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1. ΘΕΜΑ  
Ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Το ότι σου πήραν το πορτοφόλι δε µου κάνει εντύπωση· αυτά συµβαίνουν καθηµερινά. Είναι 
ενοχλητικό το να µιλάς και να µη σε προσέχουν. Με πείραξε το ότι µου είπε ψέµατα. ∆ε θα 
πετύχεις τίποτα µε το να κλαις συνέχεια. ∆εν κοιµήθηκα εξαιτίας του ότι έκανε πολλή ζέστη. 
Είναι πολύ ικανός στο να εντυπωσιάζει τους άλλους. Με το που ήρθε ο Νίκος όλα άλλαξαν. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Γ, ∆ ΚΕΓ, 1, 2, 3 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ  
Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το ότι/πως 
Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το να 
Ονοµατικές φράσεις 
Υποκείµενα 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ 
∆υσκολία των αλλόγλωσσων µαθητών να χρησιµοποιούν ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις 
στο λόγο. 
  
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι εξαρτηµένες προτάσεις που εισάγονται µε το οριστικό άρθρο το, που προηγείται από το 
ότι/πως και από το δείκτη της υποτακτικής να λέγονται ουσιαστικοποιηµένες. Αυτές οι 
προτάσεις λειτουργούν ως ονοµατική φράση ουδέτερου γένους. 

Το ότι σου πήραν το πορτοφόλι δε µου κάνει εντύπωση· αυτά συµβαίνουν καθηµερινά. 
 
Μια ουσιαστικοποιηµένη πρόταση µε το άρθρο λειτουργεί ως υποκείµενο απρόσωπου ή 
συνδετικού ρήµατος. 

Είναι ενοχλητικό το να µιλάς και να µη σε προσέχουν. (υποκείµενο συνδετικού ρήµατος) 
Με πείραξε το ότι µου είπε ψέµατα. (υποκείµενο απρόσωπου ρήµατος) 

∆εν µπορεί όµως να υπάρξει ουσιαστικοποίηση µε µια που-πρόταση.  
 
Οι ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις µε το ότι, να, που µπορεί να ακολουθούν µια πρόθεση, και 
τότε λειτουργούν ως συµπλήρωµα αυτής της πρόθεσης: 

∆εν κοιµήθηκα εξαιτίας του ότι έκανε πολλή ζέστη. 
∆ε θα πετύχεις τίποτα µε το να κλαις συνέχεια. 
Με το που ήρθε ο Νίκος όλα άλλαξαν. 
 
Μερικές φορές οι ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις που ακολουθούν µια πρόθεση µπορεί να 
λειτουργούν και ως συµπλήρωµα ενός επιθέτου. 

Είναι πολύ ικανός στο να εντυπωσιάζει τους άλλους. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Βασικός στόχος µας είναι να ξεχωρίσουν οι µαθητές τη σηµασία και λειτουργία των 
ουσιαστικοποιηµένων προτάσεων στο λόγο. Επειδή αυτές οι προτάσεις δε χρησιµοποιούνται 
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συχνά από τους αλλόγλωσσους, ο διδάσκων θα χρειαστεί να δώσει αρκετά παραδείγµατα 
χρήσης αυτών των προτάσεων.  
 
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) 
ΓΓ35: Συµπληρωµατικές προτάσεις µε το που (γεγονοτικές) 
ΓΓ40: Όψη του ρήµατος 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 466-467. 


