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1. ΘΕΜΑ 
Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το που (γεγονοτικές) 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Άκουσα που µιλούσαν δυνατά µεταξύ τους. Ένιωθα που γινόµουν µέρα µε τη µέρα καλύτερος. 
∆ε βλέπεις που δε µε ακούει καθόλου; Με ενοχλεί που παίζει δυνατά η µουσική. Με πειράζει 
που µιλάει τόσο δυνατά. ∆εν το µετάνιωσε που τον µάλωσε. Στενοχωριέται που δεν έχει γυρίσει 
ακόµα ο γιος του. Χαίροµαι που µου τηλεφώνησες.  
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Β ΚΕΓ, 1, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Αντικείµενα 
Σύνταξη απρόσωπων ρηµάτων 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
∆εν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους αλλόγλωσσους. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι γεγονοτικές είναι εξαρτηµένες προτάσεις οι οποίες εισάγονται µε το σύνδεσµο που και 
εκφράζουν ένα γεγονός. Οι συµπληρωµατικές προτάσεις που εισάγονται µε το που 
εκφέρονται στην οριστική.  

Θυµάµαι που µε πήρε µε το αυτοκίνητο και πήγαµε βόλτα. (= ότι) 
 
1) Γεγονοτικές προτάσεις που λειτουργούν ως αντικείµενο 
Οι προτάσεις που εισάγονται µε το που λειτουργούν ως αντικείµενο όταν συντάσσονται µε 
ρήµατα όπως: ακούω, αισθάνοµαι, αντιλαµβάνοµαι, βλέπω, νιώθω, καταλαβαίνω, ξέρω κτλ., 
δηλαδή µε ρήµατα που προϋποθέτουν ότι η που-πρόταση εκφράζει ένα γεγονός: 
 
Άκουσα που µάλωναν µεταξύ τους.  
Ένιωθα που γινόµουν µέρα µε τη µέρα καλύτερος. 
∆ε βλέπεις που δε µε υπολογίζει καθόλου; 
 
2) Γεγονοτικές προτάσεις που λειτουργούν ως υποκείµενο 
Μια που-πρόταση µπορεί να συµπληρώνει το νόηµα ενός απρόσωπου ρήµατος (µε ανησυχεί, 
µε ενοχλεί, µε πειράζει κτλ.) ή µιας απρόσωπης έκφρασης (είναι + ουδέτερο επίθετο), και 
τότε λειτουργεί ως υποκείµενο: 

Με ενοχλεί που µιλάει τόσο δυνατά. 
Με πειράζει που δε µου δίνουν σηµασία. 
Με ανησυχεί που δεν παίρνει τηλέφωνο. 
Είναι καλό που τελικά έπιασες δουλειά. 
Είναι ευχάριστο που φυσάει. 
 
3) Γεγονοτικές προτάσεις που λειτουργούν ως επεξήγηση 
Όταν µια που-πρόταση συµπληρώνει ένα ρήµα που συνδυάζεται µε την κλιτική αντωνυµία το, 
όπως: το θέλω, το µετανιώνω, το ξέρω, το πιστεύω κτλ., τότε η συµπληρωµατική που-
πρόταση λειτουργεί ως επεξήγηση της κλιτικής αντωνυµίας το: 
∆εν το µετάνιωσε που τον µάλωσε.   



 2

 
• Μια που-πρόταση χαρακτηρίζεται ως επιρρηµατική αιτιολογική όταν ο σύνδεσµος που 
ερµηνεύεται ως «επειδή»: 

Λυπάµαι που η Νίκη έχασε την τσάντα της. 
Λυπάται που του είπε ψέµατα. 
Χαίροµαι που µου τηλεφώνησες. 
Φοβάµαι που δεν έχω νέα του. 
Στενοχωριέται που δεν έχει γυρίσει ακόµα ο γιος του. 
∆ε το θέλω που µου το δίνει αυτός. 
Με ενοχλεί που παίζει δυνατά η µουσική.  
 

• Μια που-πρόταση µπορεί να αποτελεί συµπλήρωµα ενός επιθέτου ή ουσιαστικού: 

Είναι ευχαριστηµένος που έγραψε καλά στο διαγώνισµα. 
Τρελάθηκε από τη χαρά της που τον είδε. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Το που εισάγει συµπληρωµατικές προτάσεις οι οποίες µπορεί να λειτουργούν ως αντικείµενο 
ή υποκείµενο του ρήµατος ή ως επεξήγηση (Άκουσα που µάλωναν µεταξύ τους. Με ενοχλεί 
που µιλάει τόσο δυνατά. ∆εν το µετάνιωσε που τον µάλωσε.). Στόχος µας είναι να 
καταλάβουν οι µαθητές το συντακτικό ρόλο µιας συµπληρωµατικής που-πρότασης. Ο 
διδάσκων µπορεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία του µε πολύ απλά παραδείγµατα στα οποία µια 
που-πρόταση έχει θέση αντικειµένου και να προχωρήσει στη συνέχεια σε που-προτάσεις που 
έχουν θέση υποκειµένου ή 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 
ΓΓ34: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το µήπως/µη(ν) 
ΓΓ36: Ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
ΓΓ40: Όψη του ρήµατος 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 463-467. 


