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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η εργασία αυτή πραγµατεύεται τις ρηµατικές φράσεις µε κλιτικά του 

αντικειµένου. Στο πρώτο κεφάλαιο διερευνάται το ερώτηµα κατά πόσο η θεωρητική 

γλωσσολογία έχει σχέση µε την εφαρµοσµένη και ειδικότερα µε τη διδακτική της 

Νέας Ελληνικής ως ξένης σε ενήλικες φοιτητές. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι δοµές των ρηµάτων µε κλιτικούς τύπους 

αντικειµένων, σε µορφοφωνολογικό επίπεδο και ταξινοµούνται µε βάση τη 

συντακτική τους λειτουργία. Στο τέλος του ίδιου κεφαλαίου επιχειρείται η 

θεωρητική τους ανάλυση στα πλαίσια της γενετικής-µετασχηµατιστικής 

γραµµατικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι 

συγκεκριµένες δοµές ως θέµα της εργασίας· αποτελούν ιδιάζον χαρακτηριστικό της 

Ν. Ελληνικής και µε βάση τα εµπειρικά δεδοµένα, αποδεικνύεται ότι οι ξένοι κάνουν 

λάθη σ' αυτές τις δοµές στον προφορικό και γραπτό τους λόγο. Στο ίδιο κεφάλαιο, 

µετά την ανάλυση προφορικού και γραπτού corpus της ΝΕ, δίνονται τα 

χαρακτηριστικά και η λειτουργία των κλιτικών τύπων µέσα σε κειµενικό λόγο. Σε 

έρευνα γλωσσικής παραγωγής (ερωτηµατολόγιο) των ξένων χρηστών της ΝΕ, 

διαπιστώνονται, ταξινοµούνται και αναλύονται τα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές 

και η τάση αποφυγής χρήσης των κλιτικών λόγω της πολυπλοκότητας αυτών των 

δοµών. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προτείνω στο τέταρτο κεφάλαιο δύο διδακτικές 

ενότητες για επίπεδα ηµιαρχαρίων και ενδιαµέσων οι οποίες παρουσιάζουν τους 

κλιτικούς τύπους αντικειµένων µε βάση την επικοινωνιακή και δοµολειτουργική 

µέθοδο διδασκαλίας αλλά και τα πορίσµατα της θεωρητικής γλωσσολογίας. 

Τελειώνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω την επόπτριά µου κ. Γεωργία Κατσιµαλή 

για τη σηµαντική βοήθεια που µου πρόσφερε σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας 

µας. Επίσης, τη συνάδελφό µου Βιβή Θώµου, που έδωσε την τελική µορφή του 
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ερωτηµατολογίου, όπως και τις προηγούµενες, στα τµήµατα των µαθητών της. 

Τέλος, τις φοιτήτριες του τοµέα Γλωσσολογίας, Μαρίνα Τζακώστα και Ντίνα 

Σωτηροπούλου για το υλικό που µου παρείχαν από έλληνες µαθητές τους. 

 

                                        Ρέθυµνο, Φεβρουάριος 1998 

 

                                                                                  

                                                     Κασσωτάκη Ειρήνη 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ VS ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η επιστήµη της γλωσσολογίας διακρίνεται σε δύο κλάδους, τη θεωρητική και την 

εφαρµοσµένη. 

Η θεωρητική γλωσσολογία εντοπίζει και περιγράφει φαινόµενα της/µιας γλώσσας 

µε σκοπό να ανακαλύψει την εσωτερική δοµή της, δηλαδή το σύστηµά της και τις 

λειτουργίες της. Στοχεύει στη διατύπωση µιας θεωρίας/θεωριών που να ερµηνεύουν 

τους εσωτερικούς µηχανισµούς της/ µιας γλώσσας. 

Η εφαρµοσµένη γλωσσολογία εφαρµόζει και ελέγχει τα πορίσµατα της 

θεωρητικής σε περιοχές όπως: κείµενα (κειµενογλωσσολογία), γεωγραφικές ή 

επαγγελµατικές διαλέκτους (κοινωνιογλωσσολογία), υπολογιστές (υπολογιστική 

γλωσσολογία). Κατεξοχήν όµως, ο όρος εφαρµοσµένη γλωσσολογία αναφέρεται στη 

διδασκαλία της γλώσσας (µητρικής ή ξένης). Σ' αυτή την εργασία χρησιµοποιούµε 

τον όρο εφαρµοσµένη για να αναφερθούµε στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

Η σχέση θεωρητικής και εφαρµοσµένης γλωσσολογίας εγείρει αµφιβολίες και 

αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις αυτές διαφαίνονται στις εξής παρατηρήσεις: Η 

θεωρητική γλωσσολογία τείνει να αντιµετωπίζει την εφαρµοσµένη γλωσσολογία ως 

κλάδο χωρίς θεωρητική θεµελίωση. Οι εφαρµοσµένοι γλωσσολόγοι απ'την άλλη, 

συχνά δυσπιστούν για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της γλωσσολογικής θεωρίας 

στις πρακτικές ανάγκες και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος. Αναµφίβολα, η εφαρµοσµένη γλωσσολογία έχει επηρεαστεί από θεωρίες 

όπως η ψυχολογία, παιδαγωγική, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία και γλωσσολογία µε 

έµµεσο τρόπο. Ίσως οι συγκεκριµένες επιδράσεις σ' αυτήν να δίνουν την εντύπωση 

σε µερικούς ότι έχει πολύ µικρή σχέση µε τη θεωρητική γλωσσολογία. 
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Kατά τη γνώµη µας, ο εφαρµοσµένος γλωσσολόγος έχει ως σκοπό κατ' αρχήν, να 

παρουσιάσει αποτελεσµατικά τα στοιχεία της γλώσσας- στην προκειµένη περίπτωση 

της ξένης- µέσα στην τάξη. Πέρα απ' αυτό, προσπαθεί να λύσει τα πρακτικά 

προβλήµατα (promblem solving) τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας της γλώσσας ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν και να κατακτήσουν 

αποτελεσµατικά (effective learning) την ξένη γλώσσα. 

Στη  διδασκαλία της γλώσσας- συγκεκριµένα της ξένης γλώσσας (Γ2)1- πολλοί 

παράγοντες παίζουν βασική σηµασία. Ο καθηγητής χρειάζεται να λάβει υπόψη του 

τον µαθητή και τις πραγµατικές του ανάγκες αλλά και τις δεξιότητές του. Καταρχήν, 

να τον κατατάξει στο είδος της οµάδας που ανήκει (ξένη γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, 

lingua franca κ.τ.λ.) για να διαπιστώσει τις ιδιαιτερότητες τους. Στην περίπτωση που 

µιλάµε για σπουδαστή ξένης γλώσσας, ο δάσκαλος είναι ανάγκη να διερευνήσει τους 

λόγους τους οποίους οδηγούν τον σπουδαστή να µάθει τη ξένη γλώσσα: 

επαγγελµατικοί/οικονοµικοί λόγοι, σπουδές κ.τ.λ.  

Επίσης, η διδασκαλία θα γίνει αποτελεσµατικότερη αν ο δάσκαλος λάβει υπόψη 

του την ηλικία του µαθητή, την κινητικότητά του και γενικά το ενδιαφέρον του για 

τη γλώσσα, ως µέλος µιας οµάδας µάθησης, καθώς επίσης και την προηγούµενη ή 

όχι γνώση του σε γλώσσες.  

Οι µελετητές των φαινοµένων της µάθησης, από το 1960 κ.ε. άρχισαν να 

αναζητούν τους παράγοντες που προκαλούν τις ατοµικές διαφορές στη µάθηση. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι η φυσική κατάσταση του µαθητή, το φύλο, η ωριµότητα, η 

νοηµοσύνη, η αντίληψη, η ανησυχία, τα κίνητρα και η κοινωνική προέλευση 

(Κασσωτάκης-Φλουρής 1981:117-134). 
                                                      

1 Στην εργασία αυτή, η µητρική γλώσσα φέρει τη συντόµευση Γ1 και η ξένη γλώσσα τη συντόµευση 
Γ2. Όταν αναφερόµαστε στον όρο "ξένη γλώσσα" δεν κάνουµε διάκριση ανάµεσα στην πρώτη και στη 
δεύτερη (τρίτη κ.τ.λ.) ξένη γλώσσα· σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνει σαφής διάκριση ανάµεσα σ' 
αυτές τις δύο, ονοµάζουµε Γ2 την πρώτη ξένη γλώσσα και Γ3 τη δεύτερη.  
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Έτσι, η εφαρµοσµένη γλωσσολογία άρχισε να ερευνά αν οι νοητικές-γλωσσικές 

διαδικασίες (οµιλία, ακρόαση, γραφή, ανάγνωση, µετάφραση, κατανόηση) οι οποίες 

αποτελούν τις δεξιότητες του µαθητή, εξασκούνται το ίδιο στην Γ1 και Γ2. Η χρήση 

της νέας γλώσσας-όπως και της µητρικής-εξαρτάται από το πόσο εύκολα ή δύσκολα 

µπορεί ο µαθητής να µιλήσει ή να γράψει, να διαβάσει, να ακούσει ή να µεταφράσει 

τη νέα γλώσσα. Όσο πιο εύκολα κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες τόσο πιο γρήγορα 

θα χρησιµοποιεί σωστά τη νέα γλώσσα. Οι δεξιότητες σε κάθε µαθητή 

διαφοροποιούνται από παράγοντες όπως αντίληψη, νοηµοσύνη κ.τ.λ. και συνεπώς η 

διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες που έχουν οι 

µαθητές κάθε φορά. 

Η διδασκαλία της Γ2 είναι ανάγκη να στηρίζεται σε µια γλωσσολογική θεωρία 

και µε τη βοήθειά της να παρουσιάζεται η γραµµατική της Γ2 στους σπουδαστές, µε 

τρόπο όµως που να γίνεται κατανοητή και αποτελεσµατική για αυτούς. Αυτή θα 

πρέπει να αναφέρεται -σύµφωνα µε τον Willkins (1994:165) στη φύση της γλώσσας, 

δηλαδή στο σύστηµά της (θεωρητική γλωσσολογία) αλλά και στη χρήση της 

(κοινωνιογλωσσολογία, υφολογία, κειµενογλωσσολογία κ.τ.λ.). Με βάση αυτές τις 

θεωρίες, η παιδαγωγική αναπαράσταση του συστήµατος και της χρήσης της 

γλώσσας ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν κάθε φορά οι σπουδαστές. 

Η θεωρητική βάση για την εφαρµοσµένη γλωσσολογία χρειάζεται να τεκµηριωθεί 

από θεωρίες για την εκµάθηση της γλώσσας (θεωρία µάθησης) και θεωρίες που 

αφορούν τις συγκεκριµένες οµοιότητες και διαφορές της µητρικής γλώσσας και της 

γλώσσας-στόχου (αντιπαραβολική θεωρία) (Willkins, ο.π.: 165). 

Πέρα από αυτές τις θεωρίες τις σχετικές µε τη γλώσσα, το µάθηµα πρέπει να 

στηρίζεται σε µια θεωρία διδακτικής ώστε να είναι αποτελεσµατικό για το  
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σπουδαστή. Ο δάσκαλος επιλέγει τη µέθοδο που θεωρεί καταλληλότερη για την 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας, τις αρχές που την αποτελούν αλλά και τις πιθανές 

πρακτικές δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Εκτός 

απ' αυτά, θα ήταν χρήσιµο ο ίδιος να γνωρίζει διδακτικές τεχνικές (σκετς, παιχνίδια 

κ.τ.λ.) ώστε να κάνει το γλωσσικό µάθηµα πιο προσιτό και πιο αποτελεσµατικό για 

τους σπουδαστές. 

Ακόµη, το διδακτικό υλικό είναι ανάγκη να βασίζεται σε γλωσσολογική θεωρία, 

σε θεωρία διδακτικής και να λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες και τις δεξιότητες του 

εκάστοτε σπουδαστή: µ' αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει τον δάσκαλο να διδάξει όσο το 

δυνατό καλύτερα τη ξένη γλώσσα αλλά και τον ίδιο τον σπουδαστή να κατανοήσει 

το σύστηµά της και να το κατακτήσει. 

Όλοι οι παράγοντες που συντελούν στη αποτελεσµατική διδασκαλία του 

γλωσσικού µαθήµατος αναπαρίστανται σχηµατικά: 
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Γλωσσολογία (Θεωρητική 

και   Εφαρµοσµένη) 

Περιγραφή της γλώσσας 

Θεωρία µάθησης Παιδαγωγική αναπαράσταση 

 Τεχνικές διδασκαλίας 

 

Πρακτικοί περιορισµοί 

 

Θεωρία διδακτικής 

 

Αρχές της µεθόδου 

 

Υλικό 

 

Σκοποί     Μαθητής  µέλος µιας κοινότητας  -ξένης γλώσσας 

-δεύτερης γλώσσας  

-lingua franca 

 

   µέλος µιας οµάδας µάθησης -ηλικία  

-κίνητρα 

-προηγούµενη γνώση  

-συµπεριφορά 

  αντικειµενική µάθηση γενική, εκπαιδευτική 

ειδική, πρακτική, επαγγελµατική 

                                                                                                                                                                                                                                                  
     Howat,1978:3,5
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1.1. Ιστορική αναδροµή - Παραδοσιακή γλωσσολογία 
Από τον 19ο αι., η παραδοσιακή γλωσσολογική θεωρία ενδιαφέρεται για τους 

µορφολογικούς κανόνες  που εφαρµόζονται πάνω στα µέρη του λόγου και µάλιστα 

δηµιούργησε την απαιτούµενη µεταγλώσσα για να αναφερθεί σε αυτούς τους κανόνες. Η 

µέθοδος διδασκαλίας η οποία βασίστηκε σ' αυτή τη θεωρία είναι γνωστή ως Γραµµατική- 

Μετάφραση (grammar-translation) και είχε πολύ µεγάλη διάδοση µέχρι την δεκαετία του 

'40 (Willkins, 1994: 172). Η µέθοδος αυτή βάσιζε το υλικό, τα µέσα και τους στόχους της 

διδασκαλίας στη µετάφραση, στη γραµµατική και στο λεξιλόγιο. Οι µαθητές καλούνταν να 

κάνουν µετάφραση (ευθύ και αντίστροφο κείµενο), να κλίνουν ρήµατα, να κάνουν χρονικές 

και εγκλιτικές αντικαταστάσεις, µε κύριο µέληµα τη µορφολογία και τη σύνταξη της 

διδασκόµενης γλώσσας (Τοκατλίδου, 1986: 80-81). 

Στο τέλος του 19ου αι., η αµφισβήτηση της παραδοσιακής µεθόδου, οδήγησε τον Viëtor 

(1882, βλ. Τοκατλίδου ο.π.: 82) σε τεχνικές που σχετίζονται µε τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της γλώσσας: 

1) Η διδασκαλία των γλωσσών γίνεται στη διδασκόµενη γλώσσα. Αντίθετα, η µητρική 

χρησιµοποιείται µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. 

2) Το "αντίστροφο" της µετάφρασης γίνεται µόνο ως µέσο αντιπαράθεσης των δύο 

γλωσσών. 

3) Η γραµµατική διδάσκεται επαγωγικά. 

4) Η ανάγνωση είναι η βάση της διδασκαλίας. Τα αποσπάσµατα που επιλέγονται πρέπει 

να εισάγουν το µαθητή στην πνευµατική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή του λαού, του 

οποίου η γλώσσα διδάσκεται. 

5) ∆εν αποκλείεται η ανάγνωση ενός ή δύο ολοκληρωµένων λογοτεχνικών έργων, κατά 

προτίµηση σύγχρονων. 

6) Η γραπτή εργασία έχει το χαρακτήρα της σύνθεσης ή της αναπαραγωγής µιας 

αφήγησης (Τοκατλίδου ο.π.: 81-83). 
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1.2. Σύγχρονη-Συγχρονική γλωσσολογία 
Ενώ µέχρι τα τέλη του 19ου αι., η θεωρία της γλωσσολογίας ασχολήθηκε µόνο µε 

τη διαχρονία της γλώσσας (δηλ. της εξέλιξή της µέσα στους αιώνες) από τις αρχές 

του 20ου αι. αρχίζει να ασχολείται και µε τη συγχρονία (δηλ. εξετάζει τη γλώσσα σε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο). Η γλωσσολογία αυτή ονοµάζεται νεότερη και 

χωρίζεται σε δύο µεγάλους κλάδους: το δοµισµό και τη Γενετική-Μετασχηµατιστική 

Γραµµατική. 

Ο δοµισµός γενικά δίνει έµφαση στην έννοια δοµή και αναλύει τη γλώσσα στο 

επίπεδο της πρότασης. Επιλέγεται η πρόταση ως αντικείµενο µελέτης, γιατί 

αποτελείται από στοιχεία  (πυρήνας, προσδιορισµοί) τα οποία δένονται µε σχέσεις 

λειτουργίας µεταξύ τους. Η γλώσσα στο δοµισµό µελετάται συγχρονικά και µάλιστα, 

δίνεται έµφαση στον προφορικό λόγο. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι αναλύεται η 

επιφανειακή δοµή της πρότασης, όπως δηλ. πραγµατώνεται στο λόγο 

(Μπαµπινιώτης, 1985: 9 κ.εξ.).  

Ο ευρωπαϊκός δοµισµός µε κύριο εκπρόσωπό του τον F. de Saussure εξετάζει τη 

γλώσσα όχι µόνο ως προς τη χρονική της εξέλιξη (διαχρονία) αλλά και ως σύστηµα 

µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια. Επίσης, διαφοροποιεί την έννοια της 

γλώσσας ως αφηρηµένο σύστηµα (langue) από την πραγµάτωσή της (parole). 

∆ίνεται έµφαση στις σχέσεις που έχουν τα στοιχεία της πρότασης µεταξύ τους 

(συνταγµατικός άξονας) αλλά και µε άλλα στοιχεία µε όµοια λειτουργία από τα 

οποία µπορούν να αντικατασταθούν (παραδειγµατικός άξονας). 

Ο αµερικάνικος δοµισµός µε βασικό εκπρόσωπο τον Bloomfield (1933), έχει 

επηρεαστεί από τους µηχανιστικούς ή συµπεριφοριστές ψυχολόγους και γι' αυτό δεν 

συµπεριλαµβάνει στο µοντέλο του τη λεξική και προτασιακή σηµασία. Σύµφωνα µε 

τους συµπεριφοριστές, τα φαινόµενα της ανθρώπινης δραστηριότητας τα οποία 

µπορούµε να παρατηρήσουµε, περιορίζονται σε εκείνα που µπορούν να 

προσδιοριστούν σε δεδοµένο χώρο και χρόνο. Έτσι για παράδειγµα, δεν είναι 

δυνατόν να µιλάµε για εσωτερικό µονόλογο, σκέψεις ή συναισθήµατα, γιατί δε  



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 13

 

 

µπορούµε να τα παρατηρήσουµε και να τα µελετήσουµε. Επίσης, οι ίδιοι µίλησαν 

για αυτοµατισµό και συνήθεια στην συµπεριφορά που είναι συνέπεια της 

επανάληψης. Με αφορµή αυτή τη θέση των συµπεριφοριστών, οι δοµιστές δεν 

συµπεριλάµβαναν στις έρευνές τους τη σηµασία, ως νοησιαρχική λειτουργία η οποία 

δεν παρατηρείται (Robins, 1989: 278). 

Η επίδραση του δοµισµού φαίνεται σε πολλά διδακτικά εγχειρίδια έως και 

σήµερα. Οι ασκήσεις σ' αυτά τα βιβλία βασίζονται στον παραδειγµατικό ή 

συνταγµατικό άξονα για την αλλαγή µιας προτασιακής δοµής (αλλαγή από τον ενικό 

στον πληθυντικό, δηµιουργία προτάσεων µε λέξεις που δίνονται κ.τ.λ.). 

Το γεγονός ότι αυτή η θεωρία του δοµισµού συνδέεται µε τον συµπεριφορισµό, 

επηρέασε και τους εφαρµοσµένους γλωσσολόγους οι οποίοι υποστήριξαν ότι η 

επανάληψη ασκήσεων πάνω στα προτασιακά σχήµατα, θα γίνει συνήθεια για το 

σπουδαστή και θα µάθει τη γραµµατική. Η άποψη αυτή εφαρµόστηκε στην 

ακουστικο-γλωσσική µέθοδο (audio-lingual) (Willkins, 1994:172) η οποία 

εµφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Στα πρώτα στάδια δε γίνεται αναφορά στη γραπτή γλώσσα. 

2) ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη διδασκαλία της προφοράς µε την ακρόαση ήχων 

σε ελάχιστα ζεύγη. 

3) Αποφεύγεται η µετάφραση. 

4) Το λεξιλόγιο εισάγεται σταδιακά και αφού προηγουµένως εµπεδωθούν οι 

γλωσσικές δοµές µέσα σε φράσεις κι όχι απαραίτητα µέσα σε διάλογο. 

5) Χρησιµοποιείται το γλωσσικό εργαστήριο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο καθηγητής και οι σπουδαστές υποτάσσονται στη 

µέθοδο χωρίς περιθώρια προσωπικών επιλογών (Τοκατλίδου, 1986: 83-85). 
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Μια άλλη διδακτική µέθοδος, η οποία βασίζεται επίσης στο δοµισµό και είναι 

παραλλαγή της προηγούµενης, είναι η οπτικοακουστική. Εµφανίστηκε στη Γαλλία 

τη δεκαετία του 1960 και διαφέρει από την προηγούµενη µέθοδο ως προς τα εξής: 

1) Οι γλωσσικές µορφές παρουσιάζονται µέσα σε περιστάσεις επικοινωνίας και 

όχι σε ανεξάρτητες προτάσεις και φράσεις. 

2) Το λεξιλόγιο εισάγεται από την αρχή, επιλεγµένο µε κριτήριο τη συχνότητα και 

τη "διαθεσιµότητα". 

3) ∆ίνεται σηµασία στους οµιλητές, στη συµπεριφορά τους, στη σχέση που έχουν 

µεταξύ τους και µε τον περίγυρο. 

4) Η πορεία δεν είναι αυστηρά προγραµµατισµένη. 

Και σ' αυτή τη µέθοδο, το υλικό είναι προκαθορισµένο (Τοκατλίδου ο.π.: 85-86). 

Η εφαρµογή της δοµικής γραµµατικής πάνω στη διαδικασία εκµάθησης της 

γλώσσας, επέφερε άλλη µια µέθοδο διδασκαλίας, την Αντιπαραβολική (contrastive 

analysis). Η µέθοδος αυτή στηρίχτηκε στην αντιπαραβολική υπόθεση (contrastive 

hypothesis) που σύµφωνα µ' αυτήν, οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα σε 

µορφές και δοµές στην Γ1 και σ' εκείνες στην Γ2, επηρεάζουν την διαδικασία της 

γλωσσικής εκµάθησης (language learning). Η πλήρης σύγκριση ανάµεσα στις δύο 

γλώσσες οδηγεί στο σχεδιασµό ενός αναλυτικού προγράµµατος (syllabus) το οποίο 

παρουσιάζει αυτές τις διαφορές -κυρίως- ανάµεσά τους και διευκολύνει τη 

διδασκαλία και εκµάθηση της Γ2 δίνοντας έµφαση σ' αυτές τις διαφορές (Lado 1957 

βλ. Willkins, o.π. :164). 

Η µητρική γλώσσα επηρεάζει την εκµάθηση της γλώσσας-στόχου µε δύο τρόπους 

(Klein, 1986: 25-28): α) µε τη σύγκλιση των δύο γλωσσών στα κοινά τους σηµεία, η 

οποία ονοµάζεται θετική µεταφορά (positive transfer), β) µε τη µεταφορά δοµών της 

µητρικής γλώσσας στη γλώσσα-στόχο (Γ2) και σ' αυτή της περίπτωση µιλάµε για 

αρνητική µεταφορά (negative transfer) ή λανθασµένη υποκατάσταση (erroneus 

substitution). Παρατηρείται εποµένως, αντίστροφη υποκατάσταση (inverse 

substitution) όταν οι σπουδαστές της Γ2, χρησιµοποιούν µόνο τα καινούρια στοιχεία  
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στο σύστηµα της Γ2, παραβλέποντας τα κοινά στοιχεία της Γ1 µε την Γ2. Έτσι για 

παράδειγµα, οι Ισπανοί που µαθαίνουν Αγγλικά, αντικαθιστούν -στο επίπεδο της 

φωνολογίας- το τελικό -/n/, µε-/n/, αν και το -/n/ υπάρχει ως φθόγγος και στα 

Αγγλικά αλλά και στα Ισπανικά, στο τέλος λέξεων. Συντελείται µια προς τα πίσω 

παρεµβολή (backward interference), απ΄την Γ2 προς την Γ1 (Corder 1967, βλ. James 

1969: 60). Η διδασκαλία της γλώσσας µ'αυτό τον τρόπο, περνάει τρία στάδια: Γ1  -  

µεταβατική µορφή της Γ2  -  Γ2 ως µοντέλο. Η πρόταση του James (1969:91) είναι 

ότι αυτή η λεγόµενη τρίτη γλώσσα (µεταβατική  Γ2) λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα 

στην Γ1 και στην Γ2. 

Ας σηµειωθεί ότι η µεταφορά (transfer) θεωρείται ως γενικότερος όρος απ' την 

παρεµβολή (interference), γιατί η παρεµβολή αναφέρεται στα επίπεδα του γλωσσικού 

συστήµατος όπως π.χ. είναι οι φωνητικές διαφορές ανάµεσα στην Γ1 και στην Γ2 

(Odlin, 1989: 25). Επίσης η θεωρία της µεταφοράς δεν περιορίζεται στις σχέσεις της 

µητρικής γλώσσας µε τη γλώσσα-στόχο, αλλά µελετά α) τη γλωσσική απόσταση 

µεταξύ Γ1 και Γ2, η οποία είναι µικρότερη σε γλώσσες µε πολλές οµοιότητες και 

µεγαλύτερη σε γλώσσες µε λιγότερες και β) προτείνει ότι οι επιδράσεις της µητρικής 

γλώσσας δεν περιορίζονται στους κανόνες της δοµής της αλλά επεκτείνονται π.χ. 

στην πολιτισµική συµπεριφορά των ιθαγενών οµιλητών της Γ1.Τέλος, η διαδικασία 

της µεταφοράς (transfer) δεν συντελείται µόνο µε την επίδραση της Γ1 πάνω στην 

Γ2· στην περίπτωση που ο σπουδαστής γνωρίζει και άλλη ξένη γλώσσα (Γ3), η 

επίδραση της Γ3 στην Γ2 είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της Γ1 στην Γ2 

(ο.π.:26). 

 

 

 

1.3. Η γλώσσα ως επικοινωνία 
Από τη δεκαετία του 1960 κ.εξ., η γλωσσολογική θεωρία ευρύνει το ενδιαφέρον 

της πέρα από το σύστηµα της γλώσσας και από την προτασιακή δοµή. Αρχίζει να 

γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν παράγοντες έξω από το καθεαυτό γραµµατικό  
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γλωσσικό σύστηµα που επηρεάζουν την παραγωγή του λόγου και την κατανόησή 

τους. Ο Austin (1962) και ο Searle (1969) αντιµετώπισαν την πραγµάτωση του 

λόγου ως πράξη  µέσα στην οποία ο οµιλητής δρα. Έδωσαν έµφαση στον προφορικό 

λόγο και στις συνθήκες επικοινωνίας µέσα στις οποίες παράγεται κάθε φορά.  

Στη δεκαετία του 1970 πολλοί θεωρητικοί και εφαρµοσµένοι γλωσσολόγοι 

ασχολούνται µε την ανάλυση του συνεχούς λόγου (=οµιλίας) (discourse analysis) 

και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο σηµασιολογικό επίπεδο και στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µέσα στο "σώµα" του συνεχούς λόγου. Προτείνουν ότι σε όλα τα 

γλωσσικά επίπεδα (µορφολογικό, συντακτικό...) δηµιουργούνται δοµικά σχήµατα 

που ενισχύουν τη γλωσσική επικοινωνία (Μπαµπινιώτης, 1991: 27). 

Παράλληλα µε την ανάλυση του συνεχούς λόγου, αναπτύσσεται την ίδια εποχή 

µια γλωσσολογική θεωρία που ασχολείται µε τη δοµή του κειµένου και τα 

µεθοδολογικά προβλήµατα της ανάλυσής του· η θεωρία αυτή ονοµάζεται 

κειµενογλωσσολογία. Αντικείµενό της είναι η συνοχή (cohesion) και η 

συνεκτικότητα (coherence) του περιεχοµένου, ο ρόλος των ενδο/εξωγλωσσικών 

παραγόντων στη σύνθεση και κατανόηση του κειµένου, οι σχέσεις δείξης και 

αναφοράς, ο χρόνος και τα πρόσωπα του κειµένου, οι γνωστές και οι νέες 

πληροφορίες που δίνει στον αναγνώστη κ.τ.λ. Οι γνωστότεροι εκπρόσωποι της 

θεωρίας αυτής είναι οι: Dressler, Beaugrande, Van Dijk (ο.π.: 27). 

Την ίδια δεκαετία εµφανίζεται ένας άλλος κλάδος της γλωσσολογίας που 

ασχολείται µε την ποικιλία, τη διαφοροποίηση (variation) την οποία παρουσιάζει η 

γλώσσα ως προς  την πραγµάτωση της σε διαφορετικές συνθήκες επικοινωνίας. Η 

νέα αυτή θεωρία ονοµάζεται υφολογία και ενδιαφέρεται για τις διαφορετικές 

γλωσσικές πραγµατώσεις (δηλ. το ύφος) όταν αυτές διαφοροποιούν το λόγο (δηλ., 

επίσηµο, λογοτεχνικό ύφος κ.τ.λ.), όταν είναι αποτέλεσµα επιλογής ορισµένων 

δοµικών σχηµάτων (π.χ. δείκτες ευγενείας: γεια, γεια σας) ή όταν αποτελεί απόκλιση 

από τα καθιερωµένα σχήµατα µιας γλώσσας (π.χ. αργκό) (ο.π.: 28). 
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Ο Hymes (1967, βλ. Τοκατλίδου 1986: 96-97), επηρεασµένος από τις θεωρίες της 

πραγµατολογίας (Austin 1962), θεωρεί ότι η παραγωγή γλωσσικού µηνύµατος κάθε 

φορά εξαρτάται άµεσα και από εξωγλωσσικούς παράγοντες που συνεργούν στο 

επικοινωνιακό γεγονός. Προτείνει µια ταξινόµηση µε τις συνιστώσες του 

επικοινωνιακού γεγονότος: setting (πλαίσιο, χώρος, χρόνος, ψυχολογικό κλίµα), 

participants (συνοµιλητές, συµµετέχοντες στην επικοινωνία πέρα από τον ποµπό και 

το δέκτη),  ends (στόχοι, τελική επιδίωξη), key (ύφος, τόνος των συνοµιλητών), 

instrumentalities (µέσα επικοινωνίας), norms (γενικευµένοι τρόποι οµιλίας, 

γλωσσικές και πολιτισµικές συνήθειες), genre (είδος λόγου: παραµύθι, αφήγηση 

κ.τ.λ.). 

Eπίσης, ο Halliday (1973, 1978) επηρεασµένος από θεωρίες στον κλάδο της 

ανθρωπολογίας, της πραγµατολογίας και της ανάλυσης του λόγου, προσπάθησε να 

συνδέσει τη διδασκαλία της γλώσσας µε τις επικοινωνιακές ανάγκες του µαθητή. 

Προτείνει ότι η γραµµατική της γλώσσας αποτελείται από ένα σύνολο συστηµάτων 

επιλογών (επίπεδο συµπεριφοράς, σηµασιολογικό και γραµµατικό επίπεδο) το οποίο 

βρίσκεται στη διάθεση του οµιλητή και του ακροατή. Αυτό το δίκτυο έχει 

συγκεκριµένη µορφή η οποία επιτρέπει στον ποµπό και στον αποδέκτη να 

χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Όλες αυτές οι 

απόψεις του Halliday τον οδήγησαν στην διατύπωση της πρότασης ότι ο κύριος 

σκοπός της γλωσσολογικής θεωρίας είναι να βοηθήσει στην απάντηση του 

ερωτήµατος γιατί η γλώσσα έχει τη συγκεκριµένη µορφή και σε τι αποσκοπεί 

(Robins, 1989: 297). Επειδή παρουσίασε τη γραµµατική της γλώσσας ως σύνολο 

συστηµάτων, η θεωρία του είναι γνωστή ως λειτουργική-συστηµική (functional-

systemic). 

Η συγκεκριµένη θεωρία έχει επηρεάσει τη διδασκαλία της γλώσσας µε δύο 

τρόπους: α) ο Halliday υποστήριζε ότι τα παιδιά µαθαίνουν τη γλώσσα όταν η χρήση 

της έχει κάποιο σηµαντικό σκοπό γι' αυτά. Οπότε, η επίδρασή του στην  
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εφαρµοσµένη, εστιάζεται στη θέση του ότι µια γλώσσα κατακτιέται επειδή 

εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς. (π.β. επικοινωνιακή µέθοδος).  

β) Η δεύτερη επίδραση του έχει να κάνει µε την ανάλυση του λόγου/οµιλίας 

(discource analysis). Ο Halliday ήταν ο πρώτος που τόνισε τη σηµασία του συνεχούς 

λόγου σε µια θεωρία για τη γλώσσα. Αναλύει την πρόταση σε "θέµα" (theme) και 

"ρήµα" (rheme) και επεκτείνει τις έννοιες αυτές και στην ανάλυση του κειµένου (text 

analysis) (Willkins, 1994: 51-52).  

Με την επίδραση του Halliday και των πορισµάτων της ανάλυσης λόγου/οµιλίας, 

αναπτύχθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση (communicative approach), η οποία κατά 

την Τοκατλίδου (1986: 103) έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: α) η αναγνώριση 

του µαθητή ως κύριου συντελεστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας β) η επιδίωξη 

ανάπτυξης επικοινωνιακής δεξιότητας, που είναι ο τελικός στόχος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη προσέγγιση, το διδακτικό υλικό που 

χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι εύκαµπτο και να προσαρµόζεται στις ανάγκες 

διαφορετικών οµάδων σπουδαστών. Χρειάζεται επίσης, να αναπτύσσει 

επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε ο σπουδαστής να µπορέσει να επικοινωνήσει µε 

άτοµα και να αντιµετωπίσει επικοινωνιακές καταστάσεις και έξω από την τάξη. 

Είναι απαραίτητο το γλωσσικό υλικό να αντλείται από τον κοινωνικό χώρο ως 

αυθεντική παραγωγή (βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά έντυπα κ.τ.λ.) 

(ο.π.: 106). 

Τα µέσα και οι τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα γλωσσικό 

µάθηµα κωδικοποιούνται ως  εξής: τα σκετς ή οι ρόλοι, παιχνίδια µε θέµατα από την 

κοινωνική ζωή, προτάσεις για την επίλυση ενός υποτιθέµενου προβλήµατος κ.τ.λ. 

(ο.π.: 107-11). 

O Littlewood (1981) τέλος, ο οποίος ασχολείται κατά κύριο λόγο µε πρακτικά 

θέµατα της διδασκαλίας της γλώσσας, παραθέτει τις δεξιότητες που πρέπει να έχει 

κατά τη γνώµη του ο µαθητής για να κατακτήσει τη ξένη γλώσσα. Αυτές τις  



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 19

 

δεξιότητες χρειάζεται να τις γνωρίζει ο καθηγητής για να βοηθήσει το µαθητή να 

αποκτήσει µια "επικοινωνιακή ικανότητα". Οι δεξιότητες του µαθητή οι οποίες 

συνθέτουν την "επικοινωνιακή ικανότητα" στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι 

οι εξής: 

1) Ο µαθητής χρειάζεται να αναπτύξει όσο το δυνατόν περισσότερο τη γλωσσική 

του ικανότητα, να είναι δηλαδή σε θέση να χειρίζεται το γλωσσικό σύστηµα και να 

εκφράζει άνετα και αυθόρµητα το µήνυµα που θέλει. 

2) Επίσης, πρέπει να κατανοήσει ότι τα µέρη ενός γλωσσικού συστήµατος 

(φωνολογία, µορφολογία...) αποτελούν επίσης µέρη ενός επικοινωνιακού 

συστήµατος.  

3) Οι παρατηρήσεις του δασκάλου χρειάζεται να είναι αποτελεσµατικές δηλ., ο 

µαθητής να τις χρησιµοποιεί για να διορθώνει τα λάθη του. 

4) Ο µαθητής τέλος, είναι ανάγκη να κατανοεί την κοινωνική υφή που έχουν οι 

γραµµατικοί τύποι και να γνωρίζει κάτω από ποιες περιστάσεις είναι αποδεκτοί ή όχι 

(Κατσιµαλή, 1997:5). 

Ο Littlewood χωρίζει τις δραστηριότητες µάθησης σε προ-επικοινωνιακές (pre-

communicative) και επικοινωνιακές (communicative). Στην πρώτη οµάδα, 

περιέχονται οι ασκήσεις που έχουν ως σκοπό να µάθει ο µαθητής το σύστηµα 

(γραµµατικές και οιονεί-επικοινωνιακές ασκήσεις). Στις επικοινωνιακές, ο µαθητής 

µαθαίνει να εξασκεί τις γνώσεις που έµαθε, µέσα σε συνθήκες επικοινωνίας 

(λειτουργικές/επικοινωνιακές ασκήσεις και ασκήσεις κοινωνικής συνδιαλλαγής) 

(Kατσιµαλή ο.π.: 8). 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 η γνωστική θεωρία επηρεάζει την εξέλιξη της 

εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. Αυτή θεωρία προτείνει ότι η γλώσσα ως σύστηµα 

δέχεται αλληλεπιδράσεις και από άλλες διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου, όπως 

είναι η αντίληψη (perception) και η νόηση (cognition). Συνεπώς η γραµµατική κάθε 

γλώσσας εµπεριέχει πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις εµπειρίες του οµιλητή για 

τον κόσµο και τις επιδράσεις που αυτός δέχεται και προκαλεί στους συνοµιλητές του 

µέσα στην ίδια γλωσσική κοινότητα (Willkins 1994:174).  
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Με την παραπάνω θεωρία, συνδέεται η θεωρία µηχανισµού εσωτερικού ελέγχου 

του Krashen (Krashen's monitor theory) (Krashen και Terrell, 1983). Ο Krashen 

διακρίνει δύο τρόπους εκµάθησης της γλώσσας: α) την υποσυνείδητη κατάκτηση, 

που γίνεται µε την επικοινωνία µε τους οµιλητές της γλώσσας-στόχου, β) τη 

συνειδητή εκµάθηση η οποία πραγµατοποιείται µε την εκµάθηση των κανόνων του 

γλωσσικού συστήµατος. Η συνειδητή εκµάθηση λειτουργεί ως εσωτερικός 

µηχανισµός ελέγχου (monitor) για τη γλωσσική παραγωγή και αυτοδιόρθωσή του 

από τον οµιλητή. Το θεωρητικό µοντέλο που βασίστηκε σ' αυτή τη θεωρία, 

ονοµάζεται Natural Approach (Richards and Rodgers 1986: 131-132). 

Σηµαντική θέση στις γνωστικές (cognitive) προσεγγίσεις για τη µάθηση, κατέχουν 

οι θεωρίες που την αντιµετωπίζουν ως διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών 

(information processing) (π.β. Cagné 1975, βλ. Κασσωτάκης-Φλουρής 1981: 81-85). 

Στον εγκέφαλο εισάγονται οι πληροφορίες, γίνεται η επεξεργασία τους και 

προκύπτουν ανάλογα αποτελέσµατα, µε τα οποία αποδεικνύεται ότι η µάθηση 

πραγµατοποιήθηκε. Η διαδικασία της µάθησης δηλ., συνδέεται µε τις διαδικασίες 

του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

Πέρα από τις βασικές αυτές διαδικασίες, οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης 

περιλαµβάνουν και τις διαδικασίες του εκτελεστικού ελέγχου (executive control) και 

των προσδοκιών (expectancies), οι οποίοι αναφέρονται κυρίως στη γνωστική 

στρατηγική (cognitive), στην ετοιµότητα, στο ενδιαφέρον και στην παρότρυνση 

(motivation) του ατόµου που µαθαίνει. Οι δύο αυτές δοµές επηρεάζουν και ελέγχουν 

ολόκληρη τη λειτουργία µάθησης (Κασσωτάκης-Φλουρής, 1981:81-85). 

Η GB (Goverment and Binding)  θεωρία του Chomsky (1981 βλ. Φιλιππάκη-

Warburton 1992: 206-207) παρουσίασε το µοντέλο της Καθολικής Γραµµατικής για 

την κατάκτηση της γλώσσας. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, όλες οι γλώσσες έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά στη συντακτική δοµή και τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της 

Καθολικής Γραµµατικής. Εκτός από τα κοινά χαρακτηριστικά, παρατηρούνται  
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επίσης στοιχεία που δεν ανήκουν στην καθολική περιγραφή αλλά σε περιορισµένες 

οµάδες γλωσσών. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν παραµέτρους για την Καθολική  

Γραµµατική. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιέχονται στον ανθρώπινο νου από τη 

γέννηση του ανθρώπου. Καθώς το παιδί µεγαλώνει, τα γλωσσικά δεδοµένα του 

περιβάλλοντός του ενεργοποιούν αυτές τις καθολικές αρχές και δηλώνουν ποιες 

παράµετροι είναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη γλώσσα, που είναι η µητρική του. 

Αυτές ακριβώς οι απόψεις για την ύπαρξη καθολικής γραµµατικής και 

παραµέτρων στην εκµάθηση της µητρική γλώσσας, χρησιµοποιήθηκαν και για την 

εκµάθηση της ξένης. Μάλιστα, τονίστηκε ότι πρέπει να δίνεται έµφαση στην 

παρουσία των παραµέτρων της ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της 

(Catsimali 1996: 5-9). 

Μια παράµετρος για παράδειγµα που χρειάζεται να παρουσιαστεί και να τονιστεί 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ΝΕ ως ξένης γλώσσας, είναι η απουσία 

υποκειµένου (pro-drop parameter) ή η εµφάνιση κλιτικών τύπων στα Ελληνικά και 

η απουσία τους από τα αγγλικά που καθιστά την διδασκαλία των Ελληνικών σε 

άγγλους σπουδαστές προβληµατική. Η επισήµανση των παραµέτρων µπορεί να 

βοηθήσει τη διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας και να οδηγήσει ευκολότερα στην 

κατάκτησή της από τους σπουδαστές. 

Την ίδια εποχή ο Cook (1991: 30-71) προτείνει ότι η κατάκτηση της Γ2 γίνεται 

συγχρόνως σε όλα τα επίπεδα του λόγου: επίπεδο φωνητικής-φωνολογίας, επίπεδο 

σηµασίας και µορφής (λεξιλόγιο), γραµµατικό επίπεδο µε την ευρεία έννοια του 

όρου (µορφολογία-σύνταξη) και τέλος, επίπεδο επικοινωνίας (συνδιαλλακτική 

οµιλία). Αντιµετωπίζει τους µαθητές ως ατοµικές οντότητες µε διαφορετικές 

ανάγκες και δεξιότητες, κίνητρα, ηλικία. 

Με βάση τις προτάσεις του Cook, ο Stern (1992: 357-367) παρουσιάζει ένα 

αναλυτικό του πρόγραµµα το οποίο περιέχει τέσσερις κατευθύνσεις (multi-

dimensional curriculum): 
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α) γλωσσικό α.π. (language teaching syllabus) το οποίο σχετίζεται µε τη 

διδασκαλία της γλώσσας-στόχου και διαπραγµατεύεται αναλυτικά την περιγραφή 

της (φωνολογία, γραµµατική, συνεχής λόγος). 

β) επικοινωνιακό α.π. (communicative activities syllabus) που παρουσιάζει 

πραγµατώσεις της γλώσσας-στόχου µέσα σε συνθήκες επικοινωνίας. 

γ) πολιτισµικό α.π. (cultural syllabus) που συνδέει  την εκµάθηση της γλώσσας µε 

την γνώση της κοινωνίας και του πολιτισµού της κοινότητας η οποία τη µιλά και 

επίσης προτείνει επαφή του σπουδαστή µε την κοινότητα της γλώσσας-στόχου. 

δ) γενικό περί γλώσσας α.π. (general language education syllabus) το οποίο έχει 

ως σκοπό να συνδυάσει τη διδασκαλία της γραµµατική της Γ2  µε τον πολιτισµό και 

την κοινωνία που αντιπροσωπεύουν τη γλώσσα-στόχο. ∆ηλαδή, έχει ως στόχο να 

ενθαρρύνει το σπουδαστή στο να µιλήσει στη νέα γλώσσα, να έρθει σε επαφή µε τον 

πολιτισµό της, αλλά και να συνδιαλεγεί και µε άλλες γλωσσικές οµάδες κ.τ.λ. 

Το µοντέλο του Stern έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ενοποίηση (integration) 

των τεσσάρων αυτών αναλυτικών προγραµµάτων, τα οποία µάλιστα 

αλληλοσηµπληρώνονται. 

 

1.4. Επιστηµονική  vs. Παιδαγωγική γραµµατική 
H θεωρητική γλωσσολογία οδηγεί στη δηµιουργία µιας επιστηµονικής (scientific) 

γραµµατικής, η οποία έχει ως σκοπό να περιγράψει και να ερµηνεύσει τους 

εσωτερικούς µηχανισµούς της γλώσσας µε συστηµατικότητα. Απ' την άλλη µεριά, η 

έρευνα και τα αποτελέσµατα στον τοµέα της εφαρµοσµένη γλωσσολογίας συντελούν 

στην παραγωγή της παιδαγωγικής γραµµατικής, η οποία έχει ως προορισµό της τη 

διδακτική της γλώσσας. 

Ο ρόλος της παιδαγωγικής γραµµατικής είναι σηµαντικός γιατί δίνει στον 

σπουδαστή πληροφορίες για αφηρηµένες έννοιες, που έχουν σχέση µε το σύστηµα  
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της γλώσσας και τις οποίες θα γνώριζε µόνο αν ήταν ιθαγενής οµιλητής της Γ2, µε 

τρόπο που θα τον βοηθήσει να τις κατακτήσει και να τις χρησιµοποιεί σωστά. 

Μάλιστα, ο ρόλος της κατά τον Willkins (1994:175-176) είναι ακόµα πιο σηµαντικός 

στην περίπτωση που η γλώσσα-στόχος περιέχει δοµές οι οποίες δεν υπάρχουν στη 

µητρική γλώσσα του σπουδαστή, όπως π.χ. η έννοια των πτώσεων στα ελληνικά για 

ένα ιθαγενή οµιλητή της αγγλικής γλώσσας ή η έννοια των κλιτικών (δηλ. των 

αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυµίας) στα Ελληνικά για έναν ιθαγενή 

οµιλητή της αγγλικής. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η παιδαγωγική γραµµατική 

πρέπει να επιλέξει τον τρόπο και τη σειρά που θα παρουσιάσει τα γραµµατικά 

στοιχεία (selection, presentation and gradiation) (Willkins, ο.π. : 175-176). 

Έτσι για παράδειγµα, στη διδασκαλία της αιτιατικής για τα ελληνικά θα πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα στην λειτουργία της ως αντικείµενο και σε µεταγενέστερο 

στάδιο, στο ρόλο της π.χ. ως προσδιορισµός χρόνου (την Πέµπτη...). Μάλιστα, η 

διδασκαλία αυτή θα µπορούσε να γίνει αποτελεσµατικότερη για τους σπουδαστές, αν 

η αιτιατική παρουσιαστεί σε προτασιακά περιβάλλοντα που να αντικατοπτρίζουν 

πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας: αγοράζω τις ντοµάτες, θέλω νερό. 

Ο Willkins (ο.π.:175-176) προτείνει ότι η παιδαγωγική γραµµατική- όπως και 

κάθε άλλο είδος γραµµατικής- χρειάζεται να λάβει υπόψη της τις εξής παρατηρήσεις: 

α) οι γραµµατικές κατηγορίες είναι αφηρηµένες και είναι πολύ πιο δύσκολο να 

παρουσιαστούν στην τάξη και να διδαχθούν, σε σύγκριση µε το λεξιλόγιο το οποίο 

περιέχει συγκεκριµένες σηµασίες. β) Οι γραµµατικές λειτουργίες σχετίζονται και 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσα στο σύστηµα και αυτό πρέπει να τονισθεί κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας τους. Για παράδειγµα, η διαφορά ονοµαστικής και 

αιτιατικής πτώσης για τα ουσιαστικά που αποτελούν άµεσα συστατικά της πρότασης, 

δηλώνει και διαφορά στη συντακτική λειτουργία του συστατικού που φέρει την 

πτώση (υποκείµενο- αντικείµενο αντίστοιχα): αγοράζω τις ντοµάτες- οι ντοµάτες 

είναι ακριβές γ) Πολλές από τις γραµµατικές λειτουργίες είναι χαρακτηριστικό µιας 
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συγκεκριµένης γλώσσας ή µιας οµάδας γλωσσών (language-specific) (π.χ. η ύπαρξη 

πτώσεων στο ονοµατικό σύστηµα των ΝΕ και Γερµανικών και η απουσία τους 

αντίστοιχα από το σύστηµα των Αγγλικών) και εποµένως θα πρέπει να τονιστούν οι 

διαφορές στη γραµµατική της Γ2 σε σχέση µε της Γ1- αν υπάρχουν. 

 

1.5 Συµπεράσµατα 
Συµπεράναµε ότι η εφαρµοσµένη γλωσσολογία έχει άµεση σύνδεση µε τη 

θεωρητική. Η παρουσίαση, η ερµηνεία και η διδασκαλία των δοµών της γλώσσας 

µέσα στην τάξη χρειάζεται να βασίζονται σε θεωρητικές βάσεις για την περιγραφή 

της γλώσσας. Στην συνέχεια εξετάσαµε πώς η θεωρητική γλωσσολογία επηρέασε 

την εφαρµοσµένη και τις µεθόδους διδασκαλίας της ξένης γλώσσας από τις αρχές 

του αιώνα ως σήµερα. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Α∆ΥΝΑΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής και της 

κτητικής αντωνυµίας, στο φωνολογικό, µορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. 

∆ίνεται βέβαια µεγαλύτερη έµφαση στους αδύνατους τύπους της προσωπικής 

αντωνυµίας γιατί στην εργασία θα ασχοληθούµε µε αυτά. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τις θεωρητικές απόψεις για την ανάλυση αυτών των 

τύπων και αναφερόµαστε σε δοµές συνεµφάνισης του αδύνατου τύπου της 

προσωπικής αντωνυµίας µε την αντίστοιχή του ΟΦ. 

 

2.1. Αδύνατοι τύποι /κλιτικά 
Ο ορισµός που δίνεται απ'τον Τριανταφυλλίδη (19913: 287) για τους αδύνατους 

τύπους της προσωπικής αντωνυµίας είναι ότι "συνηθίζονται όταν θέλουµε να πούµε 

κάτι χωρίς έµφαση ή αντιδιαστολή. ∆ε µπορούν να ειπωθούν χωρίς το ρήµα, εκτός 

αν ισοδυναµούν µε κτητικές αντωνυµίες. Έχουν συνήθως λιγότερες συλλαβές από 

τους δυνατούς τύπους και προφέρονται χωρίς λόγο, ως προκλιτικές ή εγκλιτικές 

λέξεις". 

Η εξάρτηση των αδύνατων τύπων από άλλο στοιχείο, π.χ. το ρήµα, είναι το 

βασικό χαρακτηριστικό των στοιχείων που οι Joseph-Philippaki (1987: 211) 

ονοµάζουν κλιτικά (clitics) και αυτό τον όρο θα χρησιµοποιούµε στην εργασία µας 

από δω και στο εξής. Σύµφωνα µε τους ίδιους, τα κλιτικά (clitics) εξαρτώνται από 

ένα στοιχείο-κεφαλή. Όταν βρίσκονται αριστερά της κεφαλής ονοµάζονται εγκλιτικά 

(enclisis) (π.χ. µου δίνει) και όταν είναι  δεξιά, προ-κλιτικά (proclisis) (π.χ. δώσε το) 

(Joseph-Philippaki ο.π.: 211). Επίσης, κατά τον Spencer (1991:391) τα κλιτικά είναι 

λέξεις οι οποίες φωνολογικά εξαρτώνται από ένα πυρήνα (host) και συνεπώς-κατά 

ένα βαθµό-λειτουργούν ως επιθήµατα (affixes). 
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Οι Joseph-Philippaki (ο.π.: 211) ταξινοµούν τα κλιτικά σε:  

α) κλιτικά των προσωπικών αντωνυµιών (personal pronoun clitics): µε είδε 

β) κλιτικά των κτητικών αντωνυµιών (possesive pronoun clitics): ο δάσκαλός µου 

γ) άλλα κλιτικά στοιχεία (other clitic elements): θα, να, δεν, µην, σε, πως, που, ντε 

(καλά ντε!), δα (όχι δα!) κ.τ.λ. 

Εµείς θα ασχοληθούµε µε τα κλιτικά των προσωπικών αντωνυµιών, τα οποία 

συνδέονται µε ένα µονόπτωτο ή δίπτωτο ρήµα ως κεφαλή. 

 

2.2. Φωνολογικό επίπεδο 
Ένα φωνολογικό χαρακτηριστικό των κλιτικών γενικά (είτε πρόκειται για τους 

αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυµίας είτε της κτητικής) είναι ότι 

αποτελούν µια φωνολογική ενότητα µε το λεξικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται. 

Και στις δύο περιπτώσεις, το κλιτικό αποτελεί φωνολογική ενότητα µε το ρήµα γι' 

αυτό άλλωστε είτε ο τόνος χάνεται  ή γίνεται δευτερεύων2: 

1) /muδi΄ni/, /tu`toδi΄no/, /δo΄setu`to/, /δo΄seto/, /δi΄nonta`stu`to/,  /δi΄nonta`sto/, 

/to`vivli΄omu/, /oa΄ndrastis/ 

Η φωνολογική ενότητα του κλιτικού µε την κεφαλή είναι µια πρώτη ένδειξη για 

την στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων και η οποία δεν 

περιορίζεται µόνο στο επίπεδο της φωνολογίας. 

 

2.3. Μορφολογικό επίπεδο 
Στο µορφολογικό επίπεδο, µπορούµε να πούµε ότι οι κλιτικοί τύποι της 

προσωπικής αντωνυµίας αλλά και της κτητικής φέρουν πληροφορίες για πτώση, 

αριθµό, πρόσωπο και γένος: 

 

 

 
                                                      
2 Για τα προσωδιακά χαρακτηριστικά της ΚΝΕ, Σετάτος 1982 
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2) µε είδε     το βιβλίο µου 

α' πρόσωπο       α' πρόσωπο 

αιτιατική       γενική 

ενικός       ενικός 

 

Οι πτώσεις που µπορεί να πάρει ένα κλιτικό είναι γενική ή αιτιατική. Πιο 

συγκεκριµένα, για τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυµίας ο ακόλουθος 

πίνακας συνοψίζει τη µορφολογία των κλιτικών σε αιτιατική και σε γενική: 

3)  

Αιτιατική (Accusative) Γενική (Genitive) 

πρόσωπο 

1ο 

2ο 

3ο Αρσ. 

3ο Θηλ. 

3ο Ουδ. 

Εν. 

me <µε> 

se <σε> 

ton  

<τον> 

tin  <την> 

to <το> 

Πληθ. 

mas <µας> 

sas <σας> 

tus <τους> 

tis <τις> 

ta <τα> 

Εν. 

mu <µου> 

su  <σου> 

tu <του> 

tis <της> 

tu <του> 

Πληθ. 

mas <µας> 

sas <σας> 

tus <τους> 

tus <τους> 

tus <τους> 

(Joseph- Philippaki, 1987: 212) 

Η µορφολογία των κλιτικών τύπων συνδέεται άµεσα µε το συµπλήρωµα3 του 

ρήµατος ή ουσιαστικού, το οποίο (συµπλήρωµα) αντικαθιστούν. Το αντικείµενο σε 

αιτιατική αντικαθίσταται µε κλιτικό σε αιτιατική και το αντικείµενο που 

πραγµατώνεται σε γενική ή που εκφέρεται µε προθετική φράση, αντικαθίσταται µε 

κλιτικό σε γενική.  Η µορφολογία των κλιτικών τύπων της κτητικής αντωνυµίας 

δικός/δική/δικό µου/σου/του κ.τ.λ., παρουσιάζεται στον πίνακα στην οµάδα των 

κλιτικών που εκφέρονται µε γενική πτώση. 

Εκτός από τις δύο αυτές πτώσεις, εµφανίζεται ο τύπος 'τος, 'τη, 'το στην έκφραση 

νατος και είναι σε ονοµαστική πτώση π.χ.:  

4) Νάτος ο Γιώργος 
                                                      

3 Για τον όρο συµπλήρωµα βλ. κεφάλαιο2.6.3. 
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    Νάτη η Μαρία 

    Νάτο το βιβλίο (που λέει αυτή την ιστορία) 

Τον τύπο αυτό δεν τον λαµβάνουµε υπόψη στην εργασία γιατί δεν αποτελεί 

κλιτικό µε την έννοια που το έχουµε ορίσει· δεν αντικαθιστά δηλαδή ΟΦ ως 

αντικείµενο. Εµφανίζεται µόνο µαζί µε το µόριο να και αυτό ενισχύει την υπόθεση 

ότι προέρχεται από την δεικτική αντωνυµία αυτός, αυτή, αυτό  και συνεπώς: να αυτός 

> νατος, να αυτή > νάτη, να αυτό > νάτο. 

Αν αντικαταστήσουµε ένα ουσιαστικό το οποίο βρίσκεται σε ονοµαστική µε τον 

παραπάνω τύπο η πρόταση που παράγεται είναι αντιγραµµατική:  

5) Ο Γιάννης είδε τη Μαρία >*τος την είδε. 

 Το γεγονός ότι  δεν υπάρχει κλιτικός τύπος σε ονοµαστική, που συνεπώς θα 

αντικαθιστούσε το υποκείµενο του ρήµατος, δηλώνει ότι η σχέση του λεξικού 

υποκειµένου µε το ρήµα δεν είναι τόσο στενή όσο µε το λεξικό αντικείµενο. Αυτό 

ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι στην Ελληνική, η κατάληξη του ρήµατος δηλώνει 

το υποκείµενό του, δίνει δηλ. πληροφορίες για το πρόσωπο και τον αριθµό και 

συνεπώς δεν είναι αναγκαίο να εκφραστεί λεξικά το υποκείµενο. 

Να σηµειώσουµε όµως ότι το µόριο να  συνοδεύεται από τον τύπο 'το, ΄την, 'το σε 

περιπτώσεις όπως: 

6) νάτον (τον Γιάννη), νάτη (τη Μαρία), νάτο (το βιβλίο που σου έλεγα) 

αλλά εδώ εννοείται ένα ρήµα-πυρήνας (π.χ. βλέπω, λέω) απ'το οποίο 

δικαιολογείται η πτώση του 'τον, 'την, 'το. 

 

 

 

2.4. Συντακτικό επίπεδο 
Η αντιστοιχία που αναφέραµε παραπάνω ανάµεσα στην µορφολογία του λεξικού 

αντικειµένου και του κλιτικού τύπου που το αντικαθιστά καθώς επίσης η αντιστοιχία 

ανάµεσα στη µορφολογία της κτητικής αντωνυµίας και του κλιτικού της τύπου, 

φαίνεται στα επόµενα παραδείγµα: 

7) ∆ίνω το βιβλίο του Γιάννη/στο Γιάννη 
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              1                            2 

8) Του το δίνω 
 2        1 

9) Η µπάλα του Γιάννη/των κοριτσιών  
                         1                          2 

10) Η µπάλα του/τους 
                  1              2 

Στην εργασία µας θα ασχοληθούµε µε τα συµπληρώµατα του ρήµατος και 

συνεπώς µε τους κλιτικούς τύπους της προσωπικής αντωνυµίας. 

Η σχέση του ρήµατος µε το αντικείµενο σε µορφή κλιτικού φαίνεται να είναι 

στενότερη σε αντιδιαστολή µε το αντικείµενο σε ΟΦ. Πέρα από το φωνολογικό 

επίπεδο και το µορφολογικό, η στενή αυτή σχέση φαίνεται και στο συντακτικό. Αυτό 

µπορούµε να το διαπιστώσουµε στις εξής δοµές: 

Αν σε ένα ρήµα τα λεξικά αντικείµενα (τα άµεσα ή τα έµµεσα) είναι περισσότερα 

από ένα, µπορούν να συνδεθούν παρατακτικά: 

11) Γράφω το γράµµα και το βιβλίο 

12) Τηλεφωνώ του Γιάννη και του Κώστα 

13) ∆ίνω τα δώρα στη Μαρία και στην Ελένη 

Αν αυτές οι δοµές αντικαταστηθούν από κλιτικούς τύπους, η παρατακτική 

σύνδεση των οµοειδών αντικειµένων είναι αδύνατη: 

14)*το και το γράφω 

15)*του και του τηλεφωνώ 

16)*της και της τα δίνω 

Στην προκειµένη περίπτωση η µορφολογία του κλιτικού που θα επιλεγεί, θα 

περιέχει τη σηµασία και των δύο (ή περισσοτέρων) αντικειµένων: 

17) τα γράφω 

18) τους τηλεφωνώ 

19) τους τα δίνω 

Γενικά, διαπιστώνουµε ότι ανάµεσα στο ρήµα και στον κλιτικό τύπο δε µπορεί να 

παρέµβει κάποιο στοιχείο ενώ αντίθετα αυτό µπορεί να συµβεί στο ρήµα και στην 

ΟΦ η οποία λειτουργεί ως αντικείµενο: 
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20) Είδα, που λες, τον Γιάννη    -    *Τον, που λες, είδα  

21) Θα αγοράσω αύριο το βιβλίο   -  *Θα το αύριο αγοράσω 

 

2.5. Η λειτουργία των αδύνατων τύπων της προσωπικής 
αντωνυµίας ως ποικιλίας 
Ο όρος ποικιλία συνδέεται µε τις εναλλακτικές µορφές πραγµάτωσης στοιχείων 

της γλώσσας. Οι Κακριδή- Μαρκοπούλου (1996: 17-51) ονοµάζουν ενδοσυστηµική 

ποικιλία τις εναλλακτικές πραγµατώσεις των δοµών ή των στοιχείων της γλώσσας 

που υπαγορεύονται απ' το ίδιο το σύστηµά της. Ας σηµειωθεί ότι στην 

ενδοσυστηµική ποικιλία ανήκουν και τα κλιτικά γιατί η θέση  τους είναι 

προκαθορισµένη αριστερά (εγκλιτικά) ή δεξιά (προ-κλιτικά) της κεφαλής-Ρήµα, 

υπαγορεύονται δηλαδή από συγκεκριµένους συντακτικούς κανόνες αλλά επίσης και 

µορφολογικούς, σηµασιολογικούς. Είναι εποµένως στοιχεία τα οποία ανήκουν µέσα 

στο σύστηµα της γλώσσας. Η εµφάνιση των κλιτικών θεωρείται ποικιλία γιατί 

παίρνουν τη θέση των λεξικών αντικειµένων και αυξάνουν την ποικιλία 

πραγµατώσεων. Η λειτουργική εκµετάλλευση των ποικιλιών συµβάλλει στην 

αποτελεσµατικότερη, σαφέστερη και οικονοµικότερη έκφραση της γλωσσικής 

επικοινωνίας και της σκέψης (Σετάτος, 1992: 379). 

Αναφέραµε ότι στην περίπτωση των κλιτικών τύπων, η εµφάνιση της ποικιλίας 

είναι σε καθορισµένη θέση. Η εµφάνιση των αντωνυµιών, ως ποικιλίας, 

παρατηρείται (ο.π.: 364), όσον αφορά  το επίπεδο της σύνταξης, σε ΟΦ ή ΡΦ: 

22) του το δίνω-* το του δίνω 26) το βιβλίο του-*το του βιβλίο/*του το 

βιβλίο 

23) δος του το- δος 'το του  

24) µας το έστειλε- * σας µε έδειξε  

25) µου το πήρε* -µου του πούλησε   

Οι αντωνυµίες αποτελούν αντιτύπους, οι οποίοι αντικαθιστούν στοιχεία που 

ειπώθηκαν ή θα ειπωθούν (στην περίπτωση συνεµφάνισης κλιτικού και ΟΦ), που 

βρίσκονται ή θεωρούνται ότι βρίσκονται στη σκέψη του συνοµιλητή. Στην 
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περίπτωση µάλιστα, που δεν υπάρχει κατανόηση από τον αποδέκτη, εµφανίζονται 

στο λόγο οι πληροφορίες που υποτίθεται ότι βρίσκονται στο µυαλό του: 

27) -Τι έγινε; 

      -Του το έδωσα. 

      -Τι πράµα; 

     -Έδωσα το έγγραφο στον Πέτρο. 

Οι αντίτυποι συµβάλλουν στη συνοχή του κειµένου, γιατί συνδέουν τα 

προηγούµενα µε τα επόµενα και µερικές φορές, θυµίζουν τη λειτουργία ταξινόµων 

(δεικτών προσώπου, αντικειµένου κ.τ.λ, το οποίο µπορεί να µην εµφανίζεται). Όταν 

έχουµε την παρακάτω φράση µε παύση στη ροή του λόγου, αυτό που ακολουθεί 

δίνει περισσότερες πληροφορίες γι'αυτό που προηγείται:  

28) Της τα είπε // της µητέρας του τα νέα (ο.π.: 365). 

 

 

2.6. Υποκατηγοριοποίηση των ρηµάτων της ΝΕ που παίρνουν 
αντικείµενο 
Οι κλιτικοί τύποι αποτελούν ποικιλία των λεξικών αντικειµένων, γιατί παίρνουν 

τη θέση τους υπό ορισµένες συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο, χρειάζεται να να δοθεί 

έµφαση στην υποκατηγοριοποίηση των µεταβατικών ρηµάτων. Παρακάτω 

ταξινοµούνται τα µεταβατικά ρήµατα  σε µονόπτωτα (παίρνουν ένα αντικείµενο σε 

αιτιατική ή γενική) και δίπτωτα (παίρνουν δύο αντικείµενα, το ένα σε αιτιατική και 

το άλλο σε γενική ή και τα δύο σε αιτιατική, Τζάρτζανος 1991: 92-100). 

 

 

 

2.6.1. Μονόπτωτα ρήµατα4 
Τα µονόπτωτα µεταβατικά ρήµατα των Νέων Ελληνικών υποκατηγοριοποιούνται 

για άµεσο αντικείµενο µε αιτιατική: 
                                                      

4 Για την παρουσίαση του  καταλόγου συµβουλευφθήκαµε τον Τζάρτζανο, Α. (1991) Νεοελληνική 
σύνταξις, σσ. 92-100. 
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29) Ο Γιάννης διαβάζει το βιβλίο 

 [ ∆ΙΑΒΑΖΩ  ΟΦαιτ.  ]  

Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά ρήµατα που δέχονται αντικείµενο σε αιτιατική: 

αγαπώ 

αγοράζω 

ανοίγω 

βλέπω 

γράφω 

ζεσταίνω 

καθαρίζω 

κατασκευάζω 

λούζω 

µετρώ 

ντύνω 

παίζω 

ρωτώ... 

Επίσης, µε γενική:  

30) Η Μαρία µιλάει του Γιάννη / στο Γιάννη 

[ ΜΙΛΑΩ  ΟΦγενική / ΠΡΦ ] 

Αντικείµενο σε γενική παίρνουν ρήµατα όπως: 

µιλώ 

µοιάζω 

τηλεφωνώ 

φωνάζω... 

 

 

 

Η θέση των κλιτικών τύπων της προσωπικής αντωνυµίας σε µονόπτωτα ρήµατα, 

που δέχονται αντικείµενο σε αιτιατική ή γενική, είναι πριν από το ρήµα, εκτός στις 

περιπτώσεις που χρησιµοποιείται το β' πρόσωπο της προστακτικής και η µετοχή: 
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31) µε είδε  

 αλλά:  

32) δώσε µου το 

33)   γράψε το5 

34) γράφοντάς το  

 

Όταν υπάρχουν εγκλιτικοί σύνδεσµοι (modality particles) να, θα, ας, τα κλιτικά 

βρίσκονται αµέσως πριν από το ρήµα, χωρίς να παρεµβαίνει άλλο στοιχείο ανάµεσά 

τους: 

35) θα σου πω 

 

Επίσης, προηγούνται των βοηθητικών ρηµάτων (auxiliary  verbs) είµαι, έχω, αλλά 

µόνο στην περίπτωση που το ρήµα δεν είναι σε προστακτική (finite nonimperative 

form) (Joseph-Philippaki, 1987:212): 

36) δεν το έχεις γράψει 

Αλλά : 

37) έχετο γραµµένο πριν την Πέµπτη 

38) *το έχε  γραµµένο 

Πολλές φορές παρατηρείται συνεµφάνιση του κλιτικού τύπου και της ΟΦ: σ' 

αυτές τις περιπτώσεις η ΟΦ είτε παραµένει στη θέση της (clitic doubling) :  

39) ∆εν τον ξέρω τον Γιάννη 

40) ∆εν του τηλεφώνησα του Γιάννη 

είτε µετακινείται προς τ' αριστερά: 

41) ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ δεν τον ξέρω 

42) ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ δεν του τηλεφώνησα 

είτε εµφανίζεται σε τη ερωτηµατικές φράσεις (wh-φράσεις): 

43) Ποια επιλογή της η Μαρία (τη) θεωρεί ιδιαίτερα επιτυχηµένη; 
                                                      

5 η θέση του κλιτικού µετά το ρήµα σε περιπτώσεις άλλες από την υποτακτική και τη µετοχή, αποτελεί 
χαρακτηριστικό του Κρητικού  και Κυπριακού ιδιώµατος: 
Είπα του το      αλλά : ∆εν του το είπα  (Philippaki- Warburton, 1987, The theory of empty categories and the 
pro-drop parameter in Modern Greek, Linguistics 23, pp. 289-318. 
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44) Ποιανού του τηλεφώνησε ο Γιάννης; 

 

 

2.6.2. ∆ίπτωτα ρήµατα6 
Τα δίπτωτα µεταβατικά ρήµατα της ΝΕ ταξινοµούνται για άµεσο αντικείµενο σε 

αιτιατική και έµµεσο σε γενική: 

45) Η Μαρία δίνει το βιβλίο του Γιάννη / στο Γιάννη 

      [ ∆ΙΝΩ  ΟΦαιτ.  / ΠΡ.Φ ] 

Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκουν ρήµατα όπως: 

αρπάζω 

αφαιρώ 

αφήνω 

δανείζω 

δείχνω 

δίνω 

δωρίζω 

ζητώ 

λέω 

παίρνω 

πάω (µε την έννοια του φέρνω) 

πουλώ 

προσφέρω 

στέλνω 

στερώ 

φέρνω 

χαρίζω 

χρωστώ... 
                                                      

6 ο.π. Τζάρτζανος 
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Ο αδύνατος τύπος σε γενική προηγείται του τύπου σε αιτιατική, και σε 

προρηµατική και σε µεταρηµατική θέση (Mackridge 1985: 321 και Thumb 1912: 

86): 

46) µου το έδωσε  

 και µόνο µε µονοσύλλαβες προστακτικές, είναι δυνατό το αντίθετο: 

47) δος µου το, δος το µου 

αλλά, κάτι ανάλογο συµβαίνει επίσης στη χρήση των µετοχών σε -όντας:  

48) γράφοντάς µου το, γράφοντάς το µου (Κατσιµαλή, 1996: 123) 

Η προσωπική αντωνυµία α' και β' προσώπου επιτρέπεται να εµφανιστεί µία φορά 

για κάθε ρήµα σε κάθε πρόταση: 

49) θέλω να τον συστήσεις 

50) *θέλω να µου σε συστήσει 

51) θέλω να σε συστήσει σε µένα 

52) θέλω να µου συστήσει εσένα  (Joseph-Philippaki, 1987:212,  Mackridge, 

1985:321) 

Ενώ υπάρχει η πιθανότητα (σε σηµασιολογικό και συντακτικό επίπεδο), το α' ή β' 

πρόσωπο να εκφράζει το άµεσο αντικείµενο και ένα γ' πρόσωπο το έµµεσο, αυτός ο 

συνδυασµός είναι αδύνατο να εκφραστεί µε κλιτικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις: α) το 

κλιτικό σε γενική αντικαθιστάται από ΠΦ ή β) το κλιτικό σε αιτιατική 

αντικαθιστάται από µια πλήρως κλιτικοποιηµένη αντωνυµία: 

53) *θα του σε στείλοµε 

54) *θα σε του στείλοµε 

55) θα του στείλοµε εσένα 

56) θα σε στείλοµε σ'αυτόν  (Joseph-Philippaki, 1987:212) 

Με κλιτικά επίσης, δεν εκφράζονται οι δοµές: 

57) 

της του 

τους τους              δίνω-ζητώ 

της τις 

του τους 
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γιατί υπάρχει οµοηχία ανάµεσα στον κλιτικό τύπο και άµεσου και έµµεσου 

αντικειµένου: 

/tis tu/ 

/tus tus/            /δi'no/-/zito'/ 

/tis tis/ 

/tu tus/ 

Το έµµεσο αντικείµενο και η γενική χαριστική7, δεν µπορούν να εκφραστούν 

συγχρόνως σε µια πρόταση µε κλιτικά. Μόνο ένα κλιτικό σε γενική επιτρέπεται να 

ακολουθεί το ρήµα. Στην κλιτικοποίηση προηγείται το έµµεσο αντικείµενο, ενώ η 

χαριστική µπορεί να εκφραστεί µε ΠΦ: 

58) δώσε του το για µένα     (Joseph-Philippaki, 1987: 212) 

Επίσης, να σηµειωθεί ότι η αντωνυµία α΄ ή β' προσώπου προηγείται απ'την 

γ'πρόσωπη. (Mackridge, 1985: 321) 

Σύµφωνα µε τη Λασκαράτου (1994: 83) ο µεγαλύτερος αριθµός των εµµέσων 

αντικειµένων απαντούν ως προθετικές φράσεις παρά ως ΟΦ σε γενική. Την αποφυγή 

των εµµέσων αντικειµένων σε γενική, τη δικαιολογεί ως �µια στρατηγική που 

υιοθετείται από το χρήστη της γλώσσας, ώστε να αποκλείσει τη πιθανή αµφισηµία 

ανάµεσα στο έµµεσο αντικείµενο και στην κτητική σηµασία της γενικής, στις 

ακολουθίες ΝΡαιτ. [-έµψυχο] ΝΡγεν. [+έµψυχο]�. 

Το ίδιο υποστηρίζουν επίσης οι Holton, Mackridge, Philippaki-Warburton (1997: 

191-192)· έτσι στην πρόταση: 

59) Ο Γιάννης έδωσε το βραχιόλι της Μαρίας,  

δεν είναι ξεκάθαρο αν η ΟΦ σε γενική λειτουργεί ως έµµεσο αντικείµενο του 

ρήµατος ή είναι γενική κτητική η οποία προσδιορίζει την ΟΦ "το βραχιόλι".  Για να 

αποφευχθεί η αµφισηµία σε τέτοιες περιπτώσεις, το έµµεσο αντικείµενο εκφέρεται 

µε προθετική φράση (ΠΦ): 

60) Ο Γιάννης έδωσε το βραχιόλι στη Μαρία 

 

 
                                                      

7 Για τον όρο γενική χαριστική, βλ. κεφ. 2.6.3 
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Τα δίπτωτα επίσης ταξινοµούνται για το άµεσο και το έµµεσο αντικείµενο σε 

αιτιατική: 

61) Ο Γιάννης διδάσκει τον Πέτρο / στον Πέτρο Ελληνικά 

      [ ∆Ι∆ΑΣΚΩ ΟΦαιτ. / ΠΡ.Φ  ΟΦγεν. ] 

Τα ρήµατα αυτά είναι: 

διδάσκω 

εξετάζω 

µαθαίνω... 

Στις περιπτώσεις δίπτωτων ρηµάτων που παίρνουν δύο αιτιατικές ως άµεσο και 

έµµεσο αντικείµενο, υπάρχει ένας περιορισµός στην αντικατάσταση των 

αντικειµένων από τους κλιτικούς τύπους· µόνο το έµµεσο αντικείµενο µπορεί να 

αντικατασταθεί µε κλιτικό (σε αιτιατική) ενώ το άµεσο εκφέρεται µε ΟΦ (Holton, 

Mackridge και Philippaki-Warburton 1997:193): 

62) µαθαίνω το Γιάννη χορό         > 

 

αλλά: 

τον µαθαίνω χορό 

*τον τον µαθαίνω 

 του τον µαθαίνω 

Αυτό δείχνει ότι η παγιωµένη δοµή για τα δίπτωτα είναι γενική + αιτιατική και 

αυτή η δοµή εµφανίζεται χωρίς εξαιρέσεις κατά την χρήση κλιτικών τύπων. Αυτό 

συµβαίνει γιατί- όπως αναφέρθηκε προηγουµένως- οι τύποι αυτοί έχουν στενότερη 

σχέση µε το ρήµα- πυρήνα παρά τα λεξικά εκπεφρασµένα αντικείµενα µε το ρήµα. 

Στην περίπτωση όµως που το έµµεσο αντικείµενο είναι στον πληθυντικό, τότε 

µπορούν να αντικατασταθούν και τα δύο αντικείµενα από τον κλιτικό τύπο: 

63)  µαθαίνω τους φοιτητές χορό         >       τους τον µαθαίνω 

γιατί ο πληθυντικός του κλιτικού σε γενική είναι ο ίδιος µε αυτός σε αιτιατική 

(τους) οπότε ο συνδυασµός αυτός είναι αποδεκτός γιατί δεν κάνει διάκριση µεταξύ 

γενικής και αιτιατικής του έµµεσου αντικειµένου, αλλά είναι µέσα στα αποδεκτά 

πλαίσια: γενική + αιτιατική +ρήµα. 

 



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 38

 

2.6.3. Η γενική ως απαραίτητο και ως προαιρετικό 
συµπλήρωµα 
Στα πλαίσια της Γενετικής-Μετασχηµατιστικής Σύνταξης, ο όρος συµπλήρωµα 

(argument) αναφέρεται στην οµάδα συστατικών µέσα σε πρόταση ή κόµβο, τα οποία 

(συστατικά) εξαρτώνται άµεσα από το βασικό στοιχείο της συντακτικής κατηγορίας 

(ΟΦ, ΡΦ, ΠΡΦ κ.τ.λ.), την κεφαλή (head). Σύµφωνα µε τη θεωρία του Χ' 

τονούµενου8, η δοµή των συστατικών της κάθε κατηγορίας είναι η ίδια, µε την έννοια 

ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν  συστατικά πριν και µετά την κεφαλή. Τα συστατικά 

που βρίσκονται πριν την κεφαλή ονοµάζονται προσδιοριστικά (specifiers) και αυτά 

που ακολουθούν την κεφαλή συµπληρωµατικά (complements)9. ∆ηλαδή:  

64)  Χ'' > προσδ. Χ' 

       Χ' > Χ συµπλήρωµα 

Όσον αφορά το συµπλήρωµα (complement) στην κεφαλή-ρήµα, ορίζεται ως το 

αντικείµενο του ρήµατος.  
                                                      

8 Η σύνταξη του Χ-τονούµενου (X-bar syntax)  (Chomsky 1970) δίνει έµφαση στη µελέτη της δοµής των 
συστατικών της πρότασης κάτι που η µετασχηµατιστική θεωρία δεν είχε κάνει µέχρι γιατί εξέταζε τον 
καθορισµό και τον τρόπο λειτουργίας των µετασχηµατιστικών κανόνων µέσα στην προτασιακή δοµή. Ενώ 
στη γραµµατική της φραστικής δοµής δεν υπάρχει σαφώς εκπεφρασµένος περιορισµός ότι κάθε µείζων 
κατηγορία έχει ως κεφαλή (head=υποχρεωτικό συστατικό στο οποίο κυριαρχεί άµεσα)  κατηγορία του ίδιου 
τύπου: 
ΟΦ > Ο 
ΡΦ > Ρ 
στην σύνταξη του Χ' ο περιορισµός αυτός έχει την ακόλουθη µορφή: 
Χ'' > Χ' 
Χ' > Χ,  µε ανώτατο όριο για κάθε λεξική κατηγορία το Χ''. Μ' αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται 

περισσότερες σειρές φραστικών κατηγοριών και έτσι µπορεί να φανεί η στενότερη σχέση δύο συστατικών 
µεταξύ τους παρά µε ένα τρίτο. 
Ορίζεται κοινή δοµή στις επιµέρους λεξικές κατηγορίες σε όλα τα επίπεδα ώστε να είναι δυνατή η 

υπαγωγή τους κάτω από κοινό σχήµα. Αυτή η κοινή δοµή είναι ότι προ της κεφαλής και µετά την κεφαλή, 
είναι δυνατόν να υπάρχουν συστατικά. 

H θεωρία επίσης, δέχεται την επαναγραφή ενός κόµβου µε τον εαυτό τους (Θεοφανοπούλου-Κοντού, 
1989: 70-88). 

9 Για παράδειγµα, στην ΟΦ η ρακέτα του τέννις, το προσδιοριστικά (specifier) είναι το άρθρο η και το 
συµπλήρωµα η γενική: 
Ο'' 
 
Α      Ο' 
 
        Ο     Ο'' (+γεν.) 
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 Ο όρος όρισµα (argument) χρησιµοποιείται στις θεµατικές θεωρίες για να 

δηλώσει και το σηµασιολογικό ρόλο των συστατικών της πρότασης, σε σχέση µε την 

κεφαλή-ρήµα. Υπάρχει δηλαδή ο ρόλος του δράστη (agent), του αποδέκτη 

(recipient), του θέµατος (theme) κ.τ.λ., ο οποίος προσδιορίζεται µε βάση αυτή τη 

σχέση. Επίσης, ο όρος αυτός εκφράζει τις συντακτικές λειτουργίες των 

συµπληρωµάτων του ρήµατος, µία  από τις οποίες είναι και το αντικείµενο 

(Wechsler 1995, Radford 1981, Baker 1989, Sells 1985, Θεοφανοπούλου-Κοντού 

1989). 

Argument - θέσεις µπορούν να οριστούν οι θέσεις υποκειµένου - αντικειµένου, 

ενώ όσες θέσεις (positions) (δηλ., µε βάση τη συντακτική υποκατηγοριοποίηση των 

ρηµάτων) δεν προσδιορίζονται µε κριτήριο τη σχέση τους µε το ρήµα της πρότασης, 

θα τις ονοµάσουµε non - argument θέσεις.  

Θα εξετάσουµε στη συνέχεια τη λειτουργία της ΟΦ σε γενική στα παραδείγµατα: 

α) Μιλάω του Γιάννη 

β) Φτιάχνω καφέ του Γιάννη 

γ) ∆ίνω καφέ του Γιάννη 

Στις προτάσεις (α) και (γ) η γενική του Γιάννη  έχει το ρόλο του έµµεσου 

αντικειµένου, ενώ στην πρόταση (β) η ίδια γενική είναι γενική χαριστική. 

Θα µπορούσαµε να αναπαραστήσουµε τη Βαθεία ∆οµή των προτάσεων, 

χρησιµοποιώντας τη θεωρία του Χ- τονούµενου: 

 
                                                                                                                                                                            

Η    ρακέτα  του τέννις               (βλ. Θεοφανοπούλου-Κοντού 1989: 79) 



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 40

 

65) Μιλάω του Γιάννη 

  Π 

 

 Ο΄΄  Ρ΄΄ 

 

   Ρ΄                           Ο' (ΕΑ) 

 

  Ρ  Ο΄               Ο 
 

         Μιλάω                    e             του Γιάννη 

 

 

66) Φτιάχνω καφέ του Γιάννη 

             Π 

 

Ο΄΄         Ρ΄΄ 

 

              Ρ΄΄                         Ο΄ 

 

         Ρ΄        Ο΄ 

 

  Ρ       Ο      Ο                    Ο 
 

φτιάχνω   κ.     e                του Γιάννη  
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67) ∆ίνω καφέ του Γιάννη 

                Π 

 

Ο΄΄                   Ρ'' 

 

                    Ρ΄                     Ο΄ 

 

                Ρ          Ο             Ο 
 

e               δίνω      τον καφέ       του Γιάννη 

 

 

 

Στις προτάσεις (65) και (67) η γενική είναι απαραίτητο συµπλήρωµα των 

ρηµάτων µιλάω και δίνω, όπως φαίνεται από την υποκατηγοριοποίησή τους: 

Μιλάω,     Ρ,         - ΟΦ [+γενική]   /ΠΡ ΦΡ          Μιλάω του/στο Γιάννη 

∆ίνω,     Ρ,    - ΟΦ [+αιτιατική] ΟΦ[+γενική]/ΠΡΦ  ∆ίνω τον καφέ του/στο Γιάννη 

Η ΟΦ (του Γιάννη) έχει θ-ρόλο Αποδέκτη και εποµένως είναι θέση argument: 

Μιλάω  Ρ < ΟΦ/ΠΡΦ >   (∆ΡΑΣΤΗΣ,          , ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ) 

∆ίνω  Ρ < ΟΦ, ΟΦ/ΠΡΦ >  (∆ΡΑΣΤΗΣ, ΘΕΜΑ, ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ) 

Αντίθετα, στην πρόταση (66) το συστατικό του Γιάννη είναι γενική χαριστική και 

µεταφράζεται "για χάρη του Γιάννη". Είναι προαιρετικό συµπλήρωµα του ρήµατος 

φτιάχνω γιατί δεν προβλέπεται στην υποκατηγοριοποίησή του: 

Φτιάχνω, Ρ  -ΟΦ[+αιτιατική]   Φτιάχνω καφέ 

Σ' αυτή την πρόταση, η ΟΦ σε αιτιατική (τον καφέ) έχει θ-ρόλο θέµατος ενώ η 

ΟΦ σε γενική (του Γιάννη) δεν έχει θ-ρόλο: 

Φτιάχνω, Ρ < ΟΦ, ΟΦ/ΠΡΦ > (∆ΡΑΣΤΗΣ, ΘΕΜΑ,               ) (Κατσιµαλή, 

1988: 264). 
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2.6.4. Είναι τα κλιτικά ορίσµατα (arguments); 
Ένα πρόβληµα που προκύπτει είναι αν τα κλιτικά (σε θέση αντικειµένου) 

διατηρούν τις ίδιες ιδιότητες και λειτουργίες µε τα συστατικά (ΟΦ, ΠΡΦ) τα οποία 

αντικαθιστούν. Ανακύπτει δηλαδή το ερώτηµα αν τα κλιτικά αποτελούν argument ή 

non-argument θέσεις. Παρακάτω, παραθέτουµε πώς αντιµετωπίζουν το θέµα 

µερικοί γλωσσολόγοι. 

Η Φιλιππάκη -Warburton (1987:305-308) προτείνει ότι τα κλιτικά γεννιούνται 

στη βάση (base- generated) -ως εναλλακτικές µορφές της ΟΦ- σε έναν δεξιό αδερφό 

κόµβο του Ρ και κάτω από τον κόµβο ΡΦ. Προτείνει δηλαδή την ακόλουθη δενδρική 

αναπαράσταση για τη θέση των κλιτικών στα Νέα Ελληνικά: 

68) 

V 

 

V= I'                                         NP 

 

      stem          I' 

 

                        I        pro              lexical NP/clitic 

Για τη θέση του κλιτικού ως άµεσου και έµµεσου αντικειµένου η ίδια (1987) 

προτείνει το εξής: 

 

69) 

Ρ'' 

 

Ρ'                                                           ΕΑ (έµµεσο αντικείµενο) 

                                                                      ΟΦ/ κλιτικό+ γενική      

Ρ       ΑΑ (Άµεσο αντικείµενο) 

                ΟΦ/ κλιτικό+ αιτιατική 
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Σ' αυτή τη θέση -η οποία κυβερνάται από το Ρ- δέχονται το θ-ρόλο (το ρόλο του 

δέκτη ή του θέµατος) και την πτώση (αιτιατική ή γενική) που του προσδίδει το Ρ. Σε 

προρηµατική θέση τοποθετούνται µε ένα κανόνα µετακίνησης, ο οποίος δεν 

εφαρµόζεται στο συντακτικό επίπεδο της πρότασης αλλά µόνο στο φωνολογικό και 

συνεπώς δε χρειάζεται να αφήσει ίχνος στην προηγούµενη θέση του. Οπότε, στη νέα 

του θέση το κλιτικό διατηρεί τον argument ρόλο του και την argunent θέση του, τα 

οποία είχε και στη µεταρηµατική του θέση. 

Τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί για να αποδείξει ότι η θέση του κλιτικού στη 

Β∆ είναι µετά το ρήµα, είναι τα εξής: α) ότι σε µερικές διαλέκτους (Κυπριακή, 

Κρητική) τα κλιτικά ακολουθούν το ρήµα:  

70) Ξέρω τον Γιάννη  -  Ξέρω τον 

β) η µετοχή (να συµπληρώσουµε, και η προστακτική) ακολουθείται από το 

κλιτικό: 

71) κρατώντας τον  

72) γράψε το 

H Αναγνωστοπούλου (1994: 55) επίσης, προτείνει το εξής σχήµα για την 

παραγωγή των κλιτικών: 

73) 

 Cl Pacc 

 

XP^          Clacc 

 

         Clacc      VP 

 

                    V                XP*      

 
           Τον     είδα              (τον Πέτρο) 
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H πρότασή της είναι συνδυασµός δύο θεωριών: α) της θεωρίας που προτείνει ότι 

τα κλιτικά παράγονται στην επιφανειακή (προρηµατική) τους θέση (base generated) 

και β) της θεωρίας που υποστηρίζει ότι συντελείται µετακίνηση του κλιτικού σ' αυτή 

τη θέση από µια διαφορετική αρχική (movement theory) και αυτή η µετακίνηση 

αφορά µόνο την ΟΦ. 

Σύµφωνα εποµένως µε την Αναγνωστοπούλου (ο.π.: 55) το XP* είναι ΟΦ που 

πρέπει πρώτα να πάρει πτώση και µετά να µετακινηθεί ψηλότερα, οπουδήποτε, αν 

χρειαστεί. Έτσι µε το ίδιο σχήµα µπορεί να εξηγηθεί η πρόταση: 

74) Τον Πέτρο τον είδα  

αλλά επίσης και:  

75) Τον είδα 

 δηλαδή και η περίπτωση που η XP (ΟΦ) είναι λεξικά εκπεφρασµένη (overt) 

π.χ.:Τον Πέτρο, αλλά και όταν ελλείπει ως λεξική µονάδα. 

Η ίδια χαρακτηρίζει τα κλιτικά ως λειτουργικές κεφαλές (functional heads) οι 

οποίες προσδίδουν ιδιότητες πάνω σε ένα όρισµα (argument) της πρότασης. Με το 

συγκεκριµένο όρισµα (argument) (XP*) τα κλιτικά συµφωνούν στα φ-

χαρακτηριστικά (δηλ. αριθµός, πτώση, γένος) αλλά η Αναγνωστοπούλου δεν 

ξεκαθαρίζει αν τα κλιτικά είναι ορίσµατα. Η συµφωνία µεταξύ Cl και XP* 

προκύπτει από την µετακίνηση του XP*  στο XP^. 

Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Jaeggli (1982, 1986 βλ.  Spencer 1991: 386) ο οποίος 

προτείνει ότι το κλιτικό απορροφά την πτώση και επειδή η θέση την οποία κατέχει 

κυβερνάται από το ρήµα, το κλιτικό είναι pro. Με βάση αυτά τα κριτήρια ο Jaeggli 

προτείνει ότι η θέση του κλιτικού δεν είναι ούτε Α' ( no-argument position) ούτε Α 

(argument position). 
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2.7. ∆οµές συνεµφάνισης κλιτικού τύπου και ΟΦ 
Στα ΝΕ πολλές φορές παρατηρείται συνεµφάνιση του κλιτικού τύπου µε την ΟΦ 

στην οποία αντιστοιχεί. Αυτό συµβαίνει όταν ο οµιλητής θέλει να δώσει έµφαση στο 

αντικείµενο της πρότασης. Η συνεµφάνιση παρουσιάζεται στις εξής δοµές: α) η ΟΦ 

η οποία λειτουργεί ως αντικείµενο είναι δεξιά του ρήµατος-κεφαλής (right 

dislocation) ή αριστερά του (clitic left dislocation). Αντίθετα, ο κλιτικός τύπος είναι 

στενά συνδεµένος µε το ρήµα-κεφαλή:  

76) ∆εν τον ξέρω τον Γιάννη 

77)Τον Γιάννη, δεν τον ξέρω 

β) Στις ερωτηµατικές προτάσεις, στις περιπτώσεις που η ΟΦ µε λειτουργία 

αντικειµένου έχει χαρακτηριστικό [+ WH] µπορεί να συνεµφανιστεί ο αντίστοιχός 

της κλιτικός τύπος κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις:  

78) Ποιον δεν τον ξέρεις; 

Για να συνεµφανιστεί στα ΝΕ η ΟΦ µαζί µε τον αντίστοιχό της κλιτικό τύπο 

υπάρχουν µερικοί περιορισµοί τους οποίους αναφέρουµε παρακάτω:  

Σε προτάσεις που εκφράζουν νέα πληροφορία, η συνεµφάνιση κλιτικού και 

κυρίου ονόµατος (proper names), καθιστά την πρόταση περιθωριακή: 

79) - Χτες το βράδυ έγινε κάτι παράξενο: 

      - # τον είδα τον Παπανδρέου στον ύπνο µου (Αναγν. 1994: 36) 

Αυτό συµβαίνει επειδή η παρουσία του κλιτικού µαζί µε την αντίστοιχή του ΟΦ 

δηλώνει ότι το αντικείµενο είναι παλιά πληροφορία και όχι νέα (Holton, Mackridge, 

Philippaki-Warburton 1997: 432). 

Επίσης, η συνεµφάνιση κλιτικού και αντίστοιχης ΟΦ, δεν µπορεί να εµφανιστεί 

σε κύρια ονόµατα (proper names) τα οποία λειτουργούν ως απαντήσεις σε wh-

ερωτήσεις: 

80) - Ποιον είδες; 

      - # Τον  είδα τον Πέτρο. 
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Όµοια, µε τα κύρια ονόµατα  συµπεριφέρονται και οι ΟΦ που εκφράζουν γενικό 

περιεχόµενο (generics) (Αναγνωστοπούλου ο.π:39): 

81) -Τώρα τελευταία µου συµβαίνει κάτι παράξενο: 

     α) Αγαπώ τον πόλεµο 

     β) # Τον αγαπώ τον πόλεµο 

Εκτός απ'την προηγούµενη περίπτωση, αξίζει να σηµειωθεί (Αναγν. ο.π.:41) ότι 

και οι καθολικοί δείκτες (κάθε) λειτουργούν ως κύρια ονόµατα. Αποκλείουν δηλαδή 

το κλιτικό, σε περίπτωση νέας πληροφορίας: 

82) ?* Ο Γιάννης τον αποχαιρέτησε τον κάθε φίλο του από χτες βράδυ 

Οι οριστικές ΟΦ επίσης (ο.π: 63), οι οποίες αποτελούν µέρος κατηγορήµατος 

(predicate), δεν είναι δυνατό να συνεµφανιστούν µαζί µε κλιτικό: 

83) * Το κάνω το σπίτι τώρα, µη µε ενοχλείς 

Οι περιορισµοί ως προς την συνεµφάνιση κλιτικού και ΟΦ που λειτουργούν ως 

αντικείµενα, αφορούν επίσης δοµές µε υπαρκτικό ρήµα και µε ιδιωµατικές 

εκφράσεις (Αναγνωστοπούλου ο.π: 30-32): 

84) * Την είχε την µυρωδιά χασισιού σε όλο το διαµέρισµα 

85) Ο Γιάννης την άκουσε τη διάλεξη και έφυγε 

86) * Ο Γιάννης τα είδε σκούρα και έφυγε 

Στη συνέχεια παραθέτουµε πιο εξειδικευµένους περιορισµούς που αφορούν τη 

συνεµφάνιση ΟΦ και κλιτικού και µετακίνηση της ΟΦ αριστερά του ρήµατος στην 

αρχή της πρότασης: 

Για να είναι µια πρόταση γραµµατική στο ΝΕ, δεν θα πρέπει να παρεµβαίνει 

τίποτα µεταξύ του συστατικού COMP και της φράσης που µετακινείται αριστερά 

(left dislocated phrase) (Αναγνωστοπούλου ο.π.: 112): 

87) Ο Γιάννης υποστήριξε µε µεγάλη πειστικότητα τον Πέτρο ότι τον έπιασα) 

88) * Ο Γιάννης υποστήριξε τον Πέτρο µε µεγάλη πειστικότητα ότι τον έπιασαν 
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Η µετακίνηση στα αριστερά στοιχείων όπως "ο εαυτός µου" και "ο ίδιος" 

δηµιουργούν πρόβληµα στη συνεµφάνιση τους µε κλιτικό. Στα παραδείγµατα: 

89) * [Τον εαυτό του]j ο Γιάννηςj λέει ότι ποτέ δεν τονj σκεφτόµαστε 

90) [Τον ίδιο]j ο Γιάννηςj λέει ότι ποτέ δεν τονj σκεφτόµαστε 

91) [Τον εαυτό του]j ο Γιάννης δεν τονj σκέφτεται 

92) * [Τον ίδιο]i ο Γιάννηςj δεν τονj σκέφτεται 

Το αναφορικό στοιχείο "ο εαυτός µου" χαρακτηρίζεται ως short-distance, ενώ "ο 

ίδιος" ως  long-distance anaphor (Iatridou 1986,1986, Hornstein and Varlokosta 

1993, Anagnostopoulou 1993 βλ. Anagn. 1994: 125). Εποµένως το αναφορικό 

στοιχείο"τον εαυτό του" στην πρώτη πρόταση είναι πολύ µακριά απ'την κύρια 

πρόταση (matrix clause) και είναι αδύνατο να συνδεθεί µε την ΟΦ ο Γιάννης που 

είναι το υποκείµενο της κύριας πρότασης (matrix clause). Στο (92), η 

αντιγραµµατικότητα έγκειται στο γεγονός ότι "τον ίδιο" αποτελεί µη εµφατικό 

στοιχείο και δεν καταλαµβάνει   θέση από την κύρια   πρόταση, εφόσον 

πραγµατώνεται σε εκφώνηµα κύριας πρόταση. 

Εξάλλου, η ΟΦ που µετακινείται αριστερά (left dislocated) (ο.π:133-35) δεν 

πρέπει να µετακινείται έξω από ορισµένα προτασιακά σχήµατα τα οποία αποτελούν 

νησίδες  (island sensitivity). Τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι η µετακίνηση της   

φράσης έξω από την αναφορική πρόταση:  

93) *Τον Κώστα συνάντησα την κοπέλα που τον είδε, 

 έξω απ' τη φράση της µετοχής :  

94) *Την εφηµερίδα αποκοιµήθηκε διαβάζοντας την, 

 έξω από πρόταση που λειτουργεί ως αντικείµενο: 

95) *Τον Κώστα είπες ότι το ότι η Μαρία τον αγαπά 

 ή όταν αποτελεί συµπλήρωµα ουσιαστικού (noun-complement):  

96) ?*Τον Κώστα διάβασα την είδηση ότι τον απέλυσαν 

Η φράση που µετακινείται αριστερά (left dislocated) σύµφωνα µε την Αναγν. 

(ο.π:145) δε µπορεί να χωρίσει το ρήµα απ'το "που" (που factives): 

97)* Μετανιώνω την Μαρία που την προσκάλεσα 
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98) Τη Μαρία µετανιώνω που την προσκάλεσα 

Επίσης σε τέτοιες δοµές, η ΟΦ συνδυάζεται µε κλιτικό και όχι µε αντωνυµία 

(Αναγνωστοπούλου,1994: 86): 

99) ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ δεν τον ξέρω 

100) * ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ δεν ξέρω αυτόν  

Στην περίπτωση που το κλιτικό συνεµφανίζεται µε την αντίστοιχή του ΟΦ, 

ανακύπτει το ερώτηµα για το ποια είναι η θέση του, ποια της ΟΦ στη Β∆ και ποιο 

στοιχείο κατέχει το θεµατικό ρόλο. Έτσι, για την πρόταση: 

101) ∆εν τον  ξέρω τον Γιάννη 

η Φιλιππάκη-Warburton (1987: 309) προτείνει ότι η λεξική Ο'' (ΟΦ) σε τέτοιου 

είδους δοµή γεννιέται (base generated) σε µια περιφερειακή θέση (αριστερά ή δεξιά 

του ρήµατος- κεφαλή), που βρίσκεται έξω απ' την κυβέρνηση του ρήµατος, κάτω απ' 

τον κόµβο Π(S) και συνεπώς είναι θέση Α' (non-argument):         

 

 

102) 

                                                   Π' 

 

                   Α' θέση                            Π                               A' θέση                                                           

 

                                      Ο''                   Ρ''                                                                    

 

                                                 Ρ'               Ο'' 

                                                                κλιτικό                         

 
               (τον Γιάννη)          e           δεν ξέρω         τον                 (τον Γιάννη)              

 

συνεπώς η Ο'' θεωρείται προσάρτηµα (adjunct). Αντίθετα, το κλιτικό δέχεται την 

πτώση και τον θ-ρόλο από το ρήµα που το κυβερνά και συνεπώς έχει θέση ορίσµατος 

(argument).Επίσης και το ίδιο είναι προσάρτηµα (adjunct) γιατί µετακινήθηκε στην  
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επιφανειακή δοµή αριστερά του ρήµατος (δεν τον ξέρω) ενώ στη βαθεία δοµή 

σχηµατίστηκε στα δεξιά του (δεν ξέρω τον). 

Όσον αφορά τη µετακίνηση της ΟΦ δεξιά του ρήµατος-κεφαλή  (right 

dislocation), η Αναγνωστοπούλου (1994: 12) αντιτίθεται στην άποψη της 

Φιλιππάκη-Warburton (1987) ότι ο κλιτικός τύπος έχει θέση argument. π.χ. Τον είδα 

τον Πέτρο και ότι συνεπώς, το κλιτικό "τον" έχει θέση  argument κατά τη Φιλιππάκη. 

Η Αναγνωστοπούλου θέτει το εξής ερώτηµα: 

Στην πρόταση:  

103) ?Οι ντόπιοι είπαν ότι το είδαν να περνάει πριν από δύο µέρες # # (ένα 

εγγλέζικο καράβι),  

η παρουσία του κλιτικού πριν απ'την ΟΦ που προσδιορίζει , απαιτεί παύση στη 

φράση, πριν την εκφώνηση της ΟΦ. Εποµένως αν το κλιτικό ήταν argument δεν θα 

χρειαζόταν η παύση. 

Το δεύτερο επιχείρηµα που χρησιµοποιεί κατά της άποψης για τη right 

dislocation άποψη είναι το γεγονός ότι η διπλή εµφάνιση κλιτικού και ΟΦ στα ΝΕ 

εµφανίζεται σε δοµές όπως: 

104) Ο Γιάννης δε την θεωρεί (την Μαρία) έξυπνη 

105) Ο Γιάννης την περιµένει [(την Μαρία) να παραπονεθεί] 

Στις προηγούµενες προτάσεις οι υπογραµµισµένες ΟΦ λειτουργούν αντίστοιχα ως 

υποκείµενο ελλειπτικής πρότασης (small clause) και ως συµπλήρωµα  σε δοµές  

ECM. Σ'αυτές όµως τις δοµές είναι απαραίτητο να έχουµε υποκείµενο argument και 

όχι προσάρτηµα (adjunct). Άρα η Αναγνωστοπούλου δέχεται ότι οι ΟΦ 

(υπογραµµισµένες)  λειτουργούν ως argument. 

Σύµφωνα µε την Sportiche (βλ. Αναγνωστοπούλου ο.π.: 12) το χαρακτηριστικό 

[+συγκεκριµένο] είναι το βασικό στοιχείο για την συνεµφάνιση κλιτικού και ΟΦ 

(doubling). Στα Ν.Ε. όµως, σύµφωνα µε την Αναγνωστοπούλου (ο.π: 12 ), δε 

φαίνεται να ισχύει αυτό: 

106) *καθηµερινά την άκουγαν [µια γυναίκα που τραγουδούσε ρεµπέτικα] 
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Αυτό που έχει σηµασία εποµένως για τα Ν.Ε., είναι το χαρακτηριστικό 

[+οριστικό] (definiteness) και όχι το χαρακτηριστικό [+συγκεκριµένο] (specificity). 

Με λίγα λόγια, η προηγούµενη πρόταση θα ήταν γραµµατική στα Ν.Ε. αν 

πραγµατώνονταν ως εξής: 

107) Καθηµερινά την άκουγαν τη γυναίκα που τραγουδούσε ρεµπέτικα 

Η Αναγνωστοπούλου χαρακτηρίζει τους κλιτικούς τύπους ως δείκτες οικειότητας 

(familiarity markers). Το πρώτο επιχείρηµα που χρησιµοποιεί για να στηρίξει τη 

θέση της, αναφέρεται στα εξής παραδείγµατα: 

108) Πρόσεχε! Θα χτυπήσεις τον πεζό! 

109) Πρόσεχε! Θα τον χτυπήσεις τον πεζό! 

Στο (109) παράδειγµα, υποδηλώνεται ότι ο οµιλητής και ο ακροατής βλέπουν 

ταυτόχρονα τον πεζό µπροστά τους, υπάρχουν δηλαδή κοινές εµπειρίες (ή και 

σχέσεις αναφοράς) που πραγµατώνονται στο εκφώνηµα (ο.π :25). 

Το δεύτερο επιχείρηµα που χρησιµοποιεί η Αναγνωστοπούλου (ο.π:13) υπέρ του 

χαρακτηριστικού της οικειότητας ([+familiarity]), σχετίζεται µε τις συνθήκες 

εµφάνισης των δυνατών αντωνυµικών τύπων στα Ν.Ε., που διαφέρουν απ'αυτές των 

κλιτικών. Εποµένως, στο παράδειγµα: 

110) - Ποιον άντρα προτιµάς; 

α) Προτιµώ αυτόν 

β) # Τον προτιµώ 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν σ'ένα εκφώνηµα δίνεται νέα πληροφορία (όπως πχ. 

στην απάντηση της ερώτησης Ποιον άντρα προτιµάς ), χρησιµοποιείται ο δυνατός 

τύπος της αντωνυµίας και όχι το κλιτικό. Αυτό συµβαίνει, γιατί στην απάντηση 

(αυτόν) δεν υπάρχει αναφορική σχέση µε την ερώτηση (ποιον) και συνεπώς 

χαρακτηριστικό [+οικειότητα]. 

Βασικό επίσης ερώτηµα για τα ΝΕ, είναι κατά πόσον η κλιτικοποίηση µε 

σύγχρονη παρουσία της αντίστοιχης ΟΦ (doubling) είναι προαιρετική: 

111) Ο Γιάννης θα πούλαγε ακόµη και τη µάνα του, αλλά η Μαρία τον αγαπάει τον 

τύπο.   



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 51

 

Η πρόταση αυτή θα ήταν αντιγραµµατική χωρίς το κλιτικό. Όταν δηλαδή µια 

οριστική φράση ([+definiteness]) χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς (Ο Γιάννης), 

η χρήση του κλιτικού είναι εντελώς απαραίτητη (ο.π:35). 

∆ηλαδή, για την Αναγνωστοπούλου: 

α) Τα αντικείµενα σε αιτιατική τα οποία συνεµφανίζονται µε κλιτικό (doubled 

object) πρέπει να είναι ισχυρά (strong) ή να προυποτίθενται (presuppositional). 

β) Τα αντικείµενα σε αιτιατική που δεν υφίστανται  doubling δεν είναι 

απαραίτητα αδύναµα (weak) ή υπαρκτικά (existential) (ο κανόνας αυτός παρουσιάζει 

παραµετρικές διαφοροποιήσεις στις δοµές των Ροµανικών γλωσσών, των Ισπανικών 

και  των Ελληνικών). 

Να σηµειωθεί ότι η Αναγνωστοπούλου δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για τα 

χαρακτηριστικά των αντικειµένων που δεν υφίστανται  doubling.  Ενώ δηλαδή ως 

κριτήριο-στα ΝΕ-για την συνεµφάνιση κλιτικού και της αντίστοιχής του ΟΦ ορίζεται 

το χαρακτηριστικό της οριστικότητας [+ definiteness] και την οικειότητας 

[+familiarity], δεν διευκρινίζεται ανάλογο κριτήριο για την αντίθετη περίπτωση (µη 

συνεµφάνιση). Αφήνεται αδικαιολόγητη η δυνατότητα ενός αντικειµένου, το οποίο 

δεν είναι απαραίτητα αδύναµο-και συνεπώς είναι ισχυρό, να µην υφίσταται doubling.      

Σε αντίθεση µε την άποψη της Φιλιππάκη-Warburton, ο φραστικός δείκτης που 

προτείνει η Αναγνωστοπούλου (1994) για τη θέση παραγωγής του κλιτικού είναι 

ένας συνδυασµόςτης θεωρίας Παραγωγή στη Βάση (base generation) και της θεωρίας 

για Μετακίνηση (movement). Σύµφωνα µε την ίδια, τα κλιτικά γεννιούνται σε 

προρηµατική θέση ενώ η ΟΦ µετακινείται από µια µεταρηµατική θέση σε µια 

προρηµατική αφού πρώτα πάρει πτώση. Αυτή η µετακίνηση συµβαίνει σε 

περιπτώσεις συνεµφάνισης κλιτικού και ΟΦ. 
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Πολλές φορές κατά τη συνεµφάνιση ΟΦ και του κλιτικού της τύπου, η ΟΦ 

µετακινείται αριστερά του ρήµατος (Clitic Left Dislocation= CLLD), στην αρχή της 

πρότασης. Ένα πρόβληµα που προκύπτει σ' αυτή την περίπτωση είναι αν η ΟΦ 

αποτελεί TOPIC10  (θέµα) ή FOCUS11  (εστίαση, Contrastive Left Dislocation=CLD). 

Αυτό συµβαίνει γιατί στη θέση αυτή τοποθετείτει και το συστατικό που θα γίνει 

TOPIC αλλά και αυτό που θα γίνει FOCUS.  

Πριν αναφερθούµε περισσότερο σ' αυτό το θέµα, παραθέτουµε τις κοινές 

ιδιότητες ανάµεσα στις δοµές CLLD και CLD:  

α) έχουν ένα κενό όρισµα (gap argument) που αντιστοιχεί µε το µετακινηθέν προς 

τ'αριστερά στοιχείο:  

112) ΤΟ ΓΙΑΝΝΗi γνωρίζω ei, όχι τον Πέτρο 

113) Τον Γιάννη τονi ξέρει ei η Μαρία 

και εποµένως,  

β) το µετακινηθέν στοιχείο είναι  προσάρτηµα (adjunct)   

γ) Σε περιπτώσεις περιορισµού των νησίδων ("που....") και οι δύο δοµές 

υπακούουν τους περιορισµούς: 

114) Τον Γιάννη σκέφτηκα ότι ο Πέτρος είπε ότι τον είδε 

115) * Τη Μαρία γνώρισα τον άνδρα που τη συνάντησε 

δ) Υπάρχει σύνδεση αναφοράς (connectivity) ανάµεσα στην ΟΦ που 

µετακινήθηκε προς τα αριστερά  (left dislocated phrase) και στην θέση του κλιτικού, 

το οποίο βρίσκεται µέσα στο IP (IP=internal position): 

116) Τον εαυτόi του ο Γιάννης τονi απορρίπτει 

ε) Η ΟΦ που µετακινείται αριστερά λειτουργεί ως στοιχείο έµφασης και 

επιτονισµού (Αναγνωστοπούλου ο.π. :89-92). 

Οι διαφορές ανάµεσα σ' αυτές τις δοµές συνίστανται:  
                                                      

10 Το στοιχείο που θεµατοποιείται βρίσκεται στην αρχή της πρότασης και ακολουθούν τα υπόλοιπα συστατικά 
της τα οποία λειτουργούν ως "σχόλιο" (comment) στο πρώτο. Για τον κανόνα θεµατοποίησης αντικειµένου 
στα ΝΕ είναι απαραίτητη η παρουσία της αντίστοιχής του κλιτικής αντωνυµίας (Holton, Mackridge, 
Philippaki-Warburton 1997: 430-439): 
Τον Γιάννη       το διόρισαν στην τράπεζα 
 Topic                            Comment 
11 Το συστατικό που βρίσκεται στην αρχή της πρότασης φέρει υψηλό τονισµό στον προφορικό λόγο και δεν 
υπάρχει πτώση της φωνής µετά απ' αυτό. Η εστίαση αντικειµένου αποκλείει την παρουσία της αντίστοιχης 
κλιτικής αντωνυµίας (Φιλιππάκη-Warburton 1992: 185). 
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α) ότι στα ΝΕ στη CLLD δοµή  πρέπει να υπάρχει κλιτικό και όχι αντωνυµία: 

117) Τον Γιάννη τον ξέρει η Μαρία 

118) Τον Γιάννη η Μαρία τον ξέρει 

 ενώ: 

119) ΑΥΤΟΝ ξέρει η Μαρία, τον Γιάννη   

120) ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ξέρει η Μαρία, όχι τον Γιώργο 

β) Στο CLLD στα ΝΕ είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα συστατικά 

µαζεµένα:    

121) Της Μαρίας το βιβλίο, της το έδωσα 

 ενώ: 

122) ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ έδωσα το βιβλίο, όχι στον Κώστα 

 αλλά: 

123) *ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ έδωσα, όχι στον Κώστα το βιβλίο 

ο αντιθετικός επιτονισµός (CLD) στην προηγούµενη πρόταση, είναι 

αντιγραµµατικός (ο.π: 87). 

γ) Η ΟΦ που έχει µετακινηθεί αριστερά του ρήµατος (left dislocated), στο CLLD 

µπορεί να λειτουργήσει µπροστά απ' όλους σχεδόν τους προτασιακούς τύπους. 

Αντίθετα η CLD λειτουργεί µόνο σε πυρηνικές προτάσεις (root contexts) και 

µπροστά απ' το συµπλήρωµα (complement) ενός κόµβου Π (CP) για πολύ λίγα 

ρήµατα (ο.π:88): 

124) ότι /επειδή/ο οποίος δε τον ξέρω/ ξέρει 

Η δοµή CLLD κατά τους Holton, Mackridge, Philippaki-Warburton (1997: 430-

439) είναι πιο συνηθισµένη για την πραγµάτωση TOPIC. Το ίδιο υποστηρίζει η 

Θεοφανοπούλου-Κοντού (1989: 235) και η Aναγνωστοπούλου (1994: 89-92). 

Για τη θέση της ΟΦ σ' αυτή τη δοµή, η Φιλιππάκη (1987: 309, 316) προτείνει ότι 

είναι προσάρτηµα του κόµβου Π (CP adjunction)  όπως φαίνεται στο σχήµα: 
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125) 

          Π' 

 

adjunct           Π 

 

                     Ο''           Ρ'' 

 

                     Ο'             Ρ'              

 

                     Ο             Ρ             κλιτικό 

 
  Τον  Γιάννη    e           ξέρω                     τον 

 

Την περιφερειακή θέση της ΟΦ επιβεβαιώνει και ο περιορισµός ότι σε τέτοιου 

είδους δοµές (συνεµφάνισης της ΟΦ µε τον κλιτικό  της τύπο και µετακίνηση της 

αριστερά του ρήµατος) η ΟΦ δε µπορεί να γίνει FOCUS: 

126)* ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ τον ξέρω 

Αντίθετα, η Αναγνωστοπούλου (1994: 95) αναφέρει ότι το κλιτικό είναι µέσα στο 

IP (inflection phrase) -και όχι στο COMP-και εποµένως δε χρειάζεται να είνα δίπλα 

στην ΟΦ (τον Γιάννη). Αποδεικνύει λοιπόν η Αναγνωστοπούλου ότι το κλιτικό είναι 

IP adjunction και όχι CP adjunction. Το επιχείρηµα της για IP adjunction στηρίζεται 

σε προτάσεις όπως:               

127) Η Μαρία είναι χαρούµενη που τον Γιάννη τον παράτησε 

Η θέση της είναι ότι το CCLD είναι adjunction του IP ενώ το CCD είναι base 

generated στο χαρακτηριστή του CP' σύµφωνα µε το σχήµα: 
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128) CP adjunction 

 

spec            CP  

 

CLD             spec        C' 

 

                                 COMP          IP adjunction 

 

                                                     CLLD              IP 

 

                                                                              NP            I' 

 

                                                                                               INFL         VP 

 

                                                                                                                  V         NP 

Οι πιθανές θέσεις της ΟΦ που µετακινείται είναι: α) µετά το COMP-

συµπληρωµατικό δείκτη, άρα adjunction IP β) πριν το COMP µε µερικά ρήµατα, άρα 

spec CP. 

129) Η Μαρία είναι χαρούµενη τώρα που τον Γιάννη τον παράτησε 

130) * Γνώρισα τον άνθρωπο την Μαρία που κατάφερε να την ηρεµήσει 

131) Αναρωτιέµαι τη Μαρία αν την αγαπάς πραγµατικά 

Τέλος, η λειτουργία των κλιτικών κατά την  Agοuraki (1993: 150-154) είναι  

εστίαση (focus)· σύµφωνα µε την ίδια, σε δοµές συνεµφάνισης κλιτικού και ΟΦ 

(clitic doubling) και συγκεκριµένα όταν η ΟΦ βρίσκεται δεξιά του ρήµατος, τότε το 

ρήµα µετακινείται κάτω από τον κόµβο F (focus): 
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132) Τα έφερε τα λουλούδια ο Βασίλης 

CP 

 

C        FP (Focus Phrase) 

 

      F            Clitic Phrase 

 

                              Clitic' 

 

                        Clitic       IP 

 

                                      I            VP 

 

                                                          V' 

 

                                                      V             DP' 
 
           τα έφερε    τα λουλ.                              ο Β.                                     ei 

 

 

    2.8. Παγιωµένες εκφράσεις µε κλιτικά 
Πολύ συχνή είναι επίσης η χρήση του κλιτικού σε ιδιωµατικές/παγιωµένες 

εκφράσεις, των οποίων η δοµή προσδιορίζεται από την παρουσία µόνο του ρήµατος 

και του κλιτικού. Οι δοµές αυτές αποτελούνται είτε από κλιτικό τύπο σε αιτιατική: 

133) -Τα' µαθες; 

       -Ναι, τα' ξέρω 

        τα' χασα 

        εµείς τα βρίσκουµε 

       τα λέµε πάλι    

       τα φτιάξαµε 
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       τα χαλάσανε 

      τα' κανε θάλασσα 

 είτε από δύο τύπους σε αιτιατική και γενική: 

134) µας την δίνει               ( Holton, Mackridge και Philippaki-Warburton 1997: 

192-193) 

Αυτές οι δοµές µε κλιτικά δεν αντιστοιχούν σε κάποιο συγκεκριµένο λεξικό τύπο 

γιατί κατά την πραγµάτωσή τους δεν έχει προηγηθεί ένας λεξικός τύπος τον οποίο 

αντικαθιστά ο κλιτικός της συγκεκριµένης έκφρασης. Για παράδειγµα, όταν λέµε την 

έκφραση τα φτιάξανε, δεν έχει προηγηθεί στο λόγο το δικό µας ή του συνοµιλητή ο 

λεξικός τύπος που αντικαθιστάται από τον τύπο τα. 

Μάλιστα, τις περισσότερες από αυτές τις δοµές τις κατανοούµε ως σύνολο και 

δεν είµαστε σε θέση να υπονοήσουµε τη συγκεκριµένη σηµασία στην οποία θα 

µπορούσε να αναχθεί ο λεξικός τύπος. Μόνο ίσως στην έκφραση "τα λέµε", ο τύπος 

τα ανάγεται στη λεξική σηµασία "τα νέα". ∆ηλαδή:  

τα λέµε µεταξύ µας > λέµε τα νέα µεταξύ µας,  

αλλά: αντίο, τα λέµε > θα ξαναπούµε τα νέα κάποια άλλη φορά. 

 Τέτοιου είδους δοµές είναι δύσκολο να τις κατανοήσουν οι ξένοι σπουδαστές 

που µαθαίνουν ΝΕ, όπως αναφέρουµε στο κεφ. 3.5. 

 

 

 

2.9. Συµπεράσµατα 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε µια σύντοµη περιγραφή των κλιτικών τύπων 

της προσωπικής αντωνυµίας όσον αφορά το φωνολογικό, µορφολογικό και 

συντακτικό επίπεδο. 

Θίξαµε τα προβλήµατα που αφορούν τη συντακτική θέση των κλιτικών σε δοµές 

µε µονόπτωτα και δίπτωτα ρήµατα και παραθέσαµε τις απόψεις για το αν το κλιτικό 

έχει θέση ορίσµατος ή όχι στην προτασιακή δοµή. 
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Παρουσιάσαµε επίσης τις περιπτώσεις συνεµφάνισης του κλιτικού τύπου και της 

αντίστοιχής του ΟΦ (clitic doubling) και συγκεκριµένα εξετάσαµε τις εξής δοµές: α) 

µετακίνηση της ΟΦ δεξιά του ρήµατος (right dislocation) ή αριστερά του ρήµατος 

(clitic left dislocation), και τις απόψεις σχετικά µε τη θέση της ΟΦ στη Βαθεία ∆οµή 

καθώς και τους περιορισµούς στην συνεµφάνιση κλιτικού και ΟΦ. 

Οι προτεινόµενες αναλύσεις εξυπηρετούν τη θεωρία και στοχεύουν στο να την 

υποστηρίξουν µε επιχειρήµατα αλλά δε διαφωτίζουν επαρκώς τη διδακτική. Η θέση 

µας είναι ότι τα κλιτικά λειτουργούν στα ΝΕ ως δείκτες έµφασης καθώς επίσης και 

συνοχής και συνεκτικότητας του λόγου (π.β. Αναγνωστοπούλου, δείκτες 

οικειότητας) και µε αυτή θα ασχοληθούµε περαιτέρω. 
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3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΛΟΓΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σ' αυτό το κεφάλαιο προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε τη χρήση των κλιτικών 

τύπων της προσωπικής αντωνυµίας µέσα σε κειµενικό λόγο. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

µέτρηση της συχνότητας εµφάνισής τους σε γραπτό λόγο παραγόµενο από ιθαγενείς 

οµιλητές της ΝΕ και από ξένους σπουδαστές που µαθαίνουν ΝΕ. Στη συνέχεια 

εξετάζονται τα λάθη που κάνουν οι ξένοι σπουδαστές οι οποίοι µαθαίνουν ΝΕ µέσα 

σε συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε. Η παρουσίαση και η ερµηνεία 

των λαθών θα βοηθήσει στην κατανόηση των δυσκολιών που έχουν οι ξένοι 

σπουδαστές όταν µαθαίνουν τα ΝΕ καθώς επίσης και στην καλύτερη παρουσίαση 

αυτών των δοµών κατά τη γλωσσική διδασκαλία 
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3.1 Παρατηρήσεις στη χρήση κλιτικών τύπων σε κείµενο 
Σε πιλοτική έρευνα καταµέτρησα τη συχνότητα κλιτικών τύπων µέσα σε 

προφορικό και ωσεί προφορικό12 συνεχή λόγο (discourse) µε σκοπό να παρατηρήσω 

και να ερµηνεύσω το ρόλο των κλιτικών µέσα στο κείµενο.                                            

Στο corpus του προφορικού λόγου13 µέτρησα 279 µεταβατικά ρήµατα µε 

εκπεφρασµένο14 αντικείµενο, από τα οποία τα 149 είχαν κλιτικά στη θέση των 

ονοµατικών αντικειµένων, σε ποσοστό δηλαδή 53,4%. Το µεγάλο ποσοστό χρήσης 

των κλιτικών τύπων της προσωπικής αντωνυµίας έγκειται στο γεγονός ότι το λεξικό 

αντικείµενο ενός ρήµατος αναφέρεται µια φορά' αυτό είναι αρκετό για τη χρήση 

κλιτικού στη συνέχεια, σε µεγάλη απόσταση µέσα στο κείµενο, αν δεν 

παρεµβάλλεται άλλο λεξικό αντικείµενο. Για παράδειγµα, στο κείµενο συναντάται η 

φράση "να βλάψει τα λεφτά µου" και για τις επόµενες 20 σειρές καταγραµµένου 

λόγου χρησιµοποιείται ο κλιτικός τύπος του αντικειµένου ("για να τα πάρει, δεν της 

τα δώσανε, να τα χρειαστεί, να του τα πάρω", ο οποίος αντικαθιστά τον λεξικό τύπο 

"τα λεφτά µου". 

Εκτός από αντικείµενο, ένα κλιτικό µπορεί να αντικαταστήσει και ολόκληρη 

πρόταση. Έτσι, για το παράδειγµα "να του το πουν", προηγείται το εκφώνηµα "του'χε 

πει να βγάλει ένσηµα" 4 σειρές. Σ' αυτή λοιπόν την περίπτωση ο κλιτικός τύπος "το" 

αντικαθιστά δευτερεύουσα πρόταση. 

Εποµένως µπορούµε να πούµε εµπειρικά ότι η εµφάνιση των κλιτικών τύπων της 

προσωπικής αντωνυµίας εξαρτάται από κειµενικά και πραγµατολογικά κριτήρια. Για 

να εµφανισθεί δηλαδή ένας κλιτικός τύπος π.χ. "της λέει", σηµαίνει ότι έχει 

προηγηθεί στο λόγο (προφορικό ή γραπτό) ο λεξικός τύπος που αντικαθιστά, σε 

τέτοια χρονική απόσταση που να είναι δυνατό για τον οµιλητή και τον συνοµιλητή  
                                                      

12 Με τον όρο αυτό εννοώ θεατρικό διάλογο, ο οποίος είναι κοντινή αναπαράσταση του προφορικού 
λόγου. 
13 Είναι ένα απ'τα τρία µετεγραµµένα προφορικά κόρπους, της Ά. Ιορδανίδου που προέρχονται από 
οµιλητές µε διαφορετική κοινωνική προέλευση και ηλικία και το οποίο έχει έκταση 8,5 σελίδων Α4. 
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        να συνδέσει τον κλιτικό µε τον λεξικό τύπο, π.χ, "λέει στην Ελένη".                                                             

Το ίδιο παρατήρησα και στο θεατρικό corpus15: µέτρησα 839 ρήµατα µε 

εκπεφρασµένο αντικείµενο, από τα οποία τα 435 εµφανίζονται µε κλιτικούς τύπους, 

σε ποσοστό δηλαδή 51,8%. Και εδώ η εµφάνιση των κλιτικών τύπων είναι συχνή 

γιατί και ο θεατρικός λόγος είναι µορφή προφορικού λόγου. Όταν εµφανίζεται ένας 

κλιτικός τύπος σηµαίνει ότι ο οµιλητής αλλά περισσότερο και ο ακροατής, είναι σε 

θέση να τον συνδέσει µε τον αντίστοιχό του λεξικό τύπο ο οποίος έχει προηγηθεί. 

Και σ' αυτή βέβαια την περίπτωση δεν πρέπει να µεσολαβήσει ένας άλλος 

(διαφορετικός) λεξικός τύπος ανάµεσα τους γιατί τότε η αναφορά και η σύνδεση της 

σηµασίας του λεξικού και του κλιτικού τύπου θα είναι δύσκολη έως αδύνατη. 

Επίσης, εκτός από τον προφορικό λόγο, καταµέτρησα τη συχνότητα κλιτικών 

τύπων µέσα σε γραπτό λόγο παραγόµενο: α) από ξένους σπουδαστές οι οποίοι 

µαθαίνουν ΝΕ και βρίσκονται στο επίπεδο των προχωρηµένων16 και β) από µαθητές 

Γυµνασίου οι οποίοι είναι ιθαγενείς οµιλητές της Ελληνικής. Το κείµενο που 

παρήγαγαν οι δύο οµάδες είχε κοινό θέµα ("Τα έθιµα του γάµου"), έτσι ώστε το 

λεξιλόγιο που επρόκειτο να χρησιµοποιήσουν να είναι παρεµφερές για όλους. 

∆ηλαδή, µέτρησα τη συχνότητα της εµφάνισης κλιτικών τύπων σε γραπτό 

κειµενικό λόγο έκτασης περίπου 1 ή 2 σελίδων Α4 το καθένα, που παρήγαγαν πέντε 

(5) ξένοι σπουδαστές της ΝΕ και παρατήρησα ότι η εµφάνιση κλιτικών τύπων είναι 

µικρή: 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                            

14 Πολλές φορές, ρήµατα που κανονικά παίρνουν αντικείµενο- είναι δηλαδή µεταβατικά-εµφανίζονται 
στο λόγο χωρίς αυτό, κυρίως όταν η σηµασία του εννοείται εύκολα από το συγκείµενο. Στην εργασία 
µέτρησα τα ρήµατα των οποίων το αντικείµενο εµφανίζεται λεξικά στο κείµενο. 
15 Το έργο των Κεχαϊδη ∆.-Χαβιαρά Ε. "∆άφνες και Πικροδάφνες" έκτασης  49 σελίδων. 
16 Ως προχωρηµένους ορίζω τους σπουδαστές οι οποίοι έχουν καλύψει τουλάχιστον 280 ώρες 
διδασκαλίας, έχουν διδαχτεί τη γραµµατική της ΝΕ  και έχουν πλούσιο λεξιλόγιο. Είναι δηλαδή σε 
θέση να κατανοήσουν τα ΝΕ  και να εκφραστούν σ' αυτή τη γλώσσα µε επάρκεια. 
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Κείµενο Αριθµός ρηµάτων µε 

εκπεφρασµένο αντικείµενο 

που εµφανίζονται στο κείµενο 

Αριθµός κλιτικών τύπων ως 

αντικείµενα τα οποία 

εµφανίζονται στο κείµενο 

Συχνότητα εµφάνισης 

κλιτικών τύπων σε σχέση µε τον 

αριθµό των εµφανιζόµενων 

ρηµάτων 

1ο                 3                 0              0% 

2ο                 7                 2            28,5% 

3ο                16                 1             6,25% 

4ο                12                 1             8,3% 

5ο                24                 3           12,5% 

Στη συνέχεια µέτρησα τη συχνότητα εµφάνισης των κλιτικών τύπων στον 

αντίστοιχο κείµενο των παιδιών του Γυµνασίου. Η έκταση του κάθε κειµένου είναι 

περίπου 1 σελίδα Α4 και ο αριθµός των κειµένων πέντε (5) παραγόµενων από πέντε 

(5) αντίστοιχα παιδιά. Και σ' αυτή την περίπτωση η εµφάνιση των κλιτικών είναι 

µικρή: 
Κείµενο Αριθµός ρηµάτων µε 

εκπεφρασµένο αντικείµενο 

που εµφανίζονται στο 

κείµενο 

Αριθµών κλιτικών τύπων ως 

αντικείµενα τα οποία 

εµφανίζονται στο κείµενο 

Συχνότητα εµφάνισης 

κλιτικών τύπων σε σχέση 

µε τον αριθµό των 

εµφανιζόµενων ρηµάτων 

1ο              13               3          23,07% 

2ο               4               1               25% 

3ο               3               0                0% 

4ο               7               1           14,2% 

5ο             15               1             6,6% 

Το συµπέρασµα που ανάγεται από τα προηγούµενα αποτελέσµατα είναι ότι η 

χρήση κλιτικών τύπων στο γραπτό λόγο είναι µικρή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός 

ότι στο γραπτό λόγο ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει σε πληροφορίες που 

δίνονται µέσα στο κείµενο νωρίτερα και συνεπώς να διατηρήσει τη συνοχή17 του 

νοήµατος του κειµένου. Εξάλλου, επειδή ο γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται ως πιο 

συντηρητικός απ' ό,τι ο προφορικός, δεν δίνει έµφαση στην αµεσότητα του κειµένου 

που οδηγεί στην αµεσότητα του συγγραφέα µε το αναγνώστη, γιατί δε χρειάζεται. 

 

 
                                                      

17 Ανάµεσα στους παράγοντες που ορίζουν ένα κείµενο είναι η συνοχή και η συνεκτικότητα 
(Beaugrande-Dressler 1981). 
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       Αντίθετα, όπως είδαµε στο προφορικό corpus, η συχνότητα εµφάνισης των 

κλιτικών τύπων της προσωπικής αντωνυµίας είναι αρκετά υψηλή και οφείλεται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  που έχει ο προφορικός λόγος. Σε αντίθεση µε τον 

γραπτό λόγο, ο οµιλητής στον προφορικό λόγο δεν είναι σε θέση να ανατρέχει 

συνέχεια στις πληροφορίες που έδωσε από πριν και να αναφέρει συνέχεια π.χ. τον 

λεξικό τύπο για τον οποίο γίνεται το σχόλιο, αλλά αναφέρεται σ'αυτόν µέσα από 

κλιτικό τύπο που έχει πιο αφηρηµένη έννοια και δίνει στην δυνατότητα και στον 

ακροατή και στον ίδιο να συνδέσει τη σηµασία που έχει στο µυαλό του (το λεξικό 

τύπο) µε τη µορφή (τον κλιτικό τύπο). Επίσης, επειδή ο προφορικός λόγος 

χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και αµεσότητα, η χρήση του κλιτικού βοηθάει σ' 

αυτό: µε το να µην αναφέρεται συνεχώς το θέµα (topic) αυτολεξεί, δηµιουργείται 

ενδιαφέρον και συµµετοχή στο διάλογο. ∆ιαφορετικά, αν ο οµιλητής ήταν 

αναγκασµένος να αναφέρει συνέχεια το θέµα της συζήτησης, ο διάλογος θα 

καταντούσε βαρετός: 

135) -Είδες τον Κώστα; 

     -Ναι, είδα *τον Κώστα, αλλά επειδή δεν είχε πολύ χρόνο θα συναντήσω *τον 

Κώστα και αύριο. 

Πέρα από αυτά τα συµπεράσµατα, να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον 

Μπαµπινιώτη (1991:232) η αναφορά -η οποία είναι µια από τις σχέσεις που διέπουν 

και χαρακτηρίζουν ένα κείµενο- δηλώνει ευρύτερες διαπροσωπικές  και διενεργικές 

σχέσεις των ρηµάτων, δηλ. σχέσεις των συστατικών των εκφωνηµάτων. Ο 

πρωταρχικός ρόλος της αναφοράς είναι σχετιστικός, υποκαταστατικός· η σύνδεση 

της σηµασίας µε το αντικείµενο της αναφοράς (reference). Για παράδειγµα, 

σχετιστικό, υποκαταστατικό ρόλο παίζουν οι αντωνυµίες (προσωπικές, 

επαναληπτικές, δεικτικές, αυτοπαθείς) που παίρνουν τη θέση των κυρίων και 

προσηγορικών ονοµάτων. 

Για να εµφανιστεί κλιτικός τύπος της προσωπικής αντωνυµίας µέσα στο λόγο, 

σηµαίνει ότι υπάρχει σύνδεση σηµασίας στον κλιτικό αυτό τύπο και στον λεξικό 

τύπο (ουσιαστικό) τον οποίο αντικαθιστά. Μέσα στον κειµενικό λόγο, ο λεξικός 

τύπος προηγείται χρονικά ενώ ο κλιτικός έπεται και επίσης, συσχετίζεται µε τον 
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λεξικό: δηµιουργείται δηλαδή σχέση αναφοράς µεταξύ τους. Ας σηµειωθεί  ότι 

µεταξύ της εκφώνησης του ουσιαστικού και της αντικατάστασής του από τον κλιτικό 

τύπο, δεν πρέπει να παρεµβαίνει άλλο στοιχείο αναφοράς (π.χ. ένας νέος λεξικός 

τύπος) γιατί σ' αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται η σύνδεση που αναφέρθηκε. 

Εξάλλου, µε αφορµή το χωρισµό που κάνουν οι Κακριδή-Μαρκοπούλου (1996: 

17-51) στις εξωσυστηµατικές ποικιλίες της ΝΕ, σε ποικιλίες µε βάση το χρήστη και 

µε βάση τη χρήση, θα µπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο και µε τις ενδοσυστηµατικές 

ποικιλίες. Για την περίπτωση των κλιτικών, προτείνουµε ότι η χρήση τους -σε 

επικοινωνιακό επίπεδο-έχει ως σκοπό τα εξής αποτελέσµατα στον προφορικό-

κυρίως-λόγο: 

α) προσπάθεια του οµιλητή να διηγηθεί σωστά την ιστορία έτσι ώστε να είναι 

περισσότερο ζωντανή, παρά να ακολουθεί πιστά την αντικειµενική πραγµατικότητα 

(έµφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις και όχι στο περιεχόµενο) 

β) χρήση στρατηγικών εµπλοκής (involvement) π.χ. επανάληψη: 

136) -Είδες τον Κώστα; 

       -Τον είδα και του είπα ... 

Τα κλιτικά ως ενδοσυστηµατική ποικιλία, θα µπορούσαν να έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

        

                           ΕΝ∆ΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
 

 Φωνολογική 

ενότητα 

Συµφωνία µε 

την ΟΦ σε 

πτώση, αριθµό, 

γένος 

Σχέση µε την 

κεφαλή-Ρήµα 

Αναφορικότ

ητα 

Οριστικότητα Οικειότητα Στρατηγικές 

εµπλοκής/επα

νάληψης 

Κείµενο       -   +          -       +      +      +       + 

Πρόταση       +    -         +       -       -      -        - 

 

 

Η Αναγνωστοπούλου (1994: 176) επίσης, προτείνει στη θεωρία της ότι υπάρχουν 

κάποια σηµασιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή  
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κλιτικών τύπων στα ΝΕ. Αυτά είναι η οριστικότητα [+ definiteness] και η οικειότητα 

[+familiarity]: 

137)  Τον Πέτρο τον είδα σήµερα·  

σηµειώνει µάλιστα ότι τα κλιτικά στα ΝΕ είναι δείκτες οικειότητας. 

Μαζί µε τα προηγούµενα χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την ίδια (ο.π.: 176), για 

την παραγωγή κλιτικών τύπων είναι απαραίτητο η ΟΦ -που πρόκειται να 

αντικατασταθεί ή να εµφανιστεί µαζί µε τον αντίστοιχο κλιτικό της τύπο- να δίνει 

µια παλιά πληροφορία [+D- linked] 

138) -Είδες τον Πέτρο χθες;  ~~   [+D-linked] 

        -Ναι, τον είδα 

Η ύπαρξη παλιάς ή νέας πληροφορίας ως κριτήριο για την συνεµφάνιση του 

κλιτικού τύπου µαζί µε την ΟΦ διαφαίνεται στην περίπτωση της αντιστροφής του 

υποκειµένου (inversion) στις ερωτηµατικές προτάσεις: 

139)Ποιο βιβλίο αγαπάει η Μαρία;        

140)*Ποιο βιβλίο το αγαπάει η Μαρία; 

141)Σχετικά µε τον Πέτρο, ποιος είπες ότι τον είδε;        

142)*Σχετικά µε τον Πέτρο, ποιος είπες ότι είδε; 

 

Εποµένως, µπορεί να ειπωθεί ότι η  αντιστροφή υποκειµένου (inversion) (π.χ. στις 

wh-φράσεις) χρησιµοποιείται όταν η argument ερωτηµατική (WH) ΟΦ: ποιο βιβλίο, 

δίνει νέα πληροφορία [-D linked]: Ποιο βιβλίο αγαπάει η Μαρία;  

Στην περίπτωση όµως που η  ΟΦ δεν χρησιµοποιείται ως wh -φράση, είναι 

δυνατή η παρουσία κλιτικού γιατί η αντίστοιχή του ΟΦ δίνει µια γνωστή 

πληροφορία [+D linked]: Σχετικά µε τον Πέτρο, ποιος είπες ότι τον είδε;;   

Οι παραπάνω δυνατότητες παρουσιάζονται απ'τη Αναγν. (ο.π:176) στο σχήµα: 

 

 Obligatory inversion Direct object clitics 

Arguments   

 [-D-linked] 

        ΝΑΙ 

Ποιο βιβλίο αγαπάει η Μαρία; 

        ΟΧΙ 

*Ποιο βιβλίο το αγαπάει η 

Μαρία; 
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Arguments  

[+D-linked] 

        ΟΧΙ   

*Σχετικά µε τον Πέτρο, ποιος 

είπες ότι είδε; 

 ΝΑΙ  

Σχετικά µε τον Πέτρο, 

ποιος είπες ότι τον είδε; 

 

Συνεπώς, για την εµφάνιση ενός κλιτικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

προηγούµενη παρουσία του ονόµατος (λεξικού τύπου) που πρόκειται να 

αντικαταστήσει. Τα κλιτικά είναι δηλαδή δείκτες οικειότητας (familiarity markers) : 

ο οµιλητής και ο ακροατής (ή αναγνώστης) πρέπει να έχουν κοινές εµπειρίες, να 

έχουν και οι δύο στο ίδιο αντικείµενο αναφοράς. Το κλιτικό επαναφέρει µια παλιά 

πληροφορία η οποία ήδη υπάρχει στο κείµενο (ή έχει ειπωθεί λίγο πιο πριν), και γι' 

αυτό είναι εύκολο για τον αποδέκτη να την επαναφέρει στο µυαλό του, όταν 

εµφανίζεται ο κλιτικός τύπος ( Αναγνωστοπούλου 1994: 25, 176). 

Στην πρόταση: 

143)* Καθηµερινά την άκουγαν µια γυναίκα που τραγουδούσε ρεµπέτικα,  

το στοιχείο που την κάνει αντιγραµµατική είναι ότι το κλιτικό αντικαθιστά µια 

ΟΦ (µια γυναίκα που...), η οποία δίνει νέα πληροφορία που δεν έχει ειπωθεί 

προηγουµένως. Επίσης, το γεγονός ότι ελλείπει το χαρακτηριστικό [+οριστικό] απ' 

την συγκεκριµένη ΟΦ, είναι άλλο ένα κριτήριο αντιγραµµατικότητας της πρόταση 

Αντίθετα, στην πρόταση:  

 

 Καθηµερινά την άκουγαν τη γυναίκα που τραγουδούσε ρεµπέτικα,  

 το κλιτικό επικεντρώνεται στην ΟΦ η οποία δίνει συγκεκριµένη πληροφορία και 

µάλιστα ήδη γνωστή στους συνοµιλητές. Συνεπώς, το κλιτικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µόνο όταν αναφέρεται σε µια παλιά πληροφορία [+ D-linked] (βλ. Αναγνωστοπούλου, ο.π.: 

176), η οποία υπάρχει µόνο µέσα σε κειµενικό λόγο ο οποίος διέπεται από τις σχέσεις 

αναφοράς. 
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3.2. Πειραµατική διερεύνηση των λαθών στους κλιτικούς 
τύπους 
Η λανθασµένη αντικατάσταση των λεξικών αντικειµένων των δίπτωτων κυρίως 

ρηµάτων της Ν.Ε µε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυµίας, είναι ένα 

συχνό φαινόµενο στην παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού) για τους ξένους 

σπουδαστές που µαθαίνουν τη Ν.Ε. Αυτό παρατηρήθηκε στα επίπεδα ηµιαρχαρίων18 

και ενδιαµέσων19, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολία στο να κατανοήσουν τη χρήση 

των κλιτικών και συγχέουν τη σειρά τους στα δίπτωτα ρήµατα (π.χ. δίνω στη Μαρία 

το βιβλίο> το της δίνω/ δίνω της το...) και τη µορφολογία (των κλιτικών).                                                

∆όθηκε ερωτηµατολόγιο ασκήσεων σε σπουδαστές επιπέδου ηµιαρχαρίων και 

ενδιαµέσων, το οποίο (ερωτηµατολόγιο) αφορούσε τη χρήση κλιτικών τύπων. 

Επιλέχτηκαν τα συγκεκριµένα επίπεδα γιατί θεωρούµε ότι οι σπουδαστές που 

βρίσκονται σ' αυτά, γνωρίζουν ήδη αρκετά γραµµατικά στοιχεία και  τα 

χρησιµοποιούν επαρκώς · κατά συνέπεια η χρήση των κλιτικών τύπων της 

προσωπικής αντωνυµίας ίσως είναι εφικτή. 

Σύµφωνα µε τις Κακριδή-Ferrari - Χειλά-Μαρκοπούλου (1996: 45-46) στις 

ενδογλωσσικές ποικιλίες της γλώσσας, χρειάζεται να προηγείται η διδασκαλία 

φαινοµένων και περιπτώσεις για τις οποίες ο οµιλητής δεν έχει δυνατότητα επιλογής 

(π.χ. στη φωνολογία, οι φθόγγοι σε συµπληρωµατική κατανοµή). Όσον αφορά 

επιλογές συντακτικών δοµών (π.β. κλιτικοί τύποι) και ειδικού λεξιλογίου που 

ταιριάζουν περισσότερο σ'ένα συγκεκριµένο επίπεδου λόγου (π.χ. οικείο, πολύ 

προσωπικό, προφορικό ή γραπτό, κειµενικό - ειδικά για τα κλιτικά) προϋποθέτουν 

ήδη τη γνώση του γλωσσικού συστήµατος στη βασική του διάρθρωση.  

Πρότασή µας είναι ότι οι βασικές γλωσσικές γνώσεις των σπουδαστών που 

προϋποτίθενται για τη διδασκαλία των κλιτικών τύπων, µπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής: 
                                                      

18 Χαρακτηρίζω ως ηµιαρχάριους τους σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει ήδη εβδοµήντα (70) 
ώρες διδασκαλίας. 
19 Ενδιάµεσους ονοµάζω τους σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει εκατόν σαράντα ώρες (140) 
διδασκαλίας. 
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-κλίση των κυριότερων (συχνότερων) οµάδων των ουσιαστικών, ώστε να 

µπορούν να αναγνωρίζουν τη διαφορά ονοµαστικής (υποκειµένου)- αιτιατικής ή 

γενικής (αντικειµένου), αλλά και να τα χρησιµοποιούν. 

145) Ο Γιάννης διαβάζει το βιβλίο. 

146) Ο Γιάννης µιλάει της Μαρίας. 

-εκµάθηση των ρηµάτων (των απαραίτητων), µεταβατικών και αµετάβατων. 

147) Εγώ τρέχω. 

148) Εγώ µαθαίνω ελληνικά. 

149) Μιλάω στον Πέτρο/ του Πέτρου 

-διάκριση µεταξύ µονόπτωτων και δίπτωτων, έτσι ώστε να πραγµατοποιείται µε 

µεγαλύτερη ευκολία ο µετασχηµατισµός των αντικειµένων στους αδύνατους τύπους 

της προσωπικής αντωνυµίας (κλιτικά) 

150) Η Μαρία αγοράζει τον  πίνακα. 

151) Η Ελένη δίνει του /στο Γιάννη ένα βιβλίο. 

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν διδαχτεί ήδη σε σπουδαστές αυτών των επιπέδων και 

γι'αυτό το λόγο κρίθηκε χρήσιµο να τους δοθεί  το ερωτηµατολόγιο. 

Οι κλιτικοί τύποι ως ισοδύναµες εκφράσεις της ΟΦ και που χρησιµοποιούνται 

από τους οµιλητές στο λόγο µπορούν να παραχθούν -για την έρευνα-σύµφωνα µε 

την Ιορδανίδου (1986:252) µε δύο τρόπους: α) να ζητήσουµε από τον οµιλητή να 

ερµηνεύσει (ή να αναγνωρίσει) δεδοµένες εκφράσεις για να διαπιστώσουµε αν τις 

θεωρεί ισοδύναµες ή όχι, β) να ζητήσουµε από τον οµιλητή να παράγει εκφράσεις 

ισοδύναµες µε µια δεδοµένη. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι η άµεση ερώτηση 

προς τον οµιλητή για το αν δύο εκφράσεις έχουν την ίδια σηµασία, είναι 

αναποτελεσµατική γιατί ο οµιλητής δεν παράγει γλώσσα ελεύθερα. 

Οι ισοδύναµες ποικιλίες που µελετώνται, πρέπει να στηρίζονται σε φυσική 

παραγωγή του οµιλητή χωρίς την παρέµβαση τρίτων. Οι παρατηρήσεις µπορούν να 

βασιστούν στη µελέτη προφορικού υλικού αλλά και γραπτού. Το προφορικό υλικό 

µπορεί να προέρχεται από συνοµιλίες, στις οποίες η ύπαρξη µαγνητοφώνου  
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αγνοείται. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη µια στοιχειώδης κοινωνική 

κατηγοριοποίηση µε βάση τις σπουδές και το επάγγελµα των ερωτώµενων (ο.π.: 

253). 

     Επειδή οι σπουδαστές αποφεύγουν να χρησιµοποιήσουν κλιτικά στον προφορικό 

λόγο, τους δόθηκε ερωτηµατολόγιο στο οποίο τους ζητήθηκε να χρησιµοποιήσουν 

κλιτικά. Επίσης, η χρήση κλιτικών τύπων της προσωπικής αντωνυµίας απαιτεί και 

κειµενικό λόγο, γι' αυτό το ερωτηµατολόγιο βασίζεται µερικώς σε κειµενικό λόγο 

(διάλογο) που τον χαρακτηρίζει η συνοχή, η αλληλουχία και η συνάφεια έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η σχέση της αναφοράς.  

        Οι ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηµατολόγιο και που οδηγούσαν σε 

απαντήσεις µε κλιτικά είναι δύο τύπων: 

       α) ανοικτές ερωτήσεις (Ingram 1978: 322) (open-ended items)· σ'αυτή την 

περίπτωση, απαντούν οι ίδιοι οι σπουδαστές. Τα πλεονεκτήµατα αυτού του είδους 

των ασκήσεων είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει ο σπουδαστής σωστή 

απάντηση τυχαία. Επίσης, προωθούν τις ικανότητες γλωσσικής αναπαραγωγής του 

σπουδαστή (productive skills), εφόσον για να απαντήσει, χρειάζεται να επεξεργαστεί 

τα δεδοµένα του. ∆εν υπάρχει τέλος, περίπτωση να µάθουν οι σπουδαστές κάτι 

λανθασµένα που ίσως θα το έβλεπαν γραµµένο σε άλλου είδους άσκηση (π.χ. 

multiple-choice).  

      Οι ανοικτές ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηµατολόγιο είχαν άµεση αναφορά 

στο κείµενο, τις οποίες οι σπουδαστές κλήθηκαν να απαντήσουν χωρίς να µπορούν 

να αποφύγουν τη χρήση κλιτικού τύπου (σχέση αναφοράς µε την αντίστοιχη ΟΦ που 

υπάρχει στο κείµενο). Ήταν ερωτήσεις κατανόησης άµεσης αναφοράς και 

συµπεράσµατος20. Επιλέχτηκαν αυτές οι δύο κατηγορίες γιατί βοήθησαν στους  
                                                      

20 Οι ανοικτές ερωτήσεις που έχουν σχέση µε ένα κείµενο, το οποίο έχει δοθεί ήδη στους 
σπουδαστές, ονοµάζονται ασκήσεις κατανόησης (comprehension questions, Davies and Widdowson, 
1978: 154-175). Μέσα από τέτοιου είδους ασκήσεις, µπορούµε να ανακαλύψουµε το βαθµό 
κατανόησης των σπουδαστών πάνω σ' ένα συγκεκριµένο κείµενο και πόσο γρήγορα µπορούν να το 
διαβάσουν (speed reading). Οι Davies και Widdowson (ο.π.: 154-175) χωρίζουν τις ερωτήσεις σε 
τέσσερις κατηγορίες: α) άµεσης αναφοράς (direct reference): οι πληροφορίες για τις απαντήσεις τους 
δίνονται δίνονται απευθείας από το κείµενο β) αναφοράς (reference): για να απαντήσει κανείς 
χρειάζεται πρώτα να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του κειµένου γ) υπόθεσης (supposition): ο 
αναγνώστης υποθέτει την απάντηση σε µια ερώτηση που δίνεται, χρησιµοποιώντας το αισθητήριο και 
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στόχους του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, που ήταν: α) να µεταφέρουν απ΄το 

κείµενο παγιωµένες εκφράσεις µε κλιτικό και µε ποιά µορφή (πότε τα παιδιά 

πήγαιναν παλιά στο ταβερνάκι; -όταν τους την έδινε το διάβασµα), β) να εξεταστεί 

κατά πόσο οι σπουδαστές µπορούσαν να κατανοήσουν κλιτικούς τύπους που 

βρίσκονταν στο κείµενο και να τους συσχετίσουν µε τα λεξικά αντικείµενα στα 

οποία αντιστοιχούσαν [π.χ. στην πρόταση: τον συνάντησα χθες και µου είπε ότι φεύγει 

για σπουδές (την οποία λέει ο Νίκος), εξετάστηκε αν οι σπουδαστές κατανόησαν σε 

ποιο πρόσωπο αναφέρεται ο κλιτικός τύπος τον]. 

β) κλειστές ερωτήσεις, είναι οι ερωτήσεις/ασκήσεις που δίνονται στον σπουδαστή 

µε πολλές µορφές και αυτός πρέπει να επιλέξει τη σωστή, η οποία είναι µόνο µία. 

Άλλος όρος που χρησιµοποιείται γι'αυτές τις ασκήσεις, είναι ο όρος "ασκήσεις 

πολλαπλής επιλογής" (multiple-choice item, βλ. Ingram  1978:322). Τα 

πλεονεκτήµατα των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, είναι ότι απαντώνται πολύ 

γρήγορα και η βαθµολόγηση γίνεται µε µεγαλύτερη ευκολία. Επειδή η απάντηση 

είναι δοσµένη και συνεπώς συγκεκριµένη, δεν τίθεται -πολλές φορές- πρόβληµα 

αντικειµενικότητας στη βαθµολόγηση. Τέλος, (αν και η Ingram δέχεται ότι δεν 

ισχύει πάντα, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση) οι ασκήσεις αυτές, 

προσφέρουν καλύτερες πληροφορίες διάγνωσης, γιατί πιέζουν τον σπουδαστή να 

αποφασίσει µεταξύ "παρόµοιων" απαντήσεων και να επιλέξει τη σωστή. 

 
                                                                                                                                                                            

το γνωστικό του υπόβαθρο δ) αξιολόγησης (evaluation): ζητείται από το µαθητή να εκφράσει την 
άποψή του, να αξιολογήσει δηλαδή το κείµενο ή τα στοιχεία του κειµένου που διάβασε. Αυτή η 
τελευταία κατηγορία δίνεται σε σπουδαστές προχωρηµένου επιπέδου (280 ώρες), οι οποίοι έχουν 
ξεπεράσει κατά πολύ, προβλήµατα στο σύστηµα της Γ2 και είναι σε θέση να εκφραστούν µε αρκετά 
πλούσιο λεξιλόγιο στη νέα γλώσσα. 
Κατά τους Davies και Widdowson (ο.π.: 175-176), ο πρώτος στόχος αυτών των ασκήσεων είναι 

να αποκτήσουν οι σπουδαστές της Γ2 τη δυνατότητα να συσχετίσουν τη γλώσσα την οποία 
διδάσκονται ως σύστηµα, µε τη γλώσσα όπως αυτή εµφανίζεται στον συνεχή λόγο (discourse). 
∆εύτερος στόχος είναι να κατακτήσουν τις συµβάσεις οι οποίες συνδέουν τους γλωσσικούς τύπους µε 
τους επικοινωνιακούς, να µάθουν δηλαδή να χρησιµοποιούν τα γλωσσικά στοιχεία, που διδάσκονται 
στην τάξη, για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.  
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Οι κλειστές ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηµατολόγιο ήταν δύο ειδών: 

1) Κλειστές ερωτήσεις που αφορούν πληροφορίες του κειµένου και είναι κυρίως 

ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις µε συµπλήρωση κενών. 2) Κλειστές 

ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση µε το κείµενο που παρουσιάστηκε στην αρχή 

του ερωτηµατολογίου: δόθηκε στους σπουδαστές κειµενικός λόγος µε κενά στη θέση 

των κλιτικών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι σπουδαστές χρειάστηκε να επιλέξουν 

τον κλιτικό τύπο µέσα σε περιβάλλοντα αυστηρώς καθορισµένα: έπρεπε να βρουν 

τον κλιτικό τύπο στη σωστή πτώση, αριθµό και γένος έτσι ώστε να ταιριάζει µε τη 

δοµή του ρήµατος αλλά και να υπάγεται στις σχέσεις αναφοράς του κειµένου. 

Αναλυτικά το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους σπουδαστές ήταν ως εξής: 

 

Α.1) Κείµενο (∆ιάλογος) 

Νίκος: Γεια σου Ελένη, τι γίνεται; 

Ελένη: Γεια σου Νίκο, πόσο καιρό έχω να σε δω; 

Ν: Ναι, πραγµατικά πέρασαν δυο µήνες απ' την τελευταία φορά που 

συναντηθήκαµε. Πες µου τα νέα σου... 

Ε: Αγόρασα καινούριο αυτοκίνητο. 

Ν: Πότε το αγόρασες; 

Ε: Πριν ένα µήνα. 

Ν: Ωραία, θα µε πας βόλτα καµιά φορά;  

Ε: Ναι, φυσικά. Τι νέα από τον Γιώργο; 

Ν: Τον συνάντησα χθες και µου είπε ότι φεύγει για σπουδές στην Αγγλία. Μου 

έδωσε µια κασέτα µε τραγούδια του Νταλάρα, µια µε µουσική του Θεοδωράκη και  

ένα βιβλίο του Ξανθούλη. Είναι δώρα για σένα.    

Ε: Σοβαρά; Θέλω πολύ να τα δω.  

Ν: Θα σου τα φέρω αύριο στο σπίτι σου. Τι λες; 

Ε: Εγώ θα λείπω από το σπίτι αύριο, αλλά µπορείς να τα αφήσεις στη Μαρία και 

τη Νίκη που είναι φίλες µου...Τι θα' λεγες, να βγούµε µαζί η παλιά παρέα; Θα ήταν 

ωραία ιδέα να πηγαίναµε σ' εκείνο το ταβερνάκι που συχνάζαµε παλιά. Θυµάσαι που 

πηγαίναµε εκεί όταν µας την έδινε το διάβασµα; 
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Ν: Ναι, θυµάµαι. Θέλω πολύ να πάµε. Πότε θα συναντήσεις τους υπόλοιπους; 

Ε: Θα τους τηλεφωνήσω σήµερα κιόλας. Μετά θα ειδοποιήσω και σένα. 

Ν: Ωραία, τα λέµε αύριο. 

Ε: Ναι, γεια σου. 

                        

2) Να αντικαταστήσετε µε ονόµατα τους αδύνατους τύπους της προσωπικής 

αντωνυµίας (µε, µου, σε, σου, τον.../µας, σας κ.τ.λ) στις υπογραµµισµένες 

προτάσεις του διαλόγου. 

 

3) Να απαντήσετε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ): 

-Ο Νίκος έδωσε την Ελένη το βιβλίο και την κασέτα. 

-Η Ελένη συνάντησε τον Νίκο σήµερα το πρωί. Είχε να τον δει δυο µήνες. 

-Η Ελένη του υποσχέθηκε να του πάει βόλτα καµιά φορά µε το καινούριο της 

αυτοκίνητο. 

-Ο Γιώργος, τον συναντώντας τον Νίκο χθες, του είπε ότι φεύγει για σπουδές 

στην Αγγλία. 

 

 

 

4) Επιλέξτε το σωστό: 

-Τα δώρα ο Νίκος δεν θα τα δώσει στην Ελένη· στα κορίτσια  

 

θα των τα δώσει 

τους τα θα δώσει 

θα τις δώσει τα 

θα δώσει τα τους 

θα τους τα δώσει 

 

-Για τους φίλους της, η Ελένη σκέφτηκε                                          στην ταβέρνα. 
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να των πάει 

να τους πάει 

τους να πάει 

πάει να τους 

των να πάει 

 

-Ο Νίκος είπε στην Ελένη για την κασέτα,  

 

προσφέροντάς της την 

προσφέρον΄τας την της 

της την προσφέροντας 

προσφέροντάς της στην Ελένη 

προσφέροντάς της την κασέτα 

 

-Το καινούριο αυτοκίνητο                                              πριν ένα χρόνο η Ελένη, 

 

δεν το αγόρασε 

δεν αγόρασέ το 

δεν αγόρασέ του 

δεν το αγόρασε 

 

 

                                                     

 

 

 

αλλά                                                 πριν ένα µήνα. 

 

της αγόρασε 

αγόρασε του 
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το αγόρασε 

αγόρασέ το 

τον αγόρασε 

Αγόρασε 

 

-Ο Γιώργος είπε στο Νίκο:                                      το δώρο στην Ελένη. 

 

δώσε τον 

το δώσε 

δώσε το 

του δώσε 

δώσε του 

 

-Μέχρι αύριο, η Ελένη                                                   το Νίκο βόλτα. 

 

δε θα τον έχει πάει 

θα τον δεν έχει πάει 

θα δεν έχει τον πάει 

δεν τον θα έχει πάει 

έχει δεν τον θα πάει 

 

5) Να απαντήσετε τις ερωτήσεις, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από το 

κείµενο: 

-Τι ξέρεις για το καινούριο αυτοκίνητο της Ελένης; 

-Πότε τα παιδιά πήγαιναν στο ταβερνάκι παλιά; 

-Τι θα κάνει η Ελένη µε τις κασέτες; 

 

6) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής 

αντωνυµίας (µε, µου, τον, του, σε, σου,µας, σας, τους κ.τ.λ.): 

-Ο Γιώργος είπε στο Νίκο: "Αυτά είναι δώρα από µένα για την Ελένη. Θα _  _ 
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δώσεις, έτσι δεν είναι; Μην _ ξεχάσεις, σε παρακαλώ". 

-Η Ελένη υποσχέθηκε στο Νίκο να _ πάει βόλτα µε το αυτοκίνητό της αλλά δεν _ 

είπε ακριβώς πότε. 

-Η κασέτα την οποία έδωσε ο Γιώργος στο Νίκο για να _ δώσει στην Ελένη, έχει 

τραγούδια του Νταλάρα. 

-Η Ελένη και ο Νίκος θα _ πουν αύριο. 

-Ξέρω το παιδί που ο Γιώργος _ έδωσε το βιβλίο και την κασέτα· τον λένε Νίκο. 

-Η Μαρία και η Νίκη είναι οι φίλες της Ελένης. Ο Νίκος θα πάρει αύριο τις 

κασέτες και θα _ _ δώσει. 

-Η Ελένη αύριο θα λείπει από το σπίτι. Έτσι, τα δώρα δε θα _ _ δώσει, αλλά θα _ 

αφήσει στα κορίτσια. 

 

 

Β) Συµπληρώστε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής και κτητικής  

αντωνυµίας21: 

Η Αλεξάνδρα θυµάται, όταν ήταν µικρή: 

"Παλιά, σε µας, αυτό το παιχνίδι _ _ είχε µάθει η Ελένη. Πολύ _ άρεσε σε όλα τα 

παιδιά. Άρχιζε ένας από _. Εγώ, για παράδειγµα. Έκρυβα τα κλειδιά, χωρίς να _ δει 

κανένας από τους άλλους. Άφηνα όµως να φαίνεται µια άκρη _. Προσπαθούσα να _ 

_ κρύψω σε περίεργο µέρος για να µην _ βρουν. Έρχονταν τότε οι άλλοι και µε τα 

χέρια _ πίσω από την πλάτη _, άρχιζαν να _ ψάχνουν. Όποιος αποµακρυνόταν από το 

θησαυρό (τα κλειδιά), _ φώναζα: Θα παγώσεις! Σ' όποιον πλησιάζε, _ έλεγα: Θα 

καείς! Φυσικά, κέρδιζε όποιος _ έβρισκε πρώτος, οπότε µε τη σειρά του έπαιζε, 

κρύβοντάς _ _." 
 

Να σηµειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται να έχει ένα ερωτηµατολόγιο, είναι 

(Ingram 1978: 313-315): α) διαφοροποιήση (discrimination), να έχει δηλ., την ικανότητα να 

διαφοροποιεί τους σπουδαστές ανάλογα µε το ρυθµό κατάκτησης και το επίπεδο εκµάθησης  

                                                      
21 Oι κλιτικού τύποι της κτητικής αντωνυµίας χρησιµοποιήθηκαν εδώ για να διερευνήσω τις σχέσεις 
αναφοράς της ΟΦ µε τους αντίστοιχούς της κλιτικούς τύπους. 
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της Γ2 κ.τ.λ. β) αξιοπιστία (reliability): για να έχει ένα τεστ αξιοπιστία, πρέπει να έχει 

καταρχήν σταθερότητα (stability). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν δώσουµε το τεστ σε µια 

οµάδα σπουδαστών να το επεξεργαστεί, και µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα τους το 

ξαναδώσουµε και συγκρίνουµε  τα δύο αποτελέσµατα, αυτά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από συνάφεια (correlation), δηλαδή να συγκλίνουν µεταξύ τους. Το ερωτηµατολόγιο πρέπει 

να έχει επίσης ισοτιµία (equivalence) στα στοιχεία που το συνιστούν, για να είναι 

αξιόπιστο. Οι ασκήσεις δηλ., που υπάρχουν σ' αυτό, µπορούν να φέρουν τα ίδια 

αποτελέσµατα σε σπουδαστές που θα απαντήσουν και σε ένα παρόµοιο µε παρόµοιες και 

ισοδύναµες ασκήσεις. γ) εγκυρότητα (validity): η εγκυρότητα µε τη σειρά της, περιορίζεται 

από την αξιοπιστία. Όσο δηλ., έγκυρο πρέπει να είναι ένα ερωτηµατολόγιο, άλλο τόσο 

πρέπει να είναι αξιόπιστο. Αν η αξιοπιστία είναι σε χαµηλά επίπεδα, τότε και η εγκυρότητά 

του θα είναι χαµηλή. Για να είναι εποµένως αξιόπιστο, δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται 

µεγάλη απόκλιση στους βαθµούς διαφορετικών βαθµολογητών για το ίδιο γραπτό. Ούτε 

επίσης να παρουσιάζεται απόκλιση στην βαθµολόγηση των ίδιων γραπτών από τον ίδιο 

βαθµολογητή µετά από κάποιο χρονικά διάστηµα. Με λίγα λόγια, για να χαρακτηριστεί 

αξιόπιστο, χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα και σταθερότητα. 

Όµως παρόλ' αυτά, τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται στην ΕΑ22 (Error 

Analysis) είναι καθοδηγούµενα, γιατί σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής γνωρίζει την οµάδα 

στην οποία θα µετρήσει τα λάθη, γνωρίζει επίσης το επίπεδο των γνώσεων τους στη ξένη 

γλώσσα. Συνεπώς, θα προσαρµόσει το ερωτηµατολόγιο σ' αυτά τα δεδοµένα, τα οποία όµως 

θα αλλάξουν αν δοθεί το ίδιο ερωτηµατολόγιο σε µια άλλη οµάδα µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (Schachter & Celce-Murcia 1977: 448-449). 

Οι σπουδαστές οι οποίοι απάντησαν το ερωτηµατολόγιο είναι ενήλικες (από 23-

50 χρονών �Μ.Ο. 36) 14 γυναίκες και 10 άντρες, µε σπουδές πανεπιστηµιακού 

επιπέδου. Οι 12 από αυτούς αποτελούσαν το επίπεδο των προχωρηµένων και 12 το  
                                                      

22 Από δω και στο εξής, ο όρος "ανάλυση λαθών" εµφανίζεται µε τη συντόµευση ΕΑ (=Error 
Analysis). 
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επίπεδο των ενδιαµέσων. Οι 23 από τους 24 προέρχονταν από χώρες της Ευρώπης 

(Βέλγιο, Αγγλία, Ισπανία, Γερµανία, Σουηδία, Γαλλία) και 1 από την Ιαπωνία. 

Μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα είτε γιατί ενδιαφέρονται για τον ελληνικό 

πολιτισµό είτε γιατί η δουλειά τους συσχετίζεται µε την Ελλάδα και την ελληνική 

γλώσσα (καθηγητές Αρχαίων Ελληνικών, διερµηνείς, φοιτητές νεοελληνικής και 

κλασσικής φιλολογίας) είτε γιατί ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Όλοι τους 

(100%) γνωρίζουν ήδη µία ξένη γλώσσα, κυρίως Αγγλικά. 

 

 

3.3. Αποτελέσµατα  
Μέτρησα τη συχνότητα λαθών στους σπουδαστές και γι' αυτό το σκοπό 

χρησιµοποίησα στατιστικούς πίνακες23. Για την απεικόνιση των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποίησα γραφική αναπαράσταση :  
 

Γραφική αναπαράσταση στο επίπεδο των ηµιαρχαρίων 

Σύνολο µαθητών:12     

     

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 

                                           Κλίµακα βαθµολογίας 
 

 

 

                                                      
23 Χρησιµοποίησα τους στατιστικούς πίνακες του Word του προγράµµατος Windows' 95  για PC.  
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Γραφική αναπαράσταση στο τµήµα των ενδιαµέσων 

Σύνολο µαθητών: 12 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 

                                               Κλίµακα βαθµολογίας 

 

Γραφική αναπαράσταση Μ.Ο. 

Σύνολο µαθητών: 24 

    

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
 

                                  Κλίµακα βαθµολογίας 
 

Ξεκινώντας από το επίπεδο των ηµιαρχαρίων (1ος πίνακας), παρατηρούµε ότι η 

βαθµολογία τους κυµαίνεται από το "6" έως το "18" µε άριστα το "20". 

Συγκεκριµένα, ο µεγαλύτερος αριθµός σπουδαστών (3) συγκέντρωσε βαθµολογία 

"16". Κάτω από τη βάση έγραψαν τρεις (3) ("6", "7" και "9" βαθµοί) ενώ πάνω από 

τη βάση έγραψαν εννιά (9) σπουδαστές ("12", "14"-"18" βαθµοί). 
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Στο επίπεδο των ενδιαµέσων (2ος πίνακας), η βαθµολογία είναι υψηλότερη· οι 

σπουδαστές συγκέντρωσαν από "15" έως "19" βαθµούς. Ο µεγαλύτερος αριθµός 

σπουδαστών συγκέντρωσε βαθµολογία "18". Να σηµειωθεί ότι κανείς δεν έγραψε 

κάτω από τη βάση. 

Στον τρίτο πίνακα απεικονίζεται η συνολική βαθµολογία των µαθητών και για τα 

δύο επίπεδα: παρατηρούµε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός σπουδαστών (7) συγκέντρωσε 

βαθµολογία "16" και ακολουθούν οι σπουδαστές (6) οι οποίοι συγκέντρωσαν "18" 

βαθµούς ο καθένας. Πάνω από τη βάση είναι είκοσι ένας (21) σπουδαστές (από 

"14"-"19" βαθµοί) ενώ κάτω από τη βάση τρεις (3) ("6", "7", "9" βαθµοί). 

Με λίγα λόγια µπορούµε να πούµε ότι η απόδοση των σπουδαστών του επιπέδου 

των ενδιαµέσων είναι υψηλότερη από εκείνη του επιπέδου των ηµιαρχαρίων, όπως 

ήταν αναµενόµενο. 

 

3.4. Η ανάλυση των λαθών (Error Analysis) και τα συµπεράσµατα 
που προκύπτουν από αυτή 

H ανάλυση αυτή έχει ως σκοπό την αναγνώριση και την εξήγηση των λαθών που 

κάνουν οι σπουδαστές στη γλώσσα-στόχο, έτσι ώστε να βοηθηθεί και να βελτιωθεί η 

διδασκαλία της στα σηµεία που παρουσιάζει αδυναµίες. ∆ηλώνει επίσης και την 

πρόοδο που έχει σηµειώσει ο σπουδαστής και τα κενά που χρειάζεται να καλύψει. 

Πέρα απ' αυτό, µέσα απ' την ανάλυση των λαθών αυτών, µπορεί κανείς να 

κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο κατακτιέται η γλώσσα-στόχος. Σύµφωνα 

µάλιστα µε τους Schachter & Celce-Murcia (1977: 442) η ΕΑ προσπαθεί να 

εξηγήσει τις διεργασίες που γίνονται στο µυαλό του σπουδαστή όταν µαθαίνει µια 

ξένη γλώσσα. 

Όµως για να είναι αποτελεσµατική η ΕΑ, χρειάζεται να προσέξουµε τα εξής 

σηµεία: 

α) Τα λάθη των σπουδαστών να µελετώνται σε σχέση µε το κειµενικό περιβάλλον 

στο οποίο παρουσιάζονται και να µην αποµωνόνται απ' το σύνολο του παραγόµενου 

λόγου. 
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β) Πολλές φορές η ταξινόµηση των λαθών είναι προβληµατική γιατί ο ερευνητής 

δεν είναι σε θέση να κατατάξει τα λάθη σε συγκεκριµένες και ξεκάθαρες οµάδες. 

∆εν είναι αρκετό να προσπαθεί να εξετάσει τα λάθη µόνο σε σχέση µε τη γλώσσα-

στόχο αλλά χρειάζεται να έχει υπόψη του τις δοµές της µητρικής γλώσσας του 

σπουδαστή. 

γ) Η εξαγωγή ενός συµπεράσµατος που βασίζεται στην ΕΑ, θα πρέπει να είναι 

προσεκτική και µελετηµένη. Σε καµιά περίπτωση δηλαδή, δε συνδέεται η συχνότητα 

ενός λάθους µε το βαθµό δυσκολίας στη χρήση της σωστής δοµής από το 

σπουδαστή.Υπάρχει και η περίπτωση, να αποφεύγεται (avoidance) από το 

σπουδαστή µια δύσκολη δοµή και συνεπώς η συχνότητα εµφάνισης της 

συγκεκριµένης δοµής να είναι µικρή (Schachter & Celce-Murcia ο.π.: 444-449). 

Σύµφωνα µε τον Corder (1978:126) υπάρχουν τρία στάδια  που πρέπει να 

ακολουθηθούν στην διαδικασία ανάλυσης του λάθους (error anallysis). Τα στάδια 

είναι τα εξής: αναγνώριση recognition), περιγραφή (description), και εξήγηση 

(explanation).  

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, την αναγνώριση, ο διορθωτής-δάσκαλος 

χρειάζεται να λάβει υπόψη το συγκείµενο (context) µέσα στο οποίο ο σπουδαστής 

έκανε το λάθος. Μόνο µ'αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να γίνει κατανοητό τι ακριβώς 

ήθελε να πει ο σπουδαστής και να το διορθώσει κατάλληλα. Γι' αυτό το λόγο το 

συγκείµενο στο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποίησα ήταν συγκεκριµένο για όλους 

τους σπουδαστές, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό τι θέλει να πει ο 

σπουδαστής σε κάθε άσκηση. 

Στο επόµενο στάδιο, που είναι η περιγραφή των λαθών, χρειάζεται -σύµφωνα µε 

τον Corder (ο.π.: 128)-να γίνει προσεκτική διάκριση και διαχωρισµός των λαθών σε 

εκείνα που έγιναν λόγω αµέλειας ή που ο σπουδαστής προσπάθησε να µαντέψει και 

σε εκείνα που χαρακτηρίζονται από συστηµατικότητα και συχνότητα στην εµφάνισή 

τους24. Στην εργασία παρουσιάζω και περιγράφω τα λάθη που εµφανίζονται 

συστηµατικά. 
                                                      

24 Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουµε υπόψη όταν αναλύουµε τα λάθη των σπουδαστών της 
Γ2, είναι σε ποιό στάδιο συστηµατικότητας βρίσκονται. Κατά τον Corder (1978: 131), τα στάδια στα 
οποία µπορεί να βρίσκεται ένας σπουδαστής που κάνει λάθη στη γλώσσα- στόχο είναι τα εξής: 1) 
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Τα είδη του λάθους εξάλλου, διακρίνονται σε τρεις οµάδες, στις οποίες χρειάζεται 

να τα ταξινοµούµε για να µπορέσουµε να τα εξηγήσουµε: α) transfer errors25, τα 

οποία γίνονται στην Γ2 επειδή ακολουθούνται κανόνες της Γ1, β) analogical 

errors,στην περίπτωση που ο µαθητής έχει µάθει κάποιο κανόνα της γλώσσας 

στόχου, όµως συνεχίζει να κάνει λάθη γιατί δεν γνωρίζει τις κατηγορίες που θα τον 

εφαρµόσει, γ) teaching-induced errors, για τα λάθη που δηµιουργούνται απ'τη 

µέθοδο ή το υλικό που χρησιµοποιείται στη διδασκαλία (Corder, 1978:130-131). 

Τα λάθη που περιγράφω εδώ αφορούν κυρίως την πρώτη (transfer errors) και τη 

δεύτερη κατηγορία (analogical errors). ∆εν ασχολήθηκα µε την τρίτη οµάδα λαθών 

γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δε γνώριζα το υλικό και τον τρόπο διδασκαλίας 

που έχουν παρακολουθήσει οι σπουδαστές για την εκµάθηση των κλιτικών τύπων, 

εφόσον οι σπουδαστές προέρχονται από διαφορετικές χώρες και εποµένως το υλικό 

και η διδασκαλία των ΝΕ ως γλώσσα-στόχο ποικίλει από χώρα σε χώρα. Αναφέρω 

όµως λάθη τα οποία δηµιουργούνται λόγω της µη συµµετοχής του ξένου σε 

οργανωµένη διδασκαλία ΝΕ και συνεπώς η γνώση του για τη γλώσσα-στόχο 

προέρχεται µόνο από την συνδιαλλαγή του µε ιθαγενείς οµιλητές της γλώσσας αυτής 

στο φυσικό περιβάλλον που αυτή µιλιέται. 

Στις απαντήσεις που έδωσαν οι σπουδαστές µέσα στο ερωτηµατολόγιο 

παρατηρήθηκαν λάθη σε δοµές όπως: δευτερεύουσες προτάσεις (αναφορική: που του 
                                                                                                                                                                            

προσυστηµατικό στάδιο, όταν δεν ξέρει αρκετά το σύστηµα της Γ2 και κάνει απρόβλεπτα λάθη, 2) 
συστηµατικό στάδιο, όταν παρουσιάζεται συχνότητα και συστηµατικότητα στα λάθη. Ο σπουδαστής 
ξέρει κάποιους κανόνες του συστήµατος της Γ2 αλλά τους χρησιµοποιεί ανεπαρκώς. Αν ρωτηθεί γιατί 
παρήγαγε κατ'αυτό τον τρόπο το εκφώνηµα, θα επιχειρηµατολογήσει το σκεπτικό που ακολούθησε. 3) 
µετασυστηµατικό στάδιο, ενώ ξέρει τους κανόνες για την παραγωγή της Γ2, παράγει τις σωστές δοµές 
χωρίς συνέπεια (inconsistently). Ξέρει δηλ., τους κανόνες αλλά δεν µπορεί να τους εφαρµόσει πάντα 
είτε λόγω απροσεξίας είτε λόγω απώλειας µνήµης. 

 
25Σύµφωνα µε την Odlin, (1989: 36-38), η µεταφορά στοιχείων από τη µητρική γλώσσα προς τη 

γλώσσα-στόχο διακρίνεται σε θετική και αρνητική. Μπορούµε να µιλήσουµε για θετική µεταφορά 
(positive transfer) στην περίπτωση σπουδαστών που η Γ1 έχει αντίστοιχες δοµές (π.χ.για τα κλιτικά) 
µε την Γ2, δηλ., τα Ελληνικά (π.χ. Ισπανοί, Γάλλοι κ.τ.λ.) και συνεπώς δεν έχουν πρόβληµα στην 
παραγωγή των κλιτικών στη γλώσσα-στόχο. Σε περιπτώσεις π.χ. Άγγλων σπουδαστών η χρήση και 
παραγωγή δοµών µε κλιτικό είναι λανθασµένη, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες δοµές στην µητρική 
τους γλώσσα. Μιλάµε δηλαδή, για αρνητική µεταφορά στοιχείων από την Γ1 στην Γ2, η οποία µπορεί 
να εµφανιστεί ως:α) µη παραγωγικότητα, όταν αποφεύγουν τη χρήση δοµών µε κλιτικά β) 
παραγωγικότητα, όταν αντί για το κλιτικό επαναλαµβάνεται το αντικείµενο (παραγωγή απλών δοµών) 
γ) µεταβολή, αλλοίωση στη δοµή της γλώσσας. Τέτοιου είδους λάθη είναι η υπερδιόρθωση, π.χ. η 
χρήση µόνο κλιτικού σε αιτιατική και σε δοµές που απαιτείται γενική. 
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έδωσε ο Γιώργος), µετοχές (συναντώντάς τον το Νίκο), προστακτική (δώσε το), 

αρνητικές δοµές (δεν το αγόρασε, δεν θα της τα δώσει), δείκτες τροπικότητας 

(modality markers: θα της τα δώσει, να τον πάει βόλτα), παγιωµένες εκφράσεις (όταν 

µας την έδινε το διάβασµα). Τα κλιτικά µέσα σ'αυτές τις προτάσεις θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν απαραίτητα , λόγω της αναφορικής σχέσης (reference) που υπάρχει µε 

προηγούµενες προτάσεις όπου εµφανίζονται οι λεξικοί τύποι ως παλιά πληροφορία. 

Σχηµατοποίηση των λαθών 

1) Άµεσο αντικείµενο 

-Περίφραση: 

θα πάει βόλτα για το Νίκο 

θα ειδοποιήσω στο Νίκο 

θα τηλεφωνήσει για το Γιώργο 

-αποφυγή (avoidance) χρήσης κλιτικού σε δοµή που είναι απαραίτητη η 

παρουσία του  

µόνο ότι *(το) αγόρασε πριν από ένα µήνα 

 

2)Έµµεσο αντικείµενο: 

 -γενίκευση στη χρήση αιτιατικής: 

*τον έλεγα 

*το φώναζα 

*δεν τον είπε  

*να το δώσει την Ελένη      

* τον δώθηκε ο Γιώργος26 

*το έδωσε ο Γιώργο 

*θα της δώσει τις φίλες της 

*κρύβοντάς τον τα 

*ο Γιώργος τον έδωσε το βιβλίο 

-περίφραση: 

να το φέρει στο σπίτι της Ελένης/ στο σπίτι αυτής/ στο σπίτι της 

                                                      
26 Kρατάω την ορθογραφία, όπως αυτή εµφανίζεται στα ερωτηµατολόγια των σπουδαστών. 
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όταν το διάβασµα έδινε σε µας την κούραση 

θα τηλεφωνήσει για το Γιώργο 

 

3) -δυσκολία στην συνεµφάνιση κλιτικού τύπου έµµεσου -άµεσου 

αντικειµένου 

να το φέρει στο σπίτι της Ελένης/ στο σπίτι αυτής/ στο σπίτι της 

-αποφυγή και λανθασµένη χρήση κλιτικού για το έµµεσο και άµεσο 

αντικείµενο όταν οι ΟΦ στις οποίες αντιστοιχούν βρίσκονται στον ίδιο 

αριθµό, πτώση και γένος   

*τα δώρα θα τις αφήσει στα κορίτσια 

 

4) συµφυρµός αιτιατικής-ονοµαστικής και αιτιατικής-γενικής στις ΟΦ: 

*του έδωσε το Γιώργο 

*το έδωσε ο Γιώργο 

*του έδωσε ο Γιώργο 

*πες του Νίκο 

*τα έδωσε στο Νίκος για να δώσει αυτός στην Ελένη  

 

5) λάθος στη γραφή των κλιτικών  

*θα τους της δώσει 

*θα τις δώσει τα 

 

6) λανθασµένη θέση του κλιτικού πριν ή µετά το ρήµα 

*τον συναντώντας το Νίκο 

*της την προσφέροντας 

*τους τα θα δώσει 

*αγόρασε το 

*δεν αγόρασε το 

* δεν τον θα έχει πάει 

*το να είχε µάθει 
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*το δώσε το δώρο 

 

7) σύγχυση στη θέση του κλιτικού για το  άµεσο και του έµµεσο 

αντικείµενο  

*θα τα της δώσει 

*θα τις δώσει τα 

*τα τους δώσει 

* τα της δώσει 

 

8) δυσκολία στη σύνδεση του κλιτικού τύπου µε την αντίστοιχή του ΟΦ, 

όταν αυτή απέχει από το ρήµα 

*δώσε τουi το δώρο στην Ελένηi 

*την οποίαi έδωσε ο Γιώργος για να τονi δώσει στην Ελένη 

*έκρυβα τα κλειδιάi χωρίς να τουςi δει κανένας 

*άφηνα όµως να φαίνεται µια άκρη τουi (ενν. των κλειδιώνi) 

*έκρυβα τα κλειδιάi χωρίς να τοi δει κανένας 

*όποιοςi αποµακρυνόταν από το θησαυρό τοi φώναζα 

*θα τοi (ενν.τα κλειδιάi) της δώσεις 

 

9) Πρόβληµα κατανόησης του κλιτικού στις παγιωµένες εκφράσεις (fixed 

phrases) 

όταν µας την έδινε το διάβασµα 

τα λέµε 

 

10) παρεµβολή Γ2 στη Γ3 

*να των πάει  

*να φαίνεται µια άκρη των 
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 Η σειρά µε την οποία παρουσιάζονται παρακάτω τα λάθη, δεν βασίζεται στη 

συχνότητα εµφάνισής τους ούτε στο βαθµό αξία τους, αλλά µε µια σειρά που 

θεώρησα λογική ξεκινώντας από απλούστερες συντακτικές δοµές και προχωρώντας 

σε πιο περίπλοκες. 

Η ανάλυση των λαθών οδηγεί στα εξής αποτελέσµατα: 

1) Σε περίπτωση κλιτικοποίησης άµεσου αντικειµένου σε αιτιατική, οι φοιτητές 

απαντούν µε µεγάλη επιτυχία (80%) (να το δώσει, θα το φέρει). Υπάρχουν όµως 

περιπτώσεις που οι σπουδαστές απαντούν περιφραστικά ακόµη και για το λεξικό 

αντικείµενο: *θα ειδοποιήσω στο Νίκο- *θα πάει βόλτα για το Νίκο, ή αποφεύγουν να 

το χρησιµοποιήσουν δηµιουργώντας µ' αυτό τον τρόπο αντιγραµµατική πρόταση: 

*(ξέρω) µόνο ότι *(το) αγόρασε πριν ένα µήνα.  Το ίδιο παρατηρήθηκε και όταν στη 

θέση του άµεσου αντικειµένου χρησιµοποιείται γενική: *θα τηλεφωνήσει για το 

Γιώργο  

2) Σε περίπτωση εµµέσου αντικειµένου (του έδωσε) παρατηρείται χαρακτηριστική 

τάση αποφυγής (avoidance) µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σφάλµατα. Άλλες 

φορές χρησιµοποιείται κλιτικό άµεσου αντικειµένου (*το έδωσε- *τον έδωσε) και 

άλλες φορές περίφραση (θα το φέρει αύριο στο σπίτι της Ελένης / στο σπίτι αυτής) ή 

γενίκευση στη χρήση της αιτιατικής πτώσης και στις δοµές που χρειάζεται γενική.  

Παρατηρήθηκε δηλαδή, γενίκευση της χρήσης της αιτιατικής ως αντικειµένου σε 

µονόπτωτα ρήµατα: *τον έλεγα, *το φώναζα, *δεν τον είπε. Οι σπουδαστές δηλαδή, 

έχουν σχηµατοποιήσει στο µυαλό τους τη µορφή του άµεσου αντικειµένου σε 

αιτιατική γι' αυτά τα ρήµατα, ακόµα και όταν αυτό εµφανίζεται σε γενική. 

3) Η συνεµφάνιση έµµεσου και άµεσου κλιτικού είναι σε µικρή συχνότητα 

(ποσοστό 18%) (θα της το φέρει).  Οι σπουδαστές αποφεύγουν να χρησιµοποιήσουν 

κλιτικό για το άµεσο και έµµεσο αντικείµενο ενός ρήµατος όταν οι δύο αντίστοιχοι 

λεξικοί τύποι βρίσκονται στον ίδιο αριθµό, πτώση και γένος [*(τα δώρα) θα τις 

αφήσει στα κορίτσια, αντί: (τα δώρα) θα τους τα αφήσει). 
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4) Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές συνδέουν το µεταβατικό ρήµα 

µε άµεσο αντικείµενο που ακολουθεί και κατά συνέπεια, στις απαντήσεις τους 

χρησιµοποιούν αιτιατική (*το Γιώργο) ή συµφυρµό αιτιατικής-ονοµαστικής (*ο 

Γιώργο). Αυτό σηµαίνει ότι έχουν σταθεροποιήσει στο µυαλό τους ένα 

συγκεκριµένο δοµικό σχήµα Υ- Ρ- Αµ. Αντ., που ίσως µάλιστα έχει καθολική ισχύ. 

Στη χρήση του άµεσου αντικειµένου, παρατηρείται συµφυρµός αιτιατικής-γενικής: 

*πες του Νίκο. Ο συγκεκριµένος σπουδαστής δεν είναι σίγουρος αν το αντικείµενο 

είναι σε αιτιατική ή σε γενική. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι σπουδαστές έχουν 

σταθεροποιήσει στο µυαλό τους ότι το άµεσο αντικείµενο είναι σε αιτιατική και 

διστάζουν να χρησιµοποιήσουν γενική ακόµα και όταν χρειάζεται. 

5) Επίσης, παρατήρησα λάθη στην ορθογραφία των κλιτικών σε περιπτώσεις που 

η φωνητική αναπαράσταση δύο τύπων είναι η ίδια και διαφέρει µόνο η µορφολογία 

τους (π.χ. τον-των, της-τις). Για παράδειγµα, στη φράση: *θα τους της δώσει, ο 

σπουδαστής θέλει να αποδώσει τη δοµή: θα τους τις δώσει, αλλά ίσως δεν το έχει δει 

ποτέ σε γραπτή µορφή αλλά µόνο το έχει ακούσει. Γι' αυτό το λόγο συγχέει  

 

το    "της"                          µε το                     "τις"                  
 + θηλυκό               + θηλυκό 

 +   ενικός               + πληθυντικός 

 +  γενική               + αιτιατική 

 

γιατί έχουν και τα δύο την ίδια φωνητική αναπαράσταση /tis/. Ο συγκεκριµένος 

σπουδαστής έχει µάθει τις βασικές δοµές της γλώσσας-στόχου µέσα από την 

επικοινωνία και τη συναναστροφή του µε ιθαγενείς οµιλητές της ΝΕ χωρίς να έχει 

συστηµατοποιήσει αυτές τις δοµές στο περιβάλλον µιας τάξης. Συνεπώς, δε µπορεί 

να διακρίνει και να αντιµετωπίζει φωνητικές αµφισηµίες, όπως η προηγούµενη.  
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6) Όσον αφορά τη θέση των κλιτικών τύπων παρατηρήθηκε γενίκευση της 

εµφάνισής τους πριν από το ρήµα σε όλες τις περιπτώσεις: *τον συναντώντας τον 

Νίκο, *της την προσφέροντας, *τους τα θα δώσει, *το δώσε. Οι σπουδαστές δηλαδή, 

γενίκευσαν την χρήση του κανόνα ότι οι κλιτικοί τύποι των αντικειµένων 

εµφανίζονται πριν από το ρήµα και το εφάρµοσαν και για τις περιπτώσεις της 

µετοχής, της προστακτικής και των δεικτών τροπικότητας (modality markers). 

Αξιοσηµείωτη είναι η ακόλουθη περίπτωση: ?αγόρασέ το (οριστική), * δεν 

αγόρασέ το. Η συγκεκριµένη σπουδάστρια µένει µόνιµα στην Κρήτη και εποµένως 

έχει ακούσει πολλές φορές τις δοµές:  

Ο Γιώργος εγόρασέ το το βιβλίο, δίνω του το το βιβλίο, µιλώ του, ρωτώ τονε27, 

 αλλά: δεν του το δίνω, δεν του µιλώ, δεν τον ρωτώ. 

 Τη δοµή αυτή τη γενίκευσε και για τις περιπτώσεις όπως: *δεν αγόρασέ το, η 

οποία όµως δεν λέγεται ούτε στο Κρητικό ιδίωµα, αντίθετα ισχύει η καθολική δοµή 

των ΝΕ: δεν το αγόρασε. 

7) Η θέση του κλιτικού τύπου για το άµεσο και το έµµεσο αντικείµενο των 

δίπτωτων ρηµάτων δεν είναι πολλές φορές ξεκάθαρη για τους σπουδαστές. Γι' αυτό 

το λόγο, παρατηρούνται λάθη του τύπου: *θα τα της δώσεις, που ίσως µπορούν να 

εξηγηθούν από το γεγονός ότι οι σπουδαστές υπεργενικεύουν το σχήµα Υ-Ρ-Αµ.Α-

Εµ.Α και για τις δοµές µε κλιτικό, δηλαδή ότι το άµεσο αντικείµενο (αιτιατική) 

προηγείται του έµµεσου (γενική). 

8) Επίσης, παρατηρείται δυσκολία στο να αντιστοιχήσουν τον κλιτικό τύπο µε την 

ΟΦ, ιδίως όταν αυτά τα δύο συνεµφανίζονται ή όταν ο κλιτικός τύπος είναι µέσα σε 

αναφορική πρόταση και η ΟΦ βρίσκεται σε απόσταση από το ρήµα. Έτσι, στην 

περίπτωση συνεµφάνισης κλιτικού και ΟΦ, οι σπουδαστές αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα στο να συσχετίσουν αυτά τα δύο, εφόσον έχουν µάθει ότι το αντικείµενο 

βρίσκεται κοντά µε το ρήµα και µάλιστα την προτασιακή δοµή Υ-Ρ-Αµ.Α-Εµ.Α. 

(*δώσε του το δώρο στην Ελένη). Όταν χρειάζεται να αντικαταστήσουν ΟΦ µε 

κλιτικό τύπο, παρατηρείται αδυναµία στο να συνδέσουν το άµεσο αντικείµενο µε το 

ρήµα. Έτσι, στην πρόταση: * την οποία έδωσε ο Γιώργος για να τον δώσει στην  
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27 βλ. Philippaki-Warburton (1987) The theory of empty categories and the pro-drop parameter in 
Modern Greek 
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Ελένη, (αντί: την οποία έδωσε ο Γιώργος για να τη δώσει στην Ελένη) η ΟΦ που 

χρειάζεται να αντικαταστήσουν (την οποία) βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από την 

αναφορική πρόταση και γι' αυτό το λόγο την συγχέουν µε το υποκείµενο το οποίο 

βρίσκεται πιο κοντά στο ρήµα. 

 Αξιοσηµείωτη είναι η χρήση παθητικής σύνταξης στην αναφορική πρόταση (το 

οποίο του έδωσε ο Γιώργος> το οποίο του δόθηκε από το Γιώργο) που παρατηρήθηκε 

σε σπουδαστή, ο οποίος είναι ιθαγενής οµιλητής της αγγλικής γλώσσας. Εδώ 

πρόκειται για καθαρή περίπτωση παρεµβολής (interference) της Αγγλικής. 

∆εδοµένου ότι πραγµατώθηκε λανθασµένη παραγωγή στα ΝΕ, θα µπορούσαµε να 

µιλήσουµε για  αρνητική µεταφορά γνώσης από τη µητρική γλώσσα (negative 

trasfer) (Odlin, 1989 :38-41). Πιο συγκεκριµένα, ο φοιτητής µεταφέρει τη γνώση του 

της Αγγλικής ότι παθητικοποιείται και το άµεσο και το έµµεσο αντικείµενο στα ΝΕ: 

α) A book was given to George ( by someone) 

β) George was given a book (by someone)  

Η πρόταση β) αντιστοιχεί µε το λάθος: * το οποίο τον δώθηκε ο Γιώργος (πβ. The 

book that was given to him by George). 

Ο φοιτητής δε συνειδητοποιεί ότι στα ΝΕ µόνο το άµεσο αντικείµενο 

παθητικοποιείται και συγχέει τους θεµατικούς ρόλους (agent-theme-recipient). 

9) Οι σπουδαστές δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και 

συνεπώς να εξηγήσουν την παγιωµένη έκφραση: µας την έδινε, σηµειώνοντας 

ποσοστό επιτυχίας 41,7%. Η έκφραση "τα λέµε" ήταν λίγο περισσότερο γνωστή 

σ΄αυτούς και σηµείωσαν επιτυχία σε ποσοστό 58,4%. 
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10) Σε σπουδαστές που ήδη γνώριζαν Αρχαία Ελληνικά (ως καθηγητές των 

Αρχαίων Ελληνικών στη χώρα τους), παρατηρήθηκε παρεµβολή του συστήµατος 

των Αρχαίων Ελληνικών στο σύστηµα των Νέων Ελληνικών. Σ' αυτή την περίπτωση 

τα Αρχαία Ελληνικά παίζουν το ρόλο της Γ2 και τα Νέα Ελληνικά το ρόλο της Γ3, 

γιατί η γνώση της πρώτης προηγήθηκε χρονικά από τη δεύτερη: *να των πάει, αντί: 

να τους πάει - *να φαίνεται µια άκρη των αντί: να φαίνεται µια άκρη τους. 

 

3.5. Συµπεράσµατα 
Φτάσαµε στο συµπέρασµα ότι η χρήση κλιτικού τύπου είναι άµεσα συνδεδεµένη 

µε λόγο που χαρακτηρίζεται από συνοχή και συνεκτικότητα. Παρατηρήσαµε τα λάθη 

που κάνουν οι ξένοι σπουδαστές στη χρήση των κλιτικών στο γραπτό λόγο, γιατί 

όπως συµπεράναµε -ύστερα από µέτρηση -αποφεύγουν τη χρήση τους στον 

προφορικό λόγο, αν και είναι η κατεξοχήν µορφή λόγου που περιέχει κλιτικούς 

τύπους (χαρακτηριστικό αµεσότητας προς τον συνοµιλητή κ.τ.λ.). 

Με βάση τα λάθη τα οποία ταξινοµήσαµε από τα ερωτηµατολόγια των ξένων 

σπουδαστών θα προσπαθήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο να προτείνουµε µια µορφή 

διδασκαλίας που να δίνει έµφαση στις προβληµατικές δοµές. 
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4. Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται µερικά αξιόπιστα διδακτικά εγχειρίδια για τη 

διδασκαλία των ΝΕ ως ξένης γλώσσας και δίνεται έµφαση στο πώς παρουσιάζουν 

τους κλιτικούς τύπους µέσα στο υλικό τους. Στο τέλος του κεφαλαίου παραθέτουµε 

µια πρόταση διδασκαλίας των κλιτικών τύπων στο επίπεδο των ηµιαρχαρίων και των 

ενδιαµέσων. 

 

4.1 Η διδασκαλία των κλιτικών τύπων σε διδακτικά εγχειρίδια 
για τα ΝΕ ως ξένη γλώσσα 
Εξέτασα έναν ικανοποιητικό αριθµό διδακτικών εγχειριδίων που κυκλοφορούν 

στο εµπόριο και έχουν ως αντικείµενό τους τη διδασκαλία των ΝΕ ως ξένης 

γλώσσας και είναι τα εξής: 

A.Π.Θ. (σε συνεργασία του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου ΝΕ Γλώσσας 

του Α.Π.Θ.) (1983) Aρχίζω τα Νέα Ελληνικά, Θεσσ/νίκη: University Studio Press. 

Α.Π.Θ., Ινστιτούτο ΝΕ Σπουδών, Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη (σε συνεργασία του 

διδακτικού προσωπικού του Σχολείου ΝΕ Γλώσσας του ΑΑ.Π.Θ.) (1990) Τα Νέα 

Ελληνικά για ξένους, Θεσσ/νίκη: Ινστιτούτο ΝΕ Σπουδών & συγγραφείς. 

Αµπάτη, Σ.- Κανελλοπούλου, Ρ.- Παντελόγλου, Λ.- Σεκερτζή, Κ.- Σιµόπουλος, Γ. 

(1997) Περιπλανήσεις. Μαθήµατα ελληνικών για ξενόγλωσσους. Επικοινωνιακή 

προσέγγιση, Αθήνα: 

Αρβανιτάκης, Κ.& Αρβανιτάκη, Φ. (19922) Επικοινωνήστε Ελληνικά, Αθήνα: 

Arvanitakis. 

Βογιατζίδου, Σ.-∆εµίρη-Προδροµίδου, Ε.-Νικολαϊδου-Νέστορα, Ν.-Τρύφωνα-

Αντωνοπούλου, Ν. (1989) Ξέρετε Ελληνικά; ∆ιάλογοι, Θεσσ/νίκη: University Studio 

Press. 
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Diamantopoulou, S. & Lindberg, N. (1991) Neügriechisch für Anfänger, Max 

Hueber Verlag. 

___________________________ (1991) Neügriechisch für Fortgeschrittene, 

Max Hueber Verlag. 

Καβουκόπουλος, Φ.(-Κουτσοµητοπούλου, Ε.- Αργυρούδη, Μ.- ∆αγκλή, Β.) 

(1997) Νέα Ελληνικά για Αρχάριους, Αθήνα: Νεφέλη. 

Karagiannidou, E. & Kouptsidis, C. (1996) Καληµέρα. Griechisch für Anfänger, 

Berlin/ München: Langenscheidt KG. 

Λύτρα, Σ. (1985) Νέα Ελληνικά 1, Αθήνα: Άλφα. 

_____________  Νέα Ελληνικά 2, Αθήνα: Άλφα.  

Μαρινέτα, ∆. & Παπαχειµώνα, ∆. (19923) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 1+1, Αθήνα: 

Νόστος. 

___________________________ (19923) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 2+2, Αθήνα: 

Νόστος. 

Μαυρούλια, Σ. & Γεωργαντζή, Ευ. (19832) Τα Νέα Ελληνικά για ξενόγλωσσους. 

Οπτικοακουστική µέθοδος, Αθήνα: Sapho Mavroulia. 

Μπαµπινιώτης, Γ. (1993) Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιο της Ελληνικής ως ξένης 

(δεύτερης) γλώσσας, Αθήνα: Ίκαρος. 

Sarelakos, Th. (1988) Methodos, Amsterdam: Sarelakos. 

Τλούπα, Σ. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (1992) Νέα Ελληνικά 1, Αθήνα: Παπαζήση. 

Χαραλαµποπούλου, Ν. & Χαραλαµπόπουλος, Α. (1996) Επικοινωνώ στα 

Ελληνικά. Επίπεδο Αρχαρίων, Αθήνα: Παρατηρητής. 

Όλα τα διδακτικά εγχειρίδια ανταποκρίνονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές, 

διδακτικές και ψυχολογικές αντιλήψεις. Στοχεύουν στην ανάπτυξη υψηλού βαθµού 

νοητικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι η εφαρµογή, η ανάλυση, η σύνθεση και η 

αξιολόγηση. Είναι επίσης προσαρµοσµένη στο γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο των 

µαθητών (ενήλικες).  

1) ∆οµολειτουργική µέθοδος 
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Οι γλωσσικές µορφές δίνονται µέσα σε κειµενικό λόγο (διαλογικό ή 

αφηγηµατικό) ή σε προτασιακή δοµή, και η παρουσίαση της γραµµατικής παίζει  

 

βασικό ρόλο. Οι ασκήσεις βασίζονται στην προτασιακή δοµή και είναι συνήθως 

καθοδηγούµενες ή µηχανιστικές. Οι κλιτικοί τύποι (στο µορφολογικό και συντακτικό 

επίπεδο) εµφανίζονται στις αρχικές ενότητες28 σε µεγάλο αριθµό των διδακτικών 

εγχειριδίων: 

-Α.Π.Θ. (1983): µάθηµα 4ο (άµεσο αντικείµενο), 8ο (έµµεσο αντικείµενο) από 20 

µαθήµατα  

-Α.Π.Θ. (1990): µάθηµα 11ο (άµεσο αντικείµενο), 12ο (έµµεσο), 13ο (άµεσο και 

έµµεσο) από 38 µαθήµατα 

-Βογιατζίδου: µάθηµα 13ο-16ο και 25ο-27ο (άµεσο),  56ο-60ο (έµµεσο) από 85 

µαθήµατα  

-Μαυρούλια: µάθηµα 5ο (άµεσο/ έµµεσο) από 16 µαθήµατα 

-Sarelakos: ενότητα 3η (άµεσο/ έµµεσο) από 8 ενότητες 

Επίσης εµφανίζονται σε κείµενα τα οποία είτε αφορούν περιστάσεις επικοινωνίας 

(Μαυρούλια) είτε όχι (Βογιατζίδου, Sarelakos, Α.Π.Θ.). 

2) Επικοινωνιακή-∆οµολειτουργική µέθοδος 

Συνδυάζονται οι γλωσσικές λειτουργίες και οι επικοινωνιακές περιστάσεις µε τη 

διδασκαλία  γραµµατικών δοµών µέσα σε προτασιακή δοµή. Οι ασκήσεις είναι 

µηχανιστικές, καθοδηγούµενες και ανοικτού τύπου. Εµφανίζονται περιστάσεις 

επικοινωνίας και γλωσσικές λειτουργίες, οι οποίες είναι άλλες φορές οργανωµένες 

σε πίνακες (Καβουκόπουλος) και άλλες όχι (Μπαµπινιώτης, Αρβανιτάκης, 

Παπαχειµώνα, Λύτρα, Τλούπα). Τα κλιτικά εµφανίζονται είτε στις αρχικές ενότητες 

του κάθε βιβλίου είτε σε πιο προχωρηµένο επίπεδο: 

-Αρβανιτάκης βιβλίο 1ο: όχι κλιτικοί τύποι σε 24 µαθήµατα, βιβλίο 2ο: µάθηµα 

2ο (άµεσο), 5ο (έµµεσο), 9ο (άµεσο/ έµµεσο) από 24 µαθήµατα 

-Καβουκόπουλος: ενότητα 3η (άµεσο/ έµµεσο) από 12 ενότητες 
                                                      

28 Να σηµειώσουµε ότι ο χωρισµός σε ενότητες/ µαθήµατα για κάθε βιβλίο διαφέρει ως προς την έκταση και 
συνεπώς το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την κάλυψη της ενότητας/ µαθήµατος είναι διαφορετικό. 
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-Λύτρα 1ο βιβλίο: µάθηµα 3ο (άµεσο αντικείµενο) από τα 22 µαθήµατα, 2ο 

βιβλίο: µάθηµα 1ο (έµµεσο αντικείµενο) από 22 µαθήµατα 

-Μπαµπινιώτης: ενότητα 5η (άµεσο/ έµµεσο) από 20 ενότητες 

-Παπαχειµώνα 1ο βιβλίο: ενότητα 4η και 7η (άµεσο), 10η (άµεσο/ έµµεσο) από 

16 ενότητες,  βιβλίο 2ο: ενότητα 2η (άµεσο/ έµµεσο) από 11 ενότητες 

-Τλούπα: ενότητα 12η (άµεσο), 17η (έµµεσο) από 23 ενότητες 

3) Επικοινωνιακή µέθοδος 

Τα εγχειρίδια που  ακολουθούν αυτή τη µέθοδο, δίνουν έµφαση στις 

επικοινωνιακές καταστάσεις και παρουσιάζουν τη γραµµατική σε δεύτερη θέση. Οι 

ασκήσεις είναι ανοικτού τύπου ή καθοδηγούµενες. Οι γλωσσικές λειτουργίες και οι 

περιστάσεις επικοινωνίας είναι οργανωµένες σε πίνακες (επικοινωνία, γραµµατική, 

λεξιλόγιο). Τα κλιτικά εµφανίζονται µόνο στην περίπτωση που το απαιτεί το θέµα 

(topic) της επικoινωνιακής περίστασης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

γλωσσικής δραστηριότητας. ∆ηλαδή, οι µαθητές τα διδάσκονται µέσα στην 

επικοινωνιακή περίσταση  και όχι χωριστά στο γραµµατικό µέρος. 

-Αµπάτη κ.τ.λ.: ενότητα 5η (άσε µε/µας, δε µου λες), 9η (µου/σου... αρέσει) από 15 

ενότητες 

-Diamantopoulou, für Anfänger: ενότητα 24η (µου κάνει το φόρεµα) από 30 

ενότητες, für Fortgeschrittene: ενότητα 8η (έµµεσο και άµεσο αντικείµενο) από 10 

ενότητες 

-Karagiannidou: µάθηµα 14ο (έµµεσο αντικείµενο), 16ο (άµεσο αντικείµενο) από 

16 ενότητες 

-Χαραλαµπόπουλου: ενότητα 6η (άµεσο αντικείµενο), 9η (έµµεσο αντικείµενο) 

από 10 ενότητες 

Γενικά, όλα τα εγχειρίδια προσφέρουν κίνητρα στους µαθητές για τη χρήση τους 

και τους ενεργοποιούν τα βιώµατά τους διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

εµπλοκή των σπουδαστών στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτό το επιτυγχάνουν-άλλα 

εγχειρίδια περισσότερο και άλλα λιγότερο-µέσα από την παρουσίαση διαλογικού και 

αφηγηµατικού λόγου που το θέµα του έχει άµεση σχέση µε τα ενδιαφέροντα του 

µαθητή. 
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Αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες (ακρόαση, ανάγνωση, κατανόηση, παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου) µέσα από εργασίες. Στο πρώτο κυρίως επίπεδο 

εκµάθησης, χρησιµοποιούν ένα είδος λόγου, τον καθηµερινό προφορικό λόγο.  

Τέλος, το υλικό των διδακτικών εγχειριδίων υποδεικνύει µέσα (π.χ. ασκήσεις, 

δραµατοποίηση κ.τ.λ.) για την κατάκτηση των στόχων κάθε ενότητας και 

πραγµατεύεται προοδευτικά (από τάξη σε τάξη ή από επίπεδο σε επίπεδο) τα 

γραµµατικά φαινόµενα. 

 

 

 

4.2. Πρόταση για τη διδασκαλία των κλιτικών τύπων 
 

Οι διδακτικές ενότητες που ακολουθούν αφορούν τη διδασκαλία των κλιτικών 

τύπων της προσωπικής αντωνυµίας στο επίπεδο των ηµιαρχαρίων και των 

ενδιαµέσων29. Με βάση τις µεθόδους διδασκαλίας του πρώτου κεφαλαίου της 

εργασίας µας, συνδυάζω την επικοινωνιακή προσέγγιση µε τη συστηµατική δοµή 

των κλιτικών µε µονόπτωτα και δίπτωτα ρήµατα (π.χ. αγοράζω, δείχνω αντίστοιχα). 

Οι συνθήκες επικοινωνίας που έχουν επιλεγεί είναι: 

α) Πληροφορίες για ταξίδι (από το Ρέθυµνο προς την Κνωσό) 

β) Ξενάγηση στην Κνωσό. 

Ας σηµειωθεί ότι το διδακτικό υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω εφαρµόστηκε 

πειραµατικά σε τάξη ξένων σπουδαστών πριν πάρει την τελική του µορφή. 

Η λεκτική συµπεριφορά (verbal behaviour)-µε βάση το µοντέλο του van Ek 

(1976: 5-8) -αναλύεται σε γλωσσικές λειτουργίες (language functions), όπως είναι 

ερωτήσεις, περιγραφή εκθεµάτων κ.τ.λ. Οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη είναι: 

 
                                                      

29 Οι λόγοι που επέλεξα τα συγκεκριµένα επίπεδα σπουδαστών ως τα πλέον κατάλληλα για τη διδασκαλία των 
κλιτικών τύπων αναφέρονται στο κεφ. 3.2  &4. 
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1) τι είδους οµάδα-στόχο (target-group) έχουµε κάθε φορά· την ηλικία, τις 

ανάγκες και τα κίνητρα των σπουδαστών που απαρτίζουν την οµάδα. Η οµάδα-

στόχος στην οποία απευθύνεται η πρόταση διδακτικής που θα παρουσιάσω 

παρακάτω, αποτελείται από ενήλικες οι οποίοι µαθαίνουν ΝΕ γιατί τους βοηθάει στις 

σπουδές τους ή στη δουλειά τους.  

2) τις γλωσσικές λειτουργίες (van Ek ο.π.: 25) µε τις οποίες είναι πιθανόν να 

ασχοληθούν οι σπουδαστές. Οι σπουδαστές εδώ θα ασχοληθούν µε ακρόαση, 

ανάγνωση και κατανόηση κειµένων, µε τη γραφή ασκήσεων και συγκεκριµένων θε 

µάτων, την εναλλαγή ρόλων. 

3) τους κοινωνικούς ρόλους (social roles) που θα χρειαστεί να αναλάβει ο 

σπουδαστής και οι οποίοι είναι: π.χ. ξένος/ξένος, φίλος/φίλος, κ.τ.λ. Στην 

συγκεκριµένη διδακτική ενότητα, ο κοινωνικός ρόλος που αναλαµβάνει ο 

σπουδαστής είναι "ξένος προς Έλληνα".  

4) Το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον (settings) µέσα στο οποίο θα υποδυθεί ο 

σπουδαστής τον παραπάνω ρόλο: στο επίπεδο των ηµιαρχαρίων το κοινωνικό 

πλαίσιο είναι η πόλη του Ρεθύµνου και στο επίπεδο των ενδιαµέσων είναι η πόλη 

του Ηρακλείου. 

5) Τι θα µπορούσε να κάνει ο σπουδαστής αναφορικά για κάθε θέµα (topic) (ο.π.: 

25 & 27)· δηλαδή τι συγκεκριµένο θα µπορούσε να ζητήσει ή να κάνει, 

αναφερόµενος σε συγκεκριµένες καταστάσεις, πρόσωπα κ.τ.λ. Το θέµα στην 

διδακτική ενότητα εδώ είναι το "ταξίδι" (travel). Έτσι, για τους ηµιαρχάριους το 

θέµα είναι: ο σπουδαστής να ρωτήσει πώς θα πάει σε ένα µέρος µε το λεωφορείο, 

πώς να αγοράσει εισιτήρια, την ώρα αναχώρησης και άφιξης, για τη διαδροµή κ.τ.λ. 

Στους ενδιάµεσους το θέµα είναι: ο σπουδαστής να ζητήσει πληροφορίες για 

διάφορα µέρη, πώς θα αγοράσει εισιτήριο κ.τ.λ 
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6) Τους αντιπροσωπευτικούς γλωσσικούς τύπους (exponets) (δηλ. γραµµατική, 

δοµή, λεξιλόγιο). Για το επίπεδο των ηµιαρχαρίων οι γλωσσικοί τύποι είναι οι 

κλιτικοί τύποι της προσωπικής αντωνυµίας µέσα σε κειµενικό λόγο30 (διάλογο και 

αφήγηση) οι οποίοι απαντούν στις εξής δοµές31: κλιτικό άµεσου- έµµεσου 

αντικειµένου32+ρήµα. Πρώτα γίνεται η διδασκαλία του κλιτικού το οποίο αφορά το 

άµεσο αντικείµενο, γιατί όπως παρατηρήσαµε στα αποτελέσµατα από τα λάθη των 

ξένων, οι ίδιοι έχουν σχηµατοποιήσει στο µυαλό τους τη (καθολική) δοµή:Υ-Ρ-

Αµ.Α., δηλαδή τη στενότερη σχέση του ρήµατος µε αντικείµενο σε αιτιατική. 

Έπειτα, ακολουθεί η διδασκαλία του κλιτικού για το έµµεσο αντικείµενο. Για τις 

περιπτώσεις των δίπτωτων ρηµάτων που εµφανίζονται µε κλιτικούς τύπους, 

αναφέρονται οι περιορισµοί (restrictions) ως προς τον φωνητικό συνδυασµό τους33. 

Για το επίπεδο των ενδιαµέσων είναι ξανά οι κλιτικοί τύποι αλλά σε πιο 

περίπλοκες δοµές34: κλιτικό άµεσου-έµµεσου35 αντικειµένου+ρήµα, 

δεν+κλιτικό+ρήµα, να+κλιτικό+ρήµα, θα+κλιτικό+ρήµα, µετοχή+κλιτικό, 

παγιωµένες εκφράσεις. 

Τέλος, να σηµειώσουµε ότι οι διδακτικές ενότητες βασίζονται σε αναλυτικό 

πρόγραµµα (π.β. Stern 1992: 357-367) το οποίο διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

α) γλωσσικό α.π.: σχετίζεται µε το λεξιλόγιο "ζητώ πληροφορίες-Κνωσός" και 

τους κλιτικούς τύπους. 

β) επικοινωνιακό α.π.: εκφράζει πραγµατώσεις της γλώσσας-στόχου µέσα από την 

περίσταση επικοινωνίας "ζητώ πληροφορίες". 

γ) πολιτισµικό α.π.: συνδέει την εκµάθηση της γλώσσας µε τη γνώση της 

κοινωνίας στην οποία µιλιέται (πού είναι ο σταθµός των λεωφορείων, πού είναι η 

Κνωσός) και του πολιτισµού αυτής της κοινότητας (αρχαιολογικός χώρος της 

Κνωσού, µινωικός πολιτισµός). Επίσης προτείνει επαφή του σπουδαστή και της 
                                                      

30 Βλ. κεφ. 3. 
31 Βλ. κεφ. 2.6.1και  2.6.2. 
32 ∆ιδάσκεται ο κλιτικός τύπος έµµεσου αντικειµένου ο οποίος αναλύεται σε ΠΡΦ σε+αιτιατική (δίνω στο 
Γιάννη το βιβλίο). 
33 Βλ. κεφ. 2.6.2. 
34 Βλ. κεφ. 2.6.1, 2.6.2 και 2.8. 
35 ∆ιδάσκεται ο κλιτικός τύπος έµµεσου αντικειµένου ο οποίος αναλύεται σε ΠΡΦ από+αιτιατική (ζητώ από 
τον Γιάννη πληροφορίες). 
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κοινότητας-στόχου (εξάσκηση σε ωσεί πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας: πώς 

ζητώ πληροφορίες για κάτι από έναν Έλληνα). 
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ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ 

 



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 100

  4.2.1. Επίπεδο ηµιαρχαρίων 
... Για την Κνωσό 

 

 
Νικόλ: Καληµέρα. 

Αριάδνη: Καληµέρα. 

Ν: Μπορείς να µου δώσεις µερικές πληροφορίες; 

Α: Βεβαίως. 

Ν:  Πώς µπορώ από εδώ, το Ρέθυµνο, να πάω στην Κνωσό; 

Α: Πρώτα πρέπει να πάρεις το υπεραστικό λεωφορείο από το σταθµό 

που είναι κοντά στο κάστρο, τη Φορτέτζα. 

Ν: Κάθε πότε φεύγει το λεωφορείο; 
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Α: Έχει λεωφορείο κάθε µία ώρα. 

Ν: Από που µπορώ να αγοράσω το εισιτήριο; 

Α: Θα το αγοράσεις από το σταθµό ή µέσα στο λεωφορείο. 

Ν: Πόση ώρα κάνει το λεωφορείο να φτάσει στο Ηράκλειο; 

Α: Κάνει µιάµιση ώρα περίπου. 

Ν: Πώς θα πάω στην Κνωσό όταν 

φτάσω στο Ηράκλειο; 

Α: Θα πάρεις το αστικό λεωφορείο από 

το λιµάνι, απέναντι από το σταθµό στο 

Ηράκλειο, ή θα πας µε ταξί. 

Ν: Σ' ευχαριστώ πολύ. 

Α: Παρακαλώ. 

 

1) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

-Πού θέλει να πάει η Νικόλ; 

-Από πού θα αγοράσει το εισιτήριο; 

-Πόση ώρα κάνει το λεωφορείο; 

2)  

Ζητώ πληροφορίες ∆ίνω πληροφορίες 

-Από πού µπορώ να πάρω το 

υπεραστικό λεωφορείο; 

-Από το _______. 

-Κάθε πότε φεύγει; -Κάθε ___ ____. 

-Πόση ώρα κάνει το λεωφορείο; - ______ ώρα. 

          µπορώ να πάω 

-Πώς                          στην Κνωσό;      

            θα πάω 

- Με ________./ __ ταξί. 
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3) Να κάνετε ένα διάλογο µε το διπλανό σας: 

-Από το Ρέθυµνο πάω στα Χανιά και ζητάω πληροφορίες για το 

ταξίδι. 

4) Σχεδιάζω στο χάρτη το ταξίδι που θέλω να κάνω µε υπεραστικό 

λεωφορείο: 

 
Οι αρχόντισσες φοράνε τα καλά τους φορέµατα γιατί είναι γιορτή. Οι 

φούστες έχουν πάνω µεγάλα λουλούδια, θαλασσινά κοχύλια και 

κλήµατα µε σταφύλια. Μαζί τους είναι και πολλοί νέοι: στο χέρι τους 

έχουν ένα χρωµατιστό βραχιόλι. 

 

Αγοράζω το εισιτήριο. 

τα εισιτήρια. 

Το 

Τα 

αγοράζω. 

                 



                                                                 Ρηµατικές φράσεις µε  κλιτικά του Αντικειµένου 
                                                                                                                                                                                                                      

 103

 

 

Η Νικόλ φαντάζεται την Κνωσό. 

τον Μίνωα. 

Την 

Τον  

φαντάζεται. 

 

 

 

 

Αγοράζω 

 

 

τους χάρτες. 

τις κάρτες. 

Τους  

Τις  

αγοράζω. 

 

 

 

Η Αριάδνη βλέπει εµένα. 

εσένα. 

εµάς. 

εσάς. 

Με 

Σε 

Μας 

Σας 

βλέπει. 

 

5) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Γιατί φοράνε οι αρχόντισσες τα καλά τους φορέµατα; _ φοράνε 

γιατί είναι γιορτή. 

β) Πώς φαντάζεται η Νικόλ τις φούστες των γυναικών στην Κνωσό; _ 

φαντάζεται µε µεγάλα λουλούδια, θαλασσινά κοχύλια και κλήµατα µε 

σταφύλια. 

γ) Φαντάζεται τους νέους του παλατιού; Ναι, _ φαντάζεται. 
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δ) Γιατί έχουν οι νέοι το βραχιόλι; _ έχουν γιατί είναι γιορτή. 

 

Η Αριάδνη µιλάει στην Νικόλ: " Η Κνωσός είναι κοντά στο 

Ηράκλειο", της λέει. " Όταν µπαίνεις µέσα βλέπεις το λαµπρό παλάτι. 

Έχει γύρω γύρω πολλές αυλές, µε κόκκινες κολόνες και πολλές όµορφες 

τοιχογραφίες. Μέσα στην αυλή φαντάζεσαι ότι γίνεται µεγάλη γιορτή". 

 
 

 

 

Η Αριάδνη µιλάει σε εµένα 

σε εσένα 

στη Νικόλ 

στο Γιάννη 

στους νέους 

στις φίλες της 

σε εµάς 

    σε εσάς 

    µου 

      σου 

    της 

    του 

    τους 

    τους  

     µας 

       σας 

µιλάει. 

 

6) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Η Αριάδνη µιλάει στις φίλες της; Όχι, δεν _ µιλάει. 

β) Τι λέει η Αριάδνη στη Νικόλ; _ λέει για την Κνωσό. 
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γ) Η Νικόλ λέει στους νέους για την Κνωσσό; Όχι, δεν _ λέει για την 

Κνωσό. 

 

Η Αριάδνη λέει: "Το άγαλµα της Μεγάλης Θεάς είναι στη µέση της 

αυλής. Οι νέοι κρατούν αγγεία µε µέλι και γάλα και της τα προσφέρουν. 

Οι αρχόντισσες κρατάνε ένα πέπλο και της το χαρίζουν". 
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      µου     σου     τους 

          του της του 

           µας    σας  

            µε   σε   την 

              τον µας σας 

                 τους το 

 

-Οι αρχόντισσες χαρίζουν το πέπλο στη Μεγάλη Θεά; 

-Πότε της το χαρίζουν; 

-Της το χαρίζουν τη µέρα της γιορτής. 

 

 

 

Λέµε: 

Χαρίζω/δίνω      στην Αριάδνη τους χάρτες 

                          στους τουρίστες τους χάρτες 

                          στην τουρίστρια τις κάρτες 

                          στον τουρίστα τους χάρτες 

�Αλλά δε λέµε: 

της τους  

τους τους 

της τις 

του τους 

 

 

χαρίζω/ δίνω 

 

7) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Τι κάνουν οι νέοι µε τα αγγεία µπροστά στη Θεά; _ _ προσφέρουν. 
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β) Τι κάνουν οι αρχόντισσες µε το πέπλο µπροστά στη Θεά; _ _ 

δίνουν. 

γ) ∆ίνουν οι νέοι το µέλι στις αρχόντισσες; Όχι, δεν _ _ δίνουν. 

δ) Προσφέρουν οι αρχόντισσες το πέπλο στους νέους; Όχι, δεν _ _ 

προσφέρουν. 

 

8) Να βάλετε στη σωστή σειρά τις λέξεις: 

α) - τι/ εισιτήρια/ έκανες/ το/ µε; 

    - αγόρασα/ χθες/ το πρωί/ τα. 

β) - τον/ χάρτη/ έδωσες/ Νίκο/ στο; 

    - ναι/ τον/ έδωσα/ του. 

γ) - την/ είδες/ Κνωσό; 

    - ναι/ είδα/ την. 

 

Η Αριάδνη λέει: " Έχω το ίδιο όνοµα µε την κόρη του Μίνωα. Ο 

Μίνωας ήταν βασιλιάς της Κνωσού πριν πάρα πολλά χρόνια. Έφτιαξε 

ένα µέρος στο παλάτι για να χορεύει η κόρη του. Αυτό το µέρος το λένε 

χοροστάσι." 

 
                                                      Οι κοπέλες στην Κνωσό χορεύουν 
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9) Ακούστε το διάλογο36 και συµπληρώστε τις λέξεις που λείπουν: 

-Ποια είσαι; ρώτησε ο νέος ζυγώνοντας. 

-∆ε ρωτούν τις βασίλισσες, αποκρίθηκε η κοπέλα εξακολουθώντας να 

γελά. Εσύ, ποιος είσαι; 

-Γιατί __ φώναξες; Είσαι η κόρη του βασιλιά της Κρήτης, η _______; 

-Είπα, δε ρωτούν τις βασιλοπούλες, έκαµε πάλι σα να θύµωσε η 

κοπέλα. Απάντησε σε τούτο που __ ρώτησα. Ποιος είσαι; 

Ο νέος σκέφτηκε για λίγο. 

-Είµαι πραµατευτής από την ξακουστή Κύπρο, αποκρίθηκε στο τέλος.  

-Και τι πραµάτειες ήρθες να __ πουλήσεις; ρώτησε περιπαιχτικά η 

κοπέλα. 

-Χαλκό! 

Η_______ γέλασε µε περιφρόνηση. 

-Χαλκό; είπε. Χαλκό; Μα δεν έχουµε εµείς πια ανάγκη από τον χαλκό 

σας! Έχουµε πιο παντοδύναµο θεό, δεν __ ξέρεις; 

-Ποιον; 

-Το σίδερο! 

 

10) Εσείς τι ξέρετε για την Αριάδνη και το βασιλιά Μίνωα; Να 

γράψετε µερικές προτάσεις. 

 

 

 

 

 
                                                      

36 Ν. Καζαντζάκης "Στα παλάτια της Κνωσού", σ. 25. 
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11) Τι παρατηρείτε στις λεζάντες; 
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4.2.2. Επίπεδο ενδιαµέσων 
Στην Κνωσό 

 

 

 

Στέφαν: Ένα φοιτητικό 

εισιτήριο. 

Υπάλληλος: Παρακαλώ, το 

πάσο. 

Σ: Ορίστε. 

Υ: Πεντακόσιες δραχµές. 

Σ: Πού µπορώ να βρω έναν 

ξεναγό για να µε βοηθήσει; 

Υ: Περιµένετε µια 

στιγµή...Αυτή η κυρία είναι 

ξεναγός και µπορεί να σας 

βοηθήσει. 

Ξεναγός: Γεια σου. Με λένε 

Ελένη. Έχεις ξαναέρθει 

στην Κνωσό; 

Σ: Όχι, αλλά έχω διαβάσει 

γι' αυτήν. 

Ξ: Πάµε να τη δεις από 

κοντά; 

Σ: Πάµε...!                                                                                
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1) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

-Τι ζητάει ο υπάλληλος από τον Στέφαν; 

-Πώς την λένε την ξεναγό; 

-Ξέρει ο Στέφαν την Κνωσό; 

-Σε τι θα τον βοηθήσει η ξεναγός; 

 
Ο Στέφαν διαβάζει στον τουριστικό οδηγό: 

" Οι Μινωίτες έχτισαν ένα πολύ µεγάλο παλάτι πάνω σε ένα λόφο. Το 

παλάτι είχε πολλούς ορόφους, δωµάτια, αυλές και διαδρόµους. Όταν 

ένας ξένος ήταν στην Κνωσό, είχε δυσκολία να βρει το δρόµο µόνος του 

µέσα στο παλάτι· έπρεπε να του δείχνει το δρόµο ένας Μινωίτης. Μέσα 

στο παλάτι ήταν και ένα παράξενο µέρος µε πολλές στοές χωρίς έξοδο 

και το έλεγαν λαβύρινθο. Όποιος έµπαινε εκεί µέσα δε µπορούσε να 

βγει ξανά. Ο Θησέας βρήκε το δρόµο γιατί τον βοήθησε η Αριάδνη, 

δίνοντάς του ένα κουβάρι, το µίτο. Έτσι, αυτός µπήκε στο λαβύρινθο, 

σκότωσε το Μινώταυρο, έναν άνθρωπο µε κεφάλι ταύρου που ζούσε 

εκεί, και µετά βρήκε την έξοδο. 
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Οι Μινωίτες έχτισαν την Κνωσό Την έχτισαν. 

 

Η Αριάδνη δείχνει το δρόµο στο Θησέα. Του τον δείχνει. 

 

Η Θεά ζητά  από  

τον Μίνωα 

την Αριάδνη 

το παιδί 

τους νέους 

τις αρχόντισσες 

     τα παιδιά 

δώρα.  

Του 

Της 

  Του 

Τους 

Τους 

 Τους 

τα ζητά.

 

 

 

Ο Στέφαν ζητά 

από  

 

 

εµένα 

εσένα 

  εµάς 

   εσάς 

πληροφορίες  

Μου 

   Σου 

Μας 

  Σας 

τις    

ζητά. 

 

-Κοιτάζοντας την Κνωσό, τί φαντάζεσαι; 

-Κοιτάζοντάς την, φαντάζοµαι το παλάτι να έχει ζωή. 

 

-Θέλεις να δεις το ανάκτορο της Κνωσού; 

-Ναι, θέλω να το δω. 
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-Οι Μυκηναίοι έχτισαν την Κνωσό; 

-Όχι, δεν την έχτισαν οι Μυκηναίοι αλλά οι Μινωίτες. 

 

 

2) Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πού έχτισαν οι Μινωίτες το παλάτι; _ έχτισαν πάνω σε ένα λόφο. 

β) Ήταν δύσκολο να επισκεφτεί την Κνωσό ένας ξένος; Ναι, ήταν 

δύσκολο να _ επισκεφτεί. 

γ) Ήξερε ένας ξένος καλά το παλάτι; Όχι, δεν _ ήξερε καλά γιατί ήταν 

πολύ µεγάλο. 

δ) Ποιος έπρεπε να δείχνει στον ξένο το δρόµο; Έπρεπε να _ _ δείχνει 

ένας Μινωίτης. 

ε) Ήταν εύκολο να βρει κάποιος την έξοδο µέσα στο λαβύρινθο; Όχι, 

δεν ήταν εύκολο να _ βρει. 

στ) Πώς βοήθησε η Αριάδνη τον Θησέα; _ βοήθησε δίνοντάς _ ένα 

κουβάρι, το µίτο. 

ζ) Ο Θησέας ζήτησε το µίτο από την Αριάδνη; Όχι, δεν _ _ ζήτησε 

αλλά αυτή _ _ έδωσε. 

3) Ο Στέφαν παρατηρεί το µέρος: 
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 Τι βλέπει ο Στέφαν; 

4) Πώς φαντάζεται τον εαυτό του ως πρίγκηπα: 

 
5) Να περιγράψετε τις εικόνες χρησιµοποιώντας τις λέξεις: τα 

δελφίνια, τοιχογραφία, µαίανδροι, ροζέτες. 
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6) Να συγκρίνετε τις εικόνες: 

 
7) Στέλνω µια κάρτα σε ένα φίλο µου και του γράφω για την 

Κνωσό. 

 
 

 

Στέφαν: Ποια µέρη µπορεί να δει κανείς 

στο παλάτι; 
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Ξεναγός: Πρώτα, την αίθουσα του θρόνου· εκεί καθόταν ο βασιλιάς 

Μίνωας. Επίσης, το θέατρο, τις αποθήκες και την κεντρική αυλή. 

Σ: Τώρα πού είµαστε; 

Ξ: Στις αποθήκες. 

Σ: Τι είναι αυτά;  

Ξ: Είναι πιθάρια.Εκεί µέσα οι Μινωίτες έβαζαν κρασί, λάδι, καρπούς. 

Σ: Αν ήθελαν να προσφέρουν σε κάποιον λάδι, κρασί, γάλα ή µέλι, 

πώς τα µετέφεραν; 

Ξ: Τα έβαζαν σε αγγεία, τους αµφορείς. 

 

8) Παίξτε µε τον διπλανό σας: 

Είσαι µέσα στην Κνωσό, στην αίθουσα του θρόνου και ζητάς 

πληροφορίες από την ξεναγό. 

 

Στο τέλος της ξενάγησης 

Ξεναγός: Πώς σου φάνηκε η ξενάγηση; 

Στέφαν: Μου άρεσε πολύ. Η Κνωσός είναι πιο ωραία απ' ό,τι την 

φαντάστηκα. Σκέφτοµαι να την επισκεφτώ ξανά και θα µε ξεναγήσεις 

πάλι εσύ.  

Ξ: Εντάξει... Λοιπόν, γεια σου. 

Σ: Γεια σου και θα τα ξαναπούµε. 
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� Όταν αποχαιρετούµε κάποιον αλλά θα τον ξαναδούµε, λέµε: 

τα λέµε 

θα τα πούµε σύντοµα 

θα τα ξαναπούµε 

 

 

 

9) Να βάλετε στη σωστή σειρά τις λέξεις: 

α) -τις/είδα/ φωτογραφίες/ χθες 

   -Τι είπες; 

   -είδα/ τις/ χθες 

β) -έχεις/ τουριστικούς/ τους/ οδηγούς; 

    -δεν/ όχι/ έχω/ τους 

γ) -η/ Αριάδνη/ το/ δε/ θα/ δώσει/ µίτο/ Θησέα/ στο 

    -καλύτερα/ το/ να/ του/ δώσει/ είναι   

δ) - θα/ από/ ξεναγό/ την/ ζητήσεις/ σε/ να/ βοηθήσει; 

    - ναι/ της/ ζητήσω/ το/ θα  

 

Η Παριζιάνα δεν είναι από το 

Παρίσι·  είναι από την Κρήτη, από 

την Κνωσό. 
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10) Ακούστε το κείµενο37 και συµπληρώστε τις λέξεις που 

λείπουν: 

" Έτρεξε ο φύλακας να __ υποδεχτεί και να __ ξηγήσει· ήταν ένας 

απλοϊκός Κρητικός, µε βράκες, µε µια µαγκούρα, πρόσχαρος· __ έλεγαν 

∆αυίδ· τόσα χρόνια φύλακας και οδηγός στην Κνωσό, είχε µάθει πολλά 

και µιλούσε για το Παλάτι σα να' ταν το σπίτι του· και __ υποδέχτηκε σα 

νοικοκύρης. 

Πήγε µπροστά, τέντωνε τη µαγκούρα του, __ έδειχνε: 

-Να η µεγάλη αυλή... να οι αποθήκες µε τα θεόρατα ξοµπλιαστά 

______· εδώ µέσα έβαζε τις σοδειές του ο βασιλιάς και τάιζε το λαό του· 

βρήκαµε στα _________ κατακάθια από _____ και ____, κουκούτσια 

από ελιές, κουκάκια, ρεβύθια, σιτάρι, κριθάρι και φακές- όλα είχαν γίνει 

κάρβουνο από τις πυρκαγιές". 

 

11) Τι ξέρεις για το Μινώταυρο; Κοίταξε τις φωτογραφίες από 

τους πίνακες και συζήτησε γι' αυτές µέσα στην τάξη. 

 

 
                                                      

37 Ν. Καζαντζάκης "Αναφορά στον Γκρέκο," σ. 178. 
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12) Πώς είναι αυτές οι λέξεις στη γλώσσα σας; 

λαβύρινθος        

αµφορέας 

θέατρο 

δελφίνι    

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Το corpus που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της συχνότητας εµφάνισης 

των κλιτικών τύπων σε κειµενικό λόγο, αποτελείται από: 

1) Προφορικός λόγος 

-Ένα µετεγραµµένο προφορικό corpus της Α. Ιορδανίδου που περιείχε συνοµιλία 

µε Μ., 39 χρονών, καθαρίστρια, ∆ηµοτικό. 

-Το µονόπρακτο ∆άφνες και Πικροδάφνες των Κεχαϊδη ∆. και Χαβιαρά Ε. (σσ. 9-

57) 

2) Γραπτός λόγος 

-Πέντε (5) κείµενα γραπτού λόγου από πέντε (5) αντίστοιχα µαθητές του 

Γυµνασίου.Το κάθε κείµενο είχε έκταση περίπου µιας σελίδας Α4 και όλα είχαν ως 

θέµα ανάπτυξης: Ο Γάµος στην Κρήτη 

-Πέντε (5) κείµενα γραπτού λόγου από πέντε (5) αντίστοιχα ξένους σπουδαστές 

των Νέων Ελληνικών προχωρηµένου επιπέδου. Το κάθε κείµενο είχε έκταση µιας ή 

δύο σελίδων Α4 και όλα είχαν ως θέµα: Τα έθιµα του Γάµου 
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Φωτεινός, Σ. Θ. (1986) Ολυµπία. Οδηγός αρχαιοτήτων, Αθήνα: Ολυµπιακές 
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προσέγγιση, Αθήνα (δακτυλόγραφο). 
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του Α.Π.Θ.) (1983) Aρχίζω τα Νέα Ελληνικά, Θεσσ/νίκη: University Studio Press. 

Α.Π.Θ., Ινστιτούτο ΝΕ Σπουδών, Ίδρυµα Μ. Τριανταφυλλίδη (σε συνεργασία του 

διδακτικού προσωπικού του Σχολείου ΝΕ Γλώσσας του ΑΑ.Π.Θ.) (1990) Τα Νέα 

Ελληνικά για ξένους, Θεσσ/νίκη: Ινστιτούτο ΝΕ Σπουδών & συγγραφείς. 
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