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0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στη µελέτη αυτή ερευνάµε θεωρητικά ζητήµατα και πώς τα αποτελέσµατα της έρευνας εφαρµόζονται 
πρακτικά, κυρίως στον τοµέα της διδασκαλίας της δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριµένα, η 
µελέτη µας περιορίζεται στο να εξετάσει θεωρητικά προβλήµατα που προκύπτουν σε σχέση µε τον 
τύπο -ondas στα ελληνικά και να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι αντίστοιχος µε τον τύπο –ing στα 
αγγλικά. Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα της θεωρητικής αυτής εξέτασης ελέγχονται και στη διδακτική 
πράξη. 
Στο θεωρητικό µέρος είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις ως προς το ποια 
ακριβώς χαρακτηριστικά, συντακτικά ή σηµασιολογικά, εµπεριέχει ο τύπος –ondas. Αφού 
παρουσιάζονται όλες αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις (σελ. 5-11), γίνεται πρόταση για µια 
διαφορετική ταξινόµηση του –ing µέσα από τις αποδόσεις οµιλητών µε την αγγλική ως ξένη γλώσσα 
(σελ. 11-17) και έτσι, παράλληλα µε µια θεωρητική έρευνα, καταδεικνύονται τα διαφοροποιητικά 
χαρακτηριστικά των δύο δοµών (-ing / -ondas) µέσα στο πλαίσιο των παραµέτρων που διέπουν τις δύο 
γλώσσες (σελ. 22-33). Γίνεται φανερό ότι αυτό που κυρίως τις διαφοροποιεί είναι το χαρακτηριστικό 
+/- ονοµατικό (σελ. 33). Από την άλλη αναδεικνύονται τα κοινά, και άρα καθολικά, στοιχεία αυτών 
των δοµών µέσα από µια διαφορετική, ως τώρα, πρόταση στο συντακτικό επίπεδο (σελ. 33-34).  
Ως προς τη διδακτική πράξη, ελάχιστες έρευνες ασχολούνται µε τον τύπο –οντας, ίσως γιατί θεωρείται 
είτε δοµή που δεν προσφέρει τίποτα σε όσους µαθαίνουν ελληνικά ως ξένη γλώσσα είτε αρκετά 
εύκολη στην εκµάθηση από τους ξένους. Η παρούσα µελέτη αποδεικνύει, µέσα από το πειραµατικό 
κοµµάτι, ότι η δοµή είναι πολύ συχνή στη χρήση της και ότι υπάρχουν προβλήµατα τα οποία 
αντιµετωπίζουν όσοι τη µαθαίνουν (σελ. 34-36). Επιπλέον µέσα από την ίδια πειραµατική έρευνα 
φαίνονται οι παράµετροι που διέπουν τις δύο γλώσσες ( π.χ. ποιόν ενέργειας) (σελ. 37). Τέλος γίνονται 
προτάσεις για τη διδασκαλία και κυρίως που πρέπει να εστιάσει την προσοχή του όποιος διδάσκει τις 
παραπάνω δοµές (-ing/ -ondas) (σελ. 39-42). 
Μέσα λοιπόν από την παρούσα µελέτη αναδεικνύεται µια δοµή που δεν έχει µελετηθεί όσο πρέπει στο 
πλαίσιο της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, και κυρίως στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης 
γλώσσας, και προτείνει λύσεις σε προβλήµατα που αφορούν το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό 
επίπεδο.   
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1. Εισαγωγή  
Με βάση τη θεωρία της γενετικής γραµµατικής ο άνθρωπος έχει ένα γενετικά 
καθορισµένο τοµέα γλώσσας, ο οποίος συµπεριλαµβάνει ένα σύνολο αρχών 
Καθολικής Γραµµατικής που είναι ενδιάθετες. Έτσι κάθε γλώσσα περιέχει από τη 
µια αυτές τις αρχές και από την άλλη  έναν περιορισµένο αριθµό παραµέτρων που 
δεν είναι πλήρως καθορισµένες από την καθολική γραµµατική αλλά δίνονται ως 
επιλογές που διαφέρουν ανά γλώσσα. Όταν λέµε ότι ένα παιδί µαθαίνει τη γλώσσα 
του εννοούµε ακριβώς αυτό: ρυθµίζει τις τιµές για το σύνολο των Παραµέτρων που 
καθορίζουν τη Γραµµατική της γλώσσας του. 
Ο µόνος τρόπος όµως για να επιβεβαιωθεί η θεωρία του αν και κατά πόσο τελικά 
υπάρχουν βασικές καθολικές δοµές κοινές σε όλες τις γλώσσες, καθώς επίσης και 
ποιες είναι οι παράµετροι, χρειάζεται να µελετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
γλώσσες1. Αυτό µπορεί να γίνει µέσα στα πλαίσια της σύγκρισης των γλωσσών. Αν 
µάλιστα θέλουµε να κατανοήσουµε καλύτερα την κατάκτηση της γλώσσας είναι 
χρήσιµο να ακολουθήσουµε την ανάλυση των λαθών των οµιλητών µιας ξένης  
γλώσσας.  
Σε αυτή τη µελέτη λοιπόν θα ασχοληθούµε µε το γερούνδιο στα αγγλικά (-ing) και 
µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτό αποδίδεται στα ελληνικά. Αφόρµηση γι’ αυτό είναι 
το γεγονός ότι αφενός µεν  οι περισσότεροι µαθητές στην Ελλάδα µαθαίνουν ως 
πρώτη ξένη γλώσσα τα αγγλικά και αφετέρου το γεγονός ότι η παραπάνω 
συντακτική θεωρία (Καθολική Γραµµατική / UG) συνάγει τα περισσότερα από τα 
συµπεράσµατά της ερευνώντας αυτή τη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο όµως δεν 
µελετώνται συστηµατικά οι υπόλοιπες γλώσσες, µε αποτέλεσµα τα πορίσµατα της 
έρευνας να είναι µονοµερή και µικρής εµβέλειας. Με τη σύγκριση λοιπόν της 
συγκεκριµένης αυτής δοµής στα ελληνικά και στα αγγλικά θα προσπαθήσουµε να 
διαπιστώσουµε τις  παραµέτρους  στις δύο γλώσσες αλλά και να συνάγουµε 
χρήσιµα συµπεράσµατα για τη διδασκαλία αυτής. 
Αφού παρουσιάσουµε τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τη 
συγκριτική ανάλυση των γλωσσών  θα µελετήσουµε τη δοµή του γερουνδίου στα 
αγγλικά. Θα τη συγκρίνουµε µε την αντίστοιχη στα ελληνικά µε βάση την απόδοση 
που δίνουν φυσικοί οµιλητές της ελληνικής (πρώτη πειραµατική έρευνα). Με αυτόν 
τον τρόπο θα διαπιστώσουµε τις παραµέτρους στην κάθε γλώσσα. Θα εστιάσουµε 
σε συγκεκριµένους θεωρητικούς προβληµατισµούς που αφορούν το –ing και τους 
αντίστοιχους τύπους στα νέα ελληνικά. Στα επόµενα κεφάλαια θα ασχοληθούµε µε 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µη φυσικοί οµιλητές της ελληνικής όταν 
καλούνται να µάθουν τις αντίστοιχες δοµές µε το –ing στα ελληνικά (δεύτερη 
πειραµατική έρευνα) και θα ερευνήσουµε τις συνέπειες που υπάρχουν στον τρόπο 
διδασκαλίας αυτών. 
 
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις 
2.1 Συγκριτική ανάλυση 
Από το 1940 ως το 1960 όσοι ερευνούσαν την κατάκτηση της γλώσσας διεξήγαγαν 
συγκριτικές αναλύσεις µεταξύ δύο γλωσσών. Αυτό γινόταν γιατί τα άτοµα που 
προσπαθούσαν να µάθουν και να µιλήσουν µια ξένη γλώσσα έτειναν να 
µεταφέρουν σε αυτήν τύπους και σηµασίες της µητρικής τους γλώσσας και του 
πολιτισµού τους (Larsen- Freeman D. & Long M. H. 1991: 52 όπου παρατίθεται ο 
Lado R.). Ο Lado R. (1957) υποστήριζε επιπλέον ότι τα στοιχεία εκείνα της 

                                                           
1 Ηaegeman L. 1991: 19 «οι συγκριτικές µελέτες των γλωσσών παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στο να 
απαντηθούν ερωτήµατα όπως: τι είναι καθολικό και τι είναι εξειδικευµένο ανά γλώσσα (παράµετρος)». 
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γλώσσας που είναι παρόµοια µε τη µητρική γλώσσα είναι πιο εύκολα στο να τα 
µάθει κάποιος, ενώ αντίθετα όσα είναι διαφορετικά είναι πιο δύσκολα. Οι 
Stockwell R., Bowen J. & Martin J. (1965) ορίζουν το «εύκολο» σε σχέση µε τη 
δοµική και σηµασιολογική αντιστοιχία (ό.π.: 53). Έτσι το πιο εύκολο (Πίνακας 1) 
θα είναι το στοιχείο της Γ1 που αντιστοιχεί δοµικά και σηµασιολογικά µε αυτό της 
Γ2 (5). Στη συνέχεια το πιο δύσκολο θα είναι όταν πολλά στοιχεία της Γ1 
αντιστοιχούν µε  ένα της Γ2 (4) ή το αντίστροφο (1), ή όταν ένας τύπος της Γ1 είναι 
απών στην Γ2 (3) ή το αντίστροφο (2). 
 
 
Πίνακας 1 
 
 
Είδος δυσκολίας        Γ1= Aγγλικά         Γ2=Ισπανικά            Παραδείγµατα  
                                                                                
                                                                                                                
              x                               por 
1. ∆ιάσπαση                       x                                       for               
                                                                    y                                               para   
 
2. Nέο                    ο ___________ x                το µαρκάρισµα του γραµµατι- 
                                                                                      κού γένους 
3. Απών         x____________o                το DO ως φορέας χρόνου  
 
            x                                                   his                
4. Συγχώνευση                                                                                          su 
           y           x                            her                                                          
 
5. Αντιστοιχία      x ____________ x                 -ing = -ndo όταν είναι συµπλή- 
          ρωµα ρηµάτων αίσθησης 
                                                                            
               (Larsen- Freeman D. & Long M.H. 1991: 54) 
 
 
2.2 Ανάλυση λαθών 
∆υστυχώς η συγκριτική θεωρία δεν µπορούσε να προβλέψει κάποια λάθη ενώ 
προέβλεπε κάποια τα οποία στην πράξη δεν εµφανίζονταν. Παρ’ όλα αυτά όµως 
κανείς δεν µπορούσε να αρνηθεί ότι η πρώτη γλώσσα επηρεάζει την πραγµάτωση 
της δεύτερης σε κάποιο βαθµό. Έτσι το 1970 προτάθηκε  από τον Wardhaugh R. 
(Larsen- Freeman D. & Long M. H. 1991: 56) µια διάκριση ανάµεσα σε µια ισχυρή 
και µια ασθενή εκδοχή της υπόθεσης της συγκριτικής ανάλυσης. Στη δεύτερη δεν 
υφίσταται πια η πρόβλεψη των λαθών αλλά η εξήγηση των λαθών εκ των υστέρων 
δίνοντας έµφαση στις οµοιότητες και στις διαφορές µεταξύ των γλωσσών. Αυτό 
οδήγησε στη δηµιουργία της θεωρίας που στηρίζεται στη σύγκριση λαθών. Η 
σύγκριση µεταξύ φυσικών και µη φυσικών οµιλητών βασίζεται λοιπόν στη Θεωρία 
των Λαθών (Εrror Αnalysis) καθώς τα λάθη όσων µαθαίνουν µια δεύτερη γλώσσα 
αποτελούν την πιο σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη φύση της γνώσης τους 
(Corder S. P. 1973: 257). Με βάση αυτήν τη θεωρία συγκρίνουµε τη γλώσσα αυτού 
που µαθαίνει µε το «σύνολο» της γλώσσας στόχου, ή ακριβέστερα µε αυτό που έχει 
επιλεχθεί για ενσωµάτωση από το αναλυτικό πρόγραµµα (Corder S. P. 1972: 37).  
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Η θεωρία αυτή διακρίνει τα λάθη σε διαγλωσσικά και ενδογλωσσικά. Τα πρώτα 
οφείλονται στην επιρροή της πρώτης γλώσσας στη δεύτερη, ενώ τα τελευταία είναι 
κοινά λάθη που παρουσιάζονται στους οµιλητές ανεξάρτητα από τη µητρική τους 
γλώσσα. Στα διαγλωσσικά λάθη εντάσσεται η παρεµβολή (interference). Σε αυτήν 
την περίπτωση οι οµιλητές µεταφέρουν αυτό που ήδη γνωρίζουν για την 
πραγµάτωση ενός έργου όταν πραγµατώνουν ένα άλλο παρόµοιο (Corder S. P. 
1973: 132). Όταν η παρεµβολή δυσκολεύει την εκµάθηση της γλώσσας και οδηγεί 
σε λάθη τότε ονοµάζεται µεταφορά (transfer). Στα ενδογλωσσικά λάθη ανήκει αυτό 
της υπεργενίκευσης (overgeneralization). Σύµφωνα µε αυτόν το µηχανισµό, το 
άτοµο που µαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα γενικεύει και δηµιουργεί µέσα του κανόνες 
και αρχές για τη λειτουργία της. Λόγω όµως της ανεπάρκειας των εµπειριών ή της 
απειρίας του σχετικά µε τη «λογική» της  Γ2, το άτοµο είναι δυνατόν να προβεί σε 
γενικεύσεις που να περιλαµβάνουν περιπτώσεις ή στοιχεία πέρα από τα ισχύοντα 
στο σύστηµα του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας (Μήτσης Ν. Σπ. 1998: 30). Ένα 
φαινόµενο που είναι αξιοσηµείωτο είναι το λάθος που οφείλεται σε απολιθωµάτωση 
(fossilization). Αυτό είναι το λάθος που παραµένει ως µόνιµο πια στην γλώσσα του 
οµιλητή. 
 
 2.3 Καθολική Γραµµατική (UG) 
Μέσα στα πλαίσια πάντως της γενετικής γραµµατικής συχνά αµφισβητείται το κατά 
πόσο η εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας, και άρα και τα λάθη, οφείλονται µόνο σε 
επιρροή της πρώτης γλώσσας. Υπό συζήτηση είναι λοιπόν το φαινόµενο της  
µεταφοράς ως εξήγηση για τα λάθη των οµιλητών. Αντίθετα προτείνεται από τη 
γενετική γραµµατική η πιθανότητα εκµάθησης και της πρώτης και της δεύτερης 
γλώσσας να περιορίζεται από τις ίδιες καθολικές αρχές. Με αυτήν την έννοια κατά 
την εκµάθηση της πρώτης γλώσσας η καθολική γραµµατική δεν µετατρέπεται σε 
γραµµατική της πρώτης γλώσσας αλλά παραµένει διαθέσιµη και στην εκµάθηση 
της δεύτερης γλώσσας (Martohardjono & Flynn 1995: 205). Eισάγεται έτσι η ιδέα 
της µαρκαρισµένης δοµής (marked). Μαρκαρισµένη είναι αυτή η δοµή που δεν 
ανήκει στις καθολικές αρχές της γραµµατικής αλλά στους περιφερειακούς κανόνες 
κάθε γλώσσας. Έτσι υποστηρίζεται ότι ο βαθµός της µεταφοράς εξαρτάται από το 
πόσο µαρκαρισµένη είναι ή όχι µια δοµή. ∆ύο υποθέσεις υπάρχουν σε σχέση µε 
αυτό: α) οι µαθητές θα µεταφέρουν ένα µη µαρκαρισµένο τύπο όταν ο αντίστοιχος 
τύπος στη γλώσσα στόχο είναι µαρκαρισµένος, και β) οι µαθητές θα αντισταθούν 
στο να µεταφέρουν ένα µαρκαρισµένο τύπο, ειδικότερα όταν ο αντίστοιχος τύπος 
στη γλώσσα στόχο είναι αµαρκάριστος (Ellis R. 1994: 320).  
 
Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την 
ερµηνεία της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας: αυτήν που υποστηρίζει ότι ο 
οµιλητής µαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα µε την έµµεση πρόσβαση, οπότε µέσα από 
τη γνώση του για την πρώτη, µε την άµεση πρόσβαση στις αρχές της καθολικής 
γραµµατικής ή µε καθόλου πρόσβαση ούτε στην πρώτη γλώσσα ούτε στην 
καθολική γραµµατική αλλά σε άλλες νοητικές ικανότητες (Πίνακας 2) (Cook V. 
1993: 210):  
 
 
 
 
Πίνακας 2 
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Καθολική Γραµµατική                     Άλλες νοητικές                                  
                     ικανότητες 
 
                                                          άµεση  
                                                        πρόσβαση                                                καµιά  
                   πρόσβαση 
 
                                                                                                               
Γραµµατική πρώτης γλώσσας                                                             Γραµµατική της                                     
                                                      έµµεση πρόσβαση            δεύτερης γλώσσας 
 
 
Η µελέτη µας, παρ’ όλες τις παραπάνω αντιρρήσεις που εκφράζονται από τη 
γενετική γραµµατική, θα κινηθεί στη θεωρητική ανάλυση της σύγκρισης των 
γλωσσών, ενώ στα κεφάλαια της διδακτικής πράξης θα ακολουθήσουµε την 
ανάλυση των λαθών. 
 
3. Γερούνδιο στα αγγλικά  
3.1 Ο όρος γερούνδιο στα λατινικά 
Στα αγγλικά έχει επικρατήσει ο γραµµατικός όρος γερούνδιο για το επίθηµα –ing 
που προσαρτάται συνήθως σε ρηµατικούς τύπους. Ως γραµµατικός όρος προέρχεται 
από τα λατινικά. Πρόκειται για ρηµατικό ουσιαστικό, ουδέτερο, δευτερόκλιτο, που 
έχει τις τέσσερις πλάγιες πτώσεις του ενικού µε τις καταλήξεις  –ndi, -ndo, -ndum, -
ndo. Kαθένας από αυτούς τους τύπους έχει αντίστοιχη στην αρχαία ελληνική µια 
πλάγια πτώση έναρθρου απαρεµφάτου (ενεργητικού) ενεστώτα (ή σπανίως 
αορίστου) π.χ. scribere = «γράφειν» ή «το γράφειν», γεν. scribendi = «του 
γράφειν»,  δοτ. scribendo= «τω  γράφειν», αιτ. scribere / ad scribendum= «προς το 
γράφειν»,  αφαιρ. scribendo= «διά του γράφειν». 
Συντακτικά η γενική του γερουνδίου χρησιµοποιείται ως συµπλήρωµα ουσιαστικών  
και επιθέτων καθώς και των προθέσεων causa και gratia (=για να). Η δοτική 
εκφράζει σκοπό και χρησιµοποιείται κυρίως µε επίθετα που σηµαίνουν κατάλληλος, 
χρήσιµος (aptus, idoneus, commodus, utilis). H αιτιατική του γερουνδίου είναι 
πάντα εµπρόθετη και δηλώνει σκοπό ή προορισµό. Τέλος η αφαιρετική του 
γερουνδίου χρησιµοποιείται χωρίς πρόθεση για να δηλωθεί ο τρόπος, και 
εµπρόθετη (de, ex, in και ab) για να δηλωθεί η αναφορά, ή η αφετηρία. 
 
(1)  Dux milites ad  pugnandum (=ad pugnam) hortatus est. 
      O αρχηγός εµψύχωσε τους στρατιώτες για να πολεµήσουν. 
Το γερούνδιο είναι σε αιτιατική και δηλώνει σκοπό. 
 
(2)  Romani fortiter pugnando (=forti pugna) castra ceperunt. 
      Οι Ρωµαίοι κατέλαβαν το στρατόπεδο πολεµώντας γενναία. 
Το γερούνδιο είναι σε αφαιρετική και δηλώνει τρόπο. 
 
Φαίνεται ότι σήµερα το γερούνδιο στα αγγλικά προέρχεται από τον παραπάνω 
λατινικό τύπο –ndo. Αυτό επιβεβαιώνεται και µορφολογικά, εφόσον κάποτε το 
αγγλικό γερούνδιο είχε παρόµοια κατάληξη V-ende (Ζiegeler D. 1999: 74). Από την 
άλλη, όπως θα διαπιστώσουµε και παρακάτω, το γερούνδιο στα αγγλικά έχει 
διατηρήσει κάποιες από τις χρήσεις και σηµασίες του λατινικού γερουνδίου. 
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3.2 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις  για το –ing 
To γερούνδιο (–ing) στα αγγλικά παρουσιάζει ιδιοµορφία ως προς το ότι δεν ανήκει 
σε µια µόνο κατηγορία (Ρήµα, Όνοµα, Πρόθεση, Επίρρηµα) αλλά έχει ιδιότητες και 
ρήµατος και ονόµατος. Αυτό δηµιουργεί προβληµατισµό σε σχέση µε το πώς πρέπει 
να προσδιοριστεί συντακτικά, να ταξινοµηθεί αλλά και στο ποια εξήγηση θα δοθεί 
για τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Έτσι έχουν διατυπωθεί διάφορες 
θεωρητικές απόψεις που προσπαθούν να εξηγήσουν αυτήν την δισυπόστατη φύση 
του (ονοµατική και ρηµατική).  
 
3.2.1 Η πρόταση του Abney S. P. (1987) 
Αρχικά αναφέρεται σε όλες τις εκφάνσεις του -ing: 
1) Ενεργητική µετοχή (present participle): α) µετά από το βοηθητικό ρήµα be, για 
να  σχηµατίσει το µη συνοπτικό ποιόν και β) σε προτάσεις προσαρτήµατα. 
2) Γερούνδιο µε υποκείµενο σε αιτιατική. 
3) Γερούνδιο µε υποκείµενο PRO. 
4) Γερούνδιο µε υποκείµενο σε γενική. 
Στη συνέχεια, ο Αbney ασχολείται µόνο µε τις τρεις τελευταίες κατηγορίες (2, 3, 4) 
όπου το γερούνδιο διαφοροποιείται µε βάση το υποκείµενό του (1-3). Έτσι 
διακρίνεται στα: 
    
(1)  We approve of him studying linguistics. 
(Argumental) Acc –ing 
(2) Killing his dog upset John. 
(PRO –ing) 
(3) Ilana’s giving Mark a kiss in public. 
 (Poss –ing) 
 
Το (1) έχει υποκείµενο σε αιτιατική, το (2) δεν έχει εκπεφρασµένο υποκείµενο, το 
(3) έχει υποκείµενο σε γενική. O Abney διακρίνει µια επιπλέον κατηγορία µε 
κριτήριο διάκρισης το αντικείµενο του γερουνδίου (4) και όχι το υποκείµενό του: 
  
(4) John’s fixing of the car. 
The looking up of the information. 
(-ing  –of) 
 
Το (4) ανήκει σε διαφορετική κατηγορία γιατί φαίνεται να είναι ένα µη ρηµατικό 
ουσιαστικό (deverbal noun) εφόσον δεν έχει τα ρηµατικά χαρακτηριστικά 
(features)2 τα οποία έχουν τα υπόλοιπα γερούνδια και αυτό γιατί δίνει γενική πτώση 
στο αντικείµενό του (of), σε αντίθεση µε τα παραπάνω που δίνουν αιτιατική. 
 
O Abney τελικά, και αφού παραλείπει τη µετοχή, καταλήγει σε τρία διαφορετικά 
είδη γερουνδίου, στα (1), (3), και (4), καθώς θεωρεί ότι η δοµή του (2) είναι 
αντίστοιχη είτε µε την (1) είτε µε τη (3) ανάλογα µε τα συµφραζόµενα.  

                                                           
2 Μεγάλη συζήτηση για τα χαρακτηριστικά (features) ξεκίνησε από τον Chomsky το 1970 στο 
“Remarks on Nominalization”. Εκεί τα ρήµατα και τα ονόµατα χαρακτηρίστηκαν ξεχωριστές 
κατηγορίες που δεν σχετίζονταν µεταξύ τους µετασχηµατιστικά αλλά αντιστοιχούσαν σε 
συγκεκριµένες διαφορετικές δέσµες χαρακτηριστικών η καθεµία. Έτσι µπόρεσε να εξηγήσει το γιατί 
τα γερούνδια και τα παράγωγα ονόµατα έχουν τελείως  διαφορετική κατανοµή: 
  (1) The proof of the theorem. 
  (2) *Τhe proving of the theorem. 
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Υποστηρίζει επιπλέον ότι το (3) είναι µια ονοµατική φράση και όχι πρόταση 
(Abney S. 1987: 171) ενώ το (1) είναι προτασιακό (ό.π.: 182). Θεωρεί ότι το –ing  
στο (3) είναι λειτουργική κατηγορία που µοιάζει µε τη φράση κλίσης (INFLP) µε 
την έννοια ότι επιλέγει µια ρηµατική φράση. ∆ιαφέρει όµως από το (1) ως προς το 
ότι έχει το χαρακτηριστικό [+ Όνοµα]. Καταλήγει στο ότι το (3) δεν είναι απλώς 
ΟΦ αλλά Φράση Άρθρου (DP) (ό.π.: 195). Το (3) και το (4) έχουν κοινό 
χαρακτηριστικό το  [+ Όνοµα]. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι το τελευταίο δεν 
επιλέγει ρηµατική φράση αλλά ρήµα µηδενικής βαθµίδας  (V) (ό.π.: 191).   
 
3.2.2 Η πρόταση του Milsark  G. L. (1988)         
Ο Milsark υποστηρίζει ότι το –ing είναι µια παραγωγική κατάληξη η οποία µπορεί 
να µετατρέπει τα ουσιαστικά σε ρήµατα, και επιπλέον αναφέρεται στην ανάλυση 
του Chomsky όπου φαινόµενα µετάθεσης (permutation) θεωρούνται περιπτώσεις 
µετακίνησης της κεφαλής από το ρήµα στη φράση κλίσης (INFLP). Αυτή η 
επιθηµατοποίηση του –ing ξεκινά αλυσιδωτές αντιδράσεις που αλλάζουν την 
κατηγορία κατά την παραγωγή και όλες οι προβολές της αρχικής φράσης κλίσης 
(INFLP) µετατρέπονται σταδιακά σε προβολές ονόµατος, κάτι που µετατρέπει όλη 
τη δοµή σε ονοµατική φράση. Έτσι το –ing είναι δυνατόν να εισαχθεί στον κόµβο 
της Κλίσης (INFL) µη παρεµφατικών συµπληρωµάτων ως ανεξάρτητο 
διαµορφωτικό συστατικό (formative) και µε την επιθηµατοποίηση στο ρήµα 
ακολουθεί µετακίνηση της κεφαλής του τελευταίου στην κλίση  (INFL). 
O Μilsark δεν ασχολείται µε τα ονοµατικά (nominal) γερούνδια, όπως: 
 
(1) Her rapid writing of the book was astonishing. 
 
αλλά µε τα προτασιακά ή ρηµατικά γερούνδια,  όπως ο ίδιος τα ονοµάζει: 
 
(2) Her writing the book so rapidly was astonishing. 
   
Aναφέρει ότι τα προτασιακά γερούνδια έχουν τις εσωτερικές ιδιότητες των 
προτάσεων καθώς µπορούν να προσδιορίζονται από επιρρήµατα και να 
συµπληρώνονται µε αντικείµενο παρόλο που η εξωτερική τους κατανοµή είναι ίδια 
µε των ονοµατικών φράσεων, εφόσον λαµβάνουν θέση υποκειµένου, αντικειµένου 
προθέσεων, αντικειµένου ρηµάτων και µπορούν να βρεθούν και σε εστιακή θέση 
υπαρκτικών προτάσεων, ενώ δεν µπορούν να έχουν θέση προσαρτήµατος ή 
συµπληρώµατος µέσα σε σύνθετες ονοµατικές φράσεις.  
Υποστηρίζει επιπλέον ότι το –ing προσαρτάται στο ρήµα και µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα λεξικό που µπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία. 
Καταλήγει έτσι στη διαµόρφωση τεσσάρων τελικά κατηγοριών:  
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Πίνακας 3 
  
Κατηγορίες                   Παραδείγµατα 
     
α) Ονοµατικά                            John enjoyed Bill’s reading the book 
    
β) Ρηµατικά                               Fred continued seeing Hilda 
       
γ) Επιθετικά                 Μary seems interesting  
 
δ) Προθετικά        We spoke with John regarding his application 
 
     
 Η παραπάνω κατηγοριοποίηση στηρίζεται στη θεωρία του ισχυρού φίλτρου της 
πτώσης, “Strong Case Filter” (SCF), που απαιτεί κάθε όνοµα να παίρνει 
υποχρεωτικά πτώση. O Milsark αναφέρει ότι τα ουσιαστικά παίρνουν πτώση µέσω 
της κυβέρνησης των µέγιστων προβολών τους από ένα στοιχείο που έχει πτώση, 
αλλά τα επίθετα παίρνουν πτώση από τη συµφωνία των µέγιστων προβολών µε τις 
µέγιστες προβολές ενός ουσιαστικού µε πτώση. Yποστηρίζει λοιπόν ότι το 
εσωτερικό αντικείµενο του γερουνδίου παίρνει την πτώση του πριν γίνει η 
ανακατηγοριοποίηση του ρήµατος µε την επιθηµατοποίηση του –ing. Η εξωτερική 
πτώση µπορεί να δίνεται σε όλο το γερούνδιο σε ένα παρόµοιο στάδιο παραγωγής 
στο PF από την κλίση (INFL), το ρήµα ή την πρόθεση. Αναφέρει επίσης την 
περίπτωση κατά την οποία όταν υπάρχει ένα ρηµατικό γερούνδιο δεν µπορεί να 
υπάρχουν δύο συνεχόµενα  –ing  (Doubl-ing Filter). 
Το παρακάτω παράδειγµα αναπαριστά ένα τυπικό γερούνδιο πριν και µετά την 
επιθηµατοποίηση και ανακατηγοριοποίησή του: 
        
 
(5) DS: [S PRO [I ing] [VP eat salmon]] is delightful. 
             (εσωτερική απόδοση πτώσης στο salmon από το eat) 
      SS: [NP PRO [[N eating] salmon]] is delightful. 
            (εξωτερική απόδοση πτώσης στο ονοµατικό γερούνδιο από το  
             παρεµφατικό INFL στην κύρια πρόταση) 
 
Από τις παραπάνω κατηγορίες στην πρώτη, δηλαδή στα ονοµατικά, εντάσσει τα 
γερούνδια που συµπληρώνουν ρήµατα όπως enjoy, regret, και υποστηρίζει ότι το 
υποκείµενό τους µπορεί να είναι PRO µε πτώση (Cased) και κυβερνώµενο 
(governed). Επίσης  µπορούν να πάρουν ως υποκείµενό τους  γενική πτώση και γι’ 
αυτό το λόγο δεν µπορούν να λάβουν θέση προσαρτήµατος, αφού αυτό αποκλείεται 
από τη θεωρία πτώσης. 
Στα ρηµατικά εντάσσει γερούνδια που βρίσκονται µε ρήµατα όπως: it’s pleasant, 
it’s a joy, it confuses, he finds it, και αυτό γιατί δεν παίρνουν υποκείµενο σε γενική. 
Επίσης συµπεριλαµβάνει και τα  quit, begin, keep, start, stop, continue, resume, 
εφόσον δεν παίρνουν υποκείµενο σε γενική, εµφανίζονται µε παθητική µορφολογία, 
σε δοµές clefting και έχουν τον περιορισµό του διπλού –ing. Υποστηρίζει ότι  αυτά 
τα γερούνδια (α) εµφανίζονται σε θέσεις χωρίς πτώση, (β) θα έχουν PRO 
υποκείµενο αν  είναι εµπόδιο σε εξωτερική κυβέρνηση ενώ (γ) αν δεν είναι εµπόδιο 
σε εξωτερική κυβέρνηση θα έχουν υποκείµενο ίχνος ονοµατικής φράσης ή 
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αιτιατική, σύµφωνα µε τις ιδιότητες της απόδοσης πτώσης του στοιχείου κάτω από 
το oποίο βρίσκονται. Το (α) προκύπτει από  την SCF (Strong Case Filter),  ενώ το 
(β) και το (γ) εξαιτίας της έλλειψης ανακατηγοριοποίησης δεν επιτρέπει στο 
ρηµατικό στοιχείο του γερουνδίου να κυβερνά και να δώσει πτώση στο υποκείµενό 
του. ∆ιαµορφώνει έτσι την κατηγορία των ρηµάτων µε προσωρινό ποιόν ενεργείας 
(Verbs of temporal aspect, VTA) (Milsark 1988: 627). Παρ’ όλα αυτά αναφέρει ότι 
τα ρήµατα VTA µπορούν να πάρουν ως συµπλήρωµά τους και όνοµα. Επιχει-
ρηµατολογεί κατά της ονοµατικής φύσης αυτών των γερουνδίων υποστηρίζοντας 
ότι τα ρήµατα αυτά όταν παίρνουν συµπλήρωµά τους γερούνδιο έχουν άλλες 
ιδιότητες ως προς τους θεµατικούς ρόλους καθώς και ως προς την απόδοση πτώσης. 
Συµπληρώνει, αναφέροντας ότι τα υποκείµενα των συµπληρωµάτων (complements) 
των VTA  είναι δυνατόν να υποστούν ανύψωση3. Έτσι τα ρήµατα αυτά αποδίδουν 
αιτιατική µόνο στα ονόµατα ως συµπληρώµατα και όχι στα προτασιακά γερούνδια. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν o Milsark θεωρεί τα γερούνδια (NGPs) 
προτάσεις.  
 
 3.2.3  Η πρόταση του Pullum G. K. (1991) 
Ο Pullum αναφέρεται στην ονοµατική γερουνδιακή φράση, όπως την ονοµάζει: 
  
(1)  Your having broken the record was a surprise. 
 
Υποστηρίζει ότι τα ονοµατικά γερούνδια δεν είναι προτάσεις και  µπορεί να έχουν:  
α) εσωτερική σύνταξη ονοµατικής φράσης εφόσον: 
 έχουν προαιρετικό υποκείµενο: 
(2)  Rejecting the offer, I guess we had no reason to anticipate, but that’s what we 

ended up doing. 
 
σε αντίθεση µε τις προτάσεις, δεν προσδιορίζονται επιρρηµατικά: 
(3) * They resent [NGP without a word, your having left]. 
 
υπάρχει το κτητικό `s στο υποκείµενό τους: 
(4)  I disregarded John’s insulting his opponent. 
 
β) εξωτερική σύνταξη ονοµατικής φράσης εφόσον: 
έχουν  υποκείµενο που δεν µπορεί να αποσπασθεί από το γερούνδιο (κάτι παρόµοιο 
µε τη γενική κτητική στα ουσιαστικά): 
(5) α. Υou were upset at whose being too lazy to accompany you? 
      β.* Whose were you were upset at being too lazy to accompany you? 
 
λαµβάνουν συντακτικές θέσεις  ονόµατος µέσα στην πρόταση (S-internal): 
(6)  My leaving now would be taken as an admission of defeat. 
 
λαµβάνουν θέσεις αντικειµένου πρόθεσης: 
(7)  I’m not sure of your claim’s being true. 

                                                           
3 Σύµφωνα µε το θεωρητικό πρότυπο της Κυβέρνησης και Αναφορικής ∆έσµευσης (1981)  ανύψωση 
(raising) σηµαίνει ότι το υποκείµενο του απαρεµφατικού ρήµατος «ανυψώνεται» από την εξαρτηµένη 
στην κύρια πρόταση και έτσι βρίσκεται στη θέση του υποκειµένου του παρεµφατικού ρήµατος, 
εκπληρώνοντας έτσι τον όρο ότι κάθε πρόταση πρέπει να έχει υποκείµενο. Παράδειγµα ανύψωσης 
είναι το παρακάτω (Haegeman, L. 1991: 314): 
                 This story seems to be believed by everyone. 
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γ) εσωτερική σύνταξη ρήµατος εφόσον:  
το γερούνδιο παίρνει αντικείµενο ένα όνοµα: 
(8) α. His doing that… 
      β.* His doing of that… 
 
σχηµατίζει χρόνους µε βοηθητικό ρήµα: 
(9) α. His arguing… 
      β. His having argued… 
 
προσδιορίζεται από επίρρηµα χρόνου, τρόπου, τόπου:   
(10)  My leaving now… 
 
παίρνει  άρνηση: 
(11)  My not leaving… 
 
δ) εξωτερική σύνταξη ρήµατος εφόσον:  
δεν προσδιορίζεται από επίθετο: 
(12) * His kind walking me home… 
 
δεν προσδιορίζεται από αναφορική πρόταση: 
(13) * (His) finding it that I prevented… 
 
δεν δέχεται το κτητικό `s: 
(14) * They mentioned Lee’s leaving early that you thought they wouldn’t notice. 
 
 Συµπληρώνει επίσης ότι από τα παραπάνω γερούνδια ελλείπουν οι δυνατότητες 
για: 
αναφορά: 
(15) * I was amazed at Stacy’s being so eager and at Morgan’s too. 
 
σύνταξη µε τοποθέτηση του it προς τα αριστερά (extraposition): 
(16) α. It worries all of us that John dislikes Mary. 
        β.* It worries all of us John’s disliking Mary. 
 
 
Ο Pullum στηρίζει επιπλέον την ανάλυσή του σε τρεις συντακτικές θεωρίες: 
α) στην υπόθεση ισχυρού λεξικαλισµού (strong lexicalist hypothesis) σύµφωνα µε 
την οποία η σύνταξη δεν επηρεάζει την εσωτερική δοµή των λέξεων καθώς 
λειτουργεί σε επίπεδο πάνω από αυτές. 
β) στην ενδοκεντρικότητα (endocentricity), σύµφωνα µε την οποία  κάθε συστατικό 
έχει µία τουλάχιστον θυγατρική προβολή που λειτουργεί ως κεφαλή. Έτσι η φράση 
έχει όλα τα χαρακτηριστικά του πυρήνα της, δηλαδή της κεφαλής της. 
γ) στον έλεγχο κενού στοιχείου (null licensing), ο οποίος έχει σχέση µε τις κενές 
κατηγορίες. Κενή κατηγορία µπορεί να είναι είτε ένα ίχνος το οποίο δεσµεύεται 
συντακτικά από ένα άλλο συστατικό, είτε το PRO. 
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3.2.4 Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις (-2004)  
Σε όλες τις παραπάνω θεωρίες είναι εµφανές ότι το γερούνδιο συνδυάζει  το 
ονοµατικό και το ρηµατικό στοιχείο. H διαφορά τους µε τις τελευταίες, χρονικά, 
θεωρίες είναι ότι οι πρώτες δεν προϋποθέτουν τη διασπασµένη κλίση (Pollock 
1989) και έτσι έχουν λιγότερες λειτουργικές κατηγορίες. Αυτή λοιπόν είναι η 
διαφορά ως προς το βασικό κριτήριο για τη διάκρισή των γερουνδίων σε σύγκριση 
µε τις επόµενες θεωρίες. Σύµφωνα µε την Αλεξιάδου A. (2003:1) το γερούνδιο δια-
κρίνεται σε ρηµατικό, όταν έχει συµπλήρωµα σε αιτιατική, και ονοµατικό όταν έχει 
συµπλήρωµα  µε of. Το υποκείµενό του, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορεί 
να είναι γενική, ενώ όταν έχει συµπλήρωµα αιτιατική, το υποκείµενό του µπορεί να 
είναι και σε αιτιατική. Με αυτόν τον τρόπο το ρηµατικό γερούνδιο διακρίνεται στα 
Αγγλικά σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε το υποκείµενό του. Η Αλεξιάδου (2001: 
133) εστιάζει το ενδιαφέρον της κυρίως στα γερούνδια που έχουν υποκείµενο σε 
γενική: 
 
(1) John’s performing the song… 
 
Υποστηρίζει γι’ αυτά ότι η παρουσία της γενικής στο υποκείµενο υποδηλώνει ότι η 
δοµή τους είναι όπως αυτή στη φράση άρθρου (DP), ενώ από την άλλη το γεγονός 
ότι δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε επίρρηµα  
 
(2) * John’s probably being a spy… 
 
δείχνει ότι δεν έχουν  προτασιακή δοµή και άρα δεν εµπεριέχουν λειτουργικές 
προβολές που βρίσκονται «ψηλά». 
Από την άλλη η Cornilescu A. (2004) υποστηρίζει ότι και τα γερούνδια µε 
υποκείµενο σε γενική και αυτά µε αιτιατική είναι Φράσεις  Άρθρου (DPs) αλλά 
είναι δοµές που µοιάζουν περισσότερο µε πρόταση. Έτσι υποστηρίζει ότι είναι 
Φράσεις Άρθρου που όµως εµπεριέχουν πρόταση (IP). Η διαφορά τους από τις 
κανονικές προτάσεις είναι  ως προς το στρώµα του τελεστή (operator). Στις 
προτάσεις είναι η Φράση του Συµπληρωµατικού δείκτη ενώ στα γερούνδια η 
Φράση Άρθρου (Cornilescu A. 2004: 4). Πιο συγκεκριµένα για τα γερούνδια µε 
υποκείµενο σε γενική υποστηρίζει την παρακάτω δενδρική αναπαράσταση (Σχήµα 
1)  για τη δοµή της πρότασης:     
 
(3) Mary’s not having read the book. 
 
 (Σχήµα 1)    
           DP 

        DPtyD΄ 
    Mary    tyAgrsP 
      D0           ty 
                s          DP       NegP 
             t Mary    ty 
              not         TP 
                         ty 
         DP         T΄ 
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                 t Mary    ty 
                         T0       AspP 
    having   ty 
              Asp0        VP 
                       taux     ty 
        t Mary        V΄ 
                                ty 
                                                                          V0           DP 
                   read   the book 
                  
Παρατηρούµε λοιπόν ότι για την ανάλυση της Αλεξιάδου Α. αλλά και της 
Cornilescu Α. προϋποτίθενται οι παρακάτω λειτουργικές κατηγορίες (Σχήµατα 2, 
3):  
(Σχήµα 2)                                                               (Σχήµα 3) 
      CP                                          DP 
 e i                                         ei 
C                    TP                   D   FP (NumbP/AgrP)                                 
   ei                                       eu 
           NP              T΄                  F              AspectP 
     ei                  
               T           NegP 
     ei         Aspect΄ 
               Neg        AgrP              ei                                     
ei                     Aspect              vP  
          Agr          VP     ru  
                              ru                          v      LP 
                                                        ADV              VP                  eu 
                   ty                      L     Comp                                              
               V                                                     
 (Pollock 1989)                      (Αλεξιάδου 2001:56) 
Προϋποτίθεται επιπλέον και η διάσπαση του Agr σε ΑgrSP που εµπεριέχει τις 
προβολές AgrS και AgrO. 
Συµπερασµατικά αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι στα αγγλικά το γερούνδιο 
µπορεί να είναι είτε ρηµατικό είτε ονοµατικό. Άλλοι θεωρούν ότι ξεπερνάει τα όρια 
της ρηµατικής φράσης και έχει χαρακτηριστικά πρότασης, άρα µε βάση τις 
τελευταίες θεωρίες περισσότερες λειτουργικές προβολές, και άλλοι ότι η δοµή είναι 
αντίστοιχη µε τη δοµή του ονόµατος και άρα µε λιγότερες λειτουργικές προβολές. 
Στις δικές µας θεωρητικές αναλύσεις θα ακολουθήσουµε τη θεωρία της 
διασπασµένης κλίσης του Pollock, καθώς µέσα από αυτό το θεωρητικό µοντέλο 
µπορούν να γίνουν πιο ξεκάθαρες οι διαφορές µεταξύ των κατηγοριών του 
γερουνδίου –ing αλλά και του τύπου –ώ/οντας. Αυτό συµβαίνει γιατί οι διαφορές 
εστιάζονται στο ποιες λειτουργικές προβολές υπάρχουν σε κάθε κατηγορία και 
ποιες όχι. 
 
4. Πρώτη πειραµατική έρευνα   
4.1 Απόδοση –ing στα ελληνικά 
4.1.1 Σχεδιασµός (ερωτηµατολόγιο – υποκείµενα έρευνας) 
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Η έρευνα µας στηρίζεται στη µεταφραστική µέθοδο. Αυτός που τη χρησιµοποίησε 
πρώτος ήταν ο Ravem (1968) ως µια µέθοδο για να εκµαιεύσει απαντήσεις από τη 
Γ1 στη Γ2 και αντίστροφα. Θεωρήθηκε ότι αυτός ο τρόπος απαιτεί τα υποκείµενα 
να αποκωδικοποιούν την πρόταση που τους δίνεται και να την κωδικοποιούν στη 
µετάφραση έτσι ώστε η απόδοσή τους να πλησιάζει την παραγωγή της φυσικής 
οµιλίας4.    
Στη δικό µας πείραµα  δόθηκε ένα αρχικό πιλοτικό ερωτηµατολόγιο µε 92 
προτάσεις σε µια οµάδα ελέγχου αποτελούµενη από 5 φυσικούς οµιλητές της 
ελληνικής γλώσσας µε άριστη γνώση της αγγλικής (Proficiency Michigan). Από τις 
92 προτάσεις οι 80 περιείχαν -ing στα αγγλικά ενώ οι υπόλοιπες ήταν διασπαστές 
(fillers) (παράρτηµα 1, σελ. 43). Σε αυτές τις προτάσεις το -ing είχε όλες τις  
δυνατές λειτουργίες (µη συνοπτικό ποιόν ενέργειας, εσωτερικό συµπλήρωµα, 
εξωτερικό όρισµα, προαιρετικό προσάρτηµα, ονοµατική ή επιθετική φράση). Μετά 
από την κριτική εξέταση των αποτελεσµάτων του πιλοτικού ερωτηµατολογίου 
δηµιουργήθηκε ένα τελικό ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα 2, σελ. 44), µε 30 τελικά 
προτάσεις, που εστίαζε στο  -ing ως γερούνδιο σε θέση εξωτερικού ορίσµατος 
(υποκείµενο), συµπληρώµατος ρήµατος (αντικείµενο) και προσαρτήµατος. Αυτό 
δόθηκε σε 10 φυσικούς οµιλητές της ελληνικής οι οποίοι απέδωσαν τις  αγγλικές 
προτάσεις στα ελληνικά.  
 
4.1.2 Υπόθεση 
Η υπόθεσή µας ήταν ότι η απόδοση του –ing στη θέση του υποκειµένου και του 
αντικειµένου θα ήταν µε ονοµατοποιηµένες δευτερεύουσες προτάσεις, δηλαδή 
προτάσεις που εισάγονται µε άρθρο. Σε σχέση µε τα προσαρτήµατα η υπόθεση ήταν 
ότι οι φυσικοί οµιλητές θα τα απέδιδαν µε δευτερεύουσες επιρρηµατικές προτάσεις 
και µε τον τύπο –ώ/οντας. Μια δευτερεύουσα υπόθεση ως προς τον τύπο –ώ/οντας 
ήταν ότι αυτός θα εµφάνιζε µικρότερη συχνότητα σε σχέση µε τις δευτερεύουσες 
επιρρηµατικές προτάσεις. 
 
4.1.3 Αποτελέσµατα  
        4.1.3.1 Υποκείµενο 
Kαι στις δύο παρακάτω κατηγορίες (Α1, Α2) το υποκείµενο στα Αγγλικά έχει 
σταθερή θέση (εκτός από το 6) και το γερούνδιο είναι ονοµατικό. Στα Ελληνικά, µε 
βάση την απόδοση που δίνουν οι φυσικοί οµιλητές της ελληνικής,  η θέση του δεν 
είναι σταθερή αλλά ελεύθερη. Επιπλέον το αγγλικό γερούνδιο  ενώ είναι ονοµατικό 
σε θέση υποκειµένου, στα ελληνικά αποδίδεται µε δευτερεύουσες προτάσεις αλλά 
όχι πάντα ονοµατοποιηµένες, δηλαδή δεν προηγείται πάντα το άρθρο. 
Πιο συγκεκριµένα λοιπόν µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες (Α1, Α2)  
γερουνδίου ως υποκείµενο ανάλογα µε την απόδοσή τους: 
 
Κατηγορία Α.1  
(1) Speaking English is fun. 
      να, το να  
(2) Lisa’s going to the meeting was important. 
      το ότι, ότι, ήταν πολύ σηµαντικό το να, που 
(3) Bulls’ being killed in bullfights appears brutal. 
     το να, να  
(4) Both gaining work experience and earning academic credit are important. 

                                                           
4 Larsen – Freeman D. & Long M. H. 1991: 28. 
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     το να, να,  
(5) John’s fixing the sink was surprising. 
     το ότι  
(6) Part of the problem is not knowing enough. 
     που δεν γνωρίζω, ότι δεν ξέρεις, το να µην γνωρίζεις, το ότι δεν ξέρουµε, ότι δεν         

γνωρίζουµε, να µην γνωρίζεις 
 
Yπάρχει η άποψη ότι το γερούνδιο δεν είναι πραγµατικό υποκείµενο σε αυτά τα 
ρήµατα (απρόσωπα: 3, ψυχολογικά, είµαι: 1, 2, 4, 5) αλλά εσωτερικό συµπλήρωµα, 
το οποίο απλώς έχει µετακινηθεί σε θέση υποκειµένου (Βαρλοκώστα Σ. 1994). Ως 
προς την απόδοσή τους παρατηρούµε ότι αυτή µπορεί να είναι είτε µε 
ονοµατοποιηµένη πρόταση που εισάγεται µε άρθρο + να / ότι, είτε χωρίς άρθρο. 
Φαίνεται λοιπόν ότι η εναλλαγή των αποδόσεων µε άρθρο ή χωρίς οφείλεται στο 
ότι το γερούνδιο φαινοµενικά βρίσκεται σε θέση υποκειµένου ενώ στην 
πραγµατικότητα πρόκειται για εσωτερικό συµπλήρωµα (αντικείµενο).  
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το γερούνδιο που έχει υποκείµενο σε γενική είναι 
οριστικό ενώ αυτό που έχει υποκείµενο σε αιτιατική είναι αόριστο (Cornilescu A. 
2004: 10, που παραθέτει τον Portner P. 1991). Ειδικότερα το γερούνδιο µε 
υποκείµενο σε γενική προϋποθέτει ότι η κατάσταση που περιγράφεται στη 
γερουνδιακή πρόταση είναι πραγµατική. Υπάρχουν βέβαια και κάποια περιβάλ-
λοντα όπου και τα δύο γερούνδια είναι οριστικά, και αυτά είναι όταν υπάρχει 
γεγονοτικό κατηγόρηµα (factive predicate)5: 
 
(7) Mary didn’t enjoy John’s coming to visit her. 
(8) Mary didn’t enjoy John coming to visit her. 
       
Αυτό που παρατηρείται στην απόδοση των προτάσεων σε αυτή την κατηγορία είναι 
ότι  το µεταφραστικό ισοδύναµο µε το ότι υπάρχει όταν το υποκείµενο του 
γερουνδίου είναι σε γενική και αυτό προκαλεί τη δήλωση συγκεκριµένου γεγονότος 
(2, 5). Αντίθετα όταν έχουµε γενικευτική αναφορά το υποκείµενο δεν είναι 
εκπεφρασµένο (1, 4)  η απόδοση είναι µε το να και η µετάφραση είναι µε β΄ ενικό. 
Έτσι επαληθεύεται η παραπάνω θεωρία για την οριστικότητα ή µη του γερουνδίου 
και αποδεικνύεται ότι το ότι δηλώνει το οριστικό ενώ το να το αόριστο. Επιπλέον 
παραδείγµατα είναι τα παρακάτω: 
   
(9) Smoking affects health. 
    α. Τo να καπνίζεις επηρεάζει την υγεία. 
    β. * Το ότι καπνίζεις επηρεάζει την υγεία. 
(10) Mastering a second language takes time and patience.  
       α. Το να µάθεις καλά µια γλώσσα απαιτεί χρόνο και υποµονή. 
       β. * Το ότι µαθαίνεις καλά µια γλώσσα απιτεί χρόνο και υποµονή.  
 
Στον Quirk R. et al.(1972: 742) αναφέρεται ότι συχνά υπάρχει αµφισηµία στο γε-
ρούνδιο στα αγγλικά σε σχέση µε το αν αυτό είναι αόριστο ή όχι, κυρίως όταν δεν 
δηλώνεται καθόλου το υποκείµενό του: 

                                                           
5 Γεγονοτικά είναι τα κατηγορήµατα που προϋποθέτουν την αλήθεια του προτασιακού τους 
συµπληρώµατος: 
     Μετάνιωσε που τον κάλεσε σπίτι της. 
Στο παραπάνω παράδειγµα υπάρχει η προϋπόθεση ότι το υποκείµενο κάλεσε κάποιον κι εκφράζεται 
άµεσα ο ισχυρισµός ότι µετανιώνει γι’ αυτό (Φιλιππάκη – Warburton Ε. 1992: 308).  
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(11) I like dancing. 
       (I like it when I dance/I like it when people in general dance). 
 
Παρατηρούµε αυτήν την αµηχανία και στις αποδόσεις του γερουνδίου στα 
ελληνικά, άλλοτε µε το ότι, οπότε είναι συγκεκριµένο, και άλλοτε µε το να, οπότε 
είναι πιο αόριστο ή και γενικευτικό (6)6. Άρα στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
αµηχανία µε τη µετάφραση του -ing, δηλαδή αν πρέπει να το εκλάβουµε ως 
γενικευτικό ή όχι (το ότι, το να) υπάρχει αµηχανία και ως προς τη µετάφραση του 
υποκειµένου στα ελληνικά. Επιπλέον στο παράδειγµα (6) παρατηρούµε ότι το 
υποκείµενο σε α΄ πληθυντικό βρίσκεται µόνο στην απόδοση µε το ότι. Αν το ότι δεν 
είναι η απόδοση του γενικευτικού τότε δεν είναι ούτε και το α΄ πληθυντικό. Αυτό 
επιβεβαιώνει την άποψη της ∆ελβερούδη Ρ. (1990) ότι το γενικευτικό υποκείµενο 
είναι σε β΄ ενικό ή σε γ΄ πληθυντικό. Παρατηρούµε λοιπόν ότι όταν γίνεται 
συγκεκριµένο το υποκείµενο του γερουνδίου αποκλείεται η απόδοση µε το να. 
 
Κατηγορία Α.2  
(12) Dancing keeps her fit. 
       Το ότι χορεύει την κρατά σε φόρµα. 
       Ο χορός την κρατά σε φόρµα. 
(13) John’s being likely to win will spur Bill on. 
       Το ότι είναι πιθανό ο Τζον να νικήσει  θα ερεθίσει τον Μπιλ. 
       Η πιθανότητα να νικήσει ο Τζον ………… 
(14) John’s being angry all the time makes Mary believe that there is something                                         

wrong with him. 
       Το  ότι ο Τζον είναι συνέχεια θυµωµένος  κάνει τη Μαίρη……… 
 
 Σε αντίθεση µε την προηγούµενη κατηγορία παρατηρούµε ότι σε αυτήν η απόδοση 
του γερουνδίου σε θέση υποκειµένου είναι µόνο µε την ονοµατοποιηµένη πρόταση 
που εισάγεται µε το ότι. Άρα λοιπόν η απόδοση του πραγµατικού υποκειµένου στα 
νέα ελληνικά είναι µε ονοµατοποιηµένη πρόταση. 
  
4.1.3.2 Αντικείµενο  
(15) He insisted on me letting him help me. 
        να  
(16) I don’t like the dog’s barking all night. 
       να, που, ουσιαστικό 
(17) The assistant hates people asking her to type reports. 
        που, όταν, (το) να της 
(18) These theories made the Catholic Church suspicious of Galileo’s being a loyal            

Christian. 
        καχύποπτη για το πόσο, για το αν, αν 
(19) I object to you marrying him. 
       στο να, να, το να  

                                                           
6 Στο “Integrating tense, aspect and genericity”, Santos D. (1993: 2-3), αναφέρεται ότι το µη 
γενικευτικό συνδέεται µε  το επεισοδιακό (episodic) δηλαδή µε ένα γεγονός που προσδιορίζεται σε 
συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, και κυρίως µε ένα γεγονός που είναι αυστηρά προσδιορισµένο (fixed) 
στο παρελθόν. Από την άλλη ένα γεγονός που εκφράζει συνήθεια στο παρελθόν ή στο παρόν είτε 
προβλέπει κάποια στο µέλλον είναι γενικευτικό. Αυτό συνήθως αποδίδεται µε απλούς χρόνους (simple 
tenses) και συµπληρώµατα στον πληθυντικό. Υποστηρίζει ακόµα ότι το οριστικό άρθρο στον 
πληθυντικό αριθµό µετατρέπει την πρόταση σε µη γενικευτική (ό.π.:  4). 
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(20) It’s no worth talking any more about it. 
       να 
(21) He suggested going out for a walk. 
       να  
(22) There is no point in asking so many questions. 
       να 
(23) I prefer swimming to climbing. 
       ουσιαστικό, να 
(24) Her hobby is weaving baskets. 
        να 
  
Αυτά τα θεωρούµε συµπληρώµατα του ρήµατος καθώς δεν µπορούν να 
διαχωριστούν από αυτό, δηλαδή δεν έχουν ελεύθερη θέση. Άρα  συντακτικά 
συνάπτονται υποχρεωτικά  µε το ρήµα και δεν µπορεί να παρεµβληθεί άλλη λέξη 
µεταξύ ρήµατος και συµπληρώµατος, οπότε δεν είναι δυνατόν να βρεθούν πιο πάνω 
από το ρήµα στο δενδρικό διάγραµµα. Ως εκ τούτου δεν µπορούν να αλλάξουν 
θέση. Επιπλέον είναι ονοµατικά. Η απόδοσή τους εξαρτάται από το πλαίσιο 
υποκατηγοριοποίησης των ρηµάτων. Αυτό συνήθως επιλέγει τη συµπληρωµατική 
πρόταση να ή την ονοµατοποιηµένη να. Στη  µόνη περίπτωση που θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι η απόδοση µπορεί να είναι µε την ονοµατοποιηµένη ότι είναι στο 
παράδειγµα (16), αλλά τότε θα πρέπει  να αλλάξουµε το χρόνο του ρήµατος, οπότε 
και γίνεται οριστικό: 
 
(25) I did not like the dog’s barking all night. 
       ∆εν µου άρεσε που / το ότι γάβγιζε ο σκύλος όλη τη νύχτα. 
 
Στις κατηγορίες του υποκειµένου και του αντικειµένου παρατηρούµε ότι υπάρχει 
απόδοση µε το να όταν δεν µας ενδιαφέρει ο χρόνος του γεγονότος, εφόσον αυτό 
βρίσκεται σε περιπτώσεις γενικευτικών προτάσεων. Αντίθετα, αποδίδεται µε το ότι 
όταν µας ενδιαφέρει ο χρόνος του γεγονότος. Άρα το ότι συνδέεται περισσότερο µε 
τον κόµβο του χρόνου. Αυτό αποδεικνύει τη διαφορετική φύση των προτάσεων που 
εισάγονται µε το ότι και µε το να. Οι πρώτες σαφώς είναι προτάσεις, εφόσον έχουν 
το χαρακτηριστικό  του χρόνου. Όσο για τις δεύτερες, θα δούµε στη συνέχεια ότι 
δεν σχετίζονται µε το χρόνο αλλά µε το ποιόν ενέργειας. 
Επιπλέον δεν υπάρχει κανονικότητα σε σχέση µε το πότε γίνονται οι 
ονοµατοποιήσεις. Σε αντίθεση λοιπόν µε την Tsakali V. (ανακοίνωση Σεπτέµβριος 
2002, univ. Reading) που υποστηρίζει ότι η συµπληρωµατική δευτερεύουσα 
πρόταση ονοµατοποιείται υποχρεωτικά µόνο όταν: 
1.  το ρήµα δίνει πτώση στο συµπλήρωµά του 
2. η δευτερεύουσα πρόταση δεν συναναφέρεται µε κανένα άλλο στοιχείο που 
µπορεί να πάρει πτώση 
Παρατηρούµε όµως ότι στο (26) το ρήµα µπορεί να δώσει πτώση στο συµπλήρωµά 
του, εφόσον υπάρχει η εναλλαγή µε το ουσιαστικό ως αντικείµενο, και δεν 
συναναφέρεται  µε άλλο στοιχείο που µπορεί να πάρει πτώση, αλλά παρόλ’ αυτά 
δεν υπάρχει ονοµατοποίηση της δευτερεύουσας: 
 
(26) I did not like the dog’s barking all night. 
  
Ως προς την αρχική µας υπόθεση παρατηρούµε ότι πράγµατι όταν το –ing είναι  
υποκείµενο ή αντικείµενο αποδίδεται στα νέα ελληνικά τις περισσότερες φορές µε 
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ονοµατοποιηµένη πρόταση. Όµως παρατηρούµε ότι αποδίδεται και µε πρόταση που 
δεν είναι ονοµατοποιηµένη, σε µικρότερο ποσοστό στην κατηγορία Υποκείµενο Α1 
(Πίνακας 4) και σε µεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία Αντικείµενο (Πίνακας 5). 
Η κατηγορία Υποκείµενο Α2 αποδίδεται 100% µε ονοµατοποιηµένη πρόταση που 
εισάγεται µε το ότι. Με βάση λοιπόν τα παρακάτω δεδοµένα θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι οι ονοµατοποιήσεις προτιµώνται στη θέση υποκειµένου.  
      

Υποκείµενο Α1
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  Πίνακας 4 
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4.1.3.3 Προσάρτηµα  
(27) (Despite) being ill, she went to work. 
       παρ’όλο που 
(28) Make sentences (by) using conditionals. 
       -ώντας 
(29) (By) taking the bus, we save a lot of money. 
       αν, µε το να, -ώντας, το να  
(30) (When) living in Paris, he has learned to speak French quite well. 
      -οντας, όσο ζούσε, παρατακτική σύνδεση, επειδή, αφού, καθώς 
(31) (Because of) feeling tired, I went to bed early. 
       επειδή, παρατακτική σύνδεση, αφού, κουρασµένη πήγα για ύπνο 
(32) (While) hiking, we admire the scenery around us. 
       -οντας, όταν, ουσιαστικό,   
(33) (When) being in darkness, I feel nervous. 
        όταν, στο σκοτάδι,  
(34) (Because of) having hiked around the canyon, we were exhausted. 
        επειδή,  -οντας, όταν 
(35) (When) entering the room, he saw it was empty. 
        όταν, µε το που, -οντας 
(36) (By) studying hard, you can enter a good school. 
        αν, µε το να, -ώντας 
(37) It was like traveling in a spaceship. 
       ήταν σαν να  
 
Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται τα γερούνδια που είναι επιρρηµατικά και 
προαιρετικά (Haegeman L. 1991: 40). Παρατηρούµε ότι στα αγγλικά υπάρχει το 
ενδεχόµενο το γερούνδιο να είναι συµπλήρωµα πρόθεσης, η οποία µπορεί να 
πραγµατώνεται ή όχι. Αντίθετα, στα ελληνικά παρατηρείται  ότι οι οµιλητές 
αποδίδουν το γερούνδιο πάντα σαν να υπάρχει η πρόθεση εφόσον οι µεταφράσεις 
είναι πάντα µε πρόθεση ή σύνδεσµο. Επιπλέον µόνο σε αυτή την κατηγορία 
υπάρχει απόδοση µε το –ώ/οντας. Η εκτεταµένη χρήση του εδώ οφείλεται στο 
γεγονός ότι  αφενός µεν είναι καθαρά επιρρηµατικό και αφετέρου πρόκειται για ένα 
συστατικό µε πολλές λειτουργίες του οποίου η χρήση διευκολύνει σε αµφίσηµες 
καταστάσεις. Έτσι στις περιπτώσεις όπου οι οµιλητές δεν είναι σίγουροι για το ποιο 
επιρρηµατικό στοιχείο υπερτερεί (χρόνος, τρόπος, αιτία, υπόθεση ή εναντίωση) 
είναι πιο εύκολο για αυτούς να αποδώσουν µε –ώ/οντας. 
Παρατηρούµε επιπλέον ότι σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει απόδοση µε το ότι ενώ 
αντίθετα υπάρχει µε το να. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι  στα επιρρηµατικά το να 
είναι διαφορετικό από αυτό που βρίσκεται στα συµπληρώµατα ρήµατος και άρα 
έχει διαφορετικές ιδιότητες. Αυτό φαίνεται από τα παρακάτω: 
Πρώτον δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την πρόθεση ή χωρίς το άρθρο (29), ενώ όταν 
είναι συµπλήρωµα ρήµατος µπορεί (17): 
 
(29) * (Με) (το) να παίρνουµε το λεωφορείο κερδίζουµε χρήµατα. 
(17) Η γραµµατέας µισεί (το) να της ζητάνε χάρες. 
 
∆εύτερον, όταν δηλώνεται τρόπος υπάρχει υποχρεωτική συναναφορά του 
υποκειµένου του ρήµατος που βρίσκεται µέσα στην πρόταση µε το να µε το 
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υποκείµενο του ρήµατος της κύριας πρότασης (29, 36). Παρ’ όλα αυτά η συνα-
ναφορά δεν είναι υποχρεωτική στις επιρρηµατικές προτάσεις  που δηλώνουν αιτία: 
   
(38)  α. Him being late, we missed the bus. 
        β. Με το να καθυστερήσει χάσαµε το λεωφορείο. 
 
Αντίθετα στις προτάσεις όπου η πρόταση εισάγεται µε το να και είναι σε θέση 
υποκειµένου ή αντικειµένου παρατηρείται ότι η συναναφορά µε το υποκείµενο του 
ρήµατος της κύριας πρότασης δεν είναι απαραίτητη (3, 15, 16, 17, 19, 21). 
Τρίτον,  στις προτάσεις όπου το να είναι συµπλήρωµα ρήµατος δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή του χρόνου, πράγµα που υποδηλώνει ότι αυτός ο κόµβος δεν υπάρχει  και 
αυτό που µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το ποιόν ενέργειας (aspect) ή η διάθεση 
(mood). 
 
(17) α.  Mισεί (το) να της ζητάνε χάρες. 
        β. *Μισούσε το να της ζητούσανε χάρες. 
  
Aντίθετα στις προτάσεις όπου το να είναι συµπλήρωµα πρόθεσης και εισάγει 
επιρρηµατική πρόταση που είναι προσάρτηµα ο χρόνος µπορεί να αλλάξει: 
 
(39) Studying English you gain a lot. 
        α. Με το να µιλάς Αγγλικά κερδίζεις πολλά. 
        β. Με το να µιλούσες Αγγλικά  κέρδιζες πολλά (στα παλιά χρόνια). 
 
Άρα, από τις παραπάνω διαφορές µεταξύ των προτάσεων που εισάγονται µε το να 
και είναι προσαρτήµατα και αυτών που είναι συµπληρώµατα φαίνεται να  πρόκειται 
για ένα διαφορετικό να σε κάθε περίπτωση. Ως συµπλήρωµα πρόθεσης µπορεί να 
πάρει χρόνο, άρα πρέπει να έχει τον κόµβο του χρόνου. Έτσι  ως επιρρηµατικό το 
να δεν µας ενδιαφέρει ως προς το ποιόν ενέργειας αλλά ως προς το χρόνο. 
Ως προς την αρχική µας υπόθεση σε σχέση µε την απόδοση των προσαρτηµάτων 
φαίνεται ότι οι φυσικοί οµιλητές έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές 
συµπεριλαµβανοµένων των επιρρηµατικών προτάσεων σε µεγάλο ποσοστό αλλά 
και του τύπου –ώ/οντας. Η υπόθεση επαληθεύεται ως προς τη χρήση του –ώ/οντας, 
η οποία δεν είναι τόσο ευρεία όσο στις δευτερεύουσες προτάσεις αλλά όχι και τόσο 
περιθωριακή όσο θα περιµέναµε (Πίνακας 6). 
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5. Σύγκριση –ing / -ώ/οντας  
5.1 Προβλήµατα ορολογίας 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά χρήσης του τύπου –ώ/ 
οντας ως απόδοση του –ing όταν αυτό είναι προσάρτηµα οφείλουµε να 
διερευνήσουµε κατά πόσo το αγγλικό γερούνδιο µοιάζει µε τον ελληνικό τύπο –ώ/ 
οντας ή όχι. Είναι τελικά ίδιες δοµές; Κατά πόσο νοµιµοποιούµαστε να µιλάµε για 
γερούνδιο στα ελληνικά; Όλοι οι παραπάνω προβληµατισµοί φαίνεται να 
απασχολούν πολύ τους σύγχρονους µελετητές και αυτό γίνεται πρόδηλο όταν 
κάποιος παρατηρήσει την αµηχανία µε την οποία προσπαθούν να ονοµάσουν τον 
τύπο –ώ/οντας.  
 
Οι Holton D. / Mackridge P. / Φιλιππάκη –Warburton Ε. (1998) αναφέρονται σε 
αυτόν ως γερούνδιο, και ότι είναι ο µόνος µη παρεµφατικός τύπος της ελληνικής 
που σχηµατίζει τον πυρήνα µιας επιρρηµατικής εξαρτηµένης πρότασης (ό.π.: 417). 
Αποδίδουν στον τύπο τα εξής χαρακτηριστικά: επιρρηµατική λειτουργία, 
ενεργητική µορφή και σηµασία, ενέργεια που λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε την 
ενέργεια του κυρίου ρήµατος της πρότασης µε, κατά κανόνα, το ίδιο υποκείµενο. 
Αναφέρουν επιπλέον ότι σχηµατίζεται µε την προσθήκη του επιθήµατος –οντας ή –
ώντας στο θέµα του ενεστώτα (µη συνοπτικό), ανάλογα µε τη συζυγία του ρήµατος 
(ό.π.: 117-118) και ότι το τετελεσµένο γεγονός, το οποίο είναι λιγότερο 
συνηθισµένο, σχηµατίζεται από το γερούνδιο του βοηθητικού ρήµατος έχω και τον 
µη παρεµφατικό τύπο του ρήµατος (ό.π.: 127). Υπάρχει επίσης η αναφορά στις 
κλιτικές αντωνυµίες και ότι ακολουθούν τους τύπους του γερουνδίου (ό.π.: 207), 
καθώς και στο ότι όταν χρησιµοποιούνται δύο ασθενείς αντωνυµίες µαζί, το έµµεσο 
και το άµεσο αντικείµενο, η θέση τους εναλλάσσεται µετά το γερούνδιο (ό.π.: 298). 
Τελευταία αναφορά γίνεται στην άρνηση του γερουνδίου, που είναι το µη(ν) (ό.π.: 
401). 
  



Οι Κλαίρης Χ.- Μπαµπινιώτης Γ. (1999) αναφέρονται στον τύπο –ώ/οντας ως 
µετοχή σε –οντας και  -ώντας. Αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά: το γεγονός που 
εκφράζει η µετοχή παρουσιάζεται ως σύγχρονο, ενώ ο τύπος της συντελεσµένης 
µετοχής (έχοντας δέσει) το παρουσιάζει ως προτερόχρονο (ό.π.: 70), παίρνει άρνηση 
µη (ό.π: 113), που είναι άρνηση η οποία σχηµατίζει αντίθετες λέξεις όταν µπαίνει 
µπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, µετοχή και επιρρήµατα (ό.π.: 120), είναι 
επιρρηµατική (ό.π.: 123) και ενεργητικής φωνής που δηλώνει χρόνο, αιτία, τρόπο 
κ.λ.π. (ό.π.: 158). Παρ’ όλα αυτά υπάρχει µια ασάφεια ως προς το ότι στη σελίδα 
158, όπου αναλύεται το σύστηµα των µετοχών της νέας ελληνικής, αναφέρεται ως 
µόνη µορφή µετοχής η µετοχή του µεσοπαθητικού παρακειµένου σε -µενος. 
Επιπλέον χαρακτηριστικό της µετοχής είναι ότι δηλώνει ιδιότητα (ό.π.: 173). 
Μάλλον όµως εδώ αναφέρεται στη µετοχή του µεσοπαθητικού παρακειµένου, όπως 
δηλώνει και το παράδειγµα που δίνει: 
 
(1) Το τζάκι είναι αναµµένο.  

 
Στη συνέχεια όταν αναφέρονται στη µετοχή µιλάνε αποκλειστικά για τον τύπο –
µενος, ενώ δεν υπάρχει καµιά άλλη αναφορά στον τύπο –ώ/οντας. Παρατηρείται 
λοιπόν ότι υπάρχει µια σύγχυση στον όρο µετοχή, εφόσον άλλοτε αποδίδεται στον 
τύπο –οντας και άλλοτε στον τύπο –µενος. 
 
Ο Mackridge P. (1987) αποδίδει τον τύπο –οντας ως µετοχή ενεργητικού ενεστώτα 
στον εξακολουθητικό τρόπο, η οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επίθετο και 
σχηµατίζεται όταν στο εξακολουθητικό θέµα προστεθεί η κατάληξη –οντας / -
ώντας, µόνο από ρήµατα που έχουν ενεργητική φωνή (ό.π.: 285)7. Έχει τα εξής 
επιπλέον χαρακτηριστικά: παριστάνει διεξοδικότητα και δηλώνει χρονική 
σύµπτωση. Συνήθως έχει το ίδιο υποκείµενο µε το ρήµα που προσδιορίζει. Μερικές 
φορές µπορεί να αντιστοιχεί µε παρωχηµένο συνοπτικό τύπο ρήµατος 
 
(2) φτάνοντας στην πόρτα, χτύπησε..... 
  
οπότε τότε λειτουργεί ως συνοπτικός τύπος ρήµατος, αφού η ενέργειά της 
παριστάνεται ως µη διεξοδική και δεν παρουσιάζει χρονική σύµπτωση µε την 
ενέργεια του καθαυτού ρήµατος. Αναφέρει επίσης ότι από αυτόν τον τύπο ίσως 
προήλθε και η περιφραστική µετοχή ενεργητικού παρακειµένου (π.χ. έχοντας 
φτάσει) (ό.π.: 193). Συµπληρώνει ότι η µετοχή ενεργητικού παρακειµένου τω 
µεταβατικών ρηµάτων µπορεί να πάρει ένα ουσιαστικό για αντικείµενο αλλά όχι 
αντωνυµία εγκλιτικού τύπου 
   
(3) * έχοντας το λύσει 
 
κάτι που υποδηλώνει ότι ο τύπος αυτός δεν έχει εδραιωθεί στην τρέχουσα γλώσσα 
(ό.π.: 194)8. Στη συνέχεια παραθέτει έναν πίνακα (ό.π.: 195) µε τα χαρακτηριστικά 
των πέντε τύπων των µετοχών, όπου για τον τύπο –ώ/οντας είναι (Πίνακας 7): 

                                                           
7 Βλέπε όµως και τα  
  διηγούµαι ____ διηγώντας 
  αφηγούµαι_____αφηγώντας 
(Τζάρτζανος Α. 1991: 329). 
8 Στη σελίδα 321 αναφέρει ότι οι αδύνατοι τύποι των αντωνυµιών χρησιµοποιούνται µετά από τη 
µετοχή ενεστώτα. 
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Πίνακας 7 

 
METOXH Συντακτική 

λειτουργία 
 
Επίθετο                   

[Αναφορά 
σε:] 
 
Ενέργεια 

Φωνή 
 
 
Ενεργητική 

Χρονική 
σχέση 
 
Προτερό- 
χρονο 

Τρόπος ενέργειας 
 
 
 
Εξακολ.  Συνοπτ.  Συντελ. 

Ενεργητικού 
ενεστώτα 
(γράφοντας) 

   
       _ 
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       + 

     _   
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 (-) 
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(+) 
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Ενεργητικού 
παρακειµένου 
(έχοντας γράψει) 
 

    
        _ 

        
      + 

        
       + 

        
      + 
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_ 

 
+ 

Περιφραστική 
παθητικού 
παρακειµένου 
(έχοντας γραφεί) 

        
        _ 

        
       + 

        
       _ (+) 

       
      +  

  
 _ 

  
_ 

 
+ 

 
Σηµειώνει ότι µόνο ανάµεσα σε δύο από τους τύπους µετοχών βρίσκουµε 
πραγµατική επικάλυψη: στον ενεργητικό ενεστώτα και τον ενεργητικό παρακείµενο 
(και µόνο εφόσον ο τύπος του ενεργητικού ενεστώτα εκφράζει το µη διεξοδικό και 
το χρονικά ασύµπτωτο)9.  
Για να διαφοροποιήσει την παραπάνω µετοχή ενεργητικού ενεστώτα µε αυτή που 
κλίνεται και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επίθετο ή ουσιαστικό (π.χ. φθίνουσα, 
συµπαθούντες) αναφέρει τη δεύτερη ως µετοχή ενεργητικού ενεστώτα της 
καθαρεύουσας. Φυσικά ακόµη και µε αυτήν την προσθήκη δεν αποκλείεται η 
σύγχυση των δύο όρων. 
Ως µετοχή αναφέρεται και από τον Τριανταφυλλίδη Μ. (1991) και πιο 
συγκεκριµένα ως ενεστωτική ή ενεργητική µετοχή που τελειώνει σε (-ώ/οντας) 
(ό.π.: 373) µε τα εξής χαρακτηριστικά: φανερώνει πράξη που γίνεται 
εξακολουθητικά-αδιάκοπα ή µε επανάληψη-σύγχρονα µε το σηµαινόµενο από το 
ρήµα της προσωπικής έγκλισης. Συνήθως προσδιορίζει το υποκείµενο της πρότασης 
τροπικά, χρονικά, αιτιολογικά, υποθετικά (ή παραχωρητικά). Σχηµατίζουν 
ενεργητική µετοχή και µερικά αποθετικά ρήµατα που έχουν σπανιότερα και τον 
ενεργητικό τύπο (ό.π.: 374):  
  
 στέκοµαι (στέκω) ___ στέκοντας 
 υπερασπίζοµαι (υπερασπίζω) ___ υπερασπίζοντας 
 χαίροµαι (χαίρω) ___ χαίροντας 
 
Ως µετοχή αναφέρεται και από τον Τζάρτζανο Α. (1991) µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: άκλιτη, σχηµατίζεται από το ενεστωτικό θέµα, σχεδόν από κάθε 
ρήµα ενεργητικής φωνής και πιο σπάνια από µερικά ρήµατα µέσης φωνής (ό.π.: 

                                                           
9 Αν παρατηρήσουµε όµως προσεκτικά τον πίνακα, βλέπουµε ότι τελικά οι τύποι που συµπίπτουν πιο 
πολύ είναι του ενεργητικού και του παθητικού παρακειµένου, µε εξαίρεση βέβαια τη φωνή.  

 24



329). Ποτέ δεν εκφέρεται µε άρθρο και είναι κάθε γένους και αριθµού10. 
Συντακτικά είναι άλλοτε συνηµµένη, δηλαδή συνδεδεµένη συντακτικά µε το 
υποκείµενο του ρήµατος της πρότασης, και άλλοτε απόλυτη, δηλαδή άσχετη µε 
οποιοδήποτε όρο της πρότασης (ό.π.: 333), προσδιορίζει ολόκληρη την πρόταση µε 
την οποία συνεκφέρεται και το υποκείµενό της είναι σε πτώση ονοµαστική. Η 
σηµασία της είναι επιρρηµατική (τρόπου, χρόνου, αιτίας, υπόθεσης, εναντίωσης, 
σκοπού). 
 
Από τους Κατσιµαλή Γ. κ.ά. (2003) αναφέρεται ότι ο τύπος –ώ/οντας είναι 
επιρρηµατικός, σχηµατίζεται από το ενεργητικό, µη συνοπτικό θέµα του ρήµατος 
και περιγράφει µια παράλληλη πράξη µε αυτήν του ρήµατος που προσδιορίζει. 
Μπορεί να εκφράζει τρόπο, χρόνο, αιτία, υπόθεση ή εναντίωση (ό.π.: 137-138).  
 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τη µεγαλύτερη σύγχυση τη δηµιουργεί ο όρος 
µετοχή. Αυτό συµβαίνει γιατί, όπως είδαµε,  συγχέεται από τη µια µε τις λειτουργίες 
των άλλων µετοχών (παθητικών) που µπορεί να είναι και επίθετα ή ουσιαστικά, και 
από την άλλη είναι άκλιτη, σε αντίθεση µε τις άλλες µετοχές. Επιπλέον ο όρος είναι 
µαρκαρισµένος από τη διαχρονία µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως την κλίση, 
το γένος και τον αριθµό. Αυτό όµως προκαλεί σύγχυση σήµερα, εφόσον ο τύπος 
αυτός δεν έχει τις παραπάνω ιδιότητες. Ο όρος γερούνδιο φαίνεται να είναι πιο 
ικανοποιητικός, εφόσον διακρίνει τον τύπο -οντας από τις υπόλοιπες µετοχές, αλλά 
και πάλι υπάρχει σύγχυση µε τον όρο γερούνδιο στα αγγλικά, αφού παραπέµπει και 
σε λειτουργίες που ο τύπος –ώ/οντας δεν έχει, όπως θα δούµε στη συνέχεια.  
Η επιλογή λοιπόν της ορολογίας δεν είναι κάτι πολύ απλό, εφόσον ο συγκεκριµένος 
όρος υποδηλώνει και συγκεκριµένες µορφολογικές, συντακτικές και σηµασιο-
λογικές ιδιότητες. Θα προσπαθήσουµε σε αυτό το σηµείο να ρίξουµε λίγο 
περισσότερο φως σε αυτόν τον προβληµατισµό µέσα από τη σύγκριση των δύο 
δοµών για να δούµε αν τελικά ο όρος γερούνδιο µπορεί να αποδοθεί και στις δύο 
γλώσσες µε τον ίδιο τρόπο. Όσον αφορά τα αγγλικά έχει ήδη γίνει η περιγραφή του 
γερουνδίου σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. Κεφάλαιο 3). Στη συνέχεια θα 
διερευνήσουµε τον ελληνικό τύπο –ώ/οντας ώστε να µπορέσουµε να καταλήξουµε 
στον πιο ικανοποιητικό όρο για τα ελληνικά, που τελικά φαίνεται να είναι 
επιρρηµατικός ρηµατικός τύπος –ώ/οντας, ελλείψει άλλου όρου σήµερα. 
  
5.2  «Γερούνδια»  στα ελληνικά 
Στα ελληνικά ο τύπος –ώ/οντας έχει επιρρηµατική σηµασία και φαίνεται να είναι 
περισσότερο ρηµατικός, καθώς δεν υπάρχουν –ώ/οντας που να έχουν συµπλήρωµα 
σε γενική ούτε και είναι δυνατόν να βρεθούν σε θέση όπου µπαίνει πτώση. 
∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που δείχνουν τρόπο, που έχουν λιγότερες 
λειτουργικές κατηγορίες και σε αυτά που µας δείχνουν τις υπόλοιπες επιρρηµατικές 
έννοιες (χρόνο, αιτία, υπόθεση, παραχώρηση), που είναι πιο µεγάλα. Στη συνέχεια 
θα δούµε µε ποιο τρόπο διαφοροποιούνται οι δύο αυτές κατηγορίες. 
 
 
 
 
 
                                                           
10 Αυτό αποτελεί αντίφαση σε σχέση µε την προηγούµενη αναφορά του στη µετοχή, όπου δηλώνει ότι 
είναι άκλιτη, αλλά και ως προς τα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί στις επόµενες σελίδες (333-340), 
όπου όλες είναι άκλιτες χωρίς να εµφανίζουν όµως το χαρακτηριστικό του γένους ή του αριθµού. 
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5.2.1  «Γερούνδια» τρόπου 
H Tantalou N. (2002: 2) υποστηρίζει ότι τα «γερούνδια» τρόπου πρέπει να ανήκουν 
σε διαφορετική κατηγορία εφόσον δεν παρουσιάζουν όλες τις λειτουργικές 
κατηγορίες που έχουν τα υπόλοιπα επιρρηµατικά «γερούνδια». Πιο συγκεκριµένα 
επιχειρηµατολογεί ως προς το ότι δεν έχουν τη λειτουργική προβολή TP καθώς δεν 
επιτρέπουν χρονικά επιρρήµατα: 
 
(1) * Ήρθε ο Βασίλης στις 6 [τρέχοντας από τις 5]. 
 
και δεν επιτρέπουν άρνηση, που βρίσκεται στον κόµβο του TP: 
   
(2) * Ήρθε ο Βασίλης [µην τρέχοντας]. 
 
Πράγµατι η παραπάνω άποψη φαίνεται να υποστηρίζεται επιπλέον από το ότι στα 
νέα ελληνικά ο τρόπος γενικότερα δεν µπορεί να αποδοθεί µε πρόταση. Ένδειξη γι’ 
αυτό είναι το ότι δεν µπορεί να αποδοθεί µε δευτερεύουσα επιρρηµατική πρόταση, 
παρά µόνο µε αναφορική επιρρηµατική του τρόπου (όπως, χωρίς να, µε τον τρόπο 
που). Παρατηρούµε λοιπόν ότι η µόνη δευτερεύουσα που δηλώνει τρόπο δεν είναι 
καθαρά επιρρηµατική αλλά ονοµατική που δηλώνει τρόπο. Έτσι και τα 
«γερούνδια» τρόπου φαίνεται να είναι  µια κατηγορία, µε κάποια χαρακτηριστικά 
ονοµατικής και κάποια ρηµατικής φράσης, καθώς και χαρακτηριστικά επιρρήµατος 
αλλά όχι µε όλα τα χαρακτηριστικά της πρότασης. Αυτό που πρέπει τώρα να 
ελεγχθεί είναι ποια χαρακτηριστικά έχουν παρόµοια µε τα επιρρήµατα, ποια µε τα 
ονόµατα και ποια µε τα ρήµατα. 
Αρχικά θα ερευνήσουµε τα επιρρηµατικά χαρακτηριστικά και κυρίως αυτά των 
επιρρηµάτων τρόπου αφού πρώτα αναφερθούµε στην ταξινόµηση γενικότερα των 
επιρρηµάτων µε βάση την Αλεξιάδου (1997a). Τα επιρρήµατα γενικότερα είναι 
προαιρετικά συµπληρώµατα του ρήµατος (ό.π.: 130). Από την άλλη όµως είναι 
δυνατόν όµως να σχετίζονται και µε συγκεκριµένα ρήµατα τα οποία επιλέγουν 
επιρρήµατα τα οποία ονοµάζονται κατηγορηµατικά (predicate adverbs) τόπου, 
τρόπου, χρόνου (ό.π.: 6) και προσδιορίζουν το ρήµα και όχι την πρόταση. Σε αυτήν 
την περίπτωση τα επιρρήµατα είναι υποχρεωτικά: 
    
(3) α. He behaved *(awfully). 
      β. John resides *(close to my house). 
 
Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και στα ελληνικά. ∆ηλαδή συγκεκριµένα ρήµατα 
φαίνεται να επιλέγουν συγκεκριµένα επιρρήµατα: 
    
(4) α. Συµπεριφέρθηκε *(άσχηµα). 
     β. Μένει *(κοντά). 
     
Από την άλλη διακρίνονται τα προτασιακά επιρρήµατα που προσδιορίζουν την 
πρόταση. Τα κατηγορηµατικά έχουν παράλληλη σύνταξη µε τις ονοµατικές φράσεις 
ως προς το ότι περιορίζουν την έκταση των γεγονότων που δηλώνονται από το 
κατηγόρηµα (ό.π.: 130) και δεν χωρίζονται µε κόµµα από το ρήµα, σε αντίθεση µε 
τα προτασιακά επιρρήµατα. Τα κατηγορηµατικά επιρρήµατα χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, σε αυτά που προσδιορίζουν το ρήµα (VP modifiers) και στα 
επιρρήµατα-συµπληρώµατα (complement-type adverbs). Ως προς τη θέση τους τα 
δεύτερα σχετίζονται θεµατικά και παράγονται µέσα στο πεδίο του συµπληρώµατος 
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του ρήµατος ( ό.π.:  8, 129) δηλαδή στα αριστερά του ρήµατος, άρα σε µεταρρηµα-
τική θέση. Στα επιρρήµατα συµπληρώµατα ανήκουν και τα τροπικά επιρρήµατα. 
Υπάρχoυν  έτσι οι παρακάτω κλίµακες που δείχνουν ότι τα τροπικά επιρρήµατα 
βρίσκονται στο τέλος ως προς τη σειρά των επιρρηµάτων αλλά και σε σχέση µε 
τους υπόλοιπους όρους της πρότασης (Πίνακας 8):  
      
    Πίνακας 8 
 
 
  

Speaker oriented > subject oriented > manner (ό.π: 9) 
 
Agent> Theme > Goal > Obliques (manner/time) (ό.π: 130) 
 

 
 
            

 (5) Ευτυχώς, ο Γιάννης σκαρφάλωσε έξυπνα στην κορυφή προσεκτικά.  
  
Αν τα επιρρήµατα τρόπου βρεθούν στην αρχή τότε είναι σε θέση επιτονισµού 
(focus) (ό.π.: 131): 
 
(6) α. Έφαγε καλά ο Γιάννης. 
      β. ΚΑΛΑ έφαγε ο Γιάννης. 
 
Άλλα χαρακτηριστικά των επιρρηµάτων τρόπου είναι ότι µπορούν να πάρουν 
συµπληρώµατα (ό.π.: 5): 
   
(7) Independently from our efforts …. 
(8) Ανεξαρτήτως της θελήσεώς του …. 
  
Επιπλέον τα τροπικά επιρρήµατα διακρίνονται σε απλά και σύνθετα. Τα πρώτα 
µπορούν να βρεθούν και πριν και µετά από το αντικείµενο του ρήµατος (9) (ό.π.: 
130), ενώ τα δεύτερα όχι (ό.π.: 140-141) (10): 
   
(9) Ο σεισµός κατέστρεψε (εντελώς) το χωριό (εντελώς). 
(10) α. Κατάλαβε τα θέµατα πραγµατικά πάρα πολύ καλά.  
        β.* Κατάλαβε πραγµατικά πάρα πολύ καλά τα θέµατα. 
 
Μπορούµε τώρα να διαπιστώσουµε ότι τα «γερούνδια» τρόπου στα Ελληνικά 
παρουσιάζουν τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των επιρρηµάτων 
του τρόπου που σηµαίνει ότι αποτελούν συµπληρώµατα του ρήµατος (βλ. και  
Τsimpli I. M. 2000: 156). 
 
1) Ως προς τη θέση τους τα  «γερούνδια» τρόπου έχουν ίδια θέση µε τα τροπικά 
επιρρήµατα (ό.π.: 129), δηλαδή µετά το ρήµα, και πριν από αυτό µόνο για έµφαση 
(ό.π.: 131): 
 
(11) Ήρθε τρέχοντας.  
(12) Κλαίγοντας δεν κερδίζεις τίποτα.  
 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις αναφορικές επιρρηµατικές προτάσεις τρόπου:  
 
(13) Ήρθαν όλα όπως τα περίµενα. 
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(14) α. Όπως  τα περίµενα ήρθαν όλα.  
  β. Όπως ξέρεις, φεύγω την άλλη εβδοµάδα. 

 
Επιπλέον τα «γερούνδια» τρόπου είναι δυνατόν να παρεµβληθούν µεταξύ του 
ρήµατος και του αντικειµένου του και άρα έχουν την ίδια θέση µε τα απλά τροπικά 
επιρρήµατα (βλ. παραπάνω ό.π.: 130):  
 
(15) Έβγαζε το ψωµί του τραγουδώντας. 
(16) Έβγαζε τραγουδώντας το ψωµί του. 

 
2) Είναι προαιρετικά (18), (19) και εµφανίζονται µε τα ρήµατα εκείνα που 
απαιτούν προσδιορισµό ως προς τον τρόπο της πράξης. Με αυτήν την έννοια 
µοιάζουν µε τα ονόµατα ως προς το ότι περιορίζουν την εµβέλεια του γεγονότος. 
Κυρίως όµως σχετίζονται µε ρήµατα που δηλώνουν δραστηριότητα (17) (τρέχω, 
περπατώ, κολυµπώ) (Dowty R. D. 1991: 54), κατoρθώµατα (18) (ζωγραφίζω µια 
εικόνα, φτιάχνω µια καρέκλα, σπρώχνω ένα κάρο...) και επίτευξη (20) (αναγνωρίζω, 
βρίσκω, χάνω, φθάνω...) αλλά όχι κατάσταση (21) (γνωρίζω, πιστεύω, επιθυµώ, 
αγαπώ...). Όπως λοιπόν και τα επιρρήµατα τρόπου έτσι και τα «γερούνδια» τρόπου 
βλέπουµε ότι συνδέονται µε συγκεκριµένα ρήµατα: 
 
(17) Περπατάει κουτσαίνοντας. 
(18) Μάθαινε τέλεια την ορθογραφία αντιγράφοντας όλες τις λέξεις στο πρόχειρο.  
(19) Μάθαινε τέλεια την ορθογραφία του.   
(20) Έφθασε οδηγώντας. 
(21) *Επιθυµώ αγαπώντας. 

 
Εκτός όµως από το ότι έχουν χαρακτηριστικά επιρρήµατος έχουν και κάποια 
ονοµατικά χαρακτηριστικά.  
1) ∆εν µπορούν να συνταχθούν µε το βοηθητικό έχω. 
 
(22) Ήρθε τρέχοντας σε όλο το δρόµο. 
(23) Ήρθε έχοντας τρέξει  σε όλο το δρόµο. 
 
Παρατηρείται ότι µε την προσθήκη του έχω το «γερούνδιο» δεν επιδέχεται πια την 
τροπική ερµηνεία αλλά µόνο τη χρονική. Το έχω θεωρείται ότι είναι είτε ποιόν 
ενέργειας ή συντελικός χρόνος. Σε σχέση µε το  χρόνο και το ποιόν ενέργειας των 
«γερουνδίων» έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Από τη µια διατυπώνεται η 
άποψη ότι δεν είναι χαρακτηρισµένα ως προς  το χρόνο αλλά δηλώνουν το 
προτερόχρονο µόνο σε σχέση  µε τα αποψιακά χαρακτηριστικά του ρήµατος 
(Τsimpli  I. M. 2000: 145) εφόσον η συνοπτική ή µη συνοπτική ερµηνεία εξαρτάται 
από τα αποψιακά χαρακτηριστικά του ρήµατος:  
   
(24) α. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο, άκουγα/ άκουσα µουσική. 
        β. Έχοντας διαβάσει το βιβλίο, άκουγα/ άκουσα µουσική. 
 
Από την άλλη υποστηρίζεται ότι ο χρόνος του «γερουνδίου» είναι σχετικός και ότι 
το ποιόν ενέργειας των «γερουνδίων» υπάρχει και είναι µόνο  το µη συνοπτικό 
(Μόζερ A. 2000: 114). Φαίνεται λοιπόν ότι το θέµα του αν το «γερούνδιο» δηλώνει 
χρόνο ή άποψη και κατά πόσον είναι υπό διερεύνηση.  
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Από τα παραπάνω πάντως (22, 23) φαίνεται ότι µε την προσθήκη του έχω το 
«γερούνδιο» χάνει την τροπική του σηµασία και γίνεται χρονικό. Άρα ο τρόπος δεν 
µπορεί να δεχτεί το λειτουργικό κόµβο της φράσης χρόνου (TP), εφόσον µε την 
προσθήκη του αλλάζουν και τα σηµασιακά χαρακτηριστικά του «γερουνδίου». Ο 
τρόπος λοιπόν δεν είναι συµβατός µε την προσθήκη του χρόνου ή του ποιού 
ενέργειας. Άρα το «γερούνδιο» τρόπου µοιάζει µε τα ονόµατα ως προς το ότι δεν 
δέχεται ρηµατικό ποιόν ενέργειας ή συντελικό χρόνο.  
 
2) ∆εύτερο ονοµατικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν παίρνουν ρηµατική 
άρνηση (Τantalou N., 2002: 4).  
 
(25) * Ήρθε ο Βασίλης µην τρέχοντας. 
 
Σε σχέση µε την άρνηση έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα «γερούνδια» γενικότερα 
µπορούν να πάρουν δύο είδη, τη ρηµατική (µην) και  τη λεξική (όχι): 

   
(26)  Μην µπορώντας να αντιδράσει απλώς άκουγε.  (αιτία) 
(27) Θεωρείται ανόητος όποιος, µην έχοντας χρήµατα, ξοδεύει ασυλλόγιστα.   

(εναντίωση) 
(28)  Βρήκαν λύση όχι συζητώντας το πρόβληµα αλλά µαλώνοντας γι’ αυτό. 
        (χρόνος/τρόπος) 

    
Το αντεπιχείρηµα που υπάρχει σε σχέση µε το ότι τα «γερούνδια» παίρνουν την 
άρνηση όχι, είναι ότι αυτή αφορά όλη την πρόταση και όχι το «γερούνδιο» (20) 
(Τσόκογλου Α. & Κλειδή Σ. 2000)11. 
Στα υπόλοιπα «γερούνδια» όµως που δηλώνουν αιτία, χρόνο κτλ, η άρνηση υπάρχει 
και είναι το µην.12

 
(29)  Ήρθε µην έχοντας τι άλλο να κάνει. 
(30) Ήρθε όχι µην έχοντας τι άλλο να κάνει αλλά  θεωρώντας ότι έπρεπε να έρθει. 
 
Άρα τα «γερούνδια» τρόπου δεν έχουν το λειτουργικό κόµβο της  άρνησης. 

 
3) Τα «γερούνδια» τρόπου αδυνατούν να έχουν διαφορετικό υποκείµενο από το 
ρήµα   
   
(31) *Ο Γιάννης έβγαζε το ψωµί του τραγουδώντας ο Πέτρος. 
 
Υπάρχει λοιπόν πάντα υποχρεωτική συναναφορά του υποκειµένου του 
«γερουνδίου» τρόπου µε το υποκείµενο του ρήµατος και βρίσκεται πάντα σε σχέση 
υποχρεωτικού ελέγχου από το υποκείµενο του ρήµατος. Για να υπάρχει 
υποχρεωτικός έλεγχος θα πρέπει ο ελεγκτής να  βρίσκεται σε θέση δοµικής 
επιβολής µε το PRO (Haegeman L. 1991: 277). Έτσι το υποκείµενο του «γερουν-
δίου» µπορεί να είναι το PRO, εφόσον αυτό βρίσκεται µεν σε περιβάλλον ελέγχου 
αλλά δεν βρίσκεται σε θέση όπου µπορεί να πάρει πτώση. Αν µάλιστα το γερούνδιο 
τρόπου δεν έχει το χαρακτηριστικό της φράσης χρόνου, εφόσον πρόκειται για 

                                                           
11 Θεωρούµε ότι στις δοµές όπως στην (28) τα στοιχεία όχι…αλλά έχουν ως πεδίο αναφοράς όλη τη 
γερουνδιακή φράση αλλά συντακτικά βρίσκονται έξω από αυτήν.  
12 Τσόκογλου Α. & Κλειδή Σ.  2000: 279. 
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ελλιπή ρηµατική φράση, τότε το PRO µένει ακυβέρνητο, κάτι που επιβάλλεται από 
τη θεωρία.  
 
4) Τα «γερούνδια» τρόπου δεν µπορούν να αποδώσουν πτώση κατ’ εξαίρεση 
(ECM), σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα «γερούνδια» (32). Και σε αυτό επίσης 
µοιάζουν µε τα ονόµατα (Αλεξιάδου Α. 2001a: 59)13: 
  
(32) Θεωρώντας τον Πέτρο ότι είναι καλός εργάτης τον πήρε στη δουλειά. 
 
Yπάρχει όµως και κάποιο αντεπιχείρηµα ως προς την ονοµατική ή επιρρηµατική 
φύση των «γερουνδίων». Θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η ύπαρξη 
συµπληρώµατος στα «γερούνδια» τρόπου δείχνει τα ρηµατικά χαρακτηριστικά τους 
ως προς την εσωτερική τους κατανοµή και άρα εφόσον έχουν χαρακτηριστικά 
ρήµατος δεν µπορεί να είναι ονόµατα ή επιρρήµατα. Όµως η Travis L. (1988), που 
την παραθέτει η Αλεξιάδου A. (1997a: 5) αναφέρει ότι τα επιρρήµατα παίρνουν 
συµπλήρωµα: 
(33) α. Independently from our efforts. 
        β.Ανεξαρτήτως της θελήσεως µου. 
  
Από την άλλη και οι ονοµατικές φράσεις έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά. Σε 
κάποιες θεµελιώδεις πλευρές λοιπόν ρήµατα και µερικά ονόµατα φαίνεται να 
µοιράζονται ιδιότητες τους, όπως όταν  παίρνουν συµπλήρωµα (Grimshaw J. 1994: 
53): 
(34) α. Έβγαζε το ψωµί του δουλεύοντας στο δρόµo. 
        β.Έβγαζε το ψωµί του µε τη δουλειά στο δρόµο.   
 
Φυσικά το γεγονός ότι τα «γερούνδια» δίνουν αιτιατική στο συµπλήρωµά τους ενώ 
τα ονόµατα δίνουν γενική, ενισχύει τα ρηµατικά χαρακτηριστικά του «γερουνδίου». 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι το «γερούνδιο» τρόπου φαίνεται να είναι 
µικρότερο από τα υπόλοιπα «γερούνδια» (χρόνου, αιτίας, υπόθεσης, εναντίωσης). 
Πιο συγκεκριµένα φαίνεται να µην έχει τις λειτουργικές προβολές της άρνησης και 
του χρόνου/ποιού ενέργειας, όπως φαίνεται και από την παρακάτω δενδρική 
αναπαράσταση (Σχήµα 4): 
(Σχήµα 4) 
           CP 
       ty 
               C΄ 
                  ty 
             C         VP 
         ty 
                        V΄ 
                        ty 
                                  V 
 
                                                           
13 Exceptional case-marking does not occur with nominals: 
 
   (1)  I believe Mickey to be a genius. 
   (2) *Μy belief of Mickey to be  genius. 
   (3) *Jans horen van Marie liedjes zingen. 
   (4)  Jans hear of Mary songs sing. 
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5.2.2  Τα υπόλοιπα «γερούνδια» 
Όλα τα υπόλοιπα «γερούνδια» είναι επιρρηµατικά και έχουν επιπλέον τις 
λειτουργικές προβολές του ποιού ενέργειας/χρόνου και της άρνησης. Με 
βεβαιότητα επίσης ισοδυναµούν µε πρόταση (CP). Αυτά φαίνονται από τα εξής: 
  
1) Μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά ρηµατικής άποψης ή χρόνου και πιο 
συγκεκριµένα το συντελεσµένο:  
 
(1) Είδε τηλεόραση, έχοντας ακούσει µουσική. 
(2) Είδε τηλεόραση ακούγοντας µουσική. 

  
2) Μπορεί να µετακινηθεί το ερωτηµατικό µέσα από το «γερούνδιο»14, κάτι που 
δηλώνει την ύπαρξη του χαρακτηριστή του Συµπληρωµατικού ∆είκτη (C), στον 
οποίο µετακινούνται τα ερωτηµατικά. Παρ’ όλο λοιπόν που δεν µπορεί να υπάρξει 
µετακίνηση ερωτηµατικού (extraction) µέσα από προσάρτηµα (adjunct), αυτό 
γίνεται στα «γερούνδια» µε τη διαδικασία της µετακίνησης όλης της γερουνδιακής 
φράσης. To ότι µπορεί να γίνει η µετακίνηση φαίνεται από την παρακάτω 
γραµµατική και αντιγραµµατική πρόταση αντίστοιχα: 
 
(3)  Του έβαλε δέκα θεωρώντας τον πολύ καλό φοιτητή. 
(4) * Ποιον του έβαλε δέκα θεωρώντας πολύ καλό φοιτητή. 
(5)  Ποιον θεωρώντας πολύ καλό φοιτητή, του έβαλε δέκα; 

 
Παρόµοια γίνεται και στις δευτερεύουσες επιρρηµατικές προτάσεις: 
 
(6) Θύµωσε επειδή είδε το Γιάννη. 
(7)* Ποιον θύµωσε  επειδή είδε; 
(8)? Ποιον επειδή είδε θύµωσε; 
 
Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει τόσο µεγάλη αντιγραµµατικότητα όταν µετακινείται 
όλη η νησίδα του προσαρτήµατος και όχι µόνο το ερωτηµατικό. Φυσικά πρέπει 
εδώ να τονίσουµε ότι δεν υπάρχει οµοφωνία σχετικά  µε το αν  είναι γραµµατική  
η πρόταση µε «γερούνδιο» όπου υπάρχει ερωτηµατικό, παρά µόνο όταν αυτό είναι 
επιτονισµένο. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση προϋποτίθεται ο κόµβος του 
χαρακτηριστή του συµπληρωµατικού δείκτη (C) για το επιτονισµένο στοιχείο15:  
 
(9) ∆ιαβάζοντας χηµεία πέρασε στο πανεπιστήµιo. 
(10) Χηµεία διαβάζοντας πέρασε στο πανεπιστήµιο. (αιτία) 
 

                                                           
14 Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συµβαίνει και στα γερούνδια στα αγγλικά. Όµως  µόνο τα γερούνδια 
που έχουν υποκείµενο ερωτηµατική λέξη σε γενική µπορούν να  περάσουν µπροστά µε µετακίνηση 
όλης της φράσης (pied-pipping), πράγµα που δεν µπορεί να συµβεί στα γερούνδια που έχουν 
υποκείµενο ερωτηµατική λέξη σε αιτιατική (Malouf R. 1997: 9): 
 (12) Every candidate whose losing the election Chris wrote about sued the  
                  newspaper 
 (13) * Every candidate who(m) losing the election Chris wrote about sued the  
                  newspaper. 

 
15 Ο επιτονισµός έχει τις ιδιότητες της Α΄ µετακίνησης, και άρα στο χαρακτηριστή του 
συµπληρωµατικού δείκτη (CP [Spec, CP] ) (Aλεξιάδου Α. 2001a: 29). 
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Έτσι τα «γερούνδια» χρόνου, αιτίας, υπόθεσης και εναντίωσης µπορούν να 
παρασταθούν ως εξής (Σχήµα 5): 
(Σχήµα 5) 

         CP 
      ty 
               C΄ 
            ty 
          C          ΝegP                                        
          ty     
        Neg      TP                          
      ty  
                           T΄        
            ty 
         T          AspP 
                   ty 
                Asp         VP 
                 ty 
                V΄ 
              ty   
                                                     V 

 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω µπορούµε να διακρίνουµε ότι οι δύο κατηγορίες 
του «γερουνδίου» στα ελληνικά έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
Πίνακας 9 

     -ώ/οντας συµπληρωµατικός 
        δείκτης 

άρνηση      ποιόν ενέργειας/      ονοµαστική     
      χρόνος      στο υποκείµ.  

      τρόπου           +      _          _                             _ 

χρόνου, αιτίας, υπό- 
θεσης,  εναντίωσης  

          +     +           +                            + 
  

 
 
5.3 Σύγκριση  υποκειµένου  
5.3.1 Υποκείµενο αγγλικού  γερουνδίου  
Θα ασχοληθούµε µε τα γερούνδια που έχουν υποκείµενο σε γενική, αιτιατική και 
PRO. Ιστορικά θεωρείται ότι το γερούνδιο µε υποκείµενο σε γενική προηγείται 
χρονικά από αυτό που έχει υποκείµενο σε αιτιατική (παραποµπή στον Wik B. 
(1973) από την Cornilescu A. 2004). Από άλλους αναφέρεται ότι το γερούνδιο µε  
υποκείµενο σε γενική χρησιµοποιείται όταν το ύφος είναι επίσηµο, ενώ όταν το 
ύφος είναι ανεπίσηµο τότε χρησιµοποιείται το γερούνδιο µε υποκείµενο σε 
αιτιατική. Ένας περιορισµός για τη γενική είναι ότι αυτή είναι ακατάλληλη όταν 
το υποκείµενο είναι άψυχο, αφηρηµένο ουσιαστικό ή σύνθετη ονοµατική φράση 
(Quirk et al. 1972: 741).  Υποστηρίζεται επιπλέον ότι το υποκείµενο σε γενική 
είναι πιο συχνό γιατί έτσι αποφεύγεται η σύγχυση µε τη µετοχή (Harman S. E. 
1950: 319). 
Θεωρητικά έχουν υποστηρικτεί διάφορες απόψεις που εξηγούν την αιτιατική και 
τη γενική ως υποκείµενο του γερουνδίου. Ο Abney S. (1987: 195) υποστηρίζει ότι 
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το γερούνδιο µε υποκείµενο σε γενική είναι µια  Φράση Άρθρου (DP) και ως 
τέτοια έχει φράση κλίσης όπου βρίσκεται το -ing µε το χαρακτηριστικό (+ όνοµα). 
Το υποκείµενο κατέχει θέση χαρακτηριστή και η γενική αποδίδεται σε αυτόν µέσω 
της συµφωνίας που έχει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, του αριθµού και του 
γένους. Άρα όταν το γερούνδιο έχει υποκείµενο σε γενική εµπεριέχει 
ονοµατοποίηση µιας ρηµατικής φράσης και τη µετατροπή της σε DP. 
 Με βάση την παραπάνω άποψη του Abney µπορούµε να προβλέψουµε ότι όταν 
το γερούνδιο έχει θέση προσαρτήµατος (adjunct) δεν µπορεί να έχει υποκείµενο σε 
γενική. Και πράγµατι τα επιρρηµατικά γερούνδια σε θέση προσαρτήµατος έχουν 
υποκείµενο είτε σε αιτιατική (1β, 2β, 8β)  ή καθόλου (τα υπόλοιπα παραδείγµατα): 
 
(1) α. Despite being ill, he went to work. 
      β. Him being ill, he went to work. 
      γ.* His being ill, he went to work. 
(2) α. (In spite of) being strong, he can’t lift the weights. 
      β. Him being strong, he can’t lift the weights. 
(3) (While) hiking, we admire the view.        
(4) (Since) living in Paris, he has learned to speak English quite well. 
(5) (After) having hiked around the canyon, we are exhausted. 
(6) (On) entering the room, he saw it was empty. 
(7) (By) studying hard, you can enter a good school. 
(8) α. (Because of) having told lies, her mother punished her. 
      β. Her having told lies, her mother punished her.   
(9) Having just arrived in town, the main hotel seemed to Bill to be the best place   

to stay. 
(10) The device arrived (while) spewing forth sparks. 
(11) Having travelled all day, the hotel was a vision indeed. 
(12) Standing in the corner, everything seemed fine. 
(13) Mary was a wonderful change, having spent my day with Bill. 
(14) On first arriving in town, it was clear that the sheriff was asleep. 
(15) Having run smoothly for years, it was finally time for my car to be       

serviced. 
 
Από την άλλη  παρατηρούµε ότι υποκείµενο σε γενική έχουν εκείνα τα γερούνδια 
που έχουν θέση όρου (argument) µέσα στην πρόταση:  
 
(16) I did not like the dog’s barking all night. 
(17) He suggested our going out. 
(18) Zoo’s protecting their animals is important. 
(19) Bull’s being killed in bullfights appears brutal. 
(20) Tom’s spending the whole day shopping surprised us. 
 
Ο Abney παραθέτει τον Reuland (1983), που υποστηρίζει ότι το γερούνδιο που 
έχει υποκείµενο σε αιτιατική είναι µια πρόταση (CP) µε κενό συµπληρωµατικό 
δείκτη. Έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι επιτρέπεται η µετακίνηση 
ερωτηµατικού έξω από ένα γερούνδιο µε υποκείµενο σε αιτιατική, καθώς το 
ερωτηµατικό µπορεί να χρησιµοποιήσει τον κενό συµπληρωµατικό δείκτη ως 
ενδιάµεσο τόπο προσγείωσης (landing site), ενώ αντίθετα αυτή η επιλογή δεν 
υπάρχει  για µετακίνηση όρου (A-movement) ή ποσοδείκτη (QR). Η πτώση 
δίνεται µέσω του –ing που έχει το χαρακτηριστικό (- ονοµατικό).  Ο Αbney  από 
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την άλλη υποστηρίζει ότι η πτώση (αιτιατική ή ονοµαστική στις απόλυτες 
συντάξεις) δίνεται από τη ρηµατική συµφωνία, που είναι παρούσα στη φράση 
κλίσης. Η παρουσία της ρηµατικής συµφωνίας δίνεται ως δεδοµένη µε µόνη 
εξαίρεση αυτήν του απαρεµφάτου. Έτσι το γερούνδιο µε υποκείµενο σε αιτιατική 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ονοµατοποίηση µιας πρότασης ή τουλάχιστον µιας 
TP. H Belleti A. (1992) υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν το γερούνδιο να παράγεται 
στη θέση του συµπληρωµατικού δείκτη και από εκεί να δίνει πτώση µέσα από 
συµφωνία χαρακτηριστικών (feature agreement) και κυβέρνηση. Παρατηρούµε 
λοιπόν ότι έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις σε σχέση µε το πώς δίνεται η πτώση 
στο υποκείµενο του γερουνδίου ανάλογα µε το αν αυτό θεωρείται πρόταση (CP) ή 
µικρότερο, οπότε θα έχει την προβολή του συµπληρωµατικού δείκτη ή του 
χρόνου. 
 Όσον αφορά το γερούνδιο µε υποκείµενο το PRO oι Manzini M. R. & Α. 
Ρούσσου (2000: 432) υποστηρίζουν ότι αυτό ελέγχεται από το πιο κοντινό 
διαθέσιµο στοιχείο που προηγείται, καθώς ο έλεγχος οποιουδήποτε τύπου νοείται 
ως προσέλκυση από έναν (προσωπικό ή γενικευτικό) τελεστή (operator) στο 
συµπληρωµατικό δείκτη (C).  
Πώς δικαιολογείται όµως το υποκείµενο στις περιπτώσεις εκείνες που  δεν 
υπάρχει έλεγχος; Σύµφωνα µε τον Williams E. (1992: 298) υπάρχουν δύο είδη 
ελέγχου των προσαρτηµάτων: α) έλεγχος µε κατηγόρηση (predicate control), που 
έχει όλες τις ιδιότητες της άµεσης απόδοσης θεµατικών ρόλων, όπως στο: 
    
(21) John arrived asleep. 
 
και β) λογοφορικός έλεγχος, που έχει διαφορετικές απαιτήσεις εγγύτητας (locality) 
και το προσάρτηµα έχει διαφορετική συντακτική σχέση µε την κύρια πρόταση. 
Υποστηρίζει ότι αυτές είναι οι µόνες δυνατότητες για έλεγχο στα προσαρτήµατα 
και ότι ο έλεγχος όπως τον βρίσκουµε στα απαρέµφατα δεν έχει καµιά σχέση µε 
τα προσαρτήµατα.    
Υπάρχουν λοιπόν απόψεις που δικαιολογούν το υποκείµενο του γερουνδίου µε 
λογοφορικότητα, κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου το γερούνδιο προηγείται 
του ρήµατος και το υποκείµενο του είναι διαφορετικό οπότε αφενός δεν µπορεί να 
υπάρξει δέσµευση αλλά ούτε και κυβέρνηση από το υποκείµενο του ρήµατος (c-
command) αλλά ούτε και από κάποιο άλλο στοιχείο. Στις περιπτώσεις της 
λογοφορικότητας το ρήµα της κύριας πρότασης δεν κυβερνά το προσάρτηµα και 
επιπλέον ό,τι προηγείται (antecedent) είναι συνήθως το λογοφορικό κέντρο της 
πρότασης, εφόσον είναι το πρόσωπο στου οποίου τις απόψεις  η πρόταση 
αναφέρεται  (9) (ό.π.: 299). Ακόµη και αν αυτό που προηγείται κυβερνά το 
προσάρτηµα, αν δεν είναι κοντά (local) σε αυτό υπάρχει δυνατότητα µόνο για 
λογοφορικό έλεγχο. Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει έλεγχος κατηγόρησης, καθώς δεν υπάρχει εγγύτητα, αλλά ούτε και 
λογοφορικότητα γιατί το προηγηθέν (antecedent) δεν είναι πιθανό λογοφορικό 
κέντρο της πρότασης: 
   
(22) * This open window, proves that before breaking, it was raining. 
 
Για να υπάρχει λογοφορικός έλεγχος δεν χρειάζεται αυτό που προηγείται να είναι 
παρών στην πρόταση (9), και κυρίως υπάρχει όταν το προσάρτηµα προηγείται της 
κύριας πρότασης παρά όταν έπεται, οπότε υπάρχει ο έλεγχος κατηγόρησης (ό.π.: 
301-302). Σηµειώνεται ότι, παρ’ όλο που συνήθως χρειάζεται το λογοφορικό 
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κέντρο να είναι έµψυχο, υπάρχουν και εξαιρέσεις (15) (ό.π.: 309). Τέλος 
σηµειώνεται ότι στο λογοφορικό έλεγχο των προτάσεων που είναι προσαρτήµατα 
υπάρχει PRO ως υποκείµενο. Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσαµε να 
υποθέσουµε ότι το υποκείµενο των παραπάνω προσαρτηµάτων (1α-15) υπόκειται 
σε λογοφορικό έλεγχο και είναι PRO που εναλλάσσεται µε την αιτιατική όταν 
είναι εκπεφρασµένο. 
 
5.3.2 Υποκείµενο ελληνικού «γερουνδίου»  
Στα ελληνικά τα «γερούνδια» έχουν υποκείµενο σε ονοµαστική (1) ή µη 
εκπεφρασµένο (2). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα το υποκείµενο να 
συναναφέρεται µε το υποκείµενο της κύριας (1, 2) ή όχι (3): 
 

(1) Μπαίνοντας µέσα στο δωµάτιο ο Γιάννης, είδε τη Μαρία. 
(2) Έχοντας µελετήσει όλα τα µαθήµατά της, η Μαρία είδε τηλεόραση. 
(3) Βγαίνοντας από την τάξη ο δάσκαλος, διέλυσε η τάξη. 
 
Το ερώτηµα που τίθεται είναι τι είδους υποκείµενο υπάρχει στα «γερούνδια» των  
ελληνικών; Όταν υπάρχει ονοµαστική από πού δίνεται και όταν δεν υπάρχει 
εκπεφρασµένο υποκείµενο τι είδους είναι; 
Όσον αφορά τα «γερούνδια» τρόπου η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη εφόσον ήδη 
είδαµε ότι αυτά έχουν λιγότερες λειτουργικές κατηγορίες και είναι ελλατωµατικά 
(defective) ως προς το χρόνο/ποιόν ενέργειας και την άρνηση. Παρατηρήσαµε 
ακόµη την υποχρεωτική συναναφορά του υποκειµένου του «γερουνδίου» µε το 
υποκείµενο της κύριας. Πρόκειται δηλαδή για υποχρεωτικό  έλεγχο και καθώς το 
υποκείµενο των «γερουνδίων» τρόπου είναι πάντα µη εκπεφρασµένο, δεν 
κυβερνάται και είναι το  PRO. 
Τα υπόλοιπα «γερούνδια» είδαµε ότι είναι CP. Όταν υπάρχει το υποκείµενό τους 
αυτό  είναι ονοµαστική (1), (3). Από πού όµως δίνεται; Έχει διατυπωθεί η άποψη 
ότι η ονοµαστική στα ελληνικά δίνεται από το χρόνο (Ιατρίδου Σ. 1993). Και η 
Borer H. (1986), υποστηρίζει ότι η ονοµαστική εκδηλώνεται όταν υπάρχει 
συµφωνία µε το ρήµα. Άλλη άποψη είναι η ονοµαστική να είναι default 
(Κατσιµαλή Γ. 1990). Φυσικά δεν θα εξετάσουµε καθόλου εδώ το γεγονός να 
δίνεται από τη συµφωνία, εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι στα «γερούνδια» δεν υπάρχει. 
Μπορούµε λοιπόν να θεωρήσουµε ότι πρόκειται για µια ονοµαστική που δίνεται 
από το χρόνο ή από το C µε ECM. 
Στις περιπτώσεις όπου το υποκείµενο δεν είναι εκπεφρασµένο και δεν υπάρχει 
έλεγχος από κανένα στοιχείο της πρότασης (4) µπορούµε να υποστηρίξουµε και 
εδώ το λογοφορικό έλεγχο, και άρα  PRO υποκείµενο: 
 
(4) Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο είπαν ότι είναι όµορφος. 

 
Το αν το υποκείµενο στην παραπάνω πρόταση θα είναι αυτός ή αυτοί  εξαρτάται 
µόνο από το ποιο θα είναι το λογοφορικό κέντρο της πρότασης, που φυσικά 
υπάρχει στο συγκείµενο. Με αυτόν και µόνο τον τρόπο µπορεί να λυθεί η  
αµφισηµία της παραπάνω πρότασης, που είναι ζήτηµα συµφραζοµένων και όχι 
συντακτικό. Συντακτικά το υποκείµενο του «γερουνδίου» δεν µπορεί να δεσµευθεί 
ούτε από το υποκείµενο του ρήµατος της κύριας ούτε από αυτό της δευτερεύουσας 
και επιπλέον δεν υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος µε κάποιο από τα δύο. Έτσι είναι 
πολύ δύσκολο να λυθεί η αµφισηµία στο συντακτικό επίπεδο. Φυσικά το πρόβληµα 
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που αντιµετωπίζουµε εδώ είναι ότι το PRO βρίσκεται σε θέση που µπορεί να πάρει 
πτώση: 

(5) Βγαίνοντας ο Γιάννης από το αυτοκίνητο είπαν ότι είναι όµορφος. 
(6) Βγαίνοντας τα κορίτσια από το αυτοκίνητο είπαν ότι είναι όµορφος.  
 
Το ίδιο πρόβληµα έχει να αντιπετωπίσει και  η θεωρία του Reuland για την 
εναλλαγή της αιτιατικής  και του PRO ως υποκείµενο των γερουνδίων Acc –ing στα 
αγγλικά. 
 

5.3.3 Μια πρόταση για µια ενιαία αντιµετώπιση του υποκειµένου του «γε- 

ρουνδίου»  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το «γερούνδιο» στα ελληνικά είναι µόνο 
επιρρηµατικό. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι στα αγγλικά το «γερούνδιο» 
µπορεί να έχει υποκείµενο σε γενική ενώ στα ελληνικά όχι. Έτσι µπορεί εύκολα να 
εξηγηθεί γιατί στα ελληνικά δεν έχουµε σε γενική το υποκείµενο του «γερουνδίου». 
Αυτό που δεν εξηγείται φυσικά είναι γιατί δεν έχουµε ονοµατικά «γερούνδια» στα 
ελληνικά. 
Το πρόβληµα είναι φανερό ότι υπάρχει ως προς τη δικαιολόγηση από τη µια της 
ονοµαστικής των ελληνικών «γερουνδίων» και από την άλλη της αιτιατικής των 
αγγλικών όταν το υποκείµενο είναι εκπεφρασµένο, είτε ελέγχεται από όρο της 
πρότασης είτε όχι. Γιατί στα αγγλικά το υποκείµενο πραγµατώνεται µε αιτιατική 
ενώ στα ελληνικά µε ονοµαστική; Μπορούµε εδώ να ανατρέξουµε στην έννοια της 
πτώσης default. Η Κατσιµαλή Γ. (1990) υποστηρίζει ότι αυτή η πτώση για τα 
ελληνικά είναι η ονοµαστική. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την απάντηση σε 
ονοµαστική που δίνεται στην ερώτηση στα ελληνικά 
 
(1) Ποιος είναι; Εγώ. 
 
σε αντίθεση µε αυτήν στα αγγλικά   
 
(2) Who is it? Me. 
 
οπότε και έχουµε αιτιατική. Από αυτό φαίνεται ότι η πτώση default στα αγγλικά δεν 
είναι η ονοµαστική αλλά η αιτιατική. Σύµφωνα τώρα µε τον Marantz A. (1991) και 
το µοντέλο του, που δεν ακολουθεί τη θεωρία της πτώσης (ό.π: 242), η πτώση 
default δίνεται στις περιπτώσεις εκείνες που καµιά άλλη πτώση δεν είναι δυνατόν 
να πραγµατωθεί (ό.π: 247). Σε αυτό το µοντέλο υπάρχει διάκριση µεταξύ 
νοµιµοποίησης (licensing) των µορφολογικών χαρακτηριστικών16 και µορφο-
λογικής πραγµάτωσης της πτώσης. Η µορφολογική πτώση ερµηνεύει τις 
συντακτικές δοµές που νοµιµοποιούνται µέσα από την προβολή (projection) αλλά 
δεν είναι οι πτώσεις στις οποίες οφείλεται η νοµιµοποίηση των µορφολογικών 
χαρακτηριστικών. Αυτό σηµαίνει ότι και στην περίπτωση του «γερουνδίου» είναι 
δυνατόν η πτώση να δίνεται από το ίδιο λειτουργικό στοιχείο (T ή C) και στις δύο 
γλώσσες αλλά να πραγµατώνεται µορφολογικά µε διαφορετικό τρόπο, εφόσον και η 

                                                           
16 Η νοµιµοποίηση των µορφολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων, δηλ. ο έλεγχος της 
καταλληλότητάς τους προϋποθέτει, σύµφωνα µε το ΜΠ, την ύπαρξη λειτουργικών κατηγοριών οι 
οποίες είναι φορείς αντίστοιχων χαρακτηριστικών (Θεοφανοπούλου – Κοντού ∆. 2002: 236).  
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default πτώση πραγµατώνεται διαφορετικά, ονοµαστική για τα ελληνικά και 
αιτιατική για τα αγγλικά. Έτσι καταλήγουµε σε µια ενιαία συντακτική θεωρία που 
ερµηνεύει το υποκείµενο του γερουνδίου στα αγγλικά και του τύπου –ώ/οντας στα 
ελληνικά χωρίς να στεκόµαστε στην επιφανειακή µορφολογική πραγµάτωση των 
πτώσεων. 
Τελικά αυτό που µπορούµε να διαπιστώσουµε από τα παραπάνω σε σχέση µε τα 
αγγλικά γερούνδια και τον τύπο –ώ/οντας στα ελληνικά είναι: 
 

Πίνακας 10 

Γερούνδια Πρόταση (CP) Ονοµατική 

Φράση (DP) 

Ποιόν 

ενέργειας/ 

     χρόνος 

  Υποκείµενο 

Poss –ing          _         +          +  Γενική 

Acc –ing          +         +          + Αιτιατική 

PRO –ing        +/_       +/_         +/_ PRO  

-ώ/οντας τρόπου         +          _          _ PRO 

-ώ/οντας αιτίας / 

χρόνου/ υπόθεσης/ 

τρόπου/ εναντίωσης 

        

         +                  

          

        _ 

          

         + 

Ονοµαστική 

ή PRO  

   

Κατά συνέπεια  δεν µπορεί να υποστηριχτεί ότι η δοµή του «γερουνδίου» στα 
ελληνικά είναι ακριβώς ίδια µε αυτήν στα αγγλικά. Άρα µόνο εν µέρει 
νοµιµοποιούµαστε να χρησιµοποιούµε τον όρο «γερούνδιο» για την ελληνική δοµή. 
Προτιµότερος είναι ο όρος επιρρηµατικός ρηµατικός τύπος –ώ/οντας. 
 
6.  ∆εύτερη πειραµατική έρευνα   

6.1 Πρώτο µέρος: απόδοση –ing µε –ώ/οντας 
Μετά από την παραπάνω διαπίστωση για το ότι ο επιρρηµατικός ρηµατικός τύπος –
ώ/οντας δεν αποτελεί αντίστοιχη δοµή µε το αγγλικό –ing, είναι φυσικό το ερώτηµα 
του τι συµβαίνει µε τους µη φυσικούς οµιλητές της ελληνικής. Αντιλαµβάνονται τις 
διαφορές, και αν όχι, ποιος είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος διδασκαλίας τους; 
  
6.1.1 Σχεδιασµός (ερωτηµατολόγια – υποκείµενα έρευνας)  
∆όθηκε ερωτηµατολόγιο σε δύο οµάδες µε 10 φυσικούς οµιλητές της ελληνικής, 
που είναι και η γλώσσα στόχος, και σε 10 µη φυσικούς οµιλητές (άτοµα µε την 
ελληνική ως δεύτερη17, τρίτη ή ξένη γλώσσα) αντίστοιχα για να µεταφράσουν  
προτάσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά (Παράρτηµα 3, σελ. 45). Από τους µη 
φυσικούς οµιλητές οι δύο είχαν ως πρώτη γλώσσα την αγγλική, µε το οικογενειακό 
τους περιβάλλον να µιλά την ελληνική. Οι υπόλοιποι είχαν ως πρώτη γλώσσα τα 
γερµανικά, τα ισπανικά, και τα φλαµανδικά/ ολλανδικά. Οι τελευταίοι έµαθαν την 
                                                           
17 Είναι πολύ δύσκολο να οριστεί αν ένα άτοµο είναι δίγλωσσο ή όχι (Baker C. 2001: 59). Εδώ 
θεωρούµε δίγλωσσα τα άτοµα εκείνα που κατέχουν τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: ακρόαση, οµιλία, 
ανάγνωση και γραφή, ενώ παράλληλα έχουν µάθει τις δύο γλώσσες την ίδια χρονική στιγµή. 
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ελληνική γλώσσα είτε µένοντας στην Ελλάδα πάνω από πέντε χρόνια (2) είτε 
παρακολουθώντας µαθήµατα ελληνικής φιλολογίας ή µετάφραση σε πανεπιστήµιο 
του εξωτερικού (6). Όλοι τους είχαν υψηλό βαθµό επάρκειας της ελληνικής που 
τους κατατάσσει στο επίπεδο των προχωρηµένων. Επιπλέον όλοι κατείχαν την 
αγγλική γλώσσα σε υψηλό βαθµό επάρκειας (µε βάση το τεστ Michigan Proficiency 
test). Θα διερευνήσουµε τα λάθη αλλά και τις οµοιότητες που παρουσιάζουν στις 
απαντήσεις τους µε τους φυσικούς οµιλητές. 
Το ερωτηµατολόγιο συµπεριλάµβανε 19 προτάσεις µε αγγλικό γερούνδιο (-ing). 
Στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι οµιλητές, φυσικοί και µη, αποδίδουν το 
αγγλικό γερούνδιο µε τον τύπο –οντας όταν αυτό είναι προσάρτηµα. Οι προτάσεις 
στόχος είναι οι υπογραµµισµένες (1, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19,), και είναι 10 
στο σύνολο. Οι υπόλοιπες προτάσεις είναι διασπαστές (fillers). 
 
6.1.2 Υπόθεση 
Υποθέτουµε ότι οι µη φυσικοί οµιλητές των ελληνικών: α) θα έχουν αφοµοιώσει σε 
αυτό το επίπεδο τη µορφολογία του τύπου –ώ/οντας, β) θα έχουν κατακτήσει την 
επιρρηµατική του λειτουργία και γ) θα χρησιµοποιούν τον τύπο –ώ/οντας στον ίδιο 
βαθµό µε τους φυσικούς οµιλητές. 
 
6.1.3 Αποτελέσµατα 
1. Από τις δέκα προτάσεις µε γερούνδια προσαρτήµατα παρατηρούµε ότι υπάρχει 
σε όλες η απόδοση µε το –ώ/οντας. Αντίθετα οι µη φυσικοί οµιλητές δεν αποδίδουν 
δύο  προτάσεις   καθόλου µε το –ώ/οντας (1, 8). Στην  πρόταση (1) η απόδοση µε το  
–οντας έχει ως αποτέλεσµα αντιγραµµατικότητα. Υπάρχουν δύο τρόποι να 
δικαιολογηθεί το λάθος των µη φυσικών οµιλητών. Πρώτον, µπορεί να οφείλεται 
σε υπεργενίκευση (overgeneralization). Αυτό που διδάσκονται όσοι µαθαίνουν τα 
ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα είναι ότι το –οντας είναι επιρρηµατικό 18. Έτσι 
τείνουν να το χρησιµοποιούν σε οποιαδήποτε παρόµοια περίπτωση.  
Από την άλλη όµως είναι πιθανό να οφείλεται και σε µεταφορά (transfer). Όσον 
αφορά την πρόταση (1)  η πρώτη γλώσσα του οµιλητή που έκανε το λάθος είναι τα 
ισπανικά. Έτσι η πρόταση αυτή στα ισπανικά θα ήταν “Fue a trabajar, estando 
enferma”. Παρατηρούµε ότι η µόνη δυνατή απόδοση είναι µε γερούνδιο και όχι µε 
δευτερεύουσα πρόταση, όπως θα µπορούσε να είναι στα ελληνικά. Μπορούµε 
λοιπόν να υποθέσουµε ότι ο οµιλητής χρησιµοποιεί και εφαρµόζει την 
προηγούµενή του γνώση από την πρώτη του γλώσσα και την εφαρµόζει στη 
δεύτερη. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να καταλήξουµε στο αν πρόκειται για 
υπεργενίκευση ή για µεταφορά, καθώς το συγκεκριµένο λάθος µπορεί να είναι και 
ενδογλωσσικό, εφόσον γίνεται από οµιλητές ανεξαρτήτως της µητρικής τους 
γλώσσας αλλά και διαγλωσσικό εφόσον και οι δύο που κάνουν αυτό το λάθος έχουν 
στην µητρική τους γλώσσα (αγγλικά / ισπανικά) την αντίστοιχη δοµή.  
 
2.  Παρόµοιο λάθος παρατηρείται και στην πρόταση (4). Εδώ το –ing είναι 
ονοµατικό, καθώς έχει θέση υποκειµένου. Ο οµιλητής όµως το αποδίδει µε το –
ώ/οντας. Πρόκειται για οµιλητή µε την αγγλική ως πρώτη γλώσσα, που 
παρουσιάζει το συγκεκριµένο λάθος και σε άλλα παρόµοια περιβάλλοντα: 

(1) Driving fast is dangerous.     
                                                           
18 Αρβανιτάκης Κλ. / Αρβανιτάκη Φ. 2003: 108 « Περνάει τη µέρα του διαβάζοντας: πώς περνάει τη 
µέρα του». 
 

 38



     * Oδηγώντας γρήγορα είναι επικίνδυνο 

(2) Βοth gaining work experience and earning academic carrier are important. 
    α. *Αποκτώντας εργασιακή εµπειρία και ακαδηµαϊκά προσόντα είναι εξίσου 

σηµαντικά (1ος οµιλητής µε πρώτη γλώσσα την αγγλική) 
    β. *Το να αποκτήσεις εµπειρία πάνω στη δουλειά και κερδίζοντας ακαδηµαϊκά                           

προσόντα είναι εξίσου σηµαντικά. (2ος οµιλητής µε πρώτη γλώσσα την 
αγγλική) 

 
(3) Speaking English is fun. 
      Mιλώντας Αγγλικά είναι διασκεδαστικό. 
 
 (4) Taking the bus we save a lot of money. 
        Το να παίρνουµε το λεωφορείο, γλιτόνουµε19 αρκετά λεφτά. 
 
(5) Having hiked around the canyon, we were exhausted. 
      Ότι σκαρφαλώσαµε γύρο του φαραγγιού µας κούρασε υπερβολικά. 

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι παραπάνω οµιλητές έχουν ως πρώτη γλώσσα την 
αγγλική. Πιθανότερο είναι να πρόκειται για µεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση οι 
οµιλητές συγχέουν τη χρήση του γερουνδίου στα αγγλικά µε αυτήν του –ώ/οντας 
στα ελληνικά. Στην περίπτωση του 2ου οµιλητή στο (2β) είναι χαρακτηριστικό ότι 
αυτό είναι το µοναδικό λάθος του, καθώς όλα τα υπόλοιπα γερούνδια 
συµπληρώµατα στα αγγλικά έχουν αποδοθεί µε το σωστό τρόπο στα ελληνικά. 
Πιθανόν να πρόκειται για αµέλεια ή αδιαφορία. Ο Selinker L. (1972) θεωρεί ότι 
αυτό το λάθος οφείλεται σε υπερβολική ένταση ή χαλάρωση κατά τη διάρκεια της 
πραγµάτωσης.   

Πολύ σηµαντικό είναι λοιπόν να προσδιορίζεται κάθε φορά το είδος του λάθους, 
εφόσον µόνο τότε µπορεί να προσδιοριστεί το είδος της  κατεύθυνσης που θα δοθεί 
και της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί από τον εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση 
που πρόκειται για µεταφορά πρέπει να τονιστούν οι διαφορές των δύο γλωσσών, 
ενώ αν πρόκειται για υπεργενίκευση του –ώ/οντας πρέπει να διευκρινιστεί η 
λειτουργία του  στα ελληνικά. 

3. Όσον αφορά την πρόταση (8), οι φυσικοί οµιλητές αδυνατούν να 
χρησιµοποιήσουν τον αρχαιοπρεπή πια και γι’ αυτό όχι εν χρήσει τύπο –ώ/όντας 
του ρήµατος είµαι. Παρ’ όλα αυτά οι µη φυσικοί οµιλητές τον χρησιµοποιούν. Το 
λάθος αυτό ανήκει στα λάθη πραγµάτωσης, µε την έννοια ότι η γλώσσα που 
χρησιµοποιείται είναι ακατάλληλη (inappropriate) για την εκάστοτε περίσταση 
(Corder S. P. 1973: 280-281) 

4.  Σε οκτώ από τις δέκα προτάσεις παρατηρείται ότι οι µη φυσικοί οµιλητές           
χρησιµοποιούν τον τύπο –ώ/οντας σε µεγαλύτερο βαθµό από τους φυσικούς 
οµιλητές (Πίνακας 11). Η µεγαλύτερη χρήση του τύπου –ώ/οντας από τους µη 
φυσικούς οµιλητές µπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Από τη µια ο τύπος αυτός 
εµπεριέχει πολλές σηµασίες και έτσι διευκολύνει τους µη φυσικούς οµιλητές σε 
περιπτώσεις αµφισηµιών ή όταν τους είναι δύσκολο να αποφασίσουν ποιο είναι το 

                                                           
19 Έχουµε κρατήσει στις απαντήσεις την ορθογραφία των υποκειµένων της έρευνας. 
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σωστό. Από την άλλη είναι πιθανό να ενισχύεται η χρήση του τύπου αυτού µέσα 
από τη διδασκαλία. 

       Πίνακας 11                            

 επιρρηµατικός ρηµατικός τύπος -οντας

0

2

 40

4

6

8

10

12

πρόταση 1
being ill

πρόταση 3
hiking

πρόταση 6
living

πρόταση 8
being in
darkness

πρόταση 10
having hiked

πρόταση 11
entering

πρόταση 13
studying

πρόταση 15
using

πρόταση 17
taking

πρόταση 19
being tired

Series1

 

 

 

 
Series2                  

                 

 

 

 

                 Series 1 = µη φυσικοί οµιλητές 

                 Series 2 = φυσικοί οµιλητές 

 

6.2  ∆εύτερο µέρος: Λάθη κατά την απόδοση του -ing 
6.2.1 Σχεδιασµός (ερωτηµατολόγια – υποκείµενα έρευνας)  
∆όθηκε ερωτηµατολόγιο µε 30 προτάσεις (Παράρτηµα 2, σελ. 44) σε 10 οµιλητές 
µε την ελληνική ως δεύτερη ή τρίτη γλώσσα. Η οµάδα είναι ίδια µε την 
προηγούµενη. Στόχος ήταν να διερευνηθούν τι είδους λάθη θα πραγµάτωναν και 
άρα να διαπιστωθεί ποιες θα είναι οι µεγαλύτερες δυσκολίες για κάποιον που θέλει 
να µάθει την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. 
 
6.2.2 Υπόθεση 
Υποθέτουµε ότι οι µη φυσικοί οµιλητές των ελληνικών θα δυσκολευτούν όταν 
αποδίδουν το –ing µε δευτερεύουσα πρόταση: α) στην απόδοση του ποιού 
ενέργειας και β) στην εισαγωγή συνδέσµου. 
 
6.2.3 Αποτελέσµατα 
Α. Λάθη στο ποιόν ενέργειας 
( Σε 10 από τις 26 προτάσεις)  
 
(1) It’s no worth talking any more about it. 
     ∆εν αξίζει να µιλήσουµε και άλλο  γι’ αυτό.  
 
 
(2) There is no point in asking so many questions. 



     ∆εν έχει νόηµα να ρωτήσουµε / ρωτήσει  /θέσει κάποιος τόσο πολλές ερωτήσεις. 
 
(3) It was like traveling in a spaceship.  
     Ήταν σαν να ταξιδέψεις / ταξιδέψω / ταξιδέψουµε σε ένα διαστηµόπλοιο. 
 
(4) Speaking English is fun. 
     (Το) να µιλήσω Αγγλικά είναι αστείο.  
 
(5) Her hobby is weaving baskets. 
     Το χόµπι της είναι να πλέξει καλάθια. 
 
(6) I object to you marrying him. 
     Αντιτίθεµαι στο να παντρεύεσαι µε αυτόν.  
 
(7) Bull’s being killed in bullfights appears brutal.  
      Tο να τους σκοτώσουν τους ταύρους στις ταυροµαχίες φαίνεται βάναυσος. 
 
(8) I prefer swimming to climbing. 
     Προτιµώ να κολυµπήσω παρά να σκαρφαλώσω. 
 
(9) The assistant hates people asking her to type reports.  
     Η γραµµατέας µισεί να της ζητήσουν να συντάσσει αναφορές. 
 
(10) Both gaining work experience and earning academic credit are important. 
       Kαι να κερδίζω εργασιακή εµπειρία και να αποκτήσω ακαδηµαϊκά προσόντα 

είναι σηµαντικά. 
 
Ο λόγος που οι οµιλητές µε την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα κάνουν λάθος στο 
ποιόν ενέργειας είναι ότι το αγγλικό γερούνδιο εµπεριέχει και το συνοπτικό και το 
διαρκές. Πρόκειται για διάσπαση (Πίνακας 1, σελ. 2) εφόσον µια δοµή στην πρώτη 
γλώσσα αντιστοιχεί σε δύο δοµές  της δεύτερης. Έτσι για τους µη φυσικούς 
οµιλητές είναι δύσκολο ποιο από τα  δύο θα επιλέξουν, πόσο µάλλον όταν το ποιόν 
ενέργειας είναι ήδη γι’ αυτούς ένα δύσκολο κοµµάτι της ελληνικής γραµµατικής.  
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι όσοι από τους παραπάνω έχουν µάθει την 
ελληνική γλώσσα µέσα από την επικοινωνία και όχι µε διδασκαλία έκαναν λιγότερα 
λάθη από τους υπόλοιπους στο ποιόν ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, οι δύο µε 
οικογένεια ελληνική που µεγάλωσαν στο εξωτερικό (οµογενείς)  δεν έκαναν κανένα 
λάθος ενώ από τους δύο που έµαθαν την ελληνική στην Ελλάδα, ο ένας δεν έκανε 
κανένα λάθος και ο άλλος 3. Οι υπόλοιποι 6 που έµαθαν τα ελληνικά µε διδασκαλία 
στην τάξη φαίνεται να κάνουν τα περισσότερα λάθη (6 κατά µέσο όρο ο καθένας). 
Υπόκειται σε περαιτέρω διερεύνηση ποιος είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος 
διδασκαλίας του ποιού ενεργείας. 
 
Β. Λάθη στις συµπληρωµατικές προτάσεις που εισάγονται µε το «ότι» ή µε το «να»  
(Σε 3 από τις 26 προτάσεις) 
 
 
(11) I object to you marrying him.  
      Αντιτίθεµαι στο να παντρεύεσαι µε αυτόν.  
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(12) Lisa’s going to the meeting was important. 
       α. To να ήρθε η Λίζα στη συνέλευση ήταν σηµαντικό. 
       β. Ήταν σηµαντικό ότι η Λίζα να πάει στη συνάθροιση. 
 
(13) Part of the problem is not knowing enough. 
       Μέρος του προβλήµατος είναι το να µη ξέρω αρκετά. 
 
Eίναι φυσικό να παρουσιάζεται το συγκεκριµένο λάθος στους µη φυσικούς 
οµιλητές αν αναλογιστούµε ότι οι δοµές συµπληρωµατικής πρότασης που 
εισάγονται µε το να ή το ότι εναλλάσσονται ακόµη και µεταξύ των φυσικών 
οµιλητών. 
 
Γ. Άλλα λάθη 
Παράλειψη άρθρου 
(14)  I prefer swimming to climbing. 
       Προτιµώ να κολυµπώ από να σκαρφαλώνω. 
 
Υποκατηγοριοποίηση  
(15) I object to you marrying him.  
     α.  Έχω αντίρρηση το να τον παντρευτείς. 
     β. Αντιτίθεµαι ότι τον παντρέυεσαι. 
   
Φωνή 
(16) Feeling tired I went to bed early. 
      Αισθάνοντας κουρασµένη, πήγα για ύπνο νωρίς. 
 
Πρόκειται για ελλιπή κατάκτηση της µορφολογίας. ∆εν έχει αφοµοιωθεί σωστά ο 
κανόνας που αφορά στα ρήµατα που ενώ µορφολογικά δεν σχηµατίζουν ενεργητική 
φωνή µπορούν να σχηµατίσουν και τον τύπο –ώ/οντας. 
 
(17) The assistant hates people asking her to type reports. 
       Η βοηθός απεχθάνεται να ζητηθεί να δακτυλογραφεί εκθέσεις. 
   
Απόδοση  σηµασίας 
(18) Being ill, she went to work. 
      Καθώς ήταν άρρωστη, πήγε στη δουλειά. 
Οφείλεται στο ότι το γερούνδιο στα αγγλικά µπορεί να εµπεριέχει πολλές 
διαφορετικές σηµασίες, άρα υπάρχει συγχώνευση (Πίνακας 1). 
 
7. ∆ιδακτικά εγχειρίδια και προτάσεις για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα 
 
Tα διδακτικά εγχειρίδια που αναφέρονται στον τύπο –οντας αφορούν όλα τα 
επίπεδα, και είναι: 
 
1) Αρβανιτάκης Κ.- Αρβανιτάκη Φ.(2003), Επικοινωνήστε ελληνικά, τόµος 2 
Το βιβλίο αυτό στοχεύει σε ξένους που µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και 
βρίσκονται στο ενδιάµεσο επίπεδο. Στο κεφάλαιο 13 αναφέρεται η ενεργητική 
µετοχή του ενεστώτα. ∆ίνεται έµφαση στη µορφολογία και υπάρχουν και κάποια 
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παραδείγµατα για να δηλωθεί η χρήση της. Στη συνέχεια υπάρχει µια άσκηση που 
ελέγχει τη µορφολογία. 
 
2) Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, Πράγµατα και γράµµατα (2003) (τετράδιο δραστηριοτήτων) 
Το βιβλίο αυτό στοχεύει σε οµογενείς που βρίσκονται στο επίπεδο του γυµνασίου. 
Στο τετράδιο δραστηριοτήτων υπάρχει θεωρία αλλά και ασκήσεις για τον τύπο –
ώ/οντας. Αναφέρεται ως µετοχή ενεστώτα και δίνεται έµφαση στο σχηµατισµό του 
τύπου. ∆ύο ασκήσεις αφορούν το σχηµατισµό της µετοχής από το ρήµα 
(µορφολογία) και µια ζητάει από τους µαθητές να µετασχηµατίσουν δύο προτάσεις 
κανοντάς τις µια µε τη χρήση µετοχής. 
 
3) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τα ελληνικά είναι παιχνίδι, (2003) 
Το βιβλίο στοχεύει κυρίως σε ξένους που µαθαίνουν τα ελληνικά και βρίσκονται 
στο αρχάριο επίπεδο. Στο βιβλίο του µαθητή βρίσκονται δύο ασκήσεις που 
ελέγχουν την επιρρηµατική λειτουργία του τύπου –οντας 
 
4) Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ, Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής, (2003) 
Το βιβλίο απευθύνεται σε οµογενείς µαθητές. Αναφέρεται στον τύπο –ώ/οντας ως 
επιρρηµατικό ρηµατικό τύπο. ∆είχνει το σχηµατισµό και την επιρρηµατική χρήση 
του. Υπάρχει µια άσκηση που ελέγχει το σχηµατισµό του τύπου. 
 
5) Παναγοπούλου Ε. Ξ. – Χατζηπαναγιωτίδη Α. (2001), Ελληνικά για 
προχωρηµένους 
Το βιβλίο αυτό στοχεύει σε ξένους που µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και 
βρίσκονται σε προχωρηµένο επίπεδο. Στα περιεχόµενα δηλώνεται ότι η µετοχή του 
ενεργητικού ενεστώτα θα γίνει αντικείµενο διδασκαλίας στο κεφάλαιο 10. Στη 
σελίδα 10/24 υπάρχει η εξής άσκηση: «Μπορείτε να βρείτε τις ενεργητικές µετοχές 
ενεστώτα του κειµένου και να τις αναλύσετε;». Πέρα από αυτήν την άσκηση, καµία 
άλλη αναφορά στις µετοχές αυτές δεν υπάρχει. 
 
6) Καβουκόπουλος Φ. και άλλοι, Νέα ελληνικά για αρχάριους, (1997) 
Ο τύπος –ώ/οντας αναφέρεται ως µετοχή ενεργητικού ενεστώτα. ∆είχνει το 
σχηµατισµό του τύπου. Υπάρχει µια άσκηση που ελέγχει το σχηµατισµό. 
  
Τα περισσότερα από τα παραπάνω εξαντλούν την παρουσίαση του τύπου –ώ/οντας 
στη µορφολογία/σχηµατισµό και ελάχιστα αναφέρουν για τη σύνταξη/λειτουργία 
και τη σηµασία. Όπως όµως παρατηρήσαµε όσοι µαθαίνουν αυτή τη δοµή  
ελάχιστα λάθη  κάνουν σε σχέση µε το σχηµατισµό. Άρα δεν έχουν πρόβληµα στη 
µορφολογία. Εκεί που δυσκολεύονται είναι στη λειτουργία (του αποδίδουν 
ονοµατική λειτουργία αντί για επιρρηµατική, βλ. σελ.35-36). Αυτό όµως δεν 
αναλύεται επαρκώς από τα διδακτικά εγχειρίδια. Όσον αφορά τις ασκήσεις, 
παρατηρούµε ότι ελάχιστα ελέγχεται η λειτουργία και η χρήση. Από την άλλη σε 
µερικές περιπτώσεις υπάρχει ασυµφωνία θεωρίας και ασκήσεων αφού µπορεί να 
δηλώνεται η λειτουργία στη θεωρία αλλά δεν ελέγχεται στις ασκήσεις. Άρα τα 
παραπάνω διδακτικά εγχειρίδια κρίνονται ανεπαρκή ως προς τη διδασκαλία του 
τύπου –ώ/οντας στα ελληνικά. 
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι θα πρέπει εκτός από το σχηµατισµό, να αναλύεται 
επαρκώς και η λειτουργία του επιρρηµατικού ρηµατικού τύπου –ώ/οντας. Είναι 
σηµαντικό επίσης οι µαθητές να έρχονται νωρίς σε επαφή µε αυτόν τον τύπο, από 
το πρώτο επίπεδο εκµάθησης  της ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι απαραίτητο 
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καθώς ο τύπος –ώ/οντας εµπεριέχει πολλές επιρρηµατικές σηµασίες (τρόπος, 
χρόνος, αιτία, εναντίωση, υπόθεση) και έτσι µπορεί να γίνει ένα σηµαντικό 
εργαλείο την ώρα που οι µαθητές δεν γνωρίζουν ακριβώς µε ποια επιρρηµατική 
πρόταση πρέπει να αποδώσουν αυτό που θέλουν. ∆ιευκολύνεται µε αυτόν τον 
τρόπο η πραγµάτωση, και άρα και η επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγονται 
και λάθη όπως αυτά που είδαµε µέσα από την πειραµατική µας έρευνα (δηλάδη 
λάθη στο ποιόν ενέργειας ή στον εισαγωγικό σύνδεσµο). 
Επιπλέον όµως πρέπει να διευκρινίζονται εγκαίρως και οι περιορισµοί που 
εµπεριέχει αυτός ο τύπος. Κυρίως ότι δεν αποδίδουµε όλα τα επιρρηµατικά µε τον 
τύπο –οντας και άρα ότι ο τύπος αυτός είναι απαγορευτικός σε θέση υποκειµένου ή 
αντικειµένου. Να δηλωθεί ότι όπου το –ing είναι ονοµατικό χρησιµοποιούνται οι 
δοµές µε το (το) να/ ότι. 
Όταν οι µαθητές κατακτήσουν το πρώτο αυτό στάδιο του –ώ/οντας τότε στο 
επόµενο επίπεδο εκµάθησης της ελληνικής πρέπει να δοθεί έµφαση στις 
εναλλακτικές δοµές που αποδίδουν τα προσαρτήµατα αντί για τον τύπο –ώ/οντας, 
δηλαδή στις δευτερεύουσες επιρρηµατικές προτάσεις20. Να γίνει κατανοητό ότι οι 
φυσικοί οµιλητές χρησιµοποιούν τον τύπο αυτόν συνήθως σε περιβάλλοντα 
αµφισηµίας, ενώ όταν θέλουν να δώσουν ένα µονοσήµαντο µήνυµα χρησιµοποιούν 
δευτερεύουσα επιρρηµατική πρόταση. Στο επίπεδο της µορφολογίας είναι 
σηµαντικό να διευκρινιστεί επιπλέον ότι ο τύπος –ώ/οντας µπορεί να σχηµατίζεται 
και από ρήµατα παθητικά ή αποθετικά. 
Στο τελευταίο επίπεδο εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας είναι δυνατόν να 
συζητηθεί ο τύπος –ώ/όντας του ρήµατος είµαι είναι αρχαϊκός και ότι αφορά 
περιβάλλοντα πολύ επίσηµου ύφους και χρησιµοποιείται σπάνια από τους φυσικούς 
οµιλητές στην καθηµερινή χρήση της γλώσσας.   
Όσον αφορά την εκµάθηση του ποιού ενεργείας, έχει διατυπωθεί ότι είναι από τα 
πιο δύσκολα στοιχεία της γραµµατικής το οποίο καλείται να µάθει όποιος έχει την 
ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από την 
παραπάνω πειραµατική έρευνα, εφόσον σχεδόν στις µισές προτάσεις του 
ερωτηµατολογίου έγινε τέτοιου είδους λάθος. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
εστιαστεί η προσοχή σε αυτό το φαινόµενο, κυρίως όταν οι οµιλητές δεν έχουν 
τέτοια διάκριση στις δικές τους γλώσσες. Με βάση τα  αποτελέσµατα από τα 
ερωτηµατολόγια µπορούµε  επιπλέον να πούµε ότι φαίνεται να µαθαίνουν πιο 
εύκολα το ποιόν ενέργειας όσοι το ακούν και το χρησιµοποιούν µέσα στην 
καθηµερινή χρήση της γλώσσας και όχι µέσα στην τάξη, και αυτοί όπως είδαµε 
είναι οι οµογενείς. Με βάση την Κατσιµαλή Γ. (2004: 126) οι οµογενείς µαθαίνουν 
τη γλώσσα µέσα από τον κοινωνικό περίγυρο που είναι η οικογένεια, το σχολείο 
και οι οµογενειακές εκδηλώσεις και ο διάλογος κινείται σε καθηµερινό λόγο. Το 
γλωσσικό υλικό λοιπόν που παράγουν τα παιδιά προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό 
από τις επικοινωνιακές καταστάσεις που βιώνουν. Έτσι ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος 
διδασκαλίας του ποιού ενέργειας φαίνεται να είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση. 
Σύµφωνα µε την επικοινωνιακή προσέγγιση αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι απλώς η 
«κανονική» χρήση του γλωσσικού τύπου, δηλαδή η κατάκτηση του συστήµατος, 
αλλά ο κατάλληλα επιλεγµένος τύπος για τη συγκεκριµένη περίσταση, δηλαδή η 
εφαρµογή του συστήµατος στην πράξη (Τοκατλίδου Β. 1986: 91). Έτσι το διδα-

                                                           
20 Eνδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι έλληνες µαθητές του γυµνασίου διδάσκονται αναλυτικά τη δοµή 
του τύπου –ώ/οντας και ποια είναι η σχέση του µε τις επιρρηµατικές προτάσεις. Επιπλέον µαθαίνουν 
να διακρίνουν την επιρρηµατική  του λειτουργία σε αντιδιαστολή µε την ονοµατική λειτουργία της 
µετοχής –µενος/-η/-ο ( Γλωσσικές ασκήσεις Ο.Ε.∆.Β). 
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κτικό υλικό που χρησιµοποιείται είναι αυθεντικό και όχι κατασκευασµένο για 
διδακτικούς σκοπούς (ό.π.: 108).  
Τέλος είδαµε ότι τα λάθη που έγιναν  στις συµπληρωµατικές προτάσεις που 
εισάγονται µε το να ή το ότι δεν είναι πάρα πολλά. Σε µια  περίπτωση (15α, β) 
πρόκειται για λάθος στην υποκατηγοριοποίηση του ρήµατος αντιτίθεµαι. Το ίδιο 
λάθος είναι και στην περίπτωση (11). Στην επόµενη περίπτωση (12α) δεν έχει 
αφοµοιωθεί η γνώση του ότι το να δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί µε χρόνο αλλά 
µόνο µε ποιόν ενέργειας. Στην τελευταία περίπτωση (13) πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι όταν υπάρχει το ρήµα είµαι και η πρόταση δηλώνει το συγκεκριµένο πρέπει το 
συµπλήρωµα να είναι συµπληρωµατική πρόταση µε το ότι. Είναι πολύ σηµαντικό 
λοιπόν τα δύσκολα και σπάνια ρήµατα να διδάσκονται µαζί µε το πλαίσιο 
υποκατηγοριοποίησής τους. 
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Παράρτηµα  1 
 
Να αποδώσετε τις παρακάτω  προτάσεις στα Ελληνικά µε φυσικό τρόπο: 
1.  These theories made the Catholic Church suspicious of Galileo’s being a loyal Christian. 
2.  Μoving toward them was a beam of light.  
3.  She was excited about having watched the race from start to finish. 
4.  Ιt’s not worth talking any more about it. 
5.  It is unlikely that she will pass her exams. 
6.  The town is dependent on fishing. 
7.  I prefer swimming to climbing. 
8. The assistant hates people asking her to type reports. 
9. The flowers need watering. 
10. I must have been dreaming. 
11. Speaking English is fun. 
12. It was unwise of David to mention such a sensitive issue. 
13. Being appointed to the board of directors is a great responsibility. 
14. Their goal is to be working by March. 
15. These are three dancing men. 
16. One doesn’t need to be an expert to appreciate the beauty of classical music. 
17. It’s no use crying over it. 
18. For the time being I prefer being a housewife. 
19. The lecture is boring. 
20. John and his brother are not at all alike. 
21. They like skating. 
22. Ιt’s a waste of time working on it. 
23. He is a hard working person. 
24. Having been selected for the experiment gave her career a boost. 
25. She has barely enough money to get by. 
26. Joshua appears ready for the hunting season to begin. 
27. There is no point in asking so many questions. 
28. I don’t like the dog’s barking all day. 
29. We wanted to be swimming now. 
30. I object to you marrying him. 
31. By studying hard you can enter a good school. 
32. Part of the problem is not knowing enough. 
33. John’s being likely to win will spur Bill on. 
34. Our school is helping to conserve natural resources. 
35. Having told lies her mother punished her. 
36. I will be flying to Paris this time tomorrow. 
37. He gave him a fatherly talk. 
38. He insisted on me letting him helping me. 
39. Make sentences using conditionals. 
40. The jurors have been discussing the evidence. 
41. Considering that she’s sixty, Margaret is remarkably fit. 
42. She’s got as much money as I have. 
43. You can go out with them providing they drive you back home. 
44. Bull’s being killed in bullfights appears brutal. 
45. John’s being angry all the time makes Mary Believe that there is something wrong with him. 
46. Driving fast is dangerous. 
47. She has been waiting for two hours. 
48. He said that he couldn’t do it explaining that it was very difficult. 
49. Sheila has become too big to wear this pullover. 
50. Hiking, we admire the scenery around us. 
51. I was driving to the restaurant when I saw the meteor shower. 
52. supposing you had lost all your money? 
53. Dancing keeps her fit. 
54. Lisa’s going to the meeting was important. 
55. The assistant remembered her boss having asked her to type reports. 
56. The Queen is going to open the new hospital tomorrow. 
57. Feeling tired I went to bed. 
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58. I am going to a fancy dress party tonight. 
59. Tom’s spending the whole day shopping surprised us. 
60. Her hobby is listening to music. 
61. Both gaining work experience and earning academic credit are important. 
62. He couldn’t study because of being tired. 
63. John’s fixing the sink was surprising. 
64. Supposing he smokes, will his father punish him? 
65. I wish I were wealthy. 
66. Relating to immigrant quotas, the USA has tightened its restrictions in recent years. 
67. I can’t stand you behaving like that. 
68. Mark will have been working on his Master’s degree for two years at the end of this month. 
69. Lots of fans were waiting at the airport, hoping to see Ricky Martin arrive. 
70. Providing that the Mayor comes, we will hold a meeting. 
71. He suggested going out for a walk. 
72. I bet you wouldn’t swim that far out. 
73. It was like traveling in a spaceship. 
74. Despite being ill, she went to work. 
75. Taking the bus, we save a lot of money. 
76. The trackers waded across the river while holding tightly to the reins of their horces. 
77. Zoo’s protecting their animals is important. 
78. I only came to see you. 
79. Speaking about persecution, certain immigrant groups have endured more than others. 
80. Not being watched by the police, he is free to move. 
81. Once you get her talking about her travels she never stops. 
82. She had been swimming for five hours. 
83. Entering the room, she saw it was empty. 
84. The doe, having been frightened by the noise, disappeared from the clearing. 
85. Ian is sure he was right to turn down the job. 
86. Their denying the allegation was understandable. 
87. The rain prevented me from coming. 
88. Hiking alone in the mountains, Diane always carries water and a compass. 
89. He is likely to be promoted. 
90. Never having gone skiing, I want to take lessons. 
91. I wouldn’t stay in this job but for a good pay. 
92. Having already seen the film, he didn’t want to go to the cinema. 
 
Παράρτηµα 2 
 
Mεταφράσετε όσο γίνεται πιο φυσικά τις προτάσεις στα Ελληνικά (δεν χρειάζεται να µεταφράσετε 
κατά λέξη). ∆ώστε παραπάνω από µια αποδόσεις όπου υπάρχουν. 
 
1. Being ill, she went to work. 
2. He insisted on me letting him help me. 
3. Speaking English is fun. 
4. Hiking, we admire the scenery around us. 
5. These theories made the Catholic Church suspicious of Galileo’s being a loyal Christian. 
6. I don’t like the dog’s barking all night. 
7. Living in Paris, he has learned to speak French quite well. 
8. Her hobby is weaving baskets. 
9. Being in darkness, I feel nervous. 
10. Lisa’s going to the meeting was important. 
11. Having hiked around the canyon, we were exhausted. 
12. It’s no worth talking any more about it. 
13. Entering the room, he saw it was empty. 
14. Studying hard, you can enter a good school. 
15. He suggested going out for a walk. 
16. There is no point in asking so many questions. 
17. Make sentences using conditionals. 
18. Part of the problem is not knowing enough. 
19. Taking the bus, we save a lot of money. 
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20. I object to you marrying him. 
21. Bulls’ being killed in bullfights appears brutal. 
22. Feeling tired, I went to bed early. 
23. I prefer swimming to climbing. 
24. The assistant hates people asking her to type reports. 
25. It was like traveling in a spaceship. 
26. Both gaining work experience and earning academic credit are important. 
27. Dancing keeps her fit. 
28. John’s being likely to win will spur Bill on. 
29. John’s being angry all the time makes Mary believe that there is something wrong with him. 
30. John’s fixing the sink was surprising. 

 

Παράρτηµα 3 
 H πρώτη απόδοση µε τα πλάγια είναι αυτή των µη φυσικών οµιλητών (10) και η 
δεύτερη απόδοση είναι των φυσικών οµιλητών (10), 20 υποκείµενα έρευνας στο 
σύνολο. Οι υπογραµισµένες προτάσεις είναι αυτές που περιέχουν το επιρρηµατικό 
προσάρτηµα–ing και είναι οι προτάσεις στόχος.  
 
(1) Being ill she went to work. 
παρ’όλο που 3, αν και 2, ουσιαστικό 2, αλλά 1, *-οντας 1, *καθώς 1 
παρ’όλο που 4, αν και 3, παρ’ότι 3 
  
(2) He insisted on me letting him help me. 
να 9, *για να 1 
να 7, στο να 3 
 
 
 (3)  Hiking, we admire the scenery around us. 
-οντας 10 
-οντας 5, καθώς 1, ενώ 1, όταν 2, στην πεζοπορία 1  
 
(4) Speaking English is fun. 
το να 4, να 5, *-οντας 1 
το να 6, να 4 
 
 (5) I don’t like the dog’s barking all night. 
ουσιαστικό 5, που 2, ότι 3  
ουσιαστικό 6, που 2, να 2 
 
(6) Living in Paris, he has learnt to speak French quite well. 
-οντας 7, όταν 3  
-οντας 4, όταν 3, επειδή 3 
  
(7) Her hobby is weaving baskets. 
να 8, ουσιαστικό 2 
να 10 
  
 (8) Being in darkness, I feel nervous. 
ουσιαστικό 4, όταν 3, -οντας 3  
ουσιαστικό 1, όταν 4 
 
(9) Lisa’s going to the meeting was important. 
το να (στην αρχή) 4, ότι 4, που 2 
το να 4, ότι 1, που 1, να 2, το ότι 2  
 
(10) Having hiked around the canyon, we were exhausted. 
µετά +ουσιαστικό 1, -οντας 2, αφού 2, όταν 2, *µετά  + ρήµα 2, *ότι 1   
ουσιαστικό 1, -οντας 6, αφού 2, επειδή 1 
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 (11) Entering the room, he saw it was empty. 
όταν 3, -οντας 7 
όταν 3, -οντας 5, µε το που 2 
 
(12) I object to you marrying him. 
διαφωνώ στο να 1, .......... στο να 2, * αντιτίθεµαι ότι 1, *........ που 2, * αντιλέγω να 1, *κρίνω να 1, 
έχω αντίρρηση+ουσιαστικό 1,* ......... το να 1   
έχω αντίρρηση/δε θέλω να 3, στο να 5 
 
(13) Studying hard, you can enter a good school. 
αν 2, -οντας 5, µε το να 1, όταν 2 
αν 5, -οντας 2, µε το να 2, µε τη µελέτη 1 
 
(14) He suggested going out for a walk. 
να 10 
να 10 
  
 (15) Make sentences using conditionals. 
-οντας 7, µε 2, σε 1  
-οντας 10 
 
(16) Part of the problem is not knowing enough. 
το να 2, πως 1, να 7 
το να 1,  το ότι 2, ότι 3, που 1, * δεν είναι γνωστό 3 
  
(17) Taking the bus, we save a lot of money.  
-οντας 7, αν 1, * το να 1, όταν 1 
-οντας 6, αν 1, µε το να 3 
 
 (18) Bull’s being killed in bullfights appears brutal. 
το να 5, να 3, * οι ταύροι που 1, *ρήµα 1 
το να  5, να 3, *οι ταύροι που 1, ουσιαστικό 1 
 
(19) Being tired, I went to bed early. 
-οντας 5, παρατακτική σύνδεση 2, επειδή 2, * όπως 1 
-οντας 1, παρατακτική σύνδεση 1, επειδή 5, αφού 1, καθώς 1 
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