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από εμάς ξέρει ποιοι είναι  αυτοί  και ξέρουν και οι ίδιοι πως , ούτως ή άλλως, τους 

είμαστε ευγνώμονες. Το ευχαριστώ προς αυτούς θα φάνταζε σχεδόν αστείο 

τοποθετημένο σε μια διπλωματική εργασία. 

 Ωστόσο, η παρούσα εργασία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύ 

συγκεκριμένη και ειδική βοήθεια αρκετών ανθρώπων που αφιέρωσαν χρόνο 

προκειμένου να βοηθήσουν.  

 Καταρχάς, αξίζει ένα ευχαριστώ στην επόπτρια μου, την κυρία Έλενα 
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 Νιώθω, ακόμα, την ανάγκη να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι αφιέρωσαν πολύ χρόνο στο να απαντήσουν στα 

ερωτηματολόγια μου. Αυτοί είναι: Κωνσταντίνος Σιπητάνος, Ειρήνη Χριστοδουλάκη, 
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Χρηστου Ευάγγελος, Γιώργος Παπουτσάκης., Χρήστος Σουρουλής, Μάριος 
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Στέλλα, Κώστας Στούμπος, Ελένη Χριστοδουλάκη, Τσακάλη Βίνα, Γιώργος Κάκκος, 

Σάντυ Γιανναδάκη, Μαρία Κολοβούρη, Ορέστης Λεβέντης, Μιχάλης Βέρρος, Μαρία 

Βουζουνεράκη, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Δημητρακάκης Γιώργος, Αλ Αχμάρ 
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Περίληψη 
 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με την περιγραφή των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Δομών με Προσωπική Αντωνυμία Πληθυντικού 

αριθμού στα Ελληνικά με βάση την περιγραφή που έχει γίνει για την αντίστοιχη δομή 

των ρώσικων από τους Vassilieva και Larson (2005) και Vassilieva (2005). Για τις 

ανάγκες της περιγραφής πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγια. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ ελληνικών και ρώσικων σε ό,τι 

αφορά την εξεταζόμενη δομή. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν και διαφορές. Η βασικότερη 

όλων σχετίζεται με την αδυναμία των ελληνικών να φτιάξουν τη δομή αυτή με το γ’ 

πρόσωπο. Η διαφορά αυτή ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της δεικτικής λειτουργίας του 

γ’ προσώπου στα Ελληνικά και ως απόρροια της ιδιότητας των Ελληνικών να 

παραλείπουν με συνέπεια το υποκείμενο τους, εν αντιθέσει προς τα Ρώσικα που το 

παραλείπουν μερικώς. Τέλος, αφού γίνεται μία πρώτη προσπάθεια ερμηνείας των 

διαφορών, υιοθετείται η θεωρία που προτείνει η Vassilieva (ο. π) γι αυτές τις δομές 

με την επιφύλαξη ότι στα Ελληνικά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, καθώς είναι μία 

γλώσσα που, αντίθετα προς τα Ρώσικα, επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων δομών και με 

προσωπικές αντωνυμίες ενικού αριθμού.  
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Εισαγωγή 
 

  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει τις Δομές 

με Προσωπική Αντωνυμία Πληθυντικού αριθμού (στο εξής ΠΑΠ) στην Ελληνική 

Γλώσσα, δομές που δεν έχουν αναλυθεί καθόλου στα Ελληνικά μέχρι σήμερα. Ως 

βάση για την περιγραφή των δομών αυτού του είδους στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν οι αναλύσεις των Vassilieva & Larson (2005) και Vassilieva 

(2005), όπως  παρουσιάστηκαν στο άρθρο “The semantics of Plural Pronoun 

Construction” (Vassilieva & Larson, 2005) και στη διατριβή Associative and 

Pronominal Plurality (Vassilieva M. , 2005) . 

 Οι ΠΑΠ δομές περιέχουν μία προσωπική αντωνυμία σε πληθυντικό αριθμό 

και μια Προθετική Φράση με μία πρόθεση αντίστοιχη της Πρόθεσης «with» των 

Αγγλικών. Πρόκειται για μία πρόθεση που δηλώνει συνοδεία. Η αντίστοιχη πρόθεση 

των Ελληνικών είναι το «με». Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δομής αυτής είναι ότι, 

ενώ αποτελείται από μία αντωνυμία πληθυντικού αριθμού, η αντωνυμία αυτή 

ερμηνεύεται εν προκειμένω σαν να βρίσκεται σε ενικό αριθμό. Πιο συγκεκριμένα, η 

αντωνυμία πληθυντικού αριθμού είναι αμφίσημη μεταξύ των δυο σημασιών, του 

Ενικού και του Πληθυντικού, όπως φαίνεται στο παράδειγμα (1). Επομένως, το 

ενδιαφέρον της συγκεκριμένης δομής έγκειται στην αμφισημία αυτή και στο τι είναι 

αυτό που την προκαλεί. 

(1)  My    s        Petej              pojëm          domoj. 

??   with   Peter-Instr      go-fut            home.  

 α) ‘Εμείς θα πάμε σπίτι με τον Πέτρο.’ 

 β) ‘Εγώ και ο Πέτρος  θα πάμε σπίτι.’ 

 Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε αρκετές γλώσσες, όπως τα Σλοβένικα, τα 

Ρώσικα, τα Τσέχικα, τα Πολωνικά, όλες Σλάβικες γλώσσες. Καίριο ερώτημα το οποίο 

παραμένει αναπάντητο είναι η μη καθολικότητα του φαινομένου και το που αυτή 

οφείλεται. Το ερώτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς ότι 

αντωνυμίες πληθυντικού αριθμού υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες. Που οφείλεται 

λοιπόν η μη ύπαρξη της ΠΑΠ δομής σε όλες τις γλώσσες;  



 
9 

 Εκ πρώτης όψεως η δομή αυτή φαίνεται να υπάρχει και στα Ελληνικά: 

(2) Εμείς με τη Μαρία πήγαμε σινεμά. 

 α) ‘Εμείς και η Μαρία πήγαμε σινεμά.’ 

β) ‘Εγώ και η Μαρία πήγαμε σινεμά.’ 

Η αντωνυμία της πρότασης (2) φαίνεται να μπορεί να σημαίνει τόσο «εμείς» όσο και 

«εγώ». Ωστόσο, προκειμένου να μπορεί να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για την 

ύπαρξη της δομής στα Ελληνικά θα πρέπει να ελέγξει αν και κατά πόσο τα 

χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί στη δομή αυτή ισχύουν και για τα Ελληνικά. 

Ακόμα, η περίπτωση των Ελληνικών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα Ελληνικά 

είναι γλώσσα που μπορεί να παραλείπει το υποκείμενο. Θα διερευνηθούν λοιπόν τα 

εξής ερωτήματα: Η παράλειψη του υποκειμένου δημιουργεί περιορισμούς στην 

έκφραση της δομής; Προσθέτει νέα χαρακτηριστικά; 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η περίπτωση των Ελληνικών θα εξεταστεί με βάση τα 

χαρακτηριστικά της δομής έτσι όπως έχουν περιγραφεί στα δύο προαναφερθέντα 

άρθρα για τις Σλάβικες γλώσσες, που αποτελούν και την αφετηρία αυτής της 

διπλωματικής. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η περιγραφή αυτών των δομών έτσι όπως 

έχει αναφερθεί στα συγκεκριμένα άρθρα συσχετιστικά με άλλες δομές στις οποίες 

συμμετέχει η Προθετική Φράση «με» (μέρος Α). Αμέσως μετά θα αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά της ΠΑΠ στα Ελληνικά, έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα που 

έγινε και θα εξεταστούν ομοιότητες και διαφορές με τα Ρώσικα (μέρος Β). Τέλος, θα 

επιχειρηθεί να δοθεί μία πρώτη απάντηση στην γενεσιουργό αίτια των διαφορών 

αυτών (μέρος Γ). 
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Α’ Μέρος: Η ΠΑΠ δομή στα Ρώσικα 
  

1.  Οι λειτουργίες της Προθετικής Φράσης Συνοδείας στα Ρώσικα 
 

Α) Οι διαφορετικές σημασίες 

 

 Σύμφωνα με τους Vassilieva & Larson (2005) και Vassilieva (2005) η 

προθετική φράση με την πρόθεση «s» (=με) στα Ρώσικα μπορεί να έχει πολλές 

λειτουργίες και να χρησιμοποιείται σε διάφορες δομές αντικατοπτρίζοντας κάθε φορά 

έναν άλλο συντακτικό ρόλο. Μία προθετική φράση τέτοιου είδους μπορεί: α) να 

δηλώνει σύζευξη, β) να προσδιορίζει το Ρήμα ή γ) μία ονοματική φράση. Οι 

διαφορετικές αυτές λειτουργίες προφανώς αντιστοιχούν σε διαφορετικές συντακτικές 

δομές 

(3) Mal’čiki            s      devočkami   tancevali. 

 Boys-Nom    with   girls-Instr     danced   

 α) ‘Τα αγόρια και τα κορίτσια χόρεψαν.’  Σύζευξη 

β) ‘Τα αγόρια χόρεψαν με τα κορίτσια.’ Προσάρτημα του ρήματος 

γ) ‘Τα αγόρια που είχαν κορίτσια χόρεψαν.’   Προσάρτημα του Ονόματος. 

 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η Προθετική Φράση «με» έχεις τρεις 

λειτουργίες. Οι τρεις αυτές διαφορετικές λειτουργίες προφανώς θα έχουν και 

διαφορετικές ιδιότητες με βάση τις οποίες διακρίνονται όπως θα φανεί παρακάτω. 

Στην επόμενη ενότητα, συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι ιδιότητες αυτές έτσι 

όπως καταγράφηκαν στο άρθρο των Vassilieva & Larson (ο. π) και στη διατριβή της 

Vassilieva (ο. π). Το ερώτημα που τίθεται στα άρθρα αυτά είναι αν η Προθετική 

Φράση που συμμετέχει στις ΠΑΠ δομές, όπως αυτή του παραδείγματος (1), μπορεί 

να ενταχθεί σε κάποια από τις τρεις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν. Όπως θα 

δούμε, η απάντηση που δίνεται είναι ότι η Προθετική Φράση των ΠΑΠ δομών 

αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, γι αυτό 

και χρήζει ξεχωριστής μελέτης.  
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Β) Οι ιδιότητες της Προθετικής Φράσης που εισάγεται με το «με» στα Ρώσικα 

 

1. Η συμφωνία (Agreement) υποκειμένου ρήματος 

 

 Όταν η προθετική φράση είναι μέρος σύζευξης, όπως στα παραδείγματα 

3α και 4, τότε το ρήμα εμφανίζει συμφωνία πληθυντικού αριθμού, πράγμα το οποίο 

συμβαίνει και στην κανονική σύζευξη που πραγματοποιείται με το «και», όπως στο 

παράδειγμα 5. Αντιθέτως, όταν η Προθετική Φράση είναι προσάρτημα, όπως στα 

παραδείγματα 3β, 3γ, 6 και 7,  το ρήμα μαρκάρεται με ενικό.  

(4)  Σύζευξη με «με»: 

 [DP mal’čik         s       koškoj]   ušli         domoj. 

  Boy-Nom      with   cat-instr   went-pl   home. 

 ‘Το  αγόρι με τη γάτα πήγαν σπίτι’ 

(5) Σύζευξη με «και»: 

 [DPmal’čik          i   koška]     ušli          domoj. 

 Boy-Nom       and cat-Instr   went-pl   home. 

 ‘Το αγόρι και το γατάκι πήγαν σπίτι.’ 

(6) Προσάρτημα στο ρήμα: 

  mal’čik       [VP  s     koškoj    [VP ušël       domoj]].  

          Boy-Nom     with   cat-Instr    went-Sg  home  

 ‘Το αγόρι πήγε σπίτι με τη γάτα.’ 

(7) Προσάρτημα στο όνομα: 

 [NP [NP mal’čik        [s       koškoj]]    [VP ušël       domoj].  

        Boy-Nom      with    cat-Instr      went-sg       home  

 ‘Το αγόρι με τη γάτα πήγε σπίτι.’ 
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 Όπως δείχνουν τα παραπάνω παραδείγματα, η συμφωνία υποκειμένου 

ρήματος μπορεί να λειτουργήσει ως διαγνωστικό τεστ για την διάκριση των 

Προθετικών Φράσεων «με» που είναι μέλη μιας σύζευξης από αυτές που είναι 

προσαρτήματα. Ο πληθυντικός αριθμός δείχνει ότι η λειτουργία της Προθετικής 

Φράσης «με» είναι αυτή του δεύτερου μέλους μιας σύζευξης. 

 

2.  Η απομάκρυνση της Προθετικής Φράσης από το Υποκείμενο 

 

Όταν η Προθετική Φράση είναι προσάρτημα στο Ρήμα, μπορεί να βρίσκεται 

μακριά από το υποκείμενο. Επομένως, όπως φαίνεται από το παράδειγμα 8, η 

δυνατότητα απομάκρυνσης από το υποκείμενο είναι ένα ακόμα τεστ που διακρίνει τα 

ρηματικά προσαρτήματα από τα ονοματικά και από την περίπτωση της σύζευξης, 

αφού η απομάκρυνση δεν επιτρέπεται στις συζευκτικές δομές (παράδειγμα 9) 

(8) Ρηματικό Προσάρτημα: 

 Ivan    [VP [VP ušël    domoj]  s      Petej]. 

 Ι-Nom        went-sg  home  with  P-Instr 

 ‘Ο Ιβαν πηγε σπίτι με τον Πέτρο.’ 

(9)  Σύζευξη με «και»: 

 *Ivan    ušli      domoj    i    Petja. 

 Ι-Nom went-pl home  and  P-Nom 

 ‘Ο Ιβάν και ο Πέτρος πήγαν σπίτι.’ 

(10) Σύζευξη με «με»: 

 *Ivan     ušli       domoj  s       Petej.  

  I-Nom went-pl home  with P-Instr 

 ‘Ο Ιβάν και ο Πέτρος πήγαν σπίτι.’ 
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(11)  Προσάρτημα: 

 Mal’čik idët    s        kotënkom  domoj. 

 Boy      goes   with   kitten        home 

 α) Ονοματικό: 

 * ‘Το αγόρι με το γατάκι (= που έχει το γατάκι) πηγαίνουν σπίτι’ 

 β) Ρηματικό: 

 ‘Το αγόρι πηγαίνει σπίτι με το γατάκι.’ 

 

 Από τα παραπάνω παραδείγματα είναι φανερό ότι η απομάκρυνση της 

προθετικής φράσης από το Υποκείμενο είναι δυνατή μόνο όταν αυτή είναι ρηματικό 

προσάρτημα (παράδειγμα 11β). Αυτό συνεπάγεται ότι η απομάκρυνση μπορεί να 

λειτουργήσει ως ένα διαγνωστικό κριτήριο για τη διάκριση των προθετικών 

φράσεων που είναι ρηματικά προσαρτήματα. 

 

3.  Η επιλογή του ρήματος 

 

 Η προθετική φράση «με» μπορεί να λειτουργήσει σαν ρηματικό προσάρτημα 

μόνο όταν το ρήμα εκφράζει σημασιολογικά πράξη που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με συνοδεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με μη-δραστικά ρήματα η προθετική φράση 

«με» να μη μπορεί να λειτουργήσει σαν προσάρτημα (παράδειγμα 12β). Αντιθέτως, 

όταν η προθετική φράση είναι μέλος σύζευξης  (παραδείγματα 13 και 14)  ή 

ονοματικό προσάρτημα (παράδειγμα 12α) μπορεί να συνδυάζεται με οποιοδήποτε 

ρήμα.  

(12) Mal’čik     s      kotënkom   nenavidit brokkoli. 

 Boy-Nom with  kitten-Instr   hates-sg  broccoli-acc 

 Α) Ονοματικό προσάρτημα: 

 ‘Το αγόρι με το γατάκι μισεί το μπρόκολο.’ 
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 Β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 # ‘Το αγόρι μισεί το μπρόκολο με το γατάκι.’  

(13)  Σύζευξη με «με»: 

 Mal’čik     s      kotënkom   nenavidjat brokkoli. 

 Boy-Nom with  kitten-Instr   hate-pl     broccoli 

 ‘Το αγόρι και το γατάκι μισούν το μπρόκολο.’ 

(14)  Σύζευξη με «και»: 

 Mal’čik       i            kotënok  nenavidjat brokkoli. 

 Boy-Nom and (his) kitten      hate-pl       broccoli 

 ‘Το αγόρι και το γατάκι μισούν το μπρόκολο.’ 

 

 Επομένως, η σημασιολογική ομάδα στην οποία ανήκει το ρήμα μπορεί να 

θεωρηθεί σαν κριτήριο που διακρίνει τις προθετικές φράσεις, όταν είναι ρηματικά 

προσαρτήματα, από τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

 

4.  Η δυνατότητα εξαγωγής από τα Wh-ερωτηματικά στοιχεία 

 

 Σύμφωνα με τους Larson & Vassilieva (2005) η προθετική φράση «με» 

μπορεί να βγει έξω από την Wh-φράση μόνο όταν είναι ρηματικό προσάρτημα. Αυτό 

επιβεβαιώνεται κι από τα παρακάτω παραδείγματα: 

(15) [s        kem]   Ivan  nabjudaet  nad    mal’čicom? 

 With whom  Ivan  watches     over      boy? 

 α) Ρηματικό προσάρτημα: 

 ‘Με ποιον προσέχει ο Ιβάν το αγόρι;’ 
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 β) Σύζευξη με «με»: 

 *’Ποιος ο Ιβάν προσέχει το αγόρι και’; 

 γ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 *’Το αγόρι με ποιον ο Ιβάν προσέχει;’ 

 

Από τα παραπάνω παραδείγματα είναι φανερό ότι στα Ρώσικα η προθετική φράση 

μπορεί να μετακινηθεί έξω από το wh-ερωτηματικό στοιχείο μόνο όταν είναι 

ρηματικό προσάρτημα. 

 

5. Δέσμευση 

 

 Πέρα από τις παραπάνω διαφοροποιήσεις της προθετικής φράσης «με» 

ανάλογα με την συντακτική της θέση, υπάρχει μία τελευταία. Αυτή σχετίζεται με την 

δέσμευση των αναφορικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, όπως παρατηρούν οι Larson και 

Vassilieva (ο. π), όταν η προθετική φράση λειτουργεί σαν το δεύτερο μέλος μιας 

σύζευξης κι άρα η πρόθεση «με» λειτουργεί σαν σύνδεσμος σύζευξης, όπως 

συμβαίνει με το «και», τότε το Υποκείμενο με τη Προθετική φράση μπορούν να 

λειτουργήσουν από κοινού σαν αντικείμενο αναφοράς ενός αναφορικού στοιχείου, 

επειδή του κάνουν c-command.  

 

(16) α) Σύζευξη με «με»: 

 [Mal’čik i    s      kotënkomj]i+j   ušli        v  svoju*i/*j/i+j   komnatu.  

 boy-Nom  with  kitten-Instr    went-Pl  to  self’s           room. 

 ‘Το αγόρι και το γατάκι πήγαν στο δωμάτιο τους.’  
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 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 Mal’čiki    [vp   s      kotënkomj      ušël          v    svojui/*j   komnatu]. 

 Boy-Nom     with    kitten-Instr  went-Sg   to  self’      room. 

 ‘Το αγόρι πήγε στο δωμάτιο του με το γατάκι.’ 

 γ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 [Mal’čik     s        kotënkom]k      ušël           v    svojuk   komnatu. 

 Boy-Nom  with   kitten-Instr    went-Sg   to   self’      room 

 ‘Το αγόρι με το γατάκι(= που είχε το γατάκι) πήγε στο δωμάτιο του.’ 

 

 Όπως φαίνεται στο παράδειγμα (16), στα Ρώσικα μόνο όταν η Προθετική 

Φράση είναι μέλος της σύζευξης, πράγμα το οποίο γίνεται φανερό από τη συμφωνία 

πληθυντικού αριθμού στο ρήμα (16α), είναι δυνατό το Υποκείμενο μαζί με την 

προθετική φράση να λειτουργήσει σαν αντικείμενο αναφοράς για το αναφορικό 

στοιχείο. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση είναι αντιγραμματικό το αναφορικό να 

συναναφέρεται μόνο με το Υποκείμενο ή μόνο με την Προθετική φράση. Η 

παραπάνω ιδιότητα εμφανίζεται και στην κλασική σύζευξη με το «και». Αντιθέτως, 

όταν η προθετική φράση είναι ρηματικό (παράδειγμα 16β) ή ονοματικό (16γ) 

προσάρτημα, δε μπορεί να λειτουργήσει από κοινού με το Υποκείμενο σαν 

αντικείμενο αναφοράς. Γι αυτό και στο ρήμα εμφανίζεται σε ενικό αριθμό. 
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2. Η ιδιαιτερότητα της Προθετικής Φράσης των ΠΑΠ δομών 
 

 Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκαν οι πιθανές συντακτικές 

λειτουργίες της «με» προθετικής φράσης στα Ρώσικα σύμφωνα με τους Vassilieva 

και Larson (ο. π). Η εν λόγω προθετική φράση μπορεί να λειτουργήσει είτε σαν μέλος 

σύζευξης είτε σαν προσάρτημα –ονοματικό ή ρηματικό. Στο προαναφερθέν άρθρο 

που σαν στόχο έχει να αναλύσει τις ΠΑΠ δομές υποστηρίζεται ότι η προθετική 

φράση που εμφανίζεται σε αυτές τις δομές δεν εντάσσεται σε καμία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις. Επομένως, οι ΠΑΠ δομές δεν είναι ούτε περιπτώσεις 

σύζευξης, ούτε όμως πρόκειται και για αντωνυμίες ή ρήματα που λαμβάνουν ως 

προσάρτημα αυτή την προθετική φράση, καθώς αυτή εμφανίζει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά από τα προαναφερθέντα (Vassilieva 2001 in Vassilieva & Larson ο. 

π).  

 Προκειμένου να διαφανούν οι διαφορετικές ιδιότητες της «με»  προθετικής 

φράσης οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τα διαγνωστικά κριτήρια που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα με εξαίρεση αυτό της συμφωνίας με το ρήμα, μιας και 

στις ΠΑΠ δομές η αντωνυμία, που είναι το Υποκείμενο, είναι στον πληθυντικό, 

οπότε ούτως ή άλλως το ρήμα εξαιτίας της εμφανίζει συμφωνία πληθυντικού. 

  Οι Vassilieva & Larson (ο. π) ελέγχουν και το μαρκάρισμα του γένους στις 

ΠΑΠ δομές και το αν αυτό επηρεάζεται από την προθετική φράση. Για να ελέγξουν τι 

συμβαίνει με το γένος δανείζονται παραδείγματα από τα Πολωνικά και τον Dyla 

(1988, 2003 in Vassilieva & Lason, ο. π), καθώς τα Ρώσικα δεν μαρκάρουν το γένος 

στο ρήμα.  

(17)  Σύζευξη: 

 α) Ewa      i      Janek   poszli                na   spacer. 

     E-fem and  J-masc  went-3pl.virile1  for  walk 

    ‘Η Εύα και ο Γιάννης πήγαν βόλτα.’ 

  

                                                                 
1
 αρσενικό 
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 β) Ewa     i     Maria    poszly                     na   spacer. 

     E-fem and  M-fem  went3pl.non-virile  for  walk 

     ‘Η Εύα και η Μαρία πήγαν βόλτα.’ 

(18) α) Σύζευξη με «με»: 

 Ewa      z         Jankiem   poszli                na   spacer. 

 E-fem   with   J-masc     went-pl.virile   for   walk 

 ‘Η Εύα και ο Γιάννης πήγαν βόλτα.’ 

 β) ΠΑΠ ερμηνεία: 

 My   z      Marcinem  pojechaliśmy      na zakupu. 

 We  with  M-masc     went-1pl.virile   shopping 

 ‘Εγώ (θηλ/αρσ) και ο Μ πήγαμε για ψώνια.’ 

 γ) Ρηματικό προσάρτημα: 

 My   z       Marcinem   pojechalyśmy             na zakupu. 

 We  with   M-masc     went-1pl.non-virile   shopping 

 ‘Εμείς πήγαμε για ψώνια με τον Μ.’ 

 δ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 Kobieta   z        malym  chłopcem  zmarszczyła brwi. 

 Woman  with   small     boy-masc  frowned-3sg. non-virile  

 ‘Η γυναίκα με το μικρό αγόρι κατσούφιασε.’ 

 

 Τα παραδείγματα δείχνουν πως στα Πολωνικά το ρήμα μαρκάρεται με το 

χαρακτηριστικό [αρσενικό], αν τουλάχιστον ένα από τα υποκείμενα του είναι 

αρσενικό, όποιο κι αν είναι αυτό (βλ. παράδειγμα 17). Στην σύζευξη με την πρόθεση 
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«με» και στις ΠΑΠ περιπτώσεις η Προθετική φράση είναι αυτή που καθορίζει το 

μαρκάρισμα του γένους στο ρήμα (18α, β), πράγμα που δεν συμβαίνει όταν η 

προθετική φράση είναι προσάρτημα (18γ, δ). Επομένως, ως προς το χαρακτηριστικό 

του γένους η Προθετική Φράση των ΠΑΠ συμπεριφέρεται σαν να είναι το δεύτερο 

μέλος μίας σύζευξης με «με». 

 Ως προς τη δυνατότητα απομάκρυνσης από το υποκείμενο η προθετική φράση 

των ΠΑΠ συμπεριφέρεται σαν ρηματικό προσάρτημα, καθώς μπορεί να 

απομακρυνθεί από το Υποκείμενο, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα προσαρτήματα 

και την περίπτωση της σύζευξης.  

 

(19) My   pojdëm   zavtra       s         Ivanom   v   magazine   i       vsë   kupim. 

 We   go-fut    tomorrow  with    Ivan         to  store         and    all    buy-fut 

 α) ΠΑΠ: 

 ‘Ο Ιβάν και εγώ θα πάμε στο κατάστημα αύριο και θα πάρουμε όλα (όσα 

 χρειαζόμαστε)’ 

 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 ‘Εμείς θα πάμε με τον Ιβάν αύριο στο κατάστημα και θα πάρουμε όλα (όσα 

 χρειαζόμαστε)’ 

 γ) Σύζευξη με «με»: 

 * ‘Εμείς και ο Ιβάν θα πάμε αύριο στο κατάστημα και θα πάρουμε όλα (όσα 

 μας χρειάζονται).’ 

 

 Κατά τους Larson & Vassilieva (ο. π), αυτή η δυνατότητα απομάκρυνσης της 

προθετικής φράσης στις ΠΑΠ δομές της επιτρέπει και να θεματοποιείται (20) και να 

αναφορικοποιείται (21). 
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(20) S       Sajmonom my poznakomilis’ v Germanii,  v 1995   godu. 

 With Simon      we met-pl           in Germany, in 1995  year 

 ‘Ο S. κι εγώ συναντηθήκαμε στη Γερμανία.’ 

(21) Tot paren’, s        kotorym  my  v  škole   sideli  za         odnoj  partoj ….. 

 the boy      with   which      we  in school  sat      behind  one    desk 

 Το αγόρι με το οποίο μοιραζόμασταν το ίδιο θρανίο στο σχολείο…. 

 

 Η προθετική φράση των ΠΑΠ δομών δεν θέτει κανένα περιορισμό στο ρήμα 

το οποίο επιλέγει (παράδειγμα 22α). Αυτό δεν συμβαίνει με τα ρηματικά 

προσαρτήματα, τα οποία επιλέγουν ρήματα που κατά κύριο λόγο δίνουν το θεματικό 

ρόλο του Δράστη και είναι συμβατά με ρήματα που μπορούν να πάρουν 

προσαρτήματα που δηλώνουν συνοδεία (παράδειγμα 12β και 22β).  

 

(22) My    s       Ivanom  nenavidim  brokkoli. 

 We   with  Ivan        hate-1pl     broccoli. 

 α) ΠΑΠ: 

 ‘Ο Ιβάν κι εγώ μισούμε το μπρόκολο.’ 

 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 * ‘Εμείς μισούμε το μπρόκολο με τον Ιβάν.’ 

 γ) Σύζευξη: 

 * ‘Εμείς και ο Ιβάν μισούμε το μπρόκολο.’ 

 

 Μία ακόμα ιδιότητα της προθετικής φράσης στις ΠΑΠ δομές είναι ότι δε 

μπορεί να σχηματίσει ερώτηση. Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζει τόσο τα ονοματικά 

προσαρτήματα όσο και την προθετική φράση στην σύζευξη με «με». 
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(23) S        kem     my  xodili  v   magazin? 

 With  whom  we   went  to  store 

 α) ΠΑΠ: 

 * ‘Εγώ και ποιος πήγαμε στο κατάστημα;’ 

 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 ‘Με ποιον πήγαμε εμείς στο κατάστημα;’ 

 γ) Σύζευξη: 

 * ‘Εμείς και ποιος πήγαμε στο κατάστημα;’ 

 

 Η προθετική φράση των ΠΑΠ δομών, όπως φαίνεται στο παράδειγμα 24α, 

έχει την ιδιότητα να λειτουργεί από κοινού με το υποκείμενο σαν αντικείμενο 

αναφοράς των αναφορικών στοιχείων. Την ιδιότητα αυτή την μοιράζεται με την 

προθετική φράση στη σύζευξη (παράδειγμα 16α).  

(24)  My   s       Petej  čitaem  svoju  knigu. 

 We  with  Peter  read      self’s  book 

 α) ΠΑΠ: 

 ‘Ο Πέτρος κι εγώ διαβάζουμε το βιβλίο *του/*μου/μας.’ 

 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 ‘Εμείςi διαβάζουμε το βιβλίο μαςi/*του/*μαςi+j με τον Πέτροj.’ 

 

 Με βάση όλα τα παραπάνω οι Vassilieva και Larson (ο. π) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η προθετική φράση των ΠΑΠ δομών δε μπορεί να ενταχθεί σε καμία 

από τις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η εν λόγω 

προθετική φράση φαίνεται να μοιάζει περισσότερο με την προθετική φράση της 
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σύζευξης με καθώς διαφέρουν μόνο στην δυνατότητα απομάκρυνσης από το 

υποκείμενο.  

 Αν και θα ήταν εύλογο κανείς να υποθέσει ότι οι ΠΑΠ δομές αποτελούν 

τελικά περιπτώσεις σύζευξης, φαίνεται ωστόσο να παρουσιάζουν και περαιτέρω 

διαφορές με την κλασική σύζευξη. Καταρχάς, το «με» δεν είναι εναλλάξιμο με το 

«και» όπως συμβαίνει στην κανονική σύζευξη. 

 

(25) α) Σύζευξη με «με»:  

 Ivan     s         Petej     znajut      nemeckij. 

  I-nom   with   P-instr   know-pl  German-acc 

 ‘Ο Ιβάν και ο Πέτρος ξέρουν Γερμανικά’ 

 β) Σύζευξη με «και»: 

 Ivan    i       Petja    znajut     nemeckij. 

 I-nom and  P-nom  know-pl  German-acc 

 ‘Ο Ιβάν και ο Πέτρος ξέρουν Γερμανικά.’ 

(26) α) ΠΑΠ: 

 My  s         Petej   znajem    nemeckij. 

 We  with  P-instr  know-pl  German 

 ‘Ο Πέτρος κι εγώ ξέρουμε Γερμανικά.’ 

 β) Σύζευξη με «και»: 

 My  i        Petja    znajem    nemeckij. 

 We  and  P-nom   know-pl  German 

 ‘Ο Πέτρος κι εμείς ξέρουμε Γερμανικά.’ 
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 Ακόμα, τα μέλη της πραγματικής σύζευξης αλλάζουν ελεύθερα θέση μεταξύ 

τους ελεύθερα εν αντιθέσει με αυτά των ΠΑΠ δομών. 

(27) Σύζευξη με «με»: 

 α) Maša     s        Sašej     tancevali. 

    M-nom  with  S-instr  danced-pl 

    ‘Η Μάσα και η Σάσα χόρεψαν.’ 

 β)  Saša     s       Mašej    tancevali. 

     S-nom  with  M-instr  danced-pl 

     ‘Η Σάσα και η Μάσα χόρεψαν.’ 

(28) ΠΑΠ: 

 α) My  s        Petej     tancevali. 

     We  with  P-instr  danced-pl 

     ‘Ο Πέτρος κι εγώ χορέψαμε.’ 

 β)  Petja     s       name      tancevali. 

       P-nom  with  us-instr  danced-pl 

  i) ΠΑΠ ερμηνεία: 

  * ‘Ο Πέτρος κι εγώ χορέψαμε.’ 

  ii) Ερμηνεία σύζευξης: 

  ‘Ο Πέτρος κι εμείς χορέψαμε.’ 

 

 Τέλος, στα Ρώσικα οι αντωνυμίες δεν εμφανίζονται στις Προθετικές Φράσεις 

συνοδείας (29α) και δεν προτιμώνται στην σύζευξη (29β). Ωστόσο, η ΠΑΠ δομή 

απαιτεί αντωνυμία πληθυντικού την ίδια στιγμή που, αν αντικατασταθεί η αντωνυμία 
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πληθυντικού στην δομή αυτή με ένα οποιοδήποτε όνομα σε πληθυντικό αριθμό, 

χάνεται η περιεκτική ερμηνεία (30δ). 

(29) α) Σύζευξη με «με»: 

 *Ty         so       mnoj        tancevali. 

   You-sg  with   me-instr  danced-pl 

   ‘Εσύ κι εγώ χορέψαμε.’ 

 β) Σύζευξη με «και»: 

 Ty          i       ja         tancevali. 

 You-sg  and  I-nom  danced-Pl 

 ‘Εσύ κι εγώ χορέψαμε.’ 

(30) Studenty    s        Petej  sideli  na  divance 

 Students  with   Peter   sat     on  sofa 

 α) Ρηματικό προσάρτημα: 

 ‘Οι μαθητές κάθισαν στον καναπέ με τον Πέτρο.’ 

 β) Σύζευξη «με»: 

 ‘Οι μαθητές και ο Πέτρος κάθισαν στον καναπέ.’ 

 γ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 ‘Οι μαθητές (που είχαν έρθει με τον Πέτρο) κάθισαν στον καναπέ.’ 

 δ) ΠΑΠ: 

 * ‘Ο Πέτρος κι ένας άλλος μαθητής κάθισαν στον καναπέ.’ 

 

 Μία ακόμα διαφορά εντοπίζεται στο πεδίο της δέσμευσης  στο εσωτερικό του 

συστατικού που περιέχει την ΠροθΦ. Συγκεκριμένα, όταν η προθετική φράση είναι 
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μέρος της σύζευξης, το πρώτο μέλος μπορεί να δεσμεύει το δεύτερο, πράγμα που δεν 

είναι δυνατό στις ΠΑΠ δομές (Vassilieva, ο. π). 

(31) Σύζευξη: 

 Dašai    so       svoimi/*eëi  drugom  pošli      na  pljaž. 

 Dasha  with   self’s/*her  friend    went-pl  to  beach.  

 ‘Η Ντασα και η φίλη της πήγαν στην παραλία’ 

(32) ΠΑΠ: 

 My  so       svoej  sestroj  pošli      na  pljaž. 

 We  with  self’s  sister    went-pl  to  beach 

 * ‘Εγώ και η αδερφή μου πήγαμε στην παραλία.’ 

 

 Τέλος, διαφορά μεταξύ της σύζευξης και της ΠΑΠ δομής εντοπίζεται και 

στην ιεραρχία των χαρακτηριστικών. Είναι χαρακτηριστικό της σύζευξης γενικά να 

ενώνει τα χαρακτηριστικά των μελών της ή να επιλέγει τα εξέχοντα χαρακτηριστικά 

τους για να επιτευχθεί συμφωνία. Παραδείγματος χάριν, στα Ρώσικα, αν 

συνδυάσουμε α’ ενικό και β’ ενικό πρόσωπο το ρήμα θα μαρκαριστεί με α’ 

πληθυντικό, αν αυτά τα δύο στοιχεία είναι σε σχέση σύζευξης, ανεξάρτητα από το 

ποιο είναι πρώτο (βλ. 31). Στις ΠΑΠ δομές κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά της 

αντωνυμίας, η οποία πρέπει πάντα να βρίσκεται πάντα σε ανώτερη θέση στην 

Κλίμακα του Προσώπου από την προθετική φράση (βλ. 34). 

 

(33) Ty           i       ja   oba   nenavidim  brokkoli. 

 You-sg  and   I    both  hate-1pl      broccoli 

 ‘Εσύ κι εγώ μισούμε το μπρόκολο.’ 
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(34) α) My  s         nim  nenavidim  brokkoli. 

     We  with   him  hate-1pl     broccoli. 

     ‘Αυτός κι εγώ μισούμε στο μπρόκολο.’ 

 β) *Oni    so      mnoj  nenavidjat/nenavidim  brokkoli.    

       They  with  me      hate-3pl/ 1pl                broccoli 

       ‘Αυτός κι εγώ μισούμε το μπρόκολο.’ 

 

 Οι παραπάνω διακριτές ιδιότητες των προθετικών φράσεων στις ΠΑΠ 

οδήγησαν τους Vassilieva & Larson (ο. π) να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για 

ξεχωριστή συντακτική λειτουργία. Δεν είναι ούτε προσάρτημα, ούτε δομή σύζευξης η 

ΠΑΠ δομή. Την ίδια στιγμή που διαπιστώνεται αυτή η διακριτότητα σημειώνονται 

και μια σειρά από ομοιότητες με τις άλλες συντακτικές λειτουργίες και κυρίως με 

αυτή της σύζευξης. 
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Β’ Μέρος: Η περίπτωση των Ελληνικών 

 

 Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν με αναλυτικό τρόπο τόσο η 

προθετική φράση συνοδείας που υπάρχει στην υπό εξέταση δομή όσο και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής που, όπως υποστηρίχθηκε από τους Vassilieva & 

Larson (ο. π) και Vassilieva (ο. π), την καθιστούν διακριτή συντακτική περίπτωση. 

Ειδικότερα, η προθετική φράση συνοδείας των ΠΑΠ δομών στα Ρώσικα δεν μπορεί 

να ενταχθεί σε καμία από τις συντακτικές κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει η 

προθετική φράση «s», αφού δε μπορεί να είναι ούτε προσάρτημα, ούτε μέλος 

σύζευξης. Την ίδια στιγμή που διαπιστώνεται αυτό, είναι επίσης σαφές ότι η 

προθετική φράση των ΠΑΠ δομών παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την σύζευξη.  

 Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί η αντίστοιχη προθετική φράση των 

ελληνικών, η οποία σχηματίζεται από την πρόθεση «με». Τα ερωτήματα τα οποία θα 

μας απασχολήσουν είναι τα εξής: Ποιες είναι οι συντακτικές λειτουργίες της φράσης 

αυτής και τι ιδιότητες εμφανίζει; Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τα Ρώσικα; Που 

αυτές οφείλονται; Με βάση τα χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν στην προθετική 

φράση των ΠΑΠ δομών μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα για την ύπαρξη αυτής 

της δομής και στα Ελληνικά;  

 Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε έρευνα με 

ερωτηματολόγια (παρατίθενται στο παράρτημα) η οποία διεξήχθη σε δύο φάσεις 

λόγω του πλήθους των εξεταζόμενων περιπτώσεων. Υπήρξε κι ένα τρίτο 

ερωτηματολόγιο το οποίο λόγω του περιορισμένου χρόνου δόθηκε σε λίγα άτομα 

(παρατίθεται κι αυτό στο παράρτημα). 
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1.  Μεθοδολογία Έρευνας 
 

 Το δείγμα της έρευνας αφορούσε σαράντα άτομα ηλικίας 19 με 49 χρονών με 

μητρική γλώσσα την Ελληνική. Τα δεκαεπτά άτομα ήταν άντρες και τα είκοσι τρία 

γυναίκες. Η πρώτη φάση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τις τρεις 

Φεβρουαρίου μέχρι τις πέντε Μαρτίου του 2016. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 

τέσσερις Απριλίου και  ολοκληρώθηκε στις δεκαεννιά του ίδιου μήνα.  

 Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για την 

εξασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων ανά τρεις προτάσεις 

παρεμβλήθηκαν προτάσεις οι οποίες δεν σχετίζονταν με το εξεταζόμενο θέμα, 

προκειμένου να προσανατολίζεται για λίγο αλλού η σκέψη του συμμετέχοντα, ώστε 

να μπορεί όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και νηφάλια να συνεχίζει να απαντά στις 

ερωτήσεις που αφορούν στο θέμα. Ακόμα, οι ερωτήσεις τοποθετήθηκαν σε τυχαία 

σειρά, ώστε να μη μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από τον συμμετέχοντα ποια 

ιδιότητα εξετάζεται. Τέλος, το ερωτηματολόγιο περιείχε και κάποιες προτάσεις 

ελέγχου. Για τις προτάσεις αυτές ήταν δεδομένη η σωστή απάντηση κι ο μόνος λόγος 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν για τον έλεγχο του δείγματος, ώστε να μη ληφθούν 

υπόψη τα άτομα εκείνα που συστηματικά απαντούσαν με λανθασμένο τρόπο. 

 Το ερωτηματολόγιο είχε ηλεκτρονική μορφή και στάλθηκε στους 

συμμετέχοντες με τις αναγκαίες οδηγίες για την συμπλήρωση του. Ο υπολογισμός 

των ποσοστών ανά ερώτηση έγινε αυτόματα από την πλατφόρμα που 

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του (google forms).  

 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές2 που εξετάστηκαν είναι: α) το πρόσωπο της 

αντωνυμίας της ΠΑΠ δομής και β) το εμφανές ή μη υποκείμενο. Οι εξαρτημένες 

μεταβλητές3 της έρευνας ήταν: α) η μορφή της προθετικής φράσης (θεματοποιημένη, 

αναφορικοποιημένη), β) ο ρηματικός τύπος, γ) η ιεραρχία του προσώπου, δ) ο 

σχηματισμός ερώτησης των ΠΑΠ δομών, ε) η δυνατότητα εναλλαγής του «με» με το 

«και» και στ) η αντιστροφή των μελών της δομής. 

                                                                 
2
 Ανεξάρτητη είναι η μεταβλητή την οποία αξιολογούμε ή χειριζόμαστε για να έχει επίδραση σε μία 

άλλη μεταβλητή. 
3
 Εξαρτημένη είναι η μεταβλητή που ελέγχουμε αν επηρεάστηκε από τον χειρισμό/αλλαγή της 

ανεξάρτητης μεταβλητής. 
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 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες με τα αναλυτικά αποτελέσματα που 

δόθηκαν για κάθε χαρακτηριστικό. Οι προτάσεις χαρακτηρίζονται με τα σύμβολα της 

αντιγραμματικότητας (*) και της μετριότητας (?) ως προς την ΠΑΠ ερμηνεία, δηλαδή 

την ερμηνεία που δίνεται σε παρένθεση μέσα στην πρόταση. Αν μία πρόταση δεν 

έγινε αποδεκτή από τους ομιλητές για οποιαδήποτε ερμηνεία τότε έχει το σύμβολο 

*/? και δεν υπάρχει παρένθεση που να υποδεικνύει μία συγκεκριμένη ερμηνεία, 

δηλώνοντας έτσι πως όλες οι ερμηνείες απορρίφθηκαν ως αντιγραμματικές.  

 Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου προέκυψε σαν ανάγκη από τα 

αποτελέσματα που έδωσαν οι δύο προηγούμενες φάσεις της έρευνας. Δόθηκε σε 

μόλις δεκαέξι άτομα ηλικίας είκοσι ενός με τριάντα τριών χρόνων. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τις επτά μέχρι τις οχτώ Μαΐου. Ως προς τη μορφή του 

περιείχε την αξιολόγηση κάποιων προτάσεων για μία συγκεκριμένη σημασία με τη 

χρήση μία κλίμακας από το ένα μέχρι το πέντε. Λόγω του μικρού αριθμού 

συμμετεχόντων δε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα του. 
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2. Οι λειτουργίες της Προθετικής φράσης «με..» στα Ελληνικά 

 

 Όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως η Πρόθεση «s» στα Ρώσικα σχηματίζει 

φράσεις οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως προσαρτήματα (ονοματικά και 

ρηματικά), είτε ως μέλη σύζευξης, είτε να παίρνουν μέρος σε ΠΑΠ δομές. Τα 

κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραπάνω διάκριση θα εφαρμοστούν 

αντίστοιχα και για τα Ελληνικά, ώστε να φανεί, αν και στα Ελληνικά, η Προθετική 

Φράση «με» έχει τις ίδιες λειτουργίες.  

 Και στα Ελληνικά φαίνεται η πρόθεση «με» να μοιάζει με την πρόθεση «s» 

των Ρώσικων. Ωστόσο, στα Ελληνικά η εν λόγω προθετική φράση μπορεί να 

λειτουργήσει κι ως αντικείμενο. 

(35) α) Σύζευξη με «με»: 

 Το αγόρι με το γατάκι πήγαν στον κήπο. 

 β) Ρηματικό προσάρτημα (= συνοδεία): 

 Το αγόρι πήγε στον κήπο με το γατάκι. 

 γ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 Το αγόρι με το γατάκι (=που έχει το γατάκι) πήγε στον κήπο. 

 δ) ΠΑΠ: 

 Εμείς με το γατάκι (=Εγώ και το γατάκι) πήγαμε στον κήπο. 

 ε) Αντικείμενο: 

 Ο Γιώργος μοιάζει με τη Μαρία. 

 

Α. Η Ρηματική Συμφωνία 

 

 Το πρώτο κριτήριο που τέθηκε ήταν αυτό της συμφωνίας. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε ότι, όταν η Προθετική φράση είναι μέλος σύζευξης εμφανίζεται 

συμφωνία πληθυντικού. Αντιθέτως, όταν λειτουργεί σαν προσάρτημα, το ρήμα είναι 
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σε ενικό. Τα παρακάτω δεδομένα από τα Ελληνικά επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό που 

έχει γίνει για τα Ρώσικα. Όσον αφορά στην συμφωνία στις ΠΑΠ δομές, αυτή, 

ανεξάρτητα από την προθετική φράση, είναι πάντα πληθυντικού αριθμού εξαιτίας της 

χρήσης της προσωπικής αντωνυμίας πληθυντικού αριθμού. Επομένως, το τεστ της 

συμφωνίας δεν είναι το κατάλληλο για να ελέγξει αν η ΠΑΠ περίπτωση διαφέρει ως 

προς αυτό το χαρακτηριστικό με τις άλλες λειτουργίες της προθετικής φράσης «με».  

(36) α) Σύζευξη: 

 Το αγόρι με το κορίτσι (= το αγόρι και το κορίτσι) πήγαν/*πήγε σπίτι. 

 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 Το αγόρι με το κορίτσι (= με τη συνοδεία του κοριτσιού) πήγε/ *πήγαν 

 σπίτι.  

 γ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 Το αγόρι με το κορίτσι (= που είχε κορίτσι) πήγε/ *πήγε στο σπίτι. 

(37) ΠΑΠ: 

 Εμείς με τη Μαρία (=εγώ και η Μαρία) πήγαμε σπίτι.  

 

 Ωστόσο, τα Ελληνικά είναι γλώσσα που έχει τη δυνατότητα να παραλείπει το 

υποκείμενο στις προτάσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό της ελληνικής σε συνδυασμό με  

το γεγονός ότι, εν αντιθέσει προς τα Ρώσικα, στη γλώσσα μας επιτρέπονται οι δομές 

του τύπου «Εγώ με τη Μαρία είδαμε τη νέα ταινία του Ταραντίνο.» ίσως να είναι μία 

ένδειξη ότι στα Ελληνικά δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αντωνυμία πληθυντικού 

αριθμού για να εμφανιστεί συμφωνία πληθυντικού αριθμού. Στο ζήτημα αυτό θα 

επανέλθουμε αργότερα (σελ. 89, ενότητα 3β). 

 

Β. Η δυνατότητα απομάκρυνσης της Προθετικής Φράσης 

 

 Ένα επόμενο στοιχείο που διαφοροποιεί τις λειτουργίες της προθετικής 

φράσης είναι η δυνατότητα απομάκρυνσης από το υποκείμενο. Στα Ρώσικα μόνο τα 
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ρηματικά προσαρτήματα και η προθετική φράση της ΠΑΠ δομής μπορούν να 

απομακρυνθούν από το υποκείμενο (παραδείγματα 8 και 19), πράγμα το οποίο 

φαίνεται να ισχύει και για τα Ελληνικά (38): 

 (38) α) Σύζευξη: 

 *Ο Γιάννης πήγαν σπίτι με τον Πέτρο. 

 β) Ρηματικό προσάρτημα: 

 Ο Γιάννης πήγε σπίτι με τον Πέτρο. 

 γ) Ονοματικό προσάρτημα: 

 * Ο Γιάννης πήγε σπίτι με το σκύλο (=Ο Γιάννης που είχε τον σκύλο). 

 

 Στους παρακάτω πίνακες4 (1 και 2) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας σε ότι αφορά στη δυνατότητα απομάκρυνσης στις ΠΑΠ δομές: 

 

Πίνακας 1: Δυνατότητα Απομάκρυνσης της Προθετικής Φράσης από την Αντωνυμία στις ΠΑΠ δομές: 
Αποτελέσματα ανά πρόταση 

 

                                                                 
4
 Τα σύμβολα του πίνακα ερμηνεύονται ακολούθως: α) «Υ»: αφορά το αν η εξεταζόμενη πρόταση 

έχει φανερό το υποκείμενο (+) ή όχι (-), β) «Πληθ.»: δηλώνει το σύνολο του δείγματος που επέλεξε 
να ερμηνεύσει την αντωνυμία πληθυντικού αριθμού ή την συμφωνία πληθυντικού αριθμού στο 
ρήμα ως ενδεικτικό της ύπαρξης συνόλου, γ) «ενικ.»: αναφέρεται στο σύνολο που επέλεξε να 
ερμηνεύσει την αντωνυμία πληθυντικού αριθμού ή την ρηματική συμφωνία πληθυντικού αριθμού 

σαν να αναφέρονται σε ένα μόνο άτομο πέρα από αυτό που δηλώνεται με την προθετική φράση, δ) 
«*»: με αυτό το σύμβολο δηλώνεται η αντιγραμματικότητα της πρότασης και ε) «?» για αυτούς που 
θεώρησαν τις προτάσεις μέτριες. 

Πρόσ

ωπο 

Πρόταση Υ Πληθ. Ενικ. και τα 2 * ? 

 Εμείς πήγαμε με την Ελένη για φαγητό. + 45% 2,5% 50% 0% 5% 

α’ Εμείς βάψαμε με τον Πέτρο το σπίτι. + 25% 17,5% 55% 5% 2,5% 

 Αρχίσαμε με την Κατερίνα Κολύμβηση - 15% 40% 47,5% 0% 2,5% 

 Εσείς παίξατε με τη Δανάη κιθάρα. + 32,5% 10% 57,5% 2,5% 0% 

β’ Εσείς πλύνατε με τη Γιώτα το σκυλί. + 20% 25% 55% 2,5% 0% 

 Μετακομίσατε με τη Μαρία αλλού. - 2,5% 37,5% 57,5% 0% 2,5% 

 Αυτοί τραγούδησαν με το Γιώργο. + 77,5% 0% 10% 0% 5% 

γ’ Αυτοί ίδρυσαν με το Γιάννη μία εταιρία. + 72,5% 0% 27,5% 2,5% 0% 

 Είδαν με το Γιώργο την ταινία. - 32,5% 7,5% 57,5% 2,5% 0% 
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Πίνακας 2: Απομάκρυνση της Προθετικής Φράση: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

 

(39) Α’ Πρόσωπο: 

 α) Εμείς πήγαμε με την Ελένη (=Εγώ και η Ελένη) για φαγητό. 

 β) Εμείς βάψαμε με τον Πέτρο (=Εγώ και ο Πέτρος) το σπίτι. 

 γ) Αρχίσαμε με την Κατερίνα (=Εγώ και Κατερίνα) Κολύμβηση 

 Όσον αφορά στο α’ πρόσωπο φαίνεται να συμφωνεί με την παρατήρηση που 

έχει γίνει για τα Ρώσικα. Η απομάκρυνση της προθετικής φράσης είναι δυνατή. Το 

50% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να 

ερμηνευθούν και με τους δύο τρόπους. Ωστόσο, παρατηρείται μία πολύ σημαντική 

διαφορά η οποία σχετίζεται με το αν το υποκείμενο είναι εκπεφρασμένο ή όχι. Στην 

περίπτωση που το Υποκείμενο παραλείπεται το 40% των ομιλητών, όχι απλά δέχεται 

και τις δύο ερμηνείες, αλλά εκφράζει προτίμηση και για την επιλογή «εγώ». Εκ 

πρώτης όψεως, λοιπόν, παρατηρείται ότι είναι πιο εύκολο για τους ομιλητές των 

ελληνικών να ερμηνεύσουν το «εμείς» των ΠΑΠ δομών σαν «εγώ». Η παρατήρηση 

αυτή έχει γίνει ήδη για τις γλώσσες που έχουν τη δυνατότητα να παραλείπουν το 

υποκείμενο από ton  Dyla (1988). Την παρατήρηση αυτή υιοθετεί και η Vassilieva (ο. 

π). 

 

(40) Β’ Πρόσωπο: 

 α) Εσείς παίξατε με τη Δανάη (=Εσύ και η Δανάη) κιθάρα. 

 β) Εσείς πλύνατε με τη Γιώτα (=Εσύ και η Γιώτα) το σκυλί. 

 γ) Μετακομίσατε με τη Μαρία (=Εσύ και η Μαρία) αλλού. 

Πρόσωπο Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 2 * ? 

α’ + 35% 10% 52.5% 2,5% 3,75% 

 - 15% 40% 47,5% 0% 2,5% 

β’ + 26,25% 17.5% 56,25% 2,5% 0% 

 - 2,5% 37,5% 57,5% 0% 2,5% 

γ’ + 75% 0% 18.75% 1,25% 2,5% 

 - 32,5% 7,5% 57,5% 2,5% 0% 
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 Σε ό,τι αφορά στο β’ πρόσωπο τα ποσοστά φαίνεται να κυμαίνονται στα ίδια 

επίπεδα με το α’ πρόσωπο, δηλαδή υπάρχει η ΠΑΠ ερμηνεία. Και σε αυτή την 

περίπτωση η ΠΑΠ δομή γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή, όταν το υποκείμενο 

παραλείπεται. Ωστόσο, επειδή το β’ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού 

χρησιμοποιείται κι ως πληθυντικός ευγενείας, δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η 

αντωνυμία πληθυντικού αριθμού ερμηνεύεται ως ενικός εξαιτίας αυτής της 

δυνατότητας. 

(41) Γ’ Πρόσωπο: 

 α) *Αυτοί τραγούδησαν με το Γιώργο (=Αυτός κι ο Γιώργος). 

 β) *Αυτοί ίδρυσαν με το Γιάννη (=Αυτός κι ο Γιάννης) μία εταιρία. 

 γ) Είδαν με το Γιώργο (=Αυτός κι ο Γιάννης) την ταινία. 

 Διαφορετικά είναι τα πράγματα με το γ’ πρόσωπο. Εν αντιθέσει με τα άλλα 

δυο πρόσωπα, όταν η αντωνυμία γ’ προσώπου είναι εκπεφρασμένη δεν είναι δυνατόν 

να ερμηνευθεί σαν ενικός. Δεν συμβαίνει το ίδιο, όταν η αντωνυμία παραλείπεται. 

Τότε, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δέχονται την ΠΑΠ ερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, υπάρχει διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο πρόσωπα. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις (41α) και (41β) διαφέρουν σημαντικά ως 

προς τα ποσοστά που εμφανίζονται στην επιλογή «Και τα δύο». Στην πρώτη 

περίπτωση δέχεται την ΠΑΠ ερμηνεία το 10%, ενώ στη δεύτερη το 27,5%.  Η 

διαφορά αυτή πιθανά να οφείλεται στον διαφορετικό ρηματικό τύπο. Στο θέμα αυτό 

θα αναφερθούμε παρακάτω (βλ. σελ 56 – 57 ενότητα 3α).  

 

Γ. Η δυνατότητα σχηματισμού ερώτησης στις ΠΑΠ δομές 

 

 Στην ενότητα 2 του Α΄ μέρους είδαμε ότι η δυνατότητα αυτή απομάκρυνσης 

της Προθετικής Φράσης των ΠΑΠ δομών στα Ρώσικα σχετίζεται με τρεις ακόμα 

ιδιότητες: α) αυτή της αδυναμίας του σχηματισμού ερώτησης  (παράδειγμα 23α), β) 

της θεματοποίησης (παράδειγμα 20) και γ) της αναφορικοποίησης (παράδειγμα 21). 

Στα Ρώσικα η ΠΑΠ δομή δε μπορεί να σχηματίσει ερώτηση (παράδειγμα 23α), όπως 

ακριβώς και τα ονοματικά προσαρτήματα (παράδειγμα15γ) και η σύζευξη 
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(παράδειγμα 15β). Μόνο τα ρηματικά προσαρτήματα έχουν την ιδιότητα αυτή 

(παράδειγμα 15α). Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συμβαίνει και στα Ελληνικά: 

Πίνακας 3: Δυνατότητα σχηματισμού ερώτησης 

 

(42) Α’ Πρόσωπο: 

 α) *Με ποιον τραγουδήσαμε εμείς χτες; (=Εγώ και ποιος τραγουδήσαμε;) 

β) ?Με ποιον χορέψαμε χτες; (=Εγώ και ποιος χορέψαμε;) 

(43) Β’ Πρόσωπο: 

α) ?Με ποιον φάγατε εσείς ψάρι χτες; (=Εσύ και ποιος φάγατε ψάρι χτες;) 

β) Με ποιον πήγατε (=εσύ) για ψώνια; (=Εσύ και ποιος πήγατε για ψώνια;) 

(44) Γ’ Πρόσωπο: 

Α) *Με ποιον κάθισαν αυτοί στον καναπέ; (= Αυτός και ποιος κάθισαν στον 

καναπέ); 

Β) ?Με ποιον πήγαν εκδρομή; (=Αυτός και ποιος πήγαν εκδρομή;) 

 

 Με βάση τον παραπάνω πίνακα είναι πολύ δύσκολο οι ερωτήσεις να 

θεωρηθούν περιπτώσεις ΠΑΠ δομής. Η δυσκολία  αφορά  τόσο το α’ όσο και το γ’ 

πρόσωπο. Όταν το υποκείμενο είναι εμφανές είναι πολύ δύσκολο να πάρουν οι 

ομιλητές την ΠΑΠ ερμηνεία.  

Πρόσ

ωπο 

Πρόταση Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 2 * ? 

α’ Με ποιον τραγουδήσαμε εμείς 

χτες; 

+ 70% 2,5% 15% 2,5% 5% 

 Με ποιον χορέψαμε χτες; - 60% 7,5% 22,5% 5% 0% 

β’ Με ποιον φάγατε εσείς ψάρι χτες; + 25% 0% 52,5% 0% 20% 

 Με ποιον πήγατε για ψώνια; - 35% 2,5% 57,5% 0% 0% 

γ’ Με ποιον κάθισαν αυτοί στον 

καναπέ; 

+ 85% 0% 5% 5% 0% 

 Με ποιον πήγαν εκδρομή; - 67,5% 2,5% 22,5% 0% 0% 
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 Ωστόσο, το β’ πρόσωπο φαίνεται να συμπεριφέρεται διαφορετικά και να 

μπορεί να ερμηνευθεί με βάση και τις δύο ερμηνείες. Αυτό ίσως να οφείλεται στη 

σύγχυση που δημιουργεί η περίπτωση του πληθυντικού ευγενείας, όπου το «εσείς» 

αφορά ένα μόνο πρόσωπο. Τα υψηλά ποσοστά στο πλαίσιο «και τα 2» του πίνακα για 

το β’ πρόσωπο μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ερμηνείας των παραδειγμάτων από 

τους ερωτηθέντες ως περιπτώσεων πληθυντικού ευγενείας.  

 Τα παραπάνω παραδείγματα επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά ότι η ΠΑΠ 

δομή ευνοείται από την παράλειψη του υποκειμένου, αφού σε όλα τα παραδείγματα 

που το Υποκείμενο παραλείπεται περισσότεροι επέλεξαν την επιλογή «και τα δύο». 

Σύμφωνα με την Vassilieva (ο. π) στα Ρώσικα οι παραπάνω προτάσεις είναι 

αντιγραμματικές ως περιπτώσεις ΠΑΠ δομής. Ωστόσο, επισημαίνει πως σε κάποιες 

περιπτώσεις, όταν η ερώτηση αφορά την ταυτότητα ενός δεικτικά εξέχοντος 

προσώπου, είναι δυνατός ο σχηματισμός ερώτησης. Έτσι, παραδείγματος χάριν, η 

ερώτηση (42β) μπορεί να σημαίνει «Με ποιον χόρεψα εγώ χτες;» στην περίπτωση που 

ο ομιλητής γνωρίζει ότι χόρεψε με κάποιον, αλλά αγνοεί ή δεν θυμάται το όνομα του, 

οπότε και απευθύνεται σε κάποιον που τον ξέρει, για να μάθει πως τον λένε. Τα 

Ελληνικά δεδομένα φαίνεται ότι συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Πέρα από το 

γεγονός ότι κάποιοι ομιλητές, όπως φαίνεται από τα ποσοστά, δέχονται τις ερωτήσεις 

ως περιπτώσεις ΠΑΠ δομών, σε αρκετές περιπτώσεις αυτού του είδους η ερμηνεία 

(=Μου θυμίζεις πως λέγανε αυτόν με τον οποίο χορέψαμε χτες;) επισημάνθηκε από 

τους ερωτηθέντες στην επιλογή «άλλο» του ερωτηματολογίου. 

 Δύο ακόμα πράγματα χρειάζεται να σημειωθούν για την περίπτωση των 

ερωτήσεων. Το πρώτο είναι ότι καμία από τις παραπάνω ερωτήσεις δεν είναι 

αντιγραμματική στην περίπτωση που η προθετική φράση ληφθεί ως ρηματικό 

προσάρτημα. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που η προθετική φράση είναι μέλος 

σύζευξης ή ονοματικό προσάρτημα είναι αδύνατος ο σχηματισμός ερώτησης.  

(45) Σύζευξη: 

 *Με ποιον πήγαν ο Πέτρος στη θάλασσα; 

(46) Ονοματικό προσάρτημα: 

 *Με ποια το παιδί αρρώστησε; (= το παιδί που είχε κάποια κοπέλα) 
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Δ. Η δυνατότητα θεματοποίησης της Προθετικής Φράσης 

 

 Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί για τα Ρώσικα (ενότητα 2 του Α’ μέρους) ότι 

υπάρχει η δυνατότητα θεματοποίησης της προθετικής φράσης των ΠΑΠ δομών. 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4),  στα Ελληνικά οι ΠΑΠ δομές 

έχουν τη δυνατότητα θεματοποίησης τη προθετικής τους φράσης. Μάλιστα, η 

θεματοποιημένη δομή φαίνεται να κάνει πιο εύκολη την ΠΑΠ ερμηνεία σε σχέση με 

τις άλλες δομές. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε αυτή τη δομή.  

Πρόσ

ωπο 

Πρόταση Υ Πληθ.  Ενικ.  Και τα 

2 

* ? 

α’ Με την Κατερίνα γραφτήκαμε 

γυμναστήριο. 

- 0% 57,5% 42,5% 0% 0% 

β’ Με την Άννα πλύνατε όλα τα 

πιάτα και δεν έμεινα τίποτα, για 

να πλύνω εγώ. 

- 10% 37,5% 50% 0% 5% 

γ’ Με τον Κώστα μαγείρευαν όλο 

το απόγευμα για το τραπέζι. 

- 25% 17,5% 55% 0% 2,5% 

Πίνακας 4: Θεματοποίηση της Προθετικής Φράσης 

 

(47)  α) Με την Κατερίνα γραφτήκαμε (= Εγώ και η Κατερίνα) γυμναστήριο. 

 β) Με την Άννα πλύνατε (= Εσύ και η Άννα) όλα τα πιάτα και δεν έμεινα 

 τίποτα, για να πλύνω  εγώ. 

 γ) Με τον Κώστα μαγείρευαν  (=Αυτός κι ο Κώστας) όλο το απόγευμα για το 

 τραπέζι. 

 Όπως έχει διαπιστωθεί ήδη (Dyla, 1988) σε γλώσσες με δυνατότητα 

παράλειψης του υποκειμένου, το υποκείμενο πρέπει να παραλείπεται στις 

θεματοποιημένες και στις αναφορικοποιημένες δομές. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και 

για τα Ελληνικά, καθώς η παρακάτω πρόταση δεν γίνεται να έχει την ΠΑΠ ερμηνεία, 

παρά μόνο εμφατική ανάγνωση.  

(48) *Με την Κατερίνα ΕΜΕΙΣ (= εγώ και η Κατερίνα) γραφτήκαμε γυμναστήριο. 

 Παρατηρείται επίσης πως, όταν παραλείπεται Υποκείμενο γ’ προσώπου, στις 

θεματοποιημένες δομές, μπορεί η δομή να έχει την ΠΑΠ ερμηνεία. Η δυσκολία 
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δηλαδή που έχει προαναφερθεί με το εκπεφρασμένο Υποκείμενο γ’ προσώπου 

περιορίζεται, όταν αυτό παραλείπεται.  

 Βέβαια, για το ¼ των ερωτηθέντων το παράδειγμα 47γ εξακολουθεί να μπορεί 

να ερμηνευθεί μόνο σα να αναφέρεται σε ένα σύνολο, δηλαδή σαν πληθυντικός, κι 

όχι σε ένα άτομο. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό ειδικά, αν σκεφτεί κανείς ότι η 

πρόταση (47α), στην οποία υπάρχει αντωνυμία α’ προσώπου, δεν έχει για κανένα 

ομιλητή τη σημασία «εμείς και ο Χ». Επομένως, η ασυμμετρία του γ’ προσώπου σε 

σχέση με τα άλλα εξακολουθεί να υφίσταται και σε αυτή τη δομή, αν και, σε κάθε 

περίπτωση, η θεματοποίηση της προθετικής φράσης δίνει τα καλύτερα ποσοστά στην 

ΠΑΠ ερμηνεία.  

  

Ε. Η Αναφορικοποίηση της Προθετική Φράσης 

 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που έχει παρατηρηθεί από τη Vassilieva (ο. π) για 

την Προθετική Φράση των εν λόγω δομών είναι ότι έχει τη δυνατότητα να 

αναφορικοποιείται (παράδειγμα 21) . Με βάση τους πίνακες 5 και 6 αυτό φαίνεται να 

ισχύει και για τα Ελληνικά. Βέβαια, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Ελληνικά είναι 

γλώσσα με παράλειψη υποκειμένου, οι ομιλητές προτιμούν στην περίπτωση της 

αναφορικοποίησης της προθετικής φράσης να παραλείπουν το υποκείμενο (Dyla, 

1988). 
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Πρόσ

ωπο 

Πρόταση Υ Πληθ.  Ενικ.  Και τα 2 * ? 

 Το κορίτσι με το οποίο εμείς μαγειρέψαμε για το 

σημερινό πάρτι είναι αδερφή του Γιώργου. 
+ 80% 0% 15% 2,5% 5% 

α’ Το παιδί με το οποίο εμείς κουβαλήσαμε το πλυντήριο 

δουλεύει σε εταιρία μεταφορών. 

+ 62,5% 7,5% 22,5% 0% 12,5% 

 Με το παιδί με το οποίο είχαμε περάσει μαζί στη σχολή 

συναντηθήκαμε ξανά πέρυσι. 

- 2,5% 35% 50% 5% 17,5% 

 Με τη μαμά του Γιάννη με την οποία επισκεφτήκαμε το 

Αρχαιολογικό μουσείο πέρυσι θα πάμε φέτος στη 

Φαιστό. 

- 20% 10% 55% 0% 12,5% 

 Το κορίτσι με το οποίο πήρατε το ίδιο μπουφάν ήταν 

παλιά μου γειτόνισσα. 

- 7,5% 47,5% 37,5% 0% 7,5% 

β’ Η Ελένη με την οποία κάνετε την ίδια δουλειά παίρνει 

1.500 ευρώ. 

- 5% 32,5% 62,5% 0% 2,5% 

 Με το παιδί της Μαρίας με το οποίο κάτσατε μαζί στο 

παιδικό πάρτι γεννηθήκατε την ίδια μέρα. 

- 7,5% 40% 42,5% 7,5% 7,5% 

 Ο Γιαννάκης με τον οποίο αυτοί χοροπηδούσαν όλο το 

απόγευμα στο τραμπολίνο έπεσε κι έσπασε το πόδι του. 

+ 75% 7,5% 5% 2,5% 0% 

γ’ Ο φιλόλογος με τον οποίο έχουν το φροντιστήριο 

διορίστηκε.  

- 20% 22,5% 57,5% 0% 0% 

 Ο Αρχιτέκτονας με τον οποίο σχεδίασαν το Μουσείο 

Νεότερης Ιστορίας κατάγεται από τη Σάμο. 

- 42,5% 5% 47,5% 5% 2,5% 

Πίνακας 5: Αναφορικοποίηση της Προθετικής Φράσης: Αποτελέσματα ανά πρόταση  

 

Πρόσωπο Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 2 * ? 

α’ + 71.25 3,75% 18,75% 1,25% 8.75% 

 - 11.25% 22,5% 52,5% 2,5% 15% 

β’ - 6,6% 40% 47,5% 2,5% 5,8% 

γ’ + 75% 7,5% 5% 2,5% 0% 

 - 31.3% 13,8% 52,5% 2,5% 1,3% 

Πίνακας 6: Αναφορικοποίηση της Προθετικής Φράσης: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

(49) Α’ πρόσωπο: 

 α) *Το κορίτσι με το οποίο εμείς (= Εγώ και το κορίτσι) μαγειρέψαμε για το 

 σημερινό πάρτι είναι  αδερφή του Γιώργου. 

 β) *Το παιδί με το οποίο εμείς (= εγώ και το παιδί) κουβαλήσαμε το πλυντήριο 

 δουλεύει σε εταιρία μεταφορών. 

 γ) Με το παιδί με το οποίο είχαμε περάσει μαζί (=Εγώ και το παιδί) στη σχολή 

 συναντηθήκαμε ξανά πέρυσι. 
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 δ) Με τη μαμά του Γιάννη με την οποία επισκεφτήκαμε (=εγώ και η μαμά του 

 Γιάννη) το Αρχαιολογικό μουσείο πέρυσι θα πάμε φέτος στη Φαιστό.  

 Στα παραδείγματα 49α και 49β , στα οποία το υποκείμενο είναι φανερό είναι 

δύσκολη η ερμηνεία της αντωνυμίας «εμείς» και ως «εγώ», πράγμα αναμενόμενο. 

Όταν το υποκείμενο παραλείπεται (49γ και 49δ), για την πλειοψηφία των ομιλητών 

υπάρχει και η ερμηνεία «εγώ». Μάλιστα για αρκετούς είναι και η μόνη προτίμηση. 

Ωστόσο, παρατηρείται ασυμμετρία μεταξύ των προτάσεων 49γ και 49δ  ως προς το 

ποσοστό που επιλέγει αποκλειστικά την απάντηση «εγώ». Για την πρόταση 49γ το 

ποσοστό αυτό είναι 35% , ενώ για την πρόταση 49δ μόλις 10%. Πιθανά αυτή η 

διαφορά ίσως να οφείλεται στους διαφορετικούς ρηματικούς τύπους  και στην ύπαρξη 

του μαζί (το μαζί μπορεί να κάνει συλλογικό το ρήμα). 

 

(50)  Β’ Πρόσωπο: 

 α) Το κορίτσι με το οποίο πήρατε (=εσύ και το κορίτσι) το ίδιο μπουφάν ήταν 

 παλιά μου γειτόνισσα. 

 β) Η Ελένη με την οποία κάνετε (=εσύ και η Ελένη) την ίδια δουλειά παίρνει 

 1.500 ευρώ. 

 γ) Με το παιδί της Μαρίας με το οποίο κάτσατε (=εσύ και το παιδί) μαζί στο 

 παιδικό πάρτι  γεννηθήκατε την ίδια μέρα. 

 Για τον έλεγχο του β’ προσώπου επιλέχθηκαν προτάσεις στις οποίες το 

υποκείμενο έχει παραλειφθεί, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες σύγχυσης με τον 

πληθυντικό ευγενείας. Παρατηρήθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 

δέχεται την ύπαρξη της ΠΑΠ ερμηνείας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου 

το 40% των ομιλητών επέλεξε μόνο την επιλογή «εσύ». 

 

(51) Γ’ πρόσωπο: 

 α) *Ο Γιαννάκης με τον οποίο αυτοί χοροπηδούσαν  (= αυτός και ο Γιαννάκης) 

 όλο το απόγευμα στο  τραμπολίνο έπεσε κι έσπασε το πόδι του. 
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 β) Ο φιλόλογος με τον οποίο έχουν (=αυτός και ο φιλόλογος) το φροντιστήριο 

 διορίστηκε.  

 γ) Ο Αρχιτέκτονας με τον οποίο σχεδίασαν  (=αυτός και ο αρχιτέκτονας) το 

 Μουσείο Νεότερης Ιστορίας κατάγεται από τη Σάμο. 

 Για το γ’ πρόσωπο ισχύει ό,τι και για το α’ πρόσωπο. Όταν το υποκείμενο 

είναι εκπεφρασμένο τα ποσοστά που δέχονται και τις δύο ερμηνείες είναι σχεδόν 

ανύπαρκτα. Αντιθέτως, όταν το υποκείμενο παραλείπεται (51β και 51γ) ακόμα και για 

το γ’ πρόσωπο είναι δυνατή η περιεκτική ερμηνεία της αντωνυμίας  Η πρόταση (51β), 

όμως, γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή ως ΠΑΠ δομή σε σχέση με την (51γ), η οποία για 

το 42,5% θεωρείται να έχει υποκείμενο το «εμείς». Πιθανά και πάλι η διαφορά αυτή 

να προκύπτει από τα διαφορετικά ρήματα.  

 Τα προηγούμενα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά (θεματοποίηση και 

αναφορικοποίηση) φαίνεται ότι δίνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά για την διττή 

ερμηνεία των αντωνυμιών. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για το γ’ πρόσωπο. 

Ωστόσο, η ασυμμετρία του γ’ πρόσωπου σε σχέση με τα άλλα δύο εξακολουθεί να 

υφίσταται και σε αυτές τις δομές. 

 

Στ. Η Δέσμευση 

 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας γύρω από 

το ερώτημα εάν γίνεται η προθετική φράση στις ΠΑΠ δομές να δεσμεύει από κοινού 

με το υποκείμενο ένα αυτοπαθητικό στοιχείο. Στα Ρώσικα κάτι τέτοιο είναι δυνατό 

(παράδειγμα 24).  
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 Οι ακόλουθοι πίνακες5 περιέχουν τις προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν με τα 

ποσοστά που δόθηκαν σε κάθε απάντηση. ' 

 

Πρό

σωπο 

Πρόταση Υ Υ(πληθ) 

+ 

ΠροθΦ 

Υ (πληθ) 

– ΠροθΦ 

Υ (ενικ) 

+ 

ΠροθΦ 

Και τα 2 * ? 

 Εμείς με τη Μαρία αγαπάμε τον 

εαυτό μας. 

+ 35% 0% 32,5% 15% 12,5% 17,5% 

α’ Εμείς με την Κατερίνα 

αναφερόμασταν στον εαυτό μας. 

+ 25% 5% 40% 25% 5% 20% 

 Με την Κάλλια επιβραβεύσαμε 

τον εαυτό μας πηγαίνοντας για 

ψώνια. 

- 17,5% 0% 60% 17,5 5% 20% 

 Με την Ιωάννα νοιαζόμαστε για 

τον εαυτό μας. 

- 17,5% 0% 50% 17,5% 12,5% 17,5 

 Αυτοί με το Γιάννη προσέχουν 

τον εαυτό τους. 

+ 65% 2,5% 20% 12,5% 15% 17,5% 

γ’ Αυτές με τη Μαρία φροντίζουν 

τον εαυτό τους. 

+ 62,5% 2,5% 7,5% 12,5% 15% 17,5% 

 Με την Αθηνά αγαπάνε τους 

εαυτούς τους. 

- 30% 2,5% 12,5% 12,5% 35% 25% 

 Με το Γιάννη κοίταξαν τους 

εαυτούς τους στον καθρέφτη. 

- 40% 0% 25% 10% 17,5% 30% 

Πίνακας 7: Συν-δέσμευση αντωνμίας και προθετικής φράσης 

 

Πρό

σωπ

ο 

Υ Υ (πληθ) 

+ ΠροθΦ 

Υ (πληθ) 

– ΠροθΦ 

Υ (ενικ) + 

ΠροθΦ 

Και τα 

δύο 

* ? 

α’ + 30% 2,5% 36,3% 20% 8,8% 18,8% 

 - 17,5% 0% 55% 17,5% 8,8% 18,8% 

γ’ + 63,8% 2,5% 13,8% 12,5% 15% 17,5% 

 - 35% 1,3% 13,8% 11,3% 26,3% 27,5% 

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικά πίνακας με ποσοστά για δυνατότητα δέσμευσης  

 

 

 

 

                                                                 
5
 Ερμηνεία πίνακα: α) «Υ (πληθ.) + ΠροθΦ»: το αντικείμενο αναφοράς του αναφορικού είναι το 

σύνολο που εκφράζεται από την αντωνυμία μαζί με το πρόσωπο που δηλώνεται με την ΠροθΦ, β) «Υ 
(πληθ) – ΠροθΦ»: το αναφορικό δεσμεύεται από το σύνολο που δηλώνει η αντωνυμία χωρίς το 

άτομο που δηλώνεται με την προθΦ, γ) «Υ (ενικ.) + ΠροθΦ»: Είναι η ΠΑΠ περίπτωση: το αναφορικό 
στοιχείο αφορά δύο άτομα, αυτό που δηλώνει το πρόσωπο της αντωνυμίας και αυτό της ΠροθΦ. δ) 
«και τα 2»: είναι αποδεκτή και η ερμηνεία «Υ (πληθ) + ΠροθΦ» και η «Υ (ενικ) + ΠροθΦ  
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(52) Α’ πρόσωπο: 

 α) Εμείς με τη Μαρία (=Εγώ και η Μαρία) αγαπάμε τον εαυτό μας. 

 β) Εμείς με την Κατερίνα (= Εγώ και η Κατερίνα) αναφερόμασταν στον εαυτό 

 μας. 

 γ) Με την Κάλλια επιβραβεύσαμε (= Εγώ και η Κάλλια) τον εαυτό μας 

 πηγαίνοντας για ψώνια. 

 δ) Με την Ιωάννα νοιαζόμαστε (= Εγώ και η Ιωάννα) για τον εαυτό μας. 

 Όλες οι παραπάνω προτάσεις με βάση τα ποσοστά του πίνακα μπορούν να 

ερμηνευθούν και ως ΠΑΠ δομές για πάνω από τους μισούς ομιλητές. Όταν το 

υποκείμενο υπάρχει στην πρόταση, αυτοί που δέχονται την ΠΑΠ ερμηνεία είναι 

λιγότεροι. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι περίπου το ¼ των πληροφορητών 

θεωρούν τις προτάσεις αυτές, με ή χωρίς το υποκείμενο, μέτριες ή αντιγραμματικές 

για κάθε ερμηνεία. Αυτός είναι κι ο λόγος που οι προτάσεις αυτές δεν εμφανίζουν τα 

πολύ υψηλά που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα όσον αφορά στα άλλα 

χαρακτηριστικά για το α’ πρόσωπο. 

 

 

(53) Γ’ πρόσωπο: 

 α) ?Αυτοί  με το Γιάννη (=Αυτός κι ο Γιάννης) προσέχουν τον εαυτό τους. 

 β) ?Αυτές με τη Μαρία (=Αυτή και η Μαρία) φροντίζουν τον εαυτό τους. 

 γ) *Με την Αθηνά αγαπάνε (=Αυτός/ Αυτοί και η Αθηνά) τους εαυτούς τους6. 

 δ) *Με το Γιάννη κοίταξαν (=Αυτός/Αυτοί και ο Γιάννης) τους εαυτούς τους 

 στον  καθρέφτη. 

 Σε αντίθεση με το α’ πρόσωπο, το γ’ εμφανίζει μεγαλύτερη δυσκολία ως προς 

την ΠΑΠ δομή γι αυτό και οι παραπάνω προτάσεις κρίθηκαν μέτριες ή 

                                                                 
6
 Εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου δεν παρατηρήθηκε έγκαιρα ότι στα παραδείγματα 53γ και 53δ 

έχει αλλάξει κι ο αριθμός της αυτοπαθητικής αντωνυμίας σε σχέση με τα 53α και 53β. Ενδέχεται, 
λοιπόν, να έχουν επηρεαστεί και τα αποτελέσματα της έρευνας σε ό, τι αφορά τη δυνατότητα 
δέσμευσης. 
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αντιγραμματικές ως προς την ΠΑΠ ερμηνεία. Όταν το υποκείμενο είναι φανερό, τότε 

λίγο πάνω από το 60% θεωρεί ότι η αντωνυμία αναφέρεται σε ένα σύνολο κι όχι σε 

ένα μόνο άτομο, γύρω στο 25% αποδέχεται την/και την ΠΑΠ δομή, ενώ για λίγο 

λιγότερο από το 30% οι προτάσεις αυτές θεωρούνται μέτριες/αντιγραμματικές. 

Επομένως,  με το υποκείμενο να λείπει το 50% των ερωτηθέντων κρίνει τις προτάσεις 

μέτριες/ αντιγραμματικές για οποιαδήποτε ερμηνεία (δεν κρίνει αντιγραμματική μόνο 

την ΠΑΠ ερμηνεία), ενώ πολύ λίγοι δέχονται και τις δύο ερμηνείες. Σε αντίθεση με 

τα προηγούμενα αποτελέσματα, η παράλειψη υποκειμένου ευνοούσε την ΠΑΠ δομή, 

εδώ φαίνεται να λειτουργεί αντίστροφα.  

 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στα Ελληνικά οι ΠΑΠ 

δομές δίνουν τη δυνατότητα της δέσμευσης ενός αναφορικού στοιχείου από την 

αντωνυμία και την προθετική φράση με το α’ πρόσωπο. Ωστόσο, υπάρχει και μία 

δεύτερη ομάδα ομιλητών (περίπου το 30%) που κρίνει τις προτάσεις ως μέτριες ή 

αντιγραμματικές.  

 Με το γ’ πρόσωπο δεν είναι δυνατή η δέσμευση και η διατήρηση της ΠΑΠ 

ερμηνείας. Έτσι, εμφανίζονται δύο ομάδες ομιλητών: αυτοί που κρίνουν τις 

προτάσεις μέτριες ή αντιγραμματικές και αυτοί που θεωρούν ότι η αντωνυμία γ’ 

προσώπου αναφέρεται σε πάνω από ένα άτομο κι άρα κρίνουν αντιγραμματική την 

περίπτωση της ΠΑΠ ερμηνείας και δυνατή την αναφορά σε ένα σύνολο με πάνω από 

δύο άτομα. Ωστόσο, διατηρείται η επιφύλαξη η τάση που φαίνεται να ισχύει για το γ’ 

πρόσωπο να είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η 

αυτοπαθητική αντωνυμία (βλ. υποσημείωση 6) 

 Συγκρίνοντας κανείς τις ιδιότητες που έχει εμφανίσει το γ’ πρόσωπο ως προς 

τα χαρακτηριστικά που έχουν εξεταστεί μέχρι αυτό το σημείο και διατηρώντας 

κάποιες επιφυλάξεις για το λόγο που προαναφέρθηκε, παρατηρεί την εξής διαφορά: 

Σε περιβάλλον δέσμευσης αναφορικού στοιχείου η παράλειψη υποκειμένου δεν 

επηρεάζει σχεδόν καθόλου το ποσοστό των ομιλητών που δέχεται και τις δύο 

ερμηνείες, δηλαδή την ΠΑΠ περίπτωση. Το ποσοστό που φαίνεται να μεταβάλει η 

παράλειψη υποκειμένου είναι αυτό της αντιγραμματικότητας των προτάσεων. 

Συγκεκριμένα, όταν το υποκείμενο γ’ προσώπου παραλείπεται μειώνεται το ποσοστό 

των ομιλητών που θεωρεί ότι το αναφορικό αναφέρεται σε «αυτούς/αυτές» και το 
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πρόσωπο που δηλώνεται από την προθετική φράση και παράλληλα αυξάνεται το 

ποσοστό της αντιγραμματικότητας.  

 

Ζ. Η επιλογή του Ρηματικού τύπου 

 

 Η περιγραφή της Vassilieva (ο. π) για τις ΠΑΠ δομές στα Ρώσικα, με βάση 

την οποία μελετήθηκαν και οι δομές αυτού του τύπου στα Ελληνικά,  τους αποδίδει 

το χαρακτηριστικό της ελευθερίας στην επιλογή του ρηματικού τύπου. Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται πως, όπως και οι δομές σύζευξης, οι δομές ΠΑΠ δεν θέτουν κανένα 

περιορισμό στο ρήμα το οποίο επιλέγουν. Έτσι, μπορούν να εμφανιστούν με ακόμα 

και με μη συλλογικά κατηγορήματα (= non collective predicates,) πχ ξέρω, μισώ, 

έχοντας κατανεμητική σημασία. Προκειμένου να ελεγχθεί το αν και στα Ελληνικά 

ισχύει κάτι τέτοιο χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου 

προτάσεις που περιείχαν ρήματα ψυχικού πάθους. Συγκεκριμένα, στα παραδείγματα 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τέσσερα ρήματα ψυχικού πάθους: α) μισώ, β) φοβάμαι, γ) 

στενοχωριέμαι και δ) λατρεύω. Εξετάστηκαν μόνο το α’ και το γ’ πρόσωπο εξαιτίας 

της σύγχυσης του β’ προσώπου με τον πληθυντικό ευγενείας. Ο πίνακας 9 που 

ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά κάθε απάντησης στις εξεταζόμενες προτάσεις και 

ο πίνακας 10 συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ανά πρόσωπο. 
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Πίνακας 9: Τα ρήματα ψυχικού πάθους στις ΠΑΠ δομές: αποτελέσματα ανά πρόταση  

 

 

 

 

Πίνακας 10: Συμπεριφορά ΠΑΠ δομών με ρήματα ψυχικού πάθους: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα  

 

(54) α) Εμείς με την Κατερίνα μισούμε (=εγώ και η Κατερίνα) την κλασική μουσική. 

β) Εμείς με τον Αλέξη (=Εγώ κι ο Αλέξης) φοβόμαστε τα φίδια. 

γ) Εμείς με την Έλενα (=Εγώ και η Έλενα) στενοχωρηθήκαμε για την αποτυχία 

του. 

δ) Εμείς με τη Νίκη (=Εγώ και η Νίκη) λατρεύουμε το σοκολατούχο γάλα. 

 

Πρόσ

ωπο 

Πρόταση Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 2 * ? 

 Εμείς με την Κατερίνα μισούμε την κλασική 

μουσική. 

+ 35% 37,5% 30% 0% 10% 

 Εμείς με τον Αλέξη φοβόμαστε τα φίδια. + 25% 42,5% 35% 0% 12,5% 

 Εμείς με την Έλενα στενοχωρηθήκαμε για την 

αποτυχία του. 

+ 37,5% 27,5% 37,5% 0% 12,5% 

α’ Εμείς με τη Νίκη λατρεύουμε το σοκολατούχο 

γάλα. 

+ 22,5% 40% 37,5% 0% 15% 

 Με την Ειρήνη μισούμε το θέατρο. - 2,5% 45% 40% 7,5% 25% 

 Με τον Κώστα φοβόμαστε το σκοτάδι. - 5% 50% 42,5% 5% 17,5% 

 Με τον Κυριάκο στενοχωρηθήκαμε γι αυτό που 

συνέβη. 

- 5% 45% 55% 0% 10% 

 Με τη Μαργαρίτα λατρεύουμε τις εκδρομές. - 0% 45% 50% 2,5% 15% 

 Αυτοί με το Λευτέρη μισούνε τα σκυλιά. + 50% 7,5% 40% 2,5% 20% 

 Αυτές με τη δώρα φοβούνται τα ύψη. + 70% 10% 17,5% 2,5% 22,5% 

 Αυτοί με το Νίκος στενοχωρήθηκαν που 

έσπασαν το βάζο της Μαρίας. 

+ 70% 7,5% 20% 2,5% 22,5% 

γ’ Αυτές με την Εύη λατρεύουν το διάβασμα. + 62,5% 5% 25% 2,5% 27,5% 

 Με το Μιχάλη μισούν τους καβγάδες. - 10% 20% 50% 17,5% 27,5% 

 Με το Γιάννη φοβούνται το αφεντικό τους. - 17,5% 22,5% 52,5% 7,5% 25% 

 Με την Εύα στενοχωρήθηκαν πολύ αυτά που 

άκουσαν. 

- 10% 27,5% 57,5% 2,5% 22,5% 

 Με τη Χρύσα λατρεύουν το χορό. - 15% 27,5% 47,5% 10% 20% 

Πρόσωπο Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 2 * ? 

α’ + 30% 36,9% 35% 0% 12,5% 

 - 4,2% 46,3% 46,9% 3,8% 16,9% 

γ’ + 63,1% 7,5% 26,6% 2,5% 25% 

 - 13,1% 24,3% 51,9% 9,4% 23,8% 
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(55) α) Με την Ειρήνη μισούμε (=εγώ και η Ειρήνη) το θέατρο. 

β) Με τον Κώστα φοβόμαστε (=εγώ κι ο Κώστας) το σκοτάδι. 

γ) Με τον Κυριάκο στενοχωρηθήκαμε (=εγώ κι ο Κυριάκος) γι αυτό που 

συνέβη. 

δ) Με τη Μαργαρίτα (=εγώ και η Μαργαρίτα) λατρεύουμε τις εκδρομές. 

 

 Ήδη με μία πρώτη ματιά γίνεται φανερό ότι τα ρήματα ψυχικού πάθους 

συμπεριφέρονται όπως και τα υπόλοιπα εξεταζόμενα ρήματα με το α’ πρόσωπο. 

Δηλαδή, μπορούν να συμμετέχουν σε ΠΑΠ δομές. Η ΠΑΠ ερμηνεία και σε αυτή την 

περίπτωση είναι πιο εύκολη, όταν το υποκείμενο της πρότασης  λείπει (55). Μάλιστα, 

όταν το υποκείμενο παραλείπεται πάνω από το 40% των ερωτηθέντων προτιμάει την 

επιλογή «εγώ».  

 

(56) α) ?Αυτοί με το Λευτέρη (=Αυτός και ο Λευτέρης) μισούνε τα σκυλιά. 

β) *Αυτές με τη Δώρα (=Αυτή και η Δώρα) φοβούνται τα ύψη. 

γ) *Αυτοί με το Νίκο (Αυτός και ο Νίκος) στενοχωρήθηκαν που έσπασαν το 

βάζο της Μαρίας. 

δ) *Αυτές με την Εύη (=Αυτή και η Εύη) λατρεύουν το διάβασμα. 

 

(57) α) ?Με το Μιχάλη μισούν (=Αυτός κι ο Μιχάλης) τους καβγάδες. 

β) Με το Γιάννη φοβούνται κι ο Γιάννης) το αφεντικό τους. 

γ) Με την Εύα στενοχωρήθηκαν (=Αυτός και η Εύα) πολύ αυτά που άκουσαν. 

δ) Με τη Χρύσα (=Αυτός και η Χρύσα) λατρεύουν το χορό. 
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 Με το γ’ πρόσωπο τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως συμβαίνει συνήθως. 

Με το υποκείμενο φανερό είναι προτιμότερη η ερμηνεία «αυτοί» γι αυτό και οι 

προτάσεις στο παράδειγμα (56) χαρακτηρίστηκαν αντιγραμματικές ως ΠΑΠ δομές. 

Από την άλλη, όταν το υποκείμενο παραλείπεται, είναι δυνατή η ΠΑΠ ερμηνεία. 

Εξαίρεση αποτελεί το ρήμα «μισώ» (56α) με το οποίο η ΠΑΠ ερμηνεία φαίνεται να 

είναι πολύ πιο εύκολη. Διαφορετικά συμπεριφέρεται και πάλι το ρήμα «μισώ» στο 

παράδειγμα (57α), αφού το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί την πρόταση μέτρια ή 

αντιγραμματική. Για ένα 25-30%, παρατηρείται ότι κρίνει τις προτάσεις με το γ’ 

πρόσωπο ως μέτριες/αντιγραμματικές για οποιαδήποτε ερμηνεία. 

 Παρά το γεγονός, λοιπόν, πως δεν υπάρχουν σπουδαίες διαφοροποιήσεις στα 

ποσοστά που δέχονται τις ΠΑΠ δομές με ρήματα ψυχικού πάθους σε σχέση με άλλα 

ρήματα, παρατηρείται μία διαφορά στο πεδίο της αντιγραμματικότητας. Όταν η ΠΑΠ 

δομή είναι σε γ’ πρόσωπο (με φανερό ή μη φανερό υποκείμενο) και περιέχει ρήμα 

ψυχικού πάθους, τότε ένα ποσοστό 25-30% θεωρεί τις προτάσεις αυτές μέτριες ή 

αντιγραμματικές για οποιαδήποτε ερμηνεία.  

 Μία ακόμα ομάδα ρημάτων που δοκιμάστηκε είναι αυτή των αλληλοπαθών. 

Αυτά τα ρήμα παρουσιάζουν την εξής δυνατότητα εναλλαγής: 

  

(58) Ο Γιώργος μίλησε με τη Μαρία. ↔ Η Μαρία κι ο Γιώργος/με το Γιώργο 

 μίλησαν. 

Εξετάστηκαν τα ρήματα αγκαλιάζομαι, συναντιέμαι, μιλάω, διαφωνώ. Αυτά τα 

τέσσερα ρήματα παίρνουν ως συμπλήρωμα προθετική φράση με την πρόθεση «με». 

Η προθετική φράση αυτή μπορεί να εμφανιστεί και στη θέση του υποκειμένου με το 

ρήμα να είναι αμετάβατο. Σε αυτή την περίπτωση στην θέση του αντικειμένου μπορεί 

να εμφανιστεί η φράση «ο ένας με/(σ)τον άλλο» (Levin, 1993). Ο λόγος που έγιναν 

μέρος της έρευνας σχετίζεται με το γεγονός ότι τα ρήματα αυτά ούτως ή άλλως 

συνοδεύονται από την προθετική φράση «με», πράγμα που πιθανά να βοηθάει στην 

πρόσληψη της ΠΑΠ ερμηνείας. Επειδή με το α’ και το β’ πρόσωπο ούτως ή άλλως 

είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά των ομιλητών που δέχονται την ΠΑΠ δομή, 

χρησιμοποιήθηκε το γ’ πρόσωπο με τα ρήματα αυτά. Ο πίνακας 11 παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα αναλυτικά και ο 12 συγκεντρωτικά. 
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Πρό

σωπ

ο 

Πρόταση Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 

2 

* ? 

 Αυτοί με τον Πέτρο αγκαλιάστηκαν. + 62,5% 7,5% 27,5% 0% 7,5% 

γ’ Αυτοί με τον Πάνο συναντήθηκαν έξω 

από το σινεμά. 

+ 70% 10% 25% 0% 7,5% 

 Με το Μάριο μιλούσαν για ώρες. - 7,5% 20% 75% 0% 7,5% 

 Με τη Θάλεια διαφώνησαν για το 

δώρο που έπρεπε να πάρουν. 

- 17,5% 10% 75% 0% 0% 

Πίνακας 11: Αλληλοπαθητικά ρήματα σε ΠΑΠ δομές 

 

Πρόσ

ωπο 

Υ Πληθ. Ενικ. Και τα 2 * ? 

γ’ + 66,25% 8,8% 26,3% 0% 7,5% 

 - 12,5% 15% 75% 0% 3,8% 

Πίνακας 12: Αλληλοπαθητικά ρήματα σε ΠΑΠ δομές: συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, όταν το υποκείμενο παραλείπεται η δομή είναι 

ΠΑΠ, ενώ, όταν δεν παραλείπεται δεν είναι. Πράγμα που επιβεβαιώνει με τη σειρά 

του ότι η πραγματική προσωπική αντωνυμία γ’ προσώπου είναι η κενή αντωνυμία 

 Μπορεί οι δύο προαναφερθείσες ομάδες ρημάτων να μην παρουσιάζουν 

κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τη συμπεριφορά τους στις ΠΑΠ δομές, όμως, από τα 

ρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο, παρατηρήθηκε ότι οι ΠΑΠ 

δομές τελικά ευνοούνται από κάποιους ρηματικούς τύπους. Οι διαφορές 

παρατηρήθηκαν μεταξύ προτάσεων με όλα τα χαρακτηριστικά τους ίδια (πχ +/- Υ, 

σειρά όρων κλπ) εκτός από το ρηματικό τύπο. Τα ποσοστά που εμφανίζουν απόκλιση  

αφορούν τις απαντήσεις «εγώ» ή «και τα δύο» που είναι και αυτές που σχετίζονται με 

την ΠΑΠ δομή. Παρουσιάζονται στην παρένθεση τα ποσοστά στα οποία 

καταγράφεται η απόκλιση.  

  

(59) α) Εμείς πήγαμε με την Ελένη για φαγητό.  («εγώ»: 2,5%) 

 β) Εμείς βάψαμε με τον Πέτρο το σπίτι.  («εγώ»: 17,5%)  

(60) α) Αυτοί τραγούδησαν με το Γιώργο.   («και τα δύο»: 10%) 

 β) Αυτοί ίδρυσαν με το Γιάννη μία εταιρία.  («και τα δύο»: 27,5%) 
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(61) α) Με το παιδί με το οποίο είχαμε περάσει μαζί στη σχολή συναντηθήκαμε 

 ξανά πέρυσι. («εγώ»: 35%) 

 β) Με τη μαμά του Γιάννη με την οποία επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 

 μουσείο πέρυσι θα πάμε φέτος στη Φαιστό. («εγώ»: 10%) 

(62) α) Ο φιλόλογος με τον οποίο έχουν το φροντιστήριο διορίστηκε.   

    («αυτός»:22,5%) 

 β) Ο Αρχιτέκτονας με τον οποίο σχεδίασαν το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας 

 κατάγεται από τη Σάμο. («αυτός»: 5%) 

(63) α) Αυτοί με τον Πέτρο χόρεψαν μέχρι το πρωί. («και τα δυο»: 30%) 

 β) *Αυτοί με το Γιώργο έχασαν τα κλειδιά τους. («και τα δύο»: 17,5) 

 

 Όλες οι παρακάτω περιπτώσεις παρουσιάζουν ασυμμετρία ως προς το πόσο 

εύκολη καθιστούν την ΠΑΠ ερμηνεία (βλ. ποσοστά στις παρενθέσεις). Κάθε 

παράδειγμα συνιστά μία διαφορετική δομή, η οποία δίνει διαφορετικά ποσοστά στις 

περιπτώσεις «α» και «β». Επειδή σε κάθε παράδειγμα οι επιλογές «α» και «β» έχουν 

την ίδια δομή η διαφορά στα ποσοστά πιθανόν να σχετίζεται με τους διαφορετικούς 

ρηματικούς τύπους. Έτσι, το ρήμα «βάφω» εμφανίζεται καλύτερο από το «πηγαίνω», 

το «ιδρύω» από το «τραγουδάω», το «περνάω μαζί» από το «επισκέπτομαι», το 

«έχω» από το «σχεδιάζω» και το «χορεύω» από το «χάνω». 

 Το παράδειγμα (63) οδήγησε στο να εξετάσουμε μία ακόμα σειρά από 

ρήματα. Κάθε παράδειγμα το οποίο περιέχει το γ’ πρόσωπο, όπως παρατηρήθηκε 

παραπάνω, δημιουργεί δυσκολία στην ΠΑΠ ερμηνεία. Το ιδιαίτερο σε αυτή την 

περίπτωση είναι ότι η πρόταση (63β) είναι αντιγραμματική. Έτσι, λοιπόν, 

δοκιμάστηκαν κάποιες επιπλέον προτάσεις με δεκαέξι ομιλητές προκειμένου να 

ελεγχθεί αν η υπόθεση ότι ΠΑΠ δομή δεν σχηματίζεται με κατανεμητικά 

κατηγορήματα είναι ορθή. Στους πληροφορητές δόθηκε η διευκρίνιση, για όσες 

προτάσεις κρίθηκε αναγκαίο, ότι η πράξη που περιγράφει το ρήμα έγινε χωριστά για 

το υποκείμενο και χωριστά για το πρόσωπο που δηλώνεται με την προθετική φράση. 

Η επεξήγηση που δόθηκε στους πληροφορητές σημειώνεται μέσα σε παρένθεση στις 

προτάσεις που ακολουθούν. Τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τις προτάσεις με έναν 
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αριθμό από το «1» μέχρι το «5». Το «1» αποδίδεται στην αντιγραμματική πρόταση 

και το «5» στην τέλεια. Οι προτάσεις που καταγράφονται παρακάτω (64 – 73) 

χαρακτηρίζονται ως αντιγραμματικές (*) ή μέτριες (?) για την ερμηνεία της 

παρένθεσης με βάση τις απαντήσεις των δεκαέξι ατόμων που ερωτήθηκαν. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε η δομή της θεματοποίησης, καθώς , όπως διαπιστώθηκε από το α’ 

μέρος του ερωτηματολογίου, είναι αυτή που ευνοεί περισσότερο την ΠΑΠ δομή κι 

άρα θεωρήθηκε ιδανική για να δείξει εάν η πιθανή αντιγραμματικότητα είναι 

απόρροια της επιλογής του ρηματικού τύπου κι όχι άλλων παραγόντων.  

 Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε ότι στη διατριβή της Vassilieva (2005) 

αναφέρεται ρητά πως ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τις ΠΑΠ δομές από τα 

ρηματικά προσαρτήματα είναι η δυνατότητα τους να εμφανίζονται με κάθε είδους 

ρήμα, ακόμα και με τα κατανεμητικά, κι όχι μόνο με αυτά που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με συνοδεία γι αυτό και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

κρίνουν τις προτάσεις ως προς αυτή τη σημασία. Σε αυτό το χαρακτηριστικό οι ΠΑΠ 

δομές μοιάζουν με τη σύζευξη. 

(64)  *Με το Γιώργο γραφτήκαμε γυμναστήριο (= ο καθένας σε διαφορετικό 

 γυμναστήριο)  

(65)  Με την Ηλιάνα ξέρουμε την υπόθεση της νέας ταινίας του Ταραντίνο. 

(66)  */? Με την Κατερίνα είμαστε ευτυχισμένες. (= η καθεμία στη ζωή της κι όχι η 

 μία με την άλλη). 

(67)  */? Με την Αγγελική χάσαμε τα κλειδιά μας. 

(68)  * Με την Ελένη πήγαμε για φαγητό (η καθεμία σε άλλο εστιατόριο) 

(69)  ? Με τη Νίκη χαμογελάσαμε στον Αντρέα. 

(70)  *Με την Αριάδνη φτιάξαμε παστίτσιο σήμερα (=η καθεμία σπίτι της) 

(71)  Με τον Γιώργο είμαστε από το Ρέθυμνο. 

(72)  *Με την Ελένη είδαμε τη συναυλία του Μάλαμα στις πόλεις μας. 

(73)  Με την Άννα πιστεύουμε στις δυνατότητες του. 
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 Με εξαίρεση τις προτάσεις (65), (71) και (73) που θεωρούνται γραμματικές 

ρήματα οι υπόλοιπες κρίνονται αντιγραμματικές (*) ή μέτριες (?) με βάση τους 

δεκαέξι ερωτηθέντες. Επομένως, τα Ελληνικά διαφέρουν ως προς τα Ρώσικα 

(παράδειγμα 22α), μιας και η ΠΑΠ δομή δε μπορεί να υπάρξει με κατανεμητικά 

ρήματα.  

 Προσπαθώντας κανείς να δώσει μία καλύτερη ερμηνεία των παραπάνω 

δεδομένων οφείλει να χωρίσει τα ρήματα σε κατηγορίες. Τα ρήματα που εξετάστηκαν 

στα παραδείγματα (59-73) εμφανίζουν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά που δίνουν και 

μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής7: 

Α) Αλληλοπαθή: χορεύω, είμαι ευτυχισμένος 

Β) Συλλογικά8: βάφω, ιδρύω, έχω, φτιάχνω 

Γ) Ούτε το ένα ούτε το άλλο: πηγαίνω, τραγουδάω, περνάω μαζί, επισκέπτομαι, 

σχεδιάζω, χάνω, γράφομαι, ξέρω, χαμογελάω, είμαι, βλέπω, πιστεύω. 

 

 Από τα δεδομένα τα οποία εξετάστηκαν παρατηρείται ότι οι κατηγορίες Α και 

Β μπορούν να συμμετέχουν σε ΠΑΠ δομές. Για την κατηγορία Β πρέπει να 

επισημανθεί ότι τα ρήματα που περιέχει είναι κατάλληλα για τις ΠΑΠ δομές μόνο με 

τη συλλογική τους σημασία κι όχι με την κατανεμητική, όπως φαίνεται από το 

παράδειγμα (70).  

 Περισσότερα ζητήματα εγείρει η κατηγορία Γ. Από αυτήν μόνο τα ρήματα 

«ξέρω», «είμαι» και «πιστεύω» είναι αποδεκτά στις ΠΑΠ δομές. Ίσως αυτή η 

διαφοροποίηση να έχει να κάνει ότι με τα όλα τα υπόλοιπα ρήματα της ομάδας 

μπορούν να είναι και συλλογικά με κάποιον τρόπο (χωρικά, χρονικά κλπ). Ακόμα και 

το ρήμα «χάνω» μπορεί να είναι συλλογικό κατηγόρημα, εάν θεωρήσουμε ότι αφορά 

την κοινή κτήση ενός πράγματος ή την ταυτόχρονη. Τα τρία προαναφερθέντα ρήματα 

δε μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση συλλογικά. Ίσως λοιπόν με ρήματα που 

έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και ως συλλογικά κατηγορήματα να είναι 

δυνατή μόνο η συλλογική ερμηνεία ακόμα και στις ΠΑΠ δομές.  

                                                                 
7
 Ο χωρισμός των ρημάτων σε αυτές τις κατηγορίες έγινε καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας μου κ. 

Έλενας Αναγνωστοπούλου. 
8
 Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν όσα μπορούν να λειτουργήσουν ως συλλογικά. 
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 Μία ειδική παρατήρηση χρειάζεται για το ρήμα «χαμογελάω». Το εν λόγω 

ρήμα δίχασε τους ερωτηθέντες. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα κατανεμητικό 

κατηγόρημα το οποίο δεν γίνεται να ερμηνευθεί συλλογικά με την πλήρη σημασία 

της λέξης, όπως και τα «ξέρω», «είμαι», «πιστεύω», δίνει όμως μία πρόταση μέτρια. 

Μία υπόθεση που ίσως εξηγεί τη διαφορά του «χαμογελάω» από τα «ξέρω», «είμαι» 

και «πιστεύω» είναι η δυνατότητα του να μπορεί να ερμηνευθεί συλλογικά με την 

έννοια του χρόνου. Δηλαδή, το «χαμογελάσαμε» είναι δυνατόν να σημαίνει  

«χαμογελάσαμε ταυτόχρονα».  

 Αν ισχύει η παραπάνω υπόθεση, τότε τα Ελληνικά δεδομένα μοιάζουν με τα 

Ρωσικά και ως προς την ελεύθερη επιλογή ρήματος. Η ΠΑΠ δομή μπορεί να υπάρξει 

και με καθαρά κατανεμητικά ρήματα, δηλαδή με ρήματα που δε μπορούν σε καμία 

περίπτωση να ερμηνευθούν συλλογικά. Ωστόσο, αν ένα ρήμα μπορεί να είναι και 

συλλογικό, τότε μόνο με αυτή την σημασία, τη συλλογική, μπορεί να συμμετάσχει σε 

ΠΑΠ δομές. Αυτή η παρατήρηση περιλαμβάνει και τα ρήματα ψυχικού πάθους που 

εξετάστηκαν στην αρχή αυτής της ενότητας. Τα ρήματα ψυχικού πάθους είναι 

κατανεμητικά και, όπως φάνηκε, συμμετέχουν κανονικά σε ΠΑΠ δομές.  

 Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα των ρημάτων χρήζει μεγαλύτερης μελέτης. Η 

παραπάνω υπόθεση είναι βιαστική και πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά προκειμένου 

να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Εξάλλου, όπως παρατηρήθηκε 

υπάρχει κι ένα ποσοστό ομιλητών (30%) το οποίο με συνέπεια απορρίπτει ή δεν 

θεωρεί ορθά σχηματισμένες τις ΠΑΠ προτάσεις με ρήματα ψυχικού πάθους. 

  

Η. Οι διαφορές με τις συζευκτικές δομές 

 

 Για την Progovac (1997) και τη Vassilieva (ο. π) η εξεταζόμενη δομή είναι 

μία μορφή σύζευξης. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε από τη Vassilieva σε αντίθεση με 

τις συζευκτικές δομές το «με» των ΠΑΠ δε μπορεί να αντικατασταθεί από το «και».  

(74) Σύζευξη: 

 Ο Γιώργος με τη Μαρία πήγαν σινεμά = Ο Γιώργος και η Μαρία πήγαν σινεμά 
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(75) ΠΑΠ: 

 Εμείς με τη Μαρία (= Εγώ και η Μαρία) πήγαμε σινεμά ≠ Εμείς και η Μαρία 

 πήγαμε σινεμά. 

 

 Μία ακόμα διαφορά με τις δομές σύζευξης είναι ότι τα μέλη στις ΠΑΠ δομές 

δεν αλλάζουν ελεύθερα θέση μεταξύ τους.  

(76) Εμείς με τη Μαρία φάγαμε σούσι χτες: 

 α) Εμείς και η Μαρία φάγαμε σούσι. 

 β) Εγώ και η Μαρία φάγαμε σούσι. 

(77) Η Μαρία με εμάς έφαγε σούσι: 

 α) Η Μαρία κι εμείς φάγαμε σούσι. 

 β) *Η Μαρία κι εγώ φάγαμε σούσι. 

 

 Στις διαφορές των ΠΑΠ δομών από τις δομές σύζευξης πρέπει να προστεθεί 

και το ότι οι πρώτες υπόκεινται στην ιεραρχία του προσώπου. Ειδικότερα, η 

αντωνυμία πρέπει να είναι ιεραρχικά ανώτερη από την προθετική φράση.  

(78) *Αυτοί με εμένα (=Αυτός κι εγώ) πήγαν διακοπές. 

(79)  Αυτός κι εγώ πήγαμε διακοπές. 

 

 Βασικό χαρακτηριστικό της σύζευξης είναι η επαναδρομικότητα. Στις ΠΑΠ 

δομές το χαρακτηριστικό αυτό λείπει. Μόνο μία προθετική φράση είναι επιτρεπτή: 

(80) Εμείς και η Μαρία και ο Γιάννης και ο Αντρέας παίξαμε μήλα. 

(81) *Εμείς με τη Μαρία με την Ειρήνη με το Γιάννη φάγαμε παγωτό. 
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 Ένα ακόμα διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό μεταξύ σύζευξης και ΠΑΠ 

δομής είναι ότι στη μεν το 1ο μέλος της σύζευξης δεσμεύει το 2ο, όπως επισημάνθηκε 

και στο 1ο μέρος, ενώ στη δε όχι. Τα Ελληνικά δεν έχουν κτητικές αναφορικές 

αντωνυμίες, όπως τα Ρώσικα, κι έτσι δε μελετήθηκε το χαρακτηριστικό αυτό. 
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3.   Σύνοψη των χαρακτηριστικών της ΠΑΠ δομής στα Ελληνικά 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της 

ΠΑΠ δομής στα Ελληνικά που αναλύθηκαν προηγουμένως. Η υπό εξέταση δομή 

εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία υπάρχουν και στην αντίστοιχη 

ρώσικη δομή: Α) Αποδίδει στο ρήμα συμφωνία πληθυντικού αριθμού εξαιτίας της 

χρήσης αντωνυμίας πληθυντικού αριθμού. Β) Η προθετική φράση μπορεί να 

απομακρυνθεί από την αντωνυμία α’ και β’ προσώπου. Η ιδιότητα αυτή γίνεται πιο 

εύκολη όταν το υποκείμενο παραλείπεται. Γ) Εμφανίζεται αδυναμία στο σχηματισμό 

ερώτησης. Δ) Η προθετική φράση μπορεί να θεματοποιείται και Ε) να 

αναφορικοποιείται και για τα τρία πρόσωπα, όταν το Υποκείμενο παραλείπεται. Στ) 

Έχει την ικανότητα να δεσμεύει από κοινού με το υποκείμενο αναφορικά στοιχεία. Ζ) 

Εμφανίζεται και με κατανεμητικά κατηγορήματα και Η) Σε αντίθεση με τις 

συζευκτικές δομές στις ΠΑΠ το «με» δε μπορεί να αντικατασταθεί από το «και», τα 

μέλη της σύζευξης δεν εναλλάσσουν ελεύθερα τη σειρά τους και ισχύει η ιεραρχία 

του προσώπου. 

 Παρά τις παραπάνω ομοιότητες υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές 

των Ελληνικών από τα Ρώσικα. Η πρώτη και σημαντικότερη σχετίζεται με την 

ασυμμετρία που εμφανίζεται μεταξύ του γ’ προσώπου και των άλλων προσώπων. Σε 

κάθε περίπτωση οι προτάσεις σε γ’ πρόσωπο καθιστούν λιγότερο εύκολη την ΠΑΠ 

ερμηνεία. Όταν δε η αντωνυμία γ’ προσώπου είναι φανερή η ΠΑΠ ερμηνεία είναι 

αδύνατη σχεδόν.  

 Μία ακόμα διαφορά σχετίζεται με τα υψηλά ποσοστά των ΠΑΠ δομών, όταν 

η προθετική φράση είναι θεματοποιημένη. Συγκεκριμένα η θεματοποιημένη δομή 

καθιστά πολύ ευκολότερη την ΠΑΠ ερμηνεία. Ακόμα και για το γ’ πρόσωπο, που 

δημιουργεί «πρόβλημα» σε τέτοιους είδους δομές , τα ποσοστά είναι αρκετά 

αυξημένα. Αυξημένα ποσοστά σε σχέση με τα άλλα χαρακτηριστικά δίνει και η 

αναφορικοποιήση της προθετικής φράσης. 

 Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στις περιπτώσεις  της δέσμευσης αναφορικών 

στοιχείων κυρίως με το γ’ πρόσωπο. Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, στα Ελληνικά 

και στα Ρώσικα στις ΠΑΠ δομές η αντωνυμία μπορεί να δεσμεύει από κοινού με την 

ΠροθΦ αναφορικά στοιχεία. Ωστόσο, με την αντωνυμία α’ προσώπου – είτε το 
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υποκείμενο είναι φανερό είτε όχι – ένα 25% θεωρεί τις προτάσεις αντιγραμματικές, 

ενώ με την αντωνυμία γ’ προσώπου, όταν το υποκείμενο δεν εκφράζεται, περίπου οι 

μισοί,, κι όταν είναι φανερό, το 32,5% θεωρεί τις προτάσεις μέτριες ή 

αντιγραμματικές. Δεν έχει επισημανθεί κάτι τέτοιο για τα Ρώσικα. Στα Ρώσικα δεν 

θεωρούνται αντιγραμματικές οι προτάσεις με κανένα πρόσωπο, όταν υπάρχει 

δέσμευση.   

 Τέλος, υπάρχει το ζήτημα με τα ρήματα. Μπορεί να είναι δυνατός ο 

σχηματισμός ΠΑΠ δομών και με κατανεμητικά ρήματα, ωστόσο παραμένει 

ανεξήγητο το γιατί με κάποια ρήματα ευνοείται περισσότερο η ύπαρξη αυτής της 

δομής. 

 Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να ανοίξει κυρίως στο ζήτημα του γ’ 

προσώπου και να κάνει μία υπόθεση για το που οφείλεται η ασυμμετρία αυτή. 

Ακόμα, θα επιχειρηθεί μία απάντηση για την προτίμηση των ΠΑΠ να εμφανίζονται 

με θεματοποιημένη την προθετική τους φράση.  

 

Α. Το ζήτημα του γ’ προσώπου 

 

 Η ασυμμετρία του γ’ προσώπου σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα πιθανά να 

σχετίζεται με την δεικτική λειτουργία της αντωνυμία του γ’ προσώπου στα Ελληνικά. 

Δηλαδή, τα Ελληνικά έχουν προσωπική αντωνυμία μόνο α’ και β’ προσώπου κι όχι 

γ’. Η προσωπική αντωνυμία γ’ προσώπου είναι η κενή αντωνυμία. Εφόσον, λοιπόν, 

δεν υπάρχει προσωπική αντωνυμία γ’ προσώπου, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί στο 

γ’ πρόσωπο περιεκτική ερμηνεία.  

 Τα Ελληνικά και τα Ρώσικα είναι γλώσσες που έχουν τη δυνατότητα να 

παραλείπουν το Υποκείμενο. Ωστόσο, τα Ελληνικά ανήκουν στις γλώσσες που με 

συνέπεια παραλείπουν το Υποκείμενο, ενώ τα Ρώσικα σε αυτές που μερικώς 

παραλείπουν το Υποκείμενο. Αύτη η διαφορά των δύο γλωσσών ίσως να εξηγεί τη 

διαφορά που έχει η εξεταζόμενη δομή στις δύο γλώσσες, όταν περιέχει Υποκείμενο γ’ 

προσώπου.  
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 Όπως αναφέρθηκε και φάνηκε κι από τα αποτελέσματα της έρευνας , το κενό 

υποκείμενο γ’ προσώπου μπορεί να σχηματίσει ΠΑΠ δομή στα Ελληνικά. Όπως έχει 

ειπωθεί ήδη για τα ευρωπαϊκά πορτογαλικά, τα οποία, όπως και τα Ελληνικά, είναι  

γλώσσα που με συνέπεια παραλείπει τα υποκείμενα, τα κενά υποκείμενα γ’ 

προσώπου μπορούν να έχουν και αφηρημένη/αόριστη κι όχι μόνο δεικτική 

λειτουργία ονομάζοντας ένα προαναφερθέν σύνολο. (Barbosa, 2013).Το ίδιο φαίνεται 

να ισχύει και για τα Ελληνικά (83). 

(82) Estão  a bater          à        porta. 

 Are    at to-knock  at-the  door 

 ‘They are knocking the door’/ ‘Someone is knocking the door’. 

(83) Χτυπάνε την πόρτα. 

 ‘Αυτοί/ κάποιοι χτυπάνε την πόρτα’. 

 

 Το γ’ πρόσωπο στα παραδείγματα (82) και (83) μπορεί να αναφέρεται τόσο σε 

ένα σύνολο που έχει ήδη προαναφερθεί στο περικείμενο (δείξη), όσο και σε κάποιο 

καινούριο. Όπως έχει επισημανθεί κι από τη Vassilieva (ο. π, σελ 65), οι ΠΑΠ δομές 

ονομάζουν ένα καινούριο σύνολο και δεν κάνουν λόγο για ένα προαναφερθέν. 

Επομένως, ίσως η ιδιότητα του κενού υποκειμένου γ’ προσώπου να δίνει αόριστο 

περιεχόμενο να είναι η αιτία που μπορεί να υπάρξει ΠΑΠ δομή με γ’ πρόσωπο στα 

Ελληνικά μόνο όταν αυτό δεν είναι φανερό κι άρα δεν λειτουργεί δεικτικά. 

 Αντιθέτως, σε γλώσσες που μερικώς παραλείπουν τα Υποκείμενα, όπως τα 

Ρώσικα, τα κενά υποκείμενα γ’ προσώπου μπορούν να έχουν γενικευτική σημασία 

αντίστοιχη με τη χρήση του «κανείς» στα Ελληνικά ή του «one» των Αγγλικών. 

Λειτουργούν δηλαδή σαν γενικευτικές αντωνυμίες  (generic pronouns) (Barbosa, 

2013). Το παράδειγμα (86) είναι από τα βραζιλιάνικα πορτογαλικά, τα οποία είναι 

γλώσσα που μερικώς παραλείπει το υποκείμενο, όπως τα Ρώσικα, και δείχνει ότι η 

έλλειψη του τριτοπρόσωπου υποκειμένου δίνει γενικευτικό χαρακτήρα στην 

πρόταση. Στα Ελληνικά, αντιθέτως, η παράλειψη του υποκειμένου σε γ’ πρόσωπο δεν 

λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο (87). Χρειάζεται κάποιος εμφανής τρόπος  (π.χ χρήση 

«κανείς»), για να αποδοθεί γενικευτική σημασία στην πρόταση (88). Το κενό 
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Υποκείμενο στα Ελληνικά μπορεί απλά να προσδώσει αόριστο περιεχόμενο στην 

πρόταση (παράδειγμα 83).  

 

(84)  È         assim  que faz             o     doce. 

 Is-3sg so       that make-3sg  the  cake. 

 ‘This is how one makes the cake’. 

(85) Έτσι φτιάχνει το κέικ. 

 α) *‘Έτσι φτιάχνει κανείς το κέικ’. 

 β) ‘Έτσι φτιάχνει αυτός το κέικ.’ 

(86) Έτσι μαθαίνει κανείς ξένες γλώσσες. 

 

 Ίσως, λοιπόν,  η ασυμμετρία που παρατηρείται στα Ελληνικά σε ό,τι αφορά 

στο γ’ πρόσωπο στις ΠΑΠ δομές να εξηγείται από το γεγονός ότι τα Ελληνικά 

ανήκουν σε διαφορετική υποκατηγορία των γλωσσών με δυνατότητα παράλειψης του 

υποκειμένου από τα Ρώσικα με βάση τα οποία έχει γίνει η περιγραφή της ΠΑΠ 

δομής. Το κενό υποκείμενο γ’ προσώπου στα Ρώσικα θα έδινε άλλο νόημα στην 

πρόταση -γενικευτικό- από  αυτό που έχει η ΠΑΠ δομή (περιεκτικό). Άρα, ίσως να 

είναι απαραίτητο να είναι φανερό το υποκείμενο γ’ προσώπου, για να έχουμε ΠΑΠ 

δομή στα Ρώσικα.   

 Αντιθέτως στα Ελληνικά, το κενό υποκείμενο γ’ προσώπου είναι ευνοϊκό 

περιβάλλον για την ΠΑΠ δομή, αφού μπορεί να δημιουργεί αοριστία (παράδειγμα 83)  

τουλάχιστον στο γ’ πληθυντικό πρόσωπο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, όταν η 

αντωνυμία γ’ προσώπου είναι εμφανής και λειτουργεί εμφατικά/δεικτικά. Η 

διαφορετική κατανομή των συγκρινόμενων γλωσσών ως προς την συνέπεια τους στην 

παράλειψη του υποκειμένου πιθανά είναι το κλειδί που εξηγεί την ασυμμετρία που 

παρατηρήθηκε με το γ’ πρόσωπο των ελληνικών. 
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Β. Η θεματοποίηση 

 

 Το επόμενο ζήτημα με το οποίο θα επιχειρήσουμε να αναμετρηθούμε είναι 

αυτό της θεματοποίησης των ΠΑΠ δομών. Στο προηγούμενο κεφάλαιο τονίστηκε το 

γεγονός ότι η θεματοποίηση της προθετικής φράσης είναι η δομή που ευνοεί 

περισσότερο την ΠΑΠ ερμηνεία. Η θεματοποίηση αυτή συνοδεύεται από την 

παράλειψη του υποκειμένου της πρότασης. Για την αναγκαιότητα της παράλειψης 

αυτής υιοθετούμε  την άποψη της Vassilieva (ο. π). Σύμφωνα με αυτή οι γλώσσες με 

κενά υποκείμενα παραλείπουν τις αντωνυμίες τους, όταν αυτές είναι θέματα. Οι 

αντωνυμίες μπορεί να επιβιώσουν μόνο για λόγους έμφασης. Στις συζευκτικές δομές 

αν θεματοποιηθεί το ένα μέλος της σύζευξης πρέπει να συμβεί το ίδιο και με το άλλο. 

Στις ΠΑΠ δομές, αφού μοιάζουν με δομές σύζευξης, αν θεματοποιηθεί η προθετική 

φράση, τότε πρέπει να γίνει το ίδιο και με την αντωνυμία. Οι θεματοποιημένες 

αντωνυμίες, όμως, παραλείπονται σε αυτού του είδους τις γλώσσες.  

 Όσα ειπώθηκαν παραπάνω εξηγούν την αναγκαιότητα της παράλειψης του 

υποκειμένου στις περιπτώσεις θεματοποίησης της προθετικής φράσης της ΠΑΠ 

δομής. Γενικά, για μία γλώσσα με συνέπεια στην παράλειψη του υποκειμένου ,σαν τα 

Ελληνικά, η παρουσία της αντωνυμίας ερμηνεύεται εμφατικά. Γι αυτό και σε όλα τα 

χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάσαμε την ΠΑΠ δομή αυτή φαίνεται να είναι 

ευκολότερη, όταν το υποκείμενο παραλείπεται. Αυτές οι διαπιστώσεις , όμως, δεν 

αρκούν, για να εξηγήσουν γιατί στις ΠΑΠ δομές που η προθετική φράση 

θεματοποιείται σχεδόν κανείς από τους ερωτηθέντες δεν θεωρεί ότι η δομή 

αναφέρεται σε πάνω από δύο άτομα. Οι ομιλητές, δηλαδή, προτιμούν να ερμηνεύουν 

τις ΠΑΠ δομές με παράλειψη υποκειμένου και θεματοποιημένη την προθΦ σα να μην 

είναι αμφίσημες μεταξύ της ερμηνείας «εμείς/εσείς + ΠροθΦ» και αυτής «εγώ/εσύ + 

ΠροθΦ», αλλά σαν έχουν την 2η ερμηνεία μόνο. 

 Παρατηρώντας τα παραδείγματα με θεματοποίηση που εξετάστηκαν στα δύο 

μέρη του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε ότι για το α’ και το β’ πρόσωπο πολλοί 

ομιλητές επέλεξαν την απάντηση «εγώ» ή «εσύ» αντίστοιχα κι όχι την επιλογή «και 

τα δύο». Αυτό παρατηρήθηκε και σε άλλες δομές, όταν το υποκείμενο παραλείπεται. 

Ωστόσο, στις θεματοποιημένες δομές εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά 
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(αγγίζουν το 50%). Στα Ελληνικά, σε αντίθεση με τα Ρώσικα, επιτρέπονται δομές 

όπως η (87). 

(87) Εγώ με τη Μαρία φτιάξαμε παστίτσιο σήμερα. 

 

Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στη σκέψη πως πιθανά οι θεματοποιημένες δομές να 

ερμηνεύονται σαν περιπτώσεις παράλειψης του υποκειμένου «εγώ»/ «εσύ», δηλαδή 

σαν περιπτώσεις παράλειψης της αντωνυμίας ενικού αριθμού, γι αυτό και 

παρουσιάζουν τέτοια ευκολία στην ΠΑΠ ερμηνεία. Με βάση την υπόθεση αυτή οι 

ερωτηθέντες ερμήνευσαν την πρόταση «Με τη Μαρία φτιάξαμε παστίτσιο σήμερα» 

σαν πρόταση στην οποία έχει παραλειφθεί το υποκείμενο «εγώ» κι όχι «εμείς». 

 Η υπόθεση αυτή ενέχει πολλούς κινδύνους, καθώς η προθετική φράση στις 

ΠΑΠ δομές σχηματίζει ένα συστατικό μαζί με την αντωνυμία γι αυτό και αποδίδεται 

στο ρήμα συμφωνία πληθυντικού αριθμού. Μπορεί να παραλειφθεί μόνο το «εγώ» 

από αυτό το συστατικό; Βέβαια, αν κάθε σύνολο που περιέχει τον ομιλητή είναι 

υποχρεωτικά σε α’ πρόσωπο, τότε η ακολουθία «εγώ με τη Μαρία» συνεπάγεται ένα 

«εμείς». Το «εμείς» αυτό μπορεί να μην πραγματώνεται φωνολογικά, αλλά να είναι 

αυτό που δίνει την συμφωνία πληθυντικού στο ρήμα. Λόγο για αφηρημένη κεφαλή 

έχουν κάνει και η Progovac (1997) και η Vassilieva (2005). Αν ισχύουν τα 

παραπάνω, τότε η ακολουθία «εγώ με τη Μαρία» μπορεί να είναι κι αυτό ένα είδος 

ΠΑΠ δομής.   
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Γ’ μέρος: Οι υπάρχουσες θεωρίες και τα Ελληνικά 
 

 Στο τρίτο μέρος της εργασίας θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις μέχρι 

σήμερα προτεινόμενες θεωρίες για την ΠΑΠ δομή. Στη συνέχεια με βάση όσα έχουν 

σχολιαστεί για τα Ελληνικά θα επιχειρηθεί η ανάλυση τους από κάποια από αυτές. 

 Συνολικά έχουν προταθεί τέσσερις θεωρίες για να εξηγήσουν τη δομή. Αυτές 

είναι οι εξής: 

Α. Progovac (1997) 

Β. den Dikken et al. (2000) 

Γ. Ionin & Matushanski (2002) 

Δ. Vassilieva (2005) 

 Οι θεωρίες Α, Β και Δ είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους. Ουσιαστικά η 

Vassilieva (ο. π) στηρίχθηκε στους Progovac (ο. π) και den Dikken et al. (ο. π) και 

πρότεινε μία συγκεκριμένη δομή για τις προσωπικές αντωνυμίες πληθυντικού 

αριθμού που να μπορεί να εξηγήσει την ΠΑΠ. Στον αντίποδα της θεωρίας αυτής 

βρίσκονται οι Ionin & Matushanski (ο. π) οι οποίοι επιχειρούν να αναλύσουν ενιαία 

τις ΠΑΠ δομές, την σύζευξη με την πρόθεση «με» και  όταν στο ρήμα εμφανίζεται 

συμφωνία πληθυντικού αριθμού και όταν βρίσκεται σε ενικό αριθμό.  

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι θωρίες. Έμφαση θα δοθεί στις 

θεωρίες Γ και Δ, καθώς η Α και η Β είναι αρκετά κοντά στη θεωρία της Vassilieva. 

Ταυτόχρονα με την παρουσιάση των θεωριών θα γίνει και η αναγκαία σύγκριση με τα 

δεδομένα που προέκυψαν για τα Ελληνικά, ώστε να φανεί εάν συνηγορούν υπέρ 

κάποιας θεωρίας.  
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1. Ionin & Matushanski: ΠΑΠ, δομές συνοδείας ενικού και 

πληθυντικού: μια ενιαία ανάλυση 

 

Α) Η θεωρία 

 

 Η θεωρία που προτείνουν ερμηνεύει ενιαία τις ΠΑΠ δομές (88γ), τις δομές 

σύζευξης με την πρόθεση «με»  (γι αυτούς ονομάζονται «δομές συνοδείας 

πληθυντικού») (88β) και τις δομές συνοδείας/ρηματικά προσαρτήματα με την 

πρόθεση «με» (στο άρθρο τους λέγονται «δομές συνοδείας ενικού») (88α). Η ενιαία 

αυτή ανάλυση στηρίζεται στην πεποίθηση πως οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 

αυτών των δομών οφείλονται αποκλειστικά στη δυνατότητα ή μη που έχει η 

προθετική φράση, η οποία αντιμετωπίζεται ως προσάρτημα, να ανέβει στο 

χαρακτηριστή της ΚλΦ. 

(88) α. Aleksandra         tancevala     s        Borisom. 

  Alexandra-nom  danced-Fsg  with  Boris-instr 

   ‘Η Αλεξάνδρα χόρεψε με τον Μπορις’ 

 β. Aleksandra         s       Borisom      tancevali. 

 Alexandra-nom  with  Boris-instr  danced-pl 

  ‘Η Αλεξάνδρα κι ο Μπόρις χόρεψαν’ 

 γ. My           s        Borisom      tancevali. 

   1pl-nom  with   Boris-instr  danced-pl 

  ‘Εγώ κι ο Μπόρις χορέψαμε’. 

1. Η ομοιότητα των ΠΑΠ δομών με τις δομές συνοδείας πληθυντικού/ με την 

σύζευξη με «με» 

 Τα παρακάτω παραδείγματα των δομών συνοδείας πληθυντικού αποδεικνύουν 

ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ των δομών αυτών και των ΠΑΠ και γι 

αυτό πρέπει να επιχειρηθεί μία ενιαία ανάλυση. Αντίστοιχες ιδιότητες 
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παρατηρήθηκαν και στο Α΄ μέρος που περιγράφηκαν τα Ρώσικα και στο Β’ που 

αφορούσαν τα Ελληνικά. Συγκεκριμένα οι κοινές ιδιότητες είναι οι παρακάτω: 

 Α) Ίση συμμετοχή σε αυτό που περιγράφει το ρήμα (89α) 

 Β) Δέσμευση αναφορικών στοιχείων από το υποκείμενο (αντωνυμία ή 

 ονοματικό) από κοινού με την προθετική φράση (89β).   

 Γ) εμφανίζονται με μη-περιληπτικά κατηγορήματα δίνοντας κατανεμητική 

 σημασία  (89γ).  

 Δ) Αδυναμία εξαγωγής από ερωτηματικά στοιχεία τύπου wh- (89δ). 

 Ε) Το ρήμα εμφανίζεται με συμφωνία πληθυντικού αριθμού (σε όλα τα 

 παραδείγματα). 

 (89) α. Carevna           s        žar-Pticej         peli/*pela. 

      princess-Nom  with  Firebird-Instr sang-pl/sg. 

     ‘Η πριγκίπισσα κι ο Φ. τραγούδησαν. 

  β. # Ivan-carevič   s       Volkom  spasli       svoego   otca. 

         Ivan-prince   with   wolf       saved-pl   self’s     father 

        ‘Ο πρίγκιπας Ι. κι ο λύκος έσωσαν τον πατέρα τους’ 

  γ. Pelagija   s        Mitrofaniem  znali/*znala, kto   ubijca. 

      Pelagia    with  Mitrofanij     knew-pl/sg   who  murderer. 

     ‘Η Π. κι ο Μ ήξεραν ποιος είναι ο δολοφόνος.’ 

  δ.  *S      kem  Vasilisa (nakonec)  poženilis’? 

        with  who  Vasilisa  (finally)    married-refl-pl 

        ‘Με ποιον παντρεύτηκαν η Β. τελικά;’ 

 Όλες οι παραπάνω κοινές ιδιότητες δεν θα υπήρχαν, εάν η προθετική φράση 

δεν ήταν μαζί με την αντωνυμία ή την ΟΦ στο χαρακτηριστή της ΚλΦ. Στην ΠΑΠ 
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δομή είναι δυνατή η απομάκρυνση, γιατί η αντωνυμία είναι ούτως ή άλλως σε 

πληθυντικό αριθμό, οπότε δεν χρειάζεται να μετακινηθεί υποχρεωτικά η προθετική 

φράση.  

 Πρόβλημα για τη θεωρία αυτή είναι ότι ενώ μπορεί να εξηγηθεί η αδυναμία 

σχηματισμού ερώτησης στην περίπτωση των δομών συνοδείας πληθυντικού (89δ), 

αφού δεν μπορεί να υπάρξει απομάκρυνση της προθετικής φράσης, δε μπορεί να 

εξηγηθεί στις ΠΑΠ που η απομάκρυνση είναι δυνατή. Η απάντηση που δίνεται είναι 

ότι υπάρχει σύγκρουση της πληροφοριακής κατάστασης της αντωνυμίας με αυτήν 

των ερωτηματικών wh-στοιχείων. Συγκεκριμένα, η αντωνυμία αναφέρεται σε κάτι 

ήδη γνωστό, ενώ η εστιασμένη ερωτηματική φράση όχι.  Με βάση την παρατήρηση 

αυτή καταλήγουν στη διαπίστωση ότι στις ΠΑΠ δομές η προθετική φράση δε μπορεί 

να είναι εστιασμένη, καθώς συγκρούεται πληροφοριακά με την αντωνυμία. Την 

εξήγηση αυτή δανείζεται και η Vassilieva. 

 Στη συνέχεια, αφού αποδείξουν τις πολλαπλές ομοιότητες μεταξύ των δομών, 

αναμετριούνται με τα δύο ιδιαίτερα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της ΠΑΠ 

δομής. Αυτά είναι: 

 Α) Η απαίτηση για αντωνυμία πληθυντικού 

 Β) Η ισχύς της ιεραρχίας του προσώπου. 

Για τους Ionin & Matushanski τα δύο αυτά χαρακτηριστικά δεν δημιουργούν 

πρόβλημα στην ενιαία ανάλυση. Από τη μία, η αντωνυμία πληθυντικού ερμηνεύεται 

ως απαίτηση της θέσης του υποκειμένου. Από την άλλη, η ισχύς της ιεραρχίας του 

προσώπου φαίνεται να εφαρμόζεται και σε άλλες περιπτώσεις. Συνεπώς, δεν αποτελεί 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΠΑΠ δομών. 

 Στη δομή την οποία προτείνουν η προθετική φράση είναι αυτή που 

συγκεκριμενοποιεί το υπόλοιπο της αναφοράς της αντωνυμίας. Το βέλος προς τα 

πάνω δείχνει τη δυνατότητα μετακίνησης στο χαρακτηριστή της ΚλΦ 
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         DP               (Δέντρο 1:  ΠΑΠ και δομές συνοδείας πληθυντικού) 

      V 

 DP1        PP 

          V 

  P     DP2 

  ! 

  s  

 

2. Οι δομές συνοδείας ενικού αριθμού 

 

 Παρά τις πολλές διαφορές των δομών συνοδείας ενικού αριθμού προσπαθούν 

να τις εντάξουν στο παραπάνω σχήμα. Συγκεκριμένα, οι εντελώς αντίθετες ιδιότητες 

της δομής – δεν δεσμεύει από κοινού με το ονοματικό (90α), δεν εμφανίζεται με 

περιληπτικά κατηγορήματα (90β), σχηματίζει ερώτηση (90γ), η συμφωνία είναι ενικού 

αριθμού – οφείλονται στη μη μετακίνηση της προθετικής φράσης  στο χαρακτηριστή 

της ΚλΦ. 

(90) α. Fainai          delala      svoii/*j/*[i+j]  uroki            s       Grigoriemj. 

    Faina-Nom  did–Fsg  self’s                 lessons-Acc with Gregory 

 ‘Η Φ. έκανε τις ασκήσεις τις με τον Γ.’ 

 β. *Daša             znaet          matematiku           s         Elenoj. 

 Dasha-Nom  know-3sg  mathematics-Acc  with  Elena-Instr 

   ‘Η Ντ. ξέρει μαθηματικά με την Ε.’ 

 γ. S        kem           Xana     tancevala? 

  with  who-Instr  Hanna  dance-sg 

     ‘Με ποιον χόρεψε η Χάνα;’ 
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 Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πως οι δομές αυτές δε δηλώνουν ισότιμη 

συμμετοχή, όπως συμβαίνει με τις δύο προηγούμενες. Η απάντηση που δίνουν για το 

πρόβλημα αυτό σχετίζεται  με τον υποπροσδιορισμό του λεξικού τεμαχίου «με». 

Εξαιτίας του υποπροσδιορισμού αυτού δεν δηλώνεται πάντα ισότιμη συμμετοχή. 

 Τέλος, προσπαθούν να απαντήσουν πώς εξηγείται το γεγονός ότι άλλοτε 

εμφανίζεται συμφωνία ενικού αριθμού κι άλλοτε πληθυντικού. Θεωρούν πως αυτό 

έχει να κάνει με την πληροφοριακή κατάσταση (+/ - εστίαση) της Ονοματικής 

Φράσης και της Προθετικής Φράσης. Όταν είναι ίδια η πληροφοριακή κατάσταση, 

τότε εμφανίζεται πληθυντικός. Όταν, όμως, είναι διαφορετική ενικός. 

 (91)  α. Zoluška               s        princem       tancevali/*tancevala. 

      Cinderella-Nom  with  prince-Instr  danced-pl/Fsg 

     ‘Η Σ κι ο πρίγκιπας χόρεψαν.’ 

  β. ZOLUšKA          s        princem       *tancevali/tancevala. 

      Cinderella-Nom  with   prince-Instr   danced-pl/Fsg 

   ‘Η Σ. χόρεψε με τον πρίγκιπα.’ 

 

Β) Τα  Ελληνικά 

 

 Προκειμένου να αποφασίσουμε εάν μπορούν τα Ελληνικά δεδομένα να 

εξηγηθούν από την παραπάνω θεωρία πρέπει να ελέγξουμε εάν τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποίησαν οι Ionin & Matushanski (ο. π) για τις ομοιότητες μεταξύ των δομών 

ισχύουν και για τα Ελληνικά. Ήδη από τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν έχει φανεί 

ότι στα Ελληνικά οι τρεις αυτές δομές είναι διαφορετικές.  

 Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ομοιότητα της ΠΑΠ δομής με αυτή της 

συνοδείας πληθυντικού (/σύζευξη με «με» για την Vassilieva) επαναλαμβάνουμε τα 

εξής: 

 Α) Στις ΠΑΠ δομές δεν είναι δυνατή η εναλλαγή των μελών όπως συμβαίνει 

 στις δομές συνοδείας πληθυντικού. 
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 (91) α) Η Αγγελική με τη Μαρία ήρθαν στο πάρτι αργά. = 

  β) Η Μαρία με την Αγγελική ήρθαν στο πάρτι αργά. 

 (92) α) Εμείς με τη Μαρία (= Εγώ και η Μαρία) φάγαμε έξω χτες. 

  β) Η Μαρία με εμάς (≠ Εγώ και η Μαρία) έφαγε έξω χτες. 

 

 Β) Ακόμα, το στις ΠΑΠ δομές το «με» δεν εναλλάσσεται με το «και». 

 (93)  α) Η Αγγελική με τη/και η Μαρία ήρθαν στο πάρτι αργά. 

 (94) α) Εμείς με τη Μαρία (= εγώ και η Μαρία) ήρθαμε στο πάρτι αργά. 

  β) Εμείς και η Μαρία (≠ εγώ και η Μαρία) ήρθαμε στο πάρτι αργά. 

 

 Γ) Η ΠΑΠ δομή δεν αφορά μόνο τη θέση του υποκειμένου. 

 (95)  Ο Γιώργος μας χαιρέτησε με τη Μαρία, καθώς πήγαινε στη δουλειά. 

  ‘Ο Γιώργος χαιρέτησε εμένα και τη Μαρία, καθώς πήγαινε στη  

  δουλειά. 

 

 Όπως φάνηκε από τα παραπάνω επιχειρήματα δεν μπορεί να θεωρηθεί η ΠΑΠ 

ίδια δομή με την σύζευξη με την πρόθεση «με» παρά τις πολλαπλές τους ομοιότητες. 

Ο ισχυρισμός που θέλει τις δύο αυτές δομές ταυτόσημες και τις τοποθετεί στο 

χαρακτηριστή της ΚλΦ φαίνεται να μη μπορεί να σταθεί.  

 Ταυτόχρονα δε μπορεί να θεωρηθεί όμοια με τις ΠΑΠ δομές ούτε η δομή 

συνοδείας ενικού αριθμού ή αλλιώς ρηματικό προσάρτημα. Οι λόγοι που συντρέχουν 

στο να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο είναι οι εξής: 

 Α) Οι δομές συνοδείας ενικού αριθμού πάνε μόνο με ρήματα που δηλώνουν 

 πράξεις που μπορούν να γίνουν με συνοδεία κι όχι με οποιοδήποτε ρήμα. 

 (96) *Ξέρω με τον Πέτρο μαθηματικά. 
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 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ionin και Matushanski (ο. π) αναφέρονται σε αυτή 

 τη διαφορά και την ερμηνεύουν ισχυριζόμενοι ότι η μη μετακίνηση της 

 προθετικής φράσης στο χαρακτηριστή της ΚλΦ την αφήνει έξω από τη 

 σκοπιά του distributive operator (= κατανεμητικός τελεστής). Ωστόσο, δεν 

 δίνουν καμία παραπάνω επεξήγηση για το που βρίσκεται ο κατανεμητικός 

 τελεστής και πως επηρεάζει την προθετική φράση. Η εξήγηση αυτή είναι 

 ελλιπής γι αυτό και δεν την υιοθετούμε.  

 Β) Ακόμα, το ζήτημα της μη-ισότιμης συμμετοχής εξηγήθηκε ως απόρροια 

 του λεξικού υποπροσδιορισμού της πρόθεσης «με». Ούτε αυτό το επιχείρημα 

 αναλύεται περαιτέρω. Επιπλέον, εγείρεται το εξής ερώτημα: Αν κατά 

 περίπτωση το «με» υποπροσδιορίζεται και έχει σαν αποτέλεσμα το να μη 

 δηλώνει ισότιμη συμμετοχή, τότε αυτό γιατί δεν συμβαίνει ποτέ στην 

 περίπτωση των ΠΑΠ δομών και των δομών συνοδείας πληθυντικού; Το 

 ζήτημα αυτό δεν θίγεται καθόλου στο συγκεκριμένο άρθρο. 

 Συμπερασματικά, η προαναφερθείσα θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει τα 

Ελληνικά δεδομένα κι έχει πολλές αδυναμίες. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η 

θεωρία της Vssilieva η οποία βασίστηκε στις προτάσεις των Progovac (o. π) και den 

Dikken et al. (ο. π). 
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2. Vasslilieva: Οι ΠΑΠ δομές σαν σχεδόν συζευκτικές δομές 
 

 Η θεωρία της Vassilieva (ο. π) στηρίζεται στην ανάλυση της Progovac (ο. π) η 

οποία εντάσσει την ΠΑΠ δομή στις συζευκτικές δομές προτείνοντας την ύπαρξη μίας 

αφηρημένης κεφαλής στην οποία προσαρτώνται τα μέλη της σύζευξης. Επίσης, 

υιοθετεί από την ανάλυση των den Dikken et al. (ο. π) την σχέση μικρής πρότασης 

(small clause) μεταξύ του εστιασμένου στοιχείου των ΠΑΠ δομών και της κεφαλής 

D. Καμία από αυτές τις δύο θεωρίες δεν έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με τις ΠΑΠ 

δομές και τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μόνο τα βασικά 

τους σημεία, ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοητή η άποψη της Vassilieva και 

ελεγχθεί εάν μπορεί να εξηγήσει και τα Ελληνικά δεδομένα.  

 

Α) Progovac 

 

 Για την Progovac η σύζευξη είναι  διαδοχική υπόταξη συζευξόμενων μελών 

σε μία αφηρημένη κεφαλή. Ο ορισμός αυτός εξηγεί και την συμμετρία των μελών της 

σύζευξης, αλλά και την αδυναμία τους να κάνουν c-command το ένα στο άλλο, αφού 

προτείνεται ότι το καθένα από αυτά είναι συμπλήρωμα της δικής τους Φράσης 

Σύζευξης. Η αφηρημένη κεφαλή αντιστοιχεί σε αυτή που πραγματώνεται φανερά στις 

δομές παράθεσης. Έτσι, η πρόταση (1) έχει τη δομή: 

(97) (We) I and Tom, arrived late 

   DP3 

       V    (Δέντρο 2: Δομή σύζευξης για Progovac) 

 DP2     &P2 

   V                          V 

  DP1       &P1       &           DP 

    !            V               !        ! 

     E      &          DP  and               Tom 

    !       !     ! 

    e           (and)             I      
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 Για να προτείνει αυτή τη δομή δηλώνει πως στηρίζεται στη δομή που έχει 

προτείνει ο Munn (1993 in Progovac ο. π). για τη σύζευξη. Στη δομή αυτή το δεύτερο 

μέλος της σύζευξης είναι συμπλήρωμα της φράσης σύζευξης: 

 

 NP 

 V     (Δέντρο 3: Δομή σύζευξης για Munn) 

NP1          &P     

  !  V 

Mary      &        NP 

       !          ! 

    and         Tom 

 

 Το παραπάνω σχήμα εξηγεί γιατί δεν υπάρχει c-command σε περιπτώσεις 

σύζευξης όπως φαίνεται κι από το παράδειγμα από τα Σέρβο-κροατικά: 

(98) *Jovani i     svojai  zena  su stigli. 

  John    and self’s   wife   are arrived. 

 ‘Ο Γιάννης και η γυναίκα του έχουν φτάσει’. 

 

Ωστόσο, τα παράδειγμα (99) που ακολουθεί δείχνει ότι η παραπάνω δομή σύζευξης 

με «με» στα Ρώσικα είναι γραμματική: 

(99) Dašai    so      svoimi/ *eëi  drugom  pošli      na   pljaž.. 

 Dasha  with   self’s/ her     friend    went-pl  to   beach. 

 ‘H Ντ. και η φίλης της πήγαν στην παραλία.’ 

 

 Η ΠΑΠ δομή θεωρείται κι αυτή μία μορφή σύζευξης, που εντάσσεται στο 

σχήμα που προτάθηκε. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για περίπτωση 
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μη – συμμετρικής σύζευξης. Σε αυτό το είδος σύζευξης, εν αντιθέσει με τη 

συμμετρική που περιγράφηκε παραπάνω, δεν πραγματώνεται το πρώτο μέλος της 

σύζευξης, αλλά η αφηρημένη κεφαλή. Μάλιστα, η ΠΑΠ δομή θεωρείται και μία 

απόδειξη για την ύπαρξη αυτής της αφηρημένης κεφαλής. Η κεφαλή είναι ο φορέας 

του προσώπου, του αριθμού και της πτώσης. Ένδειξη υπέρ της αφηρημένης κεφαλής 

προσφέρουν και τα Τούρκικα που είναι γλώσσα που θέλει τις κεφαλές δεξιά του 

συμπληρώματος: 

 (100) [NP [Hasan-la     bIz]] 

           Hasan-with 1stpl 

           ‘Ο Χασάν κι εγώ’ 

 Ερώτημα αποτελεί το γιατί σε κάποιες περιπτώσεις επιβιώνει η κεφαλή και σε 

άλλες όχι. Η Progovac υποστηρίζει πως η κεφαλή δεν πραγματώνεται για λόγους 

οικονομίας, αφού μπορεί να ανακτηθεί από τη συμφωνία στο ρήμα. Όταν είναι 

φανερή, αυτό συμβαίνει για λόγους έμφασης.  

 Το σχήμα που προτάθηκε δε μπορεί να εξηγήσει γιατί στις ΠΑΠ δομές 

επιλέγεται το «με» κι όχι το «και», γιατί δεν πραγματώνεται το πρώτο «και» αλλά το 

δεύτερο, καθώς επίσης και τις διαφορές που επισημάνθηκαν στην παρούσα εργασία 

μεταξύ της ΠΑΠ δομής και των δομών σύζευξης. Παρά αυτές τις αδυναμίες όμως τα 

επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης μίας αφηρημένες κεφαλής φαίνεται να ευσταθούν. 

 

Β) den Dikken et al. 

 

 Η θεωρία αυτή δεν εστιάζει στο να ερμηνεύσει την  ΠΑΠ δομή, αλλά 

προτείνει μία δομή για τις προσωπικές αντωνυμίες πληθυντικού αριθμού στις 

γλώσσες που έχουν την εξεταζόμενη δομή. Σύμφωνα με αυτή τη δομή αυτή οι 

προσωπικές αντωνυμίες έχουν παρόμοια δομή με τις δομές συνοδείας. Δηλαδή, το 

«εμείς» σημαίνει «με εμένα». 

 Προτεινόμενη Δομή: 

 [NP ‘we’ [SC pro 1stsg [PP witho [X]]]] 
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 Το παραπάνω σχήμα τοποθετεί τις προσωπικές αντωνυμίες σε θέση κεφαλής 

μίας ονοματικής φράσης, η οποία μπορεί να παραλείπεται. Η ονοματική φράση αυτή 

παίρνει σαν συμπλήρωμα/προσάρτημα μία Μικρή Πρόταση. Υποκείμενο της Μικρής 

Πρότασης είναι το εστιασμένο στοιχείο και η προθετική φράση το κατηγόρημα του. 

 Αφορμή για την παραπάνω πρόταση αποτέλεσαν οι παρακάτω ιδιαίτερες 

περιπτώσεις δέσμευσης των Ουγγρικών: 

 (101) α. We (I+he) represent/elect me. 

  β. *I see/represent us (me + him). 

  γ. He represent us (me + him). 

Με την προτεινόμενη δομή για τις αντωνυμίες πληθυντικού αριθμού δεν υπάρχει 

αντίφαση με τη θεωρία της δέσμευσης. 

 Σε αντίθεση με την Progovac  εδώ προβλέπεται η ασυμμετρία των μελών της 

σύζευξης. Αυτή είναι κι η αιτία που το πρώτο μπορεί να δεσμεύει το δεύτερο.  Αυτό 

προτείνεται κι από την Vassilieva  (o. π) με βάση τα δεδομένα από τα Ρώσικα που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και δείχνουν ότι στην σύζευξη με «με» το πρώτο μέλος 

της σύζευξης μπορεί να δεσμεύει το δεύτερο. Δυστυχώς στα Ελληνικά δε μπορούμε 

με εύκολο τρόπο να ελέγξουμε το αν το πρώτο μέλος της σύζευξης δεσμεύει το 

δεύτερο. Όπως και να ‘χει, η ανάλυση του den Dikken εστιάζει μόνο στα ζήτημα της 

δέσμευσης και δεν ασχολείται με το σύνολο των χαρακτηριστικών της ΠΑΠ δομής.  

 

Γ) Vassilieva 

 

Α) Η σχέση του συνειρμικού πληθυντικού με τις προσωπικές αντωνυμίες 

 

 Η Vassilieva προσπαθώντας να ερμηνεύσει την δυνατότητα της περιεκτικής 

ερμηνείας των προσωπικών αντωνυμιών τις συσχετίζει με τον συνειρμικό πληθυντικό 

(associative plural). Ο συνειρμικός πληθυντικός είναι ο πληθυντικός ενός ονόματος ο 

οποίος έχει τη σημασία του προσώπου αυτού και μίας ομάδας – κάποιων συνεργατών 

που το συνοδεύουν. Το παράδειγμα συνειρμικού πληθυντικού που ακολουθεί είναι 

από τα Τούρκικα: 
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 (102) Mehmetler  (Lewis 1967: 26) 

  Mehmet-PL 

  α) ‘Οι Μεχμέτ-ηδες (δηλαδή δύο άνθρωποι με το ίδιο όνομα)’ 

  β) ‘Ο Μεχμέτ και η οικογένειά του.’ 

 

Το παραπάνω παράδειγμα έχει δύο ερμηνείες: Η περίπτωση (α) είναι αυτή του 

κανονικού πληθυντικού, ενώ η (β) του συνειρμικού που έχει την περιεκτική ερμηνεία. 

Η περιεκτική σημασία του συνειρμικού πληθυντικού μοιάζει με αυτή των 

προσωπικών αντωνυμιών. Το «εμείς» δεν είναι η περίπτωση ενός «κανονικού» 

πληθυντικού που εκφράζει ένα σύνολο ομοίων πραγμάτων. Αντιθέτως, η προσωπική 

αντωνυμία «εμείς» δηλώνει ένα σύνολο που περιλαμβάνει τον ομιλητή. Αντίστοιχα, 

το «εσείς» αναφέρεται σε ένα σύνολο που περιέχει τον ακροατή. Περιεκτική 

ερμηνεία φαίνεται να έχει και το γ’ πρόσωπο με βάση το παρακάτω παράδειγμα: 

 (103) Α: And what became of John?  

  B: Oh, they moved to DC ages ago. (they = John + wife/family) 

 

 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο συνειρμικός πληθυντικός έχει αρκετά 

παρόμοια σημασία με αυτή των προσωπικών αντωνυμιών πληθυντικού αριθμού, 

καθώς και οι δύο αναφέρονται σε ένα σύνολο που δεν περιγράφεται και σε ένα εξέχον 

στοιχείο το οποίο φαίνεται να αντιπροσωπεύει το σύνολο αυτό. Η μόνη τους διαφορά 

είναι στη φύση του εστιασμένου στοιχείου. Στο συνειρμικό πληθυντικό είναι ένα 

όνομα, ενώ στις αντωνυμίες το χαρακτηριστικό του προσώπου (= [πρόσωπο]). Η 

Vassilieva (ο. π) συγκεκριμένα κάνει λόγο για τρεις ομοιότητες μεταξύ συνειρμικού 

πληθυντικού και  πληθυντικού προσωπικών αντωνυμιών: 

 Α) Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένα ορισμένο (definite) στοιχείο το 

 οποίο  αναφέρεται σε ένα μοναδικό αντικείμενο αναφοράς μέσα στο 

 περικείμενο. 

 Β) Και στα δύο γίνεται αναφορά σε ένα σύνολο το οποίο δεν περιγράφεται. 
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 Γ) Είναι δομές πληθυντικού που κάνουν αναφορά σε ένα σύνολο,  όμως, το 

 σύνολο αυτό συνδέεται εγγενώς με ένα αντικείμενο αναφοράς σε  ενικό 

 παρόλο που είναι δομές πληθυντικού. 

 Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν την Vassilieva (ο. π) να υποθέσει ότι οι 

αντωνυμίες πληθυντικού έχουν την ίδια δομή με τον συνειρμικό πληθυντικό. Και στις 

δύο περιπτώσεις το εστιασμένο στοιχείο ξεκινάει ως προθετική φράση σε σχέση 

Μικρής Πρότασης (Small Clause) με την κεφαλή D, ακολουθώντας σε αυτή το 

σημείο τους den Dikken et al. (ο. π) (Δέντρο 4α). Παρακάτω αναπαρίσταται η δομή 

του συνειρμικού πληθυντικού: Η αρχική πρόθεση απορροφάται από την κεφαλή D κι 

έτσι δεν προφέρεται9. Στη συνέχεια, μετακινείται στο χαρακτηριστή της DP, για να 

συνδεθεί με ένα αντικείμενο αναφοράς του περικειμένου (Δέντρο 4β).  

 

 α)  XP (SC)                  (Δέντρο 4
α
: Δομή συνειρμικού πληθυντικού: 

     V     Βήμα 1) 

  Group  V 

   X     PP 

          V 

             P Simon   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
 Η Vassil ieva (ο. π) οδηγήθηκε στην υπόθεση των προθέσεων – φαντάσματα παρατηρώντας ότι, 

πέρα από την καθορισμένη από το περικείμενο σημασία του συνειρμικού πληθυντικού, υπάρχει και 

μία σταθερή ερμηνεία, η περιεκτική. Αυτή καθορίζεται από την πρόθεση “with” που συνοδεύει το 
εστιασμένο στοιχείο. Η πρόθεση απορροφάται από το D και γι αυτό χαρακτηρίζεται κι ως φάντασμα. 
Ανάλογες κρυφές προθέσεις υπάρχουν και στα κτητικά και στα δεικτικά.  
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β)    DP   (Δέντρο 4β: Δομή συνειρμικού πληθυντικού: 

      V     Βήμα 2) 

  Simon1  V 

           D+X+P         XP 

             V 

           Group          V 

             t             t1   

              

 

 Στηριγμένη στο παραπάνω σχήμα για τον συνειρμικό πληθυντικό προτείνει το 

εξής γενικό σχήμα για τις αντωνυμίες πληθυντικού αριθμού: 

           DP 

             V 

     Ι          V  

    D Number P 

          V 

      [pl]        Gender P 

     V 

    [hum]       NP 

                     e 

 

 Για τις αντωνυμίες είναι γνωστό ότι έχουν την δομή ονοματικού στοιχείου, 

δηλαδή είναι DP με μία κενή ΟΦ, ενώ προβάλλουν και τις λειτουργικές κατηγορίες 

του Αριθμού και του Γένους, όπως και τα άλλα ονόματα. Ακόμα, οι προσωπικές 

αντωνυμίες κωδικοποιούν το στοιχείο του προσώπου, το οποίο ονομάζει ένα 

πρόσωπο του συνόλου που δηλώνεται από την αντωνυμία. Έτσι, η αντωνυμία α’ 

προσώπου ερμηνεύεται σα να περιέχει τον ομιλητή, του β’ προσώπου τον ακροατή, 

ενώ του γ’ προσώπου δεν έχει το χαρακτηριστικό του προσώπου. Στο γ’ πρόσωπο 

απουσιάζει το [πρόσωπο]. 
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 Μία αντωνυμία πληθυντικού αριθμού φυσικά μπορεί να αναφέρεται σε ένα 

σύνολο που έχει προαναφερθεί στο περικείμενο κι όχι να ονομάζει ένα νέο, όπως 

συμβαίνει στις ΠΑΠ δομές. Η υπόθεση είναι ότι, στην περίπτωση αυτή, στο στοιχείο 

D κωδικοποιούνται τα στοιχεία [ορισμένο] (=definite), το οποίο φέρει έναν δείκτη 

(index) που δηλώνει την αναφορά της ολόκληρης της αντωνυμίας με κάποιο όρο του 

κειμένου. Ακόμα μπορεί να φέρει και το στοιχείο του προσώπου όταν πρόκειται για 

τις αντωνυμίες α’ και β’ προσώπου. Το παρακάτω σχήμα (δέντρο 5) αφορά στην 

αντωνυμία πληθυντικού γ’ προσώπου, όταν δηλώνει κάποιο ήδη γνωστό σύνολο που 

έχει προαναφερθεί. 

 

 They:210 = Mary and John: 

            DP  (Δέντρο 5: δομή γ΄ προσώπου με αναφορά γνωστό σύνολο)  

              V 

  D         Number P 

       [def]2       V  

        [pl]  Gender P 

            V 

          [hum]           NP 

           e 

 

 Το ίδιο σχήμα θα ισχύει και για τις προσωπικές αντωνυμίες του α’ και του β’ 

προσώπου, όταν αναφέρονται σε ένα σύνολο που έχει ήδη προαναφερθεί. Η μόνη 

διαφορά είναι ότι προκειμένου να φανεί ότι στο σύνολο περιέχεται ο ομιλητής ή ο 

ακροατής αντίστοιχα φέρουν δείκτη και στον χαρακτηριστή της DP. Ο δείκτης «3» 

στο D δείχνει την αναφορά όλης της αντωνυμίας, ενώ στο χαρακτηριστή της DP (α) 

την αναφορά του εστιασμένου στοιχείου. 

  

                                                                 
10

 Έτσι, ονομάστηκε το σύνολο που περιέχει τα αντικείμενα αναφοράς του « they». Ο αριθμός «2» θα 
μπει ως δείκτης του στοιχείου [def] όπως φαίνεται στο δέντρο, για να δηλώσει την αναφορά στο 
σύνολο 2. 
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We: 3 = speaker (=a11) + Mary: 

  DP  (Δέντρο 6: Δομή α΄ προσώπου αντωνυμίας με αναφορά σε 

             V    γνωστό σύνολο) 

 V    V 

With       [def]a     D         Number P 

       !       [def]3           V 

 [speaker]       [pl]       Gender P 

     V 

    [hum]         NP 

               e 

 

 Οι αντωνυμίες όμως δεν αναφέρονται μόνο σε ήδη δηλωμένα σύνολα, αλλά 

ονομάζουν και νέα τα οποία δηλώνουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μελών τους 

(=ΠΑΠ δομή). Αυτή είναι η περίπτωση που η αντωνυμία «εμείς» δεν δηλώνει απλά 

ένα σύνολο που περιέχει τον ομιλητή, αλλά το σύνολο του ομιλητή/που σχετίζεται 

ισχυρά με τον ομιλητή (ακριβώς όπως ο συνειρμικός πληθυντικός). Σε αυτή την 

περίπτωση ισχύει η ήδη προτεινόμενη δομή για τις αντωνυμίες με μόνη διαφορά το 

ότι δεν υπάρχει δείκτης στο D, αφού δεν αναφέρεται όλη η αντωνυμία σε κάποιο 

στοιχείο του περικειμένου, αλλά μόνο στο χαρακτηριστή της DP, δηλαδή στο 

εστιασμένο στοιχείο του προσώπου. Έτσι, προκύπτουν τα δύο παρακάτω σχήματα. 

Το πρώτο (δέντρο 7) αφορά στις αντωνυμίες α’ και β΄ προσώπου και το δεύτερο 

(δέντρο 8) στην αντωνυμία γ’ προσώπου. 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

 Με δείκτη «α» και «β» μαρκάρονται το α’ και το β’ πρόσωπο αντίστοιχα. Οι δείκτες που περιέχουν 
αριθμό αναφέρονται σε ονόματα που βρίσκονται περικειμένου. 
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Α’ πρόσωπο: 

  DP   (Δέντρο 7: δομή αντωνυμίας α΄ προσώπου με  

     V    συσχετιστική ερμηνεία) 

    V     V 

(with)        [def]a   D           4 

          !            [pl] [hum] 

     [speaker] 

 

 

Γ’ πρόσωπο: 1 (=Mille): 

           DP   (Δέντρο 8: Δομή γ’ προσώπου αντωνυμίας με 

  V     συσχετιστική ερμηνεία) 

 V  V 

(with)      [def]1     D         Number P 

    V 

   [pl]      Gender P 

      V 

    [hum]       NP 

             e 

 

 Επομένως, οι αντωνυμίες πληθυντικού αριθμού φέρουν δείκτη στο D 

προκειμένου να συναναφερθούν με ένα σύνολο που υπάρχει στο περικείμενο. Οι 

αντωνυμίες του α’ και του β’ προσώπου, που μέσα στο σύνολο αυτό τοποθετούν και 

τον ομιλητή ή τον ακροατή αντίστοιχα, φέρουν το στοιχείου του προσώπου και 

δείκτη και στο χαρακτηριστή της DP, για να αναφερθούν στο ανάλογο πρόσωπο του 

περικειμένου.  

 Όταν οι προσωπικές αντωνυμίες, όμως, έχουν τη σημασία του συνειρμικού 

πληθυντικού (= η ομάδα του Χ) και δηλώνουν ισχυρό δεσμό μεταξύ των μελών τους 

φέρουν δείκτη μόνο στο χαρακτηριστή της DP, δηλαδή στο εστιασμένο στοιχείο το 
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οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο που δηλώνει η αντωνυμία. Όπως προτάθηκε η 

θεματοποίηση σαν μία βασική διαδικασία του συνειρμικού πληθυντικού, έτσι 

χρησιμοποιείται και για την αντίστοιχη ερμηνεία των αντωνυμιών πληθυντικού. 

Αυτός είναι κι ο λόγος που ο δείκτης τοποθετείται σε αυτή τη θέση.  

 

Β) Η ΠΑΠ δομή και η ανάλυση της 

 

 Στην παραπάνω ανάλυση για τη δομή των προσωπικών αντωνυμιών 

πληθυντικού αριθμού δεν υπάρχει «χώρος» στο δέντρο – διάγραμμα για κάποιο 

στοιχείο το οποίο να συγκεκριμενοποιεί την αναφορά της ακαθόριστης ομάδας που 

συνοδεύει το [πρόσωπο]. Ωστόσο, η ΠΑΠ δομή φαίνεται να κάνει ακριβώς αυτό το 

πράγμα, να καθιστά συγκεκριμένο το σύνολο στο οποίο αναφέρεται η αντωνυμία, 

πέραν του προσώπου, μέσω της προθετικής φράσης. Από τους περισσότερους 

αναλυτές η προθετική φράση των δομών αυτών χαρακτηρίζεται ως συμπλήρωμα της 

αντωνυμίας, αφού φαίνεται να συμπληρώνει την αναφορά της. Η Vassilieva (ο. π), εν 

αντιθέσει με τις προγενέστερες θεωρίες, διατείνεται ότι η προθετική φράση ονομάζει 

το υπόλοιπο (πλην του εστιασμένου στοιχείου) σύνολο συνδεόμενη με το εστιασμένο 

στοιχείο της αντωνυμίας με τη σχέση της σύζευξης. Δηλαδή, η ΠΑΠ δομή είναι μια 

σχεδόν – συζευκτική δομή με πρώτο μέλος το εστιασμένο στοιχείο της αντωνυμίας 

και δεύτερο την προθετική φράση. Η πρόταση αυτή είναι τελείως διαφορετική από 

αυτή που εντοπίζει στην ΠΑΠ δομή σχέση κεφαλής συμπληρώματος. Αυτός είναι κι 

ο λόγος που προτείνει μία ενιαία ανάλυση για την ΠΑΠ δομή και την σύζευξη με την 

πρόθεση «με» (with coordination). Η μόνη διαφορά των δύο δομών είναι ότι στο 

εστιασμένο στοιχείο. Στις ΠΑΠ δομές είναι σε θέση θέματος, ενώ στην δομή 

σύζευξης με «με» μένει στην αρχική του θέση. 

 Όλες οι αναλύσεις που έχουν προταθεί θεωρούν την προθετική φράση μέρος 

της αναφοράς της αντωνυμίας. Με άλλα λόγια το πρόσωπο που δηλώνεται με την 

προθετική φράση είναι συν – συμμετέχων με το εστιασμένο στοιχείο. Πράγματι, το 

γεγονός ότι το γένος της προθετικής φράσης επηρεάζει τη συμφωνία με το ρήμα 

(104α) (αυτό συμβαίνει σε γλώσσες που το ρήμα μαρκάρεται για το γένος ανάλογα με 

το υποκείμενο που παίρνει), συμμετέχει σε φαινόμενα δέσμευσης μαζί με την 

αντωνυμία (104β) και επηρεάζεται από την ιεραρχία του προσώπου (104γ) είναι 
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ενδείξεις ότι η προθετική φράση ονομάζει ένα αντικείμενο αναφοράς που περιέχεται 

στο σύνολο που εκφράζεται από την αντωνυμία.  

(104) α. My   z      Marcinem  pojechaliśmy      na zakupu. 

  We  with  M-masc     went-1pl.virile   shopping 

  Εγώ (θηλ/αρσ) και ο Μ πήγαμε για ψώνια. 

 β. My   s       Petej  čitaem  svoju  knigu. 

  We  with  Peter  read      self’s  book 

  Ο Πέτρος κι εγώ διαβάζουμε το βιβλίο *του/*μου/μας. 

 γ. i) My   s         nim  nenavidim  brokkoli. 

       We  with   him  hate-1pl     broccoli. 

       Αυτός κι εγώ μισούμε στο μπρόκολο. 

  ii) *Oni    so      mnoj  nenavidjat/nenavidim  brokkoli.    

          They  with  me      hate-3pl/ 1pl                broccoli 

          Αυτός κι εγώ μισούμε το μπρόκολο. 

 

 Ερώτημα αποτελεί το αν η προθετική φράση απλά ονομάζει ένα μέρος του 

υπολοίπου της αντωνυμίας που μένει ακαθόριστο ή όλο το υπόλοιπο. Η Vassilieva (ο. 

π) θεωρεί πως η προθετική φράση ονομάζει όλο το υπόλοιπο. Για να καταλήξει στο 

συμπέρασμα αυτό παραθέτει τα εξής στοιχεία: 

 Α) Οι ομιλητές τείνουν να ερμηνεύουν τις ΠΑΠ δομές σα να περιέχεται σε 

 αυτές μόνο το εστιασμένο στοιχείο κι το πρόσωπο που δηλώνεται με την 

 προθετική φράση. 

 Β) Εμποδίζεται η εμφάνιση πάνω από μίας προθετικής φράσης. Επομένως, το 

 υπόλοιπο στο σύνολο του ονομάζεται από την προθετική φράση. 
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 Η προθετική φράση, λοιπόν, ονομάζει το πρόσωπο που συμμετέχει στην 

ομάδα που περιγράφει η αντωνυμία. Η ανάλυση της Vassilieva βασίζεται στους 

Progovac (ο. π) και den Dikken (ο. π) και αντιμετωπίζει την ΠΑΠ δομή σαν μία 

σχεδόν συζευκτική δομή, όπως η σύζευξη με την πρόθεση «με». Η δομή έχει δύο 

μέλη που συνδέονται από ένα σχεδόν συζευκτικό σύνδεσμο D που φέρει το στοιχείο 

του πληθυντικού. Ως απόδειξη για το γεγονός ότι πρόκειται συζευκτική δομή 

λειτουργεί και το γεγονός πως, παρόλο που η σύζευξη γίνεται μεταξύ του 

εστιασμένου στοιχείου και της προθετικής φράσης, που είναι και τα δύο σε ενικό 

αριθμό, εμφανίζεται αντωνυμία πληθυντικού. Η σύζευξη δημιουργεί τον πληθυντικό 

αυτό.  

 Το σχήμα που ακολουθεί περιγράφει πως γίνεται η σύζευξη όταν 

χρησιμοποιείται σαν σύνδεσμος το «με»: 

 

  DP     (Δέντρο 9: Σύζευξη με «με») 

  V 

 D         DP 

         [pl]  V 

  Mary         V 

   D      PP 

              t        4 

       with Peter  

 

Το σχήμα που προτείνεται για τις ΠΑΠ δομές μοιάζει πολύ με το παραπάνω. Η μόνη 

διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της σύζευξης η προθετική φράση αλληλεπιδρά με 

το D, ενώ στις ΠΑΠ δομές με D του πληθυντικού12. Η ΠΑΠ δομή επιτυγχάνεται σε 

τρία βήματα:  

  

                                                                 
12

 Η ανύψωση του D μένει εκτός συζήτησης στην διατριβή της Vassil ieva, καθώς δεν την αφορά 
άμεσα. 
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Α) Η προθετική φράση συνδέεται με το D: 

   V 

      D       PP 

     [pl]                4 

       with me 

 

Β) Η πρόθεση απορροφάται από το D13 και το εστιασμένο στοιχείο 

 ανυψώνεται στο χαρακτηριστή της DP: 

           DP1 

   V 

     Mej             V 

   D          PP 

   V            V 

      D          with     twith      tj 

     [pl] 

 

Γ) Το δεύτερο μέλος της σύζευξης, η προθετική φράση, προβάλλεται σαν 
προσάρτημα: 

            

              DP2    (Δέντρο 10: αναπαράσταση ΠΑΠ δομής)  

      V 

         DP1(=we)          PP 

  V  4 

    Mej             V  with Peter 

               D              PP 

        V                 V 

     D      with    twith      tj 

                                                                 
13

 Πρόκειται για την περίπτωση της πρόθεσης – φάντασμα που υπάρχει για να δώσει την περιεκτική 
ερμηνεία, όπως στον συνειρμικό πληθ. 
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 Η προσέγγιση αυτή εξηγεί τη μη δυνατότητα δέσμευσης του δεύτερου μέλους 

της σύζευξης από το πρώτο μέλος στις ΠΑΠ δομές και της δυνατότητας στις 

συζευκτικές δομές με «με» μέσα από τον «εγκιβωτισμό» του εστιασμένου στη DP 

στις ΠΑΠ δομές. 

 Ακόμα, η πρόταση αυτή ερμηνεύει τη δυνατότητα απομάκρυνσης της 

προθετικής φράσης από την αντωνυμία εν αντιθέσει με τις περιπτώσεις της κλασικής 

σύζευξης. Στην σύζευξη μετακινείται όλη η σύζευξη στο χαρακτηριστή της DP κι 

άρα η εξαγωγή της προθετικής φράσης από αυτήν είναι αδύνατη (παραβίαση νησίδας 

υποκειμένου). Δεν συμβαίνει το ίδιο στις ΠΑΠ δομές, καθώς η προθετική φράση 

προβάλλεται σαν προσάρτημα κι άρα δεν είναι υποχρεωτικό να ανυψωθεί μαζί με το 

εστιασμένο στοιχείο. Η δυνατότητα απομάκρυνσης εξηγεί και τη δυνατότητα 

θεματοποίησης και αναφορικοποίησης των προθετικών φράσεων. 

 Κανονικά, η δυνατότητα απομάκρυνση συνεπάγεται και τη δυνατότητα 

σχηματισμού ερώτησης. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν είναι δυνατό στις ΠΑΠ δομές. Η 

Vassilieva υιοθετεί την άποψη των Ionin και Matushanski (ο. π) για το ζήτημα αυτό. 

Σύμφωνα με αυτούς ο σχηματισμός ερώτησης είναι αδύνατος καθώς υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ της πληροφοριακής κατάστασης της αντωνυμίας με την 

πληροφοριακή κατάσταση του ερωτηματικού στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, η 

αντωνυμία αναφέρεται σε κάτι ήδη γνωστό, ενώ η ερωτηματική φράση όχι. Για το 

σχηματισμό ερώτησης απαιτείται η εστίαση στου ερωτηματικού στοιχείου πράγμα 

αδύνατο, καθώς θα έρθει σε σύγκρουση με την αντωνυμία που είναι θεματοποιημένη. 
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3. Οι ΠΑΠ δομές των ελληνικών ως σχεδόν συζευκτικές δομές 
 

 Από την έρευνα που έγινε φάνηκε ότι τα Ελληνικά δεδομένα συμφωνούν με 

τα ρωσικά. Καταρχάς και στα Ελληνικά, όπως και στα Ρώσικα, η προθετική φράση 

των ΠΑΠ δομών είναι μέρος της αναφοράς της αντωνυμίας καθώς μπορεί να συν-

δεσμεύει με την αντωνυμία αναφορικά στοιχεία, μπορεί να εμφανίζεται με 

κατανεμητικά ρήματα και φαίνεται να υπόκειται στην ιεραρχία του προσώπου. 

 Ακόμα, η προθετική φράση των ελληνικών στις ΠΑΠ δομές, όπως και στα 

Ρώσικα, ονομάζει το ακαθόριστο σύνολο στο οποίο αναφέρεται η αντωνυμία. Αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι φυσικοί ομιλητές των ελληνικών σε αρκετά 

παραδείγματα, ιδιαίτερα όταν παραλειπόταν το υποκείμενο, ερμήνευαν τις προτάσεις 

σα να αναφέρονταν σε δύο μόνο άτομα. Επίσης, το γεγονός ότι απαγορεύεται οι 

ύπαρξη πολλαπλών προθετικών φράσεων είναι μία ισχυρή ένδειξη ότι το ακαθόριστο 

σύνολο της αντωνυμίας ονομάζεται στο σύνολο του από την προθετική φράση. Οι 

δύο αυτές ιδιότητες υπάρχουν και στα Ρώσικα. 

(104) *Εμείς με τη Μαρία με την Ελένη (=Εγώ και η Μαρία και η Ελένη) αγοράσαμε 

 καινούρια παπούτσια. 

 

 Τα Ελληνικά δεδομένα, λοιπόν, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η προθετική 

φράση των ΠΑΠ δομών είναι μέρος της αναφοράς της αντωνυμίας και ότι ονομάζει 

στο σύνολο της το υπόλοιπο της αντωνυμίας. Η προτεινόμενη ανάλυση για τα 

Ρώσικα καλύπτει και τις ιδιότητες της ΠΑΠ δομής στα Ελληνικά, αφού αυτές είναι 

ίδιες. Η δυνατότητα απομάκρυνσης, η θεματοποίηση και η αναφορικοποίηση της 

προθετικής φράσης υπάρχουν και στις ΠΑΠ δομές των ελληνικών. Συνεπώς, φαίνεται 

να μπορεί να υιοθετηθεί η δομή που πρότεινε η Vassilieva (ο. π) για τις προσωπικές 

αντωνυμίες και για την ΠΑΠ δομή τελικά.  

 Είναι ανάγκη, βέβαια, να σταθούμε στην περίπτωση του γ’ προσώπου. Όπως 

παρατηρήθηκε και στην Β’ μέρος της εργασίας στα Ελληνικά δεν υπάρχει προσωπική 

αντωνυμία γ’ προσώπου. Το ρόλο της επιτελεί η δεικτική αντωνυμία «αυτός». Στα 

Ελληνικά μόνο με κενό υποκείμενο γ’ προσώπου μπορούμε να έχουμε ΠΑΠ δομή για 

τους λόγους που έγινε μία προσπάθεια να εξηγηθούν στο Β’ μέρος. Αυτό σημαίνει 
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πως το δέντρο που προτείνει η Vassilieva (ο. π) για το γ’ πρόσωπο στα Ελληνικά θα 

μπορεί να υπάρξει,  όταν η αντωνυμία γ’ προσώπου δεν πραγματώνεται φωνολογικά.  

 Ακόμα, στο προηγούμενο μέρος, με αφορμή τα υψηλά ποσοστά των ΠΑΠ 

δομών αναφερθήκαμε στην περίπτωση των ελληνικών που αντί για αντωνυμία 

πληθυντικού αριθμού μπορεί να εμφανιστεί αντωνυμία ενικού αριθμού: 

(105) Εγώ με την Έλενα παρακολουθήσαμε την συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη. 

 

Η δομή αυτή υπάρχει στα Ελληνικά, αλλά δεν υπάρχει στα Ρώσικα. Δεν είναι μία 

καθαρά συζευκτική δομή, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας πληθυντικού αριθμού 

(106), τη δυνατότητα δέσμευσης από κοινού της προθετικής φράσης και της 

αντωνυμίας (107) και  την ύπαρξη με κατανεμητικά ρήματα (108), καθώς δεν 

εναλλάσσονται ελεύθερα τα μέλη της  (109) και υπόκειται στην ιεραρχία του 

προσώπου (110). Συγκεκριμένα για την ιεραρχία του προσώπου παρατηρήθηκε ότι η 

αντωνυμία που είναι σε θέση υποκειμένου πρέπει να είναι ανώτερη ιεραρχικά, αλλιώς 

δε μπορεί να εμφανιστεί συμφωνία πληθυντικού στο ρήμα.  

(106) Εγώ με τη Μαρία φάγαμε παγωτό 

(107) Εγώ με τη Μαρία κοιτάξαμε τον εαυτό μας στον καθρέπτη. 

(108) Εγώ με τη Μαρία ξέρουμε Γερμανικά. 

(109) Εγώ με τη Μαρία πήγαμε εκδρομή ≠ Η Μαρία με εμένα *πήγαμε/ πήγε. 

(110) Εγώ με αυτόν πήγαμε ≠ Αυτός με εμένα πήγε.  

 

 Αποτελεί λοιπόν ένα ερωτηματικό η ύπαρξη της δομής αυτής. Το σίγουρο 

είναι ότι δεν πρόκειται για δομή σύζευξης, αφού όχι μόνο δεν εναλλάσσονται τα μέλη 

της, αλλά όταν αυτό συμβαίνει το ρήμα εμφανίζεται με συμφωνία ενικού αριθμού. Αν 

πρόκειται για ΠΑΠ δομή πρέπει να ληφθεί υπόψη για την πρόταση της οποιασδήποτε 

δομής. 

 Συμπερασματικά, η πρόταση της Vassilieva (ο. π) φαίνεται να μπορεί να 

εξηγήσει και τα δεδομένα των ελληνικών ως επί το πλείστον. Το αν η θεωρία αυτή 
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όμως είναι η πλέον ορθή δε μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την περεταίρω διερεύνηση 

του τι συμβαίνει με το γ’ πρόσωπο, με τις ρηματικές προτιμήσεις και κυρίως με τις 

δομές με αντωνυμία ενικού αριθμού όπως αυτές που μόλις αναφερθήκαμε. 
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Επίλογος 
 

 Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μία πρώτη, όσο το δυνατόν πιο 

αναλυτική, περιγραφή των ΠΑΠ δομών στα Ελληνικά. Ως βάση για την περιγραφή 

αυτή χρησιμοποιήθηκε η διατριβή της Vassilieva (2005) και το άρθρο των Larson και 

Vassilieva (2005). Για την διερεύνηση του θέματος χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν σε σαράντα άτομα. Τα αποτελέσματα του 

πρώτου μέρους της έρευνας μας οδήγησαν στην δημιουργία κι ενός τρίτου 

ερωτηματολογίου το οποίο όμως για λόγους χρόνου δόθηκε σε δεκαέξι μόλις άτομα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα Ελληνικά εν πολλοίς ταιριάζουν με την περιγραφή 

που είχε γίνει στις προαναφερθείσες μελέτες. 

 Ωστόσο, υπήρξαν σημεία στα οποία εμφανίζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ 

ελληνικών και ρώσικων. Τα ιδιαίτερα σημεία που σταθήκαμε είναι αυτά του γ’ 

προσώπου και της δυσκολίας του να σχηματίσει ΠΑΠ δομή, των προτιμήσεων σε 

κάποιους ρηματικούς τύπους έναντι κάποιων άλλων και της προτίμησης για 

θεματοποίηση. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις έγινε μία προσπάθεια να διατυπωθεί 

μία πρώτη υπόθεση για το που οφείλονται.  Αν ισχύουν οι υποθέσεις που κάναμε για 

τις αιτίες των διαφορών, τότε για τα Ελληνικά μπορεί να υιοθετηθεί η δομή που 

προτάθηκε από τη Vassilieva (ο .π) για τα Ρώσικα.  

 Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη μελέτης των δομών που συνδυάζουν 

προσωπική αντωνυμία ενικού αριθμού με μία προθετική φράση με την πρόθεση «με». 

Οι δομές αυτού του τύπου φαίνεται να είναι κάτι ανάμεσα σε σύζευξη και ΠΑΠ 

δομή. Χωρίς την ανάλυση αυτών των δομών δε είναι βέβαιο κανένα συμπέρασμα για 

το αν τελικά η ΠΑΠ δομή των ελληνικών είναι ίδια με αυτή των ρώσικων ειδικά από 

τη στιγμή που τα Ρώσικα δεν έχουν τη δομή με την προσωπική αντωνυμία ενικού 

αριθμού. 

  



 
89 

Βιβλιογραφία 
 

Barbosa, P. (2013). 'pro' as a minimal NP: towards a unified theory of 'pro'-drop. Ανάκτηση 5 

7, 2016, από LingBuzz: http://ling.auf.net/lingbuzz/001949 

Chomsky, N. (1981). Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris. 

den Dikken, M., Liptak, A., & Zvolenszky, Z. (2000). On Inclusive Reference Anaphora: New 

Perspectives from Hungarian. Στο K. M. Bar-el. (Επιμ.), WCCFL 20 Proceedings (σσ. 

137-149). Somerville, MA: Cascadilla Press. 

Dyla, S. (1988). Quasi-comitative coordination in Polish. Linguistics(26), σσ. 383-414. 

Ionin, T., & Matushanski, O. (2002). DPs with a twist: A unified analysis of Russian 

comitatives. Στο W. B. al. (Επιμ.), Proceedings of formal approaches to Slavic 

Linguistics 11: The Amherst Meeting (σσ. 255-274). Michigan Slavic Publications, Ann 

Arbor, MI. 

Levin, B. (1993). English Verb Classes and Alternations: A preliminary investigation.  Chicago: 

University of Chicago Press. 

Progovac, L. (1997). Slavic and the Structure for Coordination. Στο Martina Lindseth and 

Steven Franks (Επιμ.), Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Indiana Meeting  

(σσ. 207-224). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 

Reinhart , T., & Reuland, E. (1993). Reflexivity. Linguistic Inquiry(24), σσ. 657-720. 

Vassilieva, M. (2005, December). Associative and Pronominal Plurality. PhD Dissertation. 

Stony Brook University. 

Vassilieva, M., & Larson, R. (2005). The Semantics of the plural pronoun construction. 

Natural Language Semantics, 13, 101-124. 

 

 

 

 

  



 
90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  



 
91 

Ερωτηματολόγιο (Α’ μέρος) 
* Απαιτείται 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μόνο από τον συμμετέχοντα χωρίς τη βοήθεια και 
τη 
γνώμη άλλων. 
2. Για την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου απαιτείται ο συμμετέχοντας να είναι  
αναπόσπαστος και πλήρως συγκεντρωμένος. 
3. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς διακοπές. 

Ο 
χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του είναι 15’ – 20’ . 
4. Στις πιθανές απαντήσεις θα συναντήσετε την επιλογή "Η πρόταση είναι 
αντιγραμματική". 
Επιλέξτε την απάντηση αυτή αν δεν θεωρείτε την πρόταση ορθά σχηματισμένη πρόταση 
των 
ελληνικών, δηλαδή αν δεν θα μπορούσατε να την πείτε σε  ΚΑΜΙΑ περίπτωση. 
5. Αν θεωρείτε ότι η πρόταση δεν έχει καμία από τις ερμηνείες που σας δίνονται, τότε  
επιλέξτε την επιλογή "άλλο" και γράψτε την ερμηνεία που έχει η πρόταση για εσάς.  
6. Επιλέξτε την απάντηση "Η πρόταση είναι μέτρια", αν θα μπορούσατε να την πείτε με 

δυσκολία. Σε περίπτωση που κρίνετε μία πρόταση ως "μέτρια", επιλέξτε και την ερμηνεία  
που θεωρείτε ότι έχει. Δηλαδή, επιλέξτε 2 τετράγωνα, αυτό με την επιλογή "μέτρια" κι 
αυτό 
με την ερμηνεία. Πιθανή απάντηση είναι και η επιλογή "μέτρια" μαζί με την επιλογή 
"άλλο", 
όταν δεν σας εκφράζει καμία από τις σημασίες που δίνονται. Συμπληρώστε πλάι στην  
επιλογή "άλλο" την ερμηνεία που δίνετε εσείς. 
 
 

 
Στοιχεία Συμμετέχοντα 
 
1. Ονοματεπώνυμο: * 
 
2. Ημερομηνία Γέννησης: * 
Παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2012 
 
3. Μητρική Γλώσσα: * 
Αν υπάρχει και 2η μητρική γλώσσα να 
δηλωθεί κι αυτή. 

 
 

4. Εκπαίδευση: * 
 
 
Α. Απόφοιτος Λυκείου 
Β. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 
Γ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Δ. Κάτοχος διδακτορικού 

 
5. Ημερομηνία Διεξαγωγής ερωτηματολογίου: * 
Παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2012 
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Επιλέξτε τη σημασία της πρότασης. Αν δεν συμφωνείτε με 
κάποια από τις δοθείσες απαντήσεις, επιλέξτε "άλλο" και 
συμπληρώστε τη σημασία που έχει η πρόταση για σας. 
Αν επιλέξετε την απάντηση "Ε", τότε πρέπει να επιλέξετε 
κι ένα ακόμα τετράγωνο με την ερμηνεία που έχει η 
πρόταση για σας. 
 
1. Με ποιον φάγατε εσείς ψάρι χτες; * 
Η πρόταση ρωτάει αν: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) και κάποιος άλλος φάγατε ψάρι. 
Β. Εσύ και κάποιος άλλος φάγατε ψάρι. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική (=δεν λέγεται στα Ελληνικά/ δεν την δέχεστε 
ως πρόταση των ελληνικών) 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια (=θα τη δεχόσασταν με δυσκολίαυπό  
προϋποθέσεις 

σαν πρόταση των ελληνικών/ δεν είναι τόσο χάλια ώστε να κριθεί αντιγραμματική, αλλά 
δεν είναι και μία τέλεια πρόταση των ελληνικών) 
Άλλο: 
 
2. Αυτοί τραγούδησαν με το Γιώργο. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. Τα κάλαντα τραγουδήθηκαν από αυτούς και το Γιώργο. 

Β. Τα κάλαντα τραγουδήθηκαν από αυτόν και το Γιώργο 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

3. Μετακομίσατε με τη Μαρία αλλού. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) και η Μαρία μετακομίσατε  
Β. Εσύ και η Μαρία μετακομίσατε. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
4. Ο Γιώργος _______ έδωσε. * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. του το 
Β. το του 
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5. Με ποιον τραγουδήσαμε εμείς χτες; * 
Η πρόταση ρωτάει αν: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και κάποιος άλλος τραγουδήσαμε. 
Β. Εγώ και κάποιος άλλος τραγουδήσαμε. 

Γ. Και τα δύο. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
6. Ο Τάκης με αυτούς ταξίδευε όλο το καλοκαίρι στα νησιά του Αιγαίου. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Τάκης ταξίδευαν όλο το καλοκαίρι. 

Β. Αυτός κι ο Τάκης ταξίδευαν όλο το καλοκαίρι. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

7. Το κορίτσι με το οποίο εμείς μαγειρέψαμε για το σημερινό πάρτι είναι αδερφή  
του Γιώργου. * 

Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και το κορίτσι μαγειρέψαμε. 
Β. Εγώ και το κορίτσι μαγειρέψαμε. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

8. Ο Γιώργος ήταν _______ με αυτά που έλεγε. * 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. προσεκτική 
Β. Προσεκτικός 
 
9. Εμείς με τη Μαρία πήγαμε σινεμά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Α. Εμείς και η Μαρία πήγαμε σινεμά. 
Β. Εγώ και η Μαρία πήγαμε σινεμά. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
10. Με τον Κώστα μαγείρευαν όλο το απόγευμα για το τραπέζι. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Α. Μαγείρευαν αυτοί κι ο Κώστας. 
Β Μαγείρευαν αυτός κι ο Κώστας. 
Γ. Και τα δύο. 
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Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

11. Εμείς πήγαμε με την Ελένη για φαγητό. * 
Η πρόταση σημαίνει: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η Ελένη πήγαμε για φαγητό. 
Β. Εγώ και η Ελένη πήγαμε για φαγητό. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 

 
12. Η Μαρία συναντήθηκε… * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. με το Γιώργο 
Β. από το Γιώργο 
 
13. Αυτοί ίδρυσαν με το Γιάννη μία εταιρία. 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Η επιχείρηση ιδρύθηκε από αυτούς και το Γιάννη. 
Β. Η επιχείρηση ιδρύθηκε από αυτόν και το Γιάννη. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
14. Αρχίσαμε με την Κατερίνα κολύμβηση. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αρχίσαμε κολύμβηση εμείς και η Κατερίνα. 
Β. Άρχισα κολύμβηση εγώ και η Κατερίνα. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

15. Με ποιον πήγατε για ψώνια; * 
Η πρόταση ρωτάει αν: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (= πάνω από 1 άτομο) και κάποιος άλλος πήγατε για ψώνια.  
Β. Εσύ και κάποιος άλλος πήγατε για ψώνια. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 

 
16. Η γυναίκα έκοψε το ψωμί____________ που ήταν πάνω στο τραπέζι. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. με μαχαίρι 
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Β. με το μαχαίρι 
 
17. Το παιδί με το οποίο εμείς κουβαλήσαμε το πλυντήριο δουλεύει σε εταιρία  
μεταφορών. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και το παιδί κουβαλήσαμε το πλυντήριο. 
Β. Εγώ και το παιδί κουβαλήσαμε το πλυντήριο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
18. Με την Άννα πλύνατε όλα τα πιάτα και δεν έμεινε τίποτα για να πλύνω εγώ. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Τα πιάτα πλύθηκαν από εσάς (πάνω από 1 άτομο) και την Άννα. 
Β. Τα πιάτα πλύθηκαν από εσένα και την Άννα. 
Γ. Και τα δυο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

19. Με ποιον χορέψαμε χτες; * 
Η πρόταση ρωτάει αν: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και κάποιος άλλος χορέψαμε χτες. 
Β. Εγώ και κάποιος άλλος χορέψαμε χτες. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 

Άλλο: 
 
20. Όταν θα επιστρέψεις, τα παιδιά θα έχουν____________ φάει. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. αμέσως 
Β. ήδη 
 
21. Το κορίτσι με το οποίο πήρατε το ίδιο μπουφάν ήταν παλιά μου γειτόνισσα. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) και το κορίτσι πήρατε το ίδιο μπουφάν.  
Β. Εσύ και το κορίτσι πήρατε το ίδιο μπουφάν. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
22. Αυτοί με εμένα διορίστηκαν. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι εγώ διορίστηκαμε. 
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Β. Αυτός κι εγώ διοριστήκαμε. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

23. Η Ιωάννα με εσάς είπε τα κάλαντα. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) κι η Ιωάννα είπατε τα κάλαντα. 
Β. Εσύ και η Ιωάννα είπατε τα κάλαντα. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 

Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
24. Ο Γιώργος με την Μαρία εργάζονται ως… * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. γιατροί 
Β. γιατρούς 
 
25. Εμείς με τον Πέτρο με τη Μαρία θα βγούμε έξω για φαγητό απόψε. * 

Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς, ο Πέτρος και η Μαρία θα πάμε για γα φαγητό. 
Β. Εγώ ο Πέτρος και η Μαρία θα πάμε για φαγητό. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

26. Αυτοί με τον Γιώργο έχασαν τα κλειδιά τους. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί και ο Γιώργος έχασαν τα κλειδιά τους. 
Β. Αυτός και ο Γιώργος έχασαν τα κλειδιά τους. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

27. Εμείς με τον Πέτρο θα παίξουμε με τη Μαρία χαρτιά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς, ο Πέτρος και η Μαρία θα παίξουμε χαρτιά. 
Β. Εγώ, ο Πέτρος και η Μαρία θα παίξουμε χαρτιά 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 

Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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28. Ο Γιώργος ρώτησε την Άννα______ τέλειωσε με τη διπλωματική της. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. αν 
Β. ότι 
 

29. Με ποιον κάθισαν αυτοί στον καναπέ; * 
Η πρόταση ρωτάει αν: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί και κάποιος άλλος κάθισαν στον καναπέ. 
Β. Αυτός και κάποιος άλλος κάθισαν στον καναπέ. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 

 
30. Εμείς με εσάς με το Γιάννη θα περάσουμε μαζί την Πρωτοχρονιά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς μαζί με εσένα και το Γιάννη θα περάσουμε την Πρωτοχρονιά. 
Β. Εγώ μαζί με εσένα και το Γιάννη θα περάσουμε μαζί την Πρωτοχρονιά 
Γ. Και τα 2 παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 

Άλλο: 
 
31. Ο Αρχιτέκτονας με τον οποίο σχεδίασαν το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας 
κατάγεται από τη Σάμο. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο αρχιτέκτονας σχεδίασαν το Μουσείο. 
Β. Αυτός κι ο αρχιτέκτονας σχεδίασαν το Μουσείο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 

Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
32. Η Μαρία ____________ πριν την Κατερίνα σπίτι χτες. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. γύριζε 
Β. γύρισε 
 

33. Εσείς με το Γιώργο με την Θάλεια περπατήσατε όλη την παραλιακή. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (πάνω από 1 άτομο), ο Γιώργος και η Θάλεια περπατήσατε σε όλη την  
παραλιακή. 
Β. Εσύ, ο Γιώργος και η Θάλεια περπατήσατε σε όλη την παραλιακή. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 

Άλλο: 
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34. Εμείς βάψαμε με τον Πέτρο το σπίτι. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς κι ο Πέτρος βάψαμε το σπίτι. 
Β. Εγώ και ο Πέτρος βάψαμε το σπίτι. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
35. Η Ελένη με την οποία κάνετε την ίδια δουλειά παίρνει 1.500 ευρώ. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) και η Ελένη κάνετε την ίδια δουλειά.  

Β. Εσύ και η Ελένη κάνετε την ίδια δουλειά. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
36. Έλα __________ εδώ. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. Άμεσα 

Β. Αμέσως 
 
37. Εσείς με αυτούς με το Γιάννη μαθαίνετε ταγκό. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (= πάνω από 1 άτομο) μαζί με αυτόν και το Γιάννη μαθαίνετε ταγκό.  
Β. Εσύ μαζί με αυτόν και το Γιάννη μαθαίνετε ταγκό. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 

Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
38. Είδαν με το Γιώργο την ταινία. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Είδαν την ταινία αυτοί και ο Γιώργος. 
Β. Είδαν την ταινία αυτός και ο Γιώργος. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 

Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
39. Αυτοί με εσένα εργάζονται ως δάσκαλοι. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι εσύ εργάζεστε ως δάσκαλοι. 
Β. Αυτός κι εσύ εργάζεστε ως δάσκαλοι. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 



 
99 

Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
40. Ήρθαν πολλοί____________ από όσους περιμέναμε. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν 

. 
Α. περισσότερα. 
Β. περισσότεροι. 
 
41. Εσείς με εμένα βρήκατε δουλειά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς κι εγώ βρήκαμε δουλειά. 
Β. Εγώ κι εσύ βρήκαμε δουλειά. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
42. Αυτοί με τον Μίλτο κατασκεύασαν με τον Αντρέα ένα ξύλινο σπιτάκι. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί, ο Μίλτος κι ο Αντρέας το κατασκεύασαν. 

Β. Αυτός, ο Μίλτος κι ο Αντρέας το κατασκεύασαν. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

43. Εσείς παίξατε με τη Δανάη κιθάρα. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) και η Δανάη παίξατε κιθάρα. 
Β. Εσύ και η Δανάη παίξατε κιθάρα. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
44. Η Μαρία φοβήθηκε ____________ αργήσει στη δουλειά. * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. μήπως 
Β. που 
 
45. Με τον Τάκη αυτοί έφαγαν ένα ταψί μπακλαβά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Τάκης έφαγαν ένα ταψί μπακλαβά. 
Β. Αυτός κι ο Τάκης έφαγαν ένα ταψί μπακλαβά. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
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Άλλο: 
 
46. Ο Γιαννάκης με τον οποίο αυτοί χοροπηδούσαν όλο το απόγευμα στο 
τραμπολίνο έπεσε κι έσπασε το πόδι του. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Γιαννάκης χοροπηδούσαν όλο το απόγευμα. 
Β. Αυτός κι ο Γιαννάκης χοροπηδούσαν όλο το απόγευμα. 
Γ. Και τα δυο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
47. Αυτοί με τον Πάνο άρχισαν να λένε αυτό το αστείο για το Γιάννη. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Πάνος άρχισαν να λένε  αυτό το αστείο. 
Β. Αυτός κι ο Πάνος άρχισαν να λένε αυτό το αστείο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
48. Η Κατερίνα άκουσε ______________ τα νέα. * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. σε αυτόν 
Β. από αυτόν. 
 
49. Ο φιλόλογος με τον οποίο έχουν το φροντιστήριο διορίστηκε. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Φιλόλογος έχουν το φροντιστήριο. 

Β. Αυτός κι ο Φιλόλογος έχουν το φροντιστήριο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
50. Εσείς πλύνατε με την Γιώτα το σκυλί. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Α. Εσείς (= πάνω από 1 άτομο) και η Γιώτα πλύνατε το σκυλί. 
Β. Εσύ και η Γιώτα πλύνατε το σκυλί. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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51. Με το παιδί της Μαρίας με το οποίο κάτσατε μαζί στο παιδικό πάρτι  
γεννηθήκατε την ίδια μέρα. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο) και το παιδί κάτσατε μαζί. 

Β. Εσύ και το παιδί κάτσατε μαζί. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
52. Το γεγονός ____________ την παράδοση της εργασίας υπήρξε καθοριστικό για 
την πορεία τους στη σχολή. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 

Α. ότι καθυστέρησαν 
Β. αν καθυστέρησαν 
 
53. Με το παιδί με το οποίο είχαμε περάσει μαζί στη σχολή συναντηθήκαμε ξανά  
πέρυσι. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και το παιδί περάσαμε μαζί στη σχολή. 
Β. Εγώ και το παιδί περάσαμε μαζί στη σχολή. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
54. Ο Πέτρος με εμάς πήγε σινεμά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς κι ο Πέτρος πήγαμε σινεμά. 

Β. Εγώ κι ο Πέτρος πήγαμε σινεμά. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
55. Αυτές με τη Μαρία με την Ελένη ζωγράφισαν τις μπλούζες τους με ανοιξιάτικα 
σχέδια. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτές, η Μαρία και η Ελένη ζωγράφισαν τις μπλούζες τους. 
Β. Αυτή, η Μαρία και η Ελένη ζωγράφισαν τις μπλούζες τους. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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56. Ενδιαφερόταν μονάχα για_________. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. τον εαυτό σου. 
Β. τον εαυτό της. 
 

57. Αυτοί με τον Πέτρο χόρεψαν μέχρι το πρωί. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί και ο Πέτρος χόρεψαν. 
Β. Αυτός και ο Πέτρος χόρεψαν. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 

 
58. Με τη μαμά του Γιάννη με την οποία επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο  
πέρυσι θα πάμε φέτος στην Φαιστό. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η μαμά του Γιάννη επισκεφτήκαμε τη Φαιστό. 
Β. Εγώ και η Μαμά του Γιάννη επισκεφτήκαμε τη Φαιστό. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 

Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
59. Με την Κατερίνα γραφτήκαμε γυμναστήριο. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η Κατερίνα γραφτήκαμε γυμναστήριο. 
Β. Εγώ και η Κατερίνα γραφτήκαμε γυμναστήριο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 

Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
60. ________ γονιός ήρθε με το παιδί του κι έτσι γέμισε ο παιδότοπος. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Α. Κανείς 
Β. Κάθε 
 

61. Εσείς με το Βαγγέλη κανονίσατε με το Νίκο τουρνουά σκάκι γι αυτή την  
εβδομάδα. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εσείς (=πάνω από 1 άτομο), ο Βαγγέλης κι ο Νίκος το κανονίσατε.  
Β. Εσύ, ο Βαγγέλης κι ο Νίκος το κανονίσατε. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 

Άλλο: 
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62. Με ποιον πήγαν εκδρομή; * 
Η πρόταση ρωτάει αν: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί και κάποιος άλλος πήγαν εκδρομή. 
Β. Αυτός και κάποιος άλλος πήγαν για εκδρομή. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο:__ 
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Ερωτηματολόγιο (Β’ μέρος) 
 
* Απαιτείται 

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 
 
1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μόνο από τον συμμετέχοντα χωρίς τη βοήθεια και 
τη γνώμη άλλων. 
2. Για την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου απαιτείται ο συμμετέχοντας να είναι 
αναπόσπαστος και πλήρως συγκεντρωμένος. 
3. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς διακοπές. 
Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του είναι περίπου 15'.  
4. Στις πιθανές απαντήσεις θα συναντήσετε την επιλογή "Η πρόταση  είναι 
αντιγραμματική". Επιλέξτε την απάντηση αυτή αν δεν θεωρείτε την πρόταση ορθά 

σχηματισμένη πρόταση των ελληνικών, δηλαδή αν δεν θα μπορούσατε να την πείτε σε 
ΚΑΜΙΑ περίπτωση. 
5. Αν θεωρείτε ότι η πρόταση δεν έχει καμία από τις ερμηνείες που σας δίνονται, τότε 
επιλέξτε την επιλογή "άλλο" και γράψτε την ερμηνεία που έχει η πρόταση για εσάς.  
6. Επιλέξτε την απάντηση "Η πρόταση είναι μέτρια", αν θα μπορούσατε να την πείτε με  
δυσκολία. Σε περίπτωση που κρίνετε μία πρόταση ως "μέτρια", επιλέξτε και την ερμηνεία 
που θεωρείτε ότι έχει. Δηλαδή, επιλέξτε 2 τετράγωνα, αυτό με την επιλογή "μέτρια" κι 
αυτό με την ερμηνεία. Πιθανή απάντηση είναι και η επιλογή "μέτρια" μαζί με την επιλογή 
"άλλο", όταν δεν σας εκφράζει καμία από τις σημασίες που δίνονται. Συμπληρώστε πλάι 
στην επιλογή "άλλο" την ερμηνεία που δίνετε εσείς. 

7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δέχεστε πάνω από μία ερμηνείες, τι επιλέγετε όλες!  

 

 
Στοιχεία Συμμετέχοντα 
 
1. Ονοματεπώνυμο: * 
 
2. Ημερομηνία Γέννησης: * 
Παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2012 
 
3. Μητρική Γλώσσα: * 
Εάν υπάρχει 2η μητρική γλώσσα να 
δηλωθεί. 
 

4. Εκπαίδευση: * 
 
Α. Απόφοιτος Λυκείου 
Β. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 
Γ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Δ Κάτοχος Διδακτορικού 
 
5. Ημερομηνία Διεξαγωγής ερωτηματολογίου: * 

Παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2012 
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1) Να επιλέξετε τη σωστή ερμηνεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν 
δέχεστε πάνω από μία ερμηνείες, τότε επιλέξτε τις όλες. 
Αν συμφωνείτε με την επιλογή Ε, τότε επιλέξτε ένα ακόμα 
τετράγωνο με την ερμηνεία που έχει η πρόταση για εσάς 
παρόλο που είναι μέτρια. 
 
1. Με την Αθηνά αγαπάνε τους εαυτούς τους. * 
Η φράση «τους εαυτούς τους» αφορά: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτούς/Αυτές μαζί με την Αθηνά. 
Β. Αυτούς/Αυτές χωρίς την Αθηνά. 
Γ. Αυτόν/Αυτήν και την Αθηνά. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 

 
2. Με τον Γιάννη κοίταξαν τους εαυτούς τους στον καθρέφτη. * 
Η φράση «τους εαυτούς τους» αναφέρεται σε: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτούς μαζί με το Γιάννη. 
Β. Αυτούς χωρίς το Γιάννη. 
Γ. Αυτόν και το Γιάννη. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 

Άλλο: 
 

3. Εμείς με την Κατερίνα αναφερόμασταν στον εαυτό μας με όσα είπαμε πριν. * 
Η φράση «στον εαυτό μας» αναφέρεται σε: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμάς μαζί με την Κατερίνα. 
Β. Εμάς χωρίς την Κατερίνα. 

Γ. Εμένα και την Κατερίνα. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
4. Η Μαρία θέλει ____________ έρθει * 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
να 
μην 

Άλλο: 
 
5. Εμείς με τη Μαρία αγαπάμε τον εαυτό μας. * 
Η φράση «τον εαυτό μας» αφορά: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμάς μαζί με τη Μαρία. 
Β. Εμάς χωρίς τη Μαρία 
Γ. Εμένα και τη Μαρία 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
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Άλλο: 
 
6. Με την Ιωάννα νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας. * 
Η φράση «για τον εαυτό μας» αναφέρεται σε: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Α. Εμάς μαζί με την Ιωάννα. 
Β. Εμάς χωρίς την Ιωάννα. 
Γ. Εμένα και την Ιωάννα. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
7. Με την Κάλλια επιβραβεύσαμε τον εαυτό μας πηγαίνοντας για ψώνια. * 
Η φράση «τον εαυτό μας» αφορά: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμάς μαζί με την Κάλλια. 
Β. Εμάς χωρίς την Κάλλια. 
Γ. Εμένα και την Κάλλια. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
8. Ο Γιάννης ενδιαφέρεται _____________ τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

σε 
να 
Άλλο: 
 
9. Αυτοί με το Γιάννη προσέχουν τον εαυτό τους. * 
Η φράση «τον εαυτό τους» αναφέρεται σε: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτούς μαζί με το Γιάννη. 
Β. Αυτούς χωρίς το Γιάννη. 

Γ. Αυτόν και το Γιάννη. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
10. Αυτές με τη Μαρία φροντίζουν τον εαυτό τους. * 
Η φράση «τον εαυτό τους» αναφέρεται σε: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτές μαζί με τη Μαρία. 

Β. Αυτές χωρίς τη Μαρία. 
Γ. Αυτή και τη Μαρία. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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2) Να επιλέξετε την σωστή ερμηνεία. Εάν συμφωνείτε με 
πάνω από μία ερμηνεία, επιλέξτε την. Εάν επιλέξετε την 
επιλογή Ε, επιλέξτε ένα ακόμα τετράγωνο. 
 
1. Αυτοί με τον Πάνο συναντήθηκαν έξω από το σινεμά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Πάνος συναντήθηκαν. 

Β. Αυτός κι ο Πάνος συναντήθηκαν. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
2. Με τη Θάλεια διαφώνησαν για το τι δώρο έπρεπε να πάρουν. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Α. Αυτοί και η Θάλεια διαφώνησαν. 
Β. Αυτός και η Θάλεια διαφώνησαν. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
3. Με το Γιάννη φοβούνται το αφεντικό τους. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Γιάννης φοβούνται το αφεντικό τους. 
Β. Αυτός κι ο Γιάννης φοβούνται το αφεντικό τους. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
4. Ο Γιώργος δεν έρχεται____________ στα πάρτι της τάξης. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 
ποτέ 
κάποτε 
Άλλο: 
 
5. Με τον Κυριάκο στενοχωρηθήκαμε γι αυτό που συνέβη. * 
Η πρόταση σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς κι ο Κυριάκος στενοχωρηθήκαμε γι αυτό που συνέβη. 
Β. Εγώ κι ο Κυριάκος στενοχωρηθήκαμε γι αυτό που συνέβη. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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6. Με τη Μαργαρίτα λατρεύουμε τις εκδρομές. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η Μαργαρίτα λατρεύουμε τις εκδρομές. 
Β. Εγώ και η Μαργαρίτα λατρεύουμε τις εκδρομές. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
7. Με το Μιχάλη μισούν τους καβγάδες. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Μιχάλης μισούν τους καβγάδες. 

Β. Αυτός κι ο Μιχάλης μισούν τους καβγάδες. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
8. ____________ προσέχει για τον εαυτό της. * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
Αυτός 

Αυτή 
Άλλο: 
 
9. Με την Εύα στενοχωρήθηκαν πολύ με αυτά που άκουσαν. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτές και η Εύα στεναχωρήθηκαν. 
Β. Αυτή και η Εύα στενοχωρήθηκε. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 

Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
10. Αυτές με την Εύη λατρεύουν το διάβασμα. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτές και η Εύη λατρεύουν το διάβασμα. 
Β. Αυτή και η Εύη λατρεύουν το διάβασμα. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
11. Εμείς με την Έλενα στενοχωρηθήκαμε για την αποτυχία του. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η Έλενα στενοχωρηθήκαμε για την αποτυχία του. 

Β. Εγώ και η Έλενα στενοχωρηθήκαμε για την αποτυχία του. 
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Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είμαι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
12. Η Πόπη ξέρει ___________ είναι αργά για τέτοιες αποφάσεις. * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
μήπως 
πως 
Άλλο: 
 
13. Εμείς με την Κατερίνα μισούμε την κλασική μουσική. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Α. Εμείς και η Κατερίνα μισούμε την κλασική μουσική. 
Β. Εγώ και η Κατερίνα μισούμε την κλασική μουσική. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
14. Με την Χρύσα λατρεύουν το χορό. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτές και η Χρύσα λατρεύουν το χορό. 
Β. Αυτή και η Χρύσα λατρεύουν το χορό. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
15. Με το Μάριο μιλούσαν για ώρες. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Μάριος μιλούσαν για ώρες. 
Β. Αυτός κι Μάριος μιλούσαν για ώρες. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
16. Τα κορίτσια είναι_____________________ από τα αγόρια. * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
λιγότερα 
λίγα 
Άλλο: 
 
17. Εμείς με τον Αλέξη φοβόμαστε τα φίδια. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς κι ο Αλέξης φοβόμαστε τα φίδια. 

Β. Εγώ κι ο Αλέξης φοβόμαστε τα φίδια. 
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Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είμαι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
18. Εμείς με την Νίκη λατρεύουμε το σοκολατούχο γάλα. * 

Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η Νίκη λατρεύουμε το σοκολατούχο γάλα. 
Β. Εγώ και η Νίκη λατρεύουμε το σοκολατούχο γάλα. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είμαι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 

19. Με τον Κώστα φοβόμαστε το σκοτάδι. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς κι ο Κώστας φοβόμαστε το σκοτάδι. 
Β. Εγώ κι ο Κώστας φοβόμαστε το σκοτάδι. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 

 
20. Δεν συνάντησα __________ γνωστό * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
καθένα 
κανένα 
Άλλο: 
 
21. Αυτοί με τον Λευτέρη μισούνε τα σκυλιά. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 

 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Λευτέρης μισούνε τα σκυλιά. 
Β. Αυτός κι ο Λευτέρης μισούνε τα σκυλιά. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
22. Με την Ειρήνη μισούμε το θέατρο. * 

Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Εμείς και η Ειρήνη μισούμε το θέατρο. 
Β. Εγώ και η Ειρήνη μισούμε το θέατρο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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23. Αυτοί με τον Πέτρο αγκαλιάστηκαν. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Πέτρος αγκαλιάστηκαν. 
Β. Αυτός κι ο Πέτρος αγκαλιάστηκαν. 

Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
24. ________ θέλω παγωτό. * 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
μην 
δεν 

Άλλο: 
 
25. Αυτοί με το Νίκο στενοχωρήθηκαν που έσπασαν το βάζο της Μαρίας. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτοί κι ο Νίκος στενοχωρήθηκαν που έσπασαν το βάζο. 
Β. Αυτός κι ο Νίκος στενοχωρήθηκαν που έσπασαν το βάζο. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 
Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 

Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
 
26. Αυτές με την Δώρα φοβούνται τα ύψη. * 
Η πρόταση μπορεί να σημαίνει ότι: 
 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
Α. Αυτές και η Δώρα φοβούνται τα ύψη. 
Β. Αυτή και η Δώρα φοβούνται τα ύψη. 
Γ. Και τα δύο παραπάνω. 

Δ. Η πρόταση είναι αντιγραμματική. 
Ε. Η πρόταση είναι μέτρια. 
Άλλο: 
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Ερωτηματολόγιο (Γ’ μέρος) 

 
Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 
1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μόνο από τον συμμετέχοντα χωρίς τη βοήθεια και 
τη 
γνώμη άλλων. 
2. Για την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου απαιτείται ο συμμετέχοντας να είναι 

αναπόσπαστος και πλήρως συγκεντρωμένος. 
3. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς διακοπές. 
Ο 
χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του είναι περίπου 10'.  
 
 

 
* Απαιτείται 

Στοιχεία Συμμετέχοντα 
 
1. Ονοματεπώνυμο: * 
 
2. Ημερομηνία Γέννησης: * 
Παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2012 
 
3. Μητρική Γλώσσα: * 

Εάν υπάρχει δεύτερη μητρική γλώσσα, να 
δηλωθεί. 
 
4. Εκπαίδευση: * 
 
Α. Απόφοιτος Λυκείου 
Β. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 
Γ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Δ. Κάτοχος Διδακτορικού 
 
5. Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: * 

Παράδειγμα: 15 Δεκεμβρίου 2012 
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Βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 5 την αποδεκτότητα των 
προτάσεων με βάση την ερμηνεία που δίνεται περιγραφή. 
Με "1" βαθμολογείται η πρόταση που αποκλείεται να έχει 
τη σημασία αυτή (=αντιγραμματική) και "5" αυτή που 
σίγουρα ερμηνεύεται 
έτσι. Οι ενδιάμεσες τιμές καθορίζονται από την εγγύτητα 
τους στις τιμές 1 και 5. 
 
1. Με το Γιώργο γραφτήκαμε γυμναστήριο. * 
Με τη σημασία: "Εγώ κι ο Γιώργος γραφτήκαμε σε ξεχωριστά γυμναστήρια. 
 
1 2 3 4 5 

 
 
2. Με την Ηλιάνα ξέρουμε την υπόθεση της νέας ταινίας του Ταραντίνο. * 
Με τη σημασία: Η καθεμία από εμάς ξέρει την υπόθεση. 
1 2 3 4 5 
  
 
3. Με την Κατερίνα είμαστε ευτυχισμένες. * 
Με τη σημασία: Εγώ και η Κατερίνα είμαστε ευτυχισμένες η καθεμιά στη ζωή της  
χωριστά κι όχι η μία με την άλλη. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
4. Ο Γιώργος είπε ότι θα έρθει. * 
Με τη σημασία: ο Γιώργος είπε ότι θα έρθει ο ίδιος ο Γιώργος. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
5. Με την Αγγελική χάσαμε τα κλειδιά μας. * 

Με τη σημασία: Εγώ και η Αγγελική χάσαμε η καθεμιά τα δικά της κλειδιά, όχι τα κοινά  
μας κλειδιά. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
6. Με την Ελένη πήγαμε για φαγητό. * 
Με τη σημασία: Εγώ και η Ελένη πήγαμε για φαγητό η καθεμιά με άλλη παρέα, όχι 
μαζί. 
 

1 2 3 4 5 
 
 
7. Με τη Νίκη χαμογελάσαμε στον Αντρέα. * 
Με τη σημασία: Εγώ και η Νίκη χαμογελάσαμε στον Αντρέα η καθεμιά χωριστά 
 
1 2 3 4 5 
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8. Τον είδα με τα κιάλια. * 
Με τη σημασία: Τον είδα χρησιμοποιώντας τα κιάλια 
 
1 2 3 4 5 
 
 

9. Με την Αριάδνη φτιάξαμε παστίτσιο σήμερα. * 
Με τη σημασία: Εγώ και η Αριάδνη φτιάξαμε παστίτσιο χωριστά, η καθεμιά σπίτι της.  
 
1 2 3 4 5 
 
 
10. Με τον Γιώργο είμαστε από το Ρέθυμνο. * 
Με τη σημασία: Ο καθένας από εμάς είναι από το Ρέθυμνο 
 
1 2 3 4 5 

 
 
11. Με την Ελένη είδαμε τη συναυλία του Μάλαμα στις πόλεις μας. * 
Με τη σημασία: Η καθεμία από εμάς είδε τη συναυλία στην πόλη της.  
 
1 2 3 4 5 
 
 
12. Με την Άννα πιστεύουμε στις δυνατότητες του. * 
Με τη σημασία: Η καθεμιά μας πιστεύει στις δυνατότητες του. 

 
1 2 3 4 5 
 

 

 




