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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην κατάκτηση των χρονικών συνδέσμων ενώ και καθώς. Οι 

σύνδεσμοι αυτοί όταν συνδεθούν με [-συνοπτ.] όψη εκφράζουν το ταυτόχρονο ανάμεσα στο γεγονός της 

κύριας πρότασης και στο γεγονός της χρονικής επιρρηματικής. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας 

είναι να ελέγξει: 

(α) σε ποια ηλικία τα παιδιά κατακτούν τους ταυτόχρονους χρονικούς συνδέσμους,  

(β) εάν η ανάπτυξή τους διαφέρει όταν τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στο παρόν και όταν τα γεγονότα 

λαμβάνουν χώρα στο παρελθόν και, 

 (γ) εάν τα παιδιά αποδίδουν τον ίδιο Χρόνο Αναφοράς με τους ενήλικες σε επίπεδο λόγου (discourse), 

καθώς οι επιρρηματικές χρονικές προτάσεις ενώ/καθώς δηλώνουν τον Χρόνο Αναφοράς κατά τον οποίο 

λαμβάνει χώρα το γεγονός της κύριας ορίζοντας το ταυτόχρονο.  

 Με αφετηρία τα παραπάνω ερωτήματα πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα κατανόησης, βασισμένο 

στην μέθοδο κρίσης τιμών αληθείας. Στο πείραμα έλαβαν μέρος 15 παιδιά με εύρος ηλικίας 5;6-9;4 και 8 

ενήλικες ως ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η επίδοση των παιδιών ήταν όμοια ως προς 

τους χρονικούς συνδέσμους. Επιπλέον, οι απαντήσεις των παιδιών δεν διέφεραν ως προς τον Χρόνο 

Εκφωνήματος, καθώς τα παιδιά ανταποκρινόντουσαν όμοια τόσο στο Παρόν όσο και στο Παρελθόν. 

Τέλος, φάνηκε πως τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν τον κατάλληλο Χρόνο Αναφοράς σε 

επίπεδο λόγου και επιλέγουν έναν πιο διευρυμένο Χρόνο Αναφοράς, στον οποίο εξελίσσεται το γεγονός 

της κύριας από αυτόν που οι ενήλικες προσδίδουν στις ενώ/καθώς προτάσεις. Η επιλογή ενός πιο 

διευρυμένου Χρόνου Αναφοράς δείχνει πως τα παιδιά δίνουν έμφαση στη διάρκεια επιζητώντας την 

επιβεβαίωση της [-συνοπτ.] όψης, την οποία διαθέτουν τόσο η κύρια όσο και η επιρρηματική χρονική 

πρόταση.   
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1. Εισαγωγή  

Η έννοια του χρόνου αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που άπτεται φιλοσοφικών, γνωστικών 

και γλωσσικών ζητημάτων. Λόγω της πολυπαραγοντικής φύσης του, η μελέτη της κατάκτησης του 

χρόνου απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη κατανόησή του. Από γνωστικής 

πλευράς, οι άνθρωποι είναι ικανοί να σχηματίζουν αναμνήσεις και να οργανώνουν μελλοντικά τη ζωή 

τους. Πως λειτουργούν, όμως, οι έννοιες  παρόν-παρελθόν-μέλλον στην παιδική ηλικία; Πόσο εύκολο 

είναι για τα παιδιά να μιλήσουν για το παρόν, να το διακρίνουν από το παρελθόν και να αναφερθούν στο 

μέλλον; Ακόμη πιο συγκεκριμένα, πως τα παιδιά δημιουργούν, εντοπίζουν και παρουσιάζουν γεγονότα 

στον χρονικό άξονα του παρόντος-παρελθόντος-μέλλοντος; Πότε αποκτούν την δυνατότητα να τα 

προσεγγίσουν γραμμικά και πότε παράλληλα;  

 Η προσέγγιση των παραπάνω ερωτημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη μελέτη της 

γλωσσικής αναπαράστασης των εννοιών αυτών. Από γλωσσολογικής πλευράς, πρέπει να διερευνηθεί το 

ποια είναι η νοητική αναπαράσταση των γεγονότων και ποια είναι τα κλειδιά που οδηγούν στην 

παραγωγή και κατανόηση των χρονικών εννοιών. Συνεπώς, το ερώτημα είναι πως τα γραμματικά 

χαρακτηριστικά του χρόνου διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την κατάκτηση των παραπάνω εννοιών και σε 

ποια στάδια διακρίνεται η ανάπτυξή τους. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην 

κατάκτηση των ταυτόχρονων συνδέσμων ενώ και καθώς στο Παρόν και στο Παρελθόν. Στόχος είναι να 

μελετηθεί τι γνωρίζουν τα παιδιά ως προς την διάκριση των χρονικών βαθμίδων και την 

παράλληλη/ταυτόχρονη αναπαράσταση των γεγονότων σε έναν χρονικό άξονα.  

 Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο και τα γραμματικά χαρακτηριστικά του χρόνου. Στο κεφάλαιο 3, γίνεται μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας ως προς την κατάκτηση του χρονικού συστήματος, της όψης και των χρονικών 

συνδέσμων. Στο κεφάλαιο 4, δίνεται μια ενδιάμεση σύνοψη. Τέλος, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται τα 

βασικά ερωτήματα της έρευνας, η πειραματική μέθοδος, τα αποτελέσματα και η συζήτηση επί των 

αποτελεσμάτων. 

 

2. Tα γραμματικά χαρακτηριστικά του Χρόνου   
      

2.1 Ο χρόνος και η γραμματική όψη στα Νέα Ελληνικά 
 

Η ελληνική γλώσσα διακρίνει μορφολογικά τις τρεις χρονικές βαθμίδες, το παρόν, το παρελθόν και το 

μέλλον. Σύμφωνα με τo International Encyclopedia of Linguistics (1992) και όπως αναφέρεται στον 

Klein (1994) «ο γραμματικός χρόνος αναφέρεται στην γραμματική έκφραση του χρόνου που 

περιγράφεται σε μία πρόταση, σε σχέση με κάποια άλλη στιγμή, η οποία μπορεί να είναι η στιγμή του 

εκφωνήματος. Το παρελθόν και το μέλλον προσδιορίζουν τον χρόνο πριν και μετά τη στιγμή του 
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εκφωνήματος. H όψη δηλώνει την εσωτερική χρονική οργάνωση της κατάστασης που περιγράφει το 

ρήμα». Στα ελληνικά η όψη διακρίνεται σε συνοπτική και μη συνοπτική. Η συνοπτική όψη παρουσιάζει 

ένα γεγονός στο σύνολό της ως ολοκληρωμένο, ενώ η μη συνοπτική δεν παρουσιάζει κάποιο αρχικό ή 

τελικό σημείο ολοκλήρωσης αλλά μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, βλέποντάς τη από μέσα 

(Comrie 1976).  

Ο Klein (1994) προτείνει την ανάλυση του χρόνου και της όψης ως δύο κατηγορίες, οι οποίες 

συνδέονται άμεσα. Για το λόγο αυτό διακρίνει τρεις βασικές έννοιες, τον Χρόνο Εκφωνήματος (ΧΕ), που 

αναφέρεται στην στιγμή που λαμβάνει χώρα το εκφώνημα, τον Xρόνο Αναφοράς (ΧΑ), που είναι ο 

χρόνος στον οποίο αναφέρεται το εκφώνημα, ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα ένα γεγονός, και ο 

χρόνος κατάστασης/γεγονότος (ΧΓ), ο οποίος δηλώνει το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει μια 

κατάσταση, ο χρόνος που εκτυλίσσεται και διαρκεί το γεγονός1. Οι σχέσεις ανάμεσα στον ΧΕ και ΧΑ 

αντικατοπτρίζουν τις χρονικές βαθμίδες, ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στο ΧΑ και ΧΓ δηλώνουν την όψη. 

Σύμφωνα με τις χρονικές σχέσεις του Klein (1994) προκύπτουν τα εξής: 

Παρόν: ΧΕ περιέχεται ΧΑ (ΧΕ ⊆ ΧΑ) 

(1) Ο Γιάννης γράφει ένα γράμμα. 

Παρελθόν: ΧΕ έπεται ΧΑ (ΧΑ <  ΧΕ)  

(2) Ο Γιάννης έγραφε ένα γράμμα. 

Μέλλον: ΧΕ προηγείται ΧΑ (ΧΑ > ΧΕ) 

(3) Ο Γιάννης θα γράφει ένα γράμμα. 

Ο παρακάτω γραμμικός άξονας αναπαριστά τις χρονικές σχέσεις που προκύπτουν ανάμεσα στον ΧΕ και 

τον ΧΑ. Στο παρελθόν, ο ΧΑ προηγείται σε σχέση με τον ΧΕ. Αντίθετα, στο μέλλον ο ΧΑ έπεται του 

ΧΕ. Τέλος, στο παρόν, ο ΧΑ περιλαμβάνει την στιγμή που εκφέρεται το εκφώνημα. 

 

 

 

                                                             
1  Ως ΧΕ μεταφράζεται το UT (Utterance Time), ως ΧΑ το ΤΤ (Τopic Time) και ως ΧΓ το Tsit (Topic of Situation).  

Στο θεωρητικό πλαίσιο του Reichenbach (1947) o XA (TT) αποδίδεται ως Reference Time και ο XΓ (Τsit) ως Εvent 

Time. 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

7 

 

         Παρελθόν                              Παρόν                           Μέλλον 

         [ΧΑ]                                      [ΧΑ  | ]                       [ΧΑ] 

                                                              ΧΕ 

Αναφορικά με την γραμματική όψη, προκύπτουν οι εξής χρονικές σχέσεις: 

Μη συνοπτική: ΧΑ περιέχεται ΧΓ      (ΧΑ ⊆ ΧΓ) 
 

(4) Ο Γιάννης έγραφε ένα γράμμα. 

 

                                                              ΧΕ                     

                   [ΧΓ       [ΧΑ]               ]                  | 

Από τον παραπάνω γραμμικό άξονα προκύπτει πως ο ΧΑ περιέχεται στον ΧΓ, οι οποίοι 

προηγούνται του ΧΕ. Όπως αναφέρθηκε, η μη συνοπτική όψη, βλέπει το γεγονός από μέσα, 

παρουσιάζοντας μια κατάσταση σε εξέλιξη. Έτσι στο παράδειγμα (4), δεν προκύπτει εάν η συγγραφή του 

γράμματος έχει ή θα έχει ολοκληρωθεί ή εάν θα είναι φανερή μέχρι και τον χρόνο εκφώνησης. Αυτό που 

προκύπτει είναι πως ένα μέρος της συγγραφής βρίσκεται στο χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται 

αναφορά. 

 

Συνοπτική: ΧΓ περιέχεται ΧΑ  (ΧΓ ⊆ ΧΑ) 

 
(5) Ο Γιάννης έγραψε ένα γράμμα. 

 
 

                                                             ΧΕ                     

               [ΧΑ    [ΧΓ]     ]                       | 

 

Η συνοπτική όψη εκφράζει πως ο ΧΓ περιέχεται στον ΧΑ. Έτσι, στο παράδειγμα (5) η συγγραφή 

ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται αναφορά. 

 Το θεωρητικό πλαίσιο του Klein (1994) αντικατοπτρίζεται και στην σύνταξη. Οι Demirdache και 

Uribe-Etxebarria (2000) θεωρούν πως ο χρόνος και η άποψη είναι κατηγορήματα, τα οποία εκφράζουν 

χωροχρονικές σχέσεις και δέχονται χρονικά ορίσματα. Οι λειτουργικές κεφαλές της (Απο)όψης (Α0) και 

του Χρόνου (Χρ0) διαθέτουν 2 ορίσματα. Το εξωτερικό όρισμα της άποψης είναι ο Xρόνος Aναφοράς 

(ΧΑ) και το εσωτερικό της όρισμα είναι ο Χρόνος Γεγονότος (ΧΓ). Αντίστοιχα, το εξωτερικό όρισμα του 

Χρόνου είναι ο Χρόνος Εκφωνήματος (ΧΕ) και το εσωτερικό όρισμα ο Χρόνος Αναφοράς (ΧΑ).  
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 Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των Demirdache & Uribe-Etxebarria (2000) η δενδρική 

αναπαράσταση της μη συνοπτικής όψης στις δύο διαφορετικές βαθμίδες, στο παρόν και στο παρελθόν 

είναι η εξής2: 

(6) Kim is eating lunch.                                         (7) Kim was eating lunch. 

     ΦρΧρ                                                                                       ΦρΧρ 

ΧΕ            Χ  ́                                                                          ΧΕ           Χ΄ 

   Χρο               ΦρΑπ                                                                         Χρο       ΦρΑπ                  

                                                                            

                ΧΑ             Απ  ́                                                                       ΧΑ            Απ΄ 

                        Απο          ΡΦ                                                                               Απο        ΡΦ                                                                                                                   

                                                                                                          

                              ΧΓ             ΡΦ                                                                            ΧΓ         ΡΦ                                 

  (Demirdache & Uribe-Etxebarria 2000, σελ: 165-166) 

Στο (6) και (7) η μη συνοπτική όψη είναι εκείνη που δημιουργεί τη σχέση συμπερίληψης ανάμεσα στο 

εξωτερικό και στο εσωτερικό όρισμα. Επομένως, ο ΧΑ περιέχεται στον ΧΓ. Όπως φαίνεται από τα 

δενδροδιαγράμματα, προκύπτει διαφορετική σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. Το παρόν 

δημιουργεί εξίσου μια σχέση συμπερίληψης, εκ της οποίας προκύπτει πως ο ΧΕ περιέχεται στον ΧΑ. 

Αντίθετα, στο παρελθόν ο Χρο διαθέτει μια διαφορετική χωροχρονική σχέση, εκείνη του «μετά/έπεται». 

Επομένως, ΧΕ έπεται του ΧΑ.  

 Όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράμματα (8α) και (9α) η σχέση ανάμεσα στο ΧΑ και ΧΓ 

δεν διαφέρει στο παρόν και στο παρελθόν. Εκείνο το οποίο διαφέρει, είναι η σχέση ανάμεσα στον ΧΕ και 

ΧΑ (8β), (9β). 

                                                    ΠΑΡΟΝ                                    

(8)                                            ΧΑ                                                                                ΧΑ              ΧΕ                                                                                      

           (α)  —[——[————]——]—>                          (β)    —[——[————]——]—> 

                                         ΧΓ  
          

                                                             
2 Οι δενδρικές αναπαραστάσεις των Demirdache & Uribe-Etxebarria (2000) αφορούν την αγγλική γλώσσα. 

περιέχεται έπεται 

περιέχεται περιέχεται 
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                                                     ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

    
                                                    ΧΑ                                                                                    ΧΑ                        ΧΕ                                                                                     

(9)     (α)—[——[————]——]—>                             (β)      —[——]———[——]—> 

                           ΧΓ 
 

Καθώς η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη σχέση (a ◦ b) που προκύπτει 

ανάμεσα στο γεγονός της κύριας και στο γεγονός της δευτερεύουσας πρότασης σε δύο διαφορετικές 

βαθμίδες, στο παρόν και στο παρελθόν, επιβάλλεται να ορισθεί ο χρονικός άξονας, και συνεπώς, οι 

σχέσεις που προκύπτουν ανάμεσα (α) στη χρονική σχέση των δύο γεγονότων μεταξύ τους, και (β) στη 

χρονική σχέση ανάμεσα στα γεγονότα και τον Χρόνο Εκφωνήματος. 

 (10) Ο Γιάννης διαβάζει (ΧΑ1, ΧΓ1) καθώς/ενώ ο Κωνσταντίνος παίζει (ΧΑ2, ΧΓ2) μπάλα. (Παρόν) 

Στο παράδειγμα (10) τόσο το γεγονός του διαβάσματος (ΧΓ1) όσο και το γεγονός του παιξίματος (ΧΓ2) 

βρίσκονται σε [-συνοπτ.] όψη. Επομένως, το κάθε γεγονός (ΧΓ1, ΧΓ2) περιλαμβάνει τον εκάστοτε χρόνο 

αναφοράς (ΧΑ1, ΧΑ2), όπως φαίνεται και στον χρονικό άξονα (11α). Επιπλέον, αφού η χρονική βαθμίδα 

είναι το Παρόν, ο ΧΕ περιέχεται των αντίστοιχων Χρόνων Αναφοράς (ΧΑ1, ΧΑ2). 

                                                                                                 

                                                    ΧΑ1, ΧΑ2                                                                                      ΧΑ1, ΧΑ2       ΧΕ                                                                                                                 

(11)      (α) —[———[————]——]—>                                     (β)    —[——— [————]——]—> 

 

                  ΧΓ1,ΧΓ2  

Όπως αναφέρουν οι Demirdache & Uribe-Etxebarria (2000) η συνεισφορά του χρονικού συνδέσμου 

έγκειται στο ότι εκείνο ορίζει τη σειρά των Χρόνων Αναφοράς των δύο προτάσεων. Καθώς ο χρονικός 

σύνδεσμος στο (10) δηλώνει την ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα στο γεγονός της κύριας και στο γεγονός της 

δευτερεύουσας και τα δύο ρήματα βρίσκονται σε [-συνοπτ.] όψη, φαίνεται πως οι δύο ΧΑ μοιράζονται 

ένα ίδιο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, τα δύο γεγονότα συνδέονται με τον ίδιο ΧΑ (Schmiedtová, 2008). 

Από το παράδειγμα (10) προκύπτει ο χρονικός άξονας στο (12). 

                                             ΧΑ                                                                             ΧΑ            ΧΕ                                                                                                                 

(12)    (α)  —[———[————]——]—>                                     (β)    —[——— [————]——]—> 
 

                 ΧΓ1, ΧΓ2 

 Η ίδια σχέση προκύπτει και στο παράδειγμα (13). Οι χρονικοί σύνδεσμοι (καθώς/ενώ) ορίζουν 

μια ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα στην επιρρηματική και την κύρια πρόταση, μοιράζοντας έτσι έναν ίδιο 

ΧΑ. Σε αντίθεση με το παράδειγμα (12), η χρονική βαθμίδα του Παρελθόντος επιβάλλει ο ΧΕ να έπεται 

του κοινού ΧΑ. 
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(13)  Ο Γιάννης διάβαζε (ΧΑ1, ΧΓ1) καθώς/ενώ ο Κωνσταντίνος έπαιζε (ΧΑ2, ΧΓ2) μπάλα. (Παρελθόν) 

                                                   ΧΑ                                                                             ΧΑ                      ΧΕ                                                                                                                 

(14)  (α)—[———[————]——]—>                                     (β)    —[———]———[———]—> 

                ΧΓ1,ΧΓ2 

 

2.2 Η λεξική όψη στα Νέα Ελληνικά 
 

Εκτός από την γραμματική όψη, υπάρχει και η λεξική όψη, η οποία είναι ανεξάρτητη από την 

γραμματική. Η λεξική όψη αναφέρεται στα εγγενή σημασιακά χαρακτηριστικά των ρημάτων. Ο πρώτος, 

ο οποίος κατηγοριοποίησε τα χαρακτηριστικά αυτά, βασιζόμενος στην διάκριση του Αριστοτέλη3, ήταν ο 

Vendler (1967). Διακρίνει τέσσερις κατηγορίες ρημάτων τις επιτελέσεις (accomplishments), επιτεύξεις 

(achievements), δραστηριότητες (activities) και καταστάσεις (states). H Smith (1991, 1997) διακρίνει μια 

ακόμη κατηγορία, εκείνη των στιγμιαίων περιστάσεων (semelfactives). Οι κατηγορίες αυτές 

καθορίζονται από τα εγγενή χαρακτηριστικά τους, +/- στατικό, +/- τελικό, +/-διαρκές.   

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση των ρημάτων βάσει των εγγενών σημασιακών χαρακτηριστικών κατά την 

Smith 1997 

Τύπος ρημάτων Χαρακτηριστικά Παράδειγμα 

Επιτελέσεις +διαρκές  

+ τελικό 

-στατικό 

Χτίζω ένα σπίτι, ζωγραφίζω 

ένα κύκλο 

Επιτεύξεις +τελικό 

-διαρκές 

-στατικό 

αναγνωρίζω, προσέχω έναν 

πίνακα 

Δραστηριότητες +διαρκές 

-τελικό 

-στατικό 

Τρέχω, ράβω 

Καταστάσεις +στατικό 

+ διαρκές 

-τελικό 

Γνωρίζω, πιστεύω 

Στιγμιαία -στατικό 

-διαρκές 

-τελικό 

Βήχω, φτερνίζομαι 

                                                             
3 Ο Αριστοτέλης στο «Μετά τα Φυσικά» (Metaphysic Θ6, 1048b, 18-35) διέκρινε τα ρήματα σε «κινήσεις» και 

«ενέργειες». Οι κινήσεις διαθέτουν ένα εγγενές τέλος, ενώ οι ενέργειες όχι.  
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 Η τελικότητα ορίζεται βάσει του φυσικού, εγγενούς σημείου ολοκλήρωσης. Οι επιτελέσεις έχουν 

μια εγγενή διάρκεια μέχρι να επέλθει η επίτευξη του στόχου. Οι επιτεύξεις ορίζονται ως [-διαρκείς] 

καθώς το «τέλος» επέρχεται σε μία στιγμή, δηλώνοντας απλώς μια αλλαγή κατάστασης. Αντίθετα, οι 

δραστηριότητες και οι καταστάσεις δεν διαθέτουν ένα εγγενές «τέλος», απαιτούν όμως τη διάρκεια του 

γεγονότος, σε αντίθεση με τα στιγμιαία γεγονότα, τα οποία ορίζονται ως [-τελικά], μη διαθέτοντας 

εγγενώς διάρκεια. Η τελικότητα ενός κατηγορήματος μπορεί να προκύψει από τον συνδυασμό του 

ρήματος με το όρισμά του. Ο Verkuyl (1993, 1999) εξετάζει τα κατηγορήματα από συντακτικής πλευράς, 

θεωρώντας πως οι ΟΦ είναι χαρακτηρισμένες με το [+/- ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ] και κάποια 

ρήματα είναι λεξικά χαρακτηρισμένα με το [+ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ ΣΕ] (+ADD TO). Ανάλογα εάν το ρήμα 

συνδυαστεί με μια ΟΦ με [+ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ] ή με μια ΟΦ [-ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ], διαφέρει και η τελικότητα του κατηγορήματος. Ο Krifka (1989, 1992, 1998) προσεγγίζει 

τα κατηγορήματα από σημασιολογικής πλευράς, θεωρώντας πως η ΟΦ μπισκότα ορίζεται ως [-

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ] επειδή ανήκει στις αθροιστικές/ μη ποσοτικοποιημένες (cumulative) 

ΟΦ, ενώ η ΟΦ 3 μπισκότα ορίζεται ως [+ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ], καθώς ανήκει στις μη 

αθροιστικές/  ποσοτικοποιημένες ΟΦ (quantized)4. Συνεπώς, το [+/- τελικό] δεν εξαρτάται αποκλειστικά 

από τον τύπο του ρήματος, αλλά και από το εάν έχει όρισμα και τι είδους όρισμα είναι αυτό.  

 Η γραμματική όψη αλληλοεπιδρά με τη λεξική όψη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συνοπτική όψη 

παρουσιάζει ένα γεγονός ως ολοκληρωμένο, ενώ η μη συνοπτική όψη εστιάζει στην εξέλιξη του 

γεγονότος (Comrie 1976). Συνδυάζοντας ένα κατηγόρημα με μια [-συνοπτ.] όψη διακρίνεται πως το 

κατηγόρημα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει επέλθει το «τέλος» για εκείνο. Αντίθετα, ένα κατηγόρημα 

όταν συνδυαστεί με μια [+συνοπτ] όψη, έχει ολοκληρωθεί. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα (15), η ΡΦ 

κερδίζω τον αγώνα ανήκει στις επιτελέσεις και συνδυάζεται με [-συνοπτ] όψη, υποδεικνύοντας πως το 

γεγονός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αντίθετα, στο (16) το ρήμα βρίσκεται σε [+συνοπτ.] όψη, 

παρουσιάζοντας το γεγονός ολοκληρωμένο. 

(15)  Ο Γιάννης κέρδιζε τον αγώνα. 

(16) Ο Γιάννης κέρδισε τον αγώνα. 

 2.3 Οι χρονικοί σύνδεσμοι στα Νέα Ελληνικά 
 

Για να εκφραστεί η αντίστοιχη χρονική σχέση (προτερόχρονο, υστερόχρονο, ταυτόχρονο/σύγχρονο) 

ανάμεσα στην κύρια και επιρρηματική χρονική πρόταση, υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι που την 

                                                             
4 O Krifka (1998) υποστηρίζει πως ένα μη αθροιστικό/ ποσοτικοποιημένο κατηγόρημα (quantized) είναι τελικό, 

αλλά ένα τελικό κατηγόρημα δεν είναι πάντα (quantized) ποσοτικοποιημένο/ μη αθροιστικό (για περισσότερη 

συζήτηση βλ Krifka 1998, σ.9) 
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εκφράζουν στα Νέα Ελληνικά. Οι σύνδεσμοι που εκφράζουν το προτερόχρονο είναι οι άμα, αφού, 

αφότου, ευθύς ως, καθώς, μια και, μόλις όποτε, όταν, σαν. Οι σύνδεσμοι που εκφράζουν το υστερόχρονο 

είναι οι έως ότου, όσο, όσο που, ως που να, έως ότου να, όσο που να, πριν (να), προτού (να). Τέλος, οι 

σύνδεσμοι που εκφράζουν το ταυτόχρονο/σύγχρονο είναι οι εκεί που, ενώ, εφόσον, κάθε που, καθώς, 

όποτε, όταν, όσο, όσο που, σαν (Τζάρτζανος, 1953). 

2.4 Οι ταυτόχρονοι χρονικοί σύνδεσμοι στα Νέα Ελληνικά 
  

 Η ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα σε δύο γεγονότα μπορεί να δηλωθεί είτε φανερά (explicit) είτε να 

υποδηλωθεί (implicit) (Schmiedtová, 2008). Φανερά μπορεί να δηλωθεί μέσω της όψης και των χρονικών 

συνδέσμων/επιρρημάτων. Αντίθετα, μπορεί να υποδηλωθεί μέσω του συνδέσμου και. Ήδη, σε 

παραδοσιακές γραμματικές και συντακτικά (Τζάρτζανος 1953, Holton, Mackridge & Φιλιππάκη-

Warburton 2012) αναφέρεται πως ο σύνδεσμος και μπορεί να εκφράσει είτε διαδοχικότητα5 είτε το 

ταυτόχρονο.  

(17) Έφαγε και είδε τηλεόραση. (διαδοχικότητα) 

(18) Τρώει και βλέπει τηλεόραση. (ταυτόχρονο) 

Αναφορικά με τους ταυτόχρονους συνδέσμους, ανάλογα τον σύνδεσμο επιτελείται διαφορετική 

λειτουργία και ορίζονται διαφορετικές χρονικές σχέσεις. Για παράδειγμα, ο σύνδεσμος όποτε, εκφράζει 

ταυτόχρονη σχέση και παράλληλα συνήθεια. 

 

 (19) Η Μαρία πλένει τα πιάτα, όποτε ο Γιάννης λείπει από το σπίτι.  (ταυτόχρονο, συνήθεια) 

Όμοια και στο παρελθόν: 

(20) Η Μαρία έπλενε τα πιάτα, όποτε ο Γιάννης έλειπε από το σπίτι. (ταυτόχρονο, συνήθεια) 

Παρόμοια ερμηνεία προκύπτει με το σύνδεσμο όταν στο Παρόν. Όταν ο ΧΕ περιέχεται στον ΧΑ, τότε ο 

σύνδεσμος όταν εκφράζει συνήθεια (Heimanaki, 1973).  

(21) H Μαρία πλένει τα πιάτα όταν ο Γιώργος λείπει από το σπίτι. (συνήθεια) 

                                                             
5Ο Grice (1975) αναλύει την χρονικότητα του «και» ως συνομιλιακό υπονόημα και θεωρεί πως η χρονική 

ακολουθία βασίζεται στο αξίωμα του τρόπου και συγκεκριμένα στο «Να είσαι οργανωμένος. Ο λόγος σου να έχει  

σειρά και τάξη» (be ordely). Το υπονόημα, βέβαια, μπορεί σε κάθε περίπτωση να ακυρωθεί. 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

13 

 

Αντίθετα, στο παρελθόν ο όταν μπορεί να εκφράσει διάφορες χρονικές σχέσεις, ανάλογα με την όψη [+/-

συνοπτ.] που βρίσκονται τα ρήματα της κύριας και επιρρηματικής όψης6. Όπως παραθέτει ο Mackridge 

(2011): 

(22) Όταν μου μίλησε [+συνοπτ.], κατάλαβα [+συνοπτ.] πως είχε δίκιο. (διαδοχικότητα) 

(23) Όταν μου μιλούσε [-συνοπτ.], κατάλαβα [+συνοπτ] πως είχε δίκιο. (ταυτόχρονο) 

(24) Όταν μου μιλούσε [-συνοπτ.], καταλάβαινα [-συνοπτ] πως είχε δίκιο. (ταυτόχρονο/συνήθεια) 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στους συνδέσμους ενώ και καθώς, μια και οι δύο 

εκφράζουν ταυτόχρονη σχέση τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορούν να 

χαρακτηριστούν αμφίσημοι (Tsimpli, Papadopoulou, Mylonaki 2010, Papakonstantinou, 2015) καθώς 

επιτελούν περισσότερες από μια λειτουργίες. Όπως αναφέρεται στον Τζάρτζανο (1953) και στους Holton, 

Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2012), ο σύνδεσμος ενώ, πέραν της χρονικότητας, μπορεί να 

εκφράσει εναντίωση/αντίθεση και ο σύνδεσμος καθώς αιτιολογία.  

 2.4.1 Ο ταυτόχρονος σύνδεσμος Ενώ 
 

Oι επιρρηματικές προτάσεις που εισάγονται με τον σύνδεσμο ενώ μπορούν να δηλώσουν τόσο χρονική 

ερμηνεία, εκφράζοντας το ταυτόχρονο, όσο και μη χρονική εκφράζοντας εναντίωση. Όπως παραθέτουν 

οι Tsimpli, Papadopoulou, Mylonaki (2010), το παράδειγμα (25) είναι αμφίσημο, και η αμφισημία αυτή 

επιλύεται στο πραγματολογικό επίπεδο: 

(25) Ενώ διάβαζε, έβλεπε τηλεόραση. (ταυτόχρονο, εναντίωση) 

Η σημασία της πρότασης διαφέρει ανάλογα την όψη, με την οποία μαρκάρεται το ρήμα της κύριας 

πρότασης και το ρήμα της δευτερεύουσας επιρρηματικής. Η χρονική σημασία του συνδέσμου προκύπτει 

όταν το ρήμα της επιρρηματικής πρότασης βρίσκεται σε [-συνοπτ.] όψη. Όταν και τα δύο ρήματα των 

προτάσεων βρίσκονται σε [-συνοπτ.] όψη, τότε τα γεγονότα ερμηνεύονται συγχρονικά, όπως φαίνεται 

στο (26). Πέραν του Χρόνου Αναφοράς που διαθέτει το κάθε γεγονός ξεχωριστά, όπως ζητήθηκε στο 

υποκεφάλαιο 2.1, η επιρρηματική χρονική πρόταση αποτελεί έναν φανερό Χρόνο Αναφοράς σε επίπεδο 

λόγου (discourse)7 για την κύρια πρόταση, ορίζοντας έτσι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει 

χώρα η κύρια8. Λόγω της [-συνοπτ.] όψης που βρίσκονται και τα δύο ρήματα, προκύπτει πως το 

Γμαγειρέματος εκτυλισσόταν ακριβώς την ίδια στιγμή με το Γδιαβάσματος (26), οδηγώντας στο συμπέρασμα 

                                                             
6  Για περισσότερη συζήτηση βλ. Lambropoulou (2004). 
7 Για περισσότερη συζήτηση βλ. Borik (2002). 
8 H Kitis (2000) θεωρεί πως όταν η ενώ-πρόταση προηγείται της κύριας, η χρονική ερμηνεία είναι πιο ισχυρή, 

καθώς δίνεται εξαρχής το χρονικό πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται η κύρια πρόταση (Chafe, 1984).  
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πως ο ΧΓ μπορεί να είναι ακριβώς ίδιος με τον ΧΑ. Με άλλα λόγια, o ΧΑ μπορεί να μην περιέχεται 

απλώς στον ΧΓ, (ΧΑ ⊂ ΧΓ), αλλά να ισοδυναμεί μαζί του ΧΑ = ΧΓ. 

(26) Ενώ η Μαρία διάβαζε το άρθρο, ο Κώστας μαγείρευε το φαγητό.  

        ΧΑ (Ενώ-πρόταση)            ⊂   ή      =             ΧΓ (Γμαγειρέματος)                   

 

                                                    Γδιαβάσματος 

                                                 

                                                   Γμαγειρέματος 

   

Ο σύνδεσμος ενώ μπορεί να εκφράσει χρονικότητα ακόμα και εάν τα ρήματα των δύο προτάσεων δεν 

διαθέτουν την ίδια όψη (27) και το ρήμα της κύριας μπορεί να μαρκάρεται με [+συνοπτ.] ενώ το ρήμα 

της δευτερεύουσας με [-συνοπτ.]. Η ερμηνεία που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το 

γεγονός της κύριας πρότασης ερμηνεύεται μέσα από το γεγονός της δευτερεύουσας (Tsimpli, 

Papadopoulou, Mylonaki 2010). Η επιρρηματική πρόταση προβάλλει ένα γεγονός που βρίσκεται σε 

εξέλιξη και η κύρια παρεμβάλλει σε αυτό.   

(27) Eνώ η Χριστίνα σκούπιζε την αυλή, χτύπησε το κουδούνι. 

       ΧΑ (Ενώ-Πρόταση)                    ⸧               ΧΓ (Γχτυπήματος κουδουνιού)  

                                                    Γσκουπίσματος 

                                               Γχτυπήματος κουδουνιού 

Η μη χρονική ερμηνεία του ενώ φαίνεται να προκύπτει όταν το ρήμα της δευτερεύουσας πρότασης 

βρίσκεται σε [+συνοπτ.] όψη ανεξάρτητα από το ρήμα της κύριας.  

(28) Ενώ νύσταξε, έμεινε/έμενε ξύπνιος (εναντίωση, από Papakonstantinou, 2015)  

2.4.2  Ο ταυτόχρονος σύνδεσμος Καθώς 
 

O σύνδεσμος καθώς δηλώνει το ταυτόχρονο. Πέραν της χρονικής ερμηνείας, διαθέτει μια ακόμα, την 

αιτιολογική. Παραδείγματα, όπως το (29) είναι αμφίσημα και επιλύονται στο πραγματολογικό επίπεδο. 

(29) Καθώς δούλευε εντατικά, κουράστηκε. (ταυτόχρονο, αιτιολογικό) (από Τsimpli, Papadopoulou, 

Mylonaki 2010) 
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Όμοια με τον σύνδεσμο ενώ, η ερμηνεία του καθώς (ταυτόχρονο, αιτιολογικό) προκύπτει από την όψη, 

με την οποία έχει συνδεθεί το ρήμα της επιρρηματικής πρότασης. Η μη χρονική ερμηνεία φαίνεται να 

προκύπτει όταν το ρήμα της δευτερεύουσας πρότασης βρίσκεται σε [+συνοπτ.] όψη ανεξάρτητα από το 

ρήμα της κύριας.  

(30) Καθώς δούλεψε εντατικά, κουράστηκε. (αιτιολογικό) (από Τsimpli, Papadopoulou, Mylonaki 2010).   

 Όταν και τα δύο ρήματα των προτάσεων βρίσκονται σε [-συνοπτ. όψη], όπως παρατίθεται στο (31), τότε 

τα δύο γεγονότα (Γδιαβάσματος και Γμαγειρέματος) μπορεί να συμβαίνουν ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή και 

όχι απλώς ο ΧΑ να περιέχεται στον ΧΓ, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως το γεγονός του διαβάσματος 

λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια του Χρόνου Αναφοράς. Η καθώς-πρόταση αποτελεί έναν φανερό 

Χρόνο Αναφοράς σε επίπεδο λόγου (discourse), στην οποία λαμβάνει χώρα το γεγονός της κύριας. 

(31) Καθώς ο Κώστας μαγείρευε, η Μαίρη διάβαζε το άρθρο. (ταυτόχρονο) 

               ΧΑ (Καθώς-πρόταση)          ⊂   ή    =         ΧΓ (Γδιαβάσματος ) 

                                                        Γμαγειρέματος 

                                                   

                                                       Γδιαβάσματος 

Η ερμηνεία της επιρρηματικής πρότασης ως ταυτόχρονη με την κύρια, είναι ανεξάρτητη από την όψη του 

ρήματος της κύριας πρότασης. Βέβαια, με το να συνδυάζεται το ρήμα της κύριας πρότασης με [+συνοπτ.] 

όψη, το γεγονός της κύριας πρότασης ερμηνεύεται μέσα από το γεγονός της δευτερεύουσας, όπως 

συμβαίνει και με τον σύνδεσμο ενώ.  

(32) Καθώς ο Κώστας μαγείρευε, η Μαίρη έπλυνε τα πιάτα. (ταυτόχρονο) 

              ΧΑ (Καθώς-πρόταση)            ⸧                  ΧΓ (Γπλυσίματος)                        

                                                    Γμαγειρέματος 

                                                     Γπλυσίματος 

Το καθώς μπορεί να εκφράσει και μια ακόμη χρονική ερμηνεία, όταν το ρήμα της επιρρηματικής του 

πρότασης συνδεθεί με [+συνοπτ.] όψη. (Tsimpli, Papadopoulou, Mylonaki 2010, Papakonstantinou 

2015). 
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(33) Καθώς χτύπησε την πόρτα, άκουσε μια βροντερή φωνή. (Papakonstantinou, 2015) 

        ΧΑ (Καθώς-πρόταση)        >  ή  ⊂         ΧΓ (Γδιαβάσματος)     

                 Γσκουπίσματος 

         Γδιαβάσματος 

     

Σε αυτή την περίπτωση το καθώς ερμηνεύεται ως «την στιγμή που», «μόλις», εκφράζοντας ένα στιγμιαίο 

γεγονός που συνέβη ελάχιστα πριν λάβει χώρα το γεγονός της κύριας ή ταυτόχρονα για μια μικρή 

χρονική στιγμή. Σύμφωνα με τους Tsimpi, Papadopoulou, Mylonaki (2010), η [+συνοπτ.] όψη στο ρήμα 

της δευτερεύουσας πρότασης είναι αποδεκτή μόνο όταν συνδεθεί με συγκεκριμένους τύπους ρημάτων, 

όπως τα στιγμιαία γεγονότα (semelfactives) και οι επιτεύξεις (achievements), που μοιράζονται ένα κοινό 

χαρακτηριστικό, το [-διαρκές] (Levin 2000). Τέλος, το καθώς έχει μια ακόμη λειτουργία μέσα στην 

πρόταση, αφού μπορεί να εκφράσει τον τρόπο, με τον οποίο συμβαίνει ένα γεγονός όπως φαίνεται στο 

(34) (Andriotis 1983, Tsimpli, Papadopoulou, Mylonaki 2010, Papakonstantinou 2015).  

(34) Mίλησε, καθώς μιλάει ο Πέτρος. 

 2.5 Ο αριθμός των δραστών  
 

Ο αριθμός των δραστών φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην χρονική ερμηνεία των 

προτάσεων. Όταν υπάρχει ταυτοπροσωπία, είναι λιγότερο πιθανό να προκύψει η ερμηνεία της 

ταυτόχρονης σχέσης ανάμεσα σε δύο γεγονότα. Αντίθετα, η ετεροπροσωπία φαίνεται να πυροδοτεί την 

ερμηνεία αυτή. 

(35) #Ο Γιάννης έκανε μπάνιο ενώ/καθώς σκούπιζε το πάτωμα.  

(36) Ο Γιάννης έκανε μπάνιο ενώ/καθώς η Μαρία σκούπιζε το πάτωμα. 

Λόγω πραγματολογικών γνώσεων, το παράδειγμα (35) δεν είναι αποδεκτό, καθώς ένα άτομο δεν μπορεί 

να κάνει μπάνιο και να σκουπίζει ταυτόχρονα. Αντίθετα, το παράδειγμα (36) είναι αποδεκτό καθώς δύο 

διαφορετικοί δράστες εκτελούν δυο διαφορετικές πράξεις την ίδια χρονική στιγμή. Όπως αναφέρει η 

Schmiedtová (2008), η παρουσία δύο δραστών υπονοεί την ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα σε δύο γεγονότα, 

ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται κανένας σύνδεσμος για να το δηλώσει. 

(37) Ο Γιάννης έπαιζε κιθάρα. Η Μαρία σκούπιζε το πάτωμα.  
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Βέβαια, ανάλογα με τον τύπο του ρήματος, η ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα σε δύο γεγονότα μπορεί να 

προκύψει αβίαστα, όταν υπάρχει ταυτοπροσωπία. Για παράδειγμα, τα ρήματα αντίληψης είναι μια 

κατηγορία που πυροδοτούν την ταυτόχρονη σχέση, όπως φαίνεται στο παράδειγμα (38).  

(38) Ο Γιάννης διάβαζε, ενώ άκουγε μουσική. 

3. Η ανάπτυξη του χρονικού συστήματος 
 

Ο Weist μαζί με τους συνεργάτες τους σε μια σειρά διαγλωσσικών ερευνών (1986,1989 κ.α), μελέτησε τα 

στάδια από τα οποία περνούν τα παιδιά καθώς κατακτούν το χρονικό σύστημα στην μητρική τους (Γ1) 

γλώσσα. Όπως αναφέρει ο Weist (1989), βασιζόμενος στον Reichenbach (1947), η ανάπτυξη του 

χρονικού συστήματος αποτελείται από τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο και στην ηλικία περίπου των 

1;6 (12-18 μήνες) τα παιδιά αναπτύσσουν την έννοια του Χρόνου Εκφωνήματος (Speech Time System), 

η οποία αναφέρεται στην στιγμή που λαμβάνει χώρα ένα εκφώνημα. Σε εκείνη την φάση, τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται αποκλειστικά το «εδώ και το τώρα». Κατά το δεύτερο στάδιο, σε ηλικία περίπου 2;0 

(18-24 μήνες) τα παιδιά αναπτύσσουν την έννοια του Χρόνου του Γεγονότος (Event Time System), την 

ικανότητα να αναφέρονται σε ένα γεγονός το οποίο έχει λάβει χώρα πριν ή μετά τον Χρόνο 

Εκφωνήματος. Κατά το τρίτο στάδιο, στην ηλικία των 3;0 (30-36 μήνες), τα παιδιά κατακτούν την έννοια 

της Περιορισμένης Χρονικής Αναφοράς (Restricted Reference Time System), την ικανότητα να 

τοποθετούν χρονικά ένα γεγονός. Σε αυτό το στάδιο, ξεκινούν να χρησιμοποιούν τα χρονικά επιρρήματα. 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, σε ηλικία 4;6 (36-52 μήνες) αναπτύσσεται η έννοια της Ελεύθερης 

Χρονικής Αναφοράς (Free Reference Time System). Σε εκείνο το στάδιο, παράγουν χρονικές 

επιρρηματικές προτάσεις και συντελεσμένους χρόνους, έχοντας έτσι την δυνατότητα να ορίζουν χρονικά 

ένα γεγονός, συνδέοντάς το με τον Χρόνο του Εκφωνήματος ή/και με τον Χρόνο του Γεγονότος.   

 Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης του χρονικού συστήματος προτείνεται από τους 

McCormack & Hoerl (2017). Το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο διακρίνεται σε 4 στάδια. Κατά το πρώτο 

στάδιο (18 - 24 μήνες), τα παιδιά γνωρίζουν τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα και τις χρονικές ακολουθίες 

των γεγονότων. Για παράδειγμα, τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως το βούρτσισμα των δοντιών έπεται του 

βραδινού γεύματος και προηγείται του ύπνου. Σε αυτή την ηλικία, τα γεγονότα διακρίνονται σε αυτά που 

συνέβησαν, και αυτά που αναμένεται να συμβούν. Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν την κατάσταση 

του γεγονότος (εάν ένα γεγονός είναι ολοκληρωμένο ή αναμένεται να συμβεί) αλλά δεν μπορούν να 

αντιληφθούν εάν το γεγονός έλαβε χώρα στο παρελθόν ή στο μέλλον. Κατά το δεύτερο στάδιο (2 - 3 

χρονών) τα παιδιά αντιλαμβάνονται το παρελθόν και το μέλλον, καθώς είναι σε θέση να διακρίνουν ποια 

γεγονότα είναι αμετάβλητα, αφού συνέβησαν στο παρελθόν, και ποια γεγονότα πρόκειται να 

μεταβληθούν, τα οποία ανήκουν στο μέλλον. Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον χρόνο 
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βασισμένο σε γεγονότα, και όχι σε συγκεκριμένα σημεία στον χρονικό άξονα. Παράλληλα, αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν και χρονικά επιρρήματα ή συνδέσμους, τα οποία μπορούν να τα συνδέσουν με γεγονότα.  

 Έτσι, για εκείνα το when (όταν) μπορεί να σηματοδοτεί το ταυτόχρονο ανάμεσα στα γεγονότα, 

αλλά όχι τη στιγμή που συνέβη το x, συνέβη και το y. Στο τρίτο στάδιο (4-5 χρονών), αντιλαμβάνονται 

το χρόνο γραμμικά, ενιαία και ανεξάρτητα από τα γεγονότα, καθώς συλλαμβάνουν τις χρονικές σχέσεις 

που αναπτύσσονται ανάμεσα σε συγκεκριμένα σημεία στον χρονικό άξονα. Συνεπώς, όπως αναφέρουν οι 

McCormack & Hoerl (2017)  καταλαβαίνουν πως οι πράξεις που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, θα 

γίνουν φανερές κάποια στιγμή στο παρόν και στη συνέχεια θα περάσουν στο παρελθόν. Τέλος, στο 

τελευταίο στάδιο ( > 5 χρονών) τα παιδιά κατακτούν πλήρως το χρόνο και είναι σε θέση να αντιληφθούν 

το ημερολογιακό σύστημα και να διακρίνουν εντελώς το χρόνο από τα γεγονότα. Οι McCormack & 

Hoerl (2001) διακρίνουν δύο πλαίσια με βάση την προοπτική (perspectival, non-perspectival). Τα 

γεγονότα, τα οποία περιγράφονται σε σχέση με την θέση/προοπτική κάποιου ανήκουν στην χρονική 

προοπτική, όπως οι έννοιες παρόν, παρελθόν, μέλλον. Αντίθετα, γεγονότα τα οποία είναι ανεξάρτητα από 

την προοπτική κάποιου, όπως η διαδραμάτιση ενός συμβάντος σε μια συγκεκριμένη ημερολογιακή 

ημερομηνία, εντάσσονται στην μη χρονική προοπτική. Κατά την χρονική προοπτική, τα παιδιά πρέπει να 

είναι σε θέση να μετακινούνται νοητά από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο A στο οποίο βρίσκονται, 

είτε προς τα πίσω, στο παρελθόν, είτε προς τα μπροστά, στο μέλλον, σε ένα χρονικό σημείο Β (χρονική 

αποκέντρωση/temporal decentering). Οι McCormack & Hoerl κάνουν διάκριση ανάμεσα στην εναλλαγή 

της προοπτικής (perspective switching) και στην πραγματική απόκτηση της προοπτικής (perspective 

taking). Στην πρώτη περίπτωση, τα παιδιά μπορούν να κάνουν την εναλλαγή ανάμεσα στο παρόν και στο 

παρελθόν, χωρίς όμως να έχουν κατανοήσει ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στις δύο προοπτικές. Αντίθετα, 

στην δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά έχουν κατανοήσει πλήρως τις χρονικές σχέσεις. Τα δύο αυτά 

διακριτά στάδια της χρονικής αποκέντρωσης παρατηρούνται και στο μοντέλο του Weist (1986,1989). 

Όταν τα παιδιά κατακτούν την έννοια της Περιορισμένης Χρονικής Αναφοράς (Restricted Reference 

Time System) βρίσκονται, σύμφωνα με τους όρους γνωστικής ανάπτυξης στο στάδιο της εναλλαγής της 

προοπτικής (perspective switching). Το στάδιο της ανάπτυξης της Ελεύθερης Χρονικής Αναφοράς (Free 

Reference Time System) αντιστοιχεί στην πραγματική απόκτηση της προοπτικής (perspective taking). 

 Οι περισσότερες έρευνες (Harner 1975, Weist 1989, Busby & Suddendorf 2009, Zhang & 

Hudson 2018) έως τώρα καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά πρώτα αντιλαμβάνονται το παρόν, 

το εδώ και το τώρα, στη συνέχεια αντιλαμβάνονται το παρελθόν, και τέλος το μέλλον9. Η Harner (1975) 

εξέτασε τα χρονικά επιρρήματα yesterday, today, tomorrow (χθες, σήμερα, αύριο) και κατέληξε στο ότι 

τα παιδιά κατακτούν πρώτα το επίρρημα yesterday και μετά το tomorrow. Μέσω ενός πειράματος 

                                                             
9 Έρευνες όπως των Pawlak και συν. (2006) στην Αγγλική και στην Πολωνική γλώσσα έχουν δείξει πως τα παιδιά 

πρώτα παράγουν το επίρρημα tomorrow (αύριο) και έπειτα το επίρρημα yesterday (χθες).  
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κατανόησης εξέτασε παιδιά ηλικίας 2;0-4;0 χρονών. Δημιούργησε τρία σετ παιχνιδιών, εκείνα με τα 

οποία έπαιξαν χθες, εκείνα με τα οποία θα έπαιζαν σήμερα και εκείνα που θα έπαιζαν αύριο. Έπειτα, 

ζήτησε από τα παιδιά να της δείξουν ένα παιχνίδι με το οποίο έπαιξαν χθες και ένα παιχνίδι με το οποίο 

θα παίξουν αύριο. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα παιδιά ηλικίας 2;0 χρονών τείνουν να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στη συνθήκη χθες σε σύγκριση με τη συνθήκη αύριο, χωρίς όμως να υπάρχει 

κάποια στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις δύο συνθήκες. Τα παιδιά ηλικίας 3;0 χρονών απέδιδαν 

καλύτερα στη συνθήκη του χθες. Τέλος, τα παιδιά ηλικίας 4;0 χρονών ανταποκρίνονται το ίδιο καλά και 

στις δύο συνθήκες. 

 Σε μια πρόσφατη έρευνα των Zhang & Hudson (2018), ελέγχθηκε εάν τα παιδιά ηλικίας 3;0-5;0 

αντιλαμβάνονται τη διάκριση ανάμεσα στο παρόν-παρελθόν και παρόν-μέλλον. Για να το εξετάσουν 

αυτό, χρησιμοποίησαν προτάσεις χωρίς χρονικά επιρρήματα, αλλά και με τα χρονικά επιρρήματα χθες 

και αύριο μέσω της μεθόδου επιλογή-αντιστοίχισης εικόνας, δημιουργώντας 24 ζεύγη εικόνων. Κάθε 

ζεύγος απεικόνιζε την ίδια εικόνα-αντικείμενο σε ένα αρχικό και ένα τελικό στάδιο (πχ το δώρο ήταν 

ανοιγμένο ή κλειστό). Μια μαριονέτα εκφωνούσε το αντίστοιχο εκφώνημα όπως: Άνοιξα το δώρο (χθες) / 

I opened the present (yesterday) ή Θα ανοίξω το δώρο (αύριο)/ I’m gonna/ I will open the present 

(tomorrow). Έπειτα, τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν στην ερώτηση «What does it look like now?». 

Τα παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων ανταποκρίθηκαν καλύτερα στη διάκριση παρελθόν-παρόν σε 

σύγκριση με το παρόν-μέλλον. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν φανερώνουν πως τα παιδιά γενικά δεν 

ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις προτάσεις με τα χρονικά επιρρήματα, παρά μόνο σε ελάχιστες, οι οποίες 

αφορούσαν μελλοντικά γεγονότα. 

 3.1 Η κατάκτηση της όψης και η σύνδεση με τον Χρόνο Αναφοράς 
 

Η κατάκτηση της όψης αποτελεί ένα ευρύ πεδίο μελέτης με αρκετές διαγλωσσικές και ενδογλωσσικές 

έρευνες. Οι πρώτες έρευνες (Bronckart & Sinclair 1973, Stephany 1980 μ.α) μελετούν την 

αλληλεπίδραση της γραμματικής με την λεξική όψη καταλήγοντας πως τα παιδιά κατακτούν πρώτα την 

[+συνοπτ.] όψη/παρελθοντικός χρόνος όταν συνδυάζεται με [+τελικά] ρήματα και την [-συνοπτ.] όψη/ 

ενεστώτας συνδυασμένη με [-τελικά] ρήματα (Αspect First Hypothesis). Βέβαια, υπάρχουν αρκετές 

έρευνες, οι οποίες αμφισβητούν την προτεραιότητα της Λεξικής όψης (Delidaki 2007 (Ελληνική), 

Wagner, 2001 (Αγγλική) μ.α). Οι μελέτες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό επικεντρώνονται στο 

πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την [+/-συνοπτ.] όψη σε συνδυασμό με την τελικότητα, 

και όχι στην κατάκτηση της όψης σε μορφολογικό επίπεδο.  

 H Wagner (2001) πραγματοποιεί 2 πειράματα κατανόησης με σκοπό να ελέγξει την υπόθεση της 

προτεραιότητας της όψης (Aspect First Hypothesis). Στο πρώτο της πείραμα ελέγχει 46 παιδιά με 
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μητρική γλώσσα την Αγγλική και εύρος ηλικίας 1;11-4;6. Στα παιδιά παρουσιάστηκε ένας δρόμος 

ζωγραφισμένος σε χαρτί και μια γάτα, η οποία κινούνταν μέσα στον δρόμο (αρχή-μέση-τέλος του 

δρόμου). Ανάλογα με το που βρισκόταν η γάτα, στα παιδιά γίνονταν ερωτήσεις που αφορούσαν το παρόν 

(π.χ Show me where the kitty is V’ing  [Μτφρ. «Δείξε μου που το γατάκι ΡΦΠαρόν [-συνοπτ.] όψη»]), το 

παρελθόν (π.χ Show me where the kitty was V’ing , [Μτφρ. «Δείξε μου που το γατάκι ΡΦΠαρελθόν [-συνοπτ.] 

όψη»]), και το μέλλον (π.χ Show me where the kitty is gonna V [Μτφρ. «Δείξε μου που το γατάκι ΡΦΜελλον 

[+συνοπτ.] όψη»]). Οι εξεταζόμενες προτάσεις εκφραζόντουσαν άλλοτε με [+τελικά] και άλλοτε με [-τελικά] 

κατηγορήματα. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως οι απαντήσεις των παιδιών δεν επηρεάζονται από 

την λεξική όψη (+/- τελικό). Επιπλέον, τα παιδιά ήταν σε θέση να αντιστοιχούν κάθε χρόνο στην 

αντίστοιχη τοποθεσία του δρόμου. Στο δεύτερο πείραμά της, η Wagner έλεγξε 36 παιδιά ηλικίας 2;2 έως 

5;2. Aκολούθησε την ίδια πειραματική διαδικασία εξετάζοντας αποκλειστικά τις χρονικές βαθμίδες του 

παρόντος και του παρελθόντος σε συνδυασμό με το εάν ένα γεγονός είναι ολοκληρωμένο ή μη. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά ηλικίας 3;0 και 4;0 είναι σε θέση να διακρίνουν το παρόν από το 

παρελθόν, είτε τα κατηγορήματα είναι ολοκληρωμένα είτε όχι. Αντίθετα, στα παιδιά ηλικίας 2;0 ετών 

φάνηκε πως μόνο όταν τα γεγονότα είναι ολοκληρωμένα μπορούν να έχουν την διάκριση παρόν-

παρελθόν.  

 H Delidaki & Varlokosta (2003) ερευνούν την ανάπτυξη της προτεραιότητας της όψης (Aspect 

First Hypothesis). Ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία με την Wagner (2001), η οποία προαναφέρθηκε. 

Στο πείραμά τους διαθέτουν 3 φάσεις.  Στην 1η φάση εξετάστηκαν οι χρόνοι παρόν-παρελθόν [+συνοπτ.]-

μέλλον. Στην 2η φάση εξετάστηκαν οι χρόνοι παρόν-παρελθόν [-συνοπτ.]-μέλλον. Η  3η φάση ήταν όμοια 

με την 1η, περιλαμβάνονταν όμως χρονικά επιρρήματα (τώρα, πριν, μετά). Τα κατηγορήματα 

διακρίνονταν ως προς το κριτήριο της τελικότητας [+/- τελικό]. Συνολικά εξέτασαν 18 παιδιά με εύρος 

ηλικίας 2;0 έως 4;0 χρονών. Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν πως η λεξική όψη δεν 

σχετίζεται με την ανάπτυξη της γραμματικής όψης. Η απόδοση των παιδιών ήταν όμοια στην [+συνοπτ.] 

και στην [-συνοπτ.] όψη, με την μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα (3;2-4;0) να ανταποκρίνεται λίγο καλύτερα 

στην μη συνοπτική όψη. Η επίδοση των παιδιών βελτιωνόταν με την χρήση των επιρρημάτων. Τέλος, η 

μικρότερη ηλικιακά (2;7-3;1) ομάδα φάνηκε να δυσκολεύεται περισσότερο με τον παρελθοντικό χρόνο.  

 H Van Hout (2005), θέλοντας να ελέγξει την κατάκτηση της όψης στην Πολωνική γλώσσα, 

πραγματοποιεί ένα πείραμα κατανόησης μέσω της επιλογής αντιστοίχισης εικόνας σε 56 παιδιά ηλικίας 

2;0 έως 4;11 χρονών. Στο πείραμα της ελέγχει τρεις διαφορετικές συνθήκες: ολοκληρωμένο γεγονός, μη 

ολοκληρωμένο γεγονός, γεγονός σε εξέλιξη. Η ερευνήτρια καταλήγει πως τα παιδιά από την ηλικία των 

2;0 ετών έχουν πλήρως κατακτήσει την [+συνοπτ.] όψη, ενώ ακόμη και μέχρι την ηλικία των 5;0 η 

κατάκτηση της [-συνοπτ.] όψης είναι ατελής. Η Van Hout (2005) θεωρεί πως η επίδοση των παιδιών στο 
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παρόν πείραμα οφείλεται στο ότι δεν έχουν γνώση των κανόνων που άπτονται της διεπαφής του επιπέδου 

λόγου (discourse) και σημασιολογίας, μη μπορώντας έτσι να καθορίσουν τις κατάλληλες χρονικές 

σχέσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς το πείραμά της εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αφήγησης στο οποίο 

λαμβάνουν χώρα μια σειρά από γεγονότα10. Για να ισχύει η [-συνοπτ.] όψη θα πρέπει να υπάρχει μια 

ταυτόχρονη σχέση, η οποία επαληθεύεται μόνο από την περίπτωση που το γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη, 

ενώ τα παιδιά επέλεγαν συστηματικά και τις τρεις περιπτώσεις. 

 Oι Κazanina & Philips (2007) εξετάζοντας το παράδοξο της μη συνοπτικής όψης μέσω τεσσάρων 

πειραμάτων καταλήγει πως τα παιδιά ηλικίας 3;0-6;0 με μητρική γλώσσα την Ρωσική δεν είναι σε θέση 

να συσχετίσουν την [-συνοπτ.] όψη με παρελθοντικά μη ολοκληρωμένα γεγονότα, παρά μόνο εάν 

δηλώνεται φανερά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρονικής αναφοράς, όπως συμβαίνει με τις ενώ-προτάσεις. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο και δεύτερο τους πείραμα υιοθετούν την μεθοδολογία της Wagner (2001), 

στην οποία τα παιδιά βλέπουν κάποιες ιστορίες να διαδραματίζονται σε έναν σχεδιασμένο δρόμο. Στον 

δρόμο υπάρχουν τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (ολοκληρωμένο γεγονός, μη ολοκληρωμένο γεγονός, 

καμία εκτέλεση του γεγονότος). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η απόδοση των παιδιών στην [-συνοπτ.] 

όψη δεν είναι όμοια των ενηλίκων καθώς τα παιδιά ηλικίας 3;0-4;0 δεν ήταν σε θέση να συνδέσουν την 

εν λόγω όψη με μη ολοκληρωμένα γεγονότα, σε αντίθεση με τους ενήλικες. Αναφορικά με την 

[+συνοπτ.] όψη, τα παιδιά όμοια με του ενήλικες την συνέδεαν τόσο με ολοκληρωμένα όσο και με μη 

ολοκληρωμένα γεγονότα. Στο τρίτο και τέταρτο πείραμά τους χρησιμοποίησαν έναν φανερό Χρόνο 

Αναφοράς στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα μέσω των ενώ-προτάσεων, χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο κρίσης τιμών αληθείας. Κατά την πειραματική διαδικασία τα παιδιά μαζί με μια μαριονέτα-

κουκλάκι έβλεπαν κάποια γεγονότα να διενεργούνται. Με την ολοκλήρωση των γεγονότων, η μαριονέτα 

έλεγε μια πρόταση σχετικά με αυτό που παρακολούθησαν και τα παιδιά έπρεπε να κρίνουν το εκφώνημα 

ως σωστό ή λάθος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως σε αντίθεση με τα πειράματα 1 και 2, η απόδοση 

των παιδιών είναι όμοια των ενηλίκων.  

 Μια ακόμη έρευνα πραγματοποιείται από την Delidaki (2007). Η Delidaki εξετάζει το παράδοξο 

της [-συνοπτ.] μέσω ενός πειράματος κατανόησης που βασίζεται στην μελέτη των Kazanina & Philips 

(2003) και Wagner (2001). Χρησιμοποιώντας την μέθοδο κρίση τιμών αληθείας ελέγχει 36 παιδιά με 

μητρική γλώσσα τα ελληνικά και εύρος ηλικίας 3;0-6;4. H ερευνήτρια καταλήγει πως η απόδοση των 

                                                             
10Γ1: Mickey is playing in the sand on the beach «Ο Μίκυ παίζει στην άμμο στην παραλία». Γ2: Mickey builds a 

castle «Ο Μίκυ χτίζει ένα κάστρο». Γ3: Doors close «Οι πόρτες κλείνουν». Γ4: Let's ask the Blue Bird now to watch 

behind the doors «Ας ζητήσουμε τώρα από το Blue Bird να παρακολουθήσει πίσω από τις πόρτες». Γ5: Bird watches 

«Το πουλί βλέπει» [διαδραματίζεται από τον ερευνητή]. Γ6: Bird is asked what he saw «Ο ερευνητής ρωτάει το 

πουλί τι είδε» (Το πουλί δεν βλέπει πια). Γ7: Bird speaks «Το πουλί εκφωνεί την πρόταση» [Εξεταζόμενη πρόταση]. 
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παιδιών ήταν σαφώς καλύτερη στην [+συνοπτ.] όψη, ενώ μέχρι και την ηλικία των 6;4 τα παιδιά δεν 

έχουν κατακτήσεις πλήρως την [-συνοπτ.] όψη.   

 Οι Konstantzou και συν. (2013) ελέγχοντας την όψη σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με 

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, πραγματοποίησαν ένα πείραμα που βασιζόταν στον συνδυασμό 

κατανόησης και παραγωγής σε 40 συνολικά παιδιά. Από αυτά, τα 32 παιδιά ήταν παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, τα οποία είχαν κατηγοριοποιηθεί σε δύο ηλικιακές ομάδες, 3;7 – 6;2 και 5;10 – 7;9, 

αντίστοιχα. Στο μέρος κατά το οποίο εξεταζόταν η κατανόηση, τα παιδιά έπρεπε να κρίνουν την χρήση 

[+/συνοπτ.] σε ολοκληρωμένα και μη ολοκληρωμένα γεγονότα, ενώ κατά την διαδικασία παραγωγής τα 

παιδιά θα έπρεπε να παράγουν την αντίστοιχη όψη σε ολοκληρωμένα ή μη γεγονότα, παρακολουθώντας 

βίντεο και στις δύο περιπτώσεις. Κατά την πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν οι όσο-προτάσεις 

(π.χ «Όσο έπαιζε η μουσική, ο κλόουν έχτισε την γέφυρα». Αναφορικά με τα τυπικής ανάπτυξης παιδιά, 

τα αποτελέσματα έδειξαν πως εκείνα γνωρίζουν ότι η [+συνοπτ.] όψη αναφέρεται σε ολοκληρωμένα 

γεγονότα, καθώς την απέρριπταν στην περίπτωση των μη ολοκληρωμένων γεγονότων και την δέχονταν 

στην περίπτωση των ολοκληρωμένων. Αντίθετα, στην περίπτωση της [-συνοπτ.] όψης, τα παιδιά την 

απέρριπταν αρκετές φορές όταν αναφέρονταν σε μη ολοκληρωμένα γεγονότα και την παρήγαγαν με 

ολοκληρωμένα, υποδεικνύοντας την ατελή κατάκτησή της.   

 Πρόσφατα, η Garcial del Real (2015) εξέτασε το παράδοξο της [-συνοπτ.] όψης στην Ισπανική 

γλώσσα μέσω ενός πειράματος παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξέτασε 41 παιδιά ηλικίας 5;0 ετών 

χρησιμοποιώντας έναν φανερό ΧΑ μέσω των ενώ-προτάσεων. Οι συμμετέχοντες έβλεπαν ένα σύντομο 

βίντεο, στο οποίο ένας κλόουν πραγματοποιούσε ένα γεγονός ενώ παράλληλα ακουγόταν μουσική. Όταν 

η μουσική σταματούσε είτε ο κλόουν είχε ολοκληρώσει την πράξη του είτε είχε μείνει ανολοκλήρωτη. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά χρησιμοποίησαν την [+συνοπτ.] όψη με ολοκληρωμένα γεγονότα, 

σε αντίθεση με τους ενήλικες. Η ερευνήτρια καταλήγει πως λόγω της [-συνοπτ.] όψης, τα παιδιά 

λαμβάνουν μια «εσωτερική προοπτική» (inside perspective) στην ενώ-πρόταση. Έτσι, βλέποντας από 

μέσα το γεγονός επιλέγουν ένα διαφορετικό ΧΑ σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τους ενήλικες. Σε 

αυτήν την περίπτωση τα παιδιά λαμβάνουν έναν μικρότερο χρόνο αναφοράς, ο οποίος δεν 

συμπεριλαμβάνει το σημείο (μη) ολοκλήρωσης, ενώ οι ενήλικες έναν πιο διευρυμένο, όπως ορίζεται από 

τις ενώ-προτάσεις. 

 Τέλος, oι Garcial del Real & Van Hout (2022) μελέτησαν την κατάκτηση της γραμματικής όψης 

των 23 παιδιών με μητρική γλώσσα τα Ισπανικά και εύρος ηλικίας 5;4-6;3. Θέλοντας να δουν εάν τα 

παιδιά έχουν την διάκριση [+/-συνοπτ.] όψη, πραγματοποίησαν 2 πειράματα, ένα πείραμα βασιζόμενο 

στην μέθοδο της αφήγησης και ένα το οποίο δεν περιείχε αφήγηση. Και στα δύο πειράματα 
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ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Στην μέθοδο της αφήγησης οι συμμετέχοντες έβλεπαν τρεις εικόνες σε 

ένα βιβλίο. Στην πρώτη ένα παιδί κάνει μια ενέργεια (π.χ φτιάχνει παζλ), στην δεύτερη διακόπτεται η 

αφήγηση και φαίνονται δύο κλειστές κουρτίνες και στην τρίτη εμφανίζεται ένα άδειο κουτί. Ένα 

κουκλάκι-μαριονέτα μπορεί να δει τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες. Έτσι, εκφωνεί μια πρόταση. Η 

πρόταση αυτή αντιστοιχεί σε μια εικόνα. Στο παιδί παρουσιάζονται 2 ζεύγη εικόνων (ολοκληρωμένο-μη 

ολοκληρωμένο γεγονός, γεγονός σε εξέλιξη-μη ολοκληρωμένο γεγονός, γεγονός σε εξέλιξη-

ολοκληρωμένο γεγονός). Στο πείραμα, το οποίο δεν ήταν βασισμένο στη μέθοδο της αφήγησης, υπήρχαν 

ζεύγη εικόνων με τα οποία το παιδί θα έπρεπε να αντιστοιχίσει το εκφώνημα που άκουγε με μια εικόνα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως τα παιδιά διακρίνουν την [-συνοπτ.] από την [+συνοπτ.] 

όψη. Τα πορίσματα διαφέρουν ανάμεσα στις δύο πειραματικές διαδικασίες, καθώς στην περίπτωση της 

αφήγησης τα παιδιά συνέδεαν την [-συνοπτ.] όψη με ολοκληρωμένα γεγονότα, ενώ οι ενήλικες επέλεγαν 

να την συνδέουν με γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το μοτίβο αυτό δεν παρατηρήθηκε στο 

πείραμα, το οποίο δεν περιείχε αφήγηση. Οι ερευνήτριες θεωρούν πως τα παιδιά δυσκολεύονται να βρουν 

το αντίστοιχο χρονικό σημείο στο οποίο λαμβάνει χώρα το γεγονός της [-συνοπτ.] όψης. Τα διαφορετικά 

αποτελέσματα από τις δύο πειραματικές διαδικασίες οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά γνωρίζουν 

την σημασιολογία της [-συνοπτ.] όψης, αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όμως, με τον ΧΑ σε επίπεδο λόγου.  

 Συνοψίζοντας, βάσει των παραπάνω ερευνών εξάγεται το συμπέρασμα πως η ανάπτυξη της όψης 

είναι ένα αρκετά περίπλοκο φαινόμενο. Η διάκριση [+/-συνοπτ.] όψης φαίνεται πως μάλλον κατακτάκται 

σχετικά νωρίς, όπως και η κατάκτηση της [+συνοπτ.] όψης. Σχετικά με την μη συνοπτική, η ανάπτυξή 

της φαίνεται να είναι ατελής μέχρι και την ηλικία 6;5. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διεπαφή του 

επιπέδου λόγου (discourse) και σημασιολογίας. Όπως προαναφέρθηκε, σε έρευνες όπως των Kazanina & 

Philips (2007) ο φανερός ΧΑ διευκολύνει την επίδοση και κατανόηση των παιδιών, ενώ σε έρευνες όπως 

των Van Hout (2005), Garcial del Real & Van Hout (2022) εντοπίζεται η δυσκολία των παιδιών να 

συνδέσουν το κατάλληλο χρονικό σημείο με την [-συνοπτ.] όψη.   

3.2 Η κατάκτηση των ταυτόχρονων χρονικών συνδέσμων 

3.2.1  Η κατάκτηση των ταυτόχρονων χρονικών συνδέσμων: Προηγούμενες διαγλωσσικές 

μελέτες  
 

 H Clark (1971) μελέτησε τη σειρά κατάκτησης των χρονικών συνδέσμων before και after. 

Θεωρεί πως η σειρά κατάκτησης επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά που είναι προσδιορισμένα στη 

λεξική καταχώριση: [+Χρόνος] (Time), [+Ταυτόχρονο] (Simultaneous), [+Yστερόχρονο] (Prior). Καθένα 

από αυτά έχει καταχωρηθεί με μια θετική και με μια αρνητική τιμή σε κάθε σύνδεσμο. Σύμφωνα με την 

προτεινόμενη θεωρία της Clark (1971), τα παιδιά κατακτούν πρώτα τους συνδέσμους που είναι 
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χαρακτηρισμένοι με μια θετική τιμή. Στο πρώτο στάδιο και περίπου στην ηλικία των 3;7, θεωρεί πως τα 

παιδιά κατακτούν το [+Xρόνος]. Σε ένα επόμενο στάδιο, στην ηλικία των 4;3, κατακτούν και το 

[+ταυτοχρονο], και τέλος, στην ηλικία των 4;7 το [+Υστερόχρονο]. Συνεπώς, οι σύνδεσμοι που 

δηλώνoυν ταυτόχρονη ερμηνεία κατακτούνται πριν από εκείνους που δηλώνουν χρονική ακολουθία. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την Clark (1971) πρώτα κατακτάται το ταυτόχρονο, στη συνέχεια το υστερόχρονο 

και τέλος το προτερόχρονο. 

 Στην ερευνά της εξέτασε 40 παιδιά με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά, με μέσο όρο ηλικίας 3;0-5;0. 

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δύο διαφορετικές πειραματικές διαδικασίες, παραγωγής και 

κατανόησης μέσω της μεθόδου της αναπαράστασης. Τα αποτελέσματά της υποδεικνύουν πως ο 

παράγοντας της ηλικίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον, το υστερόχρονο κατακτάται 

νωρίτερα από το προτερόχρονο, καθώς τα παιδιά έκαναν λιγότερα λάθη στον σύνδεσμο before σε 

σύγκριση με το σύνδεσμο after. Όταν διατηρούταν η χρονολογική σειρά των γεγονότων, τα μικρά παιδιά 

ανταποκρίνονταν καλύτερα στην πειραματική διαδικασία. Η ερευνήτρια βασιζόμενη σε προηγούμενες 

έρευνες (Clark 1969, 1970)11, έλεγξε κατά πόσο ο σύνδεσμος στο μέσον της πρότασης διευκολύνει την 

επεξεργασία των παιδιών σε σχέση με την αρχική θέση του συνδέσμου στην πρόταση. Όπως φάνηκε, ο 

παράγοντας θέση του συνδέσμου δεν επηρεάζει την επεξεργασία της. Κατά το πείραμα παραγωγής, τα 

μικρότερα σε ηλικία παιδιά επέλεγαν να απαντούν χρησιμοποιώντας τα «now, right now», 

υποδεικνύοντας, σύμφωνα με την Clark, πως γνωρίζουν μόνο τα στοιχεία [+ Χρόνος] και [+Ταυτόχρονο]. 

Η ερευνήτρια διακρίνει τρία αναπτυξιακά στάδια στην κατάκτηση της σημασίας των συνδέσμων before 

και after. Στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά δεν γνωρίζουν καμία [-Ταυτόχρονη] λέξη και για αυτό δεν 

ανταποκρίνονται ούτε στο before ούτε στο after. Στο δεύτερο στάδιο κατακτούν πρώτα το before, καθώς 

είναι [+Χρόνος], [-Ταυτόχρονο] αλλά έχει το χαρακτηριστικό [+Υστερόχρονο]. Παράλληλα, ένας 

αριθμός παιδιών θεωρεί πως το [-Ταυτόχρονο] συνεπάγει το [+Υστερόχρονο], γι’ αυτό ερμηνεύουν όμοια 

το before και το after. Τέλος, στο τρίτο στάδιο η συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στους εν λόγω 

συνδέσμους είναι όμοια των ενηλίκων.  

 Μια ακόμη έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Feagans (1980) στην αγγλική γλώσσα. Στόχος της 

συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατάκτησης των χρονικών συνδέσμων που δηλώνουν τη 

χρονική σειρά (before, after), τη χρονική διάρκεια (until, since) και  το ταυτόχρονο γεγονός (while) 

ανάμεσα στην επιρρηματική και κύρια πρόταση. Αξίζει να αναφερθεί πως το before σηματοδοτεί την ίδια 

χρονική σχέση με το until με τη διαφορά πως το until δείχνει επιπλέον και τη διάρκεια. Το ίδιο φαίνεται 

να ισχύει ανάμεσα στον χρονικό σύνδεσμο after με τον χρονικό σύνδεσμο since12. Τέλος, μέρος της 

                                                             
11 Σε προηγούμενη έρευνα, η Clark (1969, 1970) βρήκε πως τα παιδιά παράγουν νωρίτερα δευτερεύουσες προτάσεις 

όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο μέσον της πρότασης. 
12  Λόγω της διάρκειας που σηματοδοτεί ο σύνδεσμος “since” σε σύγκριση με τον σύνδεσμο “after”, η όψη που 

επιλέχθηκε για τον κάθε σύνδεσμο διέφερε ανάμεσα στις εξεταζόμενες προτάσεις: 
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έρευνας ήταν η εξέταση της διαρκούς όψης καθώς συνδέεται με τους χρονικούς συνδέσμους που 

δηλώνουν τη διάρκεια. 

Η έρευνά της στηρίχτηκε σε 60 παιδιά με εύρος ηλικίας 3;0-7;11. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε 

ήταν η αναπαράσταση, σύμφωνα με την οποία o ερευνητής θα έλεγε μια πρόταση και το παιδί θα 

διαδραμάτιζε το αντίστοιχο γεγονός. Τα παιδιά εξετάστηκαν συνολικά σε 56 προτάσεις, εκ των οποίων 8 

ήταν προτάσεις ελέγχου, οι οποίες περιείχαν τον σύνδεσμο and, και 8 περιείχαν μόνο μια πρόταση, η 

οποία βρισκόταν είτε σε [+συνοπτ.] όψη είτε σε [-συνοπτ.] συντελεσμένη όψη13. Ο κάθε σύνδεσμος 

εξετάστηκε σε 8 διαφορετικές προτάσεις, με δύο διαφορετικές σειρές, ανάλογα με το εάν η κύρια 

πρόταση προηγούταν της δευτερεύουσας. Τα αποτελέσματά της υποδεικνύουν πως η απόδοση των 

παιδιών στους συνδέσμους βελτιωνόταν με την ηλικία και διέφερε ανά χρονικό σύνδεσμο.  

Πίνακας 2: H επίδοση των παιδιών στην έρευνα της Feagans (1980) ανά ηλιακή ομάδα στους χρονικούς 

συνδέσμους 

Ηλικία Βefore After While Since Until 

3;7 75% 57% 20% 40% 70% 

5;3 80% 78% 45% 48% 55% 

7;7 85% 95% 99% 45% 65% 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.1, στην ηλικία των 3;0, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν καλύτερα στο 

σύνδεσμο before σε σχέση με τον χρονικό σύνδεσμο after. Το ίδιο παρατηρείται και στους χρονικούς 

συνδέσμους until – since, ενώ η επίδοση στον σύνδεσμο while βρίσκεται σε ποσοστό μόλις 20%. Στην 

ηλικία των 5;0 η απόδοση ήταν η ίδια ανάμεσα στους συνδέσμους before-after και since-until. Στην 

ηλικία των 7;0, η απόδοση στο until ήταν καλύτερη σε σύγκριση με τον σύνδεσμο since. Η συνολική 

εικόνα υποδεικνύει πως στην ηλικία των 3 η απόδοση των παιδιών ήταν καλύτερη στο before, στην 

ηλικία των 5 στους συνδέσμους before και after, ενώ στην ηλικία των 7 στους συνδέσμους before, after 

και while. Επιπροσθέτως, τα παιδιά ανταποκρίνονταν καλύτερα όταν η σειρά της πρότασης 

αντιστοιχούσε στην πραγματική σειρά των γεγονότων. Βέβαια, όσο αυξανόταν η ηλικία των παιδιών, 

αυξανόταν και η επίδοσή τους στις αντίστροφες προτάσεις. Τα αποτελέσματα της Feagans (1980) 

                                                                                                                                                                                                    
   (1)  α. The boy jumped the fence after the girl rang the bell. [μτφρ. Το αγόρι πήδηξε το φράχτη αφού το κορίτσι 
χτύπησε το κουδούνι] 

         β. The boy has been jumping the fence since the girl rang the bell. [μτφρ. Το αγόρι πηδάει το φράχτη «αφού» 

το κορίτσι χτύπησε το κουδούνι.] 
13(2) α. The boy jumped the fence. [+συνοπτ.] όψη.[μτφρ. Το αγόρι πήδηξε το φράχτη] 

        β. The boy has been jumping the fence. Συντελεσμένη [-συνοπτ.] όψη.[μτφρ. Το αγόρι έχει πηδήξει το φράχτη] 
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επιβεβαιώνουν την έρευνα της Clark (1971), καθώς ο σύνδεσμος στο μέσον της πρότασης δεν διευκόλυνε 

περισσότερο την επεξεργασία των παιδιών. Τέλος, οι απαντήσεις των παιδιών αναφορικά με την όψη 

διαφέρουν, καθώς στις ηλικιακές ομάδες των 5;0 και των 7;0 παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά, με την επίδοση των παιδιών να είναι καλύτερη στην [+συνοπτ.] όψη. 

 Η Feagans (1980) καταλήγει πως η τόσο χαμηλή απόδοση στους συνδέσμους since και after, 

οφείλεται στο γεγονός πως τα παιδιά τους ερμηνεύουν ταυτόχρονα. Τα περισσότερα λάθη των παιδιών  

στους δύο αυτούς συνδέσμους ήταν λάθη ταυτόχρονης ερμηνείας. Έτσι, η Feagans (1980) προτείνει την 

εξής αναπτυξιακή σειρά: Διαδοχικοί σύνδεσμοι > Διαδοχικοί σύνδεσμοι που δηλώνουν διάρκεια > 

ταυτόχρονοι σύνδεσμοι. 

 Η ερευνήτρια εντάσσει τη μελέτη της μέσα σε ένα γνωστικό-φιλοσοφικό πλαίσιο (vanFraasen, 

1970), σύμφωνα με το οποίο οι χρονικοί σύνδεσμοι που δείχνουν διαδοχικότητα είναι πιο απλοί από 

εκείνους που δείχνουν διάρκεια, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι πιο απλοί από εκείνους που δηλώνουν 

το ταυτόχρονο. Πιο συγκεκριμένα, η χρονική σειρά δύναται να περιγραφεί με βάση δύο γεγονότα Ε1 και 

Ε2. Αυτά τα δύο σημεία στο χρόνο ορίζουν εάν ένα γεγονός προηγείται ή ακολουθεί το άλλο. Η χρονική 

απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία καθορίζει τη διάρκεια, ενώ η ερμηνεία των ταυτόχρονων 

γεγονότων προκύπτει από μια ιδιαίτερη περίπτωση σειράς, τη μηδενική σειρά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

τα αποτελέσματά της Feagans (1980) δύναται να εξηγηθούν, αφού φαίνεται πως η διάρκεια και το 

ταυτόχρονο σηματοδοτούν μια περίπλοκη χρονική σχέση σε σύγκριση με τους συνδέσμους που 

περιγράφουν τη διαδοχή των γεγονότων. 

Η Κeller - Cohen (1981) μελετά την κατάκτηση της διαδοχικής και ταυτόχρονης σειράς 

γεγονότων. Θέτει ως ζήτημα κατά πόσο είναι πιθανή η επίδραση της όψης στην κατανόηση των χρονικών 

γεγονότων, καθώς στα Αγγλικά η μη συνοπτική όψη συχνά εκφράζει το ταυτόχρονο. H πειραματική της 

μελέτη βασίστηκε στην διαδικασία της μίμησης (Elicited Imitation Task). Η έρευνά της στηρίχτηκε σε 32 

παιδιά, φυσικοί ομιλητές των αγγλικών, με εύρος ηλικίας 2;11- 4;11. Στο πείραμα ελέγχθηκαν 9 

διαφορετικές συνθήκες, oι οποίες εξετάζονταν 4 φορές η κάθε μία και βασίζονταν σε 5 διαφορετικές 

κατηγορίες. Στην κατηγορία απλή ακολουθία1 (SSE1), η σειρά των προτάσεων ήταν όμοια με τη χρονική 

σειρά των γεγονότων. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστηκαν προτάσεις first - last και and then. Κατά την 

απλή ακολουθία2 (SSE2) η σειρά των προτάσεων είναι όμοια με τη χρονική σειρά των γεγονότων, 

εξετάζοντας τους συνδέσμους before και after. Ελέγχθηκε και η περίπτωση κατά την οποία η πρόταση 

εξέφραζε αντίστροφη σειρά από τη σειρά των γεγονότων (RSE), με τους συνδέσμους before και after. Η 

τέταρτη περίπτωση, αφορούσε τους συνδέσμους while και at the same time, οι οποίοι εκφράζουν το 

ταυτόχρονο γεγονός (SIM). Υπήρξαν 2 διακριτά γεγονότα ανάμεσα στην κύρια και την δευτερεύουσα. 

Τέλος, εξετάστηκε και το together (ΤΟGETHER), το οποίο δηλώνει πως δύο πράξεις συνέβησαν την ίδια 
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χρονική στιγμή, αλλά διαφέρει από το while και το at the same time καθώς δεν μπορεί να συνδέσει δύο 

διαφορετικές ενέργειες/ γεγονότα. Υπήρξαν δύο διακριτά μέρη δοκιμής. Το πρώτο μέρος κάθε δοκιμής 

περιλάμβανε μεταβατικές προτάσεις και το δεύτερο μέρος περιείχε αμετάβατες, καθώς θεωρείται (Slobin 

& Welsh, 1973) ότι το μήκος του εκφωνήματος-στόχου επηρεάζει την απόδοση στην πειραματική 

διαδικασία. Οι μισοί συμμετέχοντες άκουσαν τα ρήματα σε [+συνοπτ.] όψη και οι υπόλοιποι μισοί σε [-

συνοπτ.] όψη. Το εκφώνημα - στόχου βαθμολογήθηκε από το 1-7 ανάλογα με την ακρίβεια της 

παραγωγής. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η μεγαλύτερη ηλικιακά (Μ.Ο 4;10) ομάδα παιδιών 

ανταποκρίθηκε καλύτερα σε σχέση με την μικρότερη (Μ.Ο 3;2). Οι ηλικιακές ομάδες βρέθηκαν να 

διαφέρουν σημαντικά στην μίμηση της όψης, με την απόδοση των παιδιών στην [+συνοπτ.] να 

βελτιώνεται  πιο γρήγορα σε σχέση με την [-συνοπτ.]. Η αλληλεπίδραση των χρονικών συνδέσμων και 

της όψης δεν ήταν σημαντική. Επιπλέον, η απόδοση σε αμετάβατες προτάσεις ήταν καλύτερη από εκείνη 

των μεταβατικών. Τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική της αντικατάστασης, καθώς επέλεγαν να 

αντικαταστήσουν συνδέσμους με το when και and. Η απόδοση των συμμετεχόντων ήταν καλύτερη στις 

προτάσεις που είχε διατηρηθεί η χρονολογική σειρά των γεγονότων. Η Keller-Cohen θεωρεί πως οι 

διαδοχικοί σύνδεσμοι προηγούνται των ταυτόχρονων, καθώς τα παιδιά απαντούσαν σωστά περισσότερο 

σε προτάσεις που αναφέρονται σε ακολουθία γεγονότων, ακόμα και εάν πρόκειται για αντίστροφη σειρά 

των πράξεων, από ότι σε αυτές που σηματοδοτείται το ταυτόχρονο γεγονός ανάμεσα στην κύρια και 

δευτερεύουσα πρόταση. Ακόμα και στην ηλικία των 4;11, οι σύνδεσμοι που εκφράζουν το ταυτόχρονο 

φαίνεται να μην έχουν ακόμα κατακτηθεί. Τέλος, ο παράγοντας θέση του συνδέσμου διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα, αφού προτάσεις με την κύρια πρόταση πρώτα ήταν στατιστικά 

καλύτερες από εκείνες με την δευτερεύουσα στην αρχή. 

Η Keller-Cohen εξηγεί τα αποτελέσματά της στο πλαίσιο του σημασιολογικού πεδίου. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρεί πως το παιδί ορίζει πρώτα το υποπεδίο το οποίο σχετίζεται με την ακολουθία 

γεγονότων, χωρίς να έχει ορίσει ακόμα το υποπεδίο το οποίο σχετίζεται με την ταυτόχρονη σειρά των 

γεγονότων. Αυτό υποδεικνύεται από τη συμπεριφορά των παιδιών καθώς εκείνα που παρήγαγαν σωστά 

κάποια εκφωνήματα-στόχο μιας πρότασης, τα οποία εξέφραζαν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, 

παρήγαγαν λανθασμένα τα εκφωνήματα-στόχο εκείνων που περιέγραφαν το ταυτόχρονο γεγονός. Σε 

καμία ηλικία, όμως, δεν παρήγαγαν όλα τα εκφωνήματα που δείχνουν την χρονική ακολουθία των 

γεγονότων σωστά και όλα εκείνα που περιγράφουν το ταυτόχρονο γεγονός λάθος. Η Keller-Cohen 

υποστηρίζει πως κάτι τέτοιο θα ήταν και απίθανο,  αφού «δε γίνεται το παιδί να μάθει όλους τους όρους 

αναφοράς σε μια περιοχή ενός σημασιολογικού πεδίου χωρίς καμία πρόοδο στις άλλες περιοχές». 

Επιπλέον, πέραν της επεξήγησης των δεδομένων της με βάση το σημασιολογικό πεδίο, λαμβάνει υπόψη 

της και την πρώιμη λεξική ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά επιλέγουν να παράγουν μια λέξη η 
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οποία τους είναι πιο οικεία. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα κατανόησης αλλά παραγωγής, καθώς δεν είναι σε 

θέση να ανακαλέσουν την αντίστοιχη λέξη και οι όροι/σύνδεσμοι που περιγράφουν τα διαδοχικά 

γεγονότα τους είναι πιο οικείοι. 

Προτείνει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που βασίζεται σε τρεις παράγοντες: την περιοριστικότητα, 

αφού σε ορισμένα σημασιολογικά πεδία, κάποια λεξικά στοιχεία αποκτώνται πρώτα, τις μη γλωσσικές 

στρατηγικές, όπως η περίπτωση των προτάσεων που διατηρούν τη χρονολογική σειρά των γεγονότων14, 

ιδιαίτερα όταν προηγείται η κύρια πρόταση, και η εννοιολογική απλότητα, σύμφωνα με την οποία 

σύνδεσμοι όπως το and θα κατακτηθούν νωρίτερα.  

Μια ακόμη μελέτη είναι εκείνη των Munro & Wales (1982), οι οποίοι επιχειρούν να ελέγξουν 

κατά πόσο το ετερόχρονο κατακτάται πριν το ταυτόχρονο. Οι ερευνητές προκειμένου να δουν εάν τα 

παιδιά έχουν κατακτήσει τις χρονικές έννοιες γνωστικά, πραγματοποιούν δύο διαφορετικές πειραματικές 

διαδικασίες. Το πρώτο πείραμα είναι μη λεκτικό, και το παιδί οφείλει να δει πως ο ερευνητής 

αναπαράστησε ένα γεγονός και στη συνέχεια να μιμηθεί την ίδια διαδικασία15.  Το δεύτερο πείραμα είναι 

λεκτικό και βασίζεται στη μέθοδο της αναπαράστασης. Έτσι, αφού το παιδί ακούσει μια περιγραφή, 

οφείλει να την αναπαραστήσει16. Στο λεκτικό πείραμα, χρησιμοποιήθηκαν οι σύνδεσμοι before, after, at 

the same time, οι οποίοι συγκρίθηκαν με τα first, last και together. Στις πειραματικές μεθόδους 

ελέγχθηκαν έξι χρονικά μοτίβα: (1) X ξεκινάει πριν το Y, και τελειώνει πριν το Y, (2) X ξεκινάει την ίδια 

στιγμή με το Y, και τελειώνει πριν το Y, (3) X ξεκινάει πριν το Y, και τελειώνει την ίδια στιγμή με το Y, (4) X 

ξεκινάει πριν το Y και τελειώνει μετά το Y, (5) Y ξεκινάει αφού έχει τελειώσει το Χ, (6) Χ ξεκινάει την ίδια 

στιγμή με το Υ και τελειώνει την ίδια στιγμή με το Υ. Κάθε χρονικό μοτίβο ελέγχθηκε σε τρία 

περιβάλλοντα, σε ένα χωρικό πλαίσιο και σε δύο μη χωρικά πλαίσια17, εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά 

με την επίδραση του χωροχρόνου στην κατανόηση των χρονικών εννοιών από τα παιδιά. Ελέγχθηκαν δύο 

ηλικιακές ομάδες, και συνολικά υπήρξαν 40 παιδιά. Στην πρώτη ομάδα το εύρος ηλικίας των παιδιών 

ήταν 4;0-5;0 και στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα, το εύρος ηλικίας ήταν 6;0-7;0.  

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν πως και στις δύο πειραματικές διαδικασίες, τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν καλύτερα στο ταυτόχρονο σε σχέση με το ετερόχρονο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 

                                                             
14 Στρατηγική που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προτάσεις που δείχνουν το ταυτόχρονο. Γι’ αυτό, σύμφωνα με 

την Keller- Cohen αναμένεται οι αντίστοιχοι ταυτόχρονοι σύνδεσμοι να κατακτηθούν έπειτα των “before” και 

“after”. 
15 Για παράδειγμα: ο ερευνητής ανάβει το κίτρινο φως και ανάβει και το κόκκινο. Μετά σβήνει το κίτρινο και 

σβήνει και το κόκκινο. Ύστερα, το παιδί οφείλει να μιμηθεί την διαδικασία.  
16 Για παράδειγμα: «The yellow light comes on before the red light comes on, and the yellow light goes off before 

the red light goes off» [μετφρ: Το κίτρινο φως ανάβει πριν ανάψει το κόκκινο φως, και το κίτρινο φως σβήνει πριν 

σβήσει το κόκκινο φως.] 
17 Για παράδειγμα, στην περίπτωση του χωρικού περιβάλλοντος περιλαμβανόταν η διαδικασία έναρξης και 

σβησίματος δύο φώτων/ήχων. Η περίπτωση των μη χωρικών πλαισίων, περιείχε, για παράδειγμα, την κίνηση δύο 

αντικειμένων.  
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πως τα παιδιά πρώτα κατακτούν το ταυτόχρονο και έπειτα το ετερόχρονο. Η απόδοση των παιδιών στα 

χρονικά μοτίβα, δεν διέφερε ιδιαίτερα στις δύο πειραματικές διαδικασίες. Κατά το λεκτικό πείραμα τα 

παιδιά ανταποκρίθηκαν καλύτερα στο μοτίβο 6, στο οποίο τα δύο γεγονότα/αντικείμενα περιείχαν κοινό 

σημείο έναρξης και ολοκλήρωσης (εξ ολοκλήρου ταυτόχρονο), ενώ στο μη λεκτικό πείραμα, η απόδοση 

των παιδιών στο μοτίβο 5 και 6 ήταν όμοια. Επιπλέον, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν καλύτερα στα 

επιρρήματα first, last και together σε σχέση με τους συνδέσμους before, after και at the same time. 

Τέλος, η επίδοση των παιδιών φάνηκε να επηρεάζεται από το εκάστοτε περιβάλλον, καθώς στο λεκτικό 

πείραμα, για παράδειγμα, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν καλύτερα στο μη χωρικό πλαίσιο.  

H Silva (1991) εξετάζει την κατάκτηση των χρονικών συνδέσμων when18, while, as οι οποίοι 

περιγράφουν ταυτόχρονα γεγονότα. Σκοπός της είναι να εντοπίσει κατά πόσο η θέση των χρονικών 

προτάσεων, δηλαδή εάν προηγούνται ή εάν έπονται της κύριας, χρησιμοποιείται ως στρατηγική από τα 

παιδιά για να εντοπίσουν μια πληροφορία (Chafe, 1984). Ακόμη, διερευνάται κατά πόσο η απόδοση των 

παιδιών στους συγκεκριμένους συνδέσμους είναι όμοια των ενηλίκων. Η Silva βασιζόμενη στην 

Haimanaki (1973) αναφέρει πως τα when και while διαφέρουν ως προς τον τύπο κατηγορήματος που 

επιλέγουν, αφού τα κατηγορήματα τόσο των κύριων όσο και των δευτερευουσών προτάσεων που 

εισάγονται με τον χρονικό σύνδεσμο when, μπορούν να είναι τόσο διαρκή όσο και μη διαρκή αλλά και να 

εκφράζουν επιτεύγματα. Αντιθέτως, οι προτάσεις που εισάγονται με το while δεν μπορούν να 

συνδυαστούν με μη διαρκή κατηγορήματα, ενώ απαιτείται το γεγονός να έχει ένα σημείο ολοκλήρωσης. 

Επιπλέον, οι προτάσεις με το while εκτελούνται σε ένα μεγαλύτερο διάστημα παρά σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο. Όπως παραδίδει η Silva (1991): 

(39) *Carol wrote novels while she was a mother.  

(40) Carol wrote novels when she was a mother. 

Το when έχει έναν επιπλέον περιορισμό σε σχέση με το while, καθώς δεν μπορεί να συμπεριλάβει την 

χρονική στιγμή του εκφωνήματος μέσα στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται το ταυτόχρονο γεγονός. 

To παράδειγμα (42) θα ήταν γραμματικό, μόνο εάν το when είχε τη σημασία του whenever. 

(41) I am doing laundry while George is washing dishes. 

(42) *I am doing laundry when George is washing dishes. 

H Silva συγκρίνοντας τους δύο αυτούς συνδέσμους, when και while, με το as καταλήγει στο ότι το as 

είναι ο πιο περίπλοκος σύνδεσμος. Αυτό συμβαίνει, καθώς το as παρότι δηλώνει το ταυτόχρονο απαιτεί 

                                                             
18 Εκφράζει και τη διαδοχικότητα των γεγονότων. 
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τα κατηγορήματα τόσο της κύριας όσο και της δευτερεύουσας πρότασης να περιγράφουν το 

ίδιο/συνολικά ένα γεγονός. Ακόμα, το κατηγόρημα της δευτερεύουσας πρότασης, η οποία έχει εισαχθεί 

με το as, δεν μπορεί να είναι καταστασιακό. 

Βάσει όλων των παραπάνω η Silva (1991) καταλήγει πως και οι τρεις σύνδεσμοι περιγράφουν 

ταυτόχρονες σχέσεις γεγονότων, όμως το when είναι το λιγότερο μαρκαρισμένο, ενώ το as είναι το πλέον 

μαρκαρισμένο. H σειρά, η οποία προκύπτει από το αμαρκάριστο προς το μαρκαρισμένο είναι η 

ακόλουθη: When > while > as. Η σειρά αυτή συνεπάγει την πιθανή αντικατάσταση του as από το when 

και το while, και του while από το when. Το αντίθετο δεν καθίσταται εφικτό. 

 Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αφήγησης ιστορίας με τη χρήση εικόνας, έλεγξε τους εν λόγω 

συνδέσμους σε 71 παιδιά με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά και εύρος ηλικίας από 4;1 έως 11;11. 

Παράλληλα, εξέτασε 26 ενήλικες ως ομάδα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε 4 σύνολα 

εικόνων με σκοπό την εξιστόρηση μιας ιστορίας. Ωστόσο, στο πρώτο σύνολο ο ερευνητής διηγήθηκε μια 

ιστορία και ζήτησε από τα υποκείμενα να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να 

αντιληφθούν και να εξοικειωθούν με την πειραματική διαδικασία. Τα υπόλοιπα τρία σύνολα εικόνων 

χρησιμοποιήθηκαν για την αφήγηση των παιδιών. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τον παράγοντα θέση των προτάσεων που εισάγονται με 

τους χρονικούς συνδέσμους δείχνουν πως τόσο οι ενήλικες όσο και η μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα (Μ.Ο 

9;10) προτιμούν να προηγείται η επιρρηματική χρονική πρόταση έναντι της κύριας. Η ομάδα 1 (Μ.Ο 

5;10) και η ομάδα 2 (Μ.Ο 8;0) επιδεικνύουν μια ελάχιστη προτίμηση ως προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αναφορικά με τη χρήση των συνδέσμων, σε καμία ηλικιακή ομάδα το as δεν χρησιμοποιήθηκε όπως 

χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα ελέγχου. Αντιθέτως, επιλέχθηκε η στρατηγική της αντικατάστασης με 

τους υπόλοιπους συνδέσμους. Επιπλέον, τα αποτελέσματά της υποδεικνύουν πως οι ενήλικες 

χρησιμοποίησαν περισσότερο τον χρονικό σύνδεσμο when για να περιγράψουν διαδοχικά γεγονότα παρά 

ταυτόχρονα, αφού τα κατηγορήματα της εκάστοτε πρότασης ήταν σε στιγμιαία19 όψη. Ανάλογη 

συμπεριφορά, παρατηρήθηκε και από τα παιδιά, τα οποία, όμως, χρησιμοποίησαν σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τους ενήλικες διαρκή κατηγορήματα στις επιρρηματικές when προτάσεις. H Silva (1991) θεωρεί πως 

αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο while και as, τα οποία απαιτούν 

διάρκεια, και για αυτό χρησιμοποιούν περισσότερο το when με την εν λόγω όψη σε σχέση με τους 

ενήλικες. Τέλος, οι σύνδεσμοι while και as φαίνεται πως ήταν σπάνιοι στον λόγο των παιδιών, καθώς το 

while χρησιμοποιήθηκε συνολικά και στις τρεις ηλικιακές ομάδες 16 φορές, ενώ το as μόνο δύο. 

Συνολικά, μέχρι και την ηλικία των 10;0, η Silva θεωρεί πως τα παιδιά δεν ανταποκρίνονται όμοια με 

                                                             
19 Η Silva (1991) χρησιμοποιεί τον όρο “punctual aspect” προσδιορίζοντας τα κατηγορήματα τόσο σημασιολογικά 

όσο και μορφολογικά. 
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τους ενήλικες στους ταυτόχρονους συνδέσμους, ενώ προτείνει την εξής αναπτυξιακή σειρά: when > 

while > as. 

H Winskel (2003) μελέτησε την κατάκτηση των συνδέσμων που περιγράφουν διαδοχικά (then, 

before, after) και ταυτόχρονα γεγονότα (when, while, at the same time) αλλά και συνδέσμους που 

δείχνουν τόσο τη διαδοχή των γεγονότων όσο και τη διάρκεια (until και since). Η Winskel (2003) 

διερεύνησε το ζήτημα αυτό σε τρεις διαφορετικές γλώσσες: Αγγλική, Ταϊλανδέζικη και Lisu με σκοπό να 

ελέγξει τι είναι καθολικό και τι παραμετροποιείται ανά γλώσσα.  

Εξέτασε 40 παιδιά σε κάθε μια από τις τρεις γλώσσες, με εύρος ηλικίας 3;2-7;8. Yιοθετήθηκε η 

ίδια πειραματική μέθοδος με εκείνη της Keller-Cohen (1981), η διαδικασία της μίμησης. Υπήρξαν 4 

δοκιμές για κάθε σύνδεσμο. Συνολικά, οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε 32 προτάσεις και κάθε πρόταση 

επαναλαμβανόταν δύο φορές. Με σκοπό οι αντίστοιχες προτάσεις του since και του until να είναι 

σημασιολογικά συμβατές με τους συνδέσμους χρησιμοποιήθηκε, σε όλες τις γλώσσες, στην κύρια 

πρόταση μη συνοπτική όψη ενώ στη δευτερεύουσα χρησιμοποιήθηκε στιγμιαίο ρήμα. Επιπλέον, στις 

προτάσεις που περιέχονταν οι σύνδεσμοι before και after η σειρά της πρότασης ήταν αντίστοιχη με τη 

χρονική σειρά των γεγονότων. 

 Τα αποτελέσματα ήταν όμοια με εκείνα της Keller-Cohen, αφού υπήρξαν αντικαταστάσεις των 

συνδέσμων είτε με το and20 είτε με το when. Αντίθετα, και στις τρεις γλώσσες ο τελευταίος σύνδεσμος 

που κατακτάται είναι το since. Τα παιδιά ηλικίας 4;0 ετών απαντούσαν συχνά με μονο-αναφορικές 

(mono-referential) απαντήσεις αντί για δι-αναφορικές (bi-referential) που απαιτούνταν (Weist et al. 1997, 

Weist et al. 1999). Ακόμη, οι σύνδεσμοι που εκφράζουν τη διαδοχή των γεγονότων φαίνεται πως 

κατακτούνται πριν από εκείνους που εκφράζουν το ταυτόχρονο, αφού η απόδοση των παιδιών ήταν 

καλύτερη στους συνδέσμους then, after και before από ότι στους at the same time και while (Keller-

Cohen 1981 & Feagans 1980). Τα αγγλόφωνα παιδιά έκαναν λιγότερα λάθη στους συνδέσμους, καθώς 

όπως θεωρεί η Winskel οι σύνδεσμοι στα Αγγλικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις 

άλλες δύο γλώσσες, οι οποίες χρησιμοποιούν σειριακές σχέσεις και μόρια που δηλώνουν όψη για να 

σηματοδοτήσουν τόσο το ταυτόχρονο όσο και το ετερόχρονο. Αξίζει να αναφερθεί πως στην 

Ταϊλανδεζική γλώσσα, το then και το before κατακτούνται νωρίτερα από τους συνδέσμους που δηλώνουν 

ταυτόχρονο (while, at the same time). Αυτό, όμως, δε συμβαίνει με το σύνδεσμο που δηλώνει το 

προτερόχρονο, το after. Επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα, το after και το before κατακτούνται νωρίτερα 

από το ταυτόχρονο (while, at the same time). Oι σύνδεσμοι που δηλώνουν τόσο τη διαδοχή όσο και τη 

διάρκεια φαίνεται να κατακτούνται τελευταίοι (Feagans 1980). Εξαίρεση αποτελεί το until στην Lisu. Ο 

σύνδεσμος αυτός μαζί με το then, είναι οι πρώτοι που κατακτούνται στην συγκεκριμένη γλώσσα από τα 

παιδιά. Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την εν λόγω έρευνα για τους συνδέσμους που 

                                                             
20  Τα αγγλόφωνα παιδιά ηλικίας 4;0-5;0 αντικαθιστούσαν συστηματικά τους συνδέσμους με τον σύνδεσμο and. 
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σηματοδοτούν το ταυτόχρονο διαφέρει ανά γλώσσα. Στην Αγγλική γλώσσα το at the same time και while 

φαίνεται να κατακτούνται στην ηλικία των 6;0. Το ίδιο συμβαίνει με το while στην Ταιλανδεζική, αλλά 

όχι για το at the same time, το οποίο φαίνεται να κατακτάται στην ηλικία των 7;0. Τέλος, στη Lisu το at 

the same time κατακτάται στην ηλικία των 6;0, ενώ το while δεν έχει κατακτηθεί έως και την ηλικία των 

7;0. 

Η Winskel προτείνει ένα αναπτυξιακό μοντέλο τριών σταδίων (βασιζόμενη στις έρευνες των 

Weist et al. 1991, Weist et al. 1997, Weist et al. 1999). Στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

διαθέτουν ένα μόνο-αναφορικό γλωσσικό σύστημα, με το οποίο μπορούν να αναφέρονται μόνο σε ένα 

πρόσωπο ή μια πράξη αντί για δι-αναφορικό που απαιτείται π.χ «I play with Sammy» [μτφρ. «Εγώ παίζω 

με τoν Σάμι»]. Στο δεύτερο στάδιο, από 4;0 έως 5;0 χρονών, οι απαντήσεις γίνονται δι-αναφορικές, 

χρησιμοποιώντας αρχικά 2 ανεξάρτητες, προτάσεις μεταξύ τους π.χ «We eat. We go play». Στη συνέχεια, 

είναι σε θέση να συνδέσουν διαδοχικά δύο προτάσεις με συνδέσμους π.χ «We play with Sammy then we 

go to the park». Οι προτάσεις αυτές όμως αντιστοιχούν στη χρονική σειρά των γεγονότων. Τέλος, στο 

τρίτο στάδιο είναι σε θέση να χρησιμοποιούν «ελεύθερα» τους συνδέσμους, χωρίς απαραίτητη 

αντιστοίχιση της πρότασης με τη χρονική σειρά των γεγονότων π.χ «I’ll do my homework after watching 

TV» [μτφρ. «Εγώ θα κάνω τα μαθήματά μου, αφού δω τηλεόραση»]. 

Η Winskel (2004) μελέτησε συνδέσμους που περιγράφουν διαδοχική χρονική σχέση (before, 

after), διαδοχή και διάρκεια γεγονότων (since, until) και ταυτόχρονη χρονική σχέση (when, while). 

Παράλληλα, έλαβε υπόψη της συνδέσμους που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα των 

σημασιολογικών χαρακτηριστικών (then, together)21 σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, Αγγλικά, 

Ταϊλανδέζικα, Lisu. 

Η πειραματική μέθοδος που ακολουθεί είναι η αναπαράσταση με δύο διακριτά μέρη, το 

«Marble» μέρος και το «Toy» μέρος. Με σκοπό να ελέγξει κατά πόσο η πολυπλοκότητα των προτάσεων 

επηρεάζει την κατάκτηση, το «Marble» μέρος είναι πιο απλό και έχει μειωμένο φορτίο μνήμης22. 

Aντίθετα, το «Toy» μέρος είναι πιο περίπλοκο23, καθώς το παιδί πρέπει να διαδραματίσει και τις δύο 

προτάσεις κάτι το οποίο αυξάνει το φορτίο μνήμης24. Η διαδικασία αυτή ελέγχθηκε σε 40 παιδιά ανά 

γλώσσα, με εύρος ηλικίας 3;2-7;8.  

                                                             
21 Σύμφωνα με την Winskel (2004) το “then” εκφράζει διαδοχική χρονική σχέση και είναι εννοιολογικά πιο απλό 

από το “before” και “after”. Τo “together” μπορεί να εκφράσει ταυτόχρονη χρονική σχέση ανάμεσα σε δύο 

γεγονότα, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς το βαθμό αλληλοεπικάλυψης και διάρκειας των πράξεων. 
22  Aντίστοιχο παράδειγμα: «You roll your marble before I roll my marble» [μτφρ. «Εσύ θα ρίξεις τον βόλο σου 

πριν εγώ ρίξω τον δικό μου»]. 
23  Aντίστοιχο παράδειγμα: «The pig jumps over the fence then the hen jumps over the fence» [μτφρ. «Το γουρούνι 

πηδάει πάνω από το φράχτη και μετά η κότα πηδάει πάνω από το φράχτη»]. 
24 Τα αποτελέσματά της δεν επιβεβαιώνουν πλήρως την υπόθεσή της, σύμφωνα με την οποία η πολυπλοκότητα του 

εκάστοτε πειράματος θα επηρέαζε την απόδοση των παιδιών. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε μόνο για την Lisu. 
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Τα αποτελέσματά της επιβεβαίωσαν την υπόθεση πως η σημασιολογική πολυπλοκότητα των 

συνδέσμων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι σύνδεσμοι then και together φαίνεται να 

κατακτούνται νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους και στις τρεις γλώσσες ενώ ο χρονικός σύνδεσμος 

since φαίνεται πως κατακτάται τελευταίος. Επιπλέον, η Winskel (2004) υποστηρίζει πως οι ετερόχρονοι 

σύνδεσμοι κατακτούνται νωρίτερα από τους ταυτόχρονους, καθώς σε ηλικία 4;0-5;0 τα παιδιά 

ανταποκρίνονται καλύτερα στους πρώτους συνδέσμους και στις τρεις γλώσσες και στα δύο διαφορετικά 

πειραματικά μέρη25. Η ερευνήτρια υποστηρίζει πως η πρώιμη κατάκτηση του ετερόχρονου έναντι του 

ταυτόχρονου εντοπίζεται και από τις εισαγόμενες με το when προτάσεις. Όσο μεγάλωνε η ηλικία των 

παιδιών, αυξάνονταν και οι when-προτάσεις που δηλώνουν το ταυτόχρονο, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 

των 7;0, ενώ μειώνονταν εκείνες που δήλωναν το προτερόχρονο. Εξαίρεση, αποτελεί η συμπεριφορά των 

παιδιών με μητρική την Ταιλανδεζική γλώσσα στο «Toy» μέρος, καθώς παρατηρήθηκε η αντίστροφη 

συμπεριφορά. Αξίζει να αναφερθεί πως το «Marble» μέρος χρησιμοποιήθηκαν [-τελικά] κατηγορήματα 

ενώ στο «Τoy» μέρος [+τελικά]. Τα παιδιά και στις τρεις γλώσσες ερμήνευαν τις when-προτάσεις 

περισσότερο ετερόχρονα στο «Toy» μέρος.  

Αναφορικά με το προτερόχρονο και το υστερόχρονο, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα και 

διαφέρουν ανάλογα με τη γλώσσα και ανάλογα με την εκάστοτε πειραματική διαδικασία. Στην Lisu η 

απόδοση των παιδιών ήταν καλύτερη στο after, μόνο όμως στο «Marble» μέρος. Στα Ταϊλανδεζικά τα 

παιδιά ανταποκρίθηκαν ελάχιστα καλύτερα στο before σε σχέση με το after και στα δύο μέρη της 

διαδικασίας. Τέλος, στα αγγλικά τα αποτελέσματα δείχνουν όμοιες αντιδράσεις των παιδιών στους δύο 

αντίστοιχους συνδέσμους που δηλώνουν το προτερόχρονο και υστερόχρονο.  

Τα αποτελέσματα σχετικά με τον σύνδεσμο since που δηλώνει διάρκεια και διαδοχικότητα είναι 

όμοια με πορίσματα προηγούμενων ερευνών (Feagans 1980, Keller-Cohen 1981), καθώς φαίνεται πως 

κατακτάται τελευταίο σε σχέση με τους υπόλοιπους συνδέσμους και στις τρεις γλώσσες. Ο σύνδεσμος 

until φαίνεται να κατακτάται νωρίτερα από τον since (όμοια με Feagans 1980). Τόσο το since όσο και το 

until ομοιάζουν ως προς το ότι και οι δύο δηλώνουν την διάρκεια αλλά και τη διαδοχικότητα γεγονότων, 

όμως διαφέρουν ως προς το ότι το until δείχνει το προτερόχρονο και το since το υστερόχρονο.  

Μια ακόμη έρευνα σχετικά με την κατάκτηση των ταυτόχρονων γεγονότων διεξήχθη από τους 

Flecken & Schmiedtová (2007) για την Ολλανδική γλώσσα. Ελέγχθηκαν 39 παιδιά, μονόγλωσσοι 

ομιλητές της Ολλανδικής, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ηλικιακές ομάδες. Σε εκείνα που ήταν 4;0, 

5;0, 6;0 και 7;0 χρονών. Ως ομάδα ελέγχου υπήρξαν 11 μονόγλωσσοι ενήλικες. Στους συμμετέχοντες 

                                                             
25 Στην Lisu, στο «Marble» μέρος τα παιδιά ηλικίας 4;0 ανταποκρίθηκαν καλύτερα στους διαδοχικούς συνδέσμους, 

ενώ στο «Toy» μέρος, τα παιδιά ηλικίας 4;0-5;0. Στην Ταϊλανδεζική γλώσσα μόνο τα παιδιά ηλικίας 4;0 

ανταποκρίθηκαν καλύτερα στο ετερόχρονο έναντι του ταυτόχρονου και στις δύο πειραματικές διαδικασίες. Στην 

αγγλική γλώσσα, στο «Marble» μέρος, τα παιδιά ηλικίας 4;0 επιβεβαίωσαν την υπόθεση της πρώιμης κατάκτησης 

του ετερόχρονου, ενώ στο «Toy» μέρος, μόνο τα παιδιά ηλικίας 5;0 επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό αυτό. 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

34 

 

προβλήθηκαν 16 βίντεο (animated clips), τα οποία περιείχαν είτε ταυτόχρονα γεγονότα είτε ετερόχρονα. 

Τα βίντεο διέφεραν ως προς τον τύπο ρημάτων που περιείχαν, καθώς μια ομάδα βίντεο περιείχε 

δραστηριότητες (π.χ 2 άνθρωποι ζωγράφιζαν ή έπαιζαν με την μπάλα) και μια άλλη επιτεύξεις (π.χ ο ένας 

δράστης ζωγράφιζε και ο άλλος έσπασε το βάζο). Αφού έβλεπαν το κάθε βίντεο, καλούνταν να 

απαντήσουν στην ερώτηση «Τι συνέβη στο βίντεο;». Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

παρούσα έρευνα εντοπίζουν τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές για να δηλωθεί το ταυτόχρονο, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν από τους ενήλικες και κατανέμονται διαφορετικά, ανάλογα την ηλικιακή ομάδα, από 

τα παιδιά. Οι στρατηγικές αυτές είναι α) η γραμματική στρατηγική, κατά την οποία χρησιμοποιούν την 

αντίστοιχη γραμματική όψη που δηλώνει την διάρκεια, ή/και σε συνδυασμό με την λεξική όψη, β) την 

λεξική στρατηγική, με την οποία χρησιμοποιούν χρονικούς συνδέσμους και επιρρήματα σε συνδυασμό 

με τη λεξική όψη, γ) ο συνδυασμός των παραπάνω στρατηγικών, χρησιμοποιώντας τη γραμματική όψη 

με/χωρίς την αντίστοιχη λεξική όψη και τα χρονικά επιρρήματα ή συνδέσμους. Τέλος, δ) η λεξική όψη, 

χρησιμοποιώντας αντίστοιχους ρηματικούς τύπους. Η τελευταία στρατηγική χρησιμοποιήθηκε μόλις 4% 

από τους ενήλικες, μια και αποτελεί έμμεση, μη φανερή (implicit) αναφορά στο ταυτόχρονο. Αντίθετα, ο 

συνδυασμός των στρατηγικών χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 47% και αποτελεί το πιο φανερό (explicit) 

μέσο για να δηλωθεί το ταυτόχρονο. Ο τρόπος έκφρασης του ταυτόχρονου φαίνεται να βρίσκεται σε 

αναπτυξιακή τροχιά, καθώς τα παιδιά 4;0 ετών ξεκινούν να παράγουν το ταυτόχρονο χρησιμοποιώντας 

τη γραμματική και την λεξική όψη ως στρατηγικές. Παρατηρείται πως σε εκείνη την ηλικιακή φάση, τα 

παιδιά στρέφουν την προσοχή τους στην αλλαγή κατάστασης που συμβαίνει ανάμεσα στις πράξεις, και 

όχι στις χρονικές σχέσεις. Επιπλέον, τα παιδιά επιλέγουν να συνδέουν το γεγονός με τον χρόνο του 

εκφωνήματος (here-and-now-bias), και όχι με τη χρονική σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στα 

γεγονότα. Τα παιδιά ηλικίας 5;0 ετών, χρησιμοποιούν την λεξική στρατηγική. Ωστόσο, τείνουν να 

χρησιμοποιούν για να σηματοδοτήσουν το ταυτόχρονο, εκφράσεις όπως “First…and then”, οι οποίες 

σηματοδοτούν το ετερόχρονο, προκαλώντας αναντιστοιχία ανάμεσα στο εκφώνημα και την αντίστοιχη 

χρονική σχέση. Οι Flecken & Schmiedtová (2007) θεωρούν πως αυτό συνδέεται με το γεγονός πως τα 

παιδιά ηλικίας 5;0 ετών ανταποκρίνονται καλύτερα στο ετερόχρονο σε σχέση με τα παιδιά ηλικίας 4;0 

ετών και πως σε αυτό το στάδιο τηρούν την Αρχή της Φυσικής Σειράς (Principle of Natural Order, 

Labov, 1972), χωρίς αυτό, όμως, να υποδεικνύει έλλειψη της έννοιας του ταυτόχρονου σε εκείνη την 

ηλικία. Τέλος, τα παιδιά ηλικίας 6;0 και 7;0 χρονών παρουσιάζουν όμοια συμπεριφορά με εκείνη των 

ενηλίκων, με τη διαφορά πως τα παιδιά ηλικίας 7;0 ετών χρησιμοποιούν περισσότερο φανερούς τρόπους 

(explicit) για να δηλώσουν το ταυτόχρονο. 

Σε μια πρόσφατη έρευνα, οι Kupersmitt & Nicoladis (2021) διερεύνησαν κατά πόσο τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται την έννοια του ταυτόχρονου. Με σκοπό να ελέγξουν τον τρόπο και τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά για να δηλώσουν το ταυτόχρονο, χρησιμοποίησαν δύο βίντεο, τα οποία 
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περιείχαν ταυτόχρονα γεγονότα, ως ερέθισμα για να παράγουν αφηγηματικό λόγο. Έτσι, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να αφηγηθούν στον ερευνητή τι είχαν δει στα βίντεο. Συνολικά, έλεγξαν 67 

παιδιά ομιλητές της Αγγλικής γλώσσας, τα οποία κατηγοριοποίησαν σε 2 ηλικιακές ομάδες, σε εκείνα 

που εντάσσονται στο ηλικιακό φάσμα 4;0-6;0, και σε εκείνα που εκείνα που βρίσκονται στην ηλικία 7;0-

10;0. Παράλληλα, εξέτασαν και 33 ενήλικες ως ομάδα ελέγχου. Tα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής 

ομάδας επιλέγουν να εκφράσουν το ταυτόχρονο με συγκεκριμένη λεξική όψη. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά ηλικίας 4;0-6;0 σε σχέση με τα 

παιδιά ηλικίας 7;0-10;0 και τους ενήλικες. Η πρώτη ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιεί περισσότερο 

δραστηριότητες που εκφράζουν το [-τελικό], ενώ δεν χρησιμοποιεί σε σχέση με τους ενήλικες και τα 

μεγαλύτερα παιδιά επιτελέσεις που εκφράζουν [+τελικό]. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστική 

διαφορά ανάμεσα στις καταστάσεις που δηλώνουν το [-τελικό] και τις επιτεύξεις που εκφράζουν το 

[+τελικό]. Τα [+τελικά] κατηγορήματα ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν την 

έννοια του ταυτόχρονου. Όσο, όμως, αυξανόταν η ηλικία ήταν πιο συχνό στο λόγο. Ο παράγοντας της 

ηλικίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, καθώς όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών, αυξάνεται και η 

χρήση της [-συνοπτ.] όψης με [+τελικά] κατηγορήματα. Έτσι, τα μικρότερα παιδιά χρησιμοποιούσαν 

λιγότερο [+τελικά] κατηγορήματα για να εκφράσουν το ταυτόχρονο σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. 

Ομοίως, και τα μεγαλύτερα παιδιά χρησιμοποιούσαν λιγότερα [+τελικά] κατηγορήματα με [-συνοπτ.] 

όψη για να δηλώσουν το ταυτόχρονο σε σχέση με τους ενήλικες.  

Όσον αφορά τους συνδέσμους, η ανάπτυξη του when και του while διαφέρει. Όπως αναφέρουν οι 

Kupersmitt & Nicoladis (2021), καθώς το when είναι αμαρκάριστο (Silva, 1991) και «δυνητικά 

ταυτόχρονο» (Broccias & Smith, 2010) αφού μπορεί να δηλώσει και το ετερόχρονο, εντοπίζεται στο λόγο 

των παιδιών από την μικρότερη κιόλας ηλικιακά ομάδα. Αντίθετα, το while και το meanwhile διαφέρει 

ανάλογα με την ηλικία, καθώς παράγεται λιγότερα από τα μικρότερα παιδιά σε σύγκριση με τις άλλες 

δύο ηλικιακές ομάδες. Οι μελετητές παρατηρούν πως μαζί με τους συνδέσμους, οι οποίοι φανερά 

σηματοδοτούν το ταυτόχρονο χρησιμοποιούνται άλλες χρονικές εκφράσεις και πολύπλοκες συντακτικές 

δομές μετά τα 6;0 χρόνια. 

Εν κατακλείδι, τα μικρότερα παιδιά φαίνεται να παράγουν τους αντίστοιχους λεξικούς τύπους και 

δομές που εκφράζουν το ταυτόχρονο, λιγότερο συχνά σε σχέση με τα μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά. Οι 

Kupersmitt & Nicoladis (2021) προτείνουν πως η κατανόηση της έννοιας του ταυτόχρονου βρίσκεται σε 

αναπτυξιακή τροχιά, ξεκινώντας με μη έκδηλες (implicit) στρατηγικές στην ηλικία των 4;0, όπως η 

λεξική και η γραμματική όψη. Σταδιακά και περίπου στην ηλικία των 9;0, εκφράζουν συστηματικά την 

έννοια του ταυτόχρονου με επιρρηματικές προτάσεις και αντίστοιχους συνδέσμους και χρονικά 

επιρρήματα. 
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3.2.2 Η κατάκτηση των ταυτόχρονων χρονικών συνδέσμων: Προηγούμενες μελέτες στην 

Ελληνική γλώσσα 
 

 

 

 

 

 

 Αναφορικά με την ελληνική γλώσσα, οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιάσει είτε στο να 

ορίσουν την αναπτυξιακή σειρά των χρονικών συνδέσμων (Natsopoulos & Abadzi 1986, 

Papakonstantinou 2015) είτε έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των ετερόχρονων συνδέσμων (Tsakali & 

Vamvouka 2021, Makrodimitris & Schulz 2021, Giannadaki & Kalokerinos 2021)26.  

Η πρώτη μελέτη σχετικά με την κατάκτηση των ταυτόχρονων χρονικών συνδέσμων στην 

ελληνική γλώσσα, ήταν εκείνη των Natsopoulos & Abadzi (1986). Στην έρευνά τους εξετάζουν εάν οι 

σύνδεσμοι που δηλώνουν χρονική ακολουθία κατακτούνται νωρίτερα από τους συνδέσμους που 

εκφράζουν την ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα σε δύο γεγονότα. Οι ετερόχρονοι σύνδεσμοι που έλεγξαν 

είναι το πριν, αφού και όταν, οι οποίοι εκφράζουν διαδοχικότητα. Αναφορικά με τους ταυτόχρονους 

συνδέσμους, οι Natsopoulos & Abadzi έλεγξαν τους όταν, ενώ, την ίδια στιγμή που. Πραγματοποίησαν 

ένα πείραμα κατανόησης, στο οποίο εξετάστηκαν τόσο οι ετερόχρονοι όσο και οι ταυτόχρονοι 

σύνδεσμοι, και ένα πείραμα παραγωγής, στο οποίο εξετάστηκαν αποκλειστικά οι ταυτόχρονοι σύνδεσμοι. 

Το πείραμα κατανόησης βασίστηκε στη μέθοδο της αναπαράστασης (act-out), κατά την οποία ο 

ερευνητής αφηγούταν μια ιστορία, και ύστερα τα παιδιά όφειλαν να την αναπαραστήσουν. Στα 

πειράματα έλαβαν μέρος συνολικά 96 παιδιά, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες (i. 4;8-5;8, ii. 5;9-6;9, iii. 6;10-7;9). Κάθε ηλικιακή ομάδα περιείχε 32 άτομα.  

Στο πείραμα κατανόησης ελέγχθηκαν 32 προτάσεις συνολικά, 20 που αφορούσαν διαδοχική 

σειρά γεγονότων και 12 που αφορούσαν ταυτόχρονη. Στις μισές προτάσεις προηγούταν η δευτερεύουσα 

πρόταση και στις άλλες μισές η κύρια. Mόνο στην περίπτωση του ετερόχρονου, κάποιες προτάσεις 

περιείχαν μια «λογική» σειρά, κατά την οποία διενεργούνταν τα γεγονότα, ενώ άλλες «αυθαίρετη» 

σειρά27. Στο πείραμα παραγωγής, στα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής ομάδας (4;8-5;8) ζητήθηκε να 

συμπληρώσουν προφορικά προτάσεις, οι οποίες ξεκινούσαν είτε με το ενώ είτε με το την ίδια στιγμή που. 

Στα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας (6;10-7;9) δόθηκαν γραπτώς οι προτάσεις, εξετάζοντας με 

αυτόν τον τρόπο τόσο τον σύνδεσμο στην αρχή της πρότασης όσο και στο μέσον. Καθώς φάνηκε πως ο 

παράγοντας της ηλικίας δεν επηρέασε ιδιαίτερα τις απαντήσεις των παιδιών, αφού δεν παρατηρήθηκαν 

διαφορετικά μοτίβα απάντησης ανάμεσα στα παιδιά μικρότερης ηλικιακής ομάδας και σε εκείνα που 

                                                             
26 Οι έρευνες των Tsakali & Vamvouka (2021) έδειξαν πως η ανάπτυξη του συνδέσμου «πριν» προηγείται από 

εκείνη του συνδέσμου «αφού», με τον σύνδεσμο αφού να μην έχει κατακτηθεί μέχρι και την ηλικία των 6;0. Οι 
Giannadaki & Kalokerinos (2021) εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, στους αιτιολογικούς τελεστές καταλήγουν πως ο 

χρονικός σύνδεσμος «αφού» δεν εντοπίζεται στον αυθόρμητο λόγο των παιδιών μέχρι και τα 2;11, ενώ η ανάπτυξη 

του αιτιολογικού συνδέσμου «αφού» προηγείται του χρονικού.   
27 Βασιζόμενη σε πραγματολογικές γνώσεις. Για παράδειγμα: «After the lion drank water it slept» [μτφρ: Αφού το 

λιοντάρι ήπιε νερό, κοιμήθηκε. (λογική σειρά). «After the lion drank water the giraffe slept» [μτφρ: Αφού το 

λιοντάρι ήπιε νερό, η καμηλοπάρδαλη κοιμήθηκε (αυθαίρετη σειρά). 
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ανήκουν στα μεγαλύτερα στους ετερόχρονους συνδέσμους, δημιουργήθηκε και πραγματοποιήθηκε ένα 

ακόμη πείραμα, το οποίο αφορούσε τόσο τους ταυτόχρονους όσο και τους ετερόχρονους συνδέσμους και 

ελέγχθηκε αποκλειστικά στα μεγαλύτερα παιδιά. Στο πείραμα αυτό ελέγχθηκαν 32 παιδιά με μέσο όρο 

ηλικίας 11;3, και 21 ενήλικες. Κατά το δεύτερο αυτό πείραμα κατανόησης, δόθηκαν γραπτώς στα παιδιά 

οι ίδιες ακριβώς προτάσεις με το πρώτο πείραμα, και τους ζητήθηκε να υπογραμμίσουν ποιο γεγονός 

συνέβη πρώτο και ποιο δεύτερο. Εάν δεν υπήρξε κάποια χρονική σειρά, έπρεπε να ορίσουν την χρονική 

σχέση που εντόπισαν. 

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στους ετερόχρονους 

συνδέσμους έναντι των ταυτόχρονων. Στην περίπτωση των ταυτόχρονων συνδέσμων ο παράγοντας της 

ηλικίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς όσο μεγάλωνε η ηλικία των παιδιών, τόσο μειώνονταν οι 

λανθασμένες απαντήσεις, με την μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα να έχει κατακτήσει πλήρως τους 

ταυτόχρονους συνδέσμους. Στην περίπτωση των ετερόχρονων συνδέσμων, δεν παρατηρήθηκε η 

επίδραση του ηλικιακού παράγοντα, εκτός από την περίπτωση του συνδέσμου αφού. Ωστόσο, ακόμα και 

στις απαντήσεις της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας συνέχιζαν να εντοπίζονται εσφαλμένες αποκρίσεις. 

Οι επιδόσεις των παιδιών ήταν καλύτερες στην «λογική» σειρά σε σχέση με την «αυθαίρετη», όπως και 

στην περίπτωση που η σειρά των γεγονότων αντικατοπτριζόταν από την γλωσσική πρόταση 

(εικονικότητα). Τέλος, η θέση του συνδέσμου όταν δεν σχετίζεται με την εικονικότητα και την λογική 

σειρά, δεν φάνηκε να αποτελεί παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την απόδοση των παιδιών. 

Η Papakonstantinou (2015) εξετάζει την κατάκτηση των χρονικών συνδέσμων στα Νέα 

Ελληνικά. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει κατά πόσο η χρονική και μη χρονική ερμηνεία (αιτιολογική, 

εναντιωματική) των συνδέσμων αφού, καθώς, ενώ κατακτάται παράλληλα. Επιπλέον, προκειμένω να 

ελέγξει κατά πόσο η αμφισημία των συνδέσμων αυτών επηρεάζει την ανάπτυξή τους, λαμβάνει υπόψη 

της και συγκρίνει τους παραπάνω χρονικούς συνδέσμους με μη αμφίσημους, όπως το πριν και το όταν. 

Στην έρευνά της θέτει, επιπλέον, το ερώτημα κατά πόσο οι σύνδεσμοι, οι οποίοι σηματοδοτούν ένα 

διαδοχικό γεγονός (πριν, όταν, αφού) σε σχέση με την κύρια πρόταση, κατακτούνται νωρίτερα σε σχέση 

με τους χρονικούς συνδέσμους που ερμηνεύουν το γεγονός της επιρρηματικής πρότασης ταυτόχρονα 

(ενώ, καθώς) με την κύρια. Αναφορικά με τους διαδοχικούς χρονικούς συνδέσμους, προσπαθεί να 

ελέγξει εάν το υστερόχρονο πριν κατακτάται νωρίτερα από το προτερόχρονο αφού, λαμβάνοντας υπόψη 

της και τον παράγοντα της θέσης της επιρρηματικής πρότασης. Με άλλα λόγια, εξετάζει εάν τα παιδιά 

ανταποκρίνονται καλύτερα όταν προηγείται η επιρρηματική χρονική πρόταση έναντι της κύριας ή το 

αντίστροφο. 

Με σκοπό να ελεγχθούν όλα τα παραπάνω, εξετάζει 120 παιδιά με εύρος ηλικίας 5;2-11;9 σε 

τέσσερις διαφορετικές πειραματικές διαδικασίες. Οι δύο αφορούν πειράματα κατανόησης, μέσω της 
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μεθόδου αναπαράστασης (act-out) και της μεθόδου κρίση τιμών αληθείας (truth-value judgment task 

(TVJ)), ενώ οι άλλες δύο πειράματα παραγωγής, με την μέθοδο συμπλήρωση πρότασης και την μέθοδο 

εξιστόρηση ιστορίας βάσει εικόνας, αφού ο ερευνητής είχε ήδη διηγηθεί μια φορά την ιστορία. 

 H Papakonstantinou (2015) υιοθετεί ένα θεωρητικό πλαίσιο (Tsimpli, Papadopoulou & Mylonaki 

2010) στο οποίο η όψη επιλέγεται βάσει ενός εγγενούς χαρακτηριστικού, το οποίο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στους χρονικούς συνδέσμους. Το σημασιολογικό χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο 

ενυπάρχει στους χρονικούς συνδέσμους, είναι η [περιοριστικότητα] (boundedness), το οποίο διαθέτει είτε 

μια θετική [+περιοριστικό] είτε μία αρνητική τιμή [-περιοριστικό]. Θετική τιμή διαθέτουν όσοι περιέχουν 

ένα αρχικό ή/και ένα τελικό όριο/σημείο, ενώ αρνητική τιμή όσοι δεν περιέχουν καθόλου σημεία 

(endpoints). Η νομιμοποίηση της χρονικής ερμηνείας, συμβαίνει όταν η όψη και ο σύνδεσμος έχουν την 

ίδια τιμή. Για να εκφραστεί και να νομιμοποιηθεί η διαδοχικότητα των γεγονότων ανάμεσα στην 

επιρρηματική και κύρια πρόταση το [+συνοπτικό] της όψης επιλέγεται από το [+περιοριστικό] του 

συνδέσμου. Έτσι, ο σύνδεσμος αφού διαθέτει το χαρακτηριστικό [+περιοριστικό] και επιλέγει το [+ 

συνοπτικό] στην όψη. Με αυτόν τον τρόπο, το γεγονός της επιρρηματικής πρότασης ερμηνεύεται ως 

προτερόχρονο σε σχέση με την κύρια. Αντίθετα, ο σύνδεσμος ενώ είναι χαρακτηρισμένος ως [-

περιοριστικός] και επιλέγει [-συνοπτικό] στην όψη, οδηγώντας έτσι στην ταυτόχρονη ερμηνεία της 

επιρρηματικής πρότασης με την κύρια. Ο σύνδεσμος καθώς διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με το ενώ, 

και έτσι χαρακτηρίζεται ως [-περιοριστικός] και επιλέγει το [-συνοπτικό] της όψης. Επιπλέον ο 

σύνδεσμος καθώς διαθέτει και το χαρακτηριστικό [+περιοριστικό] επιλέγοντας [+συνοπτική] όψη των 

ρημάτων που ανήκουν στην κατηγορία των στιγμιαίων και των επιτεύξεων. Αντίθετα, η χρονική 

ερμηνεία των συνδέσμων, όταν και πριν, δεν επηρεάζεται από την όψη του ρήματος. Βέβαια, στην 

περίπτωση του συνδέσμου όταν, ανάλογα με την τιμή που διαθέτει η όψη [+/- συνοπτικό], προκύπτει είτε 

ταυτόχρονη είτε προτερόχρονη ερμηνεία. Οι σύνδεσμοι, οι οποίοι δεν είναι αμφίσημοι όπως το πριν και 

το όταν, δεν επηρεάζονται από την όψη του ρήματος, αφού δεν προκύπτει κάποια διαφορετική ερμηνεία. 

Τέλος, ο σύνδεσμος πριν χαρακτηρίζεται μόνο ως [+περιοριστικός], οπότε επιλέγει την [+συνοπτική] 

όψη και προκύπτει υστερόχρονη σχέση ανάμεσα στην κύρια και την επιρρηματική. 

 Αναφορικά με την κατάκτηση της χρονικής ερμηνείας, η Papakonstantinou (2015) καταλήγει στο 

ότι οι σύνδεσμοι που δηλώνουν διαδοχικότητα κατακτώνται νωρίτερα από εκείνους που δηλώνουν το 

ταυτόχρονο (Feagans 1980, Keller-Cohen 1981, Winskel 2003, 2004). Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 

πρώτου πειράματός της μέσω της μεθόδου αναπαράστασης (act-out) προβάλλουν διαφορετική εικόνα, 

καθώς φαίνεται πως οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς κατακτώνται στην ηλικία 9;6, ο σύνδεσμος πριν στα 

11;6 και η κατάκτηση του συνδέσμου αφού φαίνεται να συνεχίζεται και μετά τα 11;6. Βάσει αυτών των 

αποτελεσμάτων, η σειρά κατάκτησης των χρονικών συνδέσμων είναι η εξής: ενώ=καθώς>πριν>αφού. 

Φαίνεται να προηγείται, λοιπόν, η κατάκτηση των χρονικών συνδέσμων που δηλώνουν το ταυτόχρονο 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

39 

 

έναντι εκείνων που δηλώνουν τη διαδοχικότητα των γεγονότων. Τα αποτελέσματα αυτής της 

πειραματικής διαδικασίας συνάδουν με εκείνα της Clark (1971), η οποία αναφέρει πως οι διαδοχικοί 

χρονικοί σύνδεσμοι κατακτούνται νωρίτερα από εκείνους που δηλώνουν το ταυτόχρονο. Η 

Papakonstantinou (2015) θεωρεί πως τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος οφείλονται σε 

μεθοδολογικά ζητήματα και στη μη διάκριση [+/- συνοπτ.] όψης. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την 

πειραματική διαδικασία, η ίδια θεωρεί πως κατά τη μέθοδο της αναπαράστασης απαιτούνται και 

μεταγλωσσικές ικανότητες, καθώς στην περίπτωση του ετερόχρονου ο συμμετέχων πρέπει να σκεφτεί 

ποια πράξη προηγείται και ποια έπεται και ύστερα να την εκτελέσει σε αντίθεση με το ταυτόχρονο, στο 

οποίο οι πράξεις εκτελούνται ταυτόχρονα. Η Papakonstantinou θεωρεί πως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 

καλύτερα στο ταυτόχρονο στο πρώτο πείραμα, καθώς οι ταυτόχρονοι σύνδεσμοι που έχουν το 

χαρακτηριστικό [-περιοριστικό] είχαν συνδυαστεί με [-συνοπτ.] όψη, ενώ αντίθετα οι ετερόχρονοι 

σύνδεσμοι, οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό [+περιοριστικό] είχαν συνδεθεί με εξαρτημένους τύπους 

ρημάτων. 

 Ως προς το δεύτερο πείραμα κατανόησης (truth-value judgment task), το οποίο έλεγχε την 

κατάκτηση των αμφίσημων χρονικών συνδέσμων, τα αποτελέσματα δείχνουν διαφορετική σειρά 

ανάπτυξης από εκείνη που αναφέρθηκε στην πρώτη πειραματική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει καθώς ο 

σύνδεσμος αφού φαίνεται να κατακτάται νωρίτερα από τους συνδέσμους καθώς και ενώ. Συγκεκριμένα, 

ο σύνδεσμος καθώς φαίνεται να κατακτάται τελευταίος σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η 

Papakonstantinou θεωρεί πως η καθυστέρηση της κατάκτησης του συνδέσμου καθώς οφείλεται στα 

εγγενή σημασιολογικά χαρακτηριστικά του28. Η σειρά κατάκτησης που προκύπτει είναι η εξής: αφου > 

ενώ > καθώς, η οποία υποδεικνύει πως η ανάπτυξη των διαδοχικών χρονικών συνδέσμων προηγείται από 

εκείνη των ταυτόχρονων. Τέλος, τα παιδιά φάνηκαν να ανταποκρίνονται καλύτερα στη χρονική ερμηνεία 

των εν λόγω συνδέσμων σε σχέση με τη μη χρονική ερμηνεία. Όπως φαίνεται, βέβαια, από τον παρακάτω 

πείραμα, η απόδοση των παιδιών δεν φαίνεται να διαφέρει ιδιαίτερα στην ηλικία των 11;6 στους 

συνδέσμους ενώ και καθώς. 

Πίνακας 3: Απόδοση της κάθε ηλικιακής ομάδας ανά σύνδεσμο: Χρονική ερμηνεία (Papakonstantinou, 

2015: 140) 

Ηλικιακή Ομάδα Απόδοση (%) 

Αφού 

Απόδοση (%) 

Ενώ 

Απόδοση (%) 

Καθώς 

5;6 57% 62% 39% 

7;6 68% 57% 49% 

                                                             
28 Ο σύνδεσμος καθώς δείχνει επιπλέον τον τρόπο: «Ζωγραφίζει καθώς ζωγράφιζε ο Γιάννης». 
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9;6 73% 69% 56% 

11;6 98% 89% 87% 

Ενήλικες 100% 100% 100% 
 

Στο πείραμα παραγωγής το οποίο βασιζόταν στη μέθοδο εξιστόρηση ιστορίας με εικόνα, η 

Papakonstantinou ερευνά την παραγωγή του μη αμφίσημου συνδέσμου όταν σε σύγκριση με την 

παραγωγή των αμφίσημων συνδέσμων αφού, ενώ και καθώς. Παράλληλα, ερευνά την κατάκτηση των 

χρονικών διαδοχικών συνδέσμων έναντι των ταυτόχρονων, αλλά και την αιτιολογική ερμηνεία (καθώς, 

αφού) σε σύγκριση με την εναντιωματική (ενώ) στους αντίστοιχους συνδέσμους. Tα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν πως το μη αμφίσημο όταν παράγεται πιο συχνά από τους αμφίσημους συνδέσμους και πως 

τα παιδιά επιλέγουν να αναπαράγουν περισσότερο τις προτάσεις που διαθέτουν την χρονική ερμηνεία, 

εξάγοντας το συμπέρασμα πως η χρονική ερμηνεία των συνδέσμων κατακτάται πριν από τη μη χρονική. 

Eπιπροσθέτως, η Papakonstantinou καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι διαδοχικοί σύνδεσμοι 

κατακτώνται νωρίτερα από τους ταυτόχρονους, καθώς τα παιδιά επέλεγαν να διατηρούν πιο συχνά τη 

χρονική ερμηνεία όταν η επιρρηματική πρόταση δήλωνε το ετερόχρονο. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται 

από το γεγονός πως οι διαδοχικοί σύνδεσμοι παράγονται πιο συχνά από τους ταυτόχρονους.  

 Το πείραμα παραγωγής με τη μέθοδο συμπλήρωση πρότασης έδειξε πως τα παιδιά παρήγαγαν 

περισσότερο τη μη συνοπτική όψη. Ήδη, οι πρώτες ηλικιακές ομάδες των 5;6 και 7;6 υποδεικνύουν την 

τάση για την παραγωγή της μη συνοπτικής όψης με το ποσοστό απαντήσεων των παιδιών σε εκείνη να 

ανέρχεται στο 73% και 90% αντίστοιχα, ενώ στη συνοπτική όψη στο 56% και 68%. 

 4. Ενδιάμεση σύνοψη  

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε και τα γραμματικά χαρακτηριστικά του χρόνου, 

έγινε φανερό πως για να μελετηθεί η κατάκτηση του, πρέπει να μελετηθούν οι έννοιες Χρόνος 

Εκφωνήματος, Χρόνος Γεγονότος και Χρόνος Αναφοράς. Πέραν των χρόνων αναφοράς που διαθέτει το 

κάθε γεγονός ξεχωριστά, η επιρρηματική χρονική πρόταση αποτελεί έναν έκδηλο Χρόνο Αναφοράς σε 

επίπεδο λόγου μέσα στον οποίο διαδραματίζεται το γεγονός της κύριας πρότασης. Ο έκδηλος αυτός ΧΑ 

συνδέει άμεσα την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2 με τις προηγούμενες έρευνες σχετικά με 

την κατάκτηση της όψης που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3, καθώς η διεπαφή του επιπέδου λόγου 

(discourse) και σημασιολογίας αποτελεί κομβικό κομμάτι για την κατάκτηση της όψης και των χρονικών 

συνδέσμων. Όπως προαναφέρθηκε, σε έρευνες όπως των Kazanina & Philips (2007) ο φανερός ΧΑ 

διευκολύνει την επίδοση και κατανόηση των παιδιών, ενώ σε έρευνες όπως των Van Hout (2005), Garcial 

del Real & Van Hout (2022) εντοπίζεται η δυσκολία των παιδιών να συνδέσουν το κατάλληλο χρονικό 

σημείο με την μη συνοπτική όψη. Οι έρευνες για την κατάκτηση της όψης έως τώρα έχουν δείξει πως  η 
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διάκριση [+/-συνοπτικό] φαίνεται πως μάλλον κατακτάκται σχετικά νωρίς, όπως και η κατάκτηση της 

[+συνοπτ.] όψης. Σχετικά με την μη συνοπτική, η ανάπτυξή της φαίνεται να είναι ατελής μέχρι και την 

ηλικία 6;5. 

 

Αναφορικά με τις προηγούμενες έρευνες ως προς τους ταυτόχρονους χρονικούς συνδέσμους,  

φαίνεται πως οι σύνδεσμοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή τροχιά μέχρι και την ηλικία των 10;0. Έρευνες 

όπως εκείνες των Clark (1971) και Munro & Wales (1982) δείχνουν πως οι ταυτόχρονοι σύνδεσμοι 

κατακτώνται σχετικά νωρίς, πριν ακόμη από την ανάπτυξη των ετερόχρονων συνδέσμων. Βέβαια, η 

πλειονότητα των ερευνών (Keller-Cohen 1981 Natsopoulos & Abatzi 1985, Winskel 2003, Winksel 2004, 

Papakonstantinou 2015) οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα παιδιά δυσκολεύονται με τους ταυτόχρονους 

συνδέσμους. Oι Kupersmitt & Nicoladis (2021) προτείνουν πως η κατανόηση της έννοιας του 

ταυτόχρονου ξεκινά με μη έκδηλες (implicit) στρατηγικές, όπως η λεξική και η γραμματική όψη, στην 

ηλικία των 4;0. Σταδιακά και περίπου στην ηλικία των 9;0, εκφράζουν συστηματικά την έννοια του 

ταυτόχρονου με επιρρηματικές προτάσεις και αντίστοιχους συνδέσμους και χρονικά επιρρήματα. Τέλος, 

η έρευνα της Silva (1991) εστιάζει αποκλειστικά στους ταυτόχρονους συνδέσμους και προτείνει την 

αναπτυξιακή σειρά when > while > as, με την κατάκτησή τους να επέρχεται περίπου στην ηλικία των 

10;0. Η εν λόγω αναπτυξιακή σειρά επαληθεύεται εν μέρει29 και από την Papakonstantinou (2015) με 

δεδομένα από την ελληνική γλώσσα. 

5. Η παρούσα έρευνα 
 

5.1 Η υπόθεση και τα ερευνητικά ερωτήματα 
 

Η παρούσα μελέτη ερευνά την κατάκτηση των ταυτόχρονων συνδέσμων ενώ και καθώς. Έως τώρα δεν 

έχει εξεταστεί στη βιβλιογραφία εάν η αργοπορημένη κατάκτηση των ταυτόχρονων συνδέσμων οφείλεται 

στη συσχέτιση μεταξύ του Χρόνου Αναφοράς (ΧΑ), Χρόνου Γεγονότος (ΧΓ) και Χρόνου Εκφωνήματος 

(ΧΕ).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προηγούμενες έρευνες (Van Hout 2005, Garcia del Real 2015, Garcia 

del Real & Van Hout 2022) έδειξαν πως τα παιδιά δεν μπορούν να εντοπίσουν τον κατάλληλο ΧΑ στον 

οποίο αναφέρεται η [-συνοπτ.] όψη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αργοπορημένη κατάκτηση 

των ταυτόχρονων συνδέσμων οδηγεί στην εξής υπόθεση: Εάν θεωρήσουμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται 

να καθορίσουν τις κατάλληλες χρονικές σχέσεις λόγω [ΧΑ] (Van Hout 2005, Garcia del Real 2015, Garcia 

del Real & Van Hout 2022 μ.α), τότε περιμένουμε ότι δεν θα είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαδοχική 

σειρά από την ταυτόχρονη όταν υπάρχει [-συνοπτ] όψη. 

                                                             
29 Στο πρώτο της πείραμα εντοπίζει διαφορετική αναπτυξιακή σειρά, όπως προαναφέρθηκε (βλ. κεφ. 3.2.2). 
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Με σκοπό να ερευνηθεί εάν η αργοπορημένη κατάκτηση των ταυτόχρονων συνδέσμων οφείλεται στη 

συσχέτιση μεταξύ του Χρόνου Αναφοράς (ΧΑ), Χρόνου Γεγονότος (ΧΓ) και Χρόνου Εκφωνήματος 

(ΧΕ) τίθενται τα εξής ερωτήματα: 

(α) Πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον χρονικό σύνδεσμο ενώ και πως τον καθώς;  

(β) Τα παιδιά ανταποκρίνονται διαφορετικά στο ταυτόχρονο ανάλογα με τις χρονικές βαθμίδες (Παρόν-

Παρελθόν); Τείνουν να συνδέουν τα γεγονότα με τον ΧΕ;  

(γ) Οι επιρρηματικές χρονικές προτάσεις ενώ/καθώς δηλώνουν τον ΧΑ κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα το 

γεγονός της κύριας ορίζοντας το ταυτόχρονο: Τα παιδιά αποδίδουν τον ίδιο ΧΑ με τους ενήλικες 

(ΧΑ=ΧΓ); 

5.2 Μεθοδολογία 

 5.2.1 Πειραματικός σχεδιασμός και διαδικασία 
 

 Σχεδιάστηκε ένα πείραμα κατανόησης, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο κρίση τιμών αληθείας 

(Truth value judgment, Crain & McKee 1985, Crain & Thornton 1998). Για το πείραμα αυτό 

δημιουργήθηκαν 16 βίντεο. Σε κάθε βίντεο, εμφανιζόταν η Πέππα το γουρουνάκι και περιέγραφε τι 

κάνουν οι χαρακτήρες. Με την ολοκλήρωση του εκάστοτε βίντεο, τα παιδιά έπρεπε να χαρακτηρίσουν 

εάν αυτό που είπε η Πέππα είναι Σωστό ή Λάθος.  

 Τα ρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μη τελικά, καθώς έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά 

ανταποκρίνονται καλύτερα όταν η [-συνοπτ.] όψη συνδυάζεται με μη τελικά ρήματα30 (Bloom, Lifter & 

Hafitz 1980, Shirai & Andersen 1995 μ.α). Επιπλέον, τα ρήματα, τα οποία χρησιμοποιηθήκαν ήταν 

ρήματα που δύσκολα επέτρεπαν τη συνέχεια της δράσης/πράξης μετά την ολοκλήρωσή της (όπως το 

ρήμα μαγειρεύω) στην περίπτωση που τα γεγονότα διαδραματίζονταν ετερόχρονα. Αυτό συνέβη καθώς 

τα ρήματα βρίσκονται σε [-συνοπτ.] όψη και τα παιδιά δίνοντας έμφαση στη διάρκεια, θα μπορούσαν να 

υποθέσουν πως το γεγονός συνεχίζεται και μετά το σημείο που η πράξη φαίνεται να ολοκληρώνεται. 

Συνολικά, στο πείραμα ελέγχθηκαν 2 συνθήκες:  

Συνθήκη 1: Το ταυτόχρονο στο παρόν με το ενώ και το καθώς. (4 προτάσεις/ σύνδεσμο) 

Συνθήκη 2: Το ταυτόχρονο στο παρελθόν με το ενώ και το καθώς. (4 προτάσεις/ σύνδεσμο) 

                                                             
30 Στα ελληνικά έχει φανεί πως η κατάκτηση της όψης δεν επηρεάζεται ιδιαιτέρως από την τελικότητα (Delidaki & 

Varlokosta 2003). 
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 Στην συνθήκη 1, τα γεγονότα προηγούνταν του ΧΕ, ενώ στην συνθήκη 2 ο ΧΕ έπεται της πράξης 

των γεγονότων. Οι απαντήσεις ποικίλαν καθώς ήταν άλλωστε Σωστές και άλλοτε Λάθος. Συνολικά, από 

τις 16 προτάσεις, οι 8 ήταν Σωστές31, καθώς η πρόταση που εκφωνούσε η Πέππα αντιστοιχούσε στο 

βίντεο που έβλεπαν, στο οποίο απεικονιζόταν η ταυτόχρονη σχέση, παρουσιάζοντας δύο γεγονότα να 

διενεργούνται παράλληλα. Οι υπόλοιπες 8 ήταν Λάθος, αφού η πρόταση που εκφωνούσε η Πέππα δεν 

αντιστοιχούσε στο βίντεο που έβλεπαν, καθώς απεικονιζόταν η διαδοχική σχέση και τα δύο γεγονότα 

συνέβησαν διαδοχικά32. Έτσι, η κύρια πρόταση δεν εξελισσόταν μέσα στον ΧΑ της επιρρηματικής 

χρονικής πρότασης. Τα παραδείγματα που ακολουθούν μαζί με τους χρονικούς άξονες δείχνουν τις 

σχέσεις που προαναφέρθηκαν για κάθε συνθήκη. 

(43) Ο Γιωργάκης βλέπει τηλεόραση ενώ/καθώς η μαμά μαγειρεύει σούπα. (Ταυτόχρονη σχέση-Σωστό) 

                                                           XE 

 

   Ο 

(44) Το ποντικάκι χορεύει ενώ/καθώς το γουρουνάκι κάνει ποδήλατο. (Διαδοχική σχέση-Λάθος) 

                                                                XE 

 

    

 

(45) Η κυρία λαγουδίνα έβλεπε τηλεόραση ενώ/καθώς ο αρκούδος μαγείρευε σούπα. (Ταυτόχρονη 

σχέση-Σωστό)                                                                                                          

                                                                                                                           ΧΕ 

   Ο 

                                                             
31 Στην συνθήκη 1, τέσσερις προτάσεις ήταν Σωστές και τέσσερις Λάθος (Αναφορικά με τον σύνδεσμο ενώ, 2 ήταν 
Σωστές και 2 Λάθος. Και στον σύνδεσμο καθώς, 2 απαντήσεις ήταν Σωστές και 2 Λάθος). Το ίδιο συνέβη και στην 

συνθήκη 2. 
32 Στην περίπτωση του ετερόχρονου, τα γεγονότα διαδραματίστηκαν με την σειρά κατά την οποία εκφωνούσε η 

Πέππα. Αυτό συνέβη καθώς το εκφώνημα της πρότασης ακουγόταν κατά την απεικόνιση των γεγονότων. Εάν δεν 

υπήρξε η «εικονικότητα» των πράξεων σύμφωνα με την πρόταση, τότε θα γινόταν αναφορά σε ένα γεγονός που δεν 

έχει εμφανιστεί ακόμα στο παιδί, οδηγώντας πιθανώς σε διαφορετικά συμπεράσματα.   

ΓΒλέπει τηλεόραση 

Ενώ/καθώς-πρόταση 

Γχορεύει 

Ενώ/καθώς-πρόταση 

ΓΒλέπει τηλεόραση 

Ενώ/καθώς-πρόταση 
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(46) Το ποντικάκι έπλενε πιάτα ενώ/καθώς το γουρουνάκι έφτιαχνε κουλουράκια. (Διαδοχική σχέση-

Λάθος)                                                          

                                                                                                                                             ΧΕ 

    

 

Στον πειραματικό σχεδιασμό συμπεριλήφθηκαν ακόμη εννέα προτάσεις, που περιείχαν τους συνδέσμους 

και και αφού και λειτουργούσαν ως διασπαστές στρατηγικής (fillers), και δύο επιπλέον προτάσεις που 

είχαν ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την πειραματική διαδικασία. Όταν απεικονιζόταν η 

διαδοχική σειρά των γεγονότων στο βίντεο, τα γεγονότα απείχαν μεταξύ τους περίπου 3΄  ́(από τα 9΄  ́του 

βίντεο). Όλα τα εκφωνήματα είχαν προεγγραφεί και εναλλάσσονταν ως προς την σειρά εμφάνισης των 

συνθηκών και την σωστή απάντηση, ώστε να μην ακολουθηθεί κάποιο μοτίβο από τους συμμετέχοντες.  

Κατά την πειραματική διαδικασία, δόθηκαν στους συμμετέχοντες οι οδηγίες πως θα παίξουν ένα 

παιχνίδι εικασίας με την Πέππα το γουρουνάκι. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε «Θα παίξουμε ένα 

παιχνίδι με την Πέππα το γουρουνάκι. Εμείς θα βλέπουμε κάποια βιντεάκια με κάποια παιδιά και κάποια 

ζωάκια. Η Πέππα δεν θα τα βλέπει μαζί μας. Θα προσπαθήσει, όμως, να μαντέψει. Για αυτό, θα μας λέει 

μια πρόταση και εσύ θα μου πεις εάν αυτό που είπε η Πέππα ήταν Σωστό ή Λάθος».  

 Στους συμμετέχοντες παρουσιάζονταν οι προτάσεις ανά ζεύγος. Για παράδειγμα, πρώτα 

εμφανιζόταν το βίντεο στο οποίο δύο χαρακτήρες διενεργούσαν κάποιες πράξεις στο παρόν και έπειτα το 

βίντεο στο οποίο οι ίδιοι χαρακτήρες εκτελούσαν διαφορετικές πράξεις στο παρελθόν. Το παιδί όφειλε να 

δώσει την απάντησή του μόλις ολοκληρωνόταν το κάθε βίντεο. Μετά από κάθε ζεύγος εμφανιζόταν μια 

πρόταση που λειτουργούσε ως διασπαστής στρατηγικής. Όταν τα γεγονότα λάμβαναν χώρα στο 

παρελθόν αναφερόταν στα παιδιά: «θα δούμε τι έκαναν χθες ο Γιωργάκης και η Αννούλα». Το επίρρημα 

χθες φαίνεται να έχει κατακτηθεί από την ηλικία των 4;0. Συνεπώς, τα εξεταζόμενα παιδιά γνωρίζουν την 

έννοια του εν λόγω επιρρήματος (Weist 1989, Busby & Suddendorf 2005 μ.α). Παρακάτω παρατίθεται 

ένα παράδειγμα της πειραματικής διαδικασίας (Σχ.1,2,3). Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται μια ταυτόχρονη 

σχέση. Στο σχήμα 2 και 3 παρουσιάζεται μια διαδοχική σχέση. 

Γπλένει πιάτα 

Ενώ/καθώς-πρόταση 
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Σχημα 1: Οι πράξεις εκτελούνται ταυτόχρονα 

                                     

Σχήμα 2: Παρουσίαση πρώτου γεγονότος                                 Σχήμα 3: Παρουσίαση δεύτερου γεγονότος 

Ερευνητής: Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι έκαναν χθες το μεσημέρι ο Γιωργάκης και η αδελφή του. 

Πέππα: Ο Γιωργάκης διάβαζε ενώ/καθώς η αδελφή του χάιδευε μια γάτα.  

Συμμετέχων: Σωστό ή Λάθος.  

Η πειραματική διαδικασία διαρκούσε περίπου 20 λεπτά. Στα παιδιά δίνονταν αυτοκόλλητα κάθε τρεις 

δοκιμές, ανεξάρτητα με την απόδοσή τους. 

5.3 Συμμετέχοντες 
 

Στην μελέτη εξετάστηκαν 23 παιδιά με μητρική γλώσσα την Ελληνική και εύρος ηλικίας 3;11-9;4. Τα 

παιδιά κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιείχε 11 συμμετέχοντες με εύρος ηλικίας 

3;11-6;0 (Μ.Ο 4;9), εκ των οποίων οχτώ ήταν κορίτσια και τρία αγόρια. Η δεύτερη ηλικιακή ομάδα 

περιείχε 12 άτομα με εύρος ηλικίας 6;6-9;4 (Μ.Ο 7;9), εκ των οποίων επτά ήταν κορίτσια και πέντε 

 

Ερευνητής: Πάμε να δούμε τι κάνουν τώρα ο 

Γιωργάκης και η αδερφή του. 

Πέππα: Ο Γιωργάκης τραγουδούσε ενώ/καθώς η 

αδερφή του ζωγράφιζε βαρκούλες. 

Συμμετέχων: Σωστό ή Λάθος 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

46 

 

αγόρια. Επιπλέον, εξετάστηκαν 8 ενήλικες με μητρική γλώσσα τα ελληνικά ως ομάδα ελέγχου. Οι τρεις 

εξ αυτών ήταν άντρες και οι τέσσερις γυναίκες. 
 

 5.4 Αρχικά αποτελέσματα 

Αναφορικά με τον Χρόνο Εκφωνήματος και όπως φαίνεται από τον πίνακα 4, τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν πως οι ενήλικες αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τους συνδέσμους ενώ και καθώς ως 

ταυτόχρονους τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν. Αντίθετα, τα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής 

ομάδας φαίνεται πως δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τους ταυτόχρονους συνδέσμους, καθώς το ποσοστό 

επίδοσής τους είναι ακόμη πολύ χαμηλό. Επιπλέον, δεν διακρίνεται κάποια διαφορά ανάμεσα στην 

απόδοσή τους στο παρόν και στην απόδοσή τους στο παρελθόν. Με σκοπό να εξακριβωθεί εάν υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στις δύο διαφορετικές βαθμίδες, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση33, από την 

οποία δεν προκύπτει καμία στατιστική σημαντικότητα (p<0,612). Βάσει της επίδοσης των παιδιών της 

μεγαλύτερης ομάδας φαίνεται πως όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, βελτιώνεται και η απόδοσή τους στους 

ταυτόχρονους συνδέσμους. Έτσι, τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά πραγματοποιούν λιγότερα λάθη σε 

σχέση με τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά. Όμοια, και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν παρατηρήθηκε 

στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις δυο συνθήκες (p<0,526). 

Ηλικιακή Ομάδα Ταυτόχρονο στο Παρόν Ταυτόχρονο στο παρελθόν 

3;0-6;0 57,9% 55,6% 

6;6-9;4 82,3% 78,1% 

Ενήλικες 99% 100% 

Πίνακας 4: Επιτυχής απόδοση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Επιπλέον, ελέγχθηκε κατά πόσο υπάρχει διαφορά στην επίδοση των παιδιών ανάμεσα στους συνδέσμους 

ενώ και καθώς. Όπως φαίνεται από την απόδοση των παιδιών (πίνακας 5), δεν προκύπτει καμία διαφορά 

ανάμεσα στους συνδέσμους τόσο στο Παρόν όσο και στο Παρελθόν.  

Συνθήκες Παιδιά 3;0-6;0 Παιδιά 6;6-9;2 

Ενώ-Παρόν 43% 14,5% 

Ενώ-Παρελθόν 45,5% 20% 

Καθώς-Παρόν 41% 20% 

Καθώς-Παρελθόν 43% 22% 

Πίνακας 5: Ποσοστό λαθών ανά σύνδεσμο στο παρόν και στο παρελθόν. 

                                                             
33 Για τη διεξαγωγή όλων των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One 

Way Anova και χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 23.    
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και στατιστική ανάλυση ανάμεσα στους συνδέσμους και στις 

διαφορετικές χρονικές βαθμίδες. Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν παρατηρήθηκε στατιστική 

σημαντικότητα.  

 

Συνθήκες Παιδιά 3;0-6;0 Παιδιά 6;6-9;2 

Ενώ Παρόν – Ενώ Παρελθόν p=0,697 p=0,488 

Καθώς Παρόν –  

Καθώς Παρελθόν  

p=0,750 p=0,835 

 

 Πίνακας 6: Στατιστική ανάλυση ανάμεσα στους συνδέσμους και στις διαφορετικές χρονικές βαθμίδες. 

Ο παράγοντας ηλικία φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Συγκρίνοντας τις δύο ηλικιακές 

ομάδες παρατηρείται πως τα μικρότερα παιδιά κάνουν στατιστικά σημαντικά λάθη (p=0,000) σε σχέση 

με τα μεγαλύτερα παιδιά. Συγκρίνοντας τα λάθη ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες τόσο στο παρόν όσο 

και στο παρελθόν, φαίνεται να προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά και στις δύο συνθήκες (p=0,000 

και p=0,000). Στο γράφημα 1, απεικονίζεται η απόδοση των παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα στις σωστές 

απαντήσεις, στα λάθη που έχουν κάνει στο Παρόν και στα λάθη στο Παρελθόν.  

 

Γράφημα 1: Σύγκριση ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες.  

Παρατηρώντας τα λάθη των παιδιών, γίνεται αντιληπτό πως και στις δύο ηλικιακές ομάδες, η 

πλειονότητα των λαθών βρίσκεται όταν η αναμενόμενη απάντηση ήταν λάθος. Με άλλα λόγια, τα παιδιά 

πραγματοποιούν λάθη όταν υπάρχει διαδοχική σχέση ανάμεσα στα δύο γεγονότα, δεχόμενα σε αυτήν την 

περίπτωση τους συνδέσμους ενώ και καθώς.  
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Γράφημα 2: Η απόδοση των παιδιών στους διαφορετικούς τύπους λαθών  

και στις 2 συνθήκες. 
 

5.5 Μεθοδολογικά ζητήματα: Προκατάληψη ως προς τις Ναι-απαντήσεις 
 

Είναι γνωστό πως τα παιδιά έχουν την τάση να απαντούν «Ναι» (γνωστό στη βιβλιογραφία ως Yes-bias), 

όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον πειραματικό σχεδιασμό, όταν δεν καταλαβαίνουν τη 

δομή/σημασία των εξεταζόμενων προτάσεων ή ακόμη επειδή προτιμούν να δίνουν θετικές απαντήσεις 

(Crain & Thornton 1998). Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει προκατάληψη ως προς τις 

«Ναι» απαντήσεις των παιδιών σε όλες τις ερωτήσεις, εφαρμόστηκε το Signal Detection Theory (SDT) 

(Tanner & Swets 1954, Swets κ.α 1961, Macmillan & Creelman 1991, Huang & Ferreira 2020 μ.α). Με 

βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, οι οποίοι υποδεικνύουν εάν οι συμμετέχοντες 

τείνουν να δέχονται όλες τις προτάσεις (Προκατάληψη ως προς την Ναι-απάντηση) ή εάν οι 

συμμετέχοντες τείνουν να απορρίπτουν όλες τις προτάσεις (Προκατάληψη ως προς την Όχι-απάντηση). 

To κριτήριο τοποθεσίας c (criterion location), το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας c΄ (relative criterion 

location) και ο λόγος πιθανοφανειών β (beta) είναι ορισμένοι από αυτούς τους τρόπους.  

 Για την παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας (c΄). Το κριτήριο 

αυτό λαμβάνει υπόψη του τις δυο κατηγορίες απαντήσεων, αυτές τις οποίες απαντούν ως «Σωστές» και  

αυτές τις οποίες απαντούν ως «Λάθος». Η απόσταση ανάμεσα στους 2 τύπους απαντήσεων σε 

συνδυασμό με τον παράγοντα ευαισθησία (d΄) καθορίζει το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας [c΄=c/d= 

−½(z(H) + z(F)/ z(H) - z(F)]. Εάν η απόσταση μεταξύ των «σωστών» και των «λανθασμένων» 

απαντήσεων είναι σχετικά ίση, σε συνάρτηση με τον παράγοντα ευαισθησία (d΄), το (c΄) θα είναι πιο 

κοντά στο 0, το οποίο δηλώνει πως δεν υπάρχει καθόλου προκατάληψη. Εάν το σχετικό κριτήριο 

τοποθεσίας είναι κάτω από το 0, δηλαδή υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα τότε οι συμμετέχοντες έχουν 

προκατάληψη ως προς την Ναι-απάντηση. Εάν το σχετικό κριτήριο είναι πάνω από το 0, δηλαδή υπάρχει 

θετικό αποτέλεσμα, τότε οι συμμετέχοντες έχουν προκατάληψη ως προς την Όχι-απάντηση.  
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Εφαρμόζοντας το παραπάνω κριτήριο για την μικρότερη ηλικιακή ομάδα, προκύπτει πως υπάρχει 

μια πολύ ισχυρή προκατάληψη ως προς τις Ναι-απαντήσεις (c΄=-1,75)34. 

 

Απάντηση/πείραμα Αποδεκτή/συμμετέχοντες Μη αποδεκτή/συμμετέχοντες 

Αποδεκτή Hit 84 False Alarm 72 

Μη αποδεκτή Miss 4 Correct rejection 16 

 Πίνακας 7: Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων της μικρότερης ηλικιακής ομάδας. 

 

 

Γράφημα 3: Το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας (c΄) στην μικρότερη ηλικιακή ομάδα. 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα 3, τα παιδιά της μικρότερης ηλικιακής ομάδας έχουν πολύ ισχυρή 

προκατάληψη ως προς τις «Ναι-απαντήσεις», καθώς το (c΄) απέχει πολύ από το 0.  

 

Αναφορικά με την μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα35, το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας δείχνει μια ελάχιστη 

έως μηδαμινή τάση για προκατάληψη προς τις «Ναι-απαντήσεις» με το c΄= -0,3. Όπως φαίνεται και από 

                                                             
34 Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων γίνεται ως εξής (Huang & Ferreira, 2020): Εάν μια απάντηση κρίνεται 

αποδεκτή τόσο από την γλωσσολογική θεωρία όσο και από τους συμμετέχοντες, τότε είναι hit. Εάν μια απάντηση 

κρίνεται αποδεκτή από την γλωσσολογική θεωρία, αλλά μη αποδεκτή από τους συμμετέχοντες, τότε είναι miss. Εάν 

μια απάντηση κρίνεται μη αποδεκτή από την γλωσσολογική θεωρία, αλλά αποδεκτή από τους συμμετέχοντες, τότε 

είναι False alarm. Τέλος, εάν μια απάντηση κρίνεται ως μη αποδεκτή από την γλωσσολογική θεωρία και από τους 

συμμετέχοντες, τότε είναι correct rejection. 

 

 

 

c’=-1,75 

Αποδοχή 
Απόρριψη 
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το γράφημα 4, το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας είναι αρκετά κοντά στο 0, το οποίο δηλώνει πως οι 

συμμετέχοντες είναι αρκετά αμερόληπτοι.  

 

 

Γράφημα 4: Το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας (c΄) στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. 

 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται πως οι απαντήσεις της μικρότερης ηλικιακής ομάδας σε 

σχέση με τη μεγαλύτερη, δεν είναι αντικειμενικές και τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν δεν είναι 

αξιόπιστα. Με σκοπό, λοιπόν, να αποκλειστούν οι συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν προκατάληψη ως προς 

τις «Ναι-απαντήσεις», εφαρμόστηκε το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας για τον κάθε συμμετέχοντα 

ξεχωριστά. Τα νέα δεδομένα δείχνουν πως μέχρι και την ηλικία των 5;0, τα παιδιά έχουν την τάση να 

απαντούν «Ναι», ανεξάρτητα από τον τύπο της εξεταζόμενης πρότασης. Αντίθετα, από την ηλικία των 

5;6, οι απαντήσεις των παιδιών είναι αρκετά αμερόληπτες. 

Ηλικία Παιδιών Σχετικό κριτήριο τοποθεσίας (c΄) 

3;0-5;0 -4,2 

5;6-9;4 -0,3 

Πίνακας 9: Tο σχετικό κριτήριο τοποθεσίας (c΄) στις δύο ηλικιακές ομάδες. 

                                                                                                                                                                                                    
35  

Απάντηση/πειραμα Αποδεκτή/συμμετέχοντες Μη αποδεκτή/συμμετέχοντες 

Αποδεκτή Hit 92 False Alarm 35 

Μη αποδεκτή Miss 4 Correct rejection 61 

Πίνακας 8: Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας. 

    c’= -0,3 

Αποδοχή Απόρριψη 
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Από το αρχικό δείγμα των 23 παιδιών αποκλείονται συνολικά 8 παιδιά, τα οποία ανήκουν στην 

μικρότερη ηλικιακή ομάδα. Έτσι, προκύπτει μια νέα ηλικιακή ομάδα, με 15 παιδιά και εύρος ηλικίας 5;6-

9;4 (Μ.Ο: 7;4) και c΄= -0,3. 

 

Γράφημα 5: Το σχετικό κριτήριο τοποθεσίας (c΄) στη νέα ηλικιακή ομάδα. 

5.6 Τελικά αποτελέσματα (με εξαίρεση των συμμετεχόντων με Ναι-προκατάληψη)  
 

Αφού εξαιρέθηκαν 8 παιδιά, προέκυψε μια νέα ηλικιακή ομάδα με 15 παιδιά και εύρος ηλικίας 5;6-9;4 

(Μ.Ο: 7;4). Με σκοπό να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

ταυτόχρονους συνδέσμους στο Παρόν και στους ταυτόχρονους συνδέσμους στο Παρελθόν, 

πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση, η οποία υποδεικνύει πως δεν υπάρχει καμία διαφορά. 

Συνθήκες Ποσοστό σωστών απαντήσεων  Στατιστικό αποτέλεσμα 

Το ταυτόχρονο στο Παρόν 80% p=0,321 

Το ταυτόχρονο στο Παρελθόν 75% 

Πίνακας 10: Σύγκριση ανάμεσα στις συνθήκες στη νέα ηλικιακή ομάδα.  

Επιπλέον, ελέγχθηκε το κατά πόσον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους συνδέσμους ενώ και καθώς. Το 

γράφημα 6 υποδεικνύει πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους συνδέσμους. 

    c’= -0,3 

Αποδοχή Απόρριψη 
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Γράφημα 6: Η επιτυχής απόδοση των παιδιών ανά σύνδεσμο στο παρόν και στο παρελθόν. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση ανάμεσα στους συνδέσμους και στις διαφορετικές 

χρονικές βαθμίδες. Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα.  

 
Συγκρίσεις Στατιστικό αποτέλεσμα 

Ενώ Παρόν – Ενώ Παρελθόν p=0,305 

Καθώς Παρόν – 

Καθώς Παρελθόν   

p=0,706 

Ενώ Παρόν – Καθώς Παρόν  p=0,533 

Ενώ Παρελθόν – Καθώς 

Παρελθόν  

p=0,999 

Πίνακας 11: Σύγκριση ανάμεσα στους συνδέσμους και στις διαφορετικές χρονικές βαθμίδες. 

Τέλος, παρότι η επίδοση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ήταν αρκετά καλή, δεν είναι ακόμη όμοια 

των ενηλίκων, όπως φαίνεται στο Γράφημα 7. 
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Γράφημα 7: Σύγκριση μεταξύ παιδιών-Ενηλίκων. 

 

Ελέγχοντας αναλυτικά τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, παρατηρείται πως η πλειονότητα των λαθών 

βρίσκεται όταν η αναμενόμενη απάντηση ήταν λάθος. Με άλλα λόγια, τα παιδιά πραγματοποιούν λάθη 

όταν υπάρχει διαδοχική σχέση ανάμεσα στα δύο γεγονότα, δεχόμενα σε αυτήν την περίπτωση τους 

συνδέσμους ενώ και καθώς.  

 

Γράφημα 8: Τα λάθη των παιδιών στις αναμενόμενες Σωστές και Λάθος απαντήσεις. 

6. Συζήτηση 
 

Βάσει των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε πως ανάμεσα στους συνδέσμους ενώ και καθώς δεν υπάρχει 

καμία στατιστική διαφορά. Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της Silva 

(1991), η οποία εντοπίζει πως ο σύνδεσμος while κατακτάται νωρίτερα σε σχέση με τον σύνδεσμο as. 

Επιπροσθέτως, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε αντίθεση και με τα δεδομένα της 

Papakonstantinou (2015) για την ελληνική γλώσσα, η οποία καταλήγει πως τα παιδιά πρώτα κατακτούν 

τον σύνδεσμο ενώ και έπειτα τον σύνδεσμο καθώς. Βέβαια, η ερευνήτρια στο πρώτο της πείραμα 
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εντοπίζει πως δεν υπάρχει κάποια αναπτυξιακή σειρά ανάμεσα στους συνδέσμους, κάτι το οποίο 

επαληθεύεται από την παρούσα έρευνα36.  

 Αναφορικά με το αναπτυξιακό μονοπάτι που τα παιδιά ακολουθούν ως προς το χρονικό σύστημα, 

η παρούσα έρευνα θα μπορούσε ίσως να επιβεβαιώσει τους Weist (1984) και McCormack & Hoerl 

(2017) καθώς με όρους Weist, κατά το στάδιο της Ελεύθερης Χρονικής Αναφοράς στο οποίο τα παιδιά 

είναι σε θέση να συνδέσουν τον ΧΕ με τον ΧΑ και τον ΧΓ, παράγουν επίσης χρονικούς συνδέσμους και 

επιρρήματα. Βέβαια, από την παρούσα έρευνα δεν είναι σίγουρο πως τα δεδομένα που προκύπτουν 

μπορούν να ερμηνευθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Φαινομενικά, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει πως τα 

παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν τα γεγονότα από τον ΧΕ, καθώς τα λάθη που πραγματοποίησαν ήταν 

όμοια ανάμεσα στο Παρόν και στο Παρελθόν. Βέβαια, αυτό δεν αποδεικνύει από μόνο του πως τα παιδιά 

γνωρίζουν πραγματικά τη διάκριση, αλλά πως απλώς ερμηνεύουν διαφορετικά την ταυτόχρονη σχέση και 

στις δύο περιπτώσεις.  

 Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχει τεθεί στην παρούσα έρευνα είναι εάν τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς τον ΧΑ σε επίπεδο λόγου (discourse). Όπως έχει ήδη αναφερθεί για 

να δηλωθεί το ταυτόχρονο πρέπει τα δύο γεγονότα να μοιράζονται τον ίδιο ΧΑ, ο οποίος δηλώνεται από 

την επιρρηματική χρονική πρόταση. Έτσι, τα παιδιά για να αντιληφθούν την ταυτόχρονη σχέση θα 

έπρεπε να δέχονται την περίπτωση που τα δύο γεγονότα μοιράζονται τον ίδιο ΧΑ, ο οποίος δίνεται από 

τις ενώ/καθώς προτάσεις και να απορρίπτουν την περίπτωση που τα δύο γεγονότα έχουν διαφορετικό 

ΧΑ. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, τα λάθη των παιδιών ήταν συστηματικά στην 

περίπτωση που τα δύο γεγονότα είχαν διαδοχική σειρά. Το πόρισμα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται ένα πιο διευρυμένο ΧΑ στο οποίο εξελίσσεται το γεγονός της κύριας από 

αυτόν που οι ενήλικες προσδίδουν στις ενώ/καθώς προτάσεις. Όπως παραδίδεται από τα σχήματα 4 & 5, 

για να ισχύει η πρόταση «ο Γιωργάκης βλέπει τηλεόραση, ενώ/καθώς η μαμά μαγειρεύει σούπα» θα 

πρέπει η κύρια πρόταση να εξελίσσεται την στιγμή (ή για κάποια στιγμή) που πραγματοποιείται η 

ενώ/καθώς πρόταση, καθώς ο ΧΑ ορίζεται από την επιρρηματική δευτερεύουσα πρόταση. Αντίθετα, τα 

παιδιά φαίνεται να ορίζουν έναν διαφορετικό Χρόνο Αναφοράς σε σχέση με τους ενήλικες, ο οποίος είναι 

πιο διευρυμένος (σχήμα 4 και 5). 

 

 

 

 

                                                             
36 Η Papakostantinou (2015) δεν υιοθετεί τελικά αυτήν την άποψη (βλ. κεφ 3). 
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(47) Ο Γιωργάκης βλέπει τηλεόραση, ενώ/καθώς η μαμά μαγειρεύει σούπα. 

                                                                XE 

 

    

          

                                                                         ΧΑ για τους ενήλικες 

 

                                              ΧΑ για τα παιδιά 

Σχήμα 4:  Χρόνος Αναφοράς για ενήλικες και παιδιά στο παρόν     

(48) Ο Γιωργάκης έβλεπε τηλεόραση, ενώ/καθώς η μαμά μαγείρευε σούπα.                                        

                                                                                                                                     ΧΕ 

    

          

                                                                         ΧΑ για τους ενήλικες 

 

                                              ΧΑ για τα παιδιά 

Σχήμα 5:  Χρόνος Αναφοράς για ενήλικες και παιδιά στο παρελθόν 

Η επιλογή ενός πιο διευρυμένου ΧΑ δείχνει πως τα παιδιά δίνουν έμφαση στη διάρκεια επιζητώντας την 

επιβεβαίωση της [-συνοπτ.] όψης. Το γεγονός ότι η επιρρηματική χρονική πρόταση είναι διαρκής, καθώς 

διαθέτει ένα κατηγόρημα το οποίο βρίσκεται σε [-συνοπτ.] όψη, ενώ παράλληλα το κατηγόρημα της 

κύριας πρότασης βρίσκεται σε [-συνοπτ.] όψη, οδηγεί τα παιδιά να εστιάζουν στην διάρκεια προκειμένου 

να επαληθεύσουν την όψη που διαθέτουν οι προτάσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η [-συνοπτ.] όψη, 

βλέπει το γεγονός από μέσα, παρουσιάζοντας μια κατάσταση σε εξέλιξη, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της 

το αρχικό και τελικό σημείο ολοκλήρωσης (Comrie, 1976). Συνεπώς, τα παιδιά λαμβάνουν «την 

ΓΒλέπει τηλεόραση 

Ενώ/καθώς-πρόταση 

ΓΒλέπει τηλεόραση 

Ενώ/καθώς-πρόταση 
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εσωτερική προοπτική» πάνω από την επιρρηματική χρονική πρόταση, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την   

[-συνοπτ.] όψη.  

Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από την έρευνας της Garcia del Real (2015), η οποία 

εξετάζει το παράδοξο της μη συνοπτικής όψης. Σε ένα από τα πειράματα της37 εντοπίζει πως τα παιδιά 

παράγουν τη [-συνοπτική] όψη για ολοκληρωμένα γεγονότα, ενώ οι ενήλικες προτίμησαν να 

χρησιμοποιήσουν την [+συνοπτ.] όψη. Η ερευνήτρια καταλήγει πως λόγω της [-συνοπτ.] όψης, τα παιδιά 

λαμβάνουν μια «εσωτερική προοπτική» (inside perspective) στην ενώ-πρόταση38. Έτσι, βλέποντας από 

μέσα το γεγονός επιλέγουν ένα διαφορετικό ΧΑ σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τους ενήλικες. Σε 

αυτήν την περίπτωση τα παιδιά λαμβάνουν έναν μικρότερο χρόνο αναφοράς, ο οποίος δεν 

συμπεριλαμβάνει το σημείο (μη) ολοκλήρωσης, ενώ οι ενήλικες έναν πιο διευρυμένο, όπως ορίζεται από 

τις ενώ-προτάσεις.    

 

Σχήμα 6: Ο ΧΑ που δίνουν οι ενήλικες, επιλέγοντας [+συνοπτ.] όψη, και τα παιδιά επιλέγοντας [-συνοπτ] 

όψη στην έρευνα της Garcia del Real (2015, σ.257) 

 Παρότι οι δύο πειραματικές μελέτες έχουν διαφορετικό ζητούμενο, χρησιμοποιούνται 

διαφορετικού είδους κατηγορήματα, καθώς η Garcia del Real χρησιμοποιεί τελικά κατηγορήματα, ενώ 

στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μη τελικά κατηγορήματα και εντοπίζεται διαφορετικός ΧΑ 

(στην μελέτη της Garcia del Real τα παιδιά επιλέγουν μικρότερο χρόνο αναφοράς, ενώ στην παρούσα 

                                                             
37 Στο συγκεκριμένο πείραμα ακολουθεί παρόμοια μεθοδολογία με εκείνη των Kazanina & Philips (2007). Τόσο οι 

Kazanina & Philips όσο και η Garcia del Real εντοπίζουν πως η συμπεριφορά των παιδιών είναι όμοια των 

ενηλίκων στο πείραμα κατανόησης. Η διαφορά ανάμεσα στα ευρήματα από τις δύο αυτές μελέτες έρχεται από το 

πείραμα παραγωγής της Garcia del Real.  
38 Οι ενώ-προτάσεις που χρησιμοποιεί η Garcia del Real περιέχουν ένα ομοιογενές κατηγόρημα. Η ίδια θεωρεί πως 

αυτό επηρεάζει την διαφορετική ερμηνεία που δίνουν τα παιδιά στο ΧΑ. 
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μελέτη μεγαλύτερο) εξάγεται το ίδιο συμπέρασμα. Τα παιδιά δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον 

κατάλληλο ΧΑ όταν τα ρήματα των γεγονότων διαθέτουν μη συνοπτική όψη, παρότι ο ΧΑ δηλώνεται 

ρητά από τις ενώ-προτάσεις. Καθώς η μη συνοπτική όψη παρουσιάζει μια κατάσταση που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, τα παιδιά δίνουν μια εσωτερική προοπτική (insider perspective) στις ενώ-προτάσεις.  

 Μια ακόμη εξήγηση, η οποία φαντάζει πιθανή για την επιλογή του διαφορετικού ΧΑ που δίνουν 

τα παιδιά στις ενώ/καθώς προτάσεις, σε σχέση με τους ενήλικες, είναι η επιλογή αντικατάστασης των εν 

λόγω συνδέσμων με τον σύνδεσμο και. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή και ερμηνεία που 

δίνεται στην [-συνοπτ.] όψη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.  

 Στο παρόν πείραμα, αρκετά παιδιά απαντούσαν «Σωστό είναι. Είπε το ποντικάκι έπλενε πιάτα και 

το γουρουνάκι έφτιαχνε κουλουράκια». Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. κεφ. 2), τα παιδιά χρησιμοποιούν 

τον σύνδεσμο και στη θέση άλλων χρονικών συνδέσμων, προκειμένου να εκφράσουν την χρονικότητα. O 

Diessel (2004) υποστηρίζει πως τα παιδιά πρώτα ξεκινούν να δηλώνουν την χρονικότητα ανάμεσα σε δύο 

γεγονότα, χωρίς να χρησιμοποιούν κάποιο σύνδεσμο, παραθέτοντας απλώς τις προτάσεις. Στην συνέχεια, 

χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο και δηλώνοντας έτσι πραγματολογικά την χρονικότητα ανάμεσα σε δύο 

γεγονότα. Η χρήση του και στην θέση άλλων χρονικών συνδέσμων έχει παρατηρηθεί και από άλλους 

μελετητές (Keller-Cohen 1981 μ.α) μέσω πειραμάτων παραγωγής λόγου. Τα δεδομένα της παρούσας 

έρευνας σε συνδυασμό με τα πορίσματα άλλων ερευνών υποδεικνύουν πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται 

τους ταυτόχρονους συνδέσμους συζευκτικά.  

 Πραγματολογικά (Grice, 197539) ο σύνδεσμος και υποδηλώνει χρονικότητα, χωρίς όμως να 

σηματοδοτεί απαραίτητα το ταυτόχρονο ή το ετερόχρονο. Η ερμηνεία αυτή εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως τον αριθμό των δραστών και εξωγλωσσικές/ εγκυκλοπαιδικές γνώσεις (Canakis 1995, 

Schmiedtová 2008). Η όψη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την χρονική ερμηνεία του 

και. Όταν η όψη είναι [-συνοπτ.] τότε φαίνεται να προτιμάται η ταυτόχρονη ερμηνεία, χωρίς να 

αποκλείεται η περίπτωση της ετερόχρονης.   

(49) Η Δέσποινα διάβαζε ένα βιβλίο και η Μαρία έβλεπε τηλεόραση. ( a ◦ b) 

(50) Η Μαρία διάβαζε ένα βιβλίο και έβλεπε τηλεόραση. ( a ◦ b) 

(51) Η Μαρία διάβασε ένα βιβλίο και είδε τηλεόραση. ( a > b ) 

                                                             
39 Ο Grice (1975) αναλύει την χρονικότητα του και ως συνομιλιακό υπονόημα και θεωρεί πως η χρονική ακολουθία 

βασίζεται στο αξίωμα του τρόπου και συγκεκριμένα στο «Να είσαι οργανωμένος. Ο λόγος σου να έχει σειρά και 

τάξη» (be ordely). 
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(52) Η Δέσποινα διάβασε ένα βιβλίο και η Μαρία είδε τηλεόραση. (Δεν δηλώνεται ξεκάθαρη σχέση, είτε 

( a ◦ b) είτε ( a > b )). 

Ο σύνδεσμος και μπορεί να συνδέσει δύο γεγονότα και να υποδηλώσει χρονικότητα, δεν δίνει 

όμως κάποιο ΧΑ στον οποίο εξελίσσεται ένα γεγονός. Συνολικά, η πρόταση ισχύει αρκεί να ισχύουν και 

τα δύο γεγονότα. Έτσι, στο παράδειγμα (54), παρότι ο σύνδεσμος και συνδέει δύο γεγονότα, τα οποία 

βρίσκονται σε [-συνοπτ.] όψη, δεν υποδηλώνεται το ταυτόχρονο. Η πρόταση, όμως, είναι αληθής εφόσον 

και τα δύο συζεύγματα είναι αληθή. Η χρήση της [-συνοπτ.] όψης δηλώνει την εξέλιξη/διάρκεια των 

γεγονότων. 

(53) Πως περάσατε την Κυριακή σας; 

Αδιάφορα. Όλη μέρα σπίτι κάτσαμε. Εγώ διάβαζα ένα βιβλίο και η Μαρία έβλεπε τηλεόραση. 

Το παράδειγμα (53) δηλώνει πως ο χρονικός άξονας που μπορεί να αντιπροσωπεύει τις 

συνδεόμενες με το και προτάσεις είναι όμοιος με εκείνον που αποδέχονται τα παιδιά στην περίπτωση των 

ενώ/καθώς συνδέσμων. Τα παιδιά, όπως συμβαίνει με τις και-προτάσεις, δεν δίνουν κάποιο ΧΑ στην 

κύρια πρόταση με βάση την επιρρηματική χρονική πρόταση, αλλά την αποδέχονται αρκεί να συμβαίνουν 

και τα δύο γεγονότα. Παράλληλα, η χρήση της [-συνοπτ.] όψης και στα δύο κατηγορήματα οδηγεί τα 

παιδιά στο να επιβεβαιώσουν συνολικά την πρόταση, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη/διάρκεια των 

γεγονότων.  

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα υποδεικνύει πως τα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με 

τον ΧΑ, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες (van Hout 2005, García del Real 2015, 

Martin κ.α 2020, García del Real & van Hout 2022), οι οποίες εντοπίζουν την δυσκολία που έχουν τα 

παιδιά να ορίσουν τον κατάλληλο ΧΑ, όταν οι προτάσεις διαθέτουν [-συνοπτ.] όψη. Από τη μία πλευρά, 

μπορεί κάποιος να θεωρήσει πως τα παιδιά λαμβάνουν μια «εσωτερική προοπτική», δίνοντας έμφαση 

στη διάρκεια των γεγονότων, επιβεβαιώνοντας την [-συνοπτ.] όψη που διαθέτουν η κύρια και 

επιρρηματική χρονική πρόταση, επιλέγοντας έναν πιο διευρυμένο ΧΑ σε σχέση με αυτό που αποδίδουν 

οι ενήλικες στις ενώ/καθώς προτάσεις. Από την άλλη πλευρά, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί πως, 

όπως έχει φανεί και στην βιβλιογραφία (Diessel, 2004), τα παιδιά ξεκινούν να δηλώνουν την χρονικότητα 

με τον σύνδεσμο και, ο οποίος δεν ορίζει εμφανώς τον ΧΑ σε σχέση με ένα άλλο γεγονός. Ακόμη, 

λοιπόν, και στην περίπτωση που τα παιδιά επιλέγουν να ερμηνεύουν συζευκτικά τις ταυτόχρονες 

προτάσεις θεωρώντας πως μια πρόταση είναι αληθής εφόσον και τα δύο συζεύγματα είναι αληθή, χωρίς 

να αντιλαμβάνονται την ταυτόχρονη σχέση ανάμεσα σε δύο γεγονότα (a ◦ b), η επιλογή της όψης 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και τα παιδιά φαίνεται πως δεν είναι σε θέση να αποδώσουν τον ΧΑ. Εάν 
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κάποιος δεχτεί πως τα παιδιά ερμηνεύουν συζευκτικά τις ενώ/καθώς προτάσεις, παραμένει ανοιχτό 

ερώτημα εάν προτάσεις όπως η (51), η οποία υποδηλώνει διαδοχικότητα, ερμηνεύεται ως ταυτόχρονη ή 

όχι.  

(51) Η Μαρία διάβασε ένα βιβλίο και είδε τηλεόραση. ( a > b ) 

Παρότι η ερμηνεία των ταυτόχρονων συνδέσμων εξαρτάται από τον ΧΑ, όπως φάνηκε στο 

κεφάλαιο 1, η αργή κατάκτηση τους δεν φαίνεται να έχει συσχετιστεί έως τώρα στη βιβλιογραφία με την 

κατάκτηση του ΧΑ σε επίπεδο λόγου. Για να μπορέσουν τα παιδιά να συνδέσουν ένα γεγονός 

ταυτόχρονα με ένα άλλο χρονικό γεγονός, πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν τον αντίστοιχο ΧΑ.  

7. Ζητήματα για μελλοντική διερεύνηση 
 

Όπως αναφέρθηκε, η χρονικότητα του συνδέσμου και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την όψη 

με την οποία θα συνδεθεί. Εάν θεωρήσει κανείς πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται τους ταυτόχρονους 

συνδέσμους ως συζευκτικούς, θα αποτελούσε ενδιαφέρουσα μελλοντική έρευνα να εξεταστεί η 

περίπτωση που το και υποδηλώνει την διαδοχικότητα των γεγονότων, όπως στην περίπτωση του (54).  

(54) Η Μαρία διάβασε ένα βιβλίο και είδε τηλεόραση. ( a > b ) 

Επιπλέον, ενδιαφέρον αποτελεί η εξέταση των χρονικών συνδέσμων, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν 

τόσο με [-συνοπτ.] όψη όσο και με [+συνοπτ.]. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο σύνδεσμος όταν.   

(55) Το ποντικάκι έπλενε τα πιάτα όταν το γουρουνάκι έβλεπε τηλεόραση. (a ◦ b) 

(56) Το ποντικάκι έπλυνε τα πιάτα όταν το γουρουνάκι είδε τηλεόραση. (a ◦ b), (a>b) 

Tέλος, θα μπορούσε κανείς να ελέγξεις ταυτόχρονους συνδέσμους, οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον 

διάρκεια, καθώς ο παράγοντας αυτός φάνηκε να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην κατανόηση των 

παιδιών. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο σύνδεσμος όσο.  

(57) Το ποντικάκι έπλενε πιάτα όσο το γουρουνάκι έφτιαχνε κουλουράκια. (a ◦ b) 

Περισσότερη έρευνα στο ζήτημα της κατάκτησης των ταυτόχρονων συνδέσμων φαίνεται να είναι 

αναγκαία. 
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(Πρόταση για εξοικείωση με την πειραματική διαδικασία) 

 

 

 

 

 

 

 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

65 

 

3. Ο Γιωργάκης τραγουδούσε ενώ η αδερφή του ζωγράφιζε βαρκούλες  Σωστό 

 

 

4. Ο Γιωργάκης διαβάζει ενώ η αδερφή του χαϊδεύει μια γάτα  Λάθος 
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5. Η κυρία λαγουδίνα σφουγγαρίζει καθώς ο αρκούδος τρέχει στην αυλή  Λάθος 

 

 

6. Η κυρία λαγουδίνα έβλεπε τηλεόραση καθώς ο αρκούδος μαγείρευε σούπα.  Σωστό 
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7. Η μαϊμού χοροπηδάει ενώ το αρκουδάκι τρώει μπισκότα  Λάθος 

 

 

8. Η μαϊμού σκούπιζε ενώ το αρκουδάκι έπαιζε με μια μπάλα  Λάθος 
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9. Η Χριστίνα πλένει πιάτα καθώς ο Γιαννάκης φτιάχνει κουλουράκια  Σωστό 

 

 

 

10. Η Χριστίνα χόρευε καθώς ο Γιαννάκης έκανε ποδήλατο  Σωστό 

 

 

 

 

 

 



Η κατάκτηση του ταυτόχρονου στο Παρόν και στο Παρελθόν: Οι σύνδεσμοι ενώ και καθώς της Ελληνικής 

 

69 

 

 

11. Η κυρία πάπια χοροπηδούσε ενώ ο λαγός έτρωγε καρότα  Λάθος 

 

 

12. Η κυρία πάπια σκουπίζει ενώ ο λαγός παίζει μπάλα με τα λαγουδάκια  Σωστό 
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13. Το ποντικάκι έπλενε πιάτα καθώς το γουρουνάκι έφτιαχνε κουλουράκια  Λάθος 

 

 

14. Το ποντικάκι χορεύει καθώς το γουρουνάκι κάνει ποδήλατο Λάθος 
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15. Η  Αννούλα τραγουδάει ενώ η αδερφή της ζωγραφίζει βαρκούλες  Σωστό 

 

 

 

 

16. Η Αννούλα διάβαζε ενώ η αδερφή της χάιδευε μια γάτα Σωστό 
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17. Ο Γιωργάκης βλέπει τηλεόραση καθώς η μαμά μαγειρεύει σούπα  Σωστό 

 

 

 

18. Η μαμά σφουγγάριζε καθώς ο Γιωργάκης έτρεχε στην αυλή Λάθος 
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