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«We cannot really teach language, we can only create conditions in which it will develop spontaneously in 

the mind in its own way». 

[W. Von Humboldt όπως αναφέρεται στον Corder, 1967:169] 
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Abstract 

The current thesis focuses on Greek as a foreign language and in particular on its learning 

by adult speakers with L1 Italian, compared with other L1s. Specifically, we study 

phenomena of internal agreement and grammatical categories (gender, case, number), 

adverbial accusative, as well as verbs and adverbs with a prepositional phrase as 

complement. Taking as a condition the distinction between L1 and the target language 

(L2) we intend to highlight the role of speakers’ L1 through their errors. Noticing that 

subjects with L1 Italian do present better performance systematically, we try to figure out 

the extent to which L1 intervenes in the learning process. Our hypothesis is that there is 

an interference of L1 which decreases as we move on to higher language levels. Thus, we 

expect an indirect access to L2, through L1 Italian, which appears to be more intensive at 

the beginners’ level, and regards the structures in question. The results of Italian speakers 

confirm the assumption made above.  

To control the probable interference of L1 and following up from previous researches on 

the internal agreement, we examined Italian adults’ performances, as well as those of 

speakers with other L1s, through a) a questionnaire and b) learners’ essays, all graded 

according to beginner and intermediate level. The methods used were selected to 

compare the extent to which closed-type activities (e.g. questionnaire) or essays affect 

subjects’ performance. Results revealed that performance is affected by the activity type 

as students seem to be more cautious, and, as a result, more correct, during closed-type 

activities. 
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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την Ελληνική ως ξένη γλώσσα και 

συγκεκριμένα την εκμάθησή της από ενήλικες ομιλητές με Γ1–ΙΤΑΛΙΚΑ σε σχέση με άλλες 

Γ1. Πιο συγκεκριμένα, μελετάμε φαινόμενα συμφωνίας εντός Ονοματικής Φράσης και 

γραμματικών κατηγοριών (γένος, πτώση, αριθμός), την επιρρηματική αιτιατική, καθώς 

και τα ρήματα και επιρρήματα με συμπλήρωμα Προθετική φράση. Παίρνοντας ως 

προϋπόθεση τη διάκριση ανάμεσα σε μητρική γλώσσα (Γ1) και γλώσσα-στόχο (Γ2) 

σκοπός μας είναι η ανάδειξη του ρόλου της Γ1 των ομιλητών μέσα από τις λανθασμένες 

πραγματώσεις τους. Επειδή τα υποκείμενα της έρευνας με Γ1–ΙΤΑΛΙΚΑ παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις και συστηματικότητα, ερευνάμε σε ποιο βαθμό (και αν) η Γ1 

«παρεμβαίνει» στη μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεσή μας είναι ότι 

υπάρχει παρεμβολή της Γ1, η οποία βαίνει μειούμενη όσο προχωράμε στα επίπεδα 

γλωσσομάθειας. Έτσι, αναμένουμε μία έμμεση πρόσβαση στη Γ2 μέσω της Γ1–ΙΤΑΛΙΚΗΣ, 

εντονότερη σε επίπεδο αρχαρίων, στα εξεταζόμενα δομικά σχήματα. Τα αποτελέσματα 

των ιταλόφωνων επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση.  Προς εξέταση των παραπάνω 

και με έναυσμα την πληθώρα προγενέστερων ερευνών πάνω στην εσωτερική συμφωνία, 

εξετάστηκαν οι πραγματώσεις ενήλικων Ιταλών και λοιπών Γ1 μέσω α) 

ερωτηματολογίου και β) δραστηριοτήτων  ελεύθερης παραγωγής λόγου, διαβαθμισμένες 

ανά επίπεδο γλωσσομάθειας (αρχάριοι, μεσο-προχωρημένοι). Επιλέχθηκαν τα 

συγκεκριμένα πειραματικά εργαλεία καθώς επιχειρείται μία σύγκριση τρόπου, κατά 

πόσο, δηλαδή, οι δραστηριότητες κλειστού τύπου (ερωτηματολόγιο) ή εκείνες της 

ελεύθερης παραγωγής επηρεάζουν την απόδοση των υποκειμένων. Διαπιστώνεται ότι η 

απόδοση επηρεάζεται καθώς οι σπουδαστές φαίνονται να είναι πιο προσεκτικοί, και άρα 

πιο σωστοί, στις δραστηριότητες κλειστού τύπου. 
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Εισαγωγή 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη φαινομένων μορφοσύνταξης, σε 

επίπεδο Ονοματικής Φράσης (στο εξής ΟΦ), για τα Ελληνικά ως Γ2 Ιταλών. Στόχος μας 

είναι η ανάδειξη των παρακάτω δεδομένων: οι λανθασμένες παραγωγές των Ιταλών 

ομιλητών ως προς το γένος λόγω της έλλειψης ουδετέρου στη Γ1 τους, από τη μία 

πλευρά, και από την άλλη οι λανθασμένες παραγωγές στη χρήση των προθέσεων λόγω 

του σύνθετου προθετικού συστήματος της Ιταλικής. Εξετάζεται επίσης, η θέση του 

επιθέτου στα Ελληνικά ως Γ2 λόγω της μετα-ονοματικής θέσης του στα Ιταλικά.  

Μέσα από τη σκοπιά της αντιπαραθετικής ανάλυσης1 και της ανάλυσης λαθών, αυτές οι 

λανθασμένες πραγματώσεις αποτελούν τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, δηλαδή οι 

Έλληνες κάνουν λάθη σε συγκεκριμένα σημεία και οι Ιταλοί στα αντίστοιχά τους. Ίσως, 

δηλαδή, οι θεωρητικές προσεγγίσεις να είναι εκατέρωθεν επαληθεύσιμες. Το θεωρητικό 

υπόβαθρο κινείται ανάμεσα σε συντακτικά πρότυπα ανάλυσης της γλώσσας, και 

συγκεκριμένα πρόκειται για τις αναλύσεις των Cook (1993, όπως στην Catsimali, 

2002:139) και White (2003) για το ρόλο της Καθολικής Γραμματικής στην εκμάθηση της 

Γ2, τις συγχρονικές αναλύσεις για τα Ιταλικά, όπως εμφανίζονται στους Giusti (1997), 

Cinque (2001) και Benati (2008) και για τα Ελληνικά, όπως εμφανίζονται σε Stavrou 

(1999), Panagiotidis (2000) και Θωμαδάκη (2009). Ωστόσο, δεν περιοριζόμαστε στη 

συγχρονία καθώς επιχειρούμε να αιτιολογήσουμε την επιλογή της Ιταλικής μέσα από τη 

διαχρονία και, πιο συγκεκριμένα, τη θεωρία της γραμματικοποίησης, με την οποία έχει 

ασχοληθεί εκτενώς η Γιαννουλοπούλου (2016). 

Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στην Ελληνική ως Γ2 με απώτερο στόχο να 

οριοθετήσουμε στάδια κατάκτησης ανά επίπεδο γλωσσομάθειας στη δομή της ΟΦ. 

                                                           
1 Η αντιπαραθετική ανάλυση (contrastive) βασίζεται στη συμπεριφοριστική αντίληψη για τη 

γλώσσα και στις ομοιότητες-διαφορές ανάμεσα σε Γ1 και γλώσσα-στόχο. Επίσης, προβλέπει τα 
λάθη που κάνει ο μαθητής και τα μεταβατικά στάδια που περνά: παρεμβολή ή μεταφορά της 
γνώσης από τη μία γλώσσα στην άλλη (Catsimali, 2002:137). Ακολουθεί ένα παράδειγμα 
μεταφοράς από γραπτή παραγωγή του Υ5 της έρευνάς μας, με Γ1-ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ, μεσο-προχωρημένου 
επιπέδου:   *μοντέλα διατροφής είναι χορτοφαγία, ωμοφαγία και vegan, *λόγω της υγείας, *το 
ταξίδι θα ήθελα να ξεκινήσω στο Βερολίνο: η απουσία άρθρου στη Γ1-ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ δυσκολεύει το 
σπουδαστή στη χρήση του οριστικού άρθρου της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 
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1. Περιγραφή της ελληνικής και της ιταλικής ΟΦ 

Η περιγραφή που ακολουθεί σκιαγραφεί αδρομερώς την εικόνα των δύο εξεταζόμενων 

γλωσσών από την πλευρά των αλλόγλωσσων και της διδακτικής της Ελληνικής ως ξένης. 

Δεν φιλοδοξεί να περιγράψει εξαντλητικά τις γλώσσες, αλλά να αναδείξει τα βασικά 

στοιχεία τους, τα οποία ταλαιπωρούν τους Γ2 σπουδαστές. 

Συγκρίνοντας τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες αναδεικνύονται επιμέρους ζητήματα όσον 

αφορά το ουσιαστικό και τη συμφωνία του με άρθρο ως προς το γένος, και τη θέση του 

επιθέτου σε επίπεδο πρότασης, δηλαδή τη δεντρική αναπαράσταση της γενετικής 

σύνταξης. Θα ακολουθήσει περιγραφή των εξεταζόμενων δομικών σχημάτων της 

Ελληνικής και της Ιταλικής με σκοπό την ανάδειξη των μεταξύ τους αποκλίσεων. 

Όσον αφορά την Ιταλική, σε επίπεδο φράσης η σειρά των όρων δεν είναι ελεύθερη: 

(1) Άρθρο (Α) + Ουσιαστικό (Ο): la donna -  *donna la 

Το ίδιο ισχύει και για την Ελληνική. Η σειρά του άρθρου και του ουσιαστικού είναι 

σταθερή και αμετάβλητη: το ουσιαστικό έπεται του άρθρου και όλα αυτά έπονται της 

πρόθεσης, αν υπάρχει: 

(2)  Άρθρο (Α)+ Ουσιαστικό (Ο): το σπίτι -  *σπίτι το  

(3) Προθετική Φράση (Προθ.Φ): Πρόθεση+ Α+ Ο: στο σπίτι -  *σπίτι στο 

 

Ωστόσο, η απόκλιση στις ΟΦ των δύο γλωσσών αφορά τη θέση του Επιθέτου (Ε) σε 

σχέση με το ουσιαστικό και το οριστικό άρθρο, όπως επιχειρούμε να παρουσιάσουμε 

στις παραγράφους που ακολουθούν.  
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1.1. Ελληνικά 

1.1.1. Θέση επιθέτου  

Σύμφωνα με τη Θωμαδάκη (2009:122), στο πλαίσιο της ελεύθερης σειράς των όρων της 

Ελληνικής, επιτρέπεται η εμφάνιση των επιθέτων ως προσδιορισμών είτε πριν (4) είτε 

μετά το όνομα που προσδιορίζουν (5): 

(4) το κίτρινο αυτοκίνητο/ ένα κίτρινο αυτοκίνητο 

(5) το αυτοκίνητο το κίτρινο/ ένα αυτοκίνητο κίτρινο 

Δυνατή είναι ακόμα και η ταυτόχρονη παρουσία επιθέτων πριν αλλά και μετά την 

προσδιοριζόμενη ΟΦ, με την προϋπόθεση αυτή να περιέχει δείκτη οριστικότητας: 

(6) ένα ωραίο αυτοκίνητο κίτρινο 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις το προσδιοριστικό επίθετο μπορεί να έπεται και όταν 

εκφράζεται οριστικότητα, με υποχρεωτική, ωστόσο, επανάληψη του δείκτη 

οριστικότητας: 

(7) το ωραίο το αυτοκίνητο το κίτρινο 

Το παραπάνω φαινόμενο ονομάζεται διάχυση του προσδιοριστή (determiner spreading) 

(Alexiadou, Wilder, 1998,  όπως στη Θωμαδάκη, 2009) και πρόκειται για ένα είδος 

παράθεσης, μία ελλειπτική ΟΦ, 

(8) *το ωραίο αυτοκίνητο κίτρινο 

δομή η οποία όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι αποδεκτή στα Ιταλικά. 

Η Θωμαδάκη, με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνει ότι η προονοματική θέση του 

επιθέτου αποτελεί την αμαρκάριστη θέση (unmarked) εμφάνισης στα Ελληνικά, αντίθετα 

με τη μετα-ονοματική. Επίσης, κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε επίθετα-προσδιορισμούς 

και επίθετα με λειτουργία κατηγορούμενου: αυτή η διάκριση είτε  σχετίζεται με τη 

σημασία των επιθέτων (λεξικό) είτε αυτή προκύπτει από το συσχετισμό τους με το σώμα 

που τροποποιούν (Θωμαδάκη, 2009:132). Όπως υποστηρίζει η ίδια, δεν λειτουργούν ως 
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κατηγορούμενα τα επίθετα που δηλώνουν χρόνο, ούτε αυτά που εκφράζουν 

επιστημικότητα ή στάση του υποκειμένου2: 

(9) *ο πρώην ο σύζυγος 

(10) *η εμφάνιση ήταν υποτιθέμενη 

(11) *το παιδί ήταν καημένο 

Η Stavrou (1999:205), από όπου αντλούνται και τα παρακάτω παραδείγματα, διακρίνει 

τα επίθετα, αρχικά, με βάση το σημασιολογικό προσανατολισμό τους και τη θέαση του 

ομιλητή, σε μία γραμμική σειρά: 

(12)  (πολύ) ευτελής πολιτική σάτιρα 

Στο (12) το επίθετο ευτελής είναι ένα επίθετο προσανατολισμένο προς τον ομιλητή 

(speaker oriented), εκφράζει, δηλαδή, τη γνώμη του. Το επίθετο πολιτική είναι ένα 

επίθετο προσανατολισμένο προς το αντικείμενο (object oriented), δίνει, δηλαδή, την 

ιδιότητα του ουσιαστικού σάτιρα. Τα επίθετα της πρώτης κατηγορίας επιδέχονται 

τροποποίηση, όπως π.χ. να προηγείται το επίρρημα πολύ, πράγμα που δεν ισχύει για τα 

επίθετα της δεύτερης κατηγορίας: 

 (13) *ευτελής πολύ πολιτική σάτιρα 

Στο (13) το επίθετο πολιτική φανερώνει μια αντικειμενική, μόνιμη ιδιότητα του 

ουσιαστικού, ενώ το ευτελής αποδίδει τη γνώμη του ομιλητή, δηλαδή, υποκειμενικότητα. 

Η Stavrou (1999) υιοθετεί την υπόθεση που θέλει τα επίθετα ως χαρακτηριστές, μια 

υπόθεση που περιέχει μία συγκεκριμένη διαδικασία η οποία απαντά σε πολλές γλώσσες: 

τη μετακίνηση του ουσιαστικού από την αρχική θέση παραγωγής του. 

Κατά κανόνα, στα Ελληνικά το επίθετο προηγείται του ουσιαστικού. Όταν το επίθετο 

έπεται, αυτό γίνεται υπό προϋποθέσεις και μετά από μετακίνηση όχι του επιθέτου αλλά 

του ουσιαστικού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Horrocks & Stavrou (1986) «η 

(α)πιθανότητα της μετακίνησης του ουσιαστικού καθορίζεται από την (α)οριστικότητα 

                                                           
2 Οι παραπάνω κατηγορίες αποκλείονται από τη θέση του κατηγορούμενου είτε λόγω σημασιολογικής 
αντιστοιχίας με τα αντίστοιχα επιρρήματα (πρώην-προηγουμένως), είτε δεν εμφανίζονται σε 
επαναληπτικές δομές (Θωμαδάκη, 2009:131). 
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ολόκληρης της ΟΦ». Σε μία οριστική ΟΦ το επίθετο δεν μπορεί να έπεται του 

ουσιαστικού (σε αντίθεση με την ιταλική), ενώ εάν η ΟΦ είναι αόριστη τότε επιτρέπεται: 

(14)  *ο δαίμονας φτερωτός                               -  ο φτερωτός δαίμονας 

(15) ένας φτερωτός δαίμονας                             -   ένας δαίμονας φτερωτός          

Δημιουργείται έτσι μία ασυμμετρία, την οποία η Stavrou (1999:214) επιχειρεί να 

αναλύσει με την ύπαρξη μιας Λειτουργικής Προβολής (ΛΠ) ανάμεσα σε άρθρο και 

ουσιαστικό, της οποίας κεφαλή είναι το οριστικό άρθρο: 

 

             (16)                                                  ΟΦ 

  Ο                              ΛΠ/ FP 

                                                 [+οριστ]            ΕΦ            ΛΠ 

 Οi Λ              ΟΦ 

 ti ΕΦ          ΟΦ 

 φτερωτός Ο 

                                                                                                          δαίμονας 

 

Η αρχική θέση του άρθρου είναι στην κεφαλή της FP αλλά μετακινείται στην κεφαλή της 

ΟΦ για να ελέγξει το χαρακτηριστικό [+οριστικό/DEF], αφήνοντας πίσω του ίχνος. Έτσι, 

η κεφαλή της ΛΠ είναι κατειλημμένη και γι’ αυτό το ουσιαστικό δαίμονας δεν μπορεί να 

ανυψωθεί ώστε να προηγείται του επιθέτου. 

Στο (15) η φράση είναι αόριστη [-DEF], επομένως η κεφαλή της λειτουργικής 

κατηγορίας είναι κενή και μπορεί να δεχτεί το ουσιαστικό, το οποίο κάνει ανύψωση 

αφήνοντας ίχνος στην αρχική του θέση. Αυτή η ανύψωση είναι προαιρετική καθώς η μη 

πραγματοποίησή της δεν δημιουργεί αντιγραμματικότητα. 
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Συνήθως, μετά τη μετακίνηση η σειρά που προκύπτει είναι η εξής:  

   (17)          ΕΠΙΘΕΤΟ (ΕΦ)+ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ (Ο)+EΠΙΘΕΤΟ (ΕΦ)  

Πρόκειται για την υπόθεση σειράς της ΕΦ σύμφωνα με την οποία πρέπει πάντα να 

υπάρχει ένα επίθετο που να προηγείται του ουσιαστικού, που να μην έχει παρακαμφθεί, 

δηλαδή, λόγω της μετακίνησης. 

 (18) δαιμονικό τέρας μυθικό -ένα τέρας δαιμονικό μυθικό3 

 (19) ωραίο φόρεμα μεταξωτό 

Με βάση τη διάκριση ως προς τη θέαση του ομιλητή και την υπόθεση σειράς της ΕΦ η 

Stavrou ισχυρίζεται ότι το επίθετο που προηγείται του ουσιαστικού είναι αυτό που 

εκφράζει την υποκειμενική άποψη του ομιλητή (speaker-oriented), ενώ αυτό που έπεται 

εκφράζει αντικειμενικότητα (οbject-oriented). Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν είναι 

απόλυτη αφού έχουμε δομές όπως: 

(20) ένα βιβλίο ενδιαφέρον 

Στο (20) το επίθετο εκφράζει τη γνώμη του ομιλητή, παρ’ όλα αυτά έπεται του 

ουσιαστικού, όπως θα δούμε παρακάτω να συμβαίνει στην Ιταλική.  

Ο περιορισμός της οριστικότητας, ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει: 

(21) *το βιβλίο ενδιαφέρον 

Η Stavrou προτείνει μία εξήγηση, η οποία, ωστόσο παραδέχεται ότι δεν είναι συμβατή με 

τη θεωρία: α) τα επίθετα ενδιαφέρων, ωραίος κλπ. γεννώνται στους χαρακτηριστές δύο 

διαφορετικών προβολών, ο ένας ψηλότερα κι ο άλλος χαμηλότερα ή β) η ΟΦ 

ανυψώνεται ακόμα ψηλότερα από ότι στο (14). 

 

Στο υπόλοιπο της εργασίας επικεντρωνόμαστε στην ΟΦ [+οριστικό]. Μετά την 

περιγραφή της κατανομής του επιθέτου της Ελληνικής ακολουθεί η περιγραφή της 

γραμματικής συμφωνίας κατά γένος, άρθρο και ουσιαστικό. 

                                                           
3 Ο Cinque (1993) για την Ιταλική δέχεται την ύπαρξη δύο επιθέτων που να έπονται του ουσιαστικού 
αρκεί να χωρίζονται με κόμμα.  
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1.1.2. Η γραμματική συμφωνία στα Ελληνικά  

Σχετικά με τη γραμματική συμφωνία της Ελληνικής ως προς το γένος, σύμφωνα με τους 

Κακαρίκο, Κοντοκώστα (2015:64) στο πλαίσιο της ΟΦ, αυτή ορίζεται ως τις «σχέσεις 

ανάμεσα σε ένα ουσιαστικό και τα στοιχεία που το προσδιορίζουν, δηλαδή ένα άρθρο, ένα 

επίθετο, μια μετοχή, μια αντωνυμία». Ταυτόχρονα, με τη συμφωνία μεταβιβάζονται  τα 

μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του (γένος, αριθμός, πτώση) στο προσδιοριζόμενο 

στοιχείο. Η γραμματική συμφωνία του γένους χωρίζεται σε εσωτερική (internal) και 

εξωτερική (external) (Χειλά-Μαρκοπούλου, 2003): στην πρώτη περίπτωση γίνεται εντός 

της ΟΦ, ανάμεσα σε ουσιαστικό και τα προσδιοριζόμενα στοιχεία του και στη δεύτερη 

γίνεται ανάμεσα στο ουσιαστικό (υποκείμενο ή αντικείμενο) και σε ένα επίθετο ή μετοχή 

(κατηγορούμενο) το οποίο βρίσκεται εκτός ορίων της ΟΦ. Στην παρούσα έρευνα θα μας 

απασχολήσει η εσωτερική συμφωνία. 

1.1.2.1. Γένος                  

«Η κατηγορία του γένους αποτελεί αφηρημένο γραμματικό χαρακτηριστικό ενός 

ουσιαστικού».  

(Corbett, 1991) 

Το γένος αποτελεί λεξικό χαρακτηριστικό που συμμετέχει στο σχηματισμό των λέξεων, 

αλλά και (σε συντατικό επίπεδο) στη συμφωνία. Τα ουσιαστικά φέρουν εγγενώς το 

χαρακτηριστικό του γένους. Σύμφωνα με την πρόσφατη σύγχρονη σχολική γραμματική 

του Μπαμπινιώτη (2017), το γένος χωρίζεται σε φυσικό (το φύλο του ουσιαστικού στο 

οποίο αναφερόμαστε) και σε γραμματικό, χωρίς κάποιο σημασιολογικό βάρος. Το 

γραμματικό γένος, ωστόσο, χρησιμεύει στη συμφωνία του ουσιαστικού με τα στοιχεία 

που το προσδιορίζουν (επίθετο, άρθρο κ.ά). Τα παραδείγματα είναι από τον 

Μπαμπινιώτη (2017:204): 

(22) άσπρος τοίχος  κρύα βρύση    ωραίο λουλούδι 

Η Ελληνική έχει τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Σχετικά με το ουδέτερο, «σε 

αντίθεση με το αρσενικό και θηλυκό γραμματικό γένος, αυτό δηλώνει αρνητικά ότι ένα 

ουσιαστικό δεν είναι ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό, δηλαδή αποτελεί άρση, υπέρβαση της 
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δυϊκής αντίθεσης αρσενικού-θηλυκού. Το γεγονός αυτό είναι μία ακόμη ένδειξη ότι η 

έννοια του γραμματικού γένους έχει συμβατικό χαρακτήρα.» (Μπαμπινιώτης, 2017:205). 

Ο συμβατικός χαρακτήρας του γένους μας οδηγεί στην κατεύθυνση κατάκτησής του 

μέσω διδασκαλίας, δηλαδή το γένος μαθαίνεται, στο πλαίσιο εκμάθησης μίας Γ2 

Με το συμβατικό χαρακτήρα του γένους συμφωνεί και η Τσιμπλή (2003:169) η οποία 

επιβεβαιώνει την αναντιστοιχία φυσικού-γραμματικού γένους στην Ελληνική. Η ίδια 

παραθέτει μία μορφολογική ερμηνεία του Sotiropoulos (1972:37), δηλαδή, 

«μορφολογικά, ένα ουσιαστικό στη Δημοτική είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο μόνο 

εξαιτίας του γεγονότος ότι τυχαίνει να έχει μία καθορισμένη ομάδα (set) κλιτικών 

μορφημάτων και όχι ένα άλλο».4 Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω ανάλυση το γένος 

της Ελληνικής πηγάζει από τη μορφολογία. Ωστόσο, καθώς περνάμε στο κομμάτι της 

συμφωνίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κι άλλους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, 

το γένος σε επίπεδο συμφωνίας γίνεται μορφοσυντακτικό χαρακτηριστικό αφού η 

Ελληνική, όπως και οι λατινικές γλώσσες, απαιτεί υποχρεωτική συμφωνία ανάμεσα σε 

αυτό και το άρθρο, το επίθετο και το ουσιαστικό. Η διαφορά από τις λατινικές γλώσσες 

έγκειται στην τριμερή διάκριση του γένους της Ελληνικής (αρσενικό-θηλυκό-ουδέτερο), 

σε αντίθεση με τη διττή των πρώτων (αρσενικό-θηλυκό). Μία άλλη διάκριση είναι αυτή 

ανάμεσα σε [+/-έμψυχο], όπου το ουδέτερο είθισται να ταυτίζεται με το [-έμψυχο], όπως 

συμβαίνει στις σλάβικες γλώσσες με τριμερή, επίσης, διάκριση. Αυτή η ταύτιση, 

ωστόσο, δεν ισχύει απόλυτα στην Ελληνική (Corbett, 1991, Χειλά-Μαρκοπούλου, 2003): 

(23) το κορίτσι το αγόρι [+έμψυχο] 

Σχετικά με την κατάκτηση του γένους κατά την εκμάθηση της Γ2, κάτι που μας 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ο Hawkins (1998, όπως στην Τσιμπλή, 2003) προτάσσει τη 

φωνολογία έναντι της σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα, «η παρουσία γραμματικού γένους στη 

μητρική επηρεάζει τη δυνατότητα μετάβασης από το φωνολογικό στο συντακτικό στάδιο 

στη Γ2» (Τσιμπλή, 2003:174). Συγκρίνοντας δύο γλώσσες με γραμματικοποιημένο γένος 

από τη μια (Γαλλικά ως Γ2) και με μη γραμματικοποιημένο από την άλλη, (Αγγλικά ως 

Γ1), παρατηρεί μεγάλα ποσοστά σωστής απόδοσης της συμφωνίας γένους, σε 

προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας, χωρίς, ωστόσο, να ταυτίζονται με εκείνα των 

                                                           
4 Βλ. και Ralli (2002). 
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φυσικών ομιλητών. Εκτός από το επίπεδο γλωσσομάθειας, ο Hawkins (1998) 

υποστηρίζει ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το γραμματικοποιημένο γένος της Γ1, το 

οποίο αν όντως υπάρχει (π.χ. Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά κ.ά.) τότε οι 

παραγωγές των Γ2 ομιλητών πλησιάζουν ακόμα περισσότερο εκείνες των φυσικών 

ομιλητών. Ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της πρόταξης της φωνολογίας στην Γ2 

κατάκτηση του γένους, είναι η εμφανής συσχέτιση φωνολογικών χαρακτηριστικών με τα 

αντίστοιχα γένη (αρσενικό, θηλυκό) (Τσιμπλή, 2003:174). Η ίδια αναφέρει το εξής 

παράδειγμα από την Ιταλική, τονίζοντας τη φωνολογική ταύτιση της κατάληξης -a του 

θηλυκού άρθρου, ουσιαστικού και επιθέτου, η οποία ταύτιση κατευθύνει αρκετά τον 

σπουδαστή της Γ2-ΙΤΑΛΙΚΑ, ως προς τη συμφωνία: 

(24) la casa rossa (το κόκκινο σπίτι) 

Γίνεται φανερή και από το (24) η βασική διαφοροποίηση της Ελληνικής σε σχέση με τις 

άλλες προαναφερθείσες γλώσσες με γραμματικοποιημένο το γένος: το ουδέτερο και οι 

καταλήξεις του, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στους πιθανούς συνδυασμούς 

συμφωνίας στα Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Τσιμπλή (2003:176) για 

την Ελληνική, και ισχύει και για το (24), «στις περιπτώσεις συμφωνίας γένους ανάμεσα 

στο άρθρο, στο επίθετο, και στο ουσιαστικό είναι πιθανή η φωνολογική αρμονία στις 

καταλήξεις των τριών στοιχείων αλλά όχι απαραίτητη». Και συνεχίζει υποστηρίζοντας το 

βοηθητικό αλλά όχι καθοριστικό ρόλο της φωνολογικής ομαλότητας στην κατάκτηση 

συμφωνίας του γένους, στα αρχικά στάδια εκμάθησης της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας (η οποία 

αντιπαραβάλλει δύο γλώσσες με γραμματικοποιημένα τα γένη τους5) με δομές όπως *τη 

καθηγητή, *η μάθημα κλπ., χωρίς, ωστόσο, οι αποκλίσεις στα ποσοστά να διαφέρουν 

κατά πολύ ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η τριμερής 

διάκριση της Ελληνικής, σε σχέση με τη διττή της Ιταλικής, πώς, δηλαδή, ο ιταλόφωνος 

ομιλητής αντιμετωπίζει το τρίτο νέο στοιχείο, το ουδέτερο της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, από τη 

στιγμή που στη Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ υπάρχουν δύο μόνο θέσεις; Σχηματικά, πώς «τα 2 γίνονται 3»; 

                                                           
5 «Αν υποτεθεί ότι η Γ1 έχει γραμματικό γένος όπως και η Γ2, το αφηρημένο χαρακτηριστικό του γένους 
είναι ήδη ενεργοποιημένο και αυτό που απαιτείται για την κατάκτησή του στη Γ2 είναι ο συσχετισμός 
γένους με ουσιαστικό στο επίπεδο λεξιλογίου. Οι σχέσεις συμφωνίας γένους όμως δεν θα είναι 
προβληματικές, αφού τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά και οι δομές που εμπλέκονται είναι ήδη 
ενεργοποιημένα από τη Γ1» (Τσιμπλή, 2003:177). 
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Πίνακας 1  

Η Τσιμπλή (2003:180) ερμηνεύει την παραπάνω αναντιστοιχία με την υπεργενίκευση 

του ουδετέρου στην Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΗ από τους αλλόγλωσσους ομιλητές, λόγω αμαρκάριστου 

στοιχείου αφού δεν χαρακτηρίζεται καθόλου ως [+/- έμψυχο], καθώς και λόγω της 

μεγάλης συχνότητας εμφάνισής του στα Ελληνικά. Τέτοιες υπεργενικεύσεις 

εμφανίζονται στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας, στις ελεύθερες παραγωγές 

λόγου ιταλόφωνων με Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ (*το καμίνο, *ένα παιδιά). Επομένως, με βάση τα 

παραπάνω, σε ένα Λεξικό με Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ και Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ, δεν παραλείπεται η τρίτη θέση, 

αντίθετα, υπεργενικεύεται. 

Συνοψίζοντας, το γένος είναι ένα εγγενές και αμετάβλητο χαρακτηριστικό, το οποίο 

καλείται να ενεργοποιήσει ο σπουδαστής της Γ2, από τα πρώτα στάδια γλωσσομάθειας 

και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει στη Γ1 του. Επίσης, όντας ένα αυθαίρετο 

χαρακτηριστικό ανά γλώσσα, είναι αδύνατο να προβλεφθεί πλήρως μέσω της 

φωνολογίας ή της μορφολογίας. Αυτό το σημείο θα γίνει πιο ξεκάθαρο σε επόμενη 

παράγραφο, όπου θα παρατεθούν οι καταλήξεις των ουσιαστικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Αρσενικό   Αρσενικό 

Θηλυκό   Θηλυκό 

? Ουδέτερο 
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1.1.2.2.  Άρθρο 

«Τα άρθρα καθορίζουν την αναφορά που πραγματώνουν τα ουσιαστικά στον κόσμο» 

(Μπαμπινιώτης, 2017:207). 

Το άρθρο της Ελληνικής προηγείται του ουσιαστικού και είναι ένα προσδιοριστικό 

στοιχείο της ΟΦ σε δύο επίπεδα: οριστικό/αόριστο και γενικευτικό/ειδικευτικό. Τα 

οριστικά άρθρα της Ελληνικής είναι τα εξής: 

                                            Ενικός   

                                           Ονομαστική       ο  η το 

 Αιτιατική          το(ν) τη(ν) το 

 Γενική       του της του     

                                                                        Πληθυντικός 

 Ονομαστική οι οι τα 

 Αιτιατική  τους τις τα 

 Γενική  των των των Πίνακας 2 

Ενώ τα αόριστα είναι:                           

                                              Ενικός 

                                         Ονομαστική     ένας       μία        ένα      

                                         Αιτιατική       ένα(ν)    μία        ένα    

                                         Γενική       ενός    μίας      ενός     Πίνακας 3 

 

Στην παρούσα εργασία μας απασχολεί η συμφωνία γένους ανάμεσα στο ουσιαστικό και 

στο οριστικό, κυρίως, άρθρο.  
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1.1.2.3. Ουσιαστικό  

«Τα ουσιαστικά αποτελούν τα μέσα αναφοράς στον κόσμο μας»   

(Μπαμπινιώτης, 2017:197).  

 

Εξετάζουμε τη γραμματική εξειδίκευση των ουσιαστικών της Ελληνικής ως Γ2, δηλαδή, 

τις σημασιοσυντακτικές πληροφορίες των ουσιαστικών (πτώση, αριθμός) και 

συγκεκριμένα τη συμφωνία τους με το άρθρο ως προς το γένος. Η πλειονότητα των 

περιγραφικών γραμματικών της Ελληνικής6 συνδέουν κάποιες «πάγιες» καταλήξεις με 

συγκεκριμένο γένος.: το καταληκτικό –ς για το αρσενικό, τα φωνήεντα –α, -η για το 

θηλυκό, και τις καταλήξεις –ο, -ι, -μα για το ουδέτερο. Ωστόσο, σε όλες τις κατηγορίες 

εμφανίζονται κι εξαιρέσεις, όπως είναι τα θηλυκά σε –ος, που μας απασχολούν σε αυτή 

την εργασία. Ακολουθεί μία διαφορετική προσέγγιση των καταλήξεων της Ελληνικής, 

στο σχήμα του Ruge (1969, όπως στους Mackridge, 1987:220, Κατσιμαλή, 2007:205): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Βλ. Holton, Mackridge, Philippaki-Warburton (1999) και Μπαμπινιώτη (2017) 
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Ουδέτερα: ΕΝ Ον/Κλ/Αιτ -ο -ø -s -os (-es) 

ΕΝ Γν -u -os  -us 

Πλ Ον/Κλ/Αιτ -a  -i 

Πλ Γν -on 

Αρσενικά- 

Θηλυκά:  

ΕΝ Κλ -e -o -ø 

ΕΝ Ον -os -s -ø 

ΕΝ Γν -u -ø -s 

ΕΝ Αι -o -ø 

ΠΛ Ον/Κλ -i -es -is 

 

ΠΛ Αι -us -es -is 

ΠΛ Γν -on  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4 
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Η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι αξιοσημείωτη καθώς αντικατοπτρίζει την εικόνα 

που έχουν για το ελληνικό κλιτικό σύστημα των ουσιαστικών οι αλλόγλωσσοι μελετητές 

της Ελληνικής: Ακολουθούν μία διαφορετική γραμμή σχετικά με το τι είναι διακριτή 

κατάληξη, μία γραμμή, λιγότερο περιοριστική όσον αφορά στη συμφωνία γένους-

κατάληξης. Δηλαδή, ό,τι οι υπόλοιπες αναπαραστάσεις αποκαλούν «εξαιρέσεις», ο 

πίνακας 4 τις προβλέπει (π.χ. ουδέτερο σε –ος, βρέφος). 

Η κατηγοριοποίηση του Mackridge (1987, όπως στην Κατσιμαλή, 2007:204) χωρίζεται 

ανά γένος και αριθμό συλλαβών σε ενικό και πληθυντικό (ισοσύλλαβα-ανισοσύλλαβα) 

έχει ως εξής: 

 

1ΑΡ  ΙΣ  κλέφτ-η-ς ΑΝΙΣ καφ-έ-ς 

1ΘΗ ΙΣ θάλασσ-α  ΑΝΙΣ γιαγι-ά 

1ΑΡ Α συγγραφέας 1ΘΗ κυβέρνησ-η 

 Α συγγεν-ή-ς  

2Α άνθρωπ-ο-ς  2Β δωμάτι-ο  

    2Γ  παιδί 

3Α όνομα  3Β έδαφ-ος        

               

                                                                Πίνακας 5 

 

Οι γλωσσολογικές αναλύσεις διακρίνουν το θεματικό φωνήεν από την κατάληξη (κλέφτ-

η-ς). Ωστόσο, οι διδάσκοντες την Ελληνική ως ξένη συνεχίζουν την παραδοσιακή 

ταξινόμηση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι οι ξένοι σπουδαστές προσλαμβάνουν την 

εικόνα του πίνακα 4. 
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1.1.3. Βασικές προθέσεις της Ελληνικής 

Οι βασικές προθέσεις των Νέων Ελληνικών είναι οι με, σε, για, από. Πιο συγκεκριμένα, η 

πιο συχνόχρηστη είναι η σε καθώς χρησιμοποιείται ως έμμεσο αντικείμενο και 

σχηματίζει όλες τις πτώσεις του οριστικού άρθρου στους μονοσύλλαβους τύπους στου, 

στης, στον, στην, στο, στα, κλπ. Η πρόθεση σε δηλώνει: 

(25)  

(α) Τόπο: Μπαίνω στο δωμάτιο. 

(β) Χρόνο: Θα βρεθούμε στις έξι. 

(γ) Κατάσταση: Ζει σε μεγάλη δυστυχία. 

(δ) Αναφορά: Είναι πολύ καλός στην αριθμητική. 

(ε) Μέσο/όργανο: Πλήρωσε σε δολάρια. 

Τα παραδείγματα στο (25) είναι από τον Μπαμπινιώτη (2017:144). 

Μας ενδιαφέρει η Προθ.Φ. ως συμπλήρωμα των παρακάτω ρημάτων: τηλεφωνώ σε, 

ζητάω από, καθώς και τα ρήματα θυμάμαι, σκέφτομαι τα οποία συντάσσονται με 

απρόθετη αιτιατική. Ωστόσο, επιλέχθηκαν προς εξέταση γιατί στην Ιταλική το 

συμπλήρωμά τους είναι έναρθρο, όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης, εξετάζονται οι 

περιφραστικές προθέσεις απέναντι από, κοντά σε7. 

Στα ακόλουθα υποκεφάλαια ακολουθεί η κατανομή του επιθέτου και η γραμματική 

συμφωνία στην Ιταλική. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Βλ. Μπαμπινιώτης (2017:147) και Φύκιας (1996:216). 
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1.2. Ιταλικά 

1.2.1. Θέση επιθέτου  

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στον Cinque (2001) και επιχειρεί να εξηγήσει τη 

μετα-ονοματική θέση του επιθέτου της Ιταλικής. H σειρά των τάξεων των επιθέτων (Ε) 

ως προς το όνομα (Ο) έχει ως εξής: οι γλώσσες χωρίζονται σε ΕΟ (επίθετο-ουσιαστικό) 

(Γερμανικά, Αγγλικά, Ελληνικά), και σε ΕΟΕ (Ρομανικές γλώσσες)8: 

 

ΕΟ σειρά: Αξιολόγηση  Μέγεθος Χρώμα Ο 

Αγγλικά: beautiful big  red  ball  

Γερμανικά: schoener grosser roter  Ball 

Ελληνικά: όμορφη μεγάλη  κόκκινη μπάλα  

 

ΕΟΕ σειρά: Αξιολόγηση  Μέγεθος Ο            Χρώμα  

Γαλλικά:  joli  gros  ballon  rouge 

Ιταλικά:  bella  grande  palla  rossa 

             Πίνακας 6 

Σύμφωνα με τον Cinque, η ΕΟΕ ομάδα αποτελεί «αντανάκλαση» (mirror-image) της ΟΕ, 

αφού η πρώτη παράγεται (derived) από την ανύψωση του Ο προσπερνώντας τις χαμηλές 

στην κατάταξη ΕΦ. 

Η μόνη επιτρεπτή θέση του επιθέτου στις λατινικές γλώσσες, γενικότερα, και στην 

ιταλική ειδικότερα, είναι ανάμεσα στο ουσιαστικό και στα συμπληρώματά του:  

(26) Ο ΕΦ Συμπλήρωμα 

Όπως και στην ελληνική ΟΦ, έτσι και στην ιταλική, είναι απαραίτητη η μετακίνηση του 

ουσιαστικού από το χαρακτηριστή της ΟΦ στον κόμβο F: 

                                                           
8 Υπάρχει και η σειρά ΟΕ, όπως στα Ινδονησιακά, Thai. 



23 
 

 

(27)  

(α).   la sola (grande) invasione italiana dell’ Albania 

(β). *l’invasione sola grande italiana dell’Albania 

 

(28)                                   

                                              ΟΦ 

                            Ο                               ΟΦ 

                                                     ΕΦ           ΛΠ/FP 

                                                                 F             ΟΦ 

 ΕΦ                ΟΦ 

     Ο            Προθ.Φ 

 La                   sola       invasionei     italiana          ti                      dell’Albania 

 

Στο (28), το επίθετο «italiana» αποτελεί θεματική ΕΦ (thematic), καθώς εκφράζει τον 

εξωτερικό θ-ρόλο του Ο: 

(29) (α)  *l’italiana invasione dell’Albania 

        (β)   l’invasione italiana dell’ Albania 

        (γ) *l’invasione dell’ Albania italiana 

Tο (29β) αν και γραμματικό, ωστόσο, δεν αποτελεί την αρχική σειρά (base order) και 

αυτό γιατί θα έσπαγε το συστατικό που αποτελείται από την κεφαλή (invasione) και τα 

συμπληρώματά της (dell’Albania) (Cinque, 2001:86). Προέρχεται από το (29γ), στο 

οποίο το Ο (invasione) έχει ανυψωθεί πάνω και αριστερά (leftward head-to-head raising) 

και έτσι προκύπτει η διάταξη: 
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       (δ)  Ο ΕΦ Συμπλήρωμα 

Ωστόσο, στην Ιταλική απαντάται και το παρακάτω ζεύγος περιπτώσεων: 

(30) (α) la loro brutale aggressione all’ Albania 

       (β)  la loro aggressione brutale all’ Albania 

       (γ) *la loro aggressione all’Albania brutale (Ο Συμπλήρωμα ΕΦ: γραμματικό μόνο 

με μία παύση μετά το συμπλήρωμα) 

Στο (30α) το ουσιαστικό (aggressione) έπεται του επιθέτου. Γι’ αυτό θα υπέθετε κανείς 

ότι η ανύψωση είναι προαιρετική. Ωστόσο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο αφού το επίθετο 

brutale είναι προσδιοριστικό (attributive) και μπορεί να προηγείται του ουσιαστικού όταν 

εκφράζει υποκειμενική άποψη (subject- oriented). Επομένως, το επίθετο της Ιταλικής, 

στην πλειονότητά του είναι μετα-ονοματικό, με υποχρεωτική μετακίνηση του 

ονοματικού, καθώς ο επικρατέστερος τρόπος ερμηνείας των πραγμάτων είναι ο 

αντικειμενικός. Παρατηρούμε, λοιπόν ότι σε σχέση με τα ελληνικά, στα οποία η 

μετακίνηση καθορίζεται από το χαρακτηριστικό [+/- οριστικό] της ΟΦ, για τα ιταλικά η 

ερμηνεία είναι και σημασιολογική (Stavrou, 1999).  

Σχετικά με την προαναφερθείσα δομή Ο Συμπλήρωμα ΕΦ, αυτή μπορεί να γίνει 

γραμματική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις9, και έτσι δημιουργούνται οι 

κατηγορηματικές ΕΦ (predicative) (maximal projection). 

Οι παραπάνω ΕΦ, όντας κατηγορήματα μιας μέγιστης προβολής, μπορούν να 

ακολουθούν και συνδετικό ρήμα (post-copular). Το επιχείρημα του Cinque γι’ αυτή τη 

θέση είναι μία συγκεκριμένη ομάδα επιθέτων τα οποία δεν μπορούν να έπονται 

κατηγορούμενου, δηλαδή να βρίσκονται στα δεξιά του Ο και του συμπληρώματός του. 

Μπορούν, ωστόσο, να βρίσκονται στα αριστερά του Ο ή και ανάμεσα σε αυτό και το 

συμπλήρωμά του: 

                                                           
9Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: Όταν ανάμεσα στο συμπλήρωμα και την ΕΦ υπάρχει επιτονικό κενό και 
το επίθετο να τονίζεται (la loro aggressione all’Albania, BRUTALE), όταν η ΕΦ είναι πιο σύνθετη (la loro 
aggressione all’Albania, improvvisa e brutale) και όταν η ΕΦ τροποποιείται από προσδιοριστή (la loro 
aggressione all’Albania, assai poco brutale), ή με συμπλήρωμα (la loro aggressione all’Albania, brutale nei 
suoi effetti). 
 



25 
 

(31) (α) *questo motivo è principale 

        (β) questo è il principale motivo della sua partenza 

        (γ) questo è il motivo principale della sua partenza 

Άλλα επίθετα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα εξής: scorso (προηγούμενος), 

prossimo (επόμενος), maggiore (μεγαλύτερος), precedente (προηγούμενος), seguente 

(ακόλουθος), stesso (ο ίδιος). Τα επίθετα semplice, solo έχουν δύο σημασίες 

(μόνος/μόνο) μία από τις οποίες δεν μπορεί να έχει κατηγορηματική χρήση: «μόνο». 

Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Cinque, στην Ιταλική παρατηρείται μία 

παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα σε προσδιοριστικές (DP-internal) και κατηγορηματικές 

(post-copular) ΕΦ. Αυτό που προτείνει ο ίδιος είναι ότι οι  προσδιοριστικές 

«γεννιούνται» (generate) αριστερά του Ο, ενώ οι κατηγορηματικές δεξιά από αυτό και 

από το συμπλήρωμά του (Γερμανικές και Ρομανικές γλώσσες). 

Άλλο επιχείρημα υπέρ της υπόθεσης του Cinque: 

Περιορισμός επαναδρομής (recursion restriction): Προβολές που παράγονται σε αριστερό 

κλαδί δεν μπορούν να έχουν το συμπλήρωμα στα δεξιά τους: 

(32) (α) *i sostenitori fedeli alla causa di Gianni sono pochi. 

        (β)  i sostenitori di Gianni fedeli alla causa sono pochi. 

Σαν αποδεικτικό επιχείρημα ο Cinque χρησιμοποιεί το συμπλήρωμα (di Gianni), το 

οποίο όπως είδαμε διακρίνει τις προσδιοριστικές ΕΦ από τις κατηγορηματικές ανάλογα 

με τη θέση τους ως προς αυτό. 

Ως προβληματισμό ο Cinque θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο κάποιες γλώσσες να έχουν 

τη μετακίνηση του Ο (π.χ. Ελληνική, Ιταλική) σε αντίθεση με άλλες (π.χ. Γερμανική). Ο 

Cinque δίνει μία εξήγηση, με την οποία συμφωνεί και ο Panagiotidis (2000): η Ελληνική 

και η Ιταλική έχουν ισχυρές κεφαλές ως προς τα χαρακτηριστικά γένος και αριθμό, για 

τον έλεγχο των οποίων γίνεται  η ανύψωση. Τίθεται, ωστόσο, ως υπόθεση το πού 

λαμβάνει χώρα αυτός ο έλεγχος, στη Λογική Δομή (Logical Form) ή στη σύνταξη (overt 

syntax). Η μετακίνηση του Ο, επομένως, πρόκειται για μία σημαντική παράμετρο της 
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γραμματικής των ΟΦ. Ακολουθούν η γραμματική συμφωνία στην Ιταλική και το 

σύστημα προθέσεών της. 

 

1.2.2. Η γραμματική συμφωνία στα Ιταλικά 

Εσωτερική συμφωνία παρουσιάζει και η Ιταλική με βάση το δικό της κλιτικό 

σύστημα και τις ιστορικές αλλαγές που έχουν συμβεί και οι οποίες είναι: 

Α) Απώλεια του ουδετέρου γένους.  

Β) Αντικατάσταση των πτώσεων από προθέσεις. 

Οι παραπάνω αλλαγές, μαζί με άλλες, σηματοδοτούν το πέρασμα από τη Λατινική 

στη δημώδη λατινική (latino volgare), κυρίως κατά την πτώση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας (476 μ.Χ.) κ.ε.10 

1.2.2.1.  Γένος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ιταλική, σε αντίθεση με την Ελληνική, έχει μόνο δύο 

γένη, αρσενικό και θηλυκό. Η απώλεια του ουδετέρου οφείλεται σε διαδικασίες που 

ανήκουν στη διαχρονία της γλώσσας και εξετάζονται από τη θεωρία της 

γραμματικοποίησης, την οποία εξετάζουμε σε ακόλουθο υποκεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Βλ. Ζωγοπούλου (2015) και Clackson, Horrocks (2014). 
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1.2.2.2. Άρθρο 

Η Ιταλική έχει οριστικό και αόριστο άρθρο ενικού και πληθυντικού, αρσενικού και 

θηλυκού γένους. Τα οριστικά άρθρα είναι τα εξής: 

 

 

 

 

Πίνακας 7 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5, τα ιταλικά οριστικά άρθρα παρουσιάζουν αλλόμορφα 

με βάση το πρώτο γράμμα της λέξης που ακολουθεί:  

l’: Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνήεν (αρσενικό και θηλυκό). 

Lo: Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με τα εξής: s+σύμφωνο, z, y, ps, gn, pn 

Gli: ο πληθυντικός για τα l’ και lo 

Τα αόριστα άρθρα είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8 

 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ Il 

L’ 

Lo  

I 

Gli 

ΘΗΛΥΚΟ La  

L’ 

Le 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ Un                  +  

σύμφωνο/ 

φωνήεν 

 Uno + 

s+σύμφωνο, z, 

y, ps, gn, pn 

Dei 

Degli 

ΘΗΛΥΚΟ Una 

Un’ + φωνήεν 

Delle  
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Βλέπουμε ότι αλλόμορφα έχει και το αόριστο άρθρο, όπως αυτά παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6.  

Μια διαφορά σε σχέση με τα Ελληνικά είναι ότι το ιταλικό αόριστο άρθρο παρουσιάζει 

και πληθυντικό αριθμό (dei, degli, delle), το οποίο μεταφράζεται με το μεριστικό 

«μερικοί, μερικές, μερικά». 

 

1.2.2.3. Ουσιαστικό 

Όλα τα ουσιαστικά της Ιταλικής είναι είτε αρσενικά έιτε θηλυκά, ενικού ή πληθυντικού 

αριθμού. Επίσης, όλα τα ουσιαστικά λήγουν σε φωνήεν. Η πλειονότητα των αρσενικών 

λήγει σε –o, ενώ τα θηλυκά σε –a. Υπάρχουν, ωστόσο, και ουσιαστικά που λήγουν σε –e. 

Τέτοια κατάληξη μπορεί να πάρει ένα αρσενικό (il cane=ο σκύλος), αλλά και ένα θηλυκό 

ουσιαστικό (la lezione=το μάθημα). Συνεπώς, ο μόνος τρόπος διαχωρισμού είναι η 

απομνημόνευση του γένους αυτών των ουσιαστικών, ή το άρθρο, αν υπάρχει. Συνοπτικά, 

οι καταλήξεις έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

Πίνακας 9 

 

Οι παραπάνω καταλήξεις αποτελούν την πλειονότητα αλλά όχι και το σύνολο: 

(33) università, virtù, cinema (cinematografo), e-mail κ.ά. 

Στις κατηγορίες λέξεων του (33) απαιτείται επίσης απομνημόνευση του γένους, αν και 

υπάρχει μία τάση για κανονικότητα, π.χ. οι λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα είναι 

θηλυκού γένους, όπως συμβαίνει και με τις λέξεις ξένης προέλευσης (e-mail). 

Ακολουθούν οι βασικές προθέσεις της Ιταλικής. 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ -o 

-e 

-i 

ΘΗΛΥΚΟ -a 

-e 

-e 

-i 
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1.2.3. Βασικές προθέσεις της Ιταλικής 

Με αφορμή τη σύγκριση Ελληνικής-Ιταλικής ως προς τη δομή (μορφολογία ονομάτων) 

και των λανθασμένων παραγωγών των ιταλόφωνων σπουδαστών της Ελληνικής, 

διαμορφώνεται η ακόλουθη υπόθεση όσον αφορά το πεδίο της Προθ.Φ: Οι Ιταλοί που 

μαθαίνουν Ελληνικά υπεργενικεύουν τις πολλαπλές προθέσεις της γλώσσας τους στη 

συχνόχρηστη (salient) πρόθεση σε των Ελληνικών (σύνθετο άρθρο), χωρίς να λαμβάνουν 

υπόψη τους τη διάκριση/ διακριτότητα του χαρακτηριστικού [+/- οριστικό], (δηλαδή την 

παρουσία/ απουσία του οριστικού άρθρου). Αντίστοιχα, οι έναρθρες προθέσεις 

(preposizioni articolate) των Ιταλικών δείχνουν μία διαδικασία παλινδρόμησης 

(Παπαδοπούλου, 2015) και αμφιταλάντευσης (fluctuation) στα αριστερά του δέντρου της 

Ελληνικής τόσο όσον αφορά την ΟΦ όσο και την Προθ.Φ. Οι πολλαπλές θέσεις στα 

αριστερά της ΟΦ και της Προθ.Φ καλύπτονται με το πρώτο συχνόχρηστο στοιχείο των 

Ελληνικών, δημιουργώντας αντιγραμματισμούς, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για 

συμπληρώματα ή προσαρτήματα. Οι Έλληνες από τη μεριά τους, δεν ξέρουν πώς να 

διαχειριστούν  την 1:ν αντιστοιχία πρόθεσης-χρήσης των Ιταλικών με αποτέλεσμα μία 

γραμματική  σύγχυση στο κεφάλαιο των προθέσεων. 

Στα Ιταλικά οι προθέσεις χωρίζονται σε απλές (preposizioni semplici) και σε έναρθρες 

(preposizioni articolate). 

Απλές: di, da, a, in, su, con, per, tra (fra) 

Έναρθρες: Εκτός από τα con, tra, per, όλες οι άλλες προθέσεις συναιρούνται με το 

οριστικό άρθρο: dello, della, del, dell’, dei, degli, delle κ.ά. 

        Πίνακας 10 

Στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρουν τα παρακάτω ρήματα που παίρνουν ως 

συμπλήρωμα Προθ.Φ. 

A (=σε): Δηλώνει κατεύθυνση (τοπικό προσδιορισμό), ορισμένο χρόνο, τρόπο-μέσο, 

ηλικία, ποινή. 

Ρήματα που συντάσσονται με την πρόθεση a είναι το andare, fare bene, aiutare κ.ά. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τα εξής: 
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(34) Chiedere a (=ζητάω από), pensare a (=σκέπτομαι κάτι/κάποιον), telefonare a 

(=τηλεφωνώ του/της, καλώ τον/την). 

Στα παραπάνω αντίστοιχα ρήματα της Ελληνικής περιμένουμε να συναντούν δυσκολία 

στη σύνταξη οι Ιταλοί που μαθαίνουν τα Ελληνικά ως Γ2, λόγω της αναντιστοιχίας με τα 

συμπληρώματα των συγκεκριμένων ρημάτων στα Ελληνικά (απρόθετη αιτιατική, 

Προθ.Φ, γενική).  

Γενικότερα, παρατηρούμε την εξής αντιστοιχία στην οποία διαφαίνεται ο σημαντικός 

ρόλος και οι πολλαπλές χρήσεις των προθέσεων στην Ιταλική: 

 

 

 

 

Πίνακας 11 Πίνακας 8 

 

Άλλες προθέσεις: con (=με), su (=πάνω σε), per (=για), fra/tra (=ανάμεσα): Οι 

συγκεκριμένες προθέσεις έχουν πιο «διαφανείς» σημασίες σε σχέση με τις προηγούμενες 

και δεν ενώνονται με το οριστικό άρθρο για το σχηματισμό των έναρθρων προθέσεων 

(με εξαίρεση τη su). Οι παραπάνω λόγοι τις κάνουν πιο εύχρηστες για τους Έλληνες που 

μαθαίνουν τα Ιταλικά ως Γ2, σε σχέση με τις in/a, οι οποίες σε γενικές γραμμές 

αντιστοιχούν και οι δύο στο συχνόχρηστο (salient) σε των Ελληνικών, και τις di/da, οι 

οποίες αντιστοιχούν στο από.  

Σχετικά με τις έναρθρες προθέσεις11, η πρόθεση ενώνεται με το οριστικό άρθρο (όπως 

φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα μερικοί συνδυασμοί επιφέρουν μορφολογικές 

αλλαγές κατά την ένωση πρόθεσης-άρθρου) για να συγκεκριμενοποιήσει έναν τόπο, μία 

χρονική στιγμή κ.ά.: 

 

                                                           
11Αποτελούν συνδυασμό της λατινικής αντωνυμίας ille-illa-illud και πρόθεσης (Ζωγοπούλου, 2015:11). 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

vita da  cane Επίθετο (σκυλίσια ζωή) 

parla in fretta Επίρρημα (μιλά βιαστικά) 

alle due Προθ.Φ. (στις δύο) 

corso di francese Γενική (τμήμα Γαλλικών) 
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(35) vado a studiare in biblioteca. (=πάω να διαβάσω στη βιβλιοθήκη) 

(36) vado a studiare nella biblioteca nazionale. (=πάω να διαβάσω στην εθνική 

βιβλιοθήκη). 

Όπως γίνεται φανερό από τη μετάφραση των παραπάνω παραδειγμάτων, στα Ελληνικά 

δεν υφίσταται (εννοιολογική) διάκριση ανάμεσα στην απλή και στη σύνθετη πρόθεση σε 

περιπτώσεις αντίστοιχες με τις παραπάνω, κάτι που προκαλεί μεγάλη σύγχυση στους 

Έλληνες με τα Ιταλικά ως Γ2, πέρα από τις μορφολογικές δυσκολίες που προκύπτουν 

από τους συνδυασμούς άρθρου-πρόθεσης. 

1.3. Από τη συγχρονία στη διαχρονία 

Στις παραπάνω παραγράφους προηγήθηκε μία παρουσίαση της ελληνικής και ιταλικής 

ΟΦ, από συγχρονική σκοπιά. Για να ολοκληρωθεί η συγκριτική αυτή παρουσίαση των 

δύο εξεταζόμενων γλωσσών, θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε μία 

διαχρονική εξέταση, την οποία μελετά η θεωρία της γραμματικοποίησης 

(grammaticalization). Η συγκεκριμένη θεωρία προτάθηκε ως «ανάδυση της 

γραμματικής» από τους Hopper, Traugott το 1993 και αφορά στην πορεία ενός λεξικού 

στοιχείου από την προαιρετικότητα μέχρι την υποχρεωτικοποίησή σου ως γραμματικό 

τύπο: «η γραμματική των φυσικών- ιστορικών γλωσσών δεν είναι μια a priori 

ολοκληρωμένη γνωστική ολότητα, αλλά συγκροτείται από τις πραγματολογικές και 

σημασιολογικές πιέσεις των συμφραζομένων που ωθούν σε υποχρεωτικοποίηση» 

(Γιαννουλοπούλου 2016:20). Συγκεκριμένα, η Γιαννουλοπούλου (2016) αναλύει ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα γραμματικοποίησης τα οριστικά άρθρα της Ελληνικής και 

της Ιταλικής  στη διαχρονία τους, στη συγχρονία τους και τέλος κάνει μία συγκριτική 

ανάλυση. Η γραμματικοποίηση είναι τα στάδια που περνά ένας τύπος μέχρι να φτάσει 

στην τελική, μέχρι τη στιγμή που μελετάται, μορφή του και να γίνει αναπόσπαστο 

κομμάτι της γραμματικής. Πρόκειται, επομένως, για μία εξελικτική διαδικασία και όχι 

σαν από μηχανής θεός στη δημιουργία των γραμματικών τύπων. Συγκεκριμένα, το 

ελληνικό οριστικό άρθρο ξεκίνησε ως δεικτικό (ομηρική εποχή) για να καταλήξει 

ονοματικός δείκτης, στη σημερινή του χρήση, μιλάμε δηλαδή για χρονικό εύρος αιώνων. 

Από την άλλη μεριά, το οριστικό άρθρο της Ιταλικής έχει τις απαρχές του γύρω στο 2ο 

μ.Χ. αιώνα, είναι δηλαδή αρκετά «νεότερο» σε σχέση με το ελληνικό γι’ αυτό και είναι 



32 
 

λιγότερο συστηματοποιημένο-γραμματικοποιημένο. Στη συγκεκριμένη θεωρία 

αναδεικνύεται ο ρόλος που παίζει η διαχρονική θεώρηση και η δυναμική της στην 

ερμηνεία της συγχρονίας, πρόκειται δηλαδή για τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. 

Επίσης, επιλέγουμε τη συγκεκριμένη θεωρία για να αναδείξουμε την ιστορικότητα και 

των δύο εξεταζόμενων γλωσσών (Ελληνικά και Ιταλικά) και ότι πρόκειται για δύο 

σχεδόν παράλληλες πορείες όχι μόνο ιστορικά και γεωγραφικά αλλά και γλωσσολογικά. 

Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθεί μία επισκόπηση νεότερων ερευνών καθώς και η 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
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2. Θεωρητικό πλαίσιο στην έρευνα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 

Συμπυκνώνοντας την ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Davies- Elder, 2004, Ellis, 1994, Cook, 

1993) η Κατσιμαλή (2007:24), διαπιστώνει ότι η εφαρμοσμένη γλωσσολογία αναφέρεται 

σε τομείς στους οποίους η γλωσσολογία μπορεί να εφαρμοστεί, «έχει όμως κυριαρχήσει 

να αναφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στη διδακτική της γλώσσας είτε ως μητρικής είτε ως 

ξένης γλώσσας». Καθώς η παρούσα εργασία πραγματεύεται την Ελληνική ως ξένη, και 

κατά συνέπεια τη διδασκαλία της, σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν θεωρίες που 

αφορούν στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε Γ1, Γ2 και Καθολική Γραμματική κατά την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια, μιλώντας για εφαρμοσμένη γλωσσολογία, 

θα αναφερθούμε στα βασικά ερμηνευτικά πλαίσια, τα οποία μας βοηθούν να 

ανιχνεύσουμε, και εν συνεχεία να μελετήσουμε στην πράξη τους προβληματισμούς που 

μας γεννά η θεωρία. 

2.1. Ποικιλότητα στη διεπαφή μορφολογίας-σύνταξης 

Η White (2003) αναζητά την αιτία των ανακολουθιών (discrepancies) στην πραγμάτωση 

της Γ2, σε επίπεδο μορφοσύνταξης μέσω της σύγκρισης με τις αντίστοιχες διαδικασίες 

στη Γ1. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνεί με τη διάκριση ορθότητας παραγωγής (accuracy) 

και κατάκτησης (acquisition): σε επίπεδο μορφολογίας όταν αυτή υφίσταται δεν σημαίνει 

ότι θα χρησιμοποιηθεί και σωστά από τον ομιλητή της Γ2, αλλά γίνονται π.χ. 

υπεργενικεύσεις σε περιβάλλοντα που δεν τα επιτρέπει η γραμματική του φυσικού 

ομιλητή. Γενικά, η White συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να γίνεται η διάκριση 

ανάμεσα στα αφηρημένα χαρακτηριστικά (Χρόνος, Συμφωνία) και στο πώς αυτά 

πραγματώνονται μορφολογικά. Τάσσεται υπέρ της Υπόθεσης του Διαχωρισμού 

(Separation Hypothesis), σύμφωνα με την οποία δεν έχει τόση σημασία η σωστή 

πραγμάτωση της επιφανειακής μορφολογίας από τους Γ2 ομιλητές, αλλά αν τα 

χαρακτηριστικά της αφηρημένης μορφοσύνταξης παρουσιάζονται στη διαγλώσσα12 του 

ομιλητή. Η μορφολογία, λοιπόν, αποκόπτεται από το αφηρημένο επίπεδο της σύνταξης 

                                                           
12 «Η διαγλώσσα νοείται ένα ενδιάμεσο σύστημα που αναπτύσσει ο μαθητής κατά την εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας. Το σύστημα μεταλλάσσεται βαθμιαία, ώστε να παγιωθεί, όταν τελειοποιείται η ξένη 
γλώσσα» (Κατσιμαλή, 2007:32). 
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και της συντακτικής γνώσης γενικότερα, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεσή της, όπως 

υποστηρίζει η Υπόθεση της Πλούσιας Συμφωνίας (Rich Agreement Hypothesis).  

Χαρακτηριστική είναι η θέση της White (2003:194), ότι η μορφολογία μαθαίνεται: «τα 

μορφολογικά παραδείγματα πρέπει σταδιακά να προστίθενται στο λεξικό, όπως οι λέξεις. 

Οι περισσότερες αφηρημένες συντακτικές ιδιότητες, από την άλλη πλευρά, προέρχονται από 

την Καθολική Γραμματική13 και δεν απαιτούν εκμάθηση». 

Τίθεται, λοιπόν, ένα θέμα αντιστοίχισης (problem in mapping) του λεξικού στοιχείου 

στην επιφανειακή δομή με τη συντακτική του αναπαράσταση. Ο ενήλικος ομιλητής μιας 

Γ2 ξεκινά αυτή τη μετάβαση ως κάτι το ελεγχόμενο για να εξελιχθεί σε μία αυτόματη 

επεξεργασία.  

Στη συνέχεια η White χρησιμοποιεί το μοντέλο της Κατανεμητικής Μορφολογίας 

(Distributed Morphology) για να υποστηρίξει την αρχική της θέση, δηλαδή σε ποιον 

βαθμό εφαρμόζουν οι Γ2 ομιλητές τη συμφωνία και όχι αν την εφαρμόζουν ορθά. Για τη 

Γ2: «Ακόμα κι αν οι πλήρως προσδιορισμένοι τύποι έχουν κατακτηθεί, δεν κερδίζουν 

απαραίτητα στον ανταγωνισμό για τη λεξική εισαγωγή. Για κάποιο λόγο, οι λιγότερο 

προσδιορισμένοι τύποι εξακολουθούν να πραγματώνονται, δείχνοντας ότι η πρόσβαση 

στους πιο προσδιορισμένους λεξικούς τύπους μπλοκάρεται» (White, 2003:199). 

Κλείνοντας, η White καταλήγει στο πρόβλημα αντιστοίχισης (mapping) των 

επιφανειακών μορφολογικών πραγματώσεων (π.χ. –ed των Αγγλικών) με τις αφηρημένες 

συντακτικές κατηγορίες τους πάνω στη δεντρική αναπαράσταση (+Παρελθόν). Προτείνει 

ότι το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα λεξικού παρά συντακτικού υποπροσδιορισμού. 

Αντίστοιχο παράδειγμα από την έρευνά μας είναι η κατάληξη –μα του ουδετέρου της 

Ελληνικής, η οποία φαίνεται να αντιστοιχίζεται από τους Γ2 ομιλητές σε μεγάλο 

ποσοστό με το θηλυκό γένος (*η μάθημα), όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

                                                           
13 Σύνολο αρχών και παραμέτρων που διέπουν όλες τις φυσικές γλώσσες, π.χ. όπως τα φαινόμενα head-
first, pro-drop κ.ά. 
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2.2. Η Καθολική Γραμματική στην εκμάθηση της Γ2 

Ο όρος Καθολική Γραμματική (ΚΓ) ανήκει στον Chomsky και αναφέρεται στο νοητικό 

μηχανισμό που ενεργοποιείται σε κάθε άνθρωπο κατά την κατάκτηση μιας γλώσσας, και 

που αποτελείται από ένα σύνολο αρχών και παραμέτρων. Οι αρχές είναι κοινές σε όλες 

τις φυσικές γλώσσες, ενώ οι παράμετροι διαφοροποιούνται και καθορίζουν τις δομικές 

ιδιότητες της πρότασης ανά γλώσσα.  

Με βάση τα δεδομένα μας υπάρχει μία γενικότερη υπόθεση, εφόσον δεχόμαστε ότι 

υπάρχει μία ΚΓ, μία Γ1 ποικίλων γλωσσών και μία γλώσσα-στόχος Γ2, τίθεται το 

ερώτημα κατά πόσο είναι άμεση η πρόσβαση της Γ2 στην ΚΓ, λαμβάνοντας υπόψη 

άλλες νοητικές δραστηριότητες (μνήμη, έφεση, αντίληψη του χώρου κ.ά). Ο Cook (1993, 

όπως στην Catsimali, 2002:139) προτείνει τρεις τρόπους εμπλοκής της ΚΓ στην 

εκμάθηση της Γ2: 

(i) Μη πρόσβαση (no access): Η εκμάθηση της Γ2 γίνεται χωρίς καμία εμπλοκή της ΚΓ, 

αλλά χρησιμοποιούνται άλλες νοητικές λειτουργίες (μνήμη, έφεση στις γλώσσες, 

χωροταξική αντίληψη κ.ά). 

(ii) Άμεση πρόσβαση (direct access): Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία της εκμάθησης 

(Γ2) γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η κατάκτηση (Γ1), δεν υπάρχει, δηλαδή, 

εμπλοκή της Γ1 του μαθητή. 

(iii) Έμμεση πρόσβαση (indirect access): Οι μαθητές κατά την εκμάθηση της Γ2 

«περνούν» από τη Γ1 τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ΚΓ.  

Η  έρευνά μας  φαίνεται να επιβεβαιώνει την έμμεση πρόσβαση της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ στην ΚΓ, 

με έντονη την παρουσία της Γ1 των σπουδαστών μέσω λαθών μεταφοράς (transfer), με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μετα-ονοματική θέση του επιθέτου της Ιταλικής αντί της 

προ-ονοματικής στην Ελληνική (*την κοπέλα ξανθιά). 
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Ακολουθεί σχηματικά η πρόταση του Cook: 

ΚΓ   Άλλες νοητικές λειτουργίες 

 Άμεση   Μη πρόσβαση   

 

Γ1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  Γ2    

 Έμμεση      Πίνακας 12 

 

2.3.  Περί πειραματικής μεθοδολογίας 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η εμπειρική έρευνα με τη 

μεθοδολογία της, είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση ή διάψευση της θεωρίας. 

Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση των πιο συχνόχρηστων πειραματικών μεθόδων. 

Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2015:29) τα πειράματα χωρίζονται σε χρονομετρικά 

(online) και σε μη χρονομετρικά (offline) και η μεταξύ τους διαφοροποίηση αφορά στο 

χρόνο διεξαγωγής τους. Δηλαδή, τα πρώτα καταμετρούν χρόνους αντίδρασης (Reaction 

Time) και διερευνούν την προτασική επεξεργασία (processing) per se. Χωρίζονται σε 

κατηγορίες, οι οποίες όμως δεν απασχολούν την παρούσα εργασία. Όπως θα φανεί και 

στο επόμενο κεφάλαιο, το πείραμα που προτιμήσαμε είναι μη χρονομετρικό, δηλαδή δεν 

αντανακλά την προτασική επεξεργασία (online), αλλά ενδείκνυται για την ανάδειξη των 

προτιμήσεων των ομιλητών. 

Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2015:33) τα μη χρονομετρικά πειράματα χωρίζονται 

σε: 

(i) Γραμματικότητας/Αποδεκτότητας: Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα 

σε σωστό και λάθος κατά το δικό τους γλωσσικό κριτήριο. 

(ii) Κατανόησης: Μπορεί να περιλαμβάνει αντιστοίχιση πρότασης με εικόνα ή επιλογή 

ερμηνείας. 
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(iii) Εκμαίευσης: Περιλαμβάνει συμπλήρωση κενού ή την ορθή επανάληψη προτάσεων 

που έχουν δοθεί ως αντιγραμματικές, μέσω ακουστικής δραστηριότητας. Αυτή η 

διαδικασία μετράει την υπόρρητη γλωσσική γνώση του υποκειμένου, και το κατά πόσο 

αυτή είναι αυτοματοποιημένη.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε πείραμα εκμαίευσης καθώς δεν μας ενδιέφεραν 

οι χρόνοι αντίδρασης αλλά οι προτιμήσεις των υποκειμένων πάνω στα εξεταζόμενα 

δομικά σχήματα, όπως θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3. Η έρευνα στην εσωτερική συμφωνία της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, αφού 

προηγηθεί μία ανασκόπηση πρόσφατων μελετών πάνω στη γραμματική συμφωνία στην 

ΟΦ της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πέρα από την πληθώρα των ερευνών πάνω σε αυτό το θέμα, οι 

παρακάτω παρουσιάζουν και μία ποικιλία μεθοδολογικών εργαλείων, ώστε στη συνέχεια 

να παρουσιαστεί η μεθοδολογία και της δικής μας έρευνας. 

3.1. Προγενέστερες συναφείς ερευνητικές μελέτες 

Η επιλογή της βιβλιογραφίας τόσο στην περιγραφή που προηγήθηκε, όσο και στις 

εμπειρικές μελέτες, βασίζεται στην οπτική της μελέτης, δηλαδή στην πρόσληψη, στο 

φιλτράρισμα και στις ανάγκες του σπουδαστή της Ελληνικής ως ξένης. Σε αυτό το 

υποκεφάλαιο επιχειρείται μία κατανομή προγενέστερων ερευνών με βάση τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, όπως η διδακτική παρέμβαση και η ημιελεύθερη14 

παραγωγή λόγου (ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, κείμενο). 

3.1.1. Έρευνες διδακτικής παρέμβασης 

Σχετικές έρευνες διδακτικής παρέμβασης από την πρόσφατη βιβλιογραφία πάνω στη 

συμφωνία εντός ΟΦ είναι των Αμπάτη (2008) και Benati-Lee (2008) και Παπαδοπούλου 

et. al. (2009). Η Αμπάτη, με βάση τη θεωρία του Ellis (1985) περί ρητής και υπόρρητης 

γνώσης, ερευνά την αντιπαραβολή Τουρκικής-Πομακικής ως Γ1 των συμμετεχόντων-

μαθητών μειονοτικών Γυμνασίων της Θράκης, με την Ελληνική αναφορικά με το 

φαινόμενο της συμφωνίας. Διαπιστώνει έντονες αποκλίσεις ανάμεσα σε Ελληνική και 

Τουρκική, λόγω απουσίας γένους και συμφωνίας (πτώση-αριθμός) στη δεύτερη. Από την 

άλλη πλευρά, η Πομακική, όντας σλάβικη γλώσσα, είναι πιο κοντά στην Ελληνική: έχει 

τρία γένη σε ουσιαστικά και επίθετα, πλούσιο μορφολογικά κλιτικό σύστημα και 

συμφωνία επιθετικών προσδιορισμών-ονομάτων κατά γένος, πτώση και αριθμό. Η 

ερευνήτρια, σε δύο φάσεις χρονικά απέχουσες, δίδαξε τα φαινόμενα σε αντίστοιχους 

μαθητές και διαπίστωσε ότι η διδακτική της παρέμβαση είχε καλύτερα αποτελέσματα 

                                                           
14 Ως Ελεύθερη Παραγωγή ορίζουμε τις εκθέσεις των σπουδαστών-μαθητών, και ως Ημιελεύθερη τη 
συμπλήρωση κενών σε ερωτηματολόγιο και κείμενο. 
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στους πομακόφωνους μαθητές, των οποίων η Γ1 έχει αντίστοιχες γραμματικές 

κατηγορίες με τα Ελληνικά (γένος, πτώση, αριθμός). 

Oι Benati-Lee (2008) ερευνούν τη συμφωνία γένους ανάμεσα στο επίθετο και το 

ουσιαστικό της Ιταλικής μέσα από τη συγκριτική μελέτη δύο διδακτικών παρεμβάσεων: 

Διδασκαλία Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΔΒΓΕ)15 (Processing Instruction) 

(VanPatten, 1996, 2004) (έμφαση στο input και στην ερμηνεία/κατανόηση) και 

Παραδοσιακή Διδασκαλία (Traditional Instruction) (έμφαση στο output και την 

παραγωγή). Πρόκειται, δηλαδή, για μία έρευνα τάξης (classroom study). Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζουν την εκμάθηση της συμφωνίας γένους επιθέτου-ουσιαστικού 

στα Γ2-ΙΤΑΛΙΚΑ σε αρχάριο επίπεδο και πώς αυτή επηρεάζει την εκμάθηση μίας 

παρεπόμενης κατηγορίας, δηλαδή, τη μορφολογία του χρόνου Μέλλοντα της Ιταλικής. 

Υποκείμενα ήταν 25 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Greenwich με Γ1-ΑΓΓΛΙΚΑ. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις των ερευνητών: η ομάδα της Διδασκαλίας 

Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας είχε καλύτερες επιδόσεις στις δραστηριότητες 

ερμηνείας και κατανόησης (50%) αλλά και στις δραστηριότητες παραγωγής (44%). Η 

ομάδα της Παραδοσιακής Διδασκαλίας είχε καλύτερες επιδόσεις μόνο στις 

δραστηριότητες παραγωγής (48%). Επομένως, οι ερευνητές αναδεικνύουν την 

Διδασκαλία Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας στη μαθησιακή διαδικασία της Γ2 τόσο σε 

επίπεδο κατανόησης αλλά και παραγωγής. 

Στο πλαίσιο της Διδασκαλίας Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας κινείται και η έρευνα των 

Παπαδοπούλου et al. (2009), οι οποίες ερευνούν τη γραμματική συμφωνία ανάμεσα στο 

επίθετο και το ουσιαστικό των Ελληνικών ως Γ2. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν αρσενικά 

ουσιαστικά σε –ος και –ας, θηλυκά σε –α και –η και ουδέτερα σε –ο και –ι, στην ΟΦ και 

σε δομές υποκειμένου-κατηγορουμένου. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τους Benati et al. 

                                                           
15 «Η ΔΒΓΕ είναι μοντέλο εστίασης στη μορφή της γλώσσας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης. 
Ασχολείται με μηχανισμούς μέσω των οποίων το γλωσσικό περιεχόμενο (input) μετατρέπεται σε 
αφομοιωμένο γλωσσικό εισερχόμενο (intake). Επειδή η ανθρώπινη ικανότητα επεξεργασίας γλωσσικών 
εισερχομένων είναι περιορισμένη, κατά την κατανόηση λόγου οι σπουδαστές της Γ2 επικεντρώνονται 
στην επεξεργασία λεξικών μορφημάτων και κλιτικής μορφολογίας με σημασιολογικό φορτίο και 
παραβλέπουν γραμματικά στοιχεία χαμηλής επικοινωνιακής αξίας. Στόχος της ΔΒΓΕ είναι να επηρεάσει 
τις στρατηγικές επεξεργασίας για επιτυχέστερη σύνδεση μεταξύ σημασίας και μορφής. Τέλος, η 
επίδραση της ΔΒΓΕ θεωρείται ότι συμβάλλει στην αναδόμηση της μη ρητής γνώσης της Γ2, εφόσον 
θεωρείται ότι παρεμβαίνει στη διαδικασία κατάκτησης και όχι εκμάθησης της Γ2 (VanPatten, 1996)» 
(Παπαδοπούλου et al. 2009). 
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(2008), οι Παπαδοπούλου et al. χρησιμοποιούν δύο μοντέλα διδακτικής παρέμβασης, τα 

οποία βασίζονται και τα δύο στο γλωσσικό εισερχόμενο (input): το πρώτο μοντέλο είναι 

η προαναφερθείσα Διδασκαλία Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΔΒΓΕ) και το δεύτερο 

ονομάζεται Εστίαση στον Τύπο (ΕΤ) (Focus On Form- Long, 1991)16. Τα υποκείμενα, 

επιπέδου Α1, είχαν διαφορετικές Γ1, και συγκεκριμένα ήταν 16 ενήλικοι σπουδαστές του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ. Στα υποκείμενα, τα οποία χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες για τις δύο διαφορετικές διδακτικές παρεμβάσεις (δραστηριότητες 

Δομημένου Γλωσσικού Εισερχομένου για την μία ομάδα και τεχνικές επισήμανσης των 

επιθημάτων για τη δεύτερη), δόθηκαν γραπτές και προφορικές δραστηριότητες πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση, χωρίς ρητή διδασκαλία του φαινομένου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες βελτιώθηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση, 

ενώ και τα δύο είδη δραστηριοτήτων αποδείχτηκαν εξίσου αποτελεσματικά, κάτι που δεν 

είχε προβλεφθεί αρχικά. Η ομάδα Εστίασης στον Τύπο απέδωσε καλύτερα στην 

προφορική δραστηριότητα, ενώ η ομάδα του Δομημένου Γλωσσικού Εισερχομένου στις 

ημιελεύθερες παραγωγές.  

3.1.2. Έρευνες Ημιελεύθερης παραγωγής λόγου 

Προγενέστερες έρευνες ημιελεύθερης παραγωγής είναι της Παπουτσή (2012, 2014) και 

των Κακαρίκου, Κοντοκώστα (2016). 

Η Παπουτσή εξετάζει τη συμφωνία σε επίπεδο ΟΦ και πρότασης της Ελληνικής 

συγκρίνοντας τις πραγματώσεις παιδιών και ενηλίκων με τη Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Υποκείμενα 

της έρευνας ήταν ενήλικες μη φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, 18-30 χρόνων, με 

διαφορετικές Γ1, επιπέδου γλωσσομάθειας Γ1, παιδιά μη φυσικοί ομιλητές της 

Ελληνικής, ηλικίας 10-12 χρόνων, επιπέδου Β2-Γ1 και ως ομάδα ελέγχου, παιδιά 

φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, 12 χρόνων. Το εργαλείο της έρευνας ήταν 

ερωτηματολόγιο σε μορφή κειμένου-σεναρίου καθώς όπως αναφέρει και η ίδια 

«ενδιαφερόμαστε για την επεξεργασία συνόλου και μέρους. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε 

το μέρος μέσα στο σύνολο και γι’ αυτό ασχολούμαστε με τη γραφηματική 

                                                           
16 Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό του Long (1991) «η ΕΤ συνίσταται στο να στρέφει ο διδάσκων την 
προσοχή των σπουδαστών σε γλωσσικούς τύπους κατά τη διάρκεια κάποιας επικοινωνιακής δεξιότητας 
μόνο όταν προκύπτει ανάγκη ή έστω προσχεδιασμένα μέσω ειδικών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση 
συγκεκριμένων γλωσσικών τύπων» (Παπαδοπούλου et.al, 2009). 
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αποκωδικοποίηση όχι σε μεμονωμένες προτάσεις, αλλά σε ολόκληρο εκτυλισσόμενο 

σενάριο, που απαιτεί από τα υποκείμενα της έρευνας να κρατήσουν το νήμα των 

διαλεγόμενων προσώπων.» (Παπουτσή, 2012, 2014). 

Σε επίπεδο ΟΦ, η έρευνά της δείχνει μια μεγαλύτερη δυσκολία διαχείρισης της 

συμφωνίας από τα παιδιά, αποτέλεσμα που η Παπουτσή αποδίδει στη νοητική 

ανωριμότητά τους, ενώ και οι δύο ομάδες δυσκολεύονται στη συμφωνία υποκειμένου-

κατηγορούμενου. 

Οι Κακαρίκος, Κοντοκώστα μελετούν την εσωτερική συμφωνία μέσα από τη Θεωρία 

των Χαρακτηριστικών (Halle, Marantz, 1994, Ralli, 1999, 2000 και Ράλλη 2005 για την 

Ελληνική), σύμφωνα με την οποία τα λάθη στα χαρακτηριστικά του γένους, πτώσης και 

αριθμού, μπορούν να προβλεφθούν από μία ιεραρχική κλίμακα βαρύτητας, καθώς ο 

ρόλος αυτών των χαρακτηριστικών σε δομές συμφωνίας, αποτελεί συνάρτηση της θέσης 

καθενός από αυτά στην παρακάτω κλίμακα: 

(37)  Γένος< Αριθμός< Πτώση 

Υποκείμενα της έρευνας ήταν 312 μαθητές, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τάξεις 

υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και 

Παλλινοστούντων μαθητών» του ΑΠΘ, μέχρι το επίπεδο Β1. Εξετάστηκαν σε 

σταθμισμένα τεστ ελληνομάθειας και σε ημιελεύθερες γραπτές παραγωγές (σύγκριση 

εικόνων). 

Οι ερευνητές, δηλαδή, προβλέπουν περισσότερες σωστές απαντήσεις στο 

χαρακτηριστικό της πτώσης, λιγότερες στον αριθμό και ακόμα μικρότερη 

προβλεψιμότητα για το γένος. Σε μεγάλο ποσοστό η υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

Ακολουθούν οι υποθέσεις και η μεθοδολογία της έρευνάς μας. 
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       3.2. Η έρευνά μας στη συμφωνία της ΟΦ υπό το πρίσμα της ΚΓ: Οι υποθέσεις μας 

Με αφορμή την πληθώρα στη βιβλιογραφία πάνω στο φαινόμενο της εσωτερικής 

συμφωνίας, επιχειρούμε έναν συνδυασμό μεθοδολογιών, και τη μεταξύ τους σύγκριση, 

αποκλειστικά σε ενήλικες. Έχοντας ως κριτήριο την αντιπαράθεση Ελληνικών-Ιταλικών 

στην περιγραφή, καθώς και τη θεωρία περί έμμεσης πρόσβασης στην Καθολική 

Γραμματική μέσω της Γ1, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 Κατά πόσο αυτοί οι ιταλόφωνοι έχουν άμεση, έμμεση πρόσβαση ή μη πρόσβαση 

στη ΚΓ, με βάση το ερωτηματολόγιο. Η υπόθεσή μας είναι ότι υπάρχει μία 

έμμεση πρόσβαση στη ΚΓ, με την παρεμβολή της Γ1 να βαίνει μειούμενη όσο 

προχωράμε στα επίπεδα γλωσσομάθειας, κατά την εκμάθηση της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

 Κατά πόσο στη Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ ποικίλλει η ποσότητα των λαθών ανά επίπεδο 

γλωσσομάθειας (αρχάριοι- μέσοπροχωρημένοι) σε σχέση με τις λοιπές Γ1. 

Υπάρχει κάποια συστηματικότητα στα λάθη τους; 

 Επηρεάζει την επίδοση των υποκειμένων ο τρόπος δοκιμασίας; Η υπόθεση μας 

είναι ότι περιμένουμε καλύτερη απόδοση σε δραστηριότητες κλειστού τύπου, 

λόγω του περιορισμένου-ελεγχόμενου πλαισίου που αυτές προσφέρουν 

(συμπλήρωση κενών, πολλαπλή επιλογή κ.α.) και άρα λιγότερες πιθανότητες 

λάθους. 

Πιο αναλυτικά, τα εξεταζόμενα δομικά σχήματα είναι τα εξής: 
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1) Άρθρο [+οριστικότητα]+Ουσιαστικό:  

το μάθημα - (la lezione) 

2) Άρθρο+Επίθετο+Ουσιαστικό:  

η ξανθιά κοπέλα  - (la ragazza bionda)   

3) [Επίρρημα[Πρόθεση+Άρθρο+Ουσιαστικό]]:  

           κοντά στο σούπερ μάρκετ - (vicino al s/m) 

4) Ρήμα+Πρόθεση:  

τηλεφωνώ στον αδερφό μου - (telefono a mio fratello) 

5) Αιτιατική του χρόνου (επιρρηματική):  

το σαββατοκύριακο - (nel fine settimana)      

           

         Πίνακας 13 

 

Το χαρακτηριστικό της οριστικότητας [+/- DEF] της ΟΦ επηρεάζει την εκμάθηση της Γ2 

και είναι λιγότερο προβλέψιμη. Όσο για την αιτιατική, η επιρρηματική χρήση της είναι 

απόρροια ιστορικών διαδικασιών, δηλαδή εξέλιξής της από τα Αρχαία στα Νέα 

Ελληνικά. Η απώλεια της αρχαιοελληνικής δοτικής που είχε σημασίες και λειτουργίες 

επιρρηματικές (π.χ. τόπου), συνδυάζεται με την υπερίσχυση της αιτιατικής. Σχετικά με 

τη θέση του επιθέτου εξετάζουμε κατά πόσο επηρεάζει την εκμάθηση η διάκριση [+/- 

predicative/attributive]. 

Υποθέτουμε ότι η παρουσία της Γ1 των Ιταλών μαθητών είναι αισθητή κατά την 

εκμάθηση της Ελληνικής, όχι ωστόσο στον ίδιο βαθμό για όλα τα παραπάνω ερωτήματα, 

και ούτε για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.    

Ακολουθεί, πιο αναλυτικά, η μεθοδολογία της έρευνάς μας. 
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3.3. Μεθοδολογία 

Για να ελέγξουμε τις παραπάνω αποκλίσεις χωρίσαμε την πειραματική διαδικασία σε δύο 

μέρη: ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, όπως θα αναφερθεί πιο αναλυτικά παρακάτω 

(α’ μέρος έρευνας), μας διαχωρίζει τις ομάδες των υποκειμένων: λοιπές Γ1 

(αγγλοσαξονικές, ρομανικές, σλάβικες) στην πρώτη ομάδα, και Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ για τη δεύτερη 

ομάδα. Στο β’ μέρος εξετάζουμε τις ελεύθερες παραγωγές λόγου των σπουδαστών. Σε 

αντίθεση με τις έρευνες των Benati-Lee και Παπαδοπούλου et al., η παρούσα δεν είναι 

μελέτη τάξης, καθώς προτιμήθηκε μία πιο άμεση μεθοδολογία, με πιο βραχυπρόθεσμα, 

ωστόσο, αποτελέσματα. Επίσης, σε αντίθεση με τις Αμπάτη και Παπουτσή, 

περιοριστήκαμε σε δομές ενηλίκων, αποκλειστικά. 

 

3.3.1. Α΄ Μέρος: Ερωτηματολόγιο 

Τα υποκείμενα της έρευνας είναι 30 (10 αρχάριοι, 20 μέσο-προχωρημένοι17) φοιτητές 

Erasmus και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης18, ηλικίας 20 έως 56 ετών, με 12 από 

αυτούς να έχουν Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ.  

 

(38)    Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ 

    Γ1-ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Ο παραπάνω διαχωρισμός προκύπτει από τις εμφανώς καλύτερες επιδόσεις των 

ιταλόφωνων, τόσο στα γραπτά τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όσο και στο 

ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Επίσης, όπως φαίνεται και από το παράρτημα 3, οι 

ιταλόφωνοι παρουσιάζουν μία έφεση στη Νέα Ελληνική λόγω των σπουδών τους στην 

Αρχαία Ελληνική, ήδη από τα σχολικά τους χρόνια («Κλασικό Λύκειο»- Liceo Classico), 

μία γνώση-επένδυση και για το επαγγελματικό τους μέλλον (φιλόλογοι, διδάσκοντες Νέα 

                                                           
17 Πρόκειται για δύο επίπεδα (μέσοι, προχωρημένοι) ανάμεσα στα οποία τα στεγανά δεν είναι πολύ 
διακριτά, αφού οι ίδιοι οι σπουδαστές, πολλές φορές από μόνοι τους, παρακολουθούν και τα δύο. 
18 Ευχαριστώ θερμά τις διδάσκουσες Ελληνικής ως ξένης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κασσωτάκη Ειρήνη 
και Πουλοπούλου Μαρία, για τη συνεργασία μέσα στις τάξεις τους. 
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Ελληνικής κ.ά.). Αλλά ακόμα κι εκτός ακαδημαϊκού πλαισίου, οι υψηλές επιδόσεις των 

Ιταλών, φαίνονται να συνάδουν με τις στενές γεωγραφικές και ιστορικοπολιτισμικές 

σχέσεις ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα. 

Τα υποκείμενα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο με 19 κενά και 6 

διασπαστές προσοχής, συνολικά 25 κενά19. Οι δραστηριότητες ήταν τριών ειδών: α) 

πολλαπλής επιλογής, β) συμπλήρωση κενού και γ) διάταξη/ σειρά όρων. Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώνουν ερωτήσεις σχετικά με το προφίλ του υποκειμένου 

(φύλο, ηλικία, Γ1, εθνικότητα, σπουδές κ.ά.): 

  

©Maria Papachatzaki 

Α) Choose the correct answer: 

1) Το αεροπλάνο για __________ Χανιά φεύγει σε λίγο. 

Α) τη                    Β) τα                       Γ) τον 

 

2) Θα κάνω διακοπές ________ Ηράκλειο Κρήτης. 

Α) στην               Β) στον                    Γ) στο 

 

3) Η Caterina _________ 54 χρονών. 

Α) έχει                 Β) είναι                   Γ) ζυγίζει 

 

4) ________ άμμος στην παραλία έχει κίτρινο χρώμα. 

Α) η               Β) ο                   Γ) το 

 

5) _______ διάλειμμα είναι 10 λεπτά. 

Α) ο               Β) το                 Γ) η 

 

6) Είναι ______ καλός μαθητής. 

Α) πολύ                Β) πολλή                 Γ) πολλοί 

 

7) _______ μάθημα των ελληνικών είναι στο πανεπιστήμιο. 

Α) η              Β) ο                   Γ) το 

 

 

 

                                                           
19 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις Α.4 (θηλυκό σε –ος), Β.2 (επιρρηματική αιτιατική) και Β.6 (το 
ρήμα ζητάω) δεν σχολιάζεται στους αρχάριους. 
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Β) Fill in the gaps (with more than one word IF necessary): 

1)  Πάντα θυμάμαι ________καθηγητή που μου έκανε αρχαία ελληνικά. 

2) ______ τελευταίους μήνες δουλεύω πολύ. 

3) Όλοι σκεφτόμαστε _______ φίλους όταν είμαστε μακριά. 

4) Η διεύθυνση μου είναι οδός Μοάτσου, _________ 16. 

5) Κάθε μέρα τηλεφωνώ ________ αδερφό που έχω στην Ιταλία. 

6) Ζήτησα ________ Lucia τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

7)________σαββατοκύριακο πήγαμε στο κλαμπ και χορέψαμε μέχρι______4:00 _______πρωί. 

8) Το αγαπημένο μου ελληνικό _________ είναι o μουσακάς. 

9) Απέναντι_________ φαρμακείο υπάρχει ένας φούρνος. 

10) Η τράπεζα είναι κοντά _________ σούπερ μάρκετ. 

 

 

C) Put the words in order: 

1) μας/ σπίτι/ είναι/ μεγάλο/ το 

__________________________________________________________________ 

 

2) αρέσουν/ αυτοκίνητα/ τα/ ακριβά/ μου/ σπορ 

__________________________________________________________________ 

 

3) αρχαιολογία/ στο/ σπουδάζω/ Πανεπιστήμιο Κρήτης 

__________________________________________________________________ 

4) Ξέρεις/ την/ κοπέλα/ το/ πανεπιστήμιο/ ξανθιά/ από/ ; 

__________________________________________________________________ 

5) το/ του/ βιβλίο/ είναι/ γραφείο/ του/ πάνω στο 

__________________________________________________________________ 

6) τρώνε/ Έλληνες/ συνέχεια/ οι/ σουβλάκι 

__________________________________________________________________ 
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PARTICIPANT’S PROFILE 

1) Sex:        M              F 

2) Age: 

3) Studies: undergraduate,      graduate,         postgraduate,      PhD,         post-doc 

4) Nationality: 

5) mother tongue(s): 

6) Level of Greek:  elementary,          intermediate,         advanced 

7) How long have you been in Crete? 

8) Why do you learn Greek? (work, studies, social life, to increase my cognitive capacities, other) 

9) Give examples of your specific difficulties in the following situations in Greek language: 

(a) Listening to quick conversations: 

(b) Understanding lectures: 

(c) Speaking with locals in everyday life: 

(d) Producing full sentences: verbal endings, nominal phrases, metaphors: 

(e) Remembering terminology: 

Is the field of your studies related to humanities: philology/linguistics/ philosophy/ psychology/ 

other:_______________ 

 

 

Επιλέχθηκαν τα παραπάνω δομικά σχήματα για το ερωτηματολόγιο καθώς: 

1) Αναμένουμε επιλογή θηλυκού γραμματικού γένους στο άρθρο των πόλεων 

λόγω μεταφοράς γένους από τη Γ1 (θηλυκού γένους όλες οι πόλεις στα Ιταλικά). 

Στην περίπτωση των πόλεων με κατάληξη –α (Χανιά), αυξάνονται οι πιθανότητες 

επαλήθευσης της παραπάνω υπόθεσης λόγω της κατάληξης –α στα ουσιαστικά 

θηλυκού γένους, ενικού των Ελληνικών.  

2) Αναμένουμε επιλογή αρσενικού γένους στη συμφωνία άρθρου-ουσιαστικού 

θηλυκού ενικού σε –ος λόγω της ταυτόσημης μορφολογικά κατάληξης –ος του 

αρσενικού ενικού. 

3) Στη συμφωνία γένους ανάμεσα σε άρθρο και στο ανισοσύλλαβο ουσιαστικό 

ουδετέρου, ενικού με κατάληξη –μα, αναμένουμε επιλογή θηλυκού γένους στο 

άρθρο λόγω της κατάληξης –α στα ουσιαστικά θηλυκού γένους, ενικού. Δηλαδή, 



48 
 

παρατηρείται μία σύγχυση στο διαχωρισμό των καταλήξεων –α (θηλυκό ενικού) 

και –μα (ουδέτερο ενικού), παρά το γεγονός ότι η τελευταία είναι αρκετά 

συχνόχρηστη κατηγορία (διάλειμμα, μάθημα). 

4) Στα ρήματα των Ελληνικών με συμπλήρωμα εμπρόθετη ή απρόθετη αιτιατική 

(ζητώ, τηλεφωνώ, θυμάμαι) αναμένουμε χρήση πρόθεσης αντίστοιχης με εκείνης 

του συμπληρώματος των αντίστοιχων ρημάτων της Ιταλικής, και αντίστοιχα 

απουσία πρόθεσης όπου δεν υπάρχει στη Γ1. 

5) Στις δομές της απρόθετης αιτιατικής αναμένουμε υπεργενίκευση στη χρήση 

των προθέσεων και συγκεκριμένα στις δομές μέχρι+αιτιατική, απέναντι από/ 

κοντά σε+αιτιατική. 

6) Σχετικά με τη θέση του επιθέτου και του κτητικού αναμένουμε την αντι-

συμμετρία, δηλαδή μετα-ονοματικά επίθετα και προ-ονοματικά κτητικά. 

 

3.3.2. Β΄ Μέρος: Ελεύθερη παραγωγή λόγου 

Προς επιβεβαίωση (ή διάψευση) της υπόθεσης για το αν επηρεάζει το είδος της 

δραστηριότητας την επίδοση των υποκειμένων, και δεδομένης της αδυναμίας των 

αρχαρίων να αντεπεξέλθουν σε όλες τις ερωτήσεις, σε μία δεύτερη φάση εξετάσαμε 

εκθέσεις αρχαρίων με Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ, που περιείχαν δομές ίδιες με τις εξεταζόμενες στο 

ερωτηματολόγιο, ώστε να γίνει η σύγκριση στην απόδοσή τους στα δύο είδη 

δραστηριοτήτων.  

Ακολουθούν τα αποτελέσματα και των δύο μερών της έρευνας. 
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4. Αποτελέσματα 
 

4.1. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου (Α΄ Μέρος) 

4.1.1. Αρχάριοι 

Οι απαντήσεις των αρχαρίων  στο ερωτηματολόγιο δίνουν τα εξής αποτελέσματα: 

Α) Διάλεξε τη σωστή απάντηση: 

1.: Οι Ιταλοί είναι μοιρασμένοι (50%-50%) σε θηλυκό και ουδέτερο, ωστόσο, 

παρατηρείται ομοφωνία στις λοιπές Γ1 όσον αφορά την απόδοση θηλυκού γένους. 

2.: Οι Ιταλοί κατά 65% επιλέγουν το ουδέτερο, ενώ οι λοιπές Γ1 μοιράζονται και στα 

τρία γένη. 

4.: Δεν σχολιάζεται στους αρχάριους καθώς τα θηλυκά σε –ος δεν ανήκουν στις 

πρωτοτυπικές κλιτικές τάξεις, οι οποίες προηγούνται κατά την εκμάθηση μιας Γ2,20 και 

επομένως δεν έχουν διδαχθεί στο επίπεδο των αρχαρίων. 

5.: Οι Ιταλοί επιλέγουν το ουδέτερο κατά 65%, όπως και στην πρόταση 2 της ίδιας 

άσκησης, ενώ κατά 35% επιλέγουν το θηλυκό: Πρόκειται για φωνολογική ταύτιση με 

την κατάληξη –α των θηλυκών ή παρεμβαίνει το γένος της Γ1 (la pausa-θηλυκό); Οι 

λοιπές Γ1 επιλέγουν θηλυκό κατά 75% έναντι 25% του ουδετέρου, κάτι που ενισχύει το 

πρώτο σκέλος της παραπάνω ερώτησης. 

7.: Εδώ το ποσοστό των Ιταλών για το ουδέτερο ανεβαίνει σε 84% (16% για θηλυκό): 

Πρόκειται για πιο συχνόχρηστη λέξη σε αυτό το επίπεδο και γι’ αυτό φαίνεται να έχει 

εμπεδωθεί το γένος της. Σχετικά με την ερώτηση που τέθηκε ήδη από την πρόταση 5, 

αποδυναμώνεται το δεύτερο σκέλος περί παρέμβασης της Γ1, καθώς και σε αυτή την 

περίπτωση το γένος στη Γ1 είναι θηλυκό (la lezione), ωστόσο το ποσοστό που επιλέγει 

το θηλυκό είναι χαμηλό (16%). Οι λοιπές Γ1 εμφανίζουν μία συστηματικότητα, αφού και 

εδώ εμφανίζουν ποσοστά 75%-25% (θηλυκό-ουδέτερο). 

 

 

                                                           
20 Βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Χειλά-Μαρκοπούλου (2003:24). 
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Β) Συμπλήρωσε το κενό: 

1.: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του θηλυκού από τους Ιταλούς, σε ποσοστό 65%: 

Πρόκειται για εικασία των συμμετεχόντων για φωνολογική αρμονία21 της κατάληξης 

αιτιατικής του αρσενικού –η, με την αντίστοιχη κατάληξη του θηλυκού γένους. Οι λοιπές 

Γ1 δεν δίνουν κάποια απάντηση. 

2.: Δεν σχολιάζεται στους αρχάριους: δεν έχουν διδαχτεί ή αφομοιώσει τη δομή της 

επιρρηματικής αιτιατικής. 

3.: Οι μισοί Ιταλοί (50%) επιλέγουν τη σωστή απάντηση, δηλαδή απρόθετη αιτιατική (σε 

αντίθεση με pensare a), ενώ οι λοιπές Γ1, σε ποσοστό 75% αφήνουν κενό. 

5.: Πάλι οι μισοί Ιταλοί (50%) επιλέγουν την εμπρόθετη αιτιατική. Εδώ η επιλογή αυτής 

της δομής συμβαδίζει με την αντίστοιχη στη Γ1 τους (telefonare a). 

6, 7.: Δεν έχουν διδαχτεί το ρήμα ζητώ και τα συμπληρώματά του. 

9.: Οι Ιταλοί κατά 50% επιλέγουν απρόθετο άρθρο, ενώ κατά 35%, εμπρόθετο. Οι 

συγκεκριμένες επιλογές αντικατοπτρίζουν τις δύο αντίστοιχες δομές της Γ1 τους (davanti 

και di fronte a αντίστοιχα). Οι λοιπές Γ1, κατά το ήμισυ (50%) αφήνουν κενό. 

10.: Οι Ιταλοί κατά 85% επιλέγουν το εμπρόθετο άρθρο (vicino a=κοντά σε). Οι λοιπές 

Γ1, επίσης σε μεγάλο ποσοστό (75%) επιλέγουν εμπρόθετο, ενώ κατά 25% αφήνουν 

κενό. 

Γ) Βάλε στη σωστή σειρά: 

Μία γενική παρατήρηση είναι ότι σε δύο από τις τέσσερις προτάσεις, οι Ιταλοί 

εμφανίζουν περισσότερους συνδυασμούς σειράς όρων σε σχέση με τις λοιπές Γ1. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1, 5.: Παρατηρείται μία σχεδόν απόλυτη κατάκτηση του μετα-ονοματικού κτητικού, με 

τη δομή «*το βιβλίο είναι του» (15%) να δείχνει παρέμβαση της Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ (il libro è 

suo). 

                                                           
21 Βλ. Τσιμπλή (2003:176) 
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2.: Οι Ιταλοί κατά 35% τοποθετούν σωστά, προ-ονοματικά και τα δύο επίθετα. Ωστόσο, 

το υπόλοιπο 60% εμφανίζεται μοιρασμένο (15%) σε μετα-ονοματικές θέσεις επιθέτου 

(παρεμβολή Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ) και σε συνδυασμούς προ-ονοματικής και μετα-ονοματικής. 

Παρόμοια εικόνα δίνουν και οι λοιπές Γ1. 

4.: Οι Ιταλοί κατά το ήμισυ (50%) τοποθετούν σωστά το επίθετο προ-ονοματικά. 

Ωστόσο, το 75% των λοιπών Γ1 δεν δίνει καμία απάντηση, έναντι του 35% των Ιταλών. 

4.1.2. Μεσο-προχωρημένοι 

Οι απαντήσεις των μεσο-προχωρημένων  στο ερωτηματολόγιο δίνουν τα εξής 

αποτελέσματα: 

Α) Διάλεξε τη σωστή απάντηση: 

1, 2.: Τα υποκείμενα φαίνεται να έχουν κατακτήσει το γένος των δύο εξεταζόμενων 

δομών, γιατί ενδεχομένως τους είναι οικεία ακούσματα, αφού όλοι ζουν, τουλάχιστον για 

ένα διάστημα, στην Κρήτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του θηλυκού γένους από 

τους Ιταλούς συμμετέχοντες, σε ποσοστό 20% για την κάθε πόλη. Μία εξήγηση σε αυτό 

είναι η μεταφορά του γένους των πόλεων από τη Γ1 τους, το οποίο είναι πάντα το 

θηλυκό. 

4.: Παρατηρείται μία μεγάλη διαφορά στην επιλογή θηλυκού γένους από τους Ιταλούς 

(65%) σε σχέση με τους υπόλοιπες Γ1 (21%), οι οποίες επιλέγουν αρσενικό, 72% έναντι 

15% των Ιταλών. 

5, 7.: Παρατηρείται μεγάλη διαφορά στην επιλογή γένους στα ουδέτερα σε –μα από τους 

Ιταλούς συμμετέχοντες σε σχέση με τις υπόλοιπες Γ1: συγκεκριμένα για το ουσιαστικό 

«διάλειμμα» οι Ιταλοί επιλέγουν το θηλυκό σε ποσοστό 35% έναντι του 8% των λοιπών 

Γ1. Μία ερμηνεία είναι η μεταφορά γένους από τη Γ1 τους (la pausa- θηλυκό), χωρίς, 

ωστόσο, αυτό να φαίνεται και στο ουσιαστικό «μάθημα» για το οποίο τα ποσοστά του 

ουδετέρου είναι υψηλά και στις δύο ομάδες (με τη διαφορά να μειώνεται σε 80% και 

85%), και παρότι είναι επίσης θηλυκού γένους στην Ιταλική (la lezione). 
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B) Συμπλήρωσε το κενό: 

1.: Σε μεγάλο ποσοστό επιλέγεται σωστά η αιτιατική μετά το ρήμα «σκέφτομαι». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του θηλυκού γένους από τους Ιταλούς 

συμμετέχοντες, σε ποσοστό 60%, κάτι που δεν είχε προβλεφθεί και ερμηνεύεται λόγω 

της κατάληξης του αρσενικού σε –η στην αιτιατική ενικού. 

2.: Σωστή απρόθετη χρήση της επιρρηματικής αιτιατικής από την πλειονότητα. Δεν 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση που θέλει τη μεταφορά της πρόθεσης από την Ιταλική (negli 

ultimi mesi). 

3.: Σωστή χρήση της αιτιατικής με το ρήμα «σκέφτομαι». Το ποσοστό 25% των Ιταλών 

συμμετεχόντων επιβεβαιώνει την υπόθεση για μεταφορά της πρόθεσης ως συμπλήρωμα 

του ρήματος (pensare a). 

5.: Σχετικά με τις απαντήσεις των Ιταλών συμμετεχόντων επιβεβαιώνεται η υπόθεση 

μεταφοράς δομών από τη Γ1 καθώς το ρήμα «τηλεφωνώ» στα Ιταλικά μεταφράζεται σε 

«telefonare a» και σε «chiamare+αιτιατική», έχουν δηλαδή να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο 

λήμματα του (νοητικού) λεξικού, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις σχεδόν ισομερώς 

μοιρασμένες επιλογές τους, 60% εμπρόθετο «στο» και 40% απρόθετη αιτιατική «τον». 

6.: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη διαφορά στα ποσοστά των λοιπών Γ1 και των 

Ιταλών (15% και 60% αντίστοιχα) στην επιλογή «στην», εμπρόθετο ως συμπλήρωμα του 

ρήματος «ζητάω»: πάλι γίνεται μεταφορά δομής από τη Γ1 καθώς το αντίστοιχο ρήμα 

της Ιταλικής συντάσσεται με πρόθεση «chiedere a». 

7.: Από τις επιλογές τους οι συμμετέχοντες φαίνονται να έχουν κατακτήσει σχεδόν 

απόλυτα τη δομή και τη χρήση της επιρρηματικής αιτιατικής (α, γ). Στο (β) δεν 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση μεταφοράς από τη Γ1 της εμπρόθετης δομής «fino a» (=μέχρι 

τις). 

9.: Τα ποσοστά 60%-40% των Ιταλών για τις δομές «από το» και «στο» αντίστοιχα, 

δείχνουν τη συστηματικότητα και τη συνέπεια που τους χαρακτηρίζει, τουλάχιστον σε 

αυτό το επίπεδο γλωσσομάθειας. 
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Γ)  Βάλε στη σωστή σειρά: 

1, 5.: Πλήρης κατάκτηση και από τις δύο ομάδες της μετα-ονοματικής θέσης του 

κτητικού. 

2, 4.: Κατάκτηση της προ-ονοματικής θέσης του επιθέτου, ωστόσο σε μικρότερο 

ποσοστό (42% έναντι 70% για τις λοιπές Γ1) όταν τα επίθετα είναι παραπάνω από ένα. 

Από τα ποσοστά των Ιταλών συμμετεχόντων δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση μεταφοράς 

της μετα-ονοματικής θέσης του επιθέτου από τη Γ1 τους. 

Συμπερασματικά για τους μεσο-προχωρημένους με Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ, επιβεβαιώνεται η 

παρεμβολή της Γ1, όχι ωστόσο σε όλες τις δομές. Επίσης εμφανίζουν μία 

συστηματικότητα στα ποσοστά τους (60%-40%, 80%-20%) σε σχέση με τα άλλα 

υποκείμενα. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των αρχαρίων, σε σχέση με εκείνα των μεσο-

προχωρημένων, τα γραφήματα που ακολουθούν δείχνουν μία πτώση στα ποσοστά, με 

την τρίτη άσκηση (σειρά όρων: θέση κτητικού/επιθέτου) να δείχνει τις μεγαλύτερες 

αποκλίσεις σκιαγραφώντας έτσι δύο επίπεδα γλωσσομάθειας: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Αρχάριοι      Μέσο-προχωρημένοι   

Γράφημα 122 {βλ. και παραρτ. Σελ. 73, 76} 

                                                           
22 Ευχαριστώ θερμά τον Κασαπάκη Μανόλη, διδάσκοντα Πληροφορικής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου για τη συμβολή του στην απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε υπολογιστικά φύλλα Excel. 
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Το παραπάνω παράδειγμα («Mi piacciono le costose macchine sportive» στα Ιταλικά) 

εσωκλείει τις βασικές εξεταζόμενες δομές και το πώς τις αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές 

με Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ. Συγκριμένα: 

1) Οριστικότητα άρθρου 

2) Θέση επιθέτου 

Η διάκριση των επιπέδων γλωσσομάθειας αντικατοπτρίζεται και στις επιλογές των 

υποκειμένων: όπως βλέπουμε στο γράφημα, οι αρχάριοι, στην προσπάθειά τους να 

τοποθετήσουν σωστά όλες τις παραπάνω δομές, οι οποίες διαφέρουν στη Γ1 τους, 

εμφανίζουν 5 διαφορετικούς συνδυασμούς σειράς όρων, σε αντίθεση με τους 2 

συνδυασμούς των μεσο-προχωρημένων, οι οποίοι σε ποσοστό 80% δίνουν και τη σωστή 

απάντηση. Καθώς, λοιπόν, προχωράμε στα επίπεδα γλωσσομάθειας ο σπουδαστής 

αποκτά μεγαλύτερη σιγουριά πάνω στην κατάκτηση καίριων δομών της γλώσσας στόχου 

καθώς η παρεμβολή της Γ1 στην εκμάθηση της Ελληνικής μειώνεται. Παρατηρείται, 

δηλαδή, ένα ρήγμα, ένα χάσμα (gap) ανάμεσα στα δύο επίπεδα που ενδέχεται να τα 

γεφυρώνει, και να τα ενοποιεί ταυτόχρονα, μέσω της παρουσίας της Γ1 των σπουδαστών 

που είναι αισθητή κατά την εκμάθηση της Ελληνικής, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε 

σε μικρότερο βαθμό. 

 

 

 

 

 

 

  

Μέσο- προχωρημένοι      Μέσο- προχωρημένοι  

Γράφημα 2{βλ. και παραρτ. σελ. 73} 
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Το γράφημα 2 («conosci la ragazza bionda») επιβεβαιώνει την υπόθεση περί διάκρισης 

[+/- κατηγορηματικό/προσδιοριστικό]: Σε επίπεδο μεσο-προχωρημένων, τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων για τη θέση του επιθέτου είναι αρκετά μεγάλα (80% για τους 

Ιταλούς, 70% για λοιπές Γ1). Αυτό υποδηλώνει ότι η παραπάνω διάκριση είναι ξεκάθαρη 

στο νου τους, δηλαδή είναι σημασιακά διακριτή, άρα αποτελεί καθολικό 

χαρακτηριστικό. 

  

Μεσο-προχωρημένοι 

  

 

Αρχάριοι 

 

 

 

  

 

 

 

Μέσο-προχωρημένοι 
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Γράφημα 3 {βλ. και παραρτ. σελ. 69, 74} 

Το γράφημα 3 διαβάζεται κάθετα και οριζόντια: Κάθετα, διαπιστώνεται η παρεμβολή της 

Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ, δηλαδή μία έμμεση πρόσβαση στην Καθολική Γραμματική μέσω της Γ1 στο 

επίπεδο αρχαρίων (τα Χανιά vs la Canea, οι πόλεις στα Ιταλικά είναι θηλυκού γένους), η 

οποία σταδιακά μειώνεται (από 50% σε 20%). Οριζόντια, φαίνεται η καλύτερη απόδοση 

των Ιταλών σε σχέση με τις άλλες Γ1, μία διαφορά, η οποία σε αρχάριο επίπεδο είναι 

εντονότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσο-προχωρημένοι       Μέσο-προχωρημένοι 

  Γράφημα 4 {βλ. και παραρτ. σελ. 71} 

 

Το γράφημα 4 δείχνει την καλύτερη απόδοση και τη συστηματικότητα (80%-20%) των 

Ιταλών και στην Προθ.Φ. ως συμπλήρωμα ρήματος. 
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Μεσο-προχωρημένοι      Μεσο-προχωρημένοι 

        Γράφημα 5, {βλ. και παραρτ. σελ. 71}    

Το γράφημα 5 δείχνει μία άνεση στην κατάκτηση της επιρρηματικής αιτιατικής και από 

τις δύο ομάδες , οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά ψηλά ποσοστά (100% και 92%). Οι 

αρχάριοι δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη δομή. 

  Για πληρέστερη εικόνα των αρχαρίων ακολουθεί η σύγκριση του ερωτηματολογίου, με 

τις παραγωγές των εκθέσεων. 

4.2. Αποτελέσματα Ελεύθερης Παραγωγής (Β΄ Μέρος) 

Η αντιπαράθεση των  απαντήσεων των αρχαρίων στις δύο δοκιμασίες (ερωτηματολόγιο 

κλειστού τύπου και ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου) δείχνει ότι οι ενήλικες με Γ1-

ΙΤΑΛΙΚΑ επεξεργάζονται τα γλωσσικά παραγόμενα διαφορετικά. Στη μεν πρώτη 

περίπτωση, ερωτηματολόγιο (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών, σωστή σειρά), 

το οποίο παρέχει περιορισμό επιλογών, τα υποκείμενα επιλέγουν εστιάζοντας την 

προσοχή τους αποκλειστικά στο κενό και επιτυγχάνοντας ορθές απαντήσεις σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι στην ελεύθερη γραπτή παραγωγή. Σε αυτό το σημείο 

παρατηρείται μία αντιστοιχία με τη θεωρία της Εστίασης στον Τύπο (ΕΤ) του Long 

(1991), όπως παρουσιάστηκε στην έρευνα των Παπαδοπούλου et al. (2009). 
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Χωρίς να αποκλείουμε ένα βαθμό τυχαίου και στις δύο περιπτώσεις, φαίνεται ότι στη 

δεύτερη δοκιμασία οι ενήλικες δίνουν έμφαση στο νόημα της πρότασης και όχι στα 

επιμέρους, μεμονωμένα γλωσσικά στοιχεία. Αυτοί οι διαφορετικοί  μηχανισμοί 

επεξεργασίας σχετίζονται με την τεχνική της ερευνητικής μεθοδολογίας.  

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι, στο ερωτηματολόγιο τα υποκείμενα έχουν να επιλέξουν 

ανάμεσα σε τρεις πιθανές απαντήσεις, ενώ στην ελεύθερη παραγωγή αξιοποιούν τόσο τις 

δομές της Γ1 (transfer) (White, 2003), όσο και τις δομές της Γ2, ακόμη και την τύχη. Με 

συνέπεια την  ποικιλότητα των αποτελεσμάτων, τόσο σε μορφή όσο και σε αριθμό. Τα 

παραπάνω αποδεικνύονται από τα ακόλουθα παραδείγματα δομών: 

(38) δομή Ερωτηματολογίου vs Ελεύθερες Παραγωγές: 

(α) η τράπεζα είναι κοντά  στο/το   σούπερ μάρκετ 

    85%/15% 

(β) *είμαι κοντά στον φούρνος, *είμαι έξω από τον φούρνος, *το ζαχαροπλαστείο είναι 

δίπλα στον φούρνος, δεξιά/ αριστερά από τον φούρνος, *Απέναντι από στο φαρμακείο, 

*πίσω στο φούρνος, *μακριά στην τράπεζα 

Εμφανής λοιπόν, είναι η πολλαπλότητα παραγωγών και η μη συστηματοποίηση 

ονομαστικής vs αιτιατικής στις ελεύθερες παραγωγές. 

(39)  

(α) το  σπίτι μας  είναι μεγάλο 

     100% 

(β) *μας σπίτι, *μου βιβλίο, *μας αυτοκίνητο (nostra casa, mio libro, nostra 

macchina) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προ-ονοματική θέση του κτητικού (σε αντίθεση με τη 

μετα-ονοματική της Ελληνικής) της Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ, και πώς αυτή μεταφέρεται στη γλώσσα-

στόχο. Ωστόσο, η μεταφορά συμβαίνει μόνο σε ελεύθερη παραγωγή, και όχι στη 

δραστηριότητα του ερωτηματολογίου, παρά το γεγονός ότι οι σπουδαστές ήταν 

ελεύθεροι να τοποθετήσουν τους όρους σε όποια σειρά ήθελαν. 
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Διαπιστώνεται η παρεμβολή της Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ , δηλαδή έμμεση πρόσβαση στην Καθολική 

Γραμματική μέσω της Γ1 στο επίπεδο αρχαρίων.  

Αυτή η παρεμβολή βαίνει μειούμενη καθώς τα υποκείμενα βελτιώνουν το επίπεδο 

γλωσσομάθειας στη Γ2. Σε αρχικό επίπεδο ο μαθητής είναι περισσότερο 

προσκολλημένος στη Γ1 του. Ωστόσο, όσο προχωρά σε μεγαλύτερα επίπεδα 

γλωσσομάθειας, τόσο απομακρύνεται από αυτήν διαμορφώνοντας σταδιακά το δικό του 

σύστημα, το οποίο πλησιάζει στη Γ2. 

 

4.3. Συνοπτικές Επιλογικές Παρατηρήσεις 

Η παρούσα εργασία ξεκίνησε με αφορμή τη μελέτη φαινομένων μορφοσύνταξης, σε 

επίπεδο ΟΦ, για τα Ελληνικά ως Γ2 Ιταλών σπουδαστών, σε σχέση με άλλες Γ1. Το 

γεγονός που πυροδότησε το ενδιαφέρον μας είναι οι αποκλίσεις των καίριων 

εξεταζόμενων δομών, ανάμεσα σε Ελληνικά και Ιταλικά, σε συνδυασμό με τις υψηλές 

αποδόσεις των Ιταλών στις ελεύθερες παραγωγές λόγου και σε τεστ προ-έρευνας που 

έγιναν σε ενήλικες σπουδαστές της Ελληνικής ως ξένης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Αναρωτηθήκαμε, επομένως, ποια είναι η αιτία αυτού του «δεσμού» Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ με τη Γ2-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, και αν παίζει κάποιο ρόλο η Γ1 των σπουδαστών με τη μεταφορά δομών από 

αυτή στη γλώσσα-στόχο. Εξετάζοντας τις ελεγχόμενες παραγωγές των ιταλόφωνων, σε 

σχέση με τις υπόλοιπες Γ1, στο πλαίσιο ενός ερωτηματολογίου, καταλήγουμε στα εξής:  

1) Ο διαχωρισμός των επιπέδων γλωσσομάθειας, τουλάχιστον ανάμεσα στο αρχάριο 

και στο μέσο, διαφαίνεται με βάση τα λάθη στις εξής καίριες δομές: θέση 

επιθέτου, γενική (κτητική), γένος, [+Οριστικότητα], ρήματα με συμπλήρωμα 

Προθετική Φράση. Πρόκειται για δομές, οι οποίες θα πρέπει ήδη να διδάσκονται 

από το αρχάριο επίπεδο πολύ συστηματικά. 

2) Με βάση τη σχηματοποιημένη υπόθεση των Cook (1993) και White (2003), 

παρατηρείται μία έμμεση παρεμβολή της Γ1 στην εκμάθηση της Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ (*η 

Χανιά, *την κοπέλα ξανθιά), ωστόσο, σε μία φθίνουσα πορεία όσο προχωράμε 

στα στάδια γλωσσομάθειας. 
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3) Η παρεμβολή αυτή δεν είναι, ωστόσο, ίδια σε όλες τις εξεταζόμενες δομές, όπως 

αρχικά είχε υποτεθεί: οι απαντήσεις και των δύο ομάδων, στο μεσο-προχωρημένο 

επίπεδο, στις δομές της επιρρηματικής αιτιατικής ήταν σχεδόν αλάνθαστες. 

4) Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας είχαν και οι παραγωγές που αφορούσαν στη θέση του 

επιθέτου, κυρίως στο επίπεδο των μεσο-προχωρημένων: τέτοια αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν τη θεωρία περί [+κατηγορηματικού/προσδιοριστικού] 

χαρακτηριστικού και το καθιστούν καθολικό. 

5) Τα αποτελέσματά μας συνάδουν με την ιεραρχική κλίμακα βαρύτητας 

χαρακτηριστικών (γένος<αριθμός<πτώση), όπως αυτή παρουσιάστηκε στην 

έρευνα των Κακαρίκου, Κοντοκώστα (2016): οι σπουδαστές, από τις απαντήσεις 

τους, φαίνονται να δυσκολεύονται περισσότερο στη επιλογή γένους και λιγότερο 

στην πτώση. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, και από την παρούσα έρευνα μία 

εναρμόνιση των τιμών γένους, αριθμού και πτώσης. 

6) Επιβεβαιώνεται ο ρόλος του είδους της δραστηριότητας στην επίδοση του 

σπουδαστή, με έναν βαθμό τυχαιότητας: σε δραστηριότητες κλειστού τύπου 

(ερωτηματολόγιο) επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις, λόγω του 

κατευθυνόμενου περιβάλλοντος (Εστίαση στον Τύπο). 

Ένα γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι το ρήγμα 

(border line, gap) ανάμεσα στα δύο εξεταζόμενα επίπεδα, αρχαρίων και μέσων: οι 

συγκεκριμένες καίριες δομές δημιουργούν ένα χάσμα, το οποίο δημιουργεί μία 

διάκριση ανάμεσα σε αρχάριους και ψευδοαρχάριους, ή ακόμα καλύτερα με όρους 

της Αγγλικής, ανάμεσα σε «beginners» και «elementary», κι έτσι είναι ταυτόχρονα 

και γέφυρα. Όσο για τους μεσο-προχωρημένους αναγκαία είναι περαιτέρω έρευνα για 

την ακριβή φύση και αυτού του επιπέδου (μέσοι-Β1 ή προχωρημένοι-Γ1;). 

Ένα δεύτερο γενικό συμπέρασμα είναι η απόλυτη (α)συμμετρία που προκύπτει 

ανάμεσα στην Ελληνική και την Ιταλική: οι Ιταλοί που μαθαίνουν Ελληνικά κάνουν 

λάθη σε γένος (έλλειψη ουδετέρου στην Ιταλική) και προθέσεις (υπεργενικεύσεις 

λόγω σύνθετου προθετικού συστήματος), ενώ οι Έλληνες που μαθαίνουν Ιταλικά, 

κάνουν  λάθη σε προθέσεις και θέση επιθέτου: παρατηρείται έτσι μια απόλυτη 

(α)συμμετρία ως προς το ότι τα μεν Ελληνικά έχουν στην ΟΦ μια δομή με πολλαπλές 
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θέσεις για προσδιοριστές (αρχή αμφιταλαντευόμενου προσδιοριστή, Παπαδοπούλου 

2015:23) και έναν κόμβο F για τις κατηγορίες γένος, αριθμό και πτώση και όλα αυτά  

αριστερά στη δενδρική αναπαράσταση (left periphery), τα δε Ιταλικά δεξιά (right 

periphery). Η (α)συμμετρία αυτή αντανακλάται ξεκάθαρα στα πρώτα στάδια 

εκμάθησης (elementary) καθώς και στη διαχρονία των δύο γλωσσών. Πρόκειται για 

μια ανάστροφη απεικόνιση: όπου δίνεται το λάθος στη μία πλευρά το βλέπουμε να 

απεικονίζεται στην άλλη με την παρεμβολή της μητρικής να είναι συνεχώς παρούσα 

και να προβάλλεται στις  λανθασμένες πραγματώσεις των μαθητών. 

Τα δύο παραπάνω συμπεράσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για 

περαιτέρω έρευνα και συγκεκριμένα για μία συγκριτική μελέτη Γ2-ΕΛΛΗΝΙΚΑ με Γ2-

ΙΤΑΛΙΚΑ, σε δομές εντός και εκτός ΟΦ, δηλαδή, και σε επίπεδο πρότασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου μεσο-

προχωρημένων 

Λοιπές Γ1: 14 υποκείμενα 

Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ: 6 υποκείμενα 

 

Α) Choose the correct answer (Διάλεξε τη σωστή απάντηση): 

1) Το αεροπλάνο για _____ Χανιά φεύγει σε λίγο. 

 Α) τη Β) τα Γ) τον 

Λοιπές Γ1 28% 72%  

Ιταλοί 20% 80%  

 

 

2) Θα κάνω διακοπές _______ Ηράκλειο Κρήτης. 

 

 Α) στην Β) στον Γ) στο 

Λοιπές Γ1  28% 72% 

Ιταλοί 20%  80% 

 

3) Διασπαστής προσοχής 

  

4) _____ άμμος στην παραλία έχει κίτρινο χρώμα. 

   

 Α) η Β) ο Γ) το 

Λοιπές Γ1 21% 72% 7% 

Ιταλοί 65% 15% 15% 
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5) ______ διάλειμμα είναι 10 λεπτά: 

 

 Α) o Β) το Γ) η 

Λοιπές Γ1  92% 8% 

Ιταλοί  65% 35% 

 

6) Διασπαστής προσοχής 

7) _______μάθημα των ελληνικών είναι στο πανεπιστήμιο. 

 

 Α) η Β) ο Γ) το 

Λοιπές Γ1 15%  85% 

Ιταλοί 20%  80% 

 

 

 

B) Fill in the gaps (Συμπλήρωσε το κενό): 

1) Πάντα θυμάμαι _____ καθηγητή που μου έκανε αρχαία ελληνικά. 

 τον η την για 

Λοιπές Γ1 72% 14% 7% 7% 

Ιταλοί 20% 20% 60%  

 

 

 

2)  _____ τελευταίους μήνες δουλεύω πολύ.  

 τους στους ο από τα στης τις στις 

Λοιπές 

Γ1 

38% 30% 7% 7%   7% 7% 

Ιταλοί 60%    20% 20%   
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3) Όλοι σκεφτόμαστε _____ φίλους όταν είμαστε μακριά. 

 τους από τους για τους Στους ο 

Λοιπές Γ1 64% 14% 7% 7% 7% 

Ιταλοί 80%   20%  

 

4) Διασπαστής προσοχής 

5) Κάθε μέρα τηλεφωνώ ______ αδερφό μου στην Ιταλία. 

 στον τον τις ένας με τον ο 

Λοιπές Γ1 65%  7% 7% 14% 7% 

Ιταλοί 60% 40%     

 

6) Ζήτησα ____ Lucia τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

 Από την την η στην Με 

την 

της 

Λοιπές Γ1 31% 23% 23% 15% 8%  

Ιταλοί    60%  40% 

 

7) α)_____ σαββατοκύριακο πήγαμε στο κλαμπ… 

 το στο 

Λοιπές Γ1 92% 8% 

Ιταλοί 100%  

 

…και χορέψαμε μέχρι β)  ____ 4:00… 

 της τις στις στης η την 

Λοιπές Γ1 23% 46% 23% 8%   

Ιταλοί  60%   20% 20% 
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…γ)_____πρωί. 

 το σήμερα ως 

Λοιπές Γ1 84% 8% 8% 

Ιταλοί 100%   

 

 

8) Διασπαστής προσοχής 

 

9)Απέναντι_____ φαρμακείο υπάρχει ένας φούρνος. 

 από το στο το 

Λοιπές Γ1 31% 53% 16% 

Ιταλοί 60%  40% 

10) Η τράπεζα είναι κοντά _____ σούπερ μάρκετ. 

 στο από από το το 

Λοιπές Γ1 79% 7% 7% 7% 

Ιταλοί 75%  25%  

 

 

C) Put the words in order (Βάλε στη σωστή σειρά): 

1) το/σπίτι/μας/μεγάλο/είναι: 

 Το σπίτι μας είναι 

μεγάλο. 

Είναι μεγάλο σπίτι το 

μας. 

Λοιπές Γ1 92% 8% 

Ιταλοί 100%  
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2) αρέσουν/αυτοκίνητα/τα/ακριβά/μου/σπορ: 

 Μου αρέσουν τα ακριβά 

σπορ αυτοκίνητα. 

Μου αρέσουν τα 

ακριβά αυτοκίνητα 

σπορ. 

Τα σπορ αυτοκίνητα 

μου αρέσουν ακριβά. 

Λοιπές Γ1 42% 34% 14% 

Ιταλοί 80% 20%  

 

3) Διασπαστής προσοχής 

4) Ξέρεις/την/κοπέλα/το/πανεπιστήμιο/ξανθιά/από; 

 Ξέρεις την ξανθιά 

κοπέλα από το 

πανεπιστήμιο; 

Ξέρεις ξανθιά την 

κοπέλα από το 

πανεπιστήμιο; 

άλλα 

Λοιπές Γ1 70% 15% 15% 

Ιταλοί 80%  20%: Ξέρεις την 

κοπέλα από το 

πανεπιστήμιο ξανθιά; 

 

 

 

5)  το/του/βιβλίο/είναι/γραφείο/του/πάνω στο 

 Το βιβλίο του είναι 

πάνω στο γραφείο 

του. 

Το βιβλίο του είναι 

πάνω στο γραφείο. 

Πάνω στο γραφείο 

του είναι το βιβλίο 

του. 

Άλλα  

Λοιπές Γ1 60% 7% 15% 18% 

Ιταλοί 80% 20%   

 

6) Διασπαστής προσοχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου αρχαρίων 

Λοιπές Γ1: 4 υποκείμενα 

Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ: 6 υποκείμενα 

 

Α) Choose the correct answer (Διάλεξε τη σωστή απάντηση): 

1) Το αεροπλάνο για _____ Χανιά φεύγει σε λίγο. 

 Α) τη Β) τα Γ) τον 

Λοιπές Γ1 100%   

Ιταλοί 50% 50%  

 

 

2)  Θα κάνω διακοπές _______ Ηράκλειο Κρήτης. 

 

 Α) στην Β) στον Γ) στο 

Λοιπές Γ1 25% 25% 50% 

Ιταλοί  35% 65% 

 

3) Διασπαστής προσοχής 

4) _______άμμος στην παραλία έχει κίτρινο χρώμα. (Δεν σχολιάζεται στους 

αρχάριους) 

5) ______ διάλειμμα είναι 10 λεπτά: 

 

 Α) o Β) το Γ) η 

Λοιπές Γ1  25% 75% 

Ιταλοί  65% 35% 

 

6) Διασπαστής προσοχής 
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7) _______μάθημα των ελληνικών είναι στο πανεπιστήμιο. 

 

 Α) η Β) ο Γ) το 

Λοιπές Γ1 75%  25% 

Ιταλοί 16%  84% 

 

B) Fill in the gaps (if necessary) (Συμπλήρωσε το κενό): 

1) Πάντα θυμάμαι _____ καθηγητή που μου έκανε αρχαία ελληνικά. 

 Τον η την - 

Λοιπές Γ1    100% 

Ιταλοί 15% 15% 65%  

 

2)   _____τους τελευταίους μήνες δουλεύω πολύ. (Δεν σχολιάζεται στους 

αρχάριους) 

3) Όλοι σκεφτόμαστε _____ φίλους όταν είμαστε μακριά. 

 τους από οι - 

Λοιπές Γ1  25%  75% 

Ιταλοί 50%  15% 30% 

 

4) Διασπαστής προσοχής 

5) Κάθε μέρα τηλεφωνώ ______ αδερφό που έχω στην Ιταλία. 

 στον με ο - 

Λοιπές Γ1 25% 25% 25% 25% 

Ιταλοί 50%  15% 35% 

 

6) Ζήτησα ______ Lucia τα κλειδιά του αυτοκινήτου. (Δεν σχολιάζεται στους 

αρχάριους) 
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7) _______σαββατοκύριακο πήγαμε στο κλαμπ και χορέψαμε μέχρι____ 

4:00_____πρωί. (Δεν σχολιάζεται στους αρχάριους) 

8) Διασπαστής προσοχής 

9) Απέναντι_____ φαρμακείο υπάρχει ένας φούρνος. 

 από  στο το - 

Λοιπές Γ1 25% 25%  50% 

Ιταλοί  35% 50% 15% 

 

10) Η τράπεζα είναι κοντά _____ σούπερ μάρκετ. 

 στο το - 

Λοιπές Γ1 75%  25% 

Ιταλοί 85% 15%  

 

C) Put the words in order (Βάλε στη σωστή σειρά): 

1) το/σπίτι/μας/μεγάλο/είναι: 

 Το σπίτι μας είναι 

μεγάλο. 

Λοιπές Γ1 100% 

Ιταλοί 100% 

 

2) αρέσουν/αυτοκίνητα/τα/ακριβά/μου/σπορ: 

 Μου αρέσουν τα 

ακριβά σπορ 

αυτοκίνητα. 

Μου αρέσουν τα 

ακριβά 

αυτοκίνητα σπορ. 

 Mου αρέσουν τα 

αυτοκίνητα σπορ 

ακριβά. 

Μου αρέσουν 

τα σπορ 

αυτοκίνητα 

ακριβά 

άλλα 

Λοιπές Γ1 25%  25%  50% 

Ιταλοί 35% 15% 15% 15% 15% 

 

3) Διασπαστής προσοχής 
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4) Ξέρεις/την/κοπέλα/το/πανεπιστήμιο/ξανθιά/από; 

 Ξέρεις την ξανθιά 

κοπέλα από το 

πανεπιστήμιο; 

Ξέρεις από την 

κοπέλα ξανθιά το 

πανεπιστήμιο; 

- 

Λοιπές Γ1  25% 75% 

Ιταλοί 50% 15% 35% 

 

5) το/του/βιβλίο/είναι/γραφείο/του/πάνω στο 

 Το βιβλίο του είναι 

πάνω στο γραφείο 

του. 

Το βιβλίο του είναι 

πάνω στο γραφείο. 

Πάνω στο γραφείο 

του το βιβλίο είναι 

του. 

Άλλα  

Λοιπές Γ1 25% 25%  50% 

Ιταλοί 50%  15% 30% 

 

 

6) Διασπαστής προσοχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

Δείγμα σπουδαστή (Υ30) με Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ (Α΄ Μέρος) 
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Δείγμα σπουδαστή (Υ6) με Γ1-ΡΩΣΙΚΑ (Α΄ Μέρος) 
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Δείγμα σπουδαστή (Υ20) με Γ1-ΙΤΑΛΙΚΑ (Β΄ Μέρος) 

 




