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1. ΘΕΜΑ 
Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Τρέµει µην τον πιάσει η αστυνοµία. Ανησυχούσα µήπως σου έφυγε το τελευταίο λεωφορείο. 
Φυλάγεται µην αρρωστήσει. Έχει ανησυχία µην τον δουν οι γονείς του. Πάρε µέτρα µη σε 
παρασύρουν τα νερά του ποταµού. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Γ, ∆ ΚΕΓ, 1, 2, 3 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ       
Αντικείµενα 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
Φοβάµαι µήπως να έρθει την ώρα που θα βλέπω την ταινία στην τηλεόραση. Τρέµω µήπως να 
µη µου κλέψουν τα λεφτά.     
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι προτάσεις που εισάγονται µε τους συνδέσµους µην ή µήπως και σπανιότερα µε το να µη 
λέγονται ενδοιαστικές και δηλώνουν ανησυχία ή ενδοιασµό (φόβο) µήπως γίνει κάτι 
ανεπιθύµητο ή κάτι δυσάρεστο ή µήπως δε γίνει κάτι το επιθυµητό. Ο σύνδεσµος µη(ν) σε 
αυτές τις προτάσεις δεν είναι αρνητικό µόριο: 

Φοβάται µήπως δεν προλάβει το τρένο. 
Κοίταξε µην κάνεις πάλι το ίδιο λάθος. 
Πρόσεξε να µην το χάσεις. 
 
Οι προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) µπορεί να συµπληρώνουν ρήµατα, περιφράσεις ή ουσιαστικά 
και µπορεί να λειτουργούν ως: 
! αντικείµενο ή 
! επεξήγηση. 
 
1) συµπληρωµατικές προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) που λειτουργούν ως αντικείµενο 
Οι προτάσεις που εισάγονται µε το µήπως/µη(ν) λειτουργούν ως αντικείµενο και µπορεί να 
συµπληρώνουν: 

α) ρήµατα που δηλώνουν φόβο, όπως: ανησυχώ, τρέµω, τροµάζω, φοβάµαι κ.ά. 

Ανησυχούσα µήπως σου φύγει το τελευταίο λεωφορείο.  
Φοβάµαι µην έρθει την ώρα που θα βλέπω τον αγώνα στην τηλεόραση. 
Τρέµω µήπως δε µου φτάσουν τα λεφτά.     
       
β) ρήµατα όπως: κοιτάζω, προσέχω, φυλάω, φυλάγοµαι, υποπτεύοµαι κ.ά. 

Πρόσεξε µη σε κλέψουν. 
Φυλάγοµαι µην αρρωστήσω. 
 
γ) περιφράσεις όπως: έχω ανησυχία, έχω φόβο, έχω υποψία κ.ά. 

Είχα µια ανησυχία µήπως έχασα τα κλειδιά του σπιτιού.  
Έχω φόβο µη σε χτυπήσει το ρεύµα. 
Έχω υποψία µήπως έπαθε κάτι. 
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2) συµπληρωµατικές προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) που λειτουργούν ως επεξήγηση 
Οι προτάσεις που εισάγονται µε το µήπως/µη(ν) και λειτουργούν ως επεξήγηση 
συµπληρώνουν ουσιαστικά τα οποία έχουν συγγενική σηµασία µε τα ρήµατα που έχουµε ήδη 
αναφέρει παραπάνω, όπως: αγωνία, ανησυχία, τρόµος, υποψία, φόβος κ.ά., ή αντωνυµίες 
αόριστες ή δεικτικές, συνήθως ουδέτερου γένους, όπως: αυτό, εκείνο, ένα, τούτο κτλ. 

Ζούσε καθηµερινά µε την ίδια αγωνία, µήπως το µάθει το αφεντικό του. 
Ένα µόνο τον βασάνιζε, µη δεν έχει χρήµατα να πληρώσει το νοίκι. 

 
• Σε µερικές περιπτώσεις η συµπληρωµατική πρόταση µε το µήπως/µη(ν) µπορεί να 
λειτουργήσει και ως υποκείµενο. Όπως: 

Τον ανησυχεί µην αργήσει στη δουλειά. (η καθυστέρηση στη δουλειά) 
 
• Οι συµπληρωµατικές προτάσεις που εισάγονται µε το µήπως/µη(ν) εκφέρονται: 

α) συνήθως στην υποτακτική: 

Πρόσεχε µη σε πιάσουν.    
Φοβάται µήπως αρρωστήσει. 

 
β) αλλά και µε οριστική: 

Ανησυχούσε µήπως τον κορόιδευε. 
 

7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Οι διστακτικοί σύνδεσµοι µήπως/µη(ν) εισάγουν συµπληρωµατικές προτάσεις οι οποίες 
µπορεί να λειτουργούν ως αντικείµενο του ρήµατος ή ως επεξήγηση (Ανησυχούσα µήπως 
χάσεις το τελευταίο λεωφορείο. Ένα µόνο τον βασάνιζε, µη δε γράψει καλά στο διαγώνισµα 
των µαθηµατικών.) Στόχος µας είναι να καταλάβουν οι µαθητές το συντακτικό ρόλο µιας 
συµπληρωµατικής πρότασης µε το µήπως/µη(ν). Ο διδάσκων µπορεί να ξεκινήσει τη 
διδασκαλία του µε πολύ απλά παραδείγµατα στα οποία µια συµπληρωµατική πρόταση που 
εισάγεται µε το µήπως/µη(ν) έχει θέση αντικειµένου και να προχωρήσει στη συνέχεια σε 
αυτές που λειτουργούν ως επεξήγηση.  
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ31: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε συµπληρωµατικό δείκτη ότι/πως 
ΓΓ32: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε να-πρόταση  
ΓΓ33: Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις 
ΓΓ35: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το που (γεγονοτικές) 
ΓΓ36: Ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
ΓΓ40: Όψη του ρήµατος 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 468. 


