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“…χάρη σ’ αυτόν τον τόνο έκανε πιο απαλές, καθώς περνούσαν, όλες τις 

ακαμψίες στους χρόνους των ρημάτων, έδινε στον παρατατικό και στον 

αόριστο τη γλυκύτητα που υπάρχει στην καλοσύνη, τη μελαγχολία που 

υπάρχει στην τρυφερότητα…” 

[Proust, Μ. 1913 Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Από τη μεριά του Σουάν, Μτφ. Π. Α. 

Ζάννας, Το Βήμα σ. 52] 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της τις κατηγορίες του ΧΡΟΝΟΥ (TIME) και 

του ποιού ενεργείας (aspect) των Νέων Ελληνικών, όπως αυτές διαπλέκονται στον νου 

των φυσικών και των αλλόγλωσσων ομιλητών. Οι αλλόγλωσσοι που μαθαίνουν τη Νέα 

Ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα παράγουν ρηματικούς τύπους, άλλοτε επιτυχώς κι 

άλλοτε ανεπιτυχώς. Αυτό που εξετάζεται είναι αν και κατά πόσο, οι αλλόγλωσσοι 

ομιλητές όταν έρθουν σε επαφή με διάφορα γραμματικά ερεθίσματα, όπως χρονικά 

επιρρήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές ιδιότητες των ρημάτων, δηλαδή το 

λεξικό ποιόν ενεργείας, μπορούν να παράγουν τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους, 

ενεργοποιώντας τις γνώσεις τους για τον εκάστοτε μορφολογικό σχηματισμό που 

απαιτείται. Η διερεύνηση αυτή γίνεται σε αντίστιξη με τις παραγωγές των φυσικών 

ομιλητών. 

 Το θέμα αυτό είναι σύνθετο και εκτεταμένο κι αυτό επιβάλει τοποθέτηση ορίων 

στα φαινόμενα που θα εξεταστούν (περιορισμοί της έρευνας). Η χρονική βαθμίδα που 

εξετάζουμε είναι το [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και πώς αυτό διαπλέκεται με τους γραμματικούς 

χρόνους του παρατατικού και του αορίστου σε δύο ρηματικές πράξεις σε διαδοχή / 

ακολουθία  (=δύο προτάσεις), λαμβανομένου υπόψη του λεξικού ποιού ενεργείας των 

ρημάτων. Γι’ αυτό, λοιπόν, το θέμα θα περιοριστεί στην εξέταση και ανάλυση αυτών των 

χρόνων που παραδοσιακά ονομάζονται αόριστος και παρατατικός. Ο αόριστος 

αναφέρεται στο παρελθόν και συνδυάζεται με στιγμικό ποιόν ενεργείας [+Συνοπτικό] σε 

αντίθεση με τον παρατατικό, ο οποίος κι αυτός αναφέρεται στο παρελθόν αλλά 

συνδυάζεται με διαρκές ποιόν ενεργείας [-Συνοπτικό]. Λεπτομέρειες για τη χρήση, τον 

σχηματισμό και τη διαπλοκή των δύο αυτών γραμματικών χρόνων θα δοθούν στα 

επιμέρους κεφάλαια. 

 Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα διάφορα εκφωνήματα παρόλο που διαθέτουν συγκεκριμένα χρονικά 

επιρρήματα, τα οποία με τη σειρά τους θεωρητικά απαιτούν να συνδυαστούν με [+/- 

Συνοπτικό], φαίνεται το ποιόν ενεργείας να επιλέγεται ανεξάρτητα από αυτά, με 
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αποτέλεσμα να μπορούν να αποδοθούν και με το [-Συνοπτικό] και με το [+Συνοπτικό] 

ποιόν ενεργείας. Δημιουργείται, λοιπόν, μία διττή δυνατότητα πραγμάτωσης του ρήματος 

σε [+/-Συνοπτικό] που οι φυσικοί ομιλητές τη θεωρούν αποδεκτή και κατά περίπτωση 

επιλέγουν το ένα ή το άλλο, ανάλογα με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη ρηματική 

ενέργεια. Παραδείγματα αυτής της «διπλότητας» αποτελούν τα (1) και (2): 

 

(1) Στάθηκα εκεί για πέντε λεπτά και τον περίμενα 

 

(2) Στεκόμουν εκεί για πέντε λεπτά και τον περίμενα 

 

Πώς αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα από τους αλλόγλωσσους 

ομιλητές όταν καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στα: στάθηκα και στεκόμουν; Με 

αφετηρία τη δυνατότητα της Νέας Ελληνικής να δέχεται το [+/-Συνοπτικό] ποιόν 

ενεργείας σε προτάσεις όπως οι (1) και (2) σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

δόθηκε αρχικά ως πειραματικό υλικό (βλ. 5.4 Προ-έρευνα) και στη συνέχεια ελέγχθηκε 

με: 

α) έφηβους μαθητές με Γ1 τα ελληνικά (βλ. 6.3 Γ1) 

β) ενήλικες αλλόγλωσσους σπουδαστές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο 

ΕΚΠΑ (βλ. 6.4 Γ2)  

με στόχο να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές κι ενδεχομένως να διαφανούν και να 

ερμηνευτούν οι προτιμήσεις των συγκεκριμένων ομάδων για τον ένα ή τον άλλο 

ρηματικό τύπο (στεκόμουν, στάθηκα). 

 Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα με 

 γ) ηλικιακή ομάδα Νεοελλήνων στην τελευταία βαθμίδα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 Η γενικευμένη παραγωγή παρατατικού στην τελευταία ομάδα δείχνει ότι η ηλικία 

και συνεπώς η νοητική ωρίμανση παίζει ρόλο στην αντίληψη και παραγωγή 

παρελθοντικών χρόνων. 

 Αντίθετα, οι έφηβοι Νεοέλληνες (Γ1) αντιστοιχίζονται με τους αλλόγλωσσους 

ενήλικες (Γ2). Οι δύο αυτές ομάδες παράγουν παρελθοντικούς χρόνους με [+/-
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Συνοπτικό] ποιόν ενεργείας, ανάλογα με τον τρόπο θεώρησης και θέασης της ρηματικής 

ενέργειας. Η μητρική γλώσσα των αλλόγλωσσων δε φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. 

 Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συγκλίνουν με τα αποτελέσματα 

προηγούμενης (Tsimpli I., D. Papadopoulou. 2010). Επιπλέον όμως, 

 α) επεκτείνουν το υλικό σε διαδοχή / ακολουθία ρηματικών πράξεων (δύο 

προτάσεις)  

 β) ελέγχουν επιρρηματικά που δεν είχαν ελεγχθεί και 

 γ) αποτυπώνουν τις παραγωγές ελληνόγλωσσων παιδιών (Γ1) που υποδηλώνουν 

την αναπτυξιακή γνωστική πορεία τους.  

1.1 Αφετηριακό υλικό για την έρευνα 

Τα γλωσσικά δεδομένα που «συλλέγονται» κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μιας ξένης 

γλώσσας κατευθύνουν τον διδάσκοντα και λειτουργούν ως ερεθίσματα για την 

κατανόηση του γιατί αυτά τα λάθη γίνονται, εφόσον η διδασκαλία είναι περιεκτική και 

διασαφηνιστική. Η μελέτη, λοιπόν, και η ανάλυση των λαθών που οι μαθητές παράγουν 

κατά τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας μπορεί να τροφοδοτήσει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τις γνωστικές και γλωσσικές διαδικασίες
1
 που επιτελούνται 

κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της εκάστοτε ξένης γλώσσας. Τα δεδομένα που 

αναδύονται μέσα από την ανάλυση λαθών, δίνουν τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να 

κατανοεί τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διδασκόμενη ξένη γλώσσα. 

 Μερικά από αυτά τα λάθη, που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας της Ελληνικής
2
 σε φοιτητές Erasmus-Socrates, που διδάσκονται ελληνικά 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αφορούν τον σχηματισμό ρηματικών τύπων 

χαρακτηρισμένους με [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και  [+Συνοπτικό] ή [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και [-

Συνοπτικό] ποιόν ενεργείας, είναι τα εξής:  

 

                                                 

 

1
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά., Βλέτση, Ε., Μητσιάκη, Μ., Μποζονέλος, Β. & Β. Χούμα. 2008. σ. 580-582 

2
 Μητρική / πρώτη / αρχική / Γ1 γλώσσα. 
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(3) *Χτες το πρωί εγώ με τον Δημήτρη πήγαμε στην πλατεία και συναντούσαμε τους 

φίλους μας (ενήλικη, Γ1 πολωνικά) 

(4) *εξαφανίτικε η γάτα (ενήλικας, Γ1 ιταλικά) 

(5) *ζωούσαν σε παλάτια (ενήλικη, Γ1 πολωνικά) 

(6) *κοιμότουν όλη μέρα (ενήλικη, Γ1 ρώσικα) 

(7) *Τα παιδιά τρελαιτίκαντε αμέσως (ενήλικας, Γ1 ισπανικά) 

(8) *Η γάτα φοβοίτικε κι έφυγε (ενήλικας, Γ1 ιταλικά)  

Λανθασμένες παραγωγές, όπως οι παραπάνω αναδεικνύουν την α-

συστηματικότητα (inconsistency) των αφομοιωμένων γνώσεων των σπουδαστών 

προχωρημένου επιπέδου, οι οποίοι έχουν διδαχθεί την ελληνική για τουλάχιστον εκατόν 

πενήντα ώρες
3
. Στις ενδεικτικές αυτές λανθασμένες παραγωγές, οι αλλόγλωσσοι 

ενήλικες συναντούν δυσκολία στο ρηματικό θέμα που δηλώνει +/- διάρκεια της 

ενέργειας.  Η ατυχής μορφολογική πραγμάτωση ομαλών σχηματισμών σε αντίθεση με 

την εύστοχη παραγωγή ανώμαλων τύπων προβληματίζει τους διδάσκοντες και αποτελεί 

την αφετηρία της παρούσας έρευνας.  

2. Κατηγοριακές συνιστώσες του ρήματος 

Το ρήμα, ως πυρήνας της πρότασης, σε όλες τις γλώσσες εμπεριέχει πληροφορίες χρόνου 

(time), εσωτερικής σύστασης, δηλαδή, λεξικό ποιόν ενεργείας και, ανάλογα με την 

τοποθέτηση της ρηματικής ενέργειας στον χρόνο, αποκτά γραμματικό ποιόν ενεργείας 

και γραμματικό χρόνο, με τους περιορισμούς που υφίστανται ανά γλώσσα από τα 

αντίστοιχα επιρρηματικά στοιχεία. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις ως άνω 

κατηγοριακές συνιστώσες.  

                                                 

 

3
 Στα διδακτικά υλικά που είναι αναρτημένα (βλ. webography) αντίστοιχες ενότητες: εκτενώς 

παρουσιάζουν τη διδασκαλία παρελθοντικών χρόνων και αξιοποιούνται από  τους διδάσκοντες 
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2.1 Χρόνος ( TIME) 

Μία κεντρική θέση στην επικοινωνία των ανθρώπων κατέχει η έννοια του χρόνου. Ο 

χρόνος μετριέται και οριοθετείται εξονυχιστικά από την ανθρωπότητα αιώνες τώρα. Ο 

χρόνος γιορτάζεται όταν κάνει τον κύκλο που του έχει προσδοθεί. Τι είναι αυτό που 

κάνει τον χρόνο τόσο σημαντικό στον ανθρώπινο εγκέφαλο; Σύμφωνα με τον Βελούδη 

(2012:236-237) αυτό που κάνει τον χρόνο μια τόσο πολύτιμη έννοια είναι το 

χαρακτηριστικό του να μη γυρίζει πίσω. Η υλοποίηση και παρουσίαση των γεγονότων σε 

μια γραμμικότητα. «Η διαδοχή τους στον κόσμο, και στον νου μας, είναι μη 

αντιστρέψιμη: δεν μπορούν να ‘ξεσυμβούν’ χωρίς την ίδια στιγμή να ανατραπεί ο 

κόσμος»
4
. 

Η γραμματική κατηγορία του χρόνου σχετίζεται με τη δείξη. Ο χρόνος συνήθως 

θεωρείται σαν ένα συνεχές που χωρίζεται σε τρία μέρη, παρόν, παρελθόν και μέλλον (βλ. 

σχήμα 1). Ωστόσο, το μέλλον δεν έχει καθαρή χρονική υπόσταση
5
, καθώς πάντα ως ένα 

σημείο φέρει την έννοια της πρόβλεψης και της τροπικότητας. Επομένως, ο χρόνος θα 

έπρεπε να διαχωρίζεται σε [+/-ΠΑΡΟΝ] σε σχέση πάντα με το εκάστοτε εκφώνημα ή σε 

[+/- ΠΑΡΕΛΘΟΝ]. Επίσης, συνήθως ο χρόνος προσλαμβάνεται ως μια κλιτική 

κατηγορία του ρήματος κι αυτό είναι όντως κάτι που εμπειρικά φαίνεται να συμβαίνει, 

καθώς ο χρόνος πραγματώνεται στις διάφορες μορφολογικές ποικιλίες του ρήματος. 

Σημασιολογικά, όμως, ο χρόνος είναι μια κατηγορία της πρότασης
6
.    

2.1.1 Γραμματικός χρόνος (TENSE) 

Παρατηρείται αναντιστοιχία ανάμεσα σε ρηματικούς τύπους και γραμματικούς χρόνους 

διαγλωσσικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένας ρηματικός τύπος να χρησιμοποιείται για 

την απόδοση και [+Συνοπτικού] και του [-Συνοπτικού] στον χρονικό άξονα του 

[+ΠΑΡΟΝ], όπως το ρήμα: (9) γράφω των ελληνικών αντιστοιχεί στα αγγλικά με: 

(α) I write και  

                                                 

 

4
 Βελούδης, Γ. 2012. σ. 237 

5
 Lyons, J. 1977. σ. 677 

6
 Lyons, J. 1977. σ. 678 
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(β) I am writing  

 

 

2.1.2 Σημασιολογικός χρόνος 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εκφράσεων τοποθέτησης στον χρόνο: 1) λεξικά σύνθετες 

εκφράσεις (π.χ. πριν από πέντε λεπτά), 2) λεξικά τεμάχια (π.χ. σήμερα, αύριο) και 3)  

γραμματικές κατηγορίες (π.χ. έπαιξα)
7
. 

Σημείο αναφοράς συνήθως είναι η παρούσα στιγμή της ομιλίας / συνομιλίας και 

τα γεγονότα τοποθετούνται είτε σε σχέση με το παρόν του ομιλητή, είτε πιο πριν, είτε σε 

αυτό που έπεται, κι οι βαθμοί μετακίνησης από το παρόν διαχωρίζονται γραμματικά
8
 

(Σχήμα 1): 

 

 

[+ΠΑΡΕΛΘΟΝ]              [ΠΑΡΟΝ]               [-ΠΑΡΕΛΘΟΝ]   

|     (t) 

        

Σχήμα 1 

Ένα σύστημα το οποίο συσχετίζει πρόσωπα με ένα σημείο αναφοράς ονομάζεται 

δεικτικό (deictic) σύστημα και υπό αυτήν την έννοια ο γραμματικός χρόνος είναι μία 

δεικτική κατηγορία
9
 που τοποθετεί τα γεγονότα σε ένα σημείο του χρονικού άξονα (βλ. 

Σχήμα 1), σε αντίθεση με το ποιόν ενεργείας (aspect) που «η εσωτερική χρονική 

σύσταση ενός γεγονότος είναι αρκετά ανεξάρτητη σε σχέση με κάποιο σημείο 

αναφοράς»
10

. Η ανθρώπινη γλώσσα λειτουργεί με την αξίωση ότι το χρονικό δεικτικό 

κέντρο είναι το ίδιο για ομιλητή και ακροατή δηλαδή, δεν υπάρχουν δύο λέξεις που να 

εκφράζουν το «τώρα», μία για το παρόν του ομιλητή και μία για το παρόν του ακροατή. 

                                                 

 

7
Comrie, B. 1985. σ. 8 

8
Comrie, B. 1985. σ. 14 

9
 Μόζερ, Α. 2006. σ. 286 

10
 Comrie, B. 1985. σ. 17 
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Αυτό, ουσιαστικά, επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν επιτυχώς, χωρίς να 

επιβαρύνεται η επεξεργασία του μηνύματος νοητικά. 

 Λαμβάνοντας ως δεικτικό κέντρο την παρούσα στιγμή (present moment) του 

ομιλητή σχηματίζεται η «ραχοκοκαλιά» της χρονικής αναφοράς (παρόν, παρελθόν, 

μέλλον). Ο παροντικός χρόνος συμπίπτει με τον χρόνο  διεξαγωγής του γεγονότος στην 

παρούσα στιγμή του ομιλητή και συνομιλητή, ο παρελθοντικός χρόνος σημαίνει 

τοποθέτηση του γεγονότος πριν την παρούσα στιγμή και ο μελλοντικός χρόνος σημαίνει 

τοποθέτηση  του γεγονότος μετά την παρούσα στιγμή
11

. 

 

2.2 Διαπλοκή  σημασιολογικού / φυσικού (TIME) και γραμματικού 

(TENSE) χρόνου 

Αυτό, όμως, που είναι κρίσιμο σε όλες τις χρονικές διευκρινίσεις είναι η ανάγκη για ένα 

δεικτικό κέντρο ή σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, στην πρόταση (10): 

 

(10) In those sitting on the benches were forced to move 

 

το σημείο αναφοράς σύμφωνο με την παρούσα στιγμή εκφώνησής του από τον ομιλητή 

είναι το παρελθόν, παρόλο που υπάρχει ένα γερούνδιο (sitting) εσωτερικά στην πρόταση 

με χαρακτηριστικά Ενεστώτα που υποδηλώνει χρονική αναφορά στο παρόν. Επίσης, 

αυτή η ασυμμετρία  των ρηματικών τύπων δίνεται και στο παράδειγμα  (11):  

 

(11) If you did this I would be very happy 

 

 όπου το ρήμα «did» είναι τύπος που δηλώνει παρελθόν, ωστόσο σε συνδυασμό με την 

υπόλοιπη πρόταση το χρονικό σημείο αναφοράς είναι το μέλλον
12

. 

                                                 

 

11
Comrie, B.  1985. σ. 36 

12
Comrie, B. 1985. σ. 19 
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 Η χρήση των χρόνων σχετίζεται και με τη χρήση χρονικών επιρρημάτων. Αν και 

τα χρονικά επιρρήματα μπορούν να ληφθούν υπόψη, ωστόσο δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με έναν μηχανικό τρόπο ώστε αυτόματα να δείχνουν και τον χρόνο. Εκ 

πρώτης όψεως, ένα χρονικό επίρρημα θα μπορούσε να καθορίζει απαραίτητα την 

τοποθέτηση στον χρόνο του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται σε όλη την πρόταση
13

. 

Αλλά ακόμη κι αν ο χρόνος δοθεί, η πράξη που θα ακολουθήσει δεν είναι γνωστό πόσο 

θα κρατήσει, δηλαδή αν κάποιος εκφέρει την πρόταση (12): 

 

(12) Ο Κώστας θα κάνει γυμναστική στις έντεκα το πρωί 

 

αυτό το στις έντεκα το πρωί αφορά ουσιαστικά την ώρα έναρξης της γυμναστικής του 

Κώστα. 

Επίσης, γίνεται διάκριση ανάμεσα σε «απόλυτο» / «ψευδοσχετικό» χρόνο
14

 

(absolute tense) σύμφωνα με το οποίο το σημείο αναφοράς της τοποθέτησης του 

γεγονότος στον χρόνο είναι η παρούσα στιγμή του ομιλητή, και σε «σχετικό» χρόνο
15

 

(relative tense), σύμφωνα με το οποίο το σημείο αναφοράς της τοποθέτησης του 

γεγονότος είναι κάποιο σημείο του γεγονότος που διαμορφώνεται και κατευθύνεται από 

το περικείμενο και όχι από την παρούσα στιγμή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο παραπάνω 

έννοιες του χρόνου δεν είναι η αναφορά στην παρούσα στιγμή ή σε κάποιο άλλο χρονικό 

σημείο, αλλά μία μορφή της οποίας η σημασία καθορίζει ότι η παρούσα στιγμή πρέπει να 

είναι και το σημείο αναφοράς
16

. 

2.3 Ρηματικό ποιόν ενεργείας (aspect) 

Το ποιόν ενεργείας, το οποίο αναφέρεται και ως άποψη / όψη, είναι μια κατηγορία, η 

οποία έχει στοιχεία χρονικής υφής, αλλά δε συμπίπτει με τη γραμματική κατηγορία του 

                                                 

 

13
Comrie, B. 1985 σ. 30 

14
 Μόζερ, Α. 2006. σ. 287 

15
 Μόζερ, Α. 2006. σ. 287 

16
Comrie, B. 1985.σ. 33 
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χρόνου. Στην παρούσα εργασία επιλέγεται ο όρος ποιόν ενεργείας και θα διακρίνεται από 

το λεξικό ποιόν ενεργείας.  

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο χρόνος τοποθετεί τα γεγονότα στον άξονα του 

χρόνου σε σχέση με το παρόν του ομιλητή
17

 ή με κάποιο άλλο γεγονός.  

 Το ποιόν ενεργείας με τη σειρά του αποδίδει τον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε 

χρήστης της γλώσσας επιλέγει να δει και να παρουσιάσει ένα γεγονός σε σχέση με την 

εσωτερική χρονική του σύσταση
18

. Επομένως, τα γεγονότα εκτός από τη θέση που 

καταλαμβάνουν πάνω στον άξονα, διαφοροποιούνται ως προς την εσωτερική χρονική 

τους σύσταση, δηλαδή αν έχουν διάρκεια ή είναι στιγμιαία, και διαφοροποιούνται επίσης 

ως προς το αν είναι συνεχή ή διακεκομμένα. Τέτοιου είδους πληροφορίες υπάρχουν 

εγγενώς
19

 στη λεξική σημασία των ρημάτων. Ένα παράδειγμα είναι το ρήμα «ψάχνω» 

που διακρίνεται για το ότι απαιτεί διάρκεια, ενώ το ρήμα «βρίσκω» είναι στιγμιαίο. 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη Μόζερ (2006:287) «το ποιόν ενεργείας δεν αφορά την 

αντικειμενική χρονική σύσταση της κάθε ενέργειας ή κατάστασης, αλλά τον τρόπο με 

τον οποίο τη βλέπει η ομιλήτρια». Αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται από τους ομιλητές αν θα 

επιλέξουν να παρουσιάσουν ένα γεγονός συνοπτικά, ως ένα σύνολο, χωρίς να δίνουν 

σημασία στην εσωτερική διάρθρωση της κάθε ενέργειας ή κατάστασης, ή αν θα το δουν -

το γεγονός- στην εξέλιξή του και επιλέξουν να δώσουν στους ακροατές τους σχετικές 

πληροφορίες. Εν ολίγοις, το ποιόν ενεργείας εκφράζει το αν ο ομιλητής / χρήστης της 

γλώσσας επιλέγει ένα σημείο θέασης έξω από το γεγονός ή μέσα σε αυτό.  

 Πώς όμως φαίνεται το ποιόν ενεργείας στο ρήμα; Διαφορετικοί είναι οι τρόποι 

της έκφρασης του ποιού ενεργείας στις διάφορες γλώσσες. Στην ελληνική συγκεκριμένα 

διάφορα μορφολογικά διαφοροποιημένα επιθήματα
20

 απαιτούνται να υπάρχουν στους 

τύπους των ρημάτων ώστε να γίνεται αυτή η διάκριση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

(1) που βασίζεται στη Γραμματική Ε΄ και Στ΄ δημοτικού του 2011 

Πίνακας 1 

                                                 

 

17
 Comrie, B. 1976. σ. 2 

18
 Μόζερ, Α.  2014. ανακτήθηκε από ΚΕΓ.gr Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

19
 Μόζερ, Α. 2014. ανακτήθηκε από ΚΕΓ.gr Κόμβος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

20
 Κατσιμαλή, Γ. 2007. σ. 76 



13 
 

 

                               ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΠΟΙΟΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παρελθόν Παρόν Μέλλον 

Εξακολουθητικό - 

Επαναλαμβανόμενο 

έ-γραφα γράφω θα γράφω 

Συνοπτικό –  

Στιγμιαίο 

έ-γραψα (να, ας) γράψω θα γράψω 

Συντελεσμένο είχα γράψει έχω γράψει θα έχω γράψει 

 

 Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ είναι ότι λόγω των 

παραπάνω, η γραμματική αυτή κατηγορία εμπεριέχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας 

(για αυτό και χρησιμοποιούνται από τους μελετητές και οι όροι: άποψη / όψη), καθώς 

πολλές φορές το ίδιο γεγονός μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικό ποιόν ενεργείας, 

ανάλογα με την οπτική γωνία θέασης του ομιλητή: 

 

(13) Στάθηκα εκεί για πέντε λεπτά 

 

(14) Στεκόμουν εκεί για πέντε λεπτά 

 

 Πιο συγκεκριμένα για τη Νέα Ελληνική και σύμφωνα με το σχήμα (2) που 

βασίζεται στον Comrie (1976:25) τρία είναι τα σημεία διαφοροποίησης: 

1) διάκριση ανάμεσα  σε [+Συνοπτικό] και [-Συνοπτικό] (perfective και imperfective 

αντίστοιχα) που εκφράζεται μορφολογικά πάνω στο ρήμα καθώς υπάρχουν δύο 

διαφορετικά θέματα:  

α) ένα για τον -όπως παραδοσιακά ονομάζεται- ενεστώτα, δηλαδή τον χρόνο που φέρει 

τα χαρακτηριστικά [-Συνοπτικό], [-ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και 

β) ένα για τον -όπως παραδοσιακά ονομάζεται- αόριστο που φέρει τα χαρακτηριστικά 

[+Συνοπτικό], [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ]  

2) η αντίθεση που έχει συντακτικές επιπτώσεις, δηλαδή αν κάτι περιγράφεται ως σύνηθες 

(habitual) ή συνεχές (continuous) και 



14 
 

 

3) η αντίθεση που είναι μόνο σημασιολογική και ουσιαστικά δεν έχει συνέπειες για το 

σύστημα και διακρίνεται σε [-Προοδευτικό] (non-progressive) και [+Προοδευτικό] 

(progressive). 

 

 

Σχήμα 2 

 

   

 

Aspect 

(άποψη) 

      

          

          

 perfective 

[+Συνοπτικό] 

   imperfective 

[-Συνοπτικό] 

    

          

          

   habitual 

σύνηθες 

   continuous 

συνεχές 

  

      

 

non-

progressive 

[-προοδευτικό] 

 

 

 

   

 

progressive 

[+προοδευτικό] 

 

 

 

Στα ελληνικά η διάκριση μεταξύ [+/- Συνοπτικού] ποιού ενεργείας εκφράζεται 

μέσα από την αντίθεση των δύο ρηματικών θεμάτων: 

1) [-Συνοπτικό], [-ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 
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2) [+Συνοπτικό], [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 

κι από αυτά τα δύο σχηματίζονται όλοι οι τύποι του ρήματος στους διάφορους 

γραμματικούς χρόνους
21

. Επίσης, αρκετά συχνά δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση 

ότι το [+Συνοπτικό] δηλώνει το στιγμιαίο / σύντομο, ενώ το [-Συνοπτικό] δηλώνει ένα 

γεγονός με διάρκεια. Κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να ισχύει αν αναλογιστούμε τα εξής 

παραδείγματα: 

 

(15) Ο Οδυσσέας έλειψε είκοσι χρόνια από την Ιθάκη 

 

(16) Την ώρα που ο Τηλέμαχος έριχνε το δόρυ, μπήκε μέσα η Πηνελόπη 

 

όπου βλέπουμε να παρουσιάζεται ένα γεγονός που είναι μακροχρόνιο με συνοπτικό 

τρόπο (15) κι ένα γεγονός που διαρκεί μονάχα λίγα δευτερόλεπτα ως διαρκές (16). 

 Επιπλέον σε αυτά μπορεί να προστεθεί και η γνώμη ότι το [+Συνοπτικό] δηλώνει 

γεγονότα με ένα τέλος σε αντίθεση με το [-Συνοπτικό] που δηλώνει γεγονότα χωρίς 

τέλος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν παραδείγματα που φανερώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει: 

 

(17) Φάγαμε πολύ. Μήπως πρέπει να σταματήσουμε; 

 

(18) Η Πηνελόπη ζούσε στην Ιθάκη είκοσι χρόνια κι είχε βαρεθεί, όμως τώρα περνάει 

υπέροχα που ζει στην Κρήτη 

 

Βέβαια, η επιλογή συγκεκριμένου ποιού ενεργείας σε έναν ρηματικό τύπο μπορεί 

να επιδράσει στο πως αυτή η πρόταση θα ερμηνευτεί, δηλαδή αν θα ερμηνευτεί ως τελική 

ή ατελική
22

. 

Κάτι άλλο που πρέπει να προστεθεί είναι ότι το [-Συνοπτικό] χρησιμοποιείται για 

να εκφράσει μια συνήθεια, μια κανονική επανάληψη, και με την έννοια της 

                                                 

 

21
 Σημ.: Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε επόμενο κεφάλαιο 

22
 Horrocks, G., M. Σταύρου. 2003. σ. 290 
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κανονικότητας να έχει προεξέχουσα σημασία, καθώς για την απλή επανάληψη 

χρησιμοποιείται μόνο το [+Συνοπτικό], όπως φαίνεται κι από το παράδειγμα (19): 

(19) Συνήθως την άνοιξη μαζεύαμε λουλούδια από τους αγρούς, τρεις φορές όμως τα 

μαζέψαμε από τις γλάστρες 

2.4 Λεξικό ποιόν ενεργείας
23

 

Το λεξικό ποιόν ενεργείας του ρήματος χαρακτηρίζεται με περισσότερη ακρίβεια και 

λεπτομέρεια από τα σήματα παρουσίας ή απουσίας (+/-) χαρακτηριστικών. Βάση αυτού 

του χαρακτηρισμού έχει παρατηρηθεί ότι η λεξική σημασία του ρήματος χαρακτηρίζεται 

από τρεις βασικές παραμέτρους: τη μεταβολή, τη διάρκεια και την τελικότητα 

(Καλοκαιρινός 2000:81, Μόζερ 1994). Η παρουσία ή η απουσία των χαρακτηριστικών 

αυτών μπορεί να κατατάξει το ρήμα σε κάποιο καταστασιακό τύπο (situation type) 

ανάλογα με τις διευθετήσεις του περιεχομένου του ρήματος μέσα στη χρονική ροή.  

Πιο συγκεκριμένα σχηματοποιούνται στον Πίνακα 2: 

Πίνακας 2 

• Μεταβολή: - μεταβολή → στατικότητα (stative)  

                      + μεταβολή → δυναμικότητα (dynamic)  

• Διάρκεια: - διάρκεια → γεγονότα (events)  

                     + διάρκεια → διαδικασίες (processes)  

• Τελικότητα (ολοκλήρωση): + τελικότητα → νέα κατάσταση 

   

Οι καταστασιακοί τύποι των ρημάτων είναι τέσσερις (Dowty 1979, Μόζερ 

1994, Καλοκαιρινός 2000):  

-καταστάσεις (states)  

(1) είμαι, έχω, ξέρω, πιστεύω, αγαπώ  

-δραστηριότητες (Μόζερ 1994) / δράσεις (Καλοκαιρινός 2000) (activities)  

                                                 

 

23
Διδακτορική διατριβή της Θώμου 2006  
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(2) τρέχω, οδηγώ, περπατώ, κολυμπώ  

-συμβάντα (Μόζερ 1994) / επιτεύξεις (Καλοκαιρινός 2000) (achievements)  

(3) σταματώ, βρίσκω, χάνω, πεθαίνω  

-επιτεύγματα (Μόζερ 1994) / εκπληρώσεις (Καλοκαιρινός 2000) (accomplishments)  

(4) αναρρώνω, τρέχω δύο χιλιόμετρα, ράβω ένα φουστάνι  

 Αυτά τα επιτεύγματα / εκπληρώσεις (accomplishments) των ρημάτων μπορούν με τη 

σειρά τους να δηλώσουν κάποιες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές αποτελούνται από 

διαφορετικές φάσεις που αποσκοπούν σε ένα συγκεκριμένο τελικό σημείο (βλ. Πίνακα 

2). Στο τελικό αυτό σημείο επιτυγχάνεται κάτι, ενώ τα συμβάντα / επιτεύξεις 

(achievements) δηλώνουν μια πράξη με στιγμιαία διάρκεια. Τα συμβάντα / εκπληρώσεις 

(achievements) διαθέτουν το χαρακτηριστικό της τελικότητας, δηλαδή της εισόδου σε 

μια νέα κατάσταση (Μόζερ 1994). 

Πίνακας 3 

 -φάσεις +φάσεις 

[-τελικότητα] 

[+τελικότητα] 

καταστάσεις (states) 

συμβάντα (achievements) 

δραστηριότητες (activities)  

επιτεύξεις 

(accomplishments) 

 

3.1 Επαλληλία ρηματικών ενεργειών (ταυτόχρονο) 

Η περιγραφή / παρουσίαση δύο γεγονότων πάνω στον χρονικό άξονα δεν ορίζεται από τη 

γλώσσα με απόλυτο τρόπο. Σύμφωνα με τη Τζεβελέκου (1988:369) «υπάρχει πάντα ένα 

σημείο εκκίνησης που καθορίζεται από τον ομιλητή και με βάση αυτό δημιουργούνται οι 

σχέσεις του ‘ταυτόχρονου’ και του ‘προηγούμενου / επόμενου’. Αυτό το σημείο 

εκκίνησης ορίζεται σε σχέση με τη στιγμή εκφοράς του λόγου. Ο ομιλητής εκφέροντας 

μια φράση ορίζει τις συνθήκες ενσωμάτωσης της φράσης σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον». Ποια είναι λοιπόν η σχέση του ποιού ενεργείας με την αντικειμενική 

χρονική σύσταση των γεγονότων; Αν και αυτά τα δύο σχετίζονται γνωστικά, είναι βέβαιο 

κι ότι μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή η διαφορά τους, καθώς σε πολλές γλώσσες η 
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τελική σημασία της πρότασης καθορίζεται από τη διαπλοκή τους. Στα νέα ελληνικά ο 

συνδυασμός του [-Συνοπτικού] ποιού ενεργείας με το στιγμιαίο έχει σχεδόν πάντα την 

ερμηνεία της συνήθειας, για παράδειγμα η πρόταση (20) 

(20) Άφηνα τα κλειδιά κάτω από το χαλάκι 

εκτός κι αν το γεγονός χρησιμοποιείται ως χρονικό πλαίσιο για κάποιο άλλο γεγονός (21) 

(21) Τη στιγμή που άφηνα τα κλειδιά κάτω από το χαλάκι, ήρθε ο Οδυσσέας 

κι  ο συνδυασμός δύο ρημάτων με [+Συνοπτικό] ποιόν ενεργείας αποδίδει συχνά τη 

σημασία της εισόδου σε μια κατάσταση (22) 

(22) Με μίσησε, μόλις με είδε 

3.2 Ετεροχρονισμένες ρηματικές ενέργειες (προτερόχρονο, υστερόχρονο) 

Τα δομικά σχήματα που αναπαρίστανται μέσω του σχηματισμού των προτάσεων είναι 

τέσσερα. Πολλές φορές αυτές οι προτάσεις μπορούν να ενταχθούν σε παραπάνω του ενός 

σχήματος, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα χρήσης πότε του [+συνοπτικού] 

και πότε του [-συνοπτικού] ποιού ενεργείας. 

Μια απόπειρα αναπαράστασης αυτών των ενεργειών θα μπορούσε να είναι η εξής: 

1. για πράξεις που γίνονται ταυτόχρονα κι έχουν διάρκεια στο παρελθόν (σχήμα 3) 

 

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

Σχήμα 3   

2. για πράξεις που γίνονται ταυτόχρονα και είναι στιγμικές στο παρελθόν (σχήμα 4) 
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| . | . | 

|_____________________| 

[ + Π   Α   Ρ   Ε   Λ   Θ   Ο   Ν ] 

Σχήμα 4 

 

3. για πράξεις που η μία είναι στιγμική ενώ η άλλη έχει διάρκεια στο παρελθόν 

(σχήμα 5) 

 

 

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

[ + Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν ] 

Σχήμα 5 

 

 

4. για πράξεις που η μία έχει διάρκεια και η άλλη είναι στιγμική στο παρελθόν 

(σχήμα 6) 

 

|~~~~~~~~|      .        |    

|_______________| 

[ + Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν ] 

  Σχήμα 6 

5. για πράξεις που δείχνουν επανάληψη στο παρελθόν (σχήμα 7) 

|~ ~ ~ ~ ~|~ ~ ~ ~ ~| 

|______________| 

[+Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν] 

Σχήμα 7 
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4. Συγχρονική περιγραφή του μορφολογικού σχηματισμού των ρημάτων 

της Νέας Ελληνικής  

Η μορφολογία του ρήματος των Νέων Ελληνικών έχει «περίπλοκο σχηματισμό καθώς 

συνδυάζει στοιχεία που αφορούν τον άξονα του χρόνου καθώς και αυτόν του ποιού 

ενεργείας»
24

. 

Για τον σχηματισμό των χρόνων στα νέα ελληνικά δύο είναι τα βασικά θέματα
25

 

από τα οποία απορρέουν και σχηματίζονται όλοι οι γραμματικοί χρόνοι. Ως θέμα 

ορίζεται το μέρος του ρήματος το οποίο παραμένει το ίδιο, ενώ επιδέχεται τις εκάστοτε 

καταλήξεις
26

/ κλιτικά επιθήματα
27

 και τα οποία εκφράζουν πάντοτε γραμματικά το 

πρόσωπο (α΄, β΄, γ΄) και τον αριθμό (ενικός / πληθυντικός).  

 Για τον ορθό σχηματισμό των ρηματικών τύπων πρέπει ο χρήστης της γλώσσας 

να έχει μάθει και να μπορεί να ανακαλέσει τρία ρηματικά θέματα
28

, για παράδειγμα (23): 

 

(23) γράφ-  γραψ-  γραφτ-   

 

τα οποία υπακούουν σε κανόνες και μπορούν να παραχθούν διαισθητικά από τους 

ομιλητές, εφόσον οι τελευταίοι έχουν γνώση των κανόνων. Φυσικά, λόγω της ιστορίας 

της ελληνικής γλώσσας, των παραγόντων που επέδρασαν σε αυτήν και άλλων 

συγκυριών, πολλές φορές τα θέματα δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλεφθούν και 

χρειάζεται να λειτουργήσει ο νοητικός μηχανισμός της απομνημόνευσης
29

. Στη συνέχεια 

της ενότητας θα παρουσιαστεί ο σχηματισμός των ρηματικών θεμάτων. 

                                                 

 

24
 Κλαίρης Χρ., Γ. Μπαμπινιώτης. 2005. σ. 506 

25
 Κλαίρης Χρ., Γ. Μπαμπινιώτης. 2005.  σ. 507, Ράλλη A. 2008. σ. 107,  Holton D., P. Mackridge & Ει. 

Φιλιππάκη-Warburton. 1999. σ. 111,  Χατζησαββίδης Σ., Αθ. Χατζησαββίδου. 2012. σ. 76 
26

 Holton D., P. Mackridge & Ει. Φιλιππάκη-Warburton. 1999. σ. 111 
27

 Ράλλη Α. 2005. σ. 127 
28

 Κλαίρης Χρ., Γ. Μπαμπινιώτης. 2005. σ. 507 
29

 Στην παρούσα έρευνα τέτοιου είδους «ανώμαλα» ρήματα (π.χ. βλέπω → είδα, λέω → είπα, πίνω 
→ήπια ) δε ζητήθηκαν από τους χρήστες αλλά μόνο ρήματα «ομαλά» (π.χ. μιλάω → μίλησα, ποτίζω 
→πότισα, ψάχνω → έψαξα) των οποίων η διαδικασία σχηματισμού τους διδάσκεται αναλυτικά. 
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4.1 Ταξινόμηση ρημάτων στο [-ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 

Ένα δεύτερο κομμάτι διερεύνησης είναι το πώς κατηγοριοποιούνται τα ρήματα. Οι 

παραδοσιακές και μη γραμματικές κάνουν λόγο για δύο μεγάλες και βασικές ομάδες 

ρημάτων, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τη θέση του τόνου. Σε ένα μετέπειτα 

στάδιο η μία από τις δύο αυτές ομάδες χωρίζεται σε ακόμη δύο υποομάδες, αποδίδοντας 

έτσι τρεις ομάδες ρηματικών καταλήξεων. Αυτές αφορούν τα ρήματα που ανήκουν -με 

βάση τη μορφολογία τους- στην Ενεργητική Φωνή. Έτσι η Ενεργητική Φωνή 

περιλαμβάνει το σύνολο των ρηματικών τύπων που στο πρώτο ενικό πρόσωπο της 

οριστικής του ενεστώτα έχουν κατάληξη –ω / -ώ
30

, π.χ. ποτίζω, μιλώ, μπορώ. Τα ρήματα 

που μορφολογικά ανήκουν στη Μέση-Παθητική φωνή χωρίζονται κι αυτά σε κάποιες 

κατηγορίες, σύμφωνα με τις καταλήξεις που διαθέτουν. Και γενικά, η Μέση-Παθητική 

Φωνή περιλαμβάνει το σύνολο των ρηματικών τύπων που στο πρώτο ενικό πρόσωπο της 

οριστικής του ενεστώτα έχουν κατάληξη –μαι
31

 π.χ. φιλιέμαι, προσποιούμαι, γίνομαι, 

κοιμάμαι. 

                                                 

 

30
 Χατζησαββίδης Σ., Αθ. Χατζησαββίδου. 2012. σ.74 

31
 Χατζησαββίδης Σ., Αθ. Χατζησαββίδου. 2012. σ.74 
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4.2 Ρηματικά κλιτικά παραδείγματα στο [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] 

 

Ενεργητική Φωνή
32

 

 

Ομάδα Α: _΄ω 

α) Θέμα [-Συνοπτικό], [+Παρόν] για τον σχηματισμό του [-Συνοπτικού], [+Παρελθόν] 

π.χ. ποτίζ-ω με θέμα ποτιζ- 

β) Θέμα του [+Συνοπτικό], [+Παρελθόν] που σχηματίζεται από το θέμα του  

[-Συνοπτικό],  [+Παρόν] ανάλογα  σε -σ- /-ψ- /-ξ- (για τα ομαλά ρήματα) 

 

                  [+Παρελθόν] 

[-Συνοπτικό] [+Συνοπτικό] 

πότιζ-α πότι-σ-α 

πότιζ-ες πότι-σ-ες 

πότιζ-ε πότι-σ-ε 

ποτίζ-αμε ποτί-σ-αμε 

ποτίζ-ατε ποτί-σ-ατε 

πότιζ-αν/ποτίζ-ανε πότι-σ-αν/ποτί -σ-ανε 

 

Ομάδα Β1: -άω/ ώ 

α) Θέμα [-Συνοπτικό], [+Παρόν] για τον σχηματισμό του [-Συνοπτικού], [+Παρελθόν]  + 

-ούσ- π.χ. τραγουδ-άω / ώ με θέμα τραγουδ- 

β) Θέμα του [+Συνοπτικό], [+Παρελθόν] που σχηματίζεται από το θέμα του  

[-Συνοπτικό],  [+Παρόν]  + -ησ- π.χ. τραγουδ-ησ-  

 

                                                 

 

32
 Mackridge P. 1990. σ. 500-504 
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                    [+Παρελθόν] 

[-Συνοπτικό] [+Συνοπτικό] 

τραγουδ-ούσ-α τραγούδ-ησ-α 

τραγουδ-ούσ-ες τραγούδ-ησ-ες 

τραγουδ-ούσ-ε τραγούδ-ησ-ε 

τραγουδ-ούσ-αμε τραγουδ-ήσ-αμε 

τραγουδ-ούσ-ατε τραγουδ-ήσ-ατε 

τραγουδ-ούσ-αν(ε) τραγουδ-ήσ-ανε  

τραγούδ-ησ-αν 

  

Ομάδα Β2: -ώ 

α) Θέμα [-Συνοπτικό], [+Παρόν] για τον σχηματισμό του [-Συνοπτικού], [+Παρελθόν]   

+ -ούσ- π.χ. μπορ-ώ με θέμα μπορ- 

β) Θέμα του [+Συνοπτικό], [+Παρελθόν] που σχηματίζεται από το θέμα του  

[-Συνοπτικό],  [+Παρόν]  + -ησ- π.χ. θεωρ-ώ με θέμα θεωρ- 

 

              [+Παρελθόν] 

[-Συνοπτικό] [+Συνοπτικό] 

θεωρ-ούσ-α θεώρ-ησ-α 

θεωρ-ούσ-ες θεώρ-ησ-ες 

θεωρ-ούσ-ε θεώρ-ησ-ε 

θεωρ-ούσ-αμε θεωρ-ήσ-αμε 

θεωρ-ούσ-ατε θεωρ-ήσ-ατε 

θεωρ-ούσ-αν(ε) θεωρ-ήσ-ανε/  

θεώρ-ησ-αν 
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Μέση-Παθητική Φωνή
33

 

Ομάδα Γ1: -ομαι 

α) Θέμα [-Συνοπτικό], [+Παρόν] για τον σχηματισμό του [-Συνοπτικού], [+Παρελθόν]   

+καταλήξεις π.χ. ξυρίζ-ομαι με θέμα ξυρίζ- 

β) Θέμα [+Συνοπτικό], [+Παρελθόν] σχηματίζεται από το παθητικό συνοπτικό θέμα
34

 + -

ηκ- + καταλήξεις 

 

           [+Παρελθόν] 

[-Συνοπτικό] [+Συνοπτικό] 

ξυριζ-όμουν(α) ξυρί-στ-ηκ-α 

ξυριζ-όσουν(α) ξυρί-στ-ηκ-ες 

ξυριζ-όταν(ε) ξυρί-στ-ηκ-ε 

ξυριζ-όμασταν/  

-όμαστε 

ξυρι-στ-ήκ-αμε 

ξυριζ-όσασταν/ 

ξυριζ-όσαστε 

ξυρι-στ-ήκ-ατε 

ξυριζ-όντουσαν/ 

ξυρίζ-ονταν 

ξυρί-στ-ηκ-αν/ 

ξυρι-στ-ήκ-ανε 

 

Ομάδα Γ2: -άμαι 

α) Θέμα [-Συνοπτικό], [+Παρόν] για τον σχηματισμό του [-Συνοπτικού], [+Παρελθόν]    

+καταλήξεις πχ. Φοβ-άμαι με θέμα φοβ- 

β) Θέμα [+Συνοπτικό], [+Παρελθόν] σχηματίζεται από το παθητικό συνοπτικό θέμα 
35

 + 

-ηκ- + καταλήξεις 

 

  

                                                 

 

33
 Mackridge P. 1990. σ. 500-504 

34
 Holton, D., Mackridge, P., Φιλιππάκη-Waburton, Ει. 1999. σ. 150-160 

35
 Holton, D., Mackridge, P., Φιλιππάκη-Waburton, Ει. 1999. σ.150-160 
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               [+Παρελθόν] 

[-Συνοπτικό] [+Συνοπτικό] 

φοβ-όμουν(α) φοβ-ήθ-ηκ-α 

φοβ-όσουν(α) φοβ-ήθ-ηκ-ες 

φοβ-όταν(ε) φοβ-ήθ-ηκ-ε 

φοβ-όμασταν/ 

φοβ-όμαστε 

φοβ-ηθ-ήκ-αμε 

φοβ-όσασταν/ 

φοβ-όσαστε 

φοβ-ηθ-ήκ-ατε 

φοβ-όβοντουσαν/ 

φοβ-ούνταν 

φοβ-ήθ-ηκ-αν/ 

φοβ-ηθ-ήκ-ανε 

 

4.3 Σχολιαστικές παρατηρήσεις 

Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι το θέμα της μορφολογίας στη νέα ελληνική γλώσσα, 

καθώς κάποια ρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται δεν είναι εύκολο να έχουν 

κανονικότητα ως προς τον σχηματισμό της μορφολογίας του ρηματικού τύπου που 

ανήκει στο [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και έχει [-Συνοπτικό] ποιόν ενεργείας, για παράδειγμα (24): 

(24) χρησιμοποιείτο, χρησιμοποιούταν, χρησιμοποιούνταν  

κι έτσι δημιουργούν θέματα για ομιλητές / χρήστες και για όσους κάνουν επιμέλεια 

κειμένων. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν είναι πως τα κλιτικά παραδείγματα των ρημάτων 

δημιουργούν κενό / χάσμα στην κανονικότητα του σχηματισμού. Αυτό σημαίνει ότι 

αυτοί που μαθαίνουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από τη 

στιγμή που έχουν πρόβλημα οι φυσικοί ομιλητές.  
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 Η Νέα Ελληνική ως ιστορική εξέλιξη από την Αρχαία Ελληνική
36

 και ως 

διαχυτική
37

 γλώσσα έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι πολλές πληροφορίες 

διαχέονται στο πλαίσιο του ίδιου μορφήματος. Για αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζεται από 

έναν «περίπλοκο σχηματισμό, καθώς συνδυάζει στοιχεία που αφορούν τον άξονα του 

χρόνου, καθώς και αυτόν του ποιού ενεργείας». Επομένως, η οικονομική και 

επιστημονική παρουσίαση (ή / και διδασκαλία) του ρηματικού συστήματος, ακόμη και 

σήμερα, προκαλεί προβληματισμό σε διδασκόμενους και διδάσκοντες. 

 Επίσης, πρέπει να αποδοθεί μια πιο ανανεωμένη ονομασία στους γραμματικούς 

χρόνους που να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν συμβεί. Για παράδειγμα η 

διατήρηση της ονομασίας «αόριστος» είναι ετεροχρονισμένος, καθώς πρόκειται για 

κατάλοιπο από τις γραμματικές που αφορούσαν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Πλέον 

ένας χαρακτηρισμός του τύπου [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ], [+Συνοπτικό] είναι σαφώς πιο 

αντιπροσωπευτικός και κατατοπιστικός. Το ίδιο ισχύει και για τον παρατατικό εφόσον 

ουσιαστικά μπορεί η ονομασία του να συμπυκνωθεί και να αποτυπωθεί με τα 

χαρακτηριστικά [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ], [-Συνοπτικό].   

  

 

 

 

 

                                                 

 

36
 Φιλιππάκη- Warburton Ει. 1992. σ.  28 

37
 Ράλλη Α. 2005. σ. 100 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 

5.1 Θεωρία περί έρευνας 

Σύμφωνα με την Κατσιμαλή (2007:88-92) η παραγωγή και η κατανόηση του γλωσσικού 

κώδικα αποτελούν τους δύο παράγοντες για την επικοινωνία και κατά συνέπεια 

αποτελούν ερευνητικό πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Καθώς, λοιπόν, 

πρόκειται για ένα πεδίο έρευνας οι μέθοδοι και οι τεχνικές έρευνας που μπορεί ο 

εκάστοτε ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει είναι δύο κυρίως: 

α) να αρχίσει με τη διατύπωση / διαμόρφωση υποθέσεων τις οποίες πρέπει να αποδείξει 

ότι ισχύουν ή δεν ισχύουν / ότι είναι αληθείς ή ψευδείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να αναζητήσει τα κατάλληλα δεδομένα και να εφαρμόσει τα εργαλεία που του 

δίνει η θεωρία που έχει υιοθετήσει. Αυτό θα τον οδηγήσει στην επαλήθευση της θεωρίας 

ή τη διάψευσή της, οπότε θα πρέπει να προτείνει μία, κατά την άποψή του, βελτιωμένη 

θεωρητική ανάλυση. Αυτόν τον τρόπο δουλειάς ακολουθεί συνήθως ο κλάδος της 

θεωρητικής γλωσσολογίας που προϋποθέτει τη νοησιαρχία. 

β) μπορεί επίσης, να αρχίσει από τα εμπειρικά δεδομένα (corpus driven / data based 

research), τα οποία στη γλώσσα είναι πραγματώσεις χρηστών σε προφορικό και γραπτό 

λόγο και να διερευνήσει τις κανονικότητες που παρατηρούνται με απώτερο στόχο να 

οδηγηθεί σε γενικεύσεις. Περαιτέρω, θα πρέπει να προτείνει ερμηνείες για τις 

συγκεκριμένες γλωσσικές συμπεριφορές. Αυτήν την προσέγγιση ακολουθεί ο κλάδος της 

γλωσσολογίας που αναλύει τη χρήση της γλώσσας και γενικά οι εφαρμοσμένες 

επιστήμες. 

 Στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, οι ερευνητές παρατηρούν, υποθέτουν, ελέγχουν 

και αξιολογούν τεχνικές δασκάλων, στρατηγικές μαθητών, αποτελεσματικότητα 

διδακτικών υλικών κ.ά. Όμως οι εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι πολλοί. Αναγκαστικά, 

για να υπάρξουν ερευνητικά αποτελέσματα, περιορίζεται κανείς σε κάποιους τομείς. 

Συνήθως γίνεται διαχωρισμός στις μεταβλητές (ανεξάρτητες και εξαρτημένες) που θα 

λάβει υπόψη κάποιος όπως: 
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α) βιολογικές: ηλικία, φύλο 

β) κοινωνικές: στάσεις απέναντι στη γλώσσα / στόχο, κίνητρα, προηγούμενη εμπειρία 

γ) ψυχολογικοί παράγοντες: προσωπικότητα, επιθυμία για εκμάθηση 

δ) γνωστικούς παράγοντες: μνήμη, έφεση, μαθησιακό στιλ 

ε) ηλικία κατά την οποία άρχισαν την εκπαίδευση και η διάρκεια σπουδών 

Εντοπίζονται λοιπόν, ομάδες μαθητών που διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποια /-ες 

παράμετρο / -ους και μελετούνται τα αποτελέσματα της διδασκαλίας. Δεδομένου ότι η 

γλωσσική ικανότητα δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί με άμεσο τρόπο, η περιγραφή  της 

διαγλώσσας των μαθητών εξετάζεται έμμεσα, παρατηρώντας, καταγράφοντας και 

αναλύοντας τα δεδομένα παραγωγής των μαθητών. Επίσης, διαμορφώνονται ειδικά 

ερωτηματολόγια με σκοπό τη διερεύνηση ενός θέματος. Οι τεχνικές σχεδιασμού και 

υλοποίησης των ερωτηματολογίων ποικίλλουν, καθώς υπάρχουν τεστ γραμματικότητας, 

συμπλήρωσης κενών, συνέχισης της πρότασης, πολλαπλής επιλογής, αξιολόγησης και 

διαβάθμισης εκφωνημάτων που αφορούν τη χρήση της γλώσσας.  

 

5.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση αντίστοιχης εμπειρικής έρευνας 

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία  μία από τις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες είναι αυτή των 

Τσιμπλή, Παπαδοπούλου και Μυλωνάκη (2010), η οποία φέρει τον τίτλο 

(μεταφρασμένο): «Κατανόηση χρονικών δευτερευουσών προτάσεων». Στόχος του  

άρθρου με τον τίτλο από το πρωτότυπο «Temporal modification in Greek adverbial 

clauses: The role of aspect and negation»
38

 είναι η εξέταση των ερμηνευτικών 

διαφοροποιήσεων των προτάσεων που εισάγονται με τα εισαγωγικά συνδετικά στοιχεία 

καθώς, ενώ, αφού σε ένα φορμαλιστικό πλαίσιο. Η θεωρητική ανάλυση βασίζεται στη 

Haegeman (2003, 2010), η οποία προτείνει συντακτικά κριτήρια για τη διαφοροποίηση 

των επιρρηματικών προτάσεων σε «κεντρικές» και «περιφερειακές». Αυτά τα κριτήρια 

εφαρμόζονται από τις ερευνήτριες στην ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα 

                                                 

 

38
 Tsimpli, I., D. Papadopoulou & A. Mylonaki. 2010. σ. 649-671 
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χρησιμοποιούνται και δύο δια-γλωσσικοί παράγοντες, το ποιόν ενεργείας και η άρνηση, 

καθώς και τα δεδομένα από μια πειραματική μελέτη, για να προχωρήσουν σε μια 

ανάλυση των προτάσεων που εισάγονται με τα παραπάνω συνδετικά στοιχεία. Το ποιόν 

ενεργείας και η άρνηση χρησιμοποιήθηκαν ώστε να φανεί κατά πόσο επηρεάζουν την 

προτίμηση των φυσικών ομιλητών για μία χρονική ή μη χρονική ανάγνωση των 

προτάσεων [+/- ΧΡΟΝΟΣ]. 

Η ανάλυση της Haegeman για τη δομή των επιρρηματικών προτάσεων 

υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο είδη επιρρηματικών προτάσεων, «κεντρικές» και 

«περιφερειακές». Στις πρώτες ο σύνδεσμος παράγεται στη φράση του χρόνου και στη 

συνέχεια μετακινείται στη θέση του συμπληρωματικού δείκτη, ενώ στις άλλες ο 

σύνδεσμος παράγεται στη θέση του συμπληρωματικού δείκτη. Με κριτήριο τα παραπάνω 

επιχειρήματα της Haegeman (2003) η αμφισημία των συνδέσμων συνίσταται σε χρόνο, 

τρόπο, αιτία και εναντίωση για τα ελληνικά. Ωστόσο, από τα δομικά επιχειρήματα της 

Haegeman δεν μπορούν νε εφαρμοστούν στα Νέα Ελληνικά λόγω της προαιρετικότητας 

του υποκειμένου (γλώσσα pro-drop).    

 Οι προτάσεις που εισάγονται με τους καθώς,  ενώ, αφού στα ελληνικά έχουν την 

ιδιαιτερότητα ότι η ερμηνεία τους εξαρτάται από το ποιόν ενεργείας του ρήματος, υπό 

την έννοια ότι χαρακτηρίζονται από τη χρονική οριοθέτηση (boundedness) του λεξικού 

λήμματος. Αυτή η ιδιότητα επηρεάζει τη δομική θέση των κεντρικών ή περιφερειακών 

επιρρημάτων και της πιθανότητας της χρονικής αγκύρωσης στην κύρια πρόταση. 

Επομένως, προτάσεις που εισάγονται με τα συνδετικά στοιχεία καθώς και ενώ είναι 

αμφίσημες και επιδέχονται χρονική ερμηνεία όταν το ρήμα έχει [-Συνοπτικό] ποιόν 

ενεργείας, ενώ όταν έχει [+Συνοπτικό], η χρονική ερμηνεία δεν είναι διαθέσιμη. Για 

παράδειγμα: 

 

(25) Καθώς δούλευε εντατικά, κουράστηκε  α) χρονική 

                   β) υπό την προϋπόθεση 

(26) Ενώ διάβαζε, έβλεπε τηλεόραση             α) χρονική 

       β) εναντιωματική 
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(27) Αφού διάβασε, πήγε βόλτα   α) χρονική 

       β) υπό την προϋπόθεση 

Ωστόσο υπάρχουν και φορές που η ερμηνεία είναι μόνο μη χρονική, για παράδειγμα: 

 

(28) Καθώς δούλεψε (εντατικά), κουράστηκε  α) αιτιολογική 

(29) Ενώ δούλεψε (εντατικά), δεν κουράστηκε  α) εναντιωματική 

Δηλαδή, όταν οι παραπάνω σύνδεσμοι εισάγουν μία πρόταση με [-Συνοπτικό] 

ποιόν ενεργείας το γεγονός της δευτερεύουσας πρότασης είναι ταυτόχρονο της κύριας 

πρότασης (οι πράξεις συμβαίνουν ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ). Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το 

εισαγωγικό συνδετικό στοιχείο καθώς, το οποίο επιτρέπει [+Συνοπτικό] ποιόν ενεργείας 

για χρονική ανάγνωση, με τις πράξεις να δηλώνουν το ταυτόχρονο.  

(30) Καθώς / *Ενώ μπήκε στο δωμάτιο, χτύπησε το κουδούνι.  

Η διαφορά στις προτάσεις (25) και (26) είναι το μαρκάρισμα του ποιού ενεργείας 

(εφεξής: ΠΕ) [+/-Συνοπτικό]. Με μία πρώτη ματιά θα λέγαμε ότι:  

Τα καθώς / ενώ + [-Συνοπτικό] → χρονική 

Με το ενώ να επιτρέπει μόνο μία ανάγνωση αυτής του ταυτόχρονου των πράξεων.  

Το αφού + [+Συνοπτικό] → χρονική 

(31) Αφού διάβαζε αρκετά, πήγαινε βόλτα 

Ο συνδυασμός του [-Συνοπτικό] ποιού ενεργείας στην κύρια και δευτερεύουσα 

πρόταση δημιουργούν αμφισημία κατά την ανάγνωση της πρότασης (31). Ωστόσο κατά 

τη χρονική ανάγνωση τονίζεται η συνήθεια και όχι η διάρκεια των πράξεων, ενώ στην 

«υπό την προϋπόθεση» ανάγνωση το [-Συνοπτικό] αναπαρίσταται και ως διάρκεια. 

Επομένως, ο σύνδεσμος αφού είναι επίσης ευαίσθητος στο [+Συνοπτικό] ποιόν 

ενεργείας. Το [-Συνοπτικό] είναι συμβατό με μια χρονική ανάγνωση, μόνο εάν 

επιδιώκεται η ανάγνωση ώστε να φανεί η συνήθεια των πράξεων. 
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Και τα τρία εισαγωγικά συνδετικά στοιχεία καθώς, ενώ, αφού στερούνται 

χρονικής ανάγνωσης όταν η επιρρηματική πρόταση περιέχει άρνηση. Η άρνηση επιδρά 

στις προτάσεις και μπλοκάρει μια χρονική ανάγνωση ασχέτως του ποιού ενεργείας στο 

οποίο βρίσκονται τα ρήματα: 

 

(32) Καθώς / Ενώ / Αφού δεν διάβασε / διάβαζε, …  

Πιο συνοπτικά, οι προτάσεις που εισάγονται με τα συνδετικά στοιχεία αφού έχουν 

κυρίως χρονική ερμηνεία όταν το ρήμα είναι [+Συνοπτικό], ενώ όταν είναι  [-Συνοπτικό], 

η χρονική ερμηνεία δεν είναι εύκολα αποδεκτή, αλλά γίνεται αποδεκτή όταν τα ρήματα 

της κύριας και της δευτερεύουσας πρότασης έχουν το ίδιο ποιόν ενεργείας. 

 Τα κριτήρια της Ηaegeman (μετακίνηση συμπληρωμάτων και προσαρτημάτων) 

παρατηρείται ότι ισχύουν σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική και δείχνουν ότι οι προτάσεις 

που εισάγονται με τα καθώς, ενώ, αφού  είναι «κεντρικές» όταν έχουν χρονική ερμηνεία, 

ενώ είναι «περιφερειακές» όταν έχουν μη χρονική ερμηνεία. 

 Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν κι από μια δοκιμασία ερμηνείας με 

είκοσι δύο πειραματικές προτάσεις, στην οποία πήραν μέρος σαράντα τέσσερις 

μονόγλωσσοι ενήλικοι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

ελέγχθηκαν, εκτός από το είδος του συνδέσμου, ήταν η όψη του ρήματος της 

δευτερεύουσας πρότασης και η παρουσία / απουσία της άρνησης στη δευτερεύουσα 

πρόταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ύπαρξη της άρνησης στη δευτερεύουσα 

πρόταση αποκλείει τη χρονική ερμηνεία της πρότασης. Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι η όψη 

του ρήματος στη δευτερεύουσα πρόταση επηρεάζει την ερμηνεία της χρονικής πρότασης, 

αλλά δεν αποκλείει τη μία από τις δύο ερμηνείες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, προτάθηκε ότι τα εισαγωγικά 

συνδετικά στοιχεία καθώς, ενώ, αφού  παράγονται στη χαμηλότερη θέση της κατηγορίας 

του συμπληρωματικού δείκτη, όταν έχουν χρονική ερμηνεία, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια αλυσίδα ανάμεσα στον σύνδεσμο και την όψη του ρήματος. Όταν οι 

σύνδεσμοι που εξετάστηκαν δεν έχουν χρονική ερμηνεία, παράγονται σε υψηλότερη 

θέση της κατηγορίας του συμπληρωματικού δείκτη και η αλυσίδα συνδέσμου και 

ρηματικής όψης δεν είναι πλέον αναγκαία. 
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Η πρόταση των ερευνητριών συνίσταται στο ότι τα καθώς, ενώ, αφού φαίνεται να είναι 

ευαίσθητα στις ιδιότητες του ποιού ενεργείας και να ευθύνονται για τη χρονική 

αγκύρωση της πρότασης που εισάγουν σε σχέση με την κύρια πρόταση. Στα νέα 

ελληνικά η παρεμφατικότητα (finiteness) καθορίζεται σε σχέση με την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε ποιόν ενεργείας και χρονικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει πως 

συγχωνεύονται στη θέση του κόμβου ΣΔ (comp.) πάνω στο δέντρο. 

Κάθε εισαγωγικό συνδετικό στοιχείο μαρκάρεται για το χαρακτηριστικό [+/- 

Χρονική Οριοθέτηση] και η τιμή του ελέγχεται από τη λεξική σημασιολογία που φέρει 

το ρήμα: 

α)Ταυτόχρονο: καθώς, ενώ [-Χρονική Οριοθέτηση] 

           αφού [+Χρονική Οριοθέτηση] 

Το παραπάνω δεν ισχύει για όλα τα ρήματα. Πιο συγκεκριμένα τα ρήματα που 

χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες (activities), όπως το «παίζω», επιτεύξεις 

(accomplishments), όπως το «ζωγραφίζω» και καταστάσεις (states), όπως το «είμαι 

άρρωστος», δεν αποδίδουν χρονική χροιά στην πρόταση μετά το καθώς + [+Συνοπτικό], 

αλλά τα ημιγεγονοτικά / ψευδογεγονοτικά, όπως τα «πηδώ», «χτυπώ» και «βήχω», 

επιτρέπουν την απόδοση χρονικής χροιάς στην πρόταση. Το χαρακτηριστικό που αυτά τα 

ρήματα μοιράζονται είναι αυτό της «ακρίβειας» και όχι της «διάρκειας του γεγονότος». 

Οπότε αυτή ακριβώς η ιδιότητα του λεξικού ποιού ενεργείας αυτών των ρημάτων είναι 

που επιτρέπει αυτήν την εναλλαγή. Δε συμβαίνει βέβαια το ίδιο και για το ενώ, καθώς 

διαφέρει στο χαρακτηριστικό ΤΡΟΠΟΣ.  

Στην εμπειρική μελέτη που ακολουθεί οι ερευνήτριες προβλέπουν τα εξής:  

α) Η παρουσία της άρνησης μπλοκάρει τη δυνατότητα χρονικής ανάγνωσης και των 

τριών συνδέσμων,  
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β) όταν το ποιόν ενεργείας του ρήματος δεν είναι αυτό που επιλέγεται από το 

χαρακτηριστικό [+/- Χρονική Οριοθέτηση], τότε προτιμάται η μη χρονική ανάγνωση της 

πρότασης και  

γ) αφού + [+Συνοπτικό] επιλεγμένο από [Χρονική Οριοθέτηση]  καθώς, ενώ + [-

Συνοπτικό] επιλεγμένο από [Χρονική Οριοθέτηση] θα έπρεπε να περιμένουμε από τους 

φυσικούς ομιλητές να μη δείξουν προτίμηση ως προς τη χρονική ή μη χρονική ανάγνωση 

της πρότασης 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας επαληθεύουν τις προβλέψεις, καθώς τα 

εισαγωγικά συνδετικά στοιχεία καθώς, ενώ, αφού προτιμούν μη χρονικές αναγνώσεις, 

όταν η πρόταση που εισάγουν είναι αρνητική. Η επίδραση της άρνησης είναι ισχυρότερη 

από αυτήν που ασκεί το ποιόν ενεργείας. Αυτό συμβαίνει διότι οι ιδιότητες της άρνησης 

είναι κυρίως συντακτικές, ενώ το ποιόν ενεργείας σχετίζεται περισσότερο με 

σημασιολογικές ιδιότητες.  

5.3 Αντι-λόγος / -πρόταση  

Η δική μας εμπειρική έρευνα, η οποία και θα παρουσιαστεί εκτενώς παρακάτω, επιχειρεί  

α) να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, 

β) να επεκτείνει τα δομικά σχήματα μέσω της απουσίας των εισαγωγικών συνδετικών 

στοιχείων καθώς, ενώ, αφού,  

γ) με άμεση συνέπεια να δείξει πως οι Γ1 ομιλητές αντιλαμβάνονται τις προτάσεις όταν 

το εισαγωγικά συνδετικά στοιχεία ελλείπουν, 

δ) να εξερευνήσει το πώς αλλάζει η αντίληψη των γεγονότων όταν αυτό οριοθετηθεί 

εσωτερικά και χρονικά 

ε) να καταγράψει τις προτιμήσεις των φυσικών και μη ομιλητών, ενηλίκων, εφήβων και 

παιδιών, όταν κάποιες από αυτές προσδιορίζονται χρονικά μέσω τεστ συμπλήρωσης 

κενών (cloze test). 

Προβαίνουμε σε αντι-λόγο / πρόταση, καθώς η εν λόγω εμπειρική μελέτη δε 

λαμβάνει υπόψη της ότι: 
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α) αν ελλείπουν τα εισαγωγικά συνδετικά στοιχεία (gaping transition) μπορεί να 

εξακολουθούν να ισχύουν τα αποτελέσματα της έρευνας 

β) η ύπαρξη χρονικής οριοθέτησης αλλάζει τα λεξικά σημασιακά χαρακτηριστικά του 

ρήματος (activity κλπ.)  

γ) επεξεργασμένο αναλυτικό δέντρο που έχει πληροφορίες χρονικής οριοθέτησης τόσο 

της ρηματικής ενέργειας όσο και της άρνησης, προβλέποντας ξεχωριστούς κόμβους για 

κάθε χαρακτηριστικό (βλ. δεντροδιάγραμμα (1) και (2)). Εναλλακτικά τα σημασιακά 

χαρακτηριστικά της πρότασης θα μπορούσαν να είναι προϊόντα ενός λεξικού κανόνα. 

Αυτά ανάγονται σε σημασιακά χαρακτηριστικά τα οποία χειρίζονται συντακτικά κι έτσι 

αναιρείται η αυτονομία της σύνταξης (autonomy of syntax). 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

  CP        

          

 Sub  TopP/FocP       

          

  Topic/Focus  ForceP      

          

   Force  NegP     

          

    Neg  FinP    

          

     TP  T   

          

        VP  
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(2) 

  

 

 

 

 

 

 

Επειδή κάποια από τα τεστ-επιχειρήματα της Haegeman δε λειτουργούν στην 

ελληνική γλώσσα προτείνεται ότι η διαφορά στη χρονική και τη μη χρονική ερμηνεία 

των προτάσεων είναι συνδυασμός της δομής σε συνάρτηση με την παρεμφατικότητα και 

την ανάλυση της ρηματικής ενέργειας και την παρουσία ή απουσία της άρνησης. Αυτό 

οδηγεί σε μια επεξεργασμένη δεντρική αναπαράσταση, η οποία διαχωρίζει 

θεματοποιημένα / εστιασμένα συστατικά (left periphery) καθώς και μετακίνηση των 

εισαγωγικών συνδετικών στοιχείων προς τα αριστερά για την παραγωγή γραμματικών 

δομών.  

5.4 Προ-έρευνα (pilot test) 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε τέσσερις ενήλικες 

ξένους σπουδαστές (ηλικίας 18 ετών) που κατέχουν τη Νέα Ελληνική ως Δεύτερη 

γλώσσα. Δηλαδή, οι εν λόγω σπουδαστές ήταν ομογενείς τρίτης γενιάς από τις ΗΠΑ και 

 

          

          

          

  TopicP        

          

 Topic  FocP       

          

  Focus  FinP 
[+/bounded] 

     

          

   καθώς 

ενώ 

αφού 

 TP     

          

    Ti  VP    

          

     Vi  AspcV   

          

      V    

          

          

 



36 
 

 

έχουν ως μητρική γλώσσα τα αγγλικά. Η γραπτή δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκαν τα 

υποκείμενα είναι ένα ερωτηματολόγιο συμπλήρωσης κενών (cloze test) για την εξέταση 

του φαινομένου της διαπλοκής των χρόνων και κατ’ επέκταση του ποιού ενεργείας του 

παρατατικού και του αόριστου, με προτάσεις που διασπούν την προσοχή τους (βλ. 

Παράρτημα 1)   

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δεκαέξι προτάσεις απόδοσης φυσικού 

λόγου με τριάντα τρία κενά συμπλήρωσης εκ μέρους των υποκειμένων. Η δομή των 

προτάσεων είχε την εξής μορφή:  

1) ξεκάθαρη απεικόνιση του γραμματικού προσώπου με το οποίο πρέπει ο ρηματικός 

τύπος που ακολουθεί να συμφωνήσει κατά γένος, αριθμό και πρόσωπο. 

2) ένα τυπογραφικό κενό (_) που το ακολουθεί, μέσα σε παρένθεση, ο ζητούμενος 

ρηματικός τύπος στο πρώτο πρόσωπο ενικού του ενεστώτα. 

3) ακολουθεί ένα χρονικό επίρρημα που λειτουργεί ως δείκτης αναφοράς στο παρελθόν, 

αλλά και μια χρονική πρόταση
39

 η οποία καθοδηγεί το κατάλληλο ποιόν ενεργείας του 

ρηματικού τύπου. 

 Τα αποτελέσματα της προ-έρευνας οδήγησαν στην ανάγκη μιας πιο 

συστηματικής έρευνας ανάμεσα σε δύο ομάδες. Μία ομάδα ομιλητών με Γ1 τα ελληνικά 

και μια ομάδα με Γ2 τα ελληνικά.  

 

                                                 

 

39
 Κλειδιά της νέας ελληνικής γραμματικής σελ. 145-147 
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5.5 Αποτελέσματα της προ-έρευνας 

Η προ-έρευνα
40

 ανέδειξε την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στα εκφωνήματα αλλόγλωσσων 

που έχουν μάθει τη Νέα Ελληνική ως ξένη γλώσσα και σε αυτά των ομογενών. Αυτή η 

διευκρίνιση χρειάζεται να γίνει καθώς οι δυο αυτές ομάδες είναι ανομοιογενείς ως προς 

τον τρόπο κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας. Η πρώτη ομάδα από αυτές που μόλις 

παρατέθηκαν διδάσκεται τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα μέσα σε ένα ελεγχόμενο 

και καθοδηγούμενο από τον δάσκαλο περιβάλλον. Συνήθως είναι  έτσι το μάθημα 

δομημένο ώστε να προλαμβάνει τυχόν λάθη, αλλά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των μαθητών. Σε αντίθεση με τη δεύτερη ομάδα, η οποία δε διδάσκεται ελληνικά με 

συστηματικό τρόπο. Αυτό δίνει το έναυσμα για τη διατύπωση μιας υπόθεσης που έχει ως 

εξής:  ότι τα άτομα τα οποία δεν έχουν διδαχτεί τα Νέα Ελληνικά αλλά πρόκειται για 

γόνους ελλήνων του εξωτερικού θα χρησιμοποιήσουν σωστά τη σημασιολογική έννοια 

ΧΡΟΝΟΣ (TIME), αλλά δε θα χρησιμοποιήσουν σωστά τον σχηματισμό των χρόνων 

καθώς έχουν πρόβλημα στη συστηματοποίηση των χρόνων από πλευράς μορφολογίας, 

όπως έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία
41

. Δηλαδή, έχουν πρόβλημα στο χρόνος 

(grammatical tense) κι ενώ σχηματοποιούν κι έχουν νοητικά καταλάβει τη διάκριση των 

κατηγοριών δεν μπορούν να την αποδώσουν. Σε αντίθεση με όσους έχουν μάθει 

ελληνικά ως ξένη γλώσσα με μορφοκρατικό σύστημα, δηλαδή με σύγχρονη 

αντιμετώπιση της μορφής και του ήχου οι οποίοι και θα αποδώσουν καλύτερα το 

συγκεκριμένο φαινόμενο.  

i) * ψάχνεψες (αντί του έψαξες) 

ii) *ζον (αντί του ζούσαν) 

iii) *πεινάν (αντί του πεινούσαν) 

iv) *χορεύαμε μόνο για λίγο 

v) *Χτες μόλις σταμάτησε η βροχή, τα σύννεφα εξαφάνισαν 

                                                 

 

40
 Σημ.: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

41
 Κατσιμαλή, Γ. 2007. σ. 139-155 
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Όσον αφορά την ομάδα των διδασκόμενων τη νέα ελληνική γλώσσα ως ξένη φαίνεται ότι 

στην παρούσα δοκιμασία κάνουν συντακτική επεξεργασία των προτάσεων, λαμβάνουν 

υπόψη τους τις χρονικές έννοιες, προσθέτοντας και αφαιρώντας τμηματικά τα διάφορα 

χρονικά επιρρήματα και τις χρονικές εκφράσεις. Αυτή η κρίση ενισχύεται κι από το ότι 

επανέρχονται στο γραπτό τους, διορθώνουν
42

 κι αξιολογούν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα 

να ικανοποιεί τη λογική αναπαράσταση που έχουν σχηματίσει. 

6. Η μεθοδολογία στην παρούσα ερευνητική εργασία 

6.1 Ερωτήματα, υποθέσεις και ερευνητικό υλικό 

Τα ερωτήματα  που προκύπτουν για την παρούσα ερευνητική εργασία είναι τα εξής: 

 

1) Παρουσιάζουν διαφορές οι φυσικοί ομιλητές μεταξύ τους (παιδιά και έφηβοι), όταν 

καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε [+/- Συνοπτικό] ποιόν ενεργείας στο 

[+ΠΑΡΕΛΘΟΝ], όταν υπάρχουν χρονικά επιρρήματα και δείκτες που είτε 

προκαθορίζουν την επιλογή τού εκάστοτε ποιού ενεργείας είτε επιδέχονται και τις δύο 

επιλογές, παράγοντας αποδεκτά εκφωνήματα; 

 

2) ποιες είναι οι προτιμήσεις τους όταν η γλώσσα επιτρέπει δυνατότητα επιλογής (διττή 

πραγμάτωση) του [+/-Συνοπτικού] ποιού ενεργείας ; 

 

3) αν οι αλλόγλωσσοι (Γ2) αντιλαμβάνονται τη διττή δυνατότητα πραγμάτωσης 

ρηματικών τύπων; 

 

4) σε ποιο σημείο αποκλίνουν από τις παραγωγές των έφηβων ελληνόγλωσσων (Γ1) 

ομιλητών; 

 

                                                 

 

42
 Σημ.: βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
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Η υπόθεσή μας είναι ότι επειδή ακολουθούνται συγκεκριμένες πρακτικές στη 

διδασκαλία
43

, οι Γ2 χρήστες της γλώσσας δίνουν ομοιόμορφες απαντήσεις στη δοκιμασία, 

όσον αφορά την επιλογή του [+/-Συνοπτικού] ποιού ενεργείας στο [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και 

στη διαπλοκή τους σε σχέση με τις επιρρηματικές χρονικές φράσεις (π.χ. μόνο για λίγο) ή 

προτάσεις (π.χ. όταν ήμασταν παιδιά). 

 

Ως εργαλείο για την εκμαίευση των απαντήσεων των παραπάνω ερωτημάτων 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο διαμορφωμένο με την τεχνική της συμπλήρωσης 

κενών (cloze-test). Αυτό το είδος ερωτηματολογίου προτιμήθηκε σε σχέση με τα άλλα 

γιατί: α) είναι προσφιλής αυτός ο τρόπος διαπίστωσης της γνώσης στα μαθητικά 

περιβάλλοντα, β) είναι πιο άμεσο και δεν κουράζει τους διδασκόμενους, όπως θα έκανε 

ένα ενιαίο κείμενο μέσα στο οποίο η προσοχή του υπό εξέταση υποκειμένου θα έπρεπε 

να είναι τεταμένη και γ) μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελέγχεται εκ των προτέρων 

το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, ώστε να γίνονται ορατές οι τυχόν αποκλίσεις με ευκολία 

και  σαφήνεια. 

6.2 Δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 2) που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει 23 προτάσεις με 

δύο κενά προς συμπλήρωση η κάθε μία. Συνολικά ζητούνταν η συμπλήρωση 46 κενών, 

ωστόσο οι προτάσεις με την αρίθμηση (1), (2), (3), (9), (16), (17), (18), (19), (20) και 

(21) δε σχολιάζονται ούτε αναπαρίστανται γραφηματικά, καθώς βρίσκονται εκεί για να 

διασπάσουν την προσοχή των υποκειμένων (fillers: (3), (9), (16)) και οι υπόλοιπες ((1), 

(2), (17), (18), (20), (21)) συμπεριελήφθησαν για να ελέγξουν τον σχηματισμό της 

μορφολογίας των ρημάτων.  

 Οι προτάσεις που ελέγχονται και σχολιάζονται ((4), (5), (6), (7), (8), (11), (12), 

(13), (14), (15), (22) και (23)) διαθέτουν η κάθε μία δύο κενά προς συμπλήρωση. Μετά 

το κάθε κενό, μέσα σε παρένθεση δίνεται το ρήμα σε πρώτο πρόσωπο ενικού με τα 

                                                 

 

43
 Ο τρόπος που παρουσιάζεται η συσχέτιση του ποιού ενεργείας με τις επιρρηματικές χρονικές φράσεις 

/ προτάσεις στα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια (βλ. βιβλιογραφία: webography) 
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χαρακτηριστικά [-ΠΑΡΕΛΘΟΝ], [-Συνοπτικό]. Πάντα προ-ρηματικά εμφανίζεται ένα 

χρονικό επίρρημα που δείχνει ότι η πρόταση αναφέρεται στο [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] (χτες, 

πέρσι, την προηγούμενη Τρίτη κλπ) και συνήθως μετα-ρηματικά εμφανίζονται οι διάφοροι 

δείκτες (μόνο για λίγο, συνέχεια, για δύο ώρες) που ενεργοποιούν την επιλογή του ποιού 

ενεργείας. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι προτάσεις αφήνουν περιθώρια διττής 

παραγωγής με γραμματικά και αποδεκτά από τους φυσικούς ομιλητές αποτελέσματα. 

 Η επιλογή των ρημάτων έγινε με βάση τον ομαλό σχηματισμό τους όταν πρέπει 

να πάρουν τις τιμές [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ], [+Συνοπτικό] και αυτή η κανονικότητα στον 

σχηματισμό αφορά το πώς διδάσκονται μέσα στην τάξη. Επίσης, επιλέχτηκαν ρήματα 

που ανήκουν στο βασικό λεξιλόγιο (δουλεύω, γράφω, μιλάω, κοιμάμαι), ώστε οι 

ερωτώμενοι να νιώθουν άνεση στο να τα χρησιμοποιήσουν. 

6.3 Γ1 

 

Οι δύο από τις τρεις ομάδες που ελέγχθηκαν είναι αυτές των φυσικών ομιλητών, δηλαδή 

αυτών που χρησιμοποιούν τα ελληνικά ως Γ1. 

6.3.1 Υποκείμενα της έρευνας 

Τα υποκείμενα της έρευνας ανήκουν σε δύο ξεχωριστές ομάδες: 

α) παιδιά φυσικοί ομιλητές των ελληνικών, ηλικίας 10 – 11 χρόνων, 

β) έφηβοι φυσικοί ομιλητές των ελληνικών, ηλικίας 14 – 15 χρόνων. 

Τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι φοιτούν σε δημόσια σχολικά συγκροτήματα 

ημιαστικού περιβάλλοντος.   
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6.3.2 Αποτελέσματα
44

 

Δείγμα των αποτελεσμάτων  που αφορούν τους έφηβους φυσικούς ομιλητές υπάρχει στο 

Παράρτημα 3. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ χρησιμοποιήθηκαν για τον 

χαρακτηρισμό τού εκάστοτε ρηματικού τύπου οι ενδείξεις [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και [+/-

Συνοπτικό],  στα υπομνήματα των γραφημάτων καθαρά για λόγους τεχνικούς που 

αφορούν την ονοματολογία των μεταβλητών που καταγράφηκαν στα «κελιά» της 

εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων Excel χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές ονομασίες 

«αόριστος» και «παρατατικός». Κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι 

διατηρείται η αρίθμηση με την σειρά που παρουσιάζονται και στο ερωτηματολόγιο. 

6.3.2.1 Έφηβοι 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει με την ομάδα των εφήβων
45

, καθώς η 

ομάδα των παιδιών έρχεται να συμπληρώσει την έρευνα και να καταδείξει αν υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στους φυσικούς ομιλητές. 

4) Την προηγούμενη βδομάδα πήγαμε σε έναν γάμο. _________________ 

(παντρεύομαι) ο Μενέλαος αφού  _____________ (χωρίζω) την πρώτη του γυναίκα.  

 

 

 

                                                 

 

44
 Σημ.: τα γραφήματα που θα ακολουθήσουν και για τις τρεις ομάδες υπολογίστηκαν μέσω της 

εφαρμογής «Υπολογιστικά φύλλα  Excel», η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε στατιστικές μελέτες. 
45

 Δείγμα των απαντήσεων βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 



42 
 

 

Το 46% των υποκειμένων χρησιμοποίησαν [-Συνοπτικό] (παντρευόταν) ποιόν 

ενεργείας  (ΠΕ)
46

 για το πρώτο κενό και [+Συνοπτικό] (χώρισε) για το δεύτερο, ενώ 

το 54% χρησιμοποίησε [+Συνοπτικό] (παντρεύτηκε) ΠΕ για το πρώτο κενό και ξανά 

[+Συνοπτικό] για το δεύτερο. Αν το ρήμα «χωρίζω» θεωρηθεί [+τελικό] γεγονός, το 

«παντρεύομαι» φαίνεται ότι για το 54% των ομιλητών κορυφώνεται στην τελετή του 

γάμου που διαρκεί λίγο. Άρα [+τελικό] γεγονός. Για το πολιτισμικό περιβάλλον των 

νέων ελληνικών ο χωρισμός αποτελεί προϋπόθεση του δεύτερου γάμου 

(πραγματολογικά απαγορεύεται η διγαμία), άρα η σειριακότητα των ρηματικών 

ενεργειών τοποθετεί λογικά την τελετή του γάμου μετά τον χωρισμό.  

α) Διαδοχικές πράξεις 

      [+Συνοπτικό] ΑΦΟΥ  [+Συνοπτικό]  

 

| . | . | 

|_____________________| 

[ +  Π   Α   Ρ   Ε   Λ   Θ   Ο   Ν ] 

 

 

 

β) Αποτέλεσμα                  αιτία 

    [-Συνοπτικό]             ΑΦΟΥ   [+Συνοπτικό]  

 

|~~~~~~~~|      .           |    

|________________| 

[ + Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν ] 

 

 

   

 

 

                                                 

 

46
 Σημ.: Από εδώ και στο εξής το ποιόν ενεργείας θα δηλώνεται  
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5) Το περασμένο Σάββατο η Κατερίνα κι εγώ ________________ (χορεύω) μόνο για 

λίγο στο γάμο του Οδυσσέα αλλά όλη την υπόλοιπη ώρα ____________________ 

(τραγουδάω). 

 

 

Το 76% των ομιλητών χρησιμοποίησαν [+Συνοπτικό] ΠΕ (χορέψαμε) και 

πρόκειται για την πλειονότητα, καθώς αν και το ρήμα «χορεύω» έχει εσωτερική 

διάρκεια, είναι δηλαδή [-telic], [-τερματικό], οι ομιλητές προτίμησαν να 

οριοθετήσουν τη ρηματική ενέργεια στο πρώτο κενό, κατευθυνόμενοι από το 

ποσοτικοποιημένο επίρρημα «μόνο για λίγο» και για το δεύτερο κενό 

χρησιμοποίησαν [-Συνοπτικό]. Μόλις το 24% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ 

(χορεύαμε) υπακούοντας στην εσωτερική διάρκεια που υπάρχει στο ρήμα. Στο 

δεύτερο κενό συμπλήρωσαν ό, τι και οι πρώτοι. 

α) Ταυτόχρονο                  ταυτόχρονο 

    [+συνοπτικό]  ΑΛΛΑ  [-συνοπτικό]  

 

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

 

β) Ταυτόχρονο               ταυτόχρονο 

[-συνοπτικό]                ΑΛΛΑ    [-συνοπτικό]  
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|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[ + Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν ] 

 

 

6)  Η Μαρίνα πέρσι  ________________ (δουλεύω) στο ιατρείο μόνο για τρεις 

βδομάδες, ενώ εγώ _________________ (δουλεύω) συνέχεια εκεί. 

 

 

Το 48% χρησιμοποίησαν [+Συνοπτικό] ΠΕ (δούλεψε) για το πρώτο κενό, 

οριοθετώντας τη ρηματική ενέργεια του ρήματος «δουλεύω» κατευθυνόμενοι από το 

ποσοτικοποιημένο επίρρημα «μόνο για τρεις βδομάδες» και για το δεύτερο κενό 

χρησιμοποίησαν [-Συνοπτικό] ΠΕ (δούλευα) κατευθυνόμενοι από το χρονικό 

επίρρημα «συνέχεια» που έπεται του ρήματος. Το 52% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] 

ΠΕ (δούλευε) θεωρώντας ενδεχομένως ότι το ποσοτικοποιημένο επίρρημα «μόνο για 

τρεις βδομάδες» είναι παρόμοιο σε χρονική διάρκεια με το χρονικό επίρρημα 

«συνέχεια». Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η πρώτη ομάδα εξέλαβε το «ενώ» ως ένα 

χρονικό επίρρημα που δείχνει μια πράξη σε εξέλιξη (δούλευα) να διακόπτεται από 

μία άλλη (δούλεψε), σε αντίθεση με τη δεύτερη ομάδα που το προσλαμβάνει ως 

έναν αντιθετικό σύνδεσμο (ίσως λόγω της παύσης που δηλώνεται με το κόμμα).  

 

α) Χρόνος 

[+Συνοπτικό]  ΕΝΩ  [-Συνοπτικό]  
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|        .      |~~~~~~~~|  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

       

β) Αντίθεση 

 [-Συνοπτικό]  ΕΝΩ  [-Συνοπτικό]  

  

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

 

7) Όταν ήμασταν παιδιά εσύ ποτέ δεν _______________ (ψάχνω) για τη μαρμελάδα 

αφού εγώ ______________ (ψάχνω) συνέχεια. 

 

 

Το 80% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (έψαχνες) για το πρώτο κενό, καθώς η 

επιρρηματική πρόταση που δηλώνει διάρκεια -και προηγείται- «όταν ήμασταν 

παιδιά» τροφοδοτεί τον νοητικό μηχανισμό και υπερκαλύπτει την ισχύ του χρονικού 

επιρρήματος «ποτέ» σε συνδυασμό με την άρνηση. Στο δεύτερο κενό χρησιμοποιούν 

[-Συνοπτικό] λόγω του χρονικού επιρρήματος «συνέχεια». Μόνο ένα ποσοστό 20% 

χρησιμοποιεί για το πρώτο κενό [+Συνοπτικό] ΠΕ (έψαξες) και [-Συνοπτικό] για το 

δεύτερο. 



46 
 

 

 

 

 

8)  Προχτές η μαμά ________________ (σηκώνω) το μωρό όλη τη μέρα ώσπου στο 

τέλος ________________ (πονάω) τα χέρια της. 

 

 

Το 64% χρησιμοποίησε για το πρώτο κενό [-Συνοπτικό] ΠΕ (σήκωνε) και για το 

δεύτερο [+Συνοπτικό] ΠΕ (πόνεσαν) φανερώνοντας ότι οι συνέπειες μιας διαρκούς 

ρηματικής ενέργειας εκτείνονται στον χρόνο ακόμη κι αν οι ομιλητές την 

εκλαμβάνουν ως στιγμιαία ρηματική ενέργεια. Το 36% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] 

ΠΕ (σήκωνε) για το πρώτο κενό και [-Συνοπτικό]  ΠΕ για το δεύτερο (πονούσαν). Η 

100% απόδοση του [-Συνοπτικού] ΠΕ για ένα ρήμα όπως το «σηκώνω» το οποίο 

εκλαμβάνεται ως στιγμιαία ενέργεια επηρεάζεται από την επιρρηματική φράση «όλη 

τη μέρα». 

α) αιτία     αποτέλεσμα 

    [-συνοπτικό]  ΩΣΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ   [+συνοπτικό]  

 

|~~~~~~~~|      .        |    

|_______________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

  

β) [-συνοπτικό] ΩΣΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  [-συνοπτικό]  
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|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

11)  Η Στέλλα κι ο Μύρωνας ______________ (γιορτάζω) μαζί την προηγούμενη 

Δευτέρα τα γενέθλιά τους από τις 9 το βράδυ ως τις 2 τα ξημερώματα την ώρα που 

όλη η πόλη ________________ (ξεκουράζομαι). 

 

Το 40% χρησιμοποίησε για το πρώτο κενό [+Συνοπτικό] ΠΕ (γιόρτασαν), καθώς 

η διάρκεια της ρηματικής ενέργειας περιορίζεται από την επιρρηματική πρόταση 

«από τις 9 το βράδυ ως τις 2 τα ξημερώματα» και για το δεύτερο κενό [-Συνοπτικό] 

ΠΕ (ξεκουραζόταν), παρόλο που οι δύο πράξεις εμφανίζονται να συμβαίνουν 

ταυτόχρονα. Το 65,95% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (γιόρταζαν) ακριβώς 

επειδή υπερισχύει η επιρρηματική πρόταση που δηλώνει το ταυτόχρονο «την ώρα 

που» και το ρήμα που έπεται είναι το «ξεκουράζομαι» και έχει εσωτερική διάρκεια 

[-telic], [-τερματικό] με αποτέλεσμα να επιλέγεται το [-Συνοπτικό] ΠΕ 

(ξεκουραζόταν) και να «ελέγχει» την επιλογή του ΠΕ του ρήματος που προηγείται. 

α) Ταυτόχρονο 

 [-Συνοπτικό]  ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ [-Συνοπτικό]  

 

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

β) [+συνοπτικό]   ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ [-συνοπτικό]  
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|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

14) Ήμουν τόσο χαρούμενος που, από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, της 

_____________ (φτιάχνω) ένα κέικ την ώρα που εκείνη _______________ 

(κοιμάμαι). 

 

 

Η πρόταση (14) είναι όμοια δομημένη με την πρόταση (11) και μάλιστα 

παρουσιάζουν σχετική σύγκλιση ως προς τα αποτελέσματα. Το 24% χρησιμοποίησε 

[+Συνοπτικό] ΠΕ (έφτιαξα) για το πρώτο κενό, δίνοντας προσοχή στην επιρρηματική 

πρόταση «από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ», που περιορίζει το χρονικό 

πλαίσιο στο οποίο τελείται η πράξη, και στο δεύτερο κενό χρησιμοποιούν [-

Συνοπτικό] ΠΕ (κοιμόταν) χωρίς να επηρεάζονται από τη χρονική πρόταση «την 

ώρα που» που δημιουργεί σχέσεις ταυτοχρονίας ανάμεσα στα δύο γεγονότα. Σε 

αντίθεση με το 76% που χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (έφτιαχνα) οδηγούμενο 

κυρίως από την εσωτερική διάρκεια του ρήματος «φτιάχνω» και [-Συνοπτικό] ΠΕ 

(κοιμόταν) για το δεύτερο κενό. 

 

α) Ταυτόχρονο 

 [-Συνοπτικό]   ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ [-Συνοπτικό]  

 

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 
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[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

  

 

β) [+συνοπτικό]   ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ [-συνοπτικό]  

 

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των προτάσεων (11) και (14) διαπιστώνουμε ότι 

το ρήμα «γιορτάζω» και το ρήμα «φτιάχνω» και στις δύο περιπτώσεις κατά 

πλειονότητα παράγονται σε [-Συνοπτικό] σε ποσοστό 60% και 76% αντίστοιχα. Η 

διαφορά τους έγκειται στο συμπλήρωμα του ρήματος «φτιάχνω», καθώς ένα κέικ 

τελειώνει ως αποτέλεσμα με το ψήσιμο. Επομένως, το αντικείμενο του ρήματος 

κατευθύνει την επιλογή.  

 

 

12) Εσύ ______________ (γράφω) το προηγούμενο σεμινάριο μέσα σε δύο μέρες 

αφού πρωτύτερα  _______________ (πιέζομαι) από την καθηγήτρια. 
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Το 44% χρησιμοποίησε [+Συνοπτικό] ΠΕ (έγραψες) εφόσον η πράξη του 

γραψίματος συντελέστηκε μέσα σε «μόνο δύο μέρες», χρονική διάρκεια 

περιορισμένη. Στο δεύτερο κενό χρησιμοποίησε [+Συνοπτικό] ΠΕ (πιέστηκες) και 

δηλώνεται μια προτερόχρονη πράξη που εισάγεται με το χρονικό επίρρημα 

«πρωτύτερα» και το «αφού» θεωρείται ως αιτιολογικός σύνδεσμος. Το 14,89% 

χρησιμοποίησε και για τα δύο κενά [-Συνοπτικό] ΠΕ (έγραφες), (πιεζόσουν) 

επικεντρώνοντας στις λεξικές σημασίες των ρημάτων που φέρουν εσωτερική 

διάρκεια. Το 56% χρησιμοποίησε για το πρώτο κενό [+Συνοπτικό] ΠΕ (έγραψες) 

καθοδηγούμενο από την επιρρηματική πρόταση «μέσα σε δύο μέρες», η οποία και 

περιορίζει τη χρονική διάρκεια, και [-Συνοπτικό] ΠΕ (πιεζόσουν) εφόσον δεν 

αντιλαμβάνονται τις πράξεις ως παράλληλες.  

 

α) Υστερόχρονο     προτερόχρονο 

 

β) [+Συνοπτικό]   ΑΦΟΥ   [-Συνοπτικό]  

 

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

 

γ) [-Συνοπτικό]   ΑΦΟΥ   [-Συνοπτικό]  

 

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 
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13) Την προηγούμενη Τρίτη ο ιστορικός σάς  ________________ (μιλάω) για δύο 

ώρες για την ιστορία του τάνγκο, ενώ εσείς ________________ (βαριέμαι) να τον 

ακούτε. 

 

Το 62% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (μιλούσε) για το πρώτο κενό και [-

Συνοπτικό] ΠΕ (βαριόσασταν) για το δεύτερο κενό εκλαμβάνοντας το «ενώ» ως ένα 

χρονικό επίρρημα που δηλώνει το ταυτόχρονο. Επίσης, η επιρρηματική πρόταση «για 

δύο ώρες» ωθεί τους χρήστες να επιλέξουν το συγκεκριμένο ΠΕ θεωρώντας τις 

πράξεις ως μη τερματικές. Το 38% χρησιμοποίησε [+Συνοπτικό] ΠΕ (μίλησε) για το 

πρώτο κενό επειδή υπάρχει η επιρρηματική πρόταση «για δύο ώρες» που -σε αυτήν 

την περίπτωση- εκλαμβάνεται από τους χρήστες ως ένα οριοθετημένο χρονικό 

διάστημα και την πράξη που δηλώνεται από το ρήμα ως τερματική.  

α) Ταυτόχρονο 

 [-Συνοπτικό]  ,ΕΝΩ [-Συνοπτικό]  

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|__________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

β) [+Συνοπτικό]  ,ΕΝΩ [-Συνοπτικό]  

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 



52 
 

 

15) Η Πηνελόπη εκείνα τα χρόνια ______________ (εξαφανίζομαι) από το σπίτι όσο 

καιρό ο Οδυσσέας ________________ (ταξιδεύω). 

 

Το 68% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (εξαφανιζόταν) για το πρώτο κενό και 

επίσης [-Συνοπτικό] ΠΕ (ταξίδευε) για το δεύτερο κενό εξαιτίας της επιρρηματικής 

πρόταση «όσο καιρό» που δηλώνει το ταυτόχρονο και παράλληλα επέλεξαν το εν 

λόγω ΠΕ λόγω της εσωτερικής διάρκειας του ρήματος «ταξιδεύω» που υπερισχύει 

εδώ του ρήματος «εξαφανίζομαι», το οποίο δεν έχει εσωτερική διάρκεια, είναι 

[+τερματικό]. Το 32% χρησιμοποιεί [+Συνοπτικό] ΠΕ (εξαφανίστηκε) για το πρώτο 

κενό και [-Συνοπτικό] ΠΕ (ταξίδευε) για το δεύτερο. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

χρήστες δεν προσπαθούν να αποδώσουν το ταυτόχρονο που υποβάλλεται από την 

επιρρηματική φράση «όσο καιρό», αλλά επιλέγουν ΠΕ με γνώμονα την εσωτερική 

διάρκεια ή μη των ρημάτων. 

α) Ταυτόχρονο 

 [-Συνοπτικό] ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ [-Συνοπτικό]  

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 
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β) Εσωτερική διάρκεια του ρήματος 

 [+Συνοπτικό] ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ [-Συνοπτικό]  

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 

 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

 22) Καλά, εσύ παιδάκι μου, προχτές _________________ (καπνίζω) ένα πακέτο 

τσιγάρα μέσα σε μία ώρα όσο εμείς _______________ (αποφασίζω) τι έπρεπε να 

γίνει με τη γάτα.    

 

Το 62% χρησιμοποίησε [+Συνοπτικό] ΠΕ (κάπνισες) για το πρώτο κενό 

καθοδηγούμενο από την επιρρηματική πρόταση «μέσα σε μία ώρα» και [-Συνοπτικό] ΠΕ 

(αποφασίζαμε) για το δεύτερο κενό. Το 38% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (κάπνιζες) 

για το πρώτο κενό και [-Συνοπτικό] ΠΕ (αποφασίζαμε) για το δεύτερο κενό, καθώς οι 

χρήστες θεώρησαν το ταυτόχρονο που υποβάλλεται μέσω του χρονικού επιρρήματος 

«όσο» ισχυρότερο της επιρρηματικής πρότασης «μέσα σε μία ώρα». 

α) Ταυτόχρονο 

 [+Συνοπτικό]  ΟΣΟ [-Συνοπτικό]  

|        .      |~~~~~~~ |  

|_______________| 
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 [+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

β) [-Συνοπτικό] ΟΣΟ [-Συνοπτικό]  

|~~~~~~~~|~~~~~~~~| 

|_________________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

 

 

23) Οι γονείς τους το προηγούμενο καλοκαίρι ______________ (ποτίζω) τα 

λουλούδια μέρα παρά μέρα αντίθετα με τους γείτονές τους που τα _______________ 

(ποτίζω) μόλις μία φορά. 

 

Το 56% χρησιμοποίησε [-Συνοπτικό] ΠΕ (πότιζαν) για το πρώτο κενό και 

[+Συνοπτικό] ΠΕ (πότισαν) για το δεύτερο κενό. Ο αντιθετικός σύνδεσμος 

«αντίθετα» σε συνδυασμό με τις επιρρηματικές προτάσεις «μέρα παρά μέρα» 

(επανάληψη) και «μόλις μία φορά» (άπαξ) λειτουργούν έτσι ώστε να γίνει η 

παραπάνω επιλογή όσον αφορά το ΠΕ. Ωστόσο, το 44% χρησιμοποιεί [-Συνοπτικό] 

ΠΕ (πότιζαν) για το πρώτο κενό και [-Συνοπτικό] ΠΕ (πότιζαν) για το δεύτερο, 
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επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο τι συνήθιζαν να κάνουν τα πρόσωπα της 

παραπάνω πρότασης άσχετα αν αυτή τους η συνήθεια είχε επανάληψη ή όχι.  

α) Αντίθεση 

 [-Συνοπτικό]  ΑΝΤΙΘΕΤΑ  [+Συνοπτικό]  

|~~~~~~~~|      .        |    

|_______________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

β) Επανάληψη / συνήθεια 

[-Συνοπτικό] ΑΝΤΙΘΕΤΑ  [-Συνοπτικό]  

|~ ~ ~ ~ ~|~ ~ ~ ~ ~| 

|______________| 

[+Π  Α  Ρ  Ε  Λ  Θ  Ο  Ν] 

 

6.4 Γ2 

6.4.1 Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα 

Αν ενήλικες σπουδαστές των νέων ελληνικών ως Γ2 είναι σε θέση να διακρίνουν και 

ενδεχομένως να παράγουν δύο ρηματικούς τύπους σε ερωτήσεις που οι φυσικοί ομιλητές 

παρέχουν διπλή απάντηση, αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές βρίσκονται σε τελικό στάδιο 

γλωσσομάθειας (ultimate attainment)
47

 ή σε οιονεί τελικό στάδιο.  

Συνήθως, οι διδάσκοντες σε Γ2 επίπεδο γλωσσομάθειας διστάζουν να αποδεχθούν 

διπλές παραγωγές εφόσον οι οδηγίες που δίνουν ως προς την επιλογή που δίνουν σε 

                                                 

 

47
 Birdsong, D. 2004. σ. 82 
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σχέση με το [+/-Συνοπτικό] είναι σαφείς. Αυτό φαίνεται κι από τον τρόπο που τα 

γλωσσικά εγχειρίδια παρουσιάζουν τη σύνδεση του ποιού ενεργείας με τα εκάστοτε 

χρονικά επιρρήματα και τους δείκτες που φανερώνουν χρονική ή μη οριοθέτηση. Αν 

όμως οι ξένοι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ότι δύο ρηματικοί τύποι 

είναι συμβατοί με τις συγκεκριμένες προτάσεις αυτό υποδηλώνει ότι έχουν ανεπτυγμένο 

γλωσσικό αισθητήριο σε σχέση με τη Γ2. 

Αυτό που θα περίμενε κάποιος από τα αποτελέσματα είναι μια ομοιομορφία στα 

ποσοστά εφόσον οι ενήλικες έχουν διδαχτεί με συγκεκριμένο τρόπο τα προς διδασκαλία 

θέματα.  

6.4.2 Υποκείμενα της έρευνας 

Διερευνήσαμε το ανωτέρω ερώτημα με: 

α) ενήλικες μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής, ηλικίας 19 – 38 χρόνων. 

Οι παραπάνω είναι σπουδαστές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
48

, οι οποίοι φοιτούν συστηματικά (χρόνος 

διδασκαλίας των ελληνικών <1 έτους) σε τμήματα ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αυτά 

τα υποκείμενα της έρευνας έχουν ως Γ1 διαφορετικές γλώσσες και με βάση τα 

κατατακτήρια και τελικά γλωσσικά τεστ εντάσσονται σε επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1.  

                                                 

 

48
 Ευχαριστώ τις συναδέλφους Μ. Γαλαζούλα, Μ. Πουλοπούλου, Μ. Παπουτσή, Ι. Παναγιωτάκη, Μ. 

Φραγκούλη για τη συναδελφική αλληλεγγύη και την άμεση αρωγή τους για τη διεκπεραίωση της 
έρευνας.  
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6.4.3 Αποτελέσματα 

4) Την προηγούμενη βδομάδα πήγαμε σε έναν γάμο. _________________ (παντρεύομαι) 

ο Μενέλαος αφού  _____________ (χωρίζω) την πρώτη του γυναίκα.  

 

 

Ισόρροπη και αντίστοιχη με τις παραγωγές των φυσικών ομιλητών παρουσιάζεται η 

παραγωγή των ξένων ενηλίκων με αισθητή προτίμηση στην ακολουθία [-Συνοπτικό] 

(παντρευόταν) για το πρώτο κενό και [+Συνοπτικό] (χώρισε) για το δεύτερο. 

5) Το περασμένο Σάββατο η Κατερίνα κι εγώ ________________ (χορεύω) μόνο για 

λίγο στο γάμο του Οδυσσέα αλλά όλη την υπόλοιπη ώρα _________(τραγουδάω) 
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Στην πρόταση αυτή πάλι ισόρροπα και αντίστοιχα με τις επιλογές των φυσικών 

ομιλητών παρουσιάζεται η προτίμηση και αντίληψη των ξένων ενηλίκων για το 

[+Συνοπτικό] (χορέψαμε) και κατευθυνόμενοι από το ποσοτικοποιημένο επίρρημα 

«μόνο για λίγο» για το πρώτο κενό, ενώ χρησιμοποίησαν στο δεύτερο κενό το [-

Συνοπτικό] (τραγουδούσαμε). 

 

6) Η Μαρίνα πέρσι  ________________ (δουλεύω) στο ιατρείο μόνο για τρεις 

βδομάδες, ενώ εγώ _________________ (δουλεύω) συνέχεια εκεί. 

 

Μεγαλύτερη απόκλιση από τους φυσικούς ομιλητές παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της παραπάνω πρότασης. Οι ξένοι χρήστες της γλώσσας προτιμούν το 

[-Συνοπτικό] ΠΕ και στα δύο κενά επηρεαζόμενοι από τα επιρρήματα «για τρεις 

εβδομάδες» και «συνέχεια». 

7) Όταν ήμασταν παιδιά εσύ ποτέ δεν _______________ (ψάχνω) για τη μαρμελάδα 

αφού εγώ ______________ (ψάχνω) συνέχεια. 
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Και τα δύο γκρουπ προτιμούν την ακολουθία [-Συνοπτικό] [-Συνοπτικό] ΠΕ παρά 

την εσωτερική τους διαφορά (υπερτερεί το ποσοστό των φυσικών ομιλητών). 

8) Προχτές η μαμά ________________ (σηκώνω) το μωρό όλη τη μέρα ώσπου στο 

τέλος ________________ (πονάω) τα χέρια της. 

 

Κι εδώ η χρήση του [-Συνοπτικού] και του [+Συνοπτικού] ΠΕ επιλέγεται από το 64% 

των ομιλητών με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με αυτό τον φυσικών 

ομιλητών αφού συγκεντρώνουν ακριβώς τα ίδια ποσοστά. Ωστόσο, το 36% διαφέρει 

ριζικά από αυτό των εφήβων, καθώς επιλέγουν να συμπληρώσουν με [+Συνοπτικό] ΠΕ 

και τα δύο κενά. Αυτό δείχνει ότι δε λαμβάνουν υπόψη τους για το πρώτο κενό την 

χρονική επιρρηματική φράση «όλη τη μέρα».   
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11) Η Στέλλα κι ο Μύρωνας ______________ (γιορτάζω) μαζί την προηγούμενη 

Δευτέρα τα γενέθλιά τους από τις 9 το βράδυ ως τις 2 τα ξημερώματα την ώρα που 

όλη η πόλη ________________ (ξεκουράζομαι). 

 

Τα ποσοστά που συγκεντρώνονται εδώ από τις ομάδες των εφήβων και των 

ενηλίκων δείχνουν ότι συγκλίνουν ως προς τις επιλογές συμπλήρωσης των κενών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες παραμέτρους. 

 

12) Εσύ ______________ (γράφω) το προηγούμενο σεμινάριο μέσα σε δύο μέρες 

αφού πρωτύτερα  _______________ (πιέζομαι) από την καθηγήτρια. 
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Το εντυπωσιακό σε αυτήν την πρόταση είναι ότι οι ενήλικες με Γ2 τα ελληνικά 

είναι ότι εισάγουν έναν δικό τους συνδυασμό σε ποσοστό 44%, ο οποίος αφορά το 

πρώτο κενό που συμπληρώνεται με [-Συνοπτικό] ΠΕ «έγραφες». Εδώ φαίνεται οι 

χρήστες να μην οριοθετούν την πράξη με βάση τη χρονική επιρρηματική φράση 

«μέσα σε δύο μέρες». 

 

13) Την προηγούμενη Τρίτη ο ιστορικός σάς  ________________ (μιλάω) για δύο 

ώρες για την ιστορία του τάνγκο, ενώ εσείς ________________ (βαριέμαι) να τον 

ακούτε. 

 

 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την πρόταση (13) στην οποία συμπληρώνουν με 

ποσοστό 48% και τα δύο κενά με [+Συνοπτικό] ΠΕ «μίλησε» και «βαρεθήκατε» 

αντίστοιχα. Αυτό δείχνει πως αντιλαμβάνονται τη χρονική επιρρηματική φράση «για 

δύο ώρες» περιορισμένης διάρκειας. 

 

14) Ήμουν τόσο χαρούμενος που, από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, της 

_____________ (φτιάχνω) ένα κέικ την ώρα που εκείνη _______________ 

(κοιμάμαι). 
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Σε αυτήν την πρόταση τα ποσοστά των αποτελεσμάτων ανάμεσα στους εφήβους 

και τους ενήλικες ταυτίζονται πλήρως αφού προκύπτουν να  είναι ακριβώς τα ίδια. 

 

15) Η Πηνελόπη εκείνα τα χρόνια ______________ (εξαφανίζομαι) από το σπίτι όσο 

καιρό ο Οδυσσέας ________________ (ταξιδεύω). 

 

 

Σε αντίθεση με τους εφήβους, σε αυτήν την πρόταση, ένα μεγάλο ποσοστό της 

τάξης του 52% επιλέγει να συμπληρώσει με [+Συνοπτικό] ΠΕ «εξαφανίστηκε» το 

πρώτο κενό, υπακούοντας στο λεξικό ποιόν ενεργείας του ρήματος «εξαφανίζομαι» 

και αγνοώντας την χρονική επιρρηματική φράση «όσο καιρό» που φανερώνει ότι 

αυτές οι πράξεις γίνονται παράλληλα. 
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22) Καλά, εσύ παιδάκι μου, προχτές _________________ (καπνίζω) ένα πακέτο 

τσιγάρα μέσα σε μία ώρα όσο εμείς _______________ (αποφασίζω) τι έπρεπε να 

γίνει με τη γάτα. 

 

Η πρόταση (22) είναι άλλη μία πρόταση της οποία τα αποτελέσματα διαφέρουν 

μακράν από αυτά των φυσικών ομιλητών, καθώς ένα ποσοστό 68% συγκεντρώνεται 

για τον συνδυασμό [-Συνοπτικού] ΠΕ «κάπνιζες», «αποφασίζαμε» και για τα δύο 

κενά εφόσον εκλαμβάνουν το ταυτόχρονο των πράξεων ως προεξέχον και φαίνεται 

να προσπερνούν τη χρονική επιρρηματική φράση «μέσα σε μια ώρα», η οποία 

δεσμεύει την επιλογή του ποιού ενεργείας σε [+Συνοπτικό]. 

23)  Οι γονείς τους το προηγούμενο καλοκαίρι ______________ (ποτίζω) τα 

λουλούδια μέρα παρά μέρα αντίθετα με τους γείτονές τους που τα _______________ 

(ποτίζω) μόλις μία φορά. 
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Με την τελευταία πρόταση να δίνει το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, καθώς το  

μεγαλύτερο ποσοστό 72% συγκεντρώνεται στον συνδυασμό του [-Συνοπτικού] με 

[+Συνοπτικού] ΠΕ «πότιζαν» και «πότισαν», δείχνοντας έτσι ότι όλες οι χρονικές 

επιρρηματικές φράσεις «μέρα παρά μέρα» και «μόλις μία φορά» γίνονται αντιληπτές ως 

προς την οριοθέτηση του ποιού ενεργείας σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνά κι αυτόν των 

φυσικών ομιλητών, οι οποίοι συγκεντρώνουν για τον ίδιο συνδυασμό ένα ποσοστό της 

τάξης του 56%.  

Επομένως από τη γενική εικόνα των γραφημάτων μπορούμε να πούμε πως οι 

ενήλικες με Γ2 τα ελληνικά βρίσκονται σε ένα τελικό στάδιο σύγκλισης
49

 καθώς τα 

δεδομένα είναι παρόμοια με αυτά των φυσικών ομιλητών. Οι περιπτώσεις που τα 

αποτελέσματα διαφέρουν είναι λίγες και πάντα δικαιολογημένες και πολλές φορές είναι 

οι πιο ουδέτερες σε σχέση με τα στοιχεία που δίνονται. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι 

οι διδασκόμενοι την ελληνική γλώσσα τη χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συνέπεια από ό, 

τι τους ίδιους τους φυσικούς ομιλητές.  

7. Περαιτέρω έρευνα: εντεκάχρονοι ελληνόγλωσσοι μαθητές 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα των ομάδων Γ1 έφηβοι και Γ2 ενήλικες μας ωθούν σε 

περαιτέρω διερεύνηση της σύλληψης, επεξεργασίας κα παραγωγής ρηματικών τύπων σε 

παιδιά με μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Αυτό συμβαίνει διότι νοητικά και γλωσσικά τα 

                                                 

 

49
 White, L. 2003. σ. 242 
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παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει αφηρημένες έννοιες και 

σύνθετες χρονικές οριοθετήσεις. 

 Η υπόθεσή μας είναι ότι τα υποκείμενα αυτά θα αποδώσουν όπως οι έφηβοι 

φυσικοί ομιλητές αλλά με μικρότερα ποσοστά. Για τον λόγο αυτό δόθηκε το 

ερωτηματολόγιο σε μαθητές του Δημοτικού, παιδιά ηλικίας 10 / 11 χρόνων σε σχολείο 

ημιαστικής περιοχής και κλήθηκαν να παράγουν ρηματικούς τύπους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

4). 

7.1 Αποτελέσματα παιδιών (Γ1) 

Τα αποτελέσματα της ομάδας των παιδιών δε θα παρουσιαστούν αναλυτικά ανά 

πρόταση, αλλά θα σχολιαστούν οι προτάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν. Η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων των παιδιών 

δείχνει μία γενίκευση στη χρήση του [-Συνοπτικού] ποιού ενεργείας.  

 

4) Την προηγούμενη βδομάδα πήγαμε σε έναν γάμο. _________________ 

(παντρεύομαι) ο Μενέλαος αφού  _____________ (χωρίζω) την πρώτη του γυναίκα.  

 

Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι όλοι οι ομιλητές, φυσικοί και μη, 

αξιοποιούν τη γνώση που μοιράζονται για τον κόσμο, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις 
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που οι εισαγωγικές φράσεις καθοδηγούν την επιλογή
50

 τους λόγω των πολιτισμικών 

στοιχείων που μοιράζονται. 

 

6) Η Μαρίνα πέρσι  ________________ (δουλεύω) στο ιατρείο μόνο για τρεις 

βδομάδες, ενώ εγώ _________________ (δουλεύω) συνέχεια εκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς την πρόταση (6) τα παιδιά δεν έλαβαν υπόψη το «μόνο για τρεις βδομάδες» κι η 

παραγωγή τους κατευθύνθηκε από τα χρονικά επιρρήματα «πέρσι» και «συνέχεια».   

7) Όταν ήμασταν παιδιά εσύ ποτέ δεν _______________ (ψάχνω) για τη μαρμελάδα 

αφού εγώ ______________ (ψάχνω) συνέχεια. 

                                                 

 

50
 Σημ.: βλ. πρόταση (4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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Για τα παιδιά η εσωτερική διάρκεια του ρήματος «ψάχνω» δηλαδή το λεξικό ΠΕ 

υπερισχύει των κειμενικών δεικτών όπως αυτόν του «ποτέ». 

8) Προχτές η μαμά ________________ (σηκώνω) το μωρό όλη τη μέρα ώσπου στο 

τέλος ________________ (πονάω) τα χέρια της. 

            

        

 

Τα παιδιά φαίνεται να έχουν πλήρως κατανοήσει την έννοια του αποτελέσματος. 

Υπάρχει μία κλιμάκωση στην επεξεργασία των κειμενικών δεικτών. Η αναπτυξιακή αυτή 

κλιμάκωση δείχνει ότι οι εισαγωγικοί ξεκάθαροι τελικοί δείκτες «ως προς το τέλος» 

κατακτούνται / αφομοιώνονται και ανακτούνται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ως προς το 

«σήκωνε» και το «πονούσαν» η χρονική επιρρηματική φράση «όλη μέρα» σε 
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μεταρηματική θέση επηρεάζει τόσο τη διάρκεια της πρώτης ρηματικής ενέργειας όσο και 

της δεύτερης ρηματικής ενέργειας. Είναι, βέβαια, φανερό ότι υπάρχει μία ποικιλότητα 

(variability) ως προς τις απαντήσεις που έδιναν τα παιδιά. 

13) Την προηγούμενη Τρίτη ο ιστορικός σάς  ________________ (μιλάω) για δύο 

ώρες για την ιστορία του τάνγκο, ενώ εσείς ________________ (βαριέμαι) να τον 

ακούτε. 

 

 

Όσον αφορά την πρόταση (13) η χρήση του [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] και του [+Συνοπτικού] ΠΕ 

και για τα δύο κενά ίσως είναι μια ένδειξη πραγματολογικής υφής που έχει να κάνει με 

το ότι τα παιδιά πλήττουν στο σχολείο και βαριούνται τους δασκάλους.  

7.2 Συγκριτική μελέτη αντίληψης και παραγωγής [+/-Συνοπτικού] 

ποιού ενεργείας 

Τα αποτελέσματα δείχνουν να υπάρχει σύγκλιση με τα αποτελέσματα τόσο των εφήβων  

όσο και των ενηλίκων ως προς τα λήμματα, αλλά διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε 

κάποιες απαντήσεις. Οι δύο ομάδες των φυσικών ομιλητών παιδιών κι εφήβων φαίνεται 

να διαφέρουν σε κάποια σημεία κι αυτό είναι ακόμη μία ένδειξη που έρχεται να 
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υποστηρίξει την έρευνα της Κάντζου
51

 (2010), σύμφωνα με την οποία η διαδικασία του 

να γίνει κάποιος φυσικός ομιλητής μιας γλώσσας διαρκεί μέχρι την ενηλικίωση.  

Τα  ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η ομάδα των παιδιών προτιμούν κατά 

πλειονότητα την ακολουθία [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ], [-Συνοπτικό] και για τις δύο ρηματικές 

προτάσεις (βλ. συγκριτικό Πίνακα (2) για τις κρίσιμες προτάσεις) ακόμη και σε 

περιπτώσεις που τα δύο άλλα γκρουπ δεν παράγουν αυτήν τη διάταξη. 

 Αυτό υποδηλώνει ότι παρατηρείται αναπτυξιακή πορεία στην επεξεργασία 

διαδοχικών προτάσεων, η οποία τείνει να τις βλέπει ως διάρκεια χωρίς να διακρίνει το 

στιγμιαίο / ολοκληρωμένο με βάση τον χρονικό δείκτη (την προηγούμενη βδομάδα, πέρσι 

κλπ.) ή το οριοθετημένο χρονικό διάστημα (μέσα σε δυο μέρες, μέσα σε τρεις βδομάδες 

κλπ.). 

 Τα παιδιά δίνουν έμφαση στις ρηματικές ενέργειες, δηλαδή στο κείμενο 

συνολικά, ενώ οι έφηβοι, οι οποίοι βρίσκονται και σε μεταγενέστερη ηλικία δύνανται να 

προσδιορίζουν το εσωτερικό χρονικό διάστημα του παρελθόντος.  

 Ας σημειωθεί ότι δεν αμφιταλαντεύονται στην επιλογή χρονικής βαθμίδας και 

ποιού ενεργείας, εφόσον δεν έχουμε αυτοδιόρθωση ή διαγραφή της παραγωγής τους. 

Παράγουν όμως και μη αναμενόμενες παραγωγές, οι οποίες θα σχολιαστούν αμέσως 

παρακάτω
52

. 

 Ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας (4)) που δείχνει τα ποσοστά 

και των τριών ομάδων, όπως αυτά προέκυψαν από τα αποτελέσματα της συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα και οι διάφοροι ρηματικοί 

συνδυασμοί αναγράφονται λεπτομερώς για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και την 

ολοκληρωμένη εποπτεία των αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

                                                 

 

51
 Κάντζου, Β. 2010. σ. 203 

52
 Σημ.: Θα σχολιαστούν μόνο οι προτάσεις που συνεισφέρουν νέα δεδομένα 
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Πίνακας 4 

              Γ1        .                                 Γ2 

Πρόταση Παιδιά Έφηβοι Ενήλικες 

(4) παντρευόταν-χώρισε 60% 46% 32% 

 παντρεύτηκε-χώρισε 40% 54% 68% 

(5) χορέψαμε-τραγουδούσαμε 70% 76% 68% 

 χορεύαμε-τραγουδούσαμε 30% 24% 32% 

(6) δούλεψε-δούλευα 25% 48% 64% 

 δούλευε-δούλευα 75% 52% 36% 

(7) έψαξες- έψαχνα 25% 20% 40% 

 έψαχνες-έψαχνα 75% 80% 60% 

(8) σήκωνε-πόνεσαν 55% 64% 64% 

 σήκωσε-πονούσαν 15% - - 

 σήκωνε-πονούσαν 20% 36% - 

 σήκωσε-πόνεσαν 10% - 36% 

(11) γιόρτασαν-ξεκουραζόταν 55% 40% 36% 

 γιόρταζαν-ξεκουραζόταν 45% 60% 68% 

(12) έγραψες-πιέστηκες 10% 44% 56% 

 έγραψες-πιεζόσουν 50% 56% - 

 έγραφες-πιεζόσουν 40% - - 
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 έγραφες-πιέστηκες - - 44% 

(13) μιλούσε-βαριόσασταν 75% 62% 52% 

 μίλησε-βαρεθήκατε 25% - 48% 

 μίλησε-βαριόσασταν - 38% - 

(14) έφτιαξα-κοιμόταν 15% 24% 24% 

 έφτιαχνα-κοιμόταν 85% 76% 76% 

(15) εξαφανιζόταν-ταξίδευε 65% 68% 48% 

 εξαφανίστηκε-ταξίδευε 35% 32% 52% 

(22) κάπνισες- αποφασίζαμε 60% 62% 32% 

 κάπνιζες-αποφασίζαμε 40% 38% 68% 

(23) πότιζαν-πότισαν 45% 56% 72% 

 πότιζαν-πότιζαν 55% 44%  28% 
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8. Αντί επιλόγου 

Αφετηρία της συγκεκριμένης εργασίας ήταν οι λανθασμένες πραγματώσεις φοιτητών, ως 

προς τον σχηματισμό και τη χρήση ρημάτων στο [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ], που διδάσκονται τα 

ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Το γεγονός αυτό προσέλκυσε το ερευνητικό ενδιαφέρον μας 

και το συγκεκριμένο θέμα διερευνήθηκε συστηματικά τόσο στην πραγμάτωση των 

αλλόγλωσσων ομιλητών, όσο και των φυσικών. Δεδομένου ότι η γλώσσα δίνει την 

δυνατότητα να επιλέγουν κάθε φορά οι ομιλητές ανάμεσα σε [+/- Συνοπτικό] ποιόν 

ενεργείας σε σειριακά διαδεχόμενες η μία την άλλη ρηματικές πράξεις, ερευνήσαμε αν 

αντιλαμβάνονται αυτή τη δυνατότητα και αν την πραγματώνουν σωστά οι τρεις 

παρακάτω ομάδες:  

α) Γ1 δεκαπεντάχρονοι φυσικοί ομιλητές που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους 

παιδεία,  

β) αλλόγλωσσοι ενήλικες σε προχωρημένο στάσιο γλωσσομάθειας και  

γ) τελειόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 έως 11 χρόνων, φυσικοί ομιλητές. 

  Διαπιστώσαμε ότι κατά την διαδοχή / ακολουθία ρηματικών ενεργειών στο 

[+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] διαπλέκονται πληροφορίες λεξικού ποιού ενεργείας, επιρρηματικών 

χρονικών φράσεων ή προτάσεων που οριοθετούν εσωτερικά τη ρηματική ενέργεια. Τα 

ερωτήματά μας αφορούσαν στο πώς διαφέρουν αυτές οι τρεις ομάδες ως προς την 

επιλογή πραγμάτωσης και αν οι αλλόγλωσσοι και τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη διττή 

δυνατότητα πραγμάτωσης των ρηματικών τύπων. Η αρχική μας υπόθεση ήταν ότι οι Γ2 

σπουδαστές θα έδιναν ομοιόμορφες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Ωστόσο τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων (επεξεργασία των δεδομένων με τα υπολογιστικά 

φύλλα Excel) έφεραν στο φως ποικίλα αποτελέσματα, όπως φάνηκε και στις σελίδες της 

παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: 

1) Οι αλλόγλωσσοι (Γ2) δεν έδωσαν ομοιόμορφα αποτελέσματα όπως είχε υποτεθεί, 

αλλά φάνηκε να συγκλίνουν με τα αποτελέσματα της ομάδας των έφηβων φυσικών 

ομιλητών. Επίσης, αντιλαμβάνονται πλήρως τη δυνατότητα της γλώσσας για διττή 
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πραγμάτωση [+/- Συνοπτικού] ποιού ενεργείας στη διαδοχή ρηματικών ενεργειών 

πράγμα που σημαίνει ότι προβαίνουν σε συντακτική επεξεργασία των χρονικών δεικτών 

(επιρρηματικών και εισαγωγικων συνδετικών στοιχείων).  

2) Οι έφηβοι φυσικοί ομιλητές, στη διαδοχή των ρηματικών ενεργειών για όσες 

προτάσεις του ερωτηματολογίου υπήρχε δυνατότητα διπλών απαντήσεων, δίνουν 

διαφορετικές μεταξύ τους απαντήσεις γεγονός που υποδηλώνει ότι αντιλαμβάνονται την 

ερμηνεία των προτάσεων με δύο τρόπους.  

3) Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν προηγούμενη έρευνα των Τσιμπλή, Ι., 

Παπαδοπούλου, Δ. και Μυλωνάκη, Α. (2010) που διερευνούσε κατά πόσο το ποιόν 

ενεργείας επηρεάζει τη χρονική ή μη ανάγνωση μεμονομένων προτάσεων με τα 

εισαγωγικά συνδετικά στοιχεία καθώς, ενώ, αφού.  

4) Η μικρότερη ηλικιακή ομάδα διαφέρει από τις δύο παραπάνω ομάδες, καθώς φαίνεται 

να προτιμά τη χρήση του [-Συνοπτικού] ποιού ενεργείας στη διαδοχή / ακολουθία των 

ρηματικών ενεργειών. Ίσως αυτό να συνδέεται με το ότι βρίσκονται ακόμη σε γνωστική 

εξέλιξη. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας παρουσιάζει πλούσιο ενδιαφέρον σε σχέση με το πώς ο 

καθένας ομιλητής αντιλαμβάνεται τα διάφορα γραμματικά ερεθίσματα και επομένως, 

πώς αντιδρά σε αυτά, παράγοντας επιτυχώς ή μη τις διάφορες προτάσεις. Επίσης, είναι 

άξιο λόγου το γεγονός ότι και οι τρεις ομάδες φάνηκε να διαχειρίζονται τα δεδομένα του 

ερωτηματολογίου λεπτομερώς, προσπαθώντας να αποδώσουν αυτό που κατά την κρίση 

τους είναι το ακριβέστερο. Ωστόσο, παρά την εδώ διερεύνησή του, το θέμα της διαδοχής 

των ρηματικών ενεργειών στο [+ΠΑΡΕΛΘΟΝ] πώς διαπλέκεται το ποιόν ενεργείας με 

τα χρονικά επιρρήματα όταν τα διαχειρίζονται οι Γ1 και οι  Γ2  χρήστες της Νέας 

Ελληνικής παραμένει ακόμα ένα θέμα ανοιχτό. Επιδίωξή μας ήταν κατ' αρχάς η 

διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά και η επιθυμία να κεντρίσουμε το 

ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δείγμα προ-έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ερωτηματολόγιο έρευνας 

1) Οι αδερφές μου   _______________ (κολυμπάω) χτες σχεδόν όλη τη μέρα, ενώ 

εγώ ______________ (κοιμάμαι). 

2) Πρώτη φορά εγώ τους __________________ (γνωρίζω) πέρσι στο πάρτι της 

Ράνιας, όμως εκείνοι δε με ________________ (αναγνωρίζω) κάθε φορά που με 

έβλεπαν στο μετρό.  

3) Κάθε μέρα οι στρατιώτες ________________(ξυρίζομαι) και 

_______________(πλένομαι). 

4) Την προηγούμενη βδομάδα πήγαμε σε έναν γάμο. _________________ 

(παντρεύομαι) ο Μενέλαος αφού  _____________ (χωρίζω) την πρώτη του 

γυναίκα.  

5) Το περασμένο Σάββατο η Κατερίνα κι εγώ ________________ (χορεύω) μόνο 

για λίγο στο γάμο του Οδυσσέα αλλά όλη την υπόλοιπη ώρα 

____________________ (τραγουδάω). 

6) Η Μαρίνα πέρσι  ________________ (δουλεύω) στο ιατρείο μόνο για τρεις 

βδομάδες, ενώ εγώ _________________ (δουλεύω) συνέχεια εκεί. 

7) Όταν ήμασταν παιδιά εσύ ποτέ δεν _______________ (ψάχνω) για τη μαρμελάδα 

αφού εγώ ______________ (ψάχνω) συνέχεια. 

8) Προχτές η μαμά ________________ (σηκώνω) το μωρό όλη τη μέρα ώσπου στο 

τέλος ________________ (πονάω) τα χέρια της. 

9) Οι αστροναύτες πρέπει να ________________(προσέχω) τη διατροφή τους και 

παράλληλα πρέπει να _________________(γυμνάζομαι). 

10) Χτες όση ώρα εσύ _________________(βάφομαι), ο Οδυσσέας 

________________(ντύνομαι). 

11) Η Στέλλα κι ο Μύρωνας ______________ (γιορτάζω) μαζί την προηγούμενη 

Δευτέρα τα γενέθλιά τους από τις 9 το βράδυ ως τις 2 τα ξημερώματα την ώρα 

που όλη η πόλη ________________ (ξεκουράζομαι). 

12) Εσύ ______________ (γράφω) το προηγούμενο σεμινάριο μέσα σε δύο μέρες 

αφού πρωτύτερα  _______________ (πιέζομαι) από την καθηγήτρια. 
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13) Την προηγούμενη Τρίτη ο ιστορικός σάς  ________________ (μιλάω) για δύο 

ώρες για την ιστορία του τάνγκο, ενώ εσείς ________________ (βαριέμαι) να τον 

ακούτε. 

14) Ήμουν τόσο χαρούμενος που, από τις 4 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, της 

_____________ (φτιάχνω) ένα κέικ την ώρα που εκείνη _______________ 

(κοιμάμαι). 

15) Η Πηνελόπη εκείνα τα χρόνια ______________ (εξαφανίζομαι) από το σπίτι όσο 

καιρό ο Οδυσσέας ________________ (ταξιδεύω). 

16) Στη χώρα χωρίς γάτες τα ποντίκια ________________(κοιμάμαι) όλη μέρα και οι 

γάτες δεν _______________(υπάρχω) καθόλου! 

17)  Στο τεστ της περασμένης Παρασκευής όλοι μας _________________ 

(κουράζομαι) να βρούμε τις απαντήσεις εκτός από την Εύα που 

_________________(φοβάμαι) να τις γράψει. 

18)  Τα προηγούμενα καλοκαίρια οι φίλοι σου κι εσύ __________________ 

(μαγειρεύω) μουσακά κάθε Κυριακή αφού __________________ (αγοράζω) 

πρώτα τα υλικά. 

19)  Αυτοί οι δύο __________________(παντρεύομαι) πριν από τρία χρόνια αλλά 

μετά από δύο μήνες _________________(χωρίζω). 

20)  Όση ώρα χτες ο Πάρης ______________ (πλένομαι), η Ελένη 

________________ (τραγουδάω) ένα τραγουδάκι. 

21)  Όταν σας ________________ (συναντάω) στον δρόμο, δεν σας 

________________ (μιλάω) γιατί ήμουν θυμωμένη μαζί σας. 

22)  Καλά, εσύ παιδάκι μου, προχτές _________________ (καπνίζω) ένα πακέτο 

τσιγάρα μέσα σε μία ώρα όσο εμείς _______________ (αποφασίζω) τι έπρεπε να 

γίνει με τη γάτα. 

23)  Οι γονείς τους το προηγούμενο καλοκαίρι ______________ (ποτίζω) τα 

λουλούδια μέρα παρά μέρα αντίθετα με τους γείτονές τους που τα 

_______________ (ποτίζω) μόλις μία φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Δείγμα εφήβων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Δείγμα παιδιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Δείγμα ενηλίκων 
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