
1. ΘΕΜΑ 
Oνοµατοποιηµένες προτάσεις µε να 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Το να σφάλλεις είναι ανθρώπινο 
Είναι πολύ καλός στο να λύνει προβλήµατα 
Το να τα κατάφερε, δεν το πιστεύω 
Το να περιµένεις είναι πιο έξυπνο από το να βιάζεσαι 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
ΚΕΓ: Γ· ΕΚΠΑ: 3 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Σχηµατισµός συµπληρωµατικών προτάσεων µε το να 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) αδυναµία συντακτικής ανάλυσης («τι πάει µε τι»), αν δεν έχει εξοικειωθεί ο µαθητής µε 
τη δυνατότητα ονοµατοποίησης µιας υποτακτικής µε να 
(β) κίνδυνος υπεργενίκευσης της δυνατότητας αυτής µε αποτέλεσµα την παραγωγή 
προτάσεων µειωµένης αποδεκτότητας. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όπως συµβαίνει και µε άλλες συµπληρωµατικές προτάσεις της ελληνικής, κάθε πρόταση µε 
να είναι δυνατό να ονοµατοποιηθεί και να λειτουργήσει σαν να ήταν ονοµατική φράση. Οι 
προτάσεις αυτές ονοµατοποιούνται µε το να συνοδεύονται από το ουδέτερο του οριστικού 
άρθρου στον ενικό αριθµό (και διατηρούν αυτά τα χαρακτηριστικά σε όλες τις συντακτικές 
διαδικασίες στις οποίες µετέχουν). Στις παρακάτω προτάσεις, η ονοµατοποιηµένη πρόταση 
συµφωνεί σε γένος και αριθµό µε την αντωνυµία το και µε το επίθετο έξυπνο: 
 
 Το να τα κατάφερε, δεν το πιστεύω 
 Το να περιµένεις είναι πιο έξυπνο από το να βιάζεσαι 
 
Μια ονοµατοποιηµένη πρόταση είναι δυνατό να έχει τη συντακτική θέση οποιασδήποτε 
ονοµατικής φράσης � µπορεί εποµένως να λειτουργεί ως υποκείµενο, αντικείµενο, 
κατηγορούµενο, συµπλήρωµα πρόθεσης και µπορεί να µετακινείται σε περιφερειακές θέσεις 
της πρότασης όπως οποιαδήποτε ονοµατική φράση. Πιθανότατα η πιο συνηθισµένη χρήση 
τους είναι ακριβώς αυτή της θεµατοποίησης ενός συµπληρώµατος, όπως φαίνεται από τα 
ακόλουθα ζεύγη προτάσεων: 
 
 Είναι ωραία ιδέα να πάµε εκδροµή  
 Το να πάµε εκδροµή, είναι ωραία ιδέα 
 
 Ο Γιάννης µου ζήτησε να σου µιλήσω 
 Το να σου µιλήσω, µου το ζήτησε ο Γιάννης 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Όπως φαίνεται από τα ζεύγη ακριβώς παραπάνω, µετατροπές αυτού του είδους θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν για να αναδείξουν τόσο τη λειτουργία των συµπληρωµατικών 
προτάσεων µε να ως αντικειµένων όσο και την έννοια της θεµατοποίησης.  



 Παρά τον κίνδυνο της υπεργενίκευσης, η ονοµατοποίηση µιας πρότασης είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµη στρατηγική για να αποφύγουµε µια παύση ψάχνοντας να βρούµε µια λέξη 
(που µπορεί να µην τη γνωρίζουµε ή και να µην υπάρχει). Έτσι, ένας αρχάριος ή ένας µέσος 
µπορεί να ενθαρρύνεται να παραγάγει προτάσεις του τύπου Το να περιµένεις είναι πιο έξυπνο 
από το να βιάζεσαι αντί να πρέπει να ανακαλέσει (ή να ανοίξει το λεξικό για να εντοπίσει) τα 
απαραίτητα ουσιαστικά για να πει λίγο πολύ το ίδιο πράγµα, ότι, λ.χ., η αναµονή είναι 
καλύτερη από τη βιασύνη. Αντίστροφα, µετατροπές αυτού του τύπου µπορούν να 
λειτουργήσουν ως στρατηγικές εκµάθησης νέου λεξιλογίου (λ.χ. «το να καθυστερείς να 
κάνεις αυτά που πρέπει λέγεται ασυνέπεια»). 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ36: Ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
ΑΤ16: Συνδυασµοί του να σε κύριες προτάσεις 
ΑΤ19: Επιρρηµατικές προτάσεις µε να 
ΓΓ32: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε να-πρόταση 
ΑΤ50: Θεµατοποίηση 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 301, 466-467. 


