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 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σκοπός  της  εργασίας  αυτής  είναι  η  μελέτη  της  κατανόησης  των 

Αναφορικών  Προτάσεων  από  παιδιά  με  Ειδική  Γλωσσική  Διαταραχή.  Τα 

δεδομένα της έρευνάς μας προέκυψαν από ένα πειραματικό έργο κατανόησης 

Αναφορικών  Προτάσεων  Υποκειμένου  και  Αντικειμένου  σε  10  ελληνόφωνα 

παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και 107 παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

ως ομάδα ελέγχου γλωσσικής ηλικίας. Επιπλέον συζητούνται τα αποτελέσματα 

της μελέτης αυτής και προτείνονται τρόποι κατάλληλης παρέμβασης.

Για την υλοποίηση της έρευνας  και  της εργασίας  αυτής θα ήθελα να 

εκφράσω θερμότατες  ευχαριστίες  στην  κ.  Σταυρακάκη Σταυρούλα,  επίκουρη 

καθηγήτρια Νευρογλωσσολογίας του Α.Π.Θ., για την επιστημονική υποστήριξη 

και ενθάρρυνση, τις συμβουλές και τις χρήσιμες υποδείξεις της, το επιπλέον 

υλικό που μου διέθεσε, αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη και κατανόηση 

που μου  παρείχε  όλο το  διάστημα  εκπόνησης  της  διατριβής.  Επιπλέον,  θα 

ήθελα  να  ευχαριστήσω  την  κ.  Αναστασιάδη-Συμεωνίδη  Άννα,  καθηγήτρια 

Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., την κ. Ανδρέου Γεωργία, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Νευρογλωσσολογίας  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Ειδικής  Αγωγής,  του 

Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  και  την  κ.  Maria-Teresa Guasti,  καθηγήτρια 

Γλωσσολογίας του πανεπιστημίου του Μιλάνου για την υποστήριξή τους και τις 

πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβουλές τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα 

να  εκφράσω  στους  λογοπεδικούς:  Παππή  Αγγελική,  Καλλίνου  Μαγδαληνή, 

Μηνούδη Νεϊκη, Κίτσου Νικολέττα, Μαρούσο Δημήτρη, χωρίς τη σύμπραξη των 

οποίων θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί το πείραμα, στους γονείς καθώς και 

στα ίδια τα παιδιά που πήραν μέρος στην έρευνα και στους προπτυχιακούς 

φοιτητές  του τμήματος  Ιταλικής  Φιλολογίας του ΑΠΘ που με  βοήθησαν στη 

συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της ομάδας ελέγχου. Τέλος, θα ήθελα να 

εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στον συνάδελφο και συμφοιτητή μου, 

κ. Κουτσανδρέα Κωνσταντίνο για την υποστήριξη, τη βοήθεια και τις συζητήσεις 

που υπήρξαν πάντα πηγή έμπνευσης και  προβληματισμού, καθώς και  στην 

οικογένεια μου για την υπομονή και τη συμπαράσταση καθ΄ όλη τη διάρκεια 

των σπουδών μου. 
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Εισαγωγή

Ο  όρος  Ειδική  Γλωσσική  Διαταραχή  ή  Εξελικτική  Δυσφασία 

χρησιμοποιείται  για να περιγράψει διαταραχές που παρουσιάζονται  κατά την 

κατάκτηση του γραμματικού συστήματος της γλώσσας με παράλληλη απουσία 

νοητικής  υστέρησης,  νευρολογικής  βλάβης,  κώφωσης,  καθώς  και 

οποιασδήποτε άλλης βλάβης σε αισθητήρια όργανα. 

Η ΕΓΔ είναι μια διαταραχή που παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα αλλά και 

εξαιρετικά  μεγάλη  ετερογένεια  ως  προς  τη  σοβαρότητα  και  τα  γλωσσικά 

υποσυστήματα που προσβάλλει. Συνδέεται με δυσκολίες στην κατάκτηση όλων 

σχεδόν των γλωσσικών επιπέδων, τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε 

επίπεδο  κατανόησης  και  τα  μέχρι  τώρα  ευρήματα  δείχνουν  ως  εξαιρετικά 

προβληματικούς τους τομείς της μορφολογίας και της σύνταξης.

Οι  πρώτες  έρευνες  που  παρουσιάστηκαν  σχετικά  με  τη  διαταραχή 

αφορούσαν, όπως είναι αναμενόμενο, την αγγλική γλώσσα κυρίως. Ωστόσο, τα 

τελευταία  χρόνια  έχουν  παρουσιαστεί  και  αρκετά  αποτελέσματα  από  άλλες 

γλώσσες, κυρίως ευρωπαϊκές. Η παρακάτω εργασία έχει στόχο να εμπλουτίσει 

την τρέχουσα βιβλιογραφία με  νέα δεδομένα και να προσεγγίσει την ΕΓΔ υπό 

το πρίσμα της Νέας Ελληνικής γλώσσας (ΝΕ). Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί η 

κατανόηση των αναφορικών προτάσεων από παιδιά με ΕΓΔ και θα διερευνηθεί 

ο ρόλος των μορφολογικών δεικτών του αριθμού, της πτώσης και του γένους 

στη σωστή κατανόηση των προτάσεων αυτών. Τα δεδομένα θα βασιστούν στα 

αποτελέσματα  έργων  κατανόησης  λόγου  από  ελληνόφωνα  παιδιά  με 

διαγνωσμένη ΕΓΔ.

Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν ορισμένα εισαγωγικά 

στοιχεία για την ΕΓΔ και θα δοθεί έμφαση στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που 

φαίνεται  να  παρουσιάζει  η  διαταραχή  σε  διάφορες  γλώσσες,  αλλά και  στην 

ελληνική.  Επίσης,  θα  παρουσιαστούν  οι  γλωσσολογικές  και  μη  – 

γλωσσολογικές θεωρίες που έχουν προταθεί  για να εξηγήσουν τη φύση της 

διαταραχής.  Τέλος,  καθώς  στόχος  της  εργασίας  είναι  και  η  δημιουργία 

εκπαιδευτικού  υλικού  για  τη  διδασκαλία  των  αναφορικών  προτάσεων,  θα 

παρατεθούν  σύντομα  και  οι  μέθοδοι  εκπαιδευτικής  και  λογοθεραπευτικής 

παρέμβασης που ακολουθούνται σήμερα στη ΕΓΔ.
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Το 2ο κεφάλαιο θα εστιαστεί στις ΑΠ στη ΝΕ και πιο συγκεκριμένα στη 

δομή  τους  και  στην  κατάκτησή  τους,  τόσο  από  τυπικά  αναπτυσσομένους 

πληθυσμούς  όσο  και  από  άτομα  με  ΕΓΔ.  Επίσης,  θα  γίνει  μια  σύντομη 

παρουσίαση των συστατικών της Ονοματικής Φράσης που θα αποτελέσουν 

τους δείκτες επίλυσης της αμφισημίας στις προτάσεις του πειραματικού υλικού. 

Στο  3ο  κεφάλαιο  θα  γίνει  παρουσίαση  του  πειραματικού  μέρους  της 

έρευνάς  μας,  θα  αναλυθεί  η  μεθοδολογία  των  πειραμάτων  και  θα 

παρουσιαστούν  τα  αποτελέσματα  τους.  Επίσης,   τα  αποτελέσματα  θα 

συγκριθούν με αντίστοιχα αποτελέσματα παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο θα ακολουθήσει η ερμηνεία και η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων  και  θα  προταθούν  τρόποι  κατάλληλης  παρέμβασης  από 

πλευράς  λογοπεδικών  και  εκπαιδευτικών  με  στόχο  τη  βελτίωση  της 

κατανόησης των ΑΠ από τα παιδιά με ΕΓΔ.
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1  Ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΕΓΔ);

1.1 ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο  όρος  ΕΓΔ  (Ειδική  Γλωσσική  Διαταραχή)  πρωτοεμφανίστηκε  τη 

δεκαετία του 1990 και  αναφέρεται  σε μια διαταραχή στο γλωσσικό τομέα,  η 

οποία ωστόσο δεν συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, νευρολογική βλάβη ή 

κώφωση.  Επιπλέον,  τα  γλωσσικά  προβλήματα  σε  παιδιά  με  ΕΓΔ  είναι  εκ 

γενετής και όχι επίκτητα. Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία 

προβλημάτων  σε  γλωσσικό  και  σε  γνωστικό  επίπεδο.  Από  την  αρχή  έγινε 

προσπάθεια  διάκρισης  της  ΕΓΔ  σε  δύο  υποκατηγορίες:  στα  παιδιά  με 

προβλήματα  κυρίως  παραγωγής  και  στα  παιδιά  που  παρουσιάζουν  κυρίως 

προβλήματα κατανόησης. Ο χωρισμός όμως αυτός δεν αποδείχθηκε επαρκής, 

καθώς ακόμη κι έτσι τα παιδιά με ΕΓΔ δεν παρουσίαζαν απόλυτη ομοιογένεια 

(Leonard, 1998: vii). 

Η μελέτη  παιδιών με  ΕΓΔ έχει  τις  ρίζες  τις  σχεδόν 150 χρόνια  πριν, 

χωρίς  ωστόσο  να  χρησιμοποιείται  ο  ίδιος  όρος1 και  χωρίς  να  υπάρχουν 

αυστηρά κριτήρια για το ποια ακριβώς παιδιά θα έπρεπε να μπουν στην ομάδα 

αυτή. Αρχικά δόθηκε έμφαση μόνο σε παιδιά που είχαν έντονα προβλήματα 

παραγωγής λόγου, αλλά όταν έγιναν έρευνες και σε παιδιά που παρήγαγαν 

προτάσεις με περισσότερες λέξεις άρχισαν να γίνονται εμφανείς οι διαταραχές 

γραμματικής  φύσεως.  Επίσης,  η  έρευνα  στράφηκε  και  στα  προβλήματα 

κατανόησης και προσπάθησε να τα διακρίνει από αυτά της παραγωγής. Παρά 

τα αυστηρότερα κριτήρια που πλέον λαμβάνουν υπόψη τους οι ερευνητές, τα 

άτομα με ΕΓΔ δεν παρουσιάζουν απόλυτη ομοιογένεια (Leonard 1998: 8).

Ωστόσο,  οι  ερευνητές,  σε μεγάλο ποσοστό,  συμφωνούν στη διάκριση 

υπο-ομάδων στην ΕΓΔ (Friedmann, 2008). Σύμφωνα με τη Friedmann, (2008) 

οι υποομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Συντακτική ΕΓΔ (SySLI)  ή Γραμματική ΕΓΔ (G-SLI)2

 Φωνολογική ΕΓΔ (PhoSLI)

1 Παλαιότεροι  όροι  για  την  ΕΓΔ:  Εξελικτική  Δυσφασία,  Δυσφασία,  Εξελικτική  γλωσσική 
διαταραχή, Ειδική Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Γενετική Δυσφασία (Leonard, 1998).

2 βλ. Bishop κ.ά. (2000).
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 Λεξική ΕΓΔ (LeSLI)

 Πραγματολογική ΕΓΔ (PraSLI) 

Σε έρευνα που έγινε τα παιδιά με συντακτική ΕΓΔ (Friedmann, 2008). 

παρουσίασαν σημαντικά προβλήματα συντακτικής φύσης, κυρίως στις δομές 

με  μετακίνηση,  αλλά  δεν  παρουσίασαν  ιδιαίτερα  λεξικά  και  φωνολογικά 

προβλήματα.  Αντίθετα  τα  παιδιά  με  Φωνολογική  ΕΓΔ,  που  παρουσιάζουν 

κυρίως  φωνολογικά  προβλήματα,  τα  παιδιά  με  Λεξική  ΕΓΔ,  στα  οποία 

συνηθίζονται  τα  προβλήματα  λεξικής  ανάκλησης,  και  τα  παιδιά  με 

πραγματολογική  ΕΓΔ,  που  παρουσιάζουν  κυρίως  προβλήματα 

πραγματολογικής  φύσης  κατά  την  επικοινωνία,  δεν  παρουσίασαν  σοβαρά 

συντακτικά προβλήματα.

Το ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται με ΕΓΔ είναι περίπου 7% και 

επηρεάζονται  κυρίως  τα  αγόρια.  Επίσης  έχει  παρατηρηθεί  γενετική 

προδιάθεση,  καθώς,  συνήθως,  και  άλλα  μέλη  της  οικογένειας  έχουν 

προβλήματα με την κατάκτηση της γλώσσας. (Leonard, 1998: 3, 20). Σε μελέτη 

που έγινε σε μια μεγάλη οικογένεια και μάλιστα σε 3 γενιές της, αποδείχθηκε ότι 

16 από τα μέλη είχαν κάποιας μορφής γλωσσική διαταραχή (Gopnic,  1990, 

Gopnic & Crago, 1991). Και σε μια ακόμη έρευνα των van der Lely & Stollwerck 

(1996)  παρατηρήθηκε θετικό οικογενειακό ιστορικό σε ποσοστό τουλάχιστον 

75% των παιδιών με ΕΓΔ. Αν και για την ελληνική γλώσσα δεν έχει διεξαχθεί 

κάποια μελέτη με θέμα τη γενετική προδιάθεση, σε μελέτη της Dalakakis (1994) 

6 από τα 8 παιδιά που συμμετείχαν είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό.

Τα τελευταία κυρίως χρόνια, και με βάση το θετικό οικογενειακό ιστορικό 

που έχει παρατηρηθεί, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν ερευνητές που έχουν 

στρέψει το ενδιαφέρον τους στην ανακάλυψη της βιολογικής – γενετικής αιτίας 

ανάπτυξης της ΕΓΔ. Ήδη απ’ το 1880 (Mutton & Lea, 1980), σε έρευνα βρέθηκε 

πως παρουσιάζεται αύξηση χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε παιδιά με ΕΓΔ, και 

πιο  συγκεκριμένα  ανωμαλίες  στα  χρωμοσώματα  που  καθορίζουν  το  φύλο. 

Επίσης,  έγινε  προσπάθεια  να  βρεθεί  κάποια  γονιδιακή  διαταραχή  που  θα 

ερμήνευε  την ΕΓΔ ως μονογονιδιακό νόσημα,  καθώς βρέθηκε σε μέλη μιας 

οικογένειας  ατόμων  με  γλωσσικές  διαταραχές  ότι  παρουσίαζαν  έλλειψη  σε 

μέρος του γονιδίου  FOXP2 (Newbury &  Monaco, 2008,  Lai κ.ά. 2000, 2001). 

Ωστόσο, περαιτέρω διερεύνηση του γονιδίου σε περισσότερα άτομα με ΕΓΔ 
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δεν  επιβεβαίωσε  αυτά  τα  αποτελέσματα.  Γι’  αυτό  το  λόγο,  μέχρι  στιγμής 

φαίνεται  απίθανο η ΕΓΔ να  είναι  ένα  μονογονιδιακό  νόσημα,  αλλά  αντίθετα 

φαίνεται  πως εμφανίζεται  γενετική  προδιάθεση με  τη  συνδυασμένη  επιρροή 

πολλών γονιδίων (Bishop, 2008).

Επιπλέον, αναζητώντας τις αιτίες της διαταραχής, υπάρχουν και έρευνες 

που προσπαθούν να εντοπίσουν εγκεφαλικές  δομικές  ανωμαλίες  ως πιθανά 

αίτια.  Ωστόσο,  όταν  η  ΕΓΔ  υπάρχει  μεμονωμένα  σε  ένα  άτομο  και  δεν 

συνυπάρχει  με  άλλες  διαταραχές,  δεν  υπάρχουν  εμφανή  νευρολογικά 

προβλήματα.  Σε  ορισμένες  νευροαπεικονιστικές  μελέτες  (Herbert κ.ά.  2005, 

Leonard κ.ά. 2006) έχουν παρατηρηθεί ήπιες ανωμαλίες στην αναλογία και στη 

συμμετρία των διάφορων φλοιικών (cortical) περιοχών. Επίσης, σε άλλη έρευνα 

(Webster &  Shevell,  2004)  βρέθηκε  ότι  η  ΕΓΔ μπορεί  να  σχετίζεται  με  την 

‘εστιασμένη  φλοιική’  δυσφασία.  Μια  επιπλέον  άποψη για  τη  νευροβιολογική 

φύση  της  διαταραχής  είναι  ότι  σχετίζεται  με  την  έλλειψη  της  φυσιολογικής 

ασυμμετρίας  που  σχετίζεται  με  την  πλευρίωση των  γλωσσικών λειτουργιών 

(Bernal &  Altman,  2003).  Ωστόσο,  όλα  τα  παραπάνω ευρήματα  αποτελούν 

περισσότερο ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα, παρά παγιωμένες ερμηνείες για 

τη φύση της ΕΓΔ.

Υπάρχουν και μελέτες που αφορούν στη λειτουργία του εγκεφάλου κατά 

τη γλωσσική επεξεργασία. Για παράδειγμα οι  Hugdahl κ.ά. (2004) μελέτησαν 

την ακουστική επεξεργασία λέξεων, φωνηεντικών ήχων και ψευδολέξεων σε 5 

άτομα μιας Φινλανδικής οικογένειας με ΕΓΔ και συγκρίνανε τα αποτελέσματά 

τους με μια ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από 6 άτομα. Συνοπτικά, τα άτομα 

με  ΕΓΔ  παρουσίασαν  μικρότερη  και  πιο  αδύναμη  ενεργοποίηση  των 

γλωσσικών περιοχών του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου σε σύγκριση 

με  την  ομάδα  ελέγχου.  Η  Friederici (2006)  πρότεινε  ότι  η  μειωμένη 

ενεργοποίηση μπορεί να σχετίζεται  με τις δυσκολίες που έχουν τα άτομα με 

ΕΓΔ στην αποκωδικοποίηση της φωνολογικής δομής λέξεων και ψευδολέξεων.

Επιπλέον  υπάρχουν  και  ερευνητές  που  υποστηρίζουν  πως  η  Ειδική 

Γλωσσική Διαταραχή δεν είναι «Ειδική», δηλαδή δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

στο γλωσσικό τομέα, αλλά έχει  και γενικότερα,  μη γλωσσικά χαρακτηριστικά 

(για επισκόπηση βλ.  Ullman &  Pierpont,  2005). Αυτή η άποψη βασίζεται  σε 

ευρήματα  που  δείχνουν  πως  η  ΕΓΔ  εμφανίζει  και  ορισμένα  μη  γλωσσικά 
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χαρακτηριστικά καθολικής φύσεως, τα οποία παρουσιάζονται σύντομα αμέσως 

παρακάτω:3

- Ο μη λεκτικός δείκτης νοημοσύνης κινείται στα φυσιολογικά επίπεδα για 

την ηλικία, γύρω στο 85 δηλαδή, ενώ ο λεκτικός γύρω στο 70 (Leonard, 1998).

- Η κληρονομικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

- Δεν οφείλεται σε εμφανή νευρολογική βλάβη, αλλά υπάρχουν ελάχιστες 

δομικές  κυρίως  ανωμαλίες  στον  εγκέφαλο  των  παιδιών  με  ΕΓΔ,  όπως  η 

ασυμμετρία του μεσολοβίου. Αυτές οι ανωμαλίες θεωρείται ότι έχουν γενετική 

βάση και δεν αποτελούν την αιτία της ΕΓΔ, αλλά παράγοντα επικινδυνότητας 

για την εμφάνισή της (Bishop, 2000α)

- Τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση,  όχι  όμως  απαραίτητα  (Rice,  Sell &  Hadley,  1991). 

Συναναστρέφονται  λιγότερο  με  συνομηλίκους  τους  και  επιλέγονται  λιγότερο 

από αυτούς,  όπως έχουν δείξει  κοινωνικομετρικά  τεστ  (Fujiki,  Brinton Todd, 

1996, Gertner, Rice, Hadley, 1994).

- Επιδεικνύουν μεγαλύτερη αδεξιότητα και πιο αργές κινητικές απαντήσεις 

από τα ΤΑ παιδιά (Bishop, 1990).

- Έχουν περιορισμένη ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης (Townsend 

κ.ά., 1995).

- Παρουσιάζουν και μειωμένη αριθμητική ικανότητα (Fazio, 1999).

- Επιδεικνύουν  λιγότερο  ανεπτυγμένο  συμβολικό  παιχνίδι  σε  σχέση  με 

τους συνομηλίκους τους, αλλά ίδιας ποιότητας με παιδιών μικρότερης ηλικίας 

και ίδιου ΜΜΕ (Leonard, 1998).

Ένα επιπλέον ζήτημα της ΕΓΔ είναι η διάρκεια της. Τα άτομα με ΕΓΔ, 

καθώς αναπτύσσονται ξεπερνούν τα περισσότερα γλωσσικά τους προβλήματα, 

πολύ δε περισσότερο με τη βοήθεια των ειδικών – λογοπεδικών. Ωστόσο, η 

αδυναμία στη γλώσσα δεν ξεπερνιέται απόλυτα σε πολλές περιπτώσεις ακόμη 

και μέχρι την ενηλικίωση (Leonard 1998: 20-23, Schuele & Nicholls, 2000).

Αυτό  που θα πρέπει  να  έχουμε στο  μυαλό μας  είναι  πως η ΕΓΔ δε 

συνιστά  πάντα  μια  απλή καθυστέρηση  στην  κατάκτηση  της  γλώσσας,  αλλά 

παρουσιάζει  συχνά  ποιοτικές  διαφορές  σε  σχέση  με  την  τυπική  κατάκτηση. 

Επίσης, τα άτομα με ΕΓΔ έχουν διαφορετικό προφίλ ανάπτυξης των διάφορων 
3 βλ. και Γεωργοπούλου, Μαλανδράκη, Στύλιος (2000).
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τομέων  της  γλώσσας,  όπως  θα  δούμε  αναλυτικότερα  παρακάτω  (1.4). 

Επιπλέον, τα λάθη που παρατηρούνται ακόμη και αν συμπίπτουν με τα λάθη 

των παιδιών ΤΑ, έχουν μεγαλύτερη συχνότητα. Επομένως, το να μιλάμε απλά 

για «καθυστέρηση» αποτελεί απλοποιητική γενίκευση (Leonard 1998: 27-39). 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν πως πρόκειται απλά για μια 

«καθυστέρηση» στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας.

Απ’  όσα  έχουν  αναφερθεί  μέχρι  στιγμής  θεωρώ  πως  είναι 

δικαιολογημένο να υποστηριχθεί η ύπαρξη πολλών και ουσιαστικών λόγων για 

να ασχοληθεί  κανείς  με την ΕΓΔ και  γενικότερα με τις  διαταραχές λόγου, οι 

οποίες   αφορούν  έναν  σημαντικό  αριθμό  παιδιών.  Ο  βασικότερος,  φυσικά, 

λόγος είναι πως με την καλύτερη κατανόηση του τύπου της διαταραχής μέσα 

από  τις  νευρογλωσσολογικές  και  ψυχογλωσσολογικές  μελέτες,  μπορούν  να 

βρεθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να βοηθηθούν τόσο τα παιδιά με ΕΓΔ, 

όσο και  οι  οικογένειές  τους.  Επιπλέον,  κάθε  μελέτη  που γίνεται  για  κάποια 

γλωσσική διαταραχή μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση και των υπολοίπων 

μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα. 

Ακόμη όμως και αν δεν υπάρχει κοινός τόπος σύγκρισης, κάθε έρευνα μπορεί 

να  τροφοδοτήσει  με  ιδέες  τους  ερευνητές  και  των  άλλων  περιοχών  του 

φάσματος  των  γλωσσικών  διαταραχών.  Τέλος,  πιστεύω  πως  η  έρευνα 

λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη, 

μπορεί  να  επωφεληθεί  από  την  έρευνα  για  τις  γλωσσικές  διαταραχές 

επιβεβαιώνοντας ή αναιρώντας τα έως  τώρα αποτελέσματα για την κατάκτηση 

της γλώσσας με υποκείμενα παιδιά τυπικής ανάπτυξη (Leonard, 1998:8-9)

1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για  να  χαρακτηριστεί  μια  γλωσσική  διαταραχή  ως ΕΓΔ εφαρμόζονται 

κυρίως κριτήρια αποκλεισμού (Stark & Tallal, 1981). Τα σταθμισμένα γλωσσικά 

τεστ  είναι  βέβαια  το  σημείο  εκκίνησης  για  τη  διάγνωση.  Τα  παιδιά  με  ΕΓΔ 

παρουσιάζουν περιορισμούς σ’ ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών ικανοτήτων, αλλά 

υπάρχουν και κάποιες περιοχές που είναι ιδιαιτέρως προβληματικές τις οποίες 

τα τεστ δεν μπορούν ν’ αποκαλύψουν (Leonard,1998:11). Για να γίνει διάγνωση 

ΕΓΔ θα πρέπει το παιδί  να παρουσιάζει  προβλήματα τόσο στην παραγωγή, 
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όσο και στην κατανόηση, σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας του (Stark & Tallal, 

1988,  Rice &  Oetting,  1993,  Leonard,  1998).  Επίσης,  για  τη  διάγνωση 

λαμβάνεται υπόψη το Μέσο Μήκος Εκφωνήματος. Ένα επιπλέον κριτήριο είναι 

τα φωνολογικά προβλήματα, τα οποία ωστόσο αποτελούν ένδειξη ΕΓΔ μόνο αν 

συνυπάρχουν  με  τα  προαναφερθέντα  κριτήρια  και  όχι  αν  παρουσιάζονται 

μεμονωμένα.

Τα  προβλήματα  στη  γλώσσα  αναμένεται  σύμφωνα  με  πολλούς 

επιστήμονες να επηρεάζουν και τις κοινωνικές σχέσεις των ασθενών, γεγονός 

που έχει  αποδειχθεί  τόσο από ξενόγλωσσες (Gertner,  Rice &  Hadley, 1994, 

Fujiki,  Brinton &  Todd,  1996),  όσο και  από ελληνικές  μελέτες  (Πρακτικά 8ου 

Συνεδρίου με θέμα: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Εξελικτική Δυσφασία, 2000). 

Ωστόσο,  η  επιρροή  αυτή  δεν  θα  πρέπει  να  συγχέεται  με  τα  σοβαρά 

προβλήματα  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  που  παρουσιάζονται  στους 

αυτιστικούς ασθενείς (Leonard, 1998:18-19, Bishop, 2000β). 

Μεγάλης  σημασίας  είναι  τα  κριτήρια  αποκλεισμού  που  λαμβάνονται 

υπόψη ώστε να χαρακτηριστεί  μια γλωσσική διαταραχή ως ΕΓΔ. Ο ασθενής 

λοιπόν  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  φυσιολογική  μη λεκτική  ευφυΐα,  ανάλογα 

βέβαια με την ηλικία του. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει προβλήματα 

ακοής και να μην υπάρχουν νευρολογικά εγκεφαλικά προβλήματα εκ γενετής ή 

οφειλόμενα  σε  κάποιο  τραυματισμό.  Επίσης,  τα  όποια  φωνολογικά 

προβλήματα που ίσως υπάρχουν δεν θα πρέπει να οφείλονται σε αδυναμίες 

των αρθρωτικών οργάνων.

Συγκεντρωτικά  τα  κριτήρια  αποκλεισμού  για  την  ΕΓΔ  έχουν 

παρουσιαστεί από τους Stark & Tallal (1981) και είναι τα εξής:

- φυσιολογικός μη – λεκτικός δείκτης ευφυΐας

- όχι κώφωση ή ιστορικό Μέσης Ωτίτιδας

- έλλειψη  σοβαρών  συναισθηματικών  προβλημάτων  ή  προβλημάτων 

συμπεριφοράς που να καθιστούν απαραίτητη την παρέμβαση ειδικού.

- απουσία νευρολογικών προβλημάτων

- όχι προβλήματα σε αρθρωτικά και αισθητήρια όργανα

- η γλωσσική ηλικία θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω 

από τη χρονολογική κατά μέσο όρο (παραγωγή και κατανόηση). 4

4 βλ. και Σταυρακάκη (2001α:κεφ.2).
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1.3ΓΛΩΣΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΕΓΔ:  ΜΙΑ  ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η εκδήλωση της ΕΓΔ έχει μελετηθεί σε  ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ερευνήσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά της ΕΓΔ σε 

όλες  τις  γλώσσες  αλλά και  τις  διαφορές,  όπως αυτές  προκύπτουν από την 

επίδραση των ‘ειδικών χαρακτηριστικών’ της κάθε γλώσσας.

Πριν εξετάσουμε τις επιμέρους γλώσσες χωριστά, αξίζει να αναφερθούν 

σύντομα τα αποτελέσματα μιας διαγλωσσικής έρευνας που έχει  διεξαχθεί  σε 

παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  με  ΕΓΔ  (Leonard,  Bortolini,  Caselli,  McGregor, 

Sabbadini,  1992α),  με  σκοπό  να  βρεθούν  κοινές  δομές  που  είναι 

προβληματικές,  και  έδειξε  πως οι  γλωσσικές  τους  εκφορές  ήταν  μικρότερες 

κατά μέσο όρο σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ). Παρέλειπαν 

γραμματικά  επιθήματα  και  λειτουργικές  λέξεις  (γραμματικά  μορφήματα), 

υπεργενίκευαν  στους  ανώμαλους  τύπους  του  αορίστου  και  παρουσίαζαν 

δυσκολία  στην  εύρεση  του  σωστού  λεξιλογίου.  Και  οι  φωνολογικές  τους 

ικανότητες  ήταν  κάτω  απ’  το  επίπεδο  προσδοκιών  της  ηλικίας  τους.  Η 

κατανόηση ήταν σε καλύτερο επίπεδο απ’ την παραγωγή λόγου, αλλά και πάλι 

κάτω απ’ το μέσο όρο των ΤΑ παιδιών. Έχοντας, λοιπόν, στο μυαλό μας τα 

παραπάνω ευρήματα μιας διαγλωσσικής έρευνας,  αξίζει  να δούμε ποια από 

αυτά επιβεβαιώνονται στις γλώσσες που παρουσιάζονται και ποια όχι.5 

 

1.3.1 ΑΓΓΛΙΚΗ
Οι πρώτες έρευνες για την ΕΓΔ έγιναν στην αγγλική γλώσσα και μας 

έδωσαν τα πρώτα συμπεράσματα προς διερεύνηση. Όπως φάνηκε, τα παιδιά 

με  ΕΓΔ  παρουσιάζουν  τα  πρώτα  προβλήματα  ήδη  από  πάρα  πολύ  μικρή 

ηλικία. Έχει παρατηρηθεί πως καθυστερούν να κατακτήσουν τις πρώτες τους 

λέξεις  σε  σχέση  με  τα  παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης  (Trauner,  Wulfeck,  Tallal, 

Hesselink 1995,  Leonard 1998:43).  Το  είδος,  ωστόσο,  των  παραγόμενων 

λέξεων  είναι  το  ίδιο  που  παρουσιάζουν  και  τα  ΤΑ  παιδιά,  κυρίως  δηλαδή 
5 Η παρακάτω παρουσίαση στηρίζεται στην επισκόπηση του Leonard (1998).
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ονόματα αντικειμένων και ζώων. Το μέσο μήκος εκφωνήματος των παιδιών με 

ΕΓΔ  είναι  σαφώς  μικρότερο  από αυτό  των  παιδιών  ΤΑ,  κατά  περίπου  ένα 

χρόνο  (Leonard,  1998).  Οι  πρώτοι  συνδυασμοί  λέξεων  σε  παιδιά  με  ΕΓΔ 

εμφανίζονται  περίπου σε  ηλικία  37  μηνών,  ενώ  σε  παιδιά  ΤΑ σε  ηλικία  17 

μηνών (Trauner κ.ά. 1995). Όταν όμως αρχίζει η παραγωγή μεγαλύτερων της 

μίας  λέξης  εκφορών,  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  παρουσιάζουν  προβλήματα  καθώς 

έχουν βασικές αδυναμίες στα ρήματα (Watkins, Rice & Moltz, 1993), όπως θα 

δούμε και στη συνέχεια. Στη σχολική πλέον ηλικία, το λεξικό πρόβλημα αυτών 

των  παιδιών  χαρακτηρίζεται  ως  «αδυναμία  εύρεσης  της  κατάλληλης  λέξης» 

(Lahey &  Edwards,  1999,  McGregor &  Leonard,  1995),  με  αποτέλεσμα  τα 

παρατηρούνται στον αυθόρμητο λόγο αυτών των παιδιών μεγάλες παύσεις και 

αόριστες λέξεις.  

Η γραμματική μορφολογία παρουσιάζει πολλές αδυναμίες στη ΕΓΔ, γι’ 

αυτό και θεωρείται από τα βασικότερα κλινικά σημεία για διάγνωση (Bedore & 

Leonard, 1998). Τα προβλήματα παρουσιάζονται στη χρήση των άρθρων, στον 

πληθυντικό  των  ουσιαστικών  και  στις  αντωνυμίες.  Απ’  τους  βασικότερους 

τομείς  που φαίνεται  να  έχουν πρόβλημα στη  μορφολογία είναι  η  συμφωνία 

ρήματος – υποκειμένου κατά την παραγωγή αυθόρμητου λόγου (Rice & Bode 

1993). Οι  Roberts,  Rescorla &  Borneman (1994) βρήκαν πως τα παιδιά που 

εξέτασαν  με  ΕΓΔ  παρέλειπαν  την  υποχρεωτική  συμφωνία  ρήματος  – 

υποκειμένου  σε ποσοστό  60% περισσότερο  σε  σχέση με  τα  παιδιά  ΤΑ.  Οι 

Grela & Leonard (1997) παρατήρησαν πως είναι πιθανότερο να παραλείπεται η 

συμφωνία στα μεταβατικά  ρήματα,  ίσως λόγω του  μεγαλύτερου μήκους της 

πρότασης. Επίσης, προβληματικός φαίνεται να είναι και ο αόριστος, καθώς τα 

παιδιά  με  ΕΓΔ  αποδέχονταν  ως  σωστές  παρελθοντικές  προτάσεις  απ’  τις 

οποίες  έλειπαν τα  μορφήματα  του  αορίστου  από τα  ρήματα.  Συνοψίζοντας, 

μπορούμε  να  πούμε  ότι  στις  παραπάνω  προβληματικές  περιοχές  της 

μορφολογίας  παρατηρούνται  κυρίως  παραλείψεις,  αντικαταστάσεις  και 

λαθεμένη χρήση. Επίσης συχνά υπεργενικεύεται ο πληθυντικός αριθμός και ο 

αόριστος (Eyer & Leonard, 1994, Rice & Oetting, 1993).

Στον τομέα της σύνταξης  το πιο συχνό φαινόμενο είναι  η παράλειψη 

όρων (Leonard,1972). Η συντακτική δομή που προτιμούν να χρησιμοποιούν τα 

άτομα με ΕΓΔ είναι απλοποιημένη και με αρκετά προβλήματα. Χρησιμοποιούν 

ως  επί  το  πλείστον  τις  κύριες  συντακτικές  κατηγορίες  (υποκείμενο,  ρήμα, 
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αντικείμενο),  παραλείποντας  συχνά  τις  υπόλοιπες  (Leonard,  1998).  Επίσης, 

παρατηρήθηκε  πως  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  παράγουν  περισσότερες  ερωτήσεις 

τύπου  «τι»  και  «πού»,  σε  σχέση  με  τις  ερωτήσεις  τύπου  «γιατί»,  ενώ  δεν 

προτιμούν τις ερωτήσεις τύπου «ποιος-ποιον»  (Ingram, 1972).

Σχετικά με τη φωνολογία των παιδιών με ΕΓΔ μέχρι  στιγμής φαίνεται 

πως παρουσιάζει χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στη φωνολογία παιδιών ΤΑ 

μικρότερης ηλικίας.  Η απόκτηση των φωνημάτων γίνεται  με την ίδια σχεδόν 

σειρά, αλλά με πιο αργό ρυθμό και τα λάθη είναι τις περισσότερες φορές ίδια 

ποιοτικά  με  τα  λάθη  των  ΤΑ  παιδιών  μικρότερης  ηλικίας  (Leonard,  1998, 

Ingram 1981).  Ωστόσο,  παρατηρούνται  και  μερικά  ασυνήθιστα  φωνολογικά 

λάθη, όπως η αντικατάσταση θεωρητικά πρώιμα αναπτυσσόμενων φωνημάτων 

από  άλλα  που  συνήθως  αναπτύσσονται  αργότερα,  η  λαθεμένη  πρόσθεση 

ήχων σε λέξεις και η χρήση μη συνηθισμένων συμφώνων (Leonard, 1998).

Στο  επίπεδο  της  πραγματολογίας  υπάρχουν  κάποιοι  περιορισμοί, 

κυρίως  στην  επιτέλεση  των  Λεκτικών  Πράξεων  και  στην  κατανόηση  των 

μεταφορικών  εκφράσεων,  οι  οποίες  ωστόσο  έχουν  τη  ρίζα  τους  στα 

προβλήματα της μορφοσύνταξης (Leonard, 1998). Επίσης, είναι πιο εύκολο σ’ 

αυτά τα παιδιά να συνομιλούν με συνομηλίκους τους παρά με μεγαλύτερους και 

να απευθύνονται σ’ ένα άτομο παρά σε πολλά (Leonard, 1998, Fey & Leonard, 

1984).

Όσον  αφορά  την  κατανόηση  η  Bishop (1979)  διεξήγαγε  τεστ 

γραμματικής και λεξιλογικής κατανόησης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ΕΓΔ, 

στα οποία η ομάδα ελέγχου πήγε καλύτερα σε όλα. Επίσης, τα παιδιά με ΕΓΔ 

παρουσίασαν  χαμηλό  σκορ  στην  κατανόηση  αντιστρέψιμων  παθητικών 

προτάσεων (π.χ.  The cow is pushed by the boy),  οι  οποίες  απαιτούν καλή 

κατανόηση της σειράς των όρων. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαίωσαν και οι  van 

der Lely &  Harris (1990)  και  van der Lely (1996),  οι  οποίοι  εξέτασαν  την 

κατανόηση  προτάσεων  στις  οποίες  απαιτούνταν  η  χρήση  στρατηγικών 

διερεύνησης της σειράς των όρων. Και σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά με 

ΕΓΔ απέδωσαν χειρότερα από την ομάδα ελέγχου.

Στην  ΕΓΔ  παρουσιάζεται  και  αυξημένη  πιθανότητα  εμφάνισης 

αναγνωστικών δυσκολιών κατά τη σχολική ηλικία, γεγονός που οδηγεί και σε 

λαθεμένες διαγνώσεις δυσλεξίας (King,  Jones & Lasky, 1982). Επιπλέον, έχει 
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παρατηρηθεί  ελλειμματική  κατανόηση  της  ανάγνωσης  (Γεωργοπούλου  κ.ά., 

2000)

Γενικότερα  σε  μακροεπίπεδο  έχει  αποδειχθεί  μέχρι  στιγμής  πως  οι 

λιγότερο  διαταραγμένοι  τομείς  είναι  αυτοί  της  πραγματολογίας  (κυρίως  μη 

κατανόηση  των  μεταφορών)  και  του  λεξιλογίου,  ενώ  ο  τομέας  με  τα 

περισσότερα  προβλήματα  είναι  η  μορφοσύνταξη.  Η  φωνολογία  βρίσκεται 

κάπου μεταξύ των δύο προηγουμένων, παρουσιάζοντας κάποια προβλήματα 

που  είτε  μοιάζουν  με  αυτά  των  παιδιών  ΤΑ,  είτε  έχουν  κάποια  καινούρια 

στοιχεία. 6

1.3.2. ΙΤΑΛΙΚΗ
Η ιταλική είναι μια γλώσσα με πλούσια μορφολογία και κλιτικό σύστημα. 

Και εκεί η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΕΓΔ παρουσιάζεται αργή, όπως 

και ο συνδυασμός λέξεων. Η κατανόηση και στα ιταλικά είναι καλύτερη από την 

παραγωγή (Leonard, Bortolini, Caselli, McGregor & Sabbadini, 1992α), αλλά δε 

λείπουν και περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα κατανόησης. Το ΜΜΕ (Μέσο 

Μήκος Εκφωνήματος) για πολλά παιδιά είναι περιορισμένο, με παραλείψεις. Η 

φωνολογία είναι συχνά φτωχή (Bortolini &  Leonard, 1991). Επίσης, η χρήση 

λειτουργικών λέξεων, όπως είναι τα άρθρα και τα κλιτικά, είναι  περιορισμένη 

(Leonard,  Bortolini,  Caselli,  McGregor &  Sabbadini, 1992α) και δε συνίσταται 

κυρίως στη λανθασμένη χρήση, αλλά στην παράλειψη. 

Η διαφορά από τα αγγλόφωνα παιδιά με ΕΓΔ είναι  ότι  τα ιταλόφωνα 

παιδιά δεν παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες στην κλίση, τόσο των ρημάτων, 

όσο  και  των  επιθέτων  (Leonard,  Bortolini,  Caselli,  McGregor &  Sabbadini, 

1992α).

1.3.3. ΙΣΠΑΝΙΚΗ
Η ισπανική μοιράζεται πολλά κοινά μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά με 

την ιταλική, όπως την κλίση ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων, τη χρήση των 

κλιτικών  και  το  κενό  υποκείμενο.  Και  εδώ  η  κατανόηση  είναι  σε  καλύτερο 
6 Για περισσότερα στοιχεία βλ. Leonard, 1998.
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επίπεδο  από  την  παραγωγή,  η  φωνολογία  κάποτε  είναι  φτωχή  και  τα 

μορφοσυντακτικά προβλήματα είναι παρόμοια με αυτά της ιταλικής. Τα παιδιά 

με ΕΓΔ και στα ισπανικά παραλείπουν ή αντικαθιστούν συχνά τα κλιτικά και τα 

άρθρα. Κάποιες φορές παρουσιάζουν προβλήματα στη συμφωνία ρήματος – 

υποκειμένου. Ωστόσο, δεν έχουν πρόβλημα στην επιλογή του σωστού χρόνου 

για το ρήμα.

1.3.4. ΓΑΛΛΙΚΗ
Πολλά  απ’  τα  χαρακτηριστικά  της  ΕΓΔ  που  έχουμε  δει  ως  τώρα 

παρατηρούνται  και  στα  γαλλικά.  Στον  αυθόρμητο  λόγο  παιδιών  με  ΕΓΔ  οι 

λειτουργικές λέξεις αποτελούν μόλις το 10% των παραγόμενων λεξικών τύπων. 

Όσον αφορά τη χρήση των λειτουργικών λέξεων, τα δεδομένα είναι παρόμοια 

με τα αγγλικά: οι αντωνυμίες στην ονομαστική χρησιμοποιούνται λιγότερο, αλλά 

η  μεγαλύτερη  δυσκολία  παρουσιάζεται  στο  γ’  ενικό  πρόσωπο  (Plaza &  Le 

Normand, 1996).  Αντίθετα, δε φαίνεται τα γαλλόφωνα παιδιά να παρουσιάζουν 

προβλήματα  στη  χρήση  του  άρθρου  (Le Normand,  Leonard &  McGregor, 

1993). Σχετικά με τη μορφολογία του ρήματος τα παιδιά με ΕΓΔ παραλείπουν 

συχνά τους τύπους των βοηθητικών ρημάτων, αλλά δεν παρουσιάζονται συχνά 

λάθη συμφωνίας υποκειμένου – ρήματος.

1.3.5. ΕΒΡΑΪΚΗ
Τα εβραϊκά  είναι  η  σημιτική  γλώσσα που έχει  μελετηθεί  περισσότερο 

όσον αφορά την ΕΓΔ και έχει αξιόλογα ερευνητικά στοιχεία να παρουσιάσει.

Και  εδώ  παρατηρείται  αργή  γλωσσική  ανάπτυξη  και  αργοπορημένη 

έναρξη  συνδυασμού  λεξικών  μονάδων  στην  παιδική  γλώσσα.  Η  κατανόηση 

είναι σε καλύτερο επίπεδο από την παραγωγή και οι πιο αδύναμες περιοχές 

είναι  συχνά  η  φωνολογία  και  η  μορφοσύνταξη.  Η  κλίση,  όσον  αφορά  τον 

αριθμό,  το  γένος,  το  πρόσωπο  και  το  χρόνο  δεν  παρουσιάζει  ιδιαίτερα 

προβλήματα (Rom & Leonard, 1990, Dromi, Leonard & Sheitman, 1993). 

1.3.6. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γερμανικής γλώσσας που μπορούν να 

δώσουν  νέα  στοιχεία  στη  μελέτη  για  την  ΕΓΔ  είναι  η  έντονη  χρήση  της 

γραμματικής πτώσης και η αυστηρά καθορισμένη σειρά των όρων. 
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Και  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  κατανόηση  είναι  καλύτερη  από  την 

παραγωγή. Η φωνολογία μπορεί να παρουσιάζει κάποια προβλήματα, αλλά και 

πάλι η μορφολογία και η σύνταξη είναι οι πιο προβληματικές περιοχές. Η θέση 

του  ρήματος,  που  στα  γερμανικά  πρέπει  να  είναι  συνήθως  στο  τέλος  της 

πρότασης,  έχει  απασχολήσει  έντονα  τους  μελετητές,  καθώς  άλλα  παιδιά 

φαίνεται  να  ακολουθούν τη  σειρά  ΥΡΑ,  ενώ άλλα τη  σωστή σειρά  ΥΑΡ.  Ο 

Clahsen (1989,1991) επίσης βρήκε πως συχνά παραλείπονται  τα βοηθητικά 

ρήματα,  ενώ  η  συμφωνία  ρήματος  –  υποκειμένου  μπορεί  να  είναι  συχνά 

προβληματική. Επιπλέον, δυσκολίες παρουσιάζονται και στην πτώση καθώς σε 

μεγάλο ποσοστό τα παιδιά δεν χρησιμοποιούσαν το άρθρο στη σωστή πτώση. 

Ωστόσο  τα  προβλήματα  της  μορφολογίας  ρήματος  δεν  επεκτείνονται  στις 

παθητικές μετοχές.

1.4  Η ΕΓΔ στα ελληνικά7

Τα  τελευταία  χρόνια  παρουσιάζεται  ενδιαφέρον  από  τους  Έλληνες 

γλωσσολόγους,  νευρογλωσσολόγους  και  νευροεπιστήμονες  για  μελέτες  στο 

χώρο των επίκτητων και αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών. Η βασικότερη 

αιτία  για  αυτό το  ενδιαφέρον είναι  ότι  η  πλούσια μορφολογία της  ελληνικής 

προσφέρει  δυνατότητες  κατασκευής  πειραματικού  υλικού  που  μπορεί  να 

επιβεβαιώσει ή να αναιρέσει τις υπάρχουσες γλωσσολογικές θεωρίες.

1.4.1 Φωνολογία
Στον  τομέα  της  φωνολογίας  μέχρι  στιγμής  δεν  έχουν  παρατηρηθεί 

μεγάλες διαφοροποιήσεις στη φωνολογική  κατάκτηση, αλλά δεν υπάρχουν και 

πολλές σχετικές έρευνες στα ελληνικά. Σε μία μελέτη (Kateri 2003), η οποία 

αναλύθηκε στη συνέχεια περαιτέρω (Kateri κ.ά. 2005), εξετάστηκε ένα παιδί με 

ΕΓΔ 4,2 ετών και  τα  δεδομένα συλλέχθηκαν με  τη μέθοδο του αυθόρμητου 

λόγου. Σε γενικές γραμμές δεν παρουσιάστηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με τη τυπική φωνολογική ανάπτυξη. 

1.4.2 Μορφολογία
7 Τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ αντλούνται από τη Stavrakaki (2005).
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Το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον στα ελληνικά, όπως άλλωστε 

και στις άλλες γλώσσες, έχει προσελκύσει η μορφολογία και μορφοσύνταξη. 

1.4.2.1 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Στον  τομέα  της  παραγωγικής  μορφολογίας  τα  ελληνόπουλα  με  ΕΓΔ, 

επιβεβαιώνοντας  τα  ευρήματα  των  άλλων  γλωσσών  έχουν  παρουσιάσει 

χαμηλότερη  επίδοση,  σε  σχέση  με  τα  τυπικώς  αναπτυσσόμενα,  στο 

σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού λέξεων και ψευδολέξεων, όπως και στη 

δημιουργία  σύνθετων  λέξεων  (Dalalakis 1994,  1996).  Πιο  συγκεκριμένα  δε 

φάνηκε  να  έχουν  κατακτήσει  πλήρως  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  τη  γραμματική 

κατηγορία  του  γένους  και  τους  περιορισμούς  της,  καθώς  επίσης  δεν 

αναγνωρίζουν με σαφήνεια τα θεματικά όρια των λέξεων.

Στη  διαγλωσσική  της  μελέτη  η  Kehayia (1997)  παρατήρησε  έλλειψη 

γραμματικής ευαισθησίας στα δεσμευμένα μορφήματα σε έργο που περιείχε 

απλές, κλιτές και σύνθετες λέξεις και ψευδολέξεις. Με βάση τα αποτελέσματα 

θεωρήθηκε πως τα παιδιά με ΕΓΔ χρησιμοποίησαν μόνο την «ολική λεξιλογική 

στρατηγική», σε αντίθεση με τα ΤΑ που χρησιμοποιούν επιπροσθέτως και τη 

στρατηγική της αποδόμησης, βασισμένη σε μορφολογικά κριτήρια.

1.4.2.2 ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Όσον  αφορά  την  κλιτική  μορφολογία,  στα  ελληνικά  έχει  εξεταστεί  η 

συμφωνία  ρήματος  -  υποκειμένου  και  το  χρονικό  μαρκάρισμα  (Clahsen & 

Dalakakis,1999,  Σταυρακάκη  & Τσιμπλή,  1999,  Tsimpli &  Stavrakaki,  1999, 

Stavrakaki,  1996,  Varlokosta,  2000α,  Tsimpli,  2001,  Mavratza,  2007),  όπου 

μέχρι στιγμής δεν φάνηκε να παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα σε αντίθεση με 

τα ευρήματα άλλων γλωσσών, όπως είδαμε. Ωστόσο, υπάρχουν και 2 μελέτες 

όπου έχουν βρεθεί διαφοροποιημένα αποτελέσματα (Diamanti,1999, Stamouli, 

2000).  Τα  όποια  τυχόν  προβλήματα  συμφωνίας  ρήματος  -  υποκειμένου 

φαίνεται  να  αντιμετωπίζονται  μέχρι  την  ηλικία  των  4,5  περίπου  ετών 

(Varlokosta, 2000α).

1.4.2.3 ΑΡΘΡΑ – ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ - ΚΛΙΤΙΚΑ

Με  δεδομένη  την  πλούσια  μορφολογία  της  Νέας  Ελληνικής,  δεν  θα 

μπορούσαν να  λείπουν οι  έρευνες  για  την  κατάκτηση  των άρθρων και  των 
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αντωνυμιών,  μορφολογικές  κατηγορίες  που,  όπως  έχουμε  δει  ως  τώρα, 

υπήρξαν ιδιαιτέρως δύσκολες για τα παιδιά με ΕΓΔ σε άλλες γλώσσες. Και στα 

ελληνικά η κατάκτηση της χρήσης οριστικών και αόριστων άρθρων, καθώς και 

των  κλιτικών  αντωνυμιών  παρουσιάζεται  προβληματική  (Varlokosta,  2000α, 

2002α, Tsimpli & Stavrakaki, 1999, Diamanti, 1999, Μavratza, 2007). Σύμφωνα 

με τις  Tsimpli &  Stavrakaki (1999),  τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να 

ερμηνευθούν στη βάση της έλλειψης μη ερμηνεύσιμων χαρακτηριστικών από 

τη γραμματική της ΕΓΔ, θεωρία που αμφισβητήθηκε με βάση νεότερα ευρήματα 

(Tsimpli & Mastropavlou, 2007). 

1.4.3 ΣΥΝΤΑΞΗ
Στον  τομέα  της  σύνταξης  δεν  υπάρχουν  πολλές  έρευνες  για  τα  Νέα 

Ελληνικά. Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνονται 

τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε άλλες γλώσσες.

 

1.4.3.1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι  Petinou &  Terzi (2002)  εξέτασαν  τις  κλιτικές  αντωνυμίες  σε  θέση 

αντικειμένου  σε  φυσικούς  ομιλητές  της  ελληνοκυπριακής.  Βρήκαν  μόνο 

ποσοτικές διαφορές λαθών ανάμεσα σε ΤΑ και ΕΓΔ παιδιά και όχι ποιοτικές, γι’ 

αυτό και υποστηρίζουν πως η ΕΓΔ συνιστά απλά καθυστέρηση στα πλαίσια της 

τυπικής  ανάπτυξης.  Επίσης,  πρόβλημα  σε  δομές  με  κλιτικά,  αλλά  και  σε 

παθητικές δομές βρήκε και η Varlokosta (2000β, 2002β).

 

1.4.3.2  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Η  Stavrakaki (2001α,  2002β,  2002γ)  μελέτησε  λεπτομερώς  την 

κατανόηση και την παραγωγή σύνθετων συντακτικά δομών σε ελληνόπουλα με 

ΕΓΔ.  Τα  έργα  αποτελούνταν  από  απλές  ενεργητικές,  ερωτηματικές  και 

αναφορικές  προτάσεις,  καθώς  και  από  παθητικές  δομές.  Τα  αποτελέσματα 

έδειξαν ίδια ή σχεδόν ίδια επίδοση ΤΑ και ΕΓΔ παιδιών σε προτάσεις δομής 
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ΥΡΑ,  όταν  δηλαδή  δεν  παραβιάζονται  οι  προτιμήσεις  του  επεξεργαστή. 

Αντίθετα,  σημαντικά  χαμηλότερη  επίδοση  είχαν  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  όταν  η 

ερμηνεία της πρότασης προϋπέθετε καθαρά συντακτική ανάλυση (π.χ. απλές 

ενεργητικές με κλιτικά, δίπτυχες και ψευδοδίπτυχες αντικειμένου, ερωτηματικές 

αντικειμένου), που θεωρήθηκε ότι οφείλεται σε γραμματικά ελλείμματα και όχι 

σε  προβλήματα  επεξεργασίας.  Επιπλέον δεδομένα από την κατανόηση των 

αναφορικών  προτάσεων  επιβεβαίωσαν  την  υπόθεση  για  αποκλίνουσα 

γλωσσική  ανάπτυξη  στην  ΕΓΔ  (Stavrakaki 2001β).  Η  Stavrakaki (2001α) 

επίσης  βρήκε  και  μειωμένες  ικανότητες  παραγωγής  σύνθετων  συντακτικά 

δομών στα παιδιά με ΕΓΔ. 

1.4.4 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Η  Stavrakaki (1999,  2000)  μελέτησε  το  ρηματικό  λεξικό  σε  επίπεδο 

παραγωγής και κατανόησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά με ΕΓΔ είχαν 

προβλήματα στην παραγωγή, αλλά όχι στην κατανόηση των ρημάτων, άρα η 

δυσκολία στην παραγωγή θα πρέπει να οφείλεται σε πρόβλημα ανάκλησης - 

μνήμης. Επίσης, τα παιδιά με ΕΓΔ χρησιμοποίησαν μικρότερο λεξιλόγιο από 

την  ομάδα  ελέγχου  και  χρησιμοποιούσαν  πολύ  συχνά  τα  σημασιολογικά 

υποπροσδιορισμένα  ρήματα  «κάνω,  πάω,  είμαι»,  ακόμα  σε  νεολογισμούς. 

Επίσης,  ο  Σπανούδης  (2002)  μελέτησε  το  λεξιλόγιο  νοητικών  ρημάτων  σε 

παιδιά  με  ΕΓΔ  και  επεσήμανε  πως  τα  παιδιά  αυτά  έχουν  σημαντικά 

προβλήματα σ’ αυτό τον τομέα.

1.5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΔ

Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με τους μηχανισμούς με 

τους  οποίους  μαθαίνουν  τη  γλώσσα  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ.  Πιο  συγκεκριμένα, 

υπάρχουν θεωρίες   που αποτελούν υποθέσεις  σχετικά με  τους γλωσσικούς 

μηχανισμούς  που  είναι  ελλειμματικοί  στα  άτομα  με  ΕΓΔ  και  μπορούν  να 
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εξηγήσουν τα γλωσσικά τους προβλήματα. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, τα 

άτομα  με  ΕΓΔ  έχουν  κάποια  διαταραχή  καθαρά  γλωσσικής  φύσης  και  πιο 

συγκεκριμένα διαταραχή στον τομέα της γραμματικής. Υπάρχουν, ωστόσο, και 

θεωρίες με βάση τις οποίες η ΕΓΔ προκαλείται από μια διαταραχή στον τομέα 

της επεξεργασίας, η οποία είναι μη-γλωσσική.  Παρακάτω, λοιπόν, παραθέτω 

μια σύντομη περιγραφή των βασικότερων θεωρητικών μοντέλων σχετικά με την 

ΕΓΔ.

1.5.1 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Μια γλωσσολογική θεωρία που παρουσιάζεται από τη Gopnic (1990) και 

τις  Gopnic &  Crago (1991)  υποστηρίζει  ότι  τα  συντακτικο-σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά, όπως το πρόσωπο, ο αριθμός, ο χρόνος, η όψη και το γένος 

απουσιάζουν από τη γραμματική  των ατόμων με  ΕΓΔ. Η θεωρία αυτή είναι 

γνωστή  ως  Θεωρία  της  Έλλεψης  Υπονοούμενων  Γραμματικών  Κανόνων 

(Implicit Grammatical Rule Account). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή λοιπόν, τα 

άτομα με ΕΓΔ, ενώ έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες γραμματικές έννοιες, δεν 

τις κατανοούν και δεν τις παράγουν σωστά σε μορφοσυντακτικό επίπεδο. Αντί 

να  βασιστούν  στους  μορφοσυντακτικούς  δείκτες  για  την  κατανόηση  και 

μετέπειτα  παραγωγή  αυτών  των  μορφημάτων,  τους  είναι  πιο  εύκολο  να 

βασίζονται σε σημασιολογικούς δείκτες. Εφόσον τα παιδιά με ΕΓΔ δεν έχουν τα 

υπο-λεξικά  χαρακτηριστικά,  που  κωδικοποιούν  την  κλιτική  μορφολογία,  δεν 

μπορούν να κατασκευάσουν τους αντίστοιχους κανόνες, με αποτέλεσμα τόσο 

οι ομαλοί, όσο και οι ανώμαλοι τύποι να κατακτώνται με τον ίδιο τρόπο, στη 

βάση ενός δικτύου συνειρμικής μνήμης. Επιπλέον, αφού αποθηκεύονται με τον 

ίδιο  τρόπο  στο  νοητικό  λεξικό,  η  συχνότητά  τους  στον  καθημερινό  λόγο 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάκλησή τους.

Μέχρι  στιγμής υπάρχουν έρευνες  που επιβεβαιώνουν την  παραπάνω 

θεωρία,  αλλά υπάρχουν και  έρευνες που θέτουν κάποιους περιορισμούς σε 

σχέση  με  το  βαθμό  διαταραχής  αυτών  των  μορφοσυντακτικών 

χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, όπως είδαμε παραπάνω, στα Γερμανικά, τα 

Ισπανικά  και  τα  Ελληνικά  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  δεν  παρουσιάζουν  ιδιαίτερα 

προβλήματα  στο  μαρκάρισμα  του  χρόνου,  σε  αντίθεση  με  τα  αγγλόφωνα 
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παιδιά.  Επομένως,  και  πάλι  η δομή της κάθε γλώσσας επηρεάζει  το βαθμό 

διαταραχής των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών.  

Η  επόμενη  θεωρία  ονομάζεται  Θεωρία  της  Έλλειψης  Συμφωνίας 

(Missing Agreement Account), έχει διατυπωθεί από τον Clahsen (1989, 1991) 

και αποδίδει τις γλωσσικές αδυναμίες των ατόμων με ΕΓΔ στην επιλεκτική τους 

αδυναμία να θεμελιώσουν δομικές σχέσεις συμφωνίας ανάμεσα σε κατηγορίες 

που η μία ελέγχει την άλλη, ενώ το υπόλοιπο γλωσσικό σύστημα παραμένει 

ανέπαφο. Η θεωρία αυτή δεν έμεινε στάσιμη,  αλλά αναπροσαρμόσθηκε στη 

βάση του  Μινιμαλιστικού  Πλαισίου  (Minimalist Framework:  Chomsky, 1995). 

Έτσι  πλέον  θεωρείται  ότι  μόνο  τα  προαιρετικά  μη-ερμηνεύσιμα  φ-

χαρακτηριστικά του ρήματος είναι επιλεκτικά διαταραγμένα στα άτομα με ΕΓΔ. 

Βέβαια με την αναθεώρησή του το μοντέλο δεν μπορεί να εξηγήσει, μέσα σε 

άλλα,  την  παράλειψη  των  λειτουργικών  λέξεων,  που  είναι  πολύ  συχνή  στα 

άτομα με ΕΓΔ.

Ένα ακόμη μοντέλο που διατυπώθηκε για να ερμηνεύσει τα γλωσσικά 

προβλήματα που παρουσιάζουν τα άτομα με ΕΓΔ προτάθηκε από τις  Rice & 

Wexler (1995)  και  Rice,  Wexler &  Cleave (1995)  και  ονομάζεται  Θεωρία 

Παρατεταμένου  Σταδίου  του  Προαιρετικού  Απαρεμφάτου  (Extended Optional 

Infinitive Account).  Το  στάδιο  χρήσης  απαρεμφατικών  ρηματικών  τύπων 

κυρίως υπάρχει  φυσικά και στα ΤΑ παιδιά,  αλλά στα παιδιά με ΕΓΔ διαρκεί 

περισσότερο.  Αυτή, λοιπόν, η θεωρία αναγνωρίζει  μόνο ποσοτικές διαφορές 

στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΕΓΔ και όχι ποιοτικές. Ωστόσο, αν οι 

διαφορές είναι μόνο ποσοτικές, αυτό σημαίνει  πως ο γλωσσικός μηχανισμός 

είναι ανέπαφος και δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν για 

τόσο  μεγάλο  διάστημα  τους  προαιρετικούς  απαρεμφατικούς  τύπους και  δεν 

αναγνωρίζουν ως υποχρεωτική  τη δήλωση της γραμματικής κατηγορίας  του 

χρόνου στις κύριες προτάσεις.

Η επόμενη θεωρία που θα μας απασχολήσει σε αυτή την ενότητα είναι η 

Θεωρία της Έλλειψης Αναπαράστασης Σχέσεων Εξάρτησης (Representational 

Deficit for Dependent Relationships, van der Lely, 1994), η οποία αποδίδει τις 

γλωσσικές διαταραχές  της ΕΓΔ στη αδυναμία ελέγχου των χαρακτηριστικών 

ανάμεσα σε δομικές σχέσεις κεφαλής και χαρακτηριστή μέσα στην πρόταση. Τα 

γραμματικά  χαρακτηριστικά  λοιπόν δε  λείπουν  απ’  το  γλωσσικό  μηχανισμό, 

αλλά  δεν  χρησιμοποιούνται  επαρκώς.  Έτσι  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  μοιάζουν  με 
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μικρότερης ηλικίας ΤΑ παιδιά στο ότι προτιμούν τα απλά συντακτικά δέντρα, 

παρά  τα  σύνθετα  που  αναπαριστούν  υψηλότερου  επιπέδου  συντακτικές 

εξαρτήσεις.  Επομένως,  αναμένεται  ότι  οι  τοπικές  συντακτικές  σχέσεις  θα 

αντιμετωπίζονται σωστά σε παραγωγή και κατανόηση, αλλά θα υπάρχει πτώση 

της απόδοσης σε εξαρτήσεις μεγάλης απόστασης, όπως είναι η μετακίνηση. Με 

βάση τα παραπάνω δεν αναμένεται η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΕΓΔ 

να ακολουθεί  την ίδια πορεία με αυτή των ΤΑ, εξαιτίας  της διαταραχής  στο 

σύστημα επεξεργασίας.

Το θεωρητικό αυτό μοντέλο είναι αρκετά ευρύ ώστε να εξηγεί πολλά από 

τα δεδομένα της μορφολογίας, της σύνταξης και της κατανόησης. Ωστόσο, θα 

πρέπει να διερευνηθεί αν τα άτομα με ΕΓΔ ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο 

σε κάθε είδους μετακίνηση μέσα στην πρόταση.  

Το τελευταίο καθαρά γλωσσολογικό θεωρητικό μοντέλο προτάθηκε από 

τις Tsimpli & Stavrakaki (1999), με βάση δεδομένα από Ελληνόφωνα παιδιά και 

υποστηρίζει πως η ΕΓΔ περιορίζεται στον τομέα των λειτουργικών κατηγοριών. 

Πιο  συγκεκριμένα  προβλέπει  ότι  για  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  τα  μη  ερμηνεύσιμα 

χαρακτηριστικά της γλώσσας είναι πιο δύσκολα από τα ερμηνεύσιμα. Ωστόσο, 

αυτή η υπόθεση θα πρέπει να ελεγχθεί και διαγλωσσικά καθώς δεν έχει ισχυρή 

βάση, δεδομένου ότι βασίστηκε στα δεδομένα ενός μόνο παιδιού.

1.5.2 ΜΗ-ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Όπως διατυπώθηκε και στην αρχή της ενότητας,  δεν υπάρχουν μόνο 

θεωρίες  που  εστιάζουν  αποκλειστικά  στη  διαταραχή  κάποιου  γλωσσικού 

μηχανισμού,  αλλά και  άλλες  που πρεσβεύουν πως η διαταραχή  εδρεύει  σε 

κάποιο  μη-γλωσσικό  μηχανισμό.  Μια  από  τις  πρώτες  μη  γλωσσολογικές 

θεωρίες που διατυπώθηκαν είναι η  Επιφανειακή Υπόθεση8 (Surface Account: 

Leonard (1989),  Leonard κ.ά.  (1992b)),  με  βάση  την  οποία  τα  γλωσσικά 

προβλήματα στην ΕΓΔ οφείλονται καθαρά σε προβλήματα επεξεργασίας κατά 

την  παραγωγή  και  κατανόηση  των  γραμματικών  μορφημάτων.  Πιο 

συγκεκριμένα  τα  άτομα  με  ΕΓΔ  έχουν  ακριβώς  τους  ίδιους  γλωσσικούς 

μηχανισμούς εκμάθησης με τα ΤΑ άτομα και τα ελλείμματά τους οφείλονται σε 

περιορισμούς  αντίληψης.  Έχει  αποδειχθεί  ότι  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ εμφανίζουν 
8 Για τη μετάφραση των όρων στα ελληνικά ακολούθησα τις προτάσεις της Varlokosta (2000). 
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δυσκολίες στην επεξεργασία γραμματικών στοιχείων χαμηλής φωνητικής αξίας 

(low in phonetic substance), όπως τα μη συλλαβικά συμφωνικά τεμάχια (π.χ. 

στα αγγλικά –s στο γ’ ενικό πρόσωπο) και οι άτονες συλλαβές. Ωστόσο, αυτά 

τα  στοιχεία  δεν  παρουσιάζουν  καθολικότητα,  καθώς  επηρεάζονται  από  την 

επιφανειακή  δομή της  κάθε  γλώσσας.  Άλλωστε,  όπως έχουμε  ήδη  δει,  στα 

εβραϊκά και στα ιταλικά τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν λιγότερα λάθη στην 

κλιτική μορφολογία.

Ωστόσο, οι προβλέψεις της  Επιφανειακής Υπόθεσης σχετικά με το ότι 

όλα  τα  κλιτικά  μορφήματα  ίδιας  μορφής  θα  παρουσιάσουν  και  τα  ίδια 

προβλήματα  δεν  έχουν  επιβεβαιωθεί  πλήρως.  Για  παράδειγμα  οι  Rice & 

Oetting (1993) παρατήρησαν ότι τα αγγλόφωνα παιδιά με ΕΓΔ κάνουν λιγότερα 

λάθη στο μόρφημα –s του πληθυντικού αριθμού, απ’ ό,τι στο –s του γ’ ενικού 

προσώπου.  Και  στα  ελληνικά  βρέθηκε  ότι  παιδιά  με  ΕΓΔ  παρουσιάζουν 

διαφορετική  απόδοση  σε  γραμματικά  μορφήματα  χαμηλής  φωνητικής  αξίας 

(low in phonetic substance),  όπως  για  παράδειγμα  τα  κλιτικά,  αφενός  στη 

γενική και αφετέρου στην αιτιατική (Tsimpli & Stavrakaki, 1999). Με βάση αυτά 

τα  ευρήματα  η  Επιφανειακή  Υπόθεση  αμφισβητείται  όσον  αφορά  την 

πληρότητά  της,  καθώς  δεν  λαμβάνει  καθόλου  υπόψη  της  τους  πιθανούς 

συντακτικούς περιορισμούς ορισμένων μορφημάτων έναντι άλλων.

Άλλοι ερευνητές θεωρούν πως η ρίζα της ΕΓΔ είναι γενικότερης φύσεως, 

όπως για παράδειγμα ο μειωμένος ρυθμός επεξεργασίας (reduced processing 

rate) ή οι περιορισμοί χωρητικότητας κατά την επεξεργασία (Bishop, 1994, Kail, 

1994). Μια τέτοια υπόθεση όντως εξηγεί αρκετά προβλήματα των ατόμων με 

ΕΓΔ,  όπως  είναι  οι  δυσκολίες  επεξεργασίας  λεκτικών  και  μη-λεκτικών 

ερεθισμάτων που παρουσιάζονται  με ταχύτητα ή με μικρή χρονική διάρκεια. 

Επίσης, μπορεί να εξηγήσει προβλήματα σε έργα γνωστικής φύσης, όπως είναι 

η  ανάκληση  λέξεων,  η  ταυτόχρονη  εκτέλεση  δύο  έργων  και  οι  διακρίσεις 

φωνολογικής φύσης (Leonard 1998:ch.  5 & 6).  Ωστόσο αυτή η τόσο γενική 

άποψη για τη φύση της ΕΓΔ δημιουργεί και προβληματισμούς, καθώς δεν είναι 

σε  θέση  να  ερμηνεύσει  ορισμένους  τύπους  γλωσσικών  διαταραχών  που 

παρατηρούνται  (Gopnic &  Crago,  1991,  Rice &  Oetting,  1993,  Ullman & 

Gopnik, 1999, van der Lely & Ullman, 2001). Επιπλέον, επειδή, όπως είπαμε, 

είναι  μια πολύ γενικευτική θεωρία που δε μπορεί να εξηγήσει την επιλεκτική 

φύση των μη-γλωσσικών διαταραχών στην ΕΓΔ (Leonard, 1998: ch.5). Τέλος, 
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η  περιορισμένη  χωρητικότητα  επεξεργασίας  δεν  μπορεί  από  μόνη  της  να 

οδηγήσει  σε  προβλέψεις  και  ελέγξιμες  υποθέσεις,  καθώς  σχεδόν  όλες  οι 

διαταραχές μπορούν να εξηγηθούν με βάση επεξεργαστικούς περιορισμούς.

Υπάρχουν βέβαια και μη γλωσσικές θεωρίες, οι οποίες δεν είναι τόσο 

γενικές,  αλλά  αφορούν  σε  κάποιο  συγκεκριμένο  γνωστικό  ή  επεξεργαστικό 

μηχανισμό.  Μία  απ’  αυτές  αποδίδει  τις  γλωσσικές  διαταραχές  της  ΕΓΔ  στη 

δυσλειτουργία της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης (Gathercole & Baddeley, 

1990, Montgomery, 1995). Άλλοι αποδίδουν τα προβλήματα σε μια αντιληπτική 

επεξεργαστική  διαταραχή (Merzenich κ.ά.,1993,  Tallal κ.ά.,1993).  Αυτού του 

είδους  οι  θεωρίες  μπορούν  να  εξηγήσουν  ορισμένες  διαταραχές  που 

παρατηρούνται στην ΕΓΔ, όπως οι δυσκολίες σε έργα που απαιτούν χρήση της 

βραχύχρονης  μνήμης,  έργα  φωνολογικής  επεξεργασίας  ή  αντίληψης 

ερεθισμάτων που παρουσιάζονται με ταχύτητα. Παρ’ όλα αυτά είναι σίγουρο 

πως  δεν  πάσχουν  από  αυτά  τα  προβλήματα  όλα  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  και 

επιπλέον αυτές οι θεωρίες δεν μπορούν να εξηγήσουν όλες τις γλωσσικές και 

μη διαταραχές της ΕΓΔ.  

Τέλος,  οι  Ullman και  Pierpont (2005),  βασισμένοι  στο  μοντέλο 

Δηλωτικής/Διαδικαστικής Μνήμης (Ullman, 2001α, 2001γ, 2004), προτείνουν ότι 

η  πλειονότητα  των  ατόμων  με  ΕΓΔ  παρουσιάζει  διαταραχές  στο  σύστημα 

διαδικαστικής μνήμης (Procedural Deficit Hypothesis). Αυτό το μοντέλο μπορεί 

να  εξηγήσει  πολλές  νευρολογικές  και  γλωσσικές  διαταραχές  που 

παρατηρούνται  στην  ΕΓΔ  καθώς  και  να  εξηγήσει  την  ετερογένεια  που 

παρατηρείται στις υποομάδες. Επιπλέον, δεδομένου ότι η διαδικαστική μνήμη 

αποτελεί  ένα μέρος της μνήμης που έχει μελετηθεί  αρκετά, με βάση αυτό το 

μοντέλο μπορούν να διατυπωθούν διάφορες ελέγξιμες υποθέσεις και να γίνουν 

προβλέψεις τόσο για τα γλωσσικά όσο και για τα μη γλωσσικά προβλήματα της 

ΕΓΔ.  Η  διαδικαστική  μνήμη  είναι  το  σύστημα  του  εγκεφάλου  που  είναι 

επιφορτισμένο  με  τη  μάθηση  της  νέας  πληροφορίας  και  με  τις  μηχανικές 

δεξιότητες.  Επίσης,  μέσα  από  αυτό  σύστημα  μαθαίνουμε  κανόνες  και 

ακολουθίες  πράξεων.  Η  απόκτηση  των  διαδικαστικών  γνώσεων  γίνεται 

βαθμιαία, μέσα από την εξάσκηση, και η ανάκλησή τους γίνεται μηχανικά και 

ασυνείδητα συνήθως. Με βάση τη θεωρία του Ullman (2001α, 2001γ, 2004) η 

νοητική γραμματική,  δηλαδή η μάθηση και η χρήση γλωσσικών διαδικασιών 
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που  βασίζεται  σε  κανόνες,  εδρεύει  στη  διαδικαστική  μνήμη.  Επίσης,  εκεί 

εδρεύουν και η σημασιολογική γνώση, καθώς και η γνώση επεισοδίων.

 

1.6  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΔ. 9

Οι μέθοδοι παρέμβασης στις γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα με  διαταραχές έχουν απασχολήσει πολύ τους ειδικούς, καθώς τελικός 

στόχος  κάθε ερευνητικής  εργασίας  οφείλει  να  είναι,  πέρα από την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, και η προσπάθεια άμβλυνσης των γλωσσικών συμπτωμάτων 

της εκάστοτε διαταραχής. Γι΄ αυτό το λόγο κρίνω σκόπιμο σ’ αυτό το σημείο της 

εισαγωγής να παραθέσω ορισμένα στοιχεία για τις μεθόδους εκπαιδευτικής και 

λογοθεραπευτικής  παρέμβασης  που χρησιμοποιούν οι  ειδικοί  στην ΕΓΔ.  Τα 

στοιχεία  που παρατίθενται  σύντομα  αμέσως παρακάτω  αντλούνται  από την 

αναλυτική επισκόπηση της Ebbels (2008). 

Έχουν μελετηθεί τριών ειδών μέθοδοι για τη βελτίωση της γραμματικής 

ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Στο πρώτο είδος ανήκουν οι μέθοδοι 

γραμματικής  διευκόλυνσης,  οι  οποίες  είναι  οι  παλαιότερες  που 

χρησιμοποιούνται  και  ως  εκ  τούτου  έχουν  μελετηθεί  περισσότερο  από  τις 

υπόλοιπες. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τη συχνότητα των δομών – στόχων, 

ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά ν’  αναγνωρίσουν τους γραμματικούς κανόνες. 

Επίσης,  μέσα  από αυτές  τις  μεθόδους  δίνεται  η  δυνατότητα  στα  παιδιά  να 

έρθουν  σε  επαφή  με  δομές  που  τείνουν  να  παραλείπουν.  Σε  αυτή  την 

κατηγορία ανήκουν:

1) Η Μέθοδος της Μίμησης, στην οποία ο ερευνητής παρέχει στο παιδί 

ένα μη-λεκτικό ερέθισμα (π.χ. μια εικόνα), παράλληλα με τη δομή στόχο. Το 

παιδί καλείται  να επαναλάβει τη δομή - στόχο και ενθαρρύνεται για τις σωστές 

του  απαντήσεις.  Οι  προτάσεις  του  ερευνητή  και  οι  ενθαρρύνσεις  σταδιακά 

μειώνονται  μέχρι  το  παιδί  να  κατορθώσει  να  παράγαγει  τη  δομή  –  στόχο, 

ανταποκρινόμενο μόνο στο μη-γλωσσικό ερέθισμα. Αυτή η μέθοδος έχει φανεί 
9 Τα εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους παρέμβασης που αντλούνται από την Ebbels 
(2008) παρουσιάζονται σύντομα, καθώς αναλυτικότερη περιγραφή και σχολιασμός δεν εμπίπτει 
στη θεματική της συγκεκριμένης εργασίας. 
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αποτελεσματική  την  κατάκτηση  δύσκολων  συντακτικά  δομών,  ωστόσο  τα 

αποτελέσματά  της  έχουν  διάρκεια  αν  συνεχιστεί  η  εξάσκηση  και  εκτός 

εργαστηρίου. 

2)  Η  χρήση  ομοιώματος  /  εστιασμένου  ερεθίσματος  με  ή  χωρίς  

παραγωγή, στην οποία το παιδί δεν καλείται απαραίτητα να απαντήσει, αλλά 

πρέπει να ακούσει τις παραγόμενες δομές – στόχους. Ως ομοίωμα θεωρείται 

μια κούκλα,  ένας  υπολογιστής ή ένα τρίτο άτομο.  Στη χρήση ομοιώματος ο 

ερευνητής ζητά από το παιδί να προσέξει το ερέθισμα, χωρίς ωστόσο να του 

λέει  τι  ακριβώς  πρέπει  να  προσέξει.  Αντίθετα,  στη  χρήση  εστιασμένου 

ερεθίσματος ο ερευνητής δε ζητάει απ’ το παιδί να προσέξει το ερέθισμα. Το 

ρόλο  του  εστιασμένου  ερεθίσματος  έχει  συνήθως  ένα  απλό  περιγραφικό  ή 

αφηγηματικό  κείμενο,  στο  οποίο  υπάρχει  αρκετές  φορές  η  δομή  –  στόχος. 

Μπορεί,  κατά  την  προαίρεση  του  ερευνητή,  να  ακολουθεί  έργο  παραγωγής 

αντίστοιχης δομής από το παιδί ως απάντηση σε μια εικόνα. Ωστόσο, σ’ αυτή 

την περίπτωση το παιδί δε μιμείται τα λόγια του ομοιώματος, αλλά παράγει μια 

νέα εκφορά – πρόταση.  Στη συνέχεια παρέχεται  ανατροφοδότηση στο παιδί 

σχετικά  με  την  ορθότητα  ή  μη  της  εκφοράς  του.  Η χρήση του  ομοιώματος 

σταδιακά  μειώνεται,  καθώς  το  παιδί  ξεκινά  να  χρησιμοποιεί  το  νέο  κανόνα 

παραγωγικά. Σε μελέτες που έχουν γίνει η μέθοδος υπήρξε αποτελεσματική για 

την κατάκτηση της χρήσης των βοηθητικών ρημάτων και των ερωτήσεων. Όταν 

βέβαια η εφαρμογή της μεθόδου εμπεριέχει  και την παραγωγή της δομής – 

στόχου τα αποτελέσματά της έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

3) Η  επικοινωνιακή μέθοδος, η οποία είναι μια τεχνική σχεδιασμένη με 

βάση μη-παρεμβατικές διαλογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Ο ερευνητής 

δεν ξεκινά τη διδασκαλία της δομής – στόχου, αλλά δημιουργεί  καταστάσεις 

παιχνιδιού για να αυξήσει τις πιθανότητες να χρησιμοποιήσει το παιδί τη δομή 

- στόχο. Όταν το παιδί δεν παράγει  ακριβώς τη ζητούμενη δομή, ο ενήλικας 

αμέσως τη διορθώνει, χρησιμοποιώντας πάντα την εκφορά του παιδιού.

π.χ. παιδί: το αρκουδάκι πέφτει

ενήλικας: Ναι, το αρκουδάκι έπεσε 
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Βάση  της  προσέγγισης  αυτής  είναι  η  θεωρία  πως  το  παιδί  θα 

ενδιαφερθεί περισσότερο αν η εκφορά του ενήλικα σχετίζεται σημασιολογικά με 

την  κατάσταση  και  τα  προηγούμενα  λόγια  του  ίδιου.  Επίσης,  θα  εστιάσει 

ευκολότερα  στις  διαφορές  των  δύο  προτάσεων,  καθώς  δεν  θα  υπάρχει 

επιπλέον  σημασιολογικό  φορτίο  στον  επεξεργαστή.  Σύμφωνα  με  έρευνες  η 

μέθοδος αυτή έχει υπάρξει  πιο αποτελεσματική από τη μέθοδο της Μίμησης 

στην αυθόρμητη χρήση των δομών – στόχων. 

4) Η  Χρήση Ομοιώματος και Επικοινωνιακής Μεθόδου: ο συνδυασμός 

των δύο αυτών μεθόδων έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικός για τη γενίκευση 

των νεοαποκτηθέντων κανόνων στον αυθόρμητο λόγο των παιδιών, καθώς και 

για τη διάρκεια των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.        

5) Τα έργα δείξης: τα έργα αυτά στοχεύουν κυρίως στην κατανόηση των 

δομών – στόχων, καθώς ο ερευνητής δείχνει στα παιδιά εικόνες και τους ζητά 

να επιλέξουν τη σωστή με βάση τη δομή – στόχο που ακούνε.

Το  δεύτερο  είδος  μεθόδων  που  χρησιμοποιούνται  είναι  αυτές  που 

βασίζονται  στον  ακουστικά  τροποποιημένο  λόγο.  Οι  μελέτες  που 

χρησιμοποιούν  ακουστικά  τροποποιημένο  λόγο  έχουν  εστιάσει  κυρίως  στην 

επεξεργασία  ήχων και  στην  κατανόηση  του  προφορικού  λόγου,  παρά  στην 

παραγωγή.  Βασίζονται  στη  ευρήματα  που  δείχνουν  ότι  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ 

δυσκολεύονται  να  επεξεργαστούν  γρήγορα  και  σύντομα  ερεθίσματα  και 

στοχεύουν  στη  βελτίωση  του  μειονεκτήματος  αυτού  με  εκπαίδευση  σε  ένα 

ακουστικό σύστημα με τροποποιημένο λόγο. Ορισμένα τέτοια συστήματα έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσματικά φτάνοντας την κατανόηση σχεδόν στα φυσιολογικά 

όρια.

Το  τρίτο  και  τελευταίο  είδος  μεθόδων  αποτελούν  οι  Μεταγλωσσικές 

Προσεγγίσεις οι  οποίες  παρέχουν  ρητή  διδασκαλία  της  γλώσσας, 

χρησιμοποιώντας  συχνά  οπτικά  ερεθίσματα.  Υπάρχουν  δύο  εκπαιδευτικά 

συστήματα τέτοιου είδους, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και ερευνητικά:

1)  Έγχρωμη  Σημασιολογία  (Colorful semantics):  σε  αυτή  τη  μέθοδο 

αποδίδονται  μέσω  χρωμάτων  οι  θεματικοί  ρόλοι  των  προτάσεων  και 
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δημιουργείται  έτσι  ένα  πλήθος  δομών.  Έρευνες  έχουν  δείξει  πως  τα 

αποτελέσματα της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι θετικά, κυρίως για τα παιδιά 

με συντακτική ΕΓΔ.

2) Κωδικοποίηση με σχήματα (Shape Coding): ως εξέλιξη της προηγούμενης 

πρότασης,  αυτή  εδώ  χρησιμοποιεί  συνδυασμό  σχημάτων,  χρωμάτων  και 

βελών για να καταδείξει τύπους φράσεων (ΟΦ, ΡΦ, ΠρΦ), μέρη του λόγου και 

μορφολογικά  στοιχεία.  Έχει  χρησιμοποιηθεί  κυρίως  για  παρέμβαση  σε 

σύνθετες συντακτικές δομές και η αποτελεσματικότητά της ήταν ικανοποιητική.
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2  Ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

2.  ΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η κατάκτηση των αναφορικών προτάσεων από τα παιδιά σε διάφορες 

γλώσσες  έχει  συχνά  απασχολήσει  τη  διεθνή  βιβλιογραφία,  καθώς 

χαρακτηρίζονται  από  πολύ  μεγάλη  συχνότητα  εμφάνισης  στον  καθημερινό 

λόγο, αλλά η σύνθετη δομή τους συχνά δυσχεραίνει την κατανόησή τους. 

Σ’  αυτή  την  ενότητα  θα  παρουσιαστούν  σύντομα  ορισμένα  βασικά 

στοιχεία για τη δομή των αναφορικών προτάσεων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, 

όπως αυτή έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στη σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, 

θα περιληφθούν και μερικές πληροφορίες σχετικά με το γένος, την πτώση και 

τον αριθμό στη Νέα Ελληνική και το ρόλο τους στην επίλυση των αμφισημιών, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του επόμενου κεφαλαίου, όπου 

θα παρουσιαστεί η έρευνά μας. Τέλος, θα παρατεθούν ορισμένα στοιχεία από 

άλλες γλώσσες στις οποίες έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες για την κατανόηση 

των αναφορικών προτάσεων. 

2.1 ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΑΠ) ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΝΕ)

Σύμφωνα με τους Holton κ.ά. (1999: 417-422), oι αναφορικές προτάσεις 

στη  ΝΕ  εισάγονται  είτε  με  την  αντωνυμική  φράση  ο  οποίος,  είτε  με  τον 

αναφορικό  συμπληρωματικό  δείκτη  που.  Πρόκειται  για  ελεύθερα 

εναλλασσόμενα  στοιχεία  σε  γενικές  γραμμές,  αν  και  υπάρχουν  ορισμένοι 

πραγματολογικοί  και  δομικοί  παράγοντες  που  οδηγούν  συνήθως  στην 

προτίμηση του καθενός. Για παράδειγμα, η αντωνυμική φράση  ο οποίος έχει 

λόγια προέλευση και προτιμάται στον επίσημο λόγο, ενώ χρησιμοποιείται αντί 

του που και σε λιγότερο επίσημο λόγο, όταν το αναφορικό στοιχείο βρίσκεται σε 

πτώση γενική ή μέσα σε προθετική φράση.
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Οι  αναφορικές  προτάσεις  διακρίνονται  σε  περιοριστικές  και  μη 

περιοριστικές. Η περιοριστική ΑΠ εξειδικεύει περισσότερο έναν όρο, ώστε να 

είναι δυνατόν να αναγνωρίσει ο ακροατής  ευκολότερα το αντικείμενο αναφοράς 

του. Μια μη περιοριστική ΑΠ χρησιμοποιείται απλά για να δώσει μια πρόσθετη 

πληροφορία στο αντικείμενο αναφοράς. 

π.χ.  περιοριστική ΑΠ:        Ο καθηγητής που μας έκανε ιστορία ήταν πολύ 

     καλός.

       μη περιοριστική ΑΠ:  Ο καινούριος καθηγητής, που σπούδασε στην  

     Αγγλία, είναι πολύ καλός. 

Η έκφραση  ο οποίος,  που εισάγει  μια αναφορική πρόταση πρέπει  να 

συμφωνεί  ως  προς  το  γένος  και  τον  αριθμό  με  την  ονοματική  φράση  που 

προσδιορίζει, αλλά να είναι σε πτώση κατάλληλη προς τη λειτουργία της μέσα 

στην ίδια την αναφορική πρόταση.

π.χ. Ήρθε ο Πέτρος, τον οποίο γνωρίσαμε προχτές στο εμπορικό κέντρο. 

(σε αιτιατική ως αντικείμενο στην ΑΠ)

 Η αναφορική αντωνυμία στα ελληνικά αποτελείται  από δύο μέρη: από 

έναν προσδιοριστή που κλίνεται με βάση τα φ-χαρακτηριστικά και συμφωνεί με 

την  ερωτηματική  λέξη  που  ακολουθεί,  και  από  μια  ερωτηματική  λέξη  που 

κλίνεται  σε  πρόσωπο,  γένος  και  αριθμό.  Η  ερωτηματική  λέξη  οποίος έχει 

επίσης σύνθετη μορφολογική δομή, η οποία αποτελείται από το δείκτη  ο- και 

την ερωτηματική αντωνυμία ποιος (Alexiadou, 1997). 

Η αναφορική αντωνυμία μπορεί επίσης να είναι μια ονοματική φράση-

συμπλήρωμα μιας προθετικής φράσης μέσα στην αναφορική πρόταση, 

π.χ. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο σου τηλεφώνησα.

ή μιας επιρρηματικής φράσης.

π.χ. Ο Πέτρος, δίπλα στον οποίο στεκόσουνα, είναι γιατρός.

Οι  αναφορικές  προτάσεις  που  εισάγονται  με  τον  άκλιτο  αναφορικό 

συμπληρωματικό  δείκτη  που μπορεί  να  μην  περιέχουν  καμιά  λέξη  που  να 
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αναφέρεται  άμεσα  στο  σημείο  αναφοράς,  όταν  αυτό  βρίσκεται  σε  θέση 

υποκειμένου, άμεσου ή έμμεσου αντικειμένου.

π.χ. Ο άνθρωπος που ήρθε και σε γύρευε.

Με το άμεσο και έμμεσο αντικείμενο είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιείται η 

αντίστοιχη  κλιτική  αντωνυμία  στην  αναφορική  πρόταση,  και  αυτή  η  δομή 

προτιμάται κυρίως για το έμμεσο αντικείμενο.

π.χ. Το παιδί που του μιλήσαμε χτες.

Επίσης το που μπορεί να αντικαθιστά και μια προθετική φράση.

π.χ. Το μαχαίρι που (με το οποίο) έκοψε το τυρί.

Στην  περίπτωση   μιας  αναφορικοποιημένης  επιρρηματικής  φράσης  σε 

αναφορική  πρόταση  που  εισάγεται  με  το  που,  το  επίρρημα  ακολουθείται 

προαιρετικά  από  μια  κλιτική  αντωνυμία  αντίστοιχη  της  αναφορικοποιημένης 

ονοματικής φράσης.

π.χ. Το καφενείο που απέναντί του ήταν το ξενοδοχείο μας.

Όταν το αναφορικοποιημένο στοιχείο είναι το υποκείμενο, δεν υπάρχει 

κλιτικό στην αναφορική πρόταση που εισάγεται με το που, καθώς ο τύπος της 

κλιτικής αντωνυμίας στην ονομαστική δεν χρησιμοποιείται.

Όσον αφορά τις προτάσεις που μελετούνται πειραματικά με μεγαλύτερη 

συχνότητα, αυτές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με δύο δομικά χαρακτηριστικά 

τους, το συντακτικό ρόλο της κεφαλής και το συντακτικό ρόλο του κενού, τα 

οποία δημιουργούν και τα ακρωνύμια του είδους των προτάσεων. Έτσι έχουμε 

ως αποτέλεσμα τους παρακάτω τύπους προτάσεων:

 Κεφαλή υποκείμενο-κενό Υποκείμενο (ΥΥ)

 Κεφαλή Υποκείμενο-κενό Αντικείμενο (ΥΑ)

 Κεφαλή Αντικείμενο-κενό Υποκείμενο (ΑΥ) 

 Κεφαλή Αντικείμενο-κενό Αντικείμενο (ΑΑ)
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Οι  προτάσεις  που  δημιουργήθηκαν  για  το  πείραμα  και  θα 

παρουσιαστούν αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο είναι περιοριστικές, των 

κατηγοριών ΑΥ και ΑΑ, εισάγονται αποκλειστικά με τον συμπληρωματικό δείκτη 

που και  δεν περιέχουν κάποια λέξη που να αναφέρεται  άμεσα στο στοιχείο 

αναφοράς.10 Επομένως  για  να  αποδοθούν  σωστά  οι  θεματικοί  ρόλοι  στην 

αναφορική πρόταση θα πρέπει τα υποκείμενα να βασιστούν στις πληροφορίες 

του αριθμού ή της πτώσης που θα δίνονται. 

Δείξε μου…

π.χ. Το πουλί που κοιτάει τα γαϊδούρια.

       Το πουλί που κοιτούν τα γαϊδούρια.

       Τη μαϊμού που πλένει την αρκούδα.

       Τη μαϊμού που πλένει η αρκούδα.

Η  αιτία  χρήσης  περιοριστικών  προτάσεων  που  εισάγονται  μόνο  με  τον 

συμπληρωματικό δείκτη βασίζεται σε δύο στοιχεία:

 Δεν θέλαμε οι θεματικοί ρόλοι να αποδίδονται μέσα από τη χρήση των 

αναφορικών  αντωνυμιών  για  να  εστιάσουμε  στην  κατανόηση  ή  μη  των 

μορφολογικών κατηγοριών του αριθμού και της πτώσης

 και επιπλέον, μελέτη (Varlokosta, 1997) έχει δείξει πως παιδιά ηλικίας 

3,5-5,5 ετών περίπου παράγουν αναφορικές που εισάγονται μόνο με τον δείκτη 

που.  Επίσης,  και  οι  ενήλικες  δείχνουν  αντίστοιχη  προτίμηση  παραγωγής 

αναφορικών προτάσεων που εισάγονται με το που στον καθημερινό τους λόγο.

2.2 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.2.1 ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το  γένος  (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη  &  Χειλά.,  2003:  13),  σε  όσες 

γλώσσες  υπάρχει,  «εμφανίζει  καθολικές  τάσεις  ως  προς  τη  γένεση  και  την 

απώλειά του, τα κριτήρια απόδοσής του στα ονόματα, καθώς και στην εξέλιξή 

10 Χάρη συντομίας οι προτάσεις αυτές θα αναφέρονται στο εξής ως Αναφορικές Υποκειμένου 
(ΑΥ) και Αναφορικές Αντικειμένου (ΑΑ) με κριτήριο τη θέση του κενού στην ΑΠ.
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του.  Θεωρείται  εγγενής  γραμματική  κατηγορία  του  ονόματος  κενή 

περιεχομένου, ένας μορφολογικός δείκτης που κατ’  άλλους σχετίζεται  με την 

ταξινόμηση του ονόματος και κατ’ άλλους με τη συμφωνία.»

Όσον αφορά τα Νέα Ελληνικά το τριμερές γένος έχει παραμείνει παρά τη 

γλωσσική  εξέλιξη,  βασικό  χαρακτηριστικό  του  ονόματος  (Αναστασιάδη-

Συμεωνίδη  &  Χειλά,  2003:  13-14).  Θεωρείται  εγγενές  και  αυθαίρετο  λεξικό 

χαρακτηριστικό  που  συνοδεύει  κάθε  ουσιαστικό  και  μπορεί  να  θεωρηθεί 

χαρακτηριστικό του θέματος και των παραγωγικών επιθημάτων (Ράλλη, 2003). 

Η απόδοση του γένους στα ελληνικά βασίζεται τόσο σε μορφολογικούς, όσο και 

σε σημασιολογικούς παράγοντες (Ralli 2002, Ράλλη, 2003).11

Σύμφωνα με τους  Holton κ.ά.  (1999) «κάθε ουσιαστικό της ελληνικής 

ανήκει σε ένα απ’ τα τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Αυτές οι τρεις 

κατηγορίες είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατικές και δεν αντιστοιχούν απαραίτητα 

στη διάκριση ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο φύλο και άψυχο».12 Παρά το 

γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει  στην  ελληνική  απόλυτη  ταύτιση  φυσικού  και 

γραμματικού γένους, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν κάποιες γενικές τάσεις που 

παρατηρούνται.  Για  παράδειγμα,  τα  ουσιαστικά  που  δηλώνουν  ανθρώπινη 

οντότητα  είναι  συνήθως  αρσενικού  ή  θηλυκού  γένους.  Επίσης,  πολλά 

ουσιαστικά  που  δηλώνουν  επαγγέλματα  είναι  κοινού  γένους  και 

χρησιμοποιούνται και για τα δύο φύλα με διαφοροποίηση του άρθρου (π.χ. ο 

δικηγόρος, η δικηγόρος), αλλά ακολουθούν το αρσενικό πρότυπο κλίσης. Τα 

ουσιαστικά  που δηλώνουν άψυχα αντικείμενα,  ουσίες  και  φυσικά φαινόμενα 

παρουσιάζονται και στα τρία γένη, ενώ τα περισσότερα αφηρημένα ουσιαστικά 

είναι θηλυκού γένους.

Τα γένη των ζώων, που είναι η κατηγορία στην οποία βασίστηκε κυρίως 

το  πείραμά  μας,  δεν  αντιστοιχούν  πάντα  στο  φύλο  του  ζώου  στο  οποίο 

αναφέρονται.  Ορισμένα  ζώα έχουν  τρεις  όρους,  ένα  γενικό  ασημάδευτο  ως 

11 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους θεωρητικούς προβληματισμούς για το γένος στα 

Νέα Ελληνικά, οι οποίοι δεν κρίνεται σκόπιμο και συναφές να αναφερθούν στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ράλλη & Χειλά – Μαρκοπούλου, 2003.
12 Υπάρχει συζήτηση σχετικά με τον εάν το ελληνικό κλιτικό σύστημα βασίζεται σε δύο ή σε 

τρεις κατηγορίες κλίσης (Χριστοφίδου 2003:103), η οποία ωστόσο δεν εμπίπτει στο άμεσο θέμα 

της παρούσας εργασίας, γι’ αυτό και για λόγους μόνο τυπικούς αποδεχόμαστε τις τρεις βασικές 

κατηγορίες κλίσης όπως παρουσιάζονται από τις Νεοελληνικές Γραμματικές (Τριανταφυλλίδης, 

2000 και Holton κ.ά., 1997).
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προς το φύλο (π.χ. το  πρόβατο), ένα για το θηλυκό (π.χ. η προβατίνα) και ένα 

για το αρσενικό γένος (π.χ. το κριάρι = το αρσενικό πρόβατο). Μερικά άλλα, 

κατοικίδια κυρίως ζώα, έχουν δύο όρους: έναν ασημάδευτο ως προς το φύλο 

και ένα που δηλώνει το ένα απ’ τα δύο φύλα (π.χ. η γάτα (ασημ.) / ο γάτος 

(σημαδεμένο – αρσενικό).  Τα περισσότερα άγρια  ζώα έχουν μόνο ένα  όρο. 

Πάντως,  το  γεγονός  ότι  στη  σημασιολογική  κατηγορία  «ζώα» 

αντιπροσωπεύονται και τα τρία γένη και επίσης δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση 

στη γλωσσική συνείδηση του φυσικού ομιλητή του γραμματικού με το φυσικό 

γένος των ζώων, κατέστησε την κατηγορία αυτή κατάλληλη για την κατασκευή 

του πειράματος, σε συνδυασμό βέβαια με την καταλληλότητά της για την ηλικία 

στην οποία απευθύνεται το πείραμα.

Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο στην παρούσα εργασία είναι ότι 

στη ΝΕ το γένος του ουσιαστικού αντανακλάται κατά κανόνα στις καταλήξεις 

του,  καθώς  και  στον  τύπο  οποιουδήποτε  προσδιοριστικού  στοιχείου   το 

συνοδεύει (του άρθρου στη δική μας περίπτωση).13 Επίσης στο αρσενικό και 

θηλυκό γένος το άρθρο (και στο αρσενικό και η κατάληξη) στην ονομαστική και 

αιτιατική  ενικού  είναι  διαφορετικό,  ενώ  στο  ουδέτερο  υπάρχει  επιφανειακή 

ταύτιση  άρθρου  και  κατάληξης  στις  δύο  πτώσεις,  γεγονός  που  μπορεί  να 

οδηγήσει σε λαθεμένη απόδοση θεματικών ρόλων.

Οι πρωτοτυπικές καταλήξεις για τα αρσενικά ουσιαστικά είναι κυρίως το 

–ς,  για  τα  θηλυκά  τα  –α,  -η και  για  τα  ουδέτερα  τα  –ο,  -ι,  -μα.  Οι 

παραγωγικότερες κλίσεις του ελληνικού ονόματος βρίσκονται σε αντιστοιχία με 

τα γένος και στα αρσενικά είναι  τα ονόματα με καταλήξεις  –ας  και –ος,  στα 

θηλυκά  τα  ονόματα  με  καταλήξεις  –α,  -η και  στα  ουδέτερα  τα  ονόματα  με 

καταλήξεις  –ι,  -ο (βλ.  Αναστασιάδη-Συμεωνίδη  & Χειλά,  2003,  Χριστοφίδου, 

2003).  Οι  παραπάνω  θεωρητικοί  ισχυρισμοί  επιβεβαιώνονται  και  από 

πειραματικά ευρήματα (Θεοφανοπούλου – Κοντού, 1973) στα οποία παιδί  3 

ετών  φαίνεται  να  έχει  κατακτήσει  την  κλίση  των  ονομάτων  με  τις 

παραγωγικότερες καταλήξεις, ενώ εμφανίζεται στην κλίση των ονομάτων με μη 
13 Σύμφωνα με τη Χειλά – Μαρκοπούλου (2003: 163) «η συμφωνία του γένους δε φαίνεται να 

έχει  τον  απλό,  μηχανιστικό  ή  πλεοναστικό  χαρακτήρα  που  της  αποδίδεται.  Αντίθετα, 

αποδεικνύεται  σύνθετη  διαδικασία  που  προκύπτει  από τη  συνεργασία  μορφοφωνολογικών, 

συντακτικών  και  σημασιολογικών  παραγόντων».  Ωστόσο,  στο  πείραμά  μας  κάθε 

προσδιοριστικό στοιχείο συμφωνεί με το αντίστοιχο όνομα σε γένος, αριθμό και πτώση, καθώς 

επίσης και τα ρήματα συμφωνούν πάντα σε αριθμό με το υποκείμενο της πρότασης. 

39



παραγωγικές  καταλήξεις  να  κάνει  λάθη  μέχρι  την  ηλικία  των  6  ετών.  Την 

ταχύτερη  κατάκτηση  των  αρσενικών  ονομάτων  με  παραγωγικές  καταλήξεις 

υποστηρίζουν και τα ευρήματα της έρευνας της Stephany (1997). Επιπλέον, τα 

όσα  υποστηρίχθηκαν  μέχρι  τώρα  περί  παραγωγικότητας  των  παραπάνω 

καταλήξεων επιβεβαιωθήκαν  και  σε  έρευνα με  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας 

(Γαβριηλίδου & Ευθυμίου, 2003). Πιο συγκεκριμένα έγινε έρευνα σε 27 νήπια 

ηλικίας 53-72 μηνών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης με 

τη  μέθοδο  της  ατομικής  συνέντευξης  και  τη  χρήση  ερωτηματολογίου.  Τα 

αποτελέσματα συμφώνησαν με την υπόθεση περί παραγωγικότητας ορισμένων 

επιθημάτων,  καθώς  τα  παιδιά  επέλεξαν  σωστά  το  γένος  των  πρωτοτυπικά 

αρσενικών,  θηλυκών  και  ουδέτερων  ομάδων  λέξεων.  Επιπλέον,  τα  παιδιά 

προέβησαν  σε  περισσότερες  λαθεμένες  απαντήσεις  στις  μη  πρωτοτυπικές 

αρσενικές, θηλυκές ή ουδέτερες λέξεις.

2.2.2 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στα  Νέα  Ελληνικά  κάθε  κλιτή  λέξη  (ουσιαστικό,  αντωνυμία,  επίθετο, 

άρθρο, αριθμητικό ή προσδιοριστής) φανερώνει στην κατάληξή της τον αριθμό 

της,  δηλαδή  το  αν  δηλώνει  ένα  (ενικός  αριθμός)  ή  περισσότερα  στοιχεία 

(πληθυντικός αριθμός). Πέρα από την κατάληξη, ο αριθμός του υποκειμένου 

μιας  πρότασης  δηλώνεται  επίσης  και  στην  κατάληξη  του  ρήματος  και  αυτό 

ακριβώς  το  χαρακτηριστικό  της  Νέας  Ελληνικής  εκμεταλλευτήκαμε  για  την 

απόδοση  των  θεματικών  ρόλων  σε  κάποιες  από  τις  πειραματικές  μας 

προτάσεις. 

π.χ. Δείξε μου το άλογο που κυνηγά τα λιοντάρια.

       Δείξε μου το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια.

Η Νέα Ελληνική επιπλέον έχει 4 πτώσεις : ονομαστική, γενική, αιτιατική 

και κλιτική. Κάθε κλιτή λέξη (ουσιαστικό, αντωνυμία, επίθετο, άρθρο, αριθμητικό 

ή προσδιοριστής) κλίνεται ως προς την πτώση, αν και η επιφανειακή μορφή 

μιας λέξης μπορεί να μη δηλώνει σαφώς σε ποια πτώση βρίσκεται (π.χ. του/ το 
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μαθητή – ίδιο σε γενική και αιτιατική ενικού). Μόνο τα αρσενικά σε  –ος έχουν 

διαφορετική κατάληξη για κάθε πτώση και  αυτό μόνο στον ενικό αριθμό. Σε 

γενικές γραμμές η αιτιατική  των ουσιαστικών είναι ίδια με την ονομαστική σε 

ουδέτερα (ον: το γρασίδι, αιτ: το γρασίδι) και θηλυκά (ον: οι αλεπούδες, αιτ: τις 

αλεπούδες).  Το οριστικό άρθρο διαφοροποιείται  στην ονομαστική,  γενική και 

αιτιατική στο αρσενικό και θηλυκό γένος, αλλά στο ουδέτερο η ονομαστική και 

οι αιτιατική είναι ίδια και για τους δύο αριθμούς.

Οι πτώσεις που χρησιμοποιούνται στο πείραμα είναι η ονομαστική και η 

αιτιατική  σε  ενικό  και  πληθυντικό  αριθμό.  Επίσης,  εκμεταλλευόμαστε  την 

αμφισημία  που  υπάρχει  σ’  αυτές  τις  δύο  πτώσεις  στο  ουδέτερο,  ώστε  η 

απόδοση  θεματικών  ρόλων  να  μπορεί  να  γίνει  μόνο  μέσα  από  την 

αποκωδικοποίηση του αριθμού στην κατάληξη του ρήματος.

Η  λειτουργία  των  δύο  πτώσεων  που  χρησιμοποιούνται  στο  πείραμα 

είναι:

 η ονομαστική πάντα δηλώνει το υποκείμενο της εξαρτημένης πρότασης

 η  αιτιατική  πάντα  δηλώνει  το  άμεσο  αντικείμενο  του  ρήματος  της 

εξαρτημένης πρότασης.

2.3 Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η κατάκτηση των αναφορικών προτάσεων, όπως προαναφέρθηκε, έχει 

απασχολήσει  έντονα  τους  ερευνητές  σε  πολλές  γλώσσες,  τόσο  σε  τυπικά 

αναπτυσσόμενες, όσο και σε μη τυπικά αναπτυσσόμενες ομάδες πληθυσμού. 

Σ’ αυτή την ενότητα θα αναφερθώ σε μερικές βασικές μελέτες σχετικά με την 

κατάκτηση των ΑΠ, που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες, αλλά 

και στα μέχρι τώρα ευρήματα για την ελληνική.

2.3.1 ΣΤΑΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ
Κρίνεται σκόπιμο σ’ αυτό το σημείο να παρουσιαστούν πολύ σύντομα τα 

στάδια συντακτικής ανάπτυξης του παιδικού λόγου, ώστε να γίνει αντιληπτή η 

φάση στην οποία αναμένεται τα ΤΑ παιδιά να αρχίσουν να κατακτούν τις ΑΠ, 

που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν σύνθετες δομές. Πορίσματα μελετών 

που έγιναν σε παιδιά συνέκλιναν στην ταξινόμηση της ανάπτυξης του παιδικού 
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λόγου σε μερικά βασικά και καθολικά στάδια (Πόρποδας, 1999: 45-73, Harley, 

1995: 351-355, 367-373, Guasti, 2002: 47-52). 

Η πρώτη περίοδος της συντακτικής ανάπτυξης (0-3 ετών) ξεκινά με το 

ολοφραστικό  στάδιο  (10-12  μηνών),  όπου  η  ίδια  λέξη  χρησιμοποιείται  με 

πολλές σημασίες και φτάνει σταδιακά μέχρι τον 3ο χρόνο στο συνδυασμό δύο 

έως τριών λέξεων σε πρόταση. Η δεύτερη περίοδος της συντακτικής ανάπτυξης 

εκτείνεται από τον 3ο έως και τον 6ο περίπου χρόνο της ζωής του παιδιού και 

είναι  αυτή που θα μας απασχολήσει κυρίως σ’ αυτή την εργασία. Σ’ αυτό το 

διάστημα παρατηρείται ταχεία πρόοδος στη γλωσσική εξέλιξη τόσο σε επίπεδο 

κατανόησης,  όσο και  σε  επίπεδο  παραγωγής  ομιλίας.  Επίσης,  σε  αυτή  την 

περίοδο εμφανίζεται και η ανάπτυξη των γλωσσικών μετασχηματισμών όπως 

είναι οι ερωτηματικές και οι αρνητικές προτάσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, τα 

παιδιά αργούν ή δυσκολεύονται να σχηματίσουν τις ερωτηματικές προτάσεις. 

Σε αυτή την περίοδο τοποθετείται και η σταδιακή ανάπτυξη των ΑΠ (οι οποίες 

άλλωστε έχουν παραπλήσια δομή με τις ερωτηματικές), τις οποίες ξεκινούν να 

παράγουν τα παιδιά στην ηλικία περίπου των 3 ετών (Crain, McKee & Emiliani, 

1990,  Varlokosta &  Armon-Lotem, 1997), αλλά καταφέρνουν να κατανοήσουν 

πλήρως αυτές τις δομές μετά από 2 με 3 χρόνια, καθώς μελέτες έχουν δείξει 

πως πριν τα 6 χρόνια τα ΤΑ παιδιά δεν μπορούν να τις κατανοήσουν πλήρως. 

(Tavakolian, 1981, Hakansson & Hansson, 2000). 

2.3.2  Η  ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΕ  ΤΥΠΙΚΑ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 

Διάφορα ερωτήματα απασχόλησαν τους ερευνητές που μελέτησαν την 

κατάκτηση των ΑΠ. Ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα αποτέλεσε το αν η 

παραγωγή   αναφορικών  προτάσεων  από  μικρά  παιδιά  εμπεριέχει  ως 

μηχανισμό  την  μετακίνηση  τελεστή.  Υπάρχουν  αρκετές  μελέτες  που 

υποστηρίζουν την Υπόθεση της Μη-Μετακίνησης του τελεστή στις αναφορικές 

προτάσεις των μικρών παιδιών, χρησιμοποιώντας ως βασικό τους επιχείρημα 

τη χρήση πλεοναστικών αντωνυμιών. Τέτοιες μελέτες υπάρχουν για τα γαλλικά 

(Labelle, 1990, Guasti & Shlonsky, 1995). Πιο συγκεκριμένα η Labelle μελέτησε 

την παραγωγή αναφορικών προτάσεων σε γαλλόφωνα παιδιά 3-6 ετών και τα 
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βασικότερα της επιχειρήματα σχετικά με τη μη χρήση της μετακίνησης είναι ότι 

οι παραγόμενες προτάσεις παρουσιάζουν δύο στρατηγικές αναφορικοποίησης, 

αυτή  των λεξικών κενών (C’est la balle qu’il dessine)  και  αυτή  της  χρήσης 

πλεοναστικών αντωνυμιών (Sur la balle qu’il l’attrape). Επίσης, τα γαλλόφωνα 

παιδιά δεν χρησιμοποιούν αναφορικούς τελεστές (αντωνυμίες), παρά μόνο το 

συμπληρωματικό δείκτη que. Τέλος, δεν παρατηρεί πρόταξη της πρόθεσης σε 

αναφορικές  προτάσεις  με  εξάρτηση  έμμεσου  αντικειμένου  ή  προθετικής 

φράσης,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  στα  γαλλικά  (Sur la petite fille que le 

monsieur il montre un dessin). Οι  Guasti & Shlonsky (1995) θεωρούν σχετικά 

με  το  ίδιο  πείραμα  πως  υπάρχει  μετακίνηση  της  κεφαλής  της  αναφορικής 

πρότασης, αλλά συμφωνούν με τη Labelle ότι δεν πρόκειται για τη μετακίνηση 

του αναφορικού τελεστή που χρησιμοποιείται στη γλώσσα των ενηλίκων. Την 

ίδια υπόθεση περί μη-μετακίνησης υποστηρίζει και η έρευνα των  Goodluck & 

Stojanovic (1996) για την κατάκτηση των ΑΠ στα σερβο-κροατικά, που έγινε σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κι εκεί τα παιδιά προτιμούσαν το σχηματισμό τον 

αναφορικών  προτάσεων  με  τη  χρήση  συμπληρωματικού  δείκτη,  έναντι  των 

αναφορικών  τελεστών  και  οι  συγγραφείς  υποστηρίζουν  πως  δεν 

χρησιμοποιείται η τεχνική της μετακίνησης, όπως στην ενήλικη γλώσσα.

Υπάρχουν  ωστόσο  και  αντίθετες  απόψεις  στη  θεωρία  της  μη-

μετακίνησης  (Varlokosta &  Armon-Lotem,1997,  Varlokosta,  1997).  Οι 

υποστηρικτές  αυτής  της  προσέγγισης  ισχυρίζονται  πως  η  στρατηγική  της 

χρήσης πλεοναστικών αντωνυμιών δεν είναι αποτέλεσμα της μη-μετακίνησης, 

καθώς υπάρχει μια σύνθετη τυπολογία πλεοναστικών αντωνυμιών (Varlokosta 

&  Armon-Lotem,1997).  Η  έρευνα  της  Varlokosta σε  15  ελληνόπουλα 

προσχολικής ηλικίας έδειξε ότι δεν κάνουν χρήση πλεονασματικών αντωνυμιών 

στις αναφορικές προτάσεις υποκειμένου, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της 

σωστής χρήσης του κανόνα της μετακίνησης. Επίσης, παρατηρήθηκε η χρήση 

λεξικών  κενών  σε  αναφορικές  προτάσεις  άμεσου  αντικειμένου  και  έμμεσου 

αντικειμένου σε περιβάλλοντα όπου είναι  υποχρεωτική η χρήση του κλιτικού 

(π.χ.  όταν  συνοδεύονται  από  προθετική  φράση).  Η  πιο  σημαντική  ωστόσο 

ένδειξη  εφαρμογής  του  κανόνα της μετακίνησης είναι  κατά  τη  συγγραφέα η 

παραγωγή  ΑΠ  με  εξάρτηση  προθετικής  φράσης,  κατά  την  οποία 

παρατηρήθηκαν λεξικά κενά σε ποσοστό περίπου 60%, σε θέσεις όπου ήταν 

υποχρεωτική η παρουσία κλιτικού.
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Ένα ακόμη θέμα που απασχόλησε έντονα τη βιβλιογραφία σχετικά με 

την  κατάκτηση  των  αναφορικών  προτάσεων  είναι  η  διαφοροποίηση  της 

απόδοσης  των  παιδιών  στις  αναφορικές  προτάσεις  Υποκειμένου  και 

Αντικειμένου, προτάσεων δηλαδή στις οποίες η κενή κατηγορία κατέχει  θέση 

αντικειμένου ή υποκειμένου. Οι προτάσεις αυτές διαφέρουν μεταξύ τους όσον 

αφορά  τη  θέση  από  την  οποία  έχει  μετακινηθεί  το  στοιχείο  αναφοράς.  Οι 

Αναφορικές  Προτάσεις  Υποκειμένου  σχηματίζονται  με  τη  μετακίνηση  του 

Υποκειμένου της Αναφορικής Αρότασης:

π.χ. Το παιδί [ που t1 πειράζει τη γάτα]

Αντίστοιχα  οι  Αναφορικές  Προτάσεις  Αντικειμένου  σχηματίζονται  με  τη 

μετακίνηση του Αντικειμένου της αναφορικής πρότασης:

π.χ. Το παιδί [που πειράζει η γάτα t1]

Και  στις  δύο  περιπτώσεις  βέβαια  το  στοιχείο  που  μετακινείται  αφήνει  στην 

αρχική του θέση ένα ίχνος (t). 

Έρευνες για αγγλόφωνα παιδιά έδειξαν ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

της σχολικής τους επίδοσης, παρήγαγαν περισσότερες προτάσεις Υποκειμένου 

σε  σχέση  με  τις  Αντικειμένου  (Bar-Shalom,  Crain &  Shankweiler,  1993, 

McDaniel, McKee & Bernstein, 1998, McKee & McDaniel, 2001). Η ασυμμετρία 

αυτή φαίνεται  να εμφανίζεται  και σε μη τυπικούς πληθυσμούς. Οι  Crain κ.ά. 

(2001)  καταγράφουν  μελέτες  on-line προτασιακής  επεξεργασίας  και 

παρατηρούν ότι οι αναφορικές αντικειμένου προκαλούν μεγαλύτερη δυσκολία 

επεξεργασίας  και  σε  αγραμματικούς  και  σε  ασθενείς  με  αφασία  τύπου 

Wernicke.  Επίσης, η επεξεργασία των αναφορικών προτάσεων Αντικειμένου 

έχει  αποδειχθεί  εξαιρετικά  δύσκολη  υπόθεση  και  για  άτομα  με  σύνδρομο 

Williams (Zukowski,in press)14. 

Όσον αφορά την  ιταλική,  αρκετά  στοιχεία  για  την  κατάκτηση των ΑΠ 

μπορούμε  να  αντλήσουμε  από  την  έρευνα  της  Utzeri (2007),  στην  οποία 

μελετήθηκε η παραγωγή και η κατανόηση των περιοριστικών ΑΠ υποκειμένου 

14 Η  Stavrakaki  (2004)  βρίσκει  προβληματικές  σε  κατανόηση  τις  δομές  με  μετακίνηση 

αντικειμένου  και  ταυτόχρονη  παρουσία  κλιτικών,  όπως  επίσης  και  τις  παθητικές  δομές. 

Αντίθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, τα παιδιά με Σύνδρομο  Williams παρουσίασαν 

καλή κατανόηση των ερωτήσεων αντικειμένου.
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και  αντικειμένου  που  εισάγονται  με  το  Συμπληρωματικό  Δείκτη  che σε  μία 

ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας σε σύγκριση με μια ομάδα ενηλίκων φυσικών 

ομιλητών  της  Ιταλικής.  Σκοπός  ήταν  ν’  αναδειχθούν  οι  διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στα 2 γλωσσικά συστήματα, αυτό των ενηλίκων σε σχέση με αυτό της 

παιδικής γλώσσας. Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε 2 δοκιμασίες εκμαίευσης 

ΑΠ  υποκειμένου  και  αντικειμένου.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα,  τόσο  οι 

ενήλικες, όσο και τα παιδιά απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν ΑΑ και έδειχναν 

σαφέστερη προτίμηση στην παραγωγή ΑΥ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως 

τα παιδιά που συμμετείχαν παρήγαγαν, κατά μέσο όρο, περισσότερες ΑΑ σε 

σχέση με τους ενήλικες. Γενικότερα, τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά, όταν 

από  τη  δομή  της  ερώτησης  τους  ζητούνταν  μια  απάντηση  που  απαιτούσε 

παραγωγή ΑΑ, είχαν την τάση να την μετατρέπουν στην αντίστοιχη ΑΥ για να 

απαντήσουν, χρησιμοποιώντας κυρίως τη στρατηγική της παθητικοποίησης του 

ενεργητικού ρήματος της ερώτησης. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύονται με βάση 

την  Αρχή  της  Ελάχιστης  Αλυσίδας  (Minimal Chain Principle,  De 

Vincenzis,1991). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία τα παιδιά όταν επεξεργάζονται 

μια ΑΠ, επιχειρούν σε πρώτη φάση μια ανάλυση υποκειμένου, τοποθετώντας 

ένα κενό στη θέση του Υ της ΑΠ. Όταν στην ΑΠ υπάρχει υποκείμενο πριν το 

ρήμα, αυτή η ανάλυση εγκαταλείπεται αμέσως μόλις δουν την ΟΦ. Αντίθετα, 

όταν έχουμε μια ΑΑ με μεταρηματικό Υ, στο οποίο η αμφισημία επιλύεται μέσω 

του χαρακτηριστικού του αριθμού, ακολουθείται η εξής διαδικασία: τα παιδιά, 

όπως είπαμε, ξεκινούν τοποθετώντας το κενό στη θέση του Υ της ΑΠ. Όταν 

συναντούν  το  ρήμα  και  αυτό  δεν  είναι  στον  ίδιο  αριθμό  με  το  κενό  Υ, 

αντιλαμβάνονται  πως  έχουν  κάνει  κάποιο  λάθος,  αλλά  δεν  μπορούν  να 

επαναναλύσουν.  Δεν  βρέθηκε  σημαντική  σχέση  επίδοσης  και  εργαζόμενης 

μνήμης, πράγμα που σημαίνει πως η δυσκολία επανάλυσης δεν οφείλεται στις 

ατομικές διαφοροποιήσεις χωρητικότητας της εργαζόμενης μνήμης. Επομένως, 

η συμφωνία Υ-Ρ είναι πιο εύθραυστη σε δομές Ρ-Υ, σε σχέση με τις δομές Υ-Ρ.

Με  την  κατάκτηση  των  ΑΠ  στα  ιταλικά  έχουν  ασχοληθεί  εκτενώς  οι 

Arosio,  Adani &  Guasti.  Σε  έρευνά  τους  το  2006  ασχολήθηκαν  με  την 

επεξεργασία ΑΥ και ΑΑ από 79 ιταλόφωνα παιδιά ηλικίας περίπου 5-9 ετών. 

Χρησιμοποίησαν ένα έργο επιλογής εικόνας  για να ελέγξουν την κατανόηση 

αυτών  των  προτάσεων,  ένα  έργο  ορθής  γραμματικής  κρίσης  και  2  τεστ 

εργαζόμενης μνήμης. Τα ιταλόφωνα παιδιά, όπως αναμενόταν, παρουσίασαν 
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πολύ  μικρότερες  δυσκολίες  στην  επεξεργασία  των  αναφορικών  προτάσεων 

υποκειμένου σε σχέση με τις αναφορικές προτάσεις αντικειμένου. Επίσης, όσον 

αφορά  τις  ΑΑ,  δυσκόλεψαν  περισσότερο  τα  παιδιά  οι  προτάσεις  όπου  το 

υποκείμενό τους εμφανιζόταν μετά το ρήμα, ενώ ήταν περισσότερο κατανοητές 

όταν το υποκείμενό τους εμφανιζόταν πριν το ρήμα. Τα αποτελέσματα αυτά 

ερμηνεύτηκαν και εδώ με βάση την Αρχή της Ελάχιστης Αλυσίδας (De Vincenzi, 

1991). 

Η  Adani το  2008,  ξαναασχολήθηκε  με  την  κατάκτηση  των  ΑΠ  σε 

ιταλόφωνα παιδιά, ηλικίας 3-7 ετών, χρησιμοποιώντας ένα νέο έργο επιλογής 

παράγοντα.  Όσον  αφορά  τις  ΑΥ  δεν  παρουσιάστηκε  κάποια  σημαντική 

διαφοροποίηση  σε  όλες  τις  ηλικίες,  καθώς  δεν  χρειάζεται,  σύμφωνα  με  τη 

συγγραφέα,  να  έχουν  κατακτήσει  τη  δομή  των  ΑΠ  τα  παιδιά  για  να  τις 

κατανοήσουν, λόγω της γραμμικής δομής τους. Ωστόσο, φαίνεται πως ήδη από 

τα  τρία  τους  χρόνια  τα  παιδιά  έχουν  κατακτήσει  μερικώς  τη  δομή  των 

αναφορικών προτάσεων, καθώς στις ΑΑ σημείωσαν 53% σωστές απαντήσεις. 

Επομένως,  τα  παιδιά  έχουν  έρθει  σε  επαφή  με  τη  λειτουργία  της 

Αναφορικοποίησης  ήδη  από  την  ηλικία  των  3  ετών,  ξεκινώντας  από  την 

αναφορικοποίηση  υποκειμένου,  δημιουργώντας  δηλαδή  μια  κενή  θέση  στο 

υποκείμενο  της  ΑΠ.  Από την  ηλικία  των  τεσσάρων,  σύμφωνα  πάντα  με  τη 

συγγραφέα, τα παιδιά είναι σε θέση να δημιουργούν θέση κενής κατηγορίας και 

στο Αντικείμενο της ΑΠ, αλλά τείνουν να προτιμούν τις ΑΥ λόγω της  Αρχής 

Προτίμησης της Ελάχιστης Αλυσίδας.

Σε πιο πρόσφατη μελέτη των Arosio, Adani & Guasti (2009) εξετάστηκε 

μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού (139 μονόγλωσσα ιταλόφωνα παιδιά, ηλικίας 3-

11 ετών και 24 ενήλικες). Και εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη ασυμμετρία μεταξύ ΑΥ 

και ΑΑ, με τις ΑΥ να είναι σαφώς πιο εύκολες στην κατανόηση για τα παιδιά 

όλων των ηλικιών. Επιπλέον, οι ΑΑ στις οποίες η αμφισημία επιλύεται μέσω 

της  θέσης  του  υποκειμένου  (προρηματικό  υποκείμενο)  είναι  πιο  κατανοητές 

από τις ΑΑ στις οποίες η αμφισημία επιλύεται μέσω της συμφωνίας Υ-Ρ με τη 

χρήση  του  χαρακτηριστικού  του  αριθμού.  Οι  πρώτες  φαίνεται  να  είναι  ήδη 

κατανοητές  από  τα  5  χρόνια,  ενώ  οι  δεύτερες  παρουσιάζουν  προβλήματα 

ακόμα και στην ηλικία των 9 ετών. Στα 11 χρόνια παρατηρείται ίδια επίδοση με 

αυτή των ενηλίκων στο συγκεκριμένο είδος προτάσεων. Αυτά τα αποτελέσματα 

δεν  οφείλονται  σε  έλλειψη  γραμματικής  ευαισθησίας  των  παιδιών  στις 
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πληροφορίες  του  αριθμού και  της  συμφωνίας,  καθώς φάνηκε  ότι  τα  παιδιά 

αναγνωρίζουν ήδη από τα 5 τους χρόνια τα στοιχεία με βάση τα αποτελέσματα 

ενός τεστ ορθής γραμματικής κρίσης που διεξήχθη παράλληλα με το πείραμα. 

Επιπλέον, ήδη στην ηλικία των 5 ετών τα παιδιά μπορούν να παράγουν ΑΑ, 

τόσο με προρηματικό, όσο και με μεταρηματικό υποκείμενο. Τα αποτελέσματα 

αυτά εξηγούνται στα πλαίσια της θεωρίας  MDSH (Mismatch Detection Stage 

Hypothesis),  σύμφωνα  με  την  οποία  η  διαφοροποίηση  του  σταδίου 

γραμματικής  επεξεργασίας,  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  ανιχνεύεται  η 

αγραμματικότητα, ευθύνεται για τη διαφοροποίηση της ισχύος του garden path 

effect στην κατανόηση των ΑΠ. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η κατανόηση των 

ΑΑ στις οποίες η αμφισημία επιλύεται μέσω του αριθμού αναμένεται να είναι 

δυσκολότερη, γιατί η ανίχνευση της αγραμματικότητας γίνεται ενώ έχουν ήδη 

αποδοθεί οι  θεματικοί  ρόλοι στην πρόταση. Σημαντικό είναι  ότι  για γλώσσες 

όπως  τα  ελληνικά  η  πρόβλεψη  αυτής  της  θεωρίας  είναι  ότι  οι  ΑΑ  που 

επιλύονται  μέσω της  πτώσης είναι  ευκολότερα και  γρηγορότερα κατανοητές 

από αυτές που επιλύονται μέσω του αριθμού, καθώς η αγραμματικότητα γίνεται 

αντιληπτή ταυτόχρονα με την εκ νέου ανάθεση ρόλων από τον επεξεργαστή. 

Αντίθετα,  όταν η αμφισημία επιλύεται  με βάση τον αριθμό του ρήματος,  μια 

προσωρινή  θεματική  δομή  της  πρότασης  έχει  ήδη  δημιουργηθεί  και  η 

αγραμματικότητα γίνεται αντιληπτή κατά το στάδιο του ελέγχου συμφωνίας, ο 

οποίος αποτελεί μορφοσυντακτική διαδικασία στη σημασιολογική ερμηνεία της 

πρότασης.

Οι Diessel & Tomaselo (2000) περιγράφουν την πρώτη φυσική εμφάνιση 

των ΑΠ στον παιδικό λόγο σε αγγλόφωνα και γερμανόφωνα παιδιά. Η πρώτη 

εμφάνιση  των  ΑΠ  στον  παιδικό  λόγο,  σύμφωνα  με  τους  συγγραφείς  είναι 

σημασιολογικά απλή, χωρίς να δίνει απαραίτητα περισσότερα σημασιολογικά 

στοιχεία  στον  αναφερόμενο  όρο,  αλλά  σταματά  στο  δείκτη  who.  Τέτοια 

παραδείγματα κατά τους συγγραφείς εμφανίζονται περίπου στην ηλικία των 2 

ετών και  από ‘κει  και  πέρα υποθέτουν πως επεξεργαστικοί  περιορισμοί  δεν 

επιτρέπουν στα νήπια να σχηματίσουν πιο πλήρεις ΑΠ μέχρι την ηλικία των 3 

ετών.  Οι  Diessel &  Tomaselo (2005),  μελετώντας  περαιτέρω την κατάκτηση 

των  ΑΠ  σε  αγγλόφωνα  και  γερμανόφωνα  παιδιά  τεσσάρων  ετών, 

χρησιμοποίησαν δύο έργα επανάληψης, που περιελάμβαναν 6 διαφορετικούς 

τύπους ΑΠ. Συμπληρώνοντας την προηγούμενη έρευνά τους για την κατάκτηση 

47



των ΑΠ (Diessel & Tomaselo, 2000), στην οποία οι δυσκολίες στην κατάκτηση 

ορισμένων  τύπων  ΑΠ  σε  σχέση  με  κάποιους  άλλους  αποδίδονται  στην 

απόσταση  filler και κενού, υποστηρίζουν μια πολυπαραγοντική ανάλυση στην 

οποία η σειρά κατάκτησης των διαφόρων τύπων των ΑΠ εξαρτάται κυρίως από 

την  ομοιότητά  τους  και  τη  σχέση  τους  με  τις  απλές  προτάσεις.  Όπως 

αναμενόταν, τουλάχιστον για τις προτάσεις που μας ενδιαφέρουν, όντως οι ΑΥ 

δημιούργησαν λίγα μόνο προβλήματα στους τετράχρονους συμμετέχοντες και 

στις δύο γλώσσες, καθώς η δομή τους είναι αρκετά κοντά σ’ αυτή των απλών 

προτάσεων, ενώ οι ΑΑ ήταν δυσκολότερες. Με βάση τα δεδομένα τους λοιπόν 

οι  συγγραφείς  προτείνουν  πως  οι  ΑΠ  αποτελούν  ένα  δίκτυο  σχετιζόμενων 

μεταξύ τους δομών τις οποίες τα παιδιά κατακτούν τμηματικά, προσθέτοντας 

νέες  δομές  σε  όσες  έχουν  ήδη  κατακτήσει,  ξεκινώντας  από  τις  ΑΥ  και 

προχωρώντας  σε  πιο  σύνθετες  δομές.  Οι  Schuele &  Nicholls (2000), 

συνοψίζοντας τη μέχρι  τότε βιβλιογραφία σχετικά με την κατάκτηση των ΑΠ 

από  αγγλόφωνα  παιδιά  συμπεραίνουν  ότι  τα  ΤΑ  παιδιά  αρχίζουν  να 

χρησιμοποιούν  τις  ΑΠ  γύρω  στα  3  τους  χρόνια  και  είναι  δυνατόν  να 

εκμαιευθούν τέτοιου είδους προτάσεις κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων περίπου 

στην ηλικία των 4 ετών.

Όσον  αφορά  την  κατάκτηση  των  ΑΠ  από  τυπικά  αναπτυσσόμενους 

πληθυσμούς δεν υπάρχουν πολλές έρευνες στην ελληνική. Τα αποτελέσματα 

που  παίρνουμε  είναι  κυρίως  από  ομάδες  παιδιών  που  αποτέλεσαν  ομάδες 

ελέγχου σε έρευνες για άλλους πληθυσμούς. Η  Stavrakaki (2001) σε έρευνά 

της  για  την  κατάκτηση  των ΑΠ αναφέρει  πως,  ήδη στην ομάδα 3,5-5 ετών 

κατανοούν τόσο τις ΑΥ, όσο και τις ΑΑ με προρηματικό υποκείμενο. Στην ηλικία 

των 7 περίπου ετών τα ΤΑ παιδιά φαίνεται να μην έχουν κανένα πρόβλημα με 

την κατανόηση κάθε είδους ΑΠ, ενώ σ’ αυτή την ηλικία είναι κατανοητή και η 

πτώση, ως παράγοντας επίλυσης της αμφισημίας. Η Stathopoulou (2007), σε 

μελέτη  για  την  παραγωγή  των  ΑΠ  από  ενήλικες  με  Σύνδρομο  Down, 

συμπεριέλαβε και μια ομάδα ελέγχου ΤΑ παιδιών ηλικίας 5-7,5 ετών περίπου. 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματά  της  τα  παιδιά  αυτής  της  ηλικίας  παράγουν 

σωστά σχεδόν τα ίδια ποσοστά ΑΥ και ΑΑ (80-85%). Επιπλέον, όπως αναφέρει 

η Varlokosta (1997) σε έρευνά της, στην οποία εξέτασε 17 παιδιά ηλικίας 3,5-

5,5 ετών, τα παιδιά υιοθετούν τη στρατηγική της μετακίνησης για την κατασκευή 

τόσο των ΑΥ, όσο και των ΑΑ. 
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Μια  συγκριτική  διαγλωσσική  μελέτη  που  έχει  ασχοληθεί  με  την 

κατάκτηση  των ΑΠ από παιδιά  ΤΑ,  φυσικούς  ομιλητές  της  Ιταλικής  και  της 

Ελληνικής,  είναι  αυτή των  Guasti,  Stavrakaki &  Arosio (2008).  Στην  έρευνα 

συμμετείχαν  37  ΤΑ  παιδιά  ηλικίας  4,5-5,5  ετών  περίπου.  Σχεδιάστηκαν  2 

πειράματα  που  το  καθένα  αποτελούνταν  από  3  τύπους  ΑΠ:  Αναφορικές 

Υποκειμένου  (Αντικείμενο  –  Κενό  Υποκείμενο),  Αναφορικές  Αντικειμένου 

(Αντικείμενο – Κενό Αντικείμενο) και Αναφορικές Αντικειμένου με προρηματικό 

Υποκείμενο. Στο πρώτο πείραμα η ανάθεση θεματικών ρόλων στην ΑΠ γινόταν 

μέσω  του  αριθμού  (συμφωνία  Υ-Ρ),  ενώ  στο  δεύτερο  μέσω  της  πτώσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα παιδιά έδειξαν καλύτερη κατανόηση των ΑΥ 

σε  σχέση  και  με  τα  2  είδη  των  ΑΑ,  και  ιδίως  με  αυτές  μεταρηματικού 

υποκειμένου. Επιπλέον, τα παιδιά παρουσίασαν καλύτερη κατανόηση των ΑΠ 

στις οποίες η επίλυση της αμφισημίας γινόταν μέσω της πτώσης. Ωστόσο, σε 

κανένα  είδος  προτάσεων  δεν  παρουσιάστηκε  σ’  αυτή  την  ηλικία  άριστη 

επίδοση, με τις ΑΥ να κυμαίνονται περίπου στο 70% σωστή κατανόησης και τις 

ΑΑ γύρω στο 52%.

2.3.3 Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΔ

Μία από τις έρευνες που αποτελούν σημείο αναφοράς στην κατανόηση 

των αναφορικών προτάσεων από παιδιά με ΕΓΔ αποτελεί αυτή των Friedmann 

&  Novogrodsky (2004),  καθώς  ξεκινά  με  την  υπόθεση  πως  το  συντακτικό 

μειονέκτημα των παιδιών με ΕΓΔ εστιάζεται στην κατανόηση των προτάσεων 

με μετακίνηση (όπως είναι οι προτάσεις με παθητικά μεταβατικά ρήματα ή οι 

αναφορικές προτάσεις αντικειμένου που στα αγγλικά εισάγονται με το “which”). 

Στην  έρευνα  συμμετείχαν  30  μονόγλωσσα  παιδιά  με  μητρική  την  εβραϊκή 

γλώσσα, χωρισμένα σε τρεις ομάδες. Τη μία ομάδα αποτελούσαν 10 παιδιά με 

Συντακτική ΕΓΔ και οι άλλες 2 ομάδες αποτέλεσαν ομάδες ελέγχου, καθώς η 

πρώτη συμπεριέλαβε παιδιά με Μ.Ο. ηλικίας τα 6,2 χρόνια, ηλικία στην οποία 

φαίνεται  να  έχει  αναπτυχθεί  η  ικανότητα  κατανόησης  των  αναφορικών 

προτάσεων, ενώ η δεύτερη αποτελούνταν από παιδιά με Μ.Ο. ηλικίας τα 4,7 

χρόνια,  ηλικία κατά την οποία τα παιδιά  ΤΑ ακόμη παρουσιάζουν δυσκολία 

στην κατανόηση των ΑΠ. Εξετάστηκαν 3 είδη προτάσεων:  απλές προτάσεις 

49



δομής  ΥΡΑ,  Αναφορικές  προτάσεις  Υποκειμένου  και  Αναφορικές  προτάσεις 

Αντικειμένου. Με βάση αυτά τα είδη σχεδιάστηκε ένα έργο επιλογής εικόνας, 

όπου το εξεταζόμενο παιδί με βάση την πρόταση που άκουγε από τον εξεταστή 

έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στις δύο εικόνες που έβλεπε. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν πως πράγματι  υπάρχει μια ειδική κατηγορία παιδιών με 

ΕΓΔ που μπορεί να ονομαστεί «Συντακτική ΕΓΔ», καθώς τα παιδιά με αυτόν 

τον τύπο της διαταραχής ακόμη και στην ηλικία των 11 χρόνων παρουσιάζουν 

προβλήματα  στην  κατανόηση  των  ΑΠ,  τα  οποία  δε  φαίνεται  να  ξεπερνούν 

ακόμη  και  μέχρι  την  εφηβεία.  Τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  παρουσίασαν  τα  ίδια 

αποτελέσματα στην κατανόηση απλών δομών ΥΡΑ και ΑΥ με τις δύο ομάδες 

ελέγχου, που κυμάνθηκαν κοντά στο «άριστα». Ωστόσο η ομάδα με την ΕΓΔ 

έδειξε αρκετά χαμηλά ποσοστά κατανόησης των ΑΑ (62%), όπως και η ομάδα 

των μικρότερων παιδιών,  σε σύγκριση με την ομάδα των παιδιών ηλικίας 6 

ετών, που δε φάνηκε να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα κατανόησης 

και  αυτής της δομής.  Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση 

των  ερευνητών  για  προβληματική  κατανόηση  συντακτικών  δομών  που 

περιέχουν το στοιχείο της μετακίνησης από παιδιά με ΕΓΔ. Οι  ίδιοι  ερευνητές 

μελέτησαν και την παραγωγή αναφορικών προτάσεων σε 18 παιδιά με ΕΓΔ 9-

14  ετών  και  σύγκριναν  τ’  αποτελέσματα  με  μια  ομάδα  ελέγχου,  που 

αποτελούνταν από 28 ΤΑ παιδιά ηλικίας 7-11 ετών. Η εκμαίευση των ΑΠ έγινε 

με τη χρήση δύο δοκιμασιών: μιας δοκιμασίας προτίμησης και μιας δοκιμασίας 

περιγραφής εικόνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με Συντακτική 

ΕΓΔ  και  στις  δύο δοκιμασίες  παρουσίασαν δυσκολίες  στην  παραγωγή των 

αναφορικών  προτάσεων  και  πολύ  περισσότερο  στην  παραγωγή  ΑΠ 

Αντικειμένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρήγαγαν προτάσεις με λαθεμένο 

σχηματισμό στη δομή, ούτε παρέλειπαν δείκτες, αλλά έκαναν μετατροπές στις 

προτάσεις  στόχους,  αλλάζοντας  τους  θεματικούς  ρόλους.  Γι’  αυτό  και  τα 

αποτελέσματα  εξηγούνται  ως  πρόβλημα  που  σχετίζεται  με  την  ανάθεση 

θεματικών ρόλων σε προτάσεις που εμπεριέχουν το στοιχείο της μετακίνησης 

και  όχι  σε ελαττωματική κατασκευή του συντακτικού δέντρου. Τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου παρήγαγαν και τους δύο τύπους ΑΠ χωρίς δυσκολία.

Οι  Friedmann,  Gvion και  Novogrodsky (2006), θέλοντας να εστιάσουν 

ακόμη περισσότερο στη φύση της αδυναμίας που δημιουργεί τόσα προβλήματα 

στην  κατανόηση  και  παραγωγή  των  αναφορικών  προτάσεων  αντικειμένου, 
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κυρίως, επιχείρησαν να συγκρίνουν άτομα με αγραμματισμό (τα οποία έχουν 

επίσης  πρόβλημα  στην  κατανόηση  και  παραγωγή  αυτών  των  δομών)  και 

άτομα  με  ΕΓΔ,  με  τη  χρήση  μιας  δοκιμασίας  ανάγνωσης  και  παράφρασης 

αναφορικών  προτάσεων.  Πράγματι  αποδείχθηκε  ότι,  παρόλο  που  οι  δύο 

πληθυσμοί  παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα,  η φύση του προβλήματος 

είναι διαφορετική, καθώς οι αγραμματικοί συμμετέχοντες δεν δημιουργούσαν εξ 

αρχής σωστά συντακτικά δέντρα και δεν κατασκεύαζαν ίχνη. Γι’ αυτό το λόγο 

και  η  ανάγνωση τον  προτάσεων,  αλλά  και  η  ερμηνεία  τους  παρουσιάστηκε 

προβληματική. Αντίθετα, τα παιδιά με Συντακτική ΕΓΔ κατασκεύαζαν σωστά τα 

συντακτικά δέντρα και εμφάνιζαν κενή κατηγορία στη θέση του ίχνους, όπως 

φάνηκε από τη σωστή ανάγνωση των προτάσεων. Το πρόβλημα εμφανιζόταν 

κατά  την  ερμηνεία  των  προτάσεων,  πιο  συγκεκριμένα  στην  απόδοση  των 

θεματικών  ρόλων  στο  στοιχείο  που  μετακινήθηκε.  Αυτά  τα  αποτελέσματα, 

σύμφωνα  με  τους  συγγραφείς,  καταδεικνύουν  την  ειδική  φύση  αυτής  της 

διαταραχής. 

Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί  βασίζονται  είτε στη χρήση στρατηγικών 

επεξεργασίας,  διαφορετικών από αυτές των ενηλίκων (The Parallel Function 

Hypotheis – Sheldon , 1974,  The Conjoined Clause Hypothesis – Tavakolian, 

1981), είτε σε μη ανεπτυγμένες συντακτικές ικανότητες, και πιο συγκεκριμένα 

στην αδυναμία κατανόησης συντακτικών δομών που εμπεριέχουν το στοιχείο 

της μετακίνησης. Και οι δύο ερμηνείες, παρά τις διαφορές τους, συγκλίνουν στο 

ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΕΓΔ στην κατανόηση των ΑΠ 

είναι καθαρά αναπτυξιακή. Μια διαφορετική ερμηνεία προτείνει ο Arnon (2005), 

υποστηρίζοντας  πως  η  συγκεκριμένη  δυσκολία  είναι  εν  μέρει  μόνο 

αναπτυξιακή, αλλά προκύπτει και από το επιπλέον επεξεργαστικό φορτίο των 

προτάσεων  αυτών,  τόσο  για  τα  παιδιά,  όσο  και  για  τους  ενήλικες.  Για  να 

επιβεβαιώσει  την  υπόθεσή  του  διεξήγαγε  το  πείραμα  των  Friedmann & 

Novogrodsky (2004),  ζητώντας όμως από τα παιδιά να επιλέξουν το σωστό 

παράγοντα και όχι τη σωστή εικόνα, γιατί  θεώρησε πως με την επιλογή της 

εικόνας δεν μπορούμε να δούμε αν το παιδί έχει διαλέξει λάθος παράγοντα. Το 

σημαντικότερο  αποτέλεσμα  της  έρευνας  αυτής  σχετίζεται  με  τον  τύπο  των 

λαθών  που  έκαναν  τα  παιδιά,  καθώς  δεν  έκαναν  μόνο  λάθη  θεματικής 

αναστροφής,  αλλά  εξίσου  συχνά  επέλεγαν  τον  παράγοντα  της  αναφορικής 

πρότασης  αντί  για  την  κεφαλή  της.  Σύμφωνα  με  το  συγγραφέα  αυτό 
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αποδεικνύει πως τα παιδιά όταν καλούνται να επιλέξουν έχουν στο μυαλό τους 

τουλάχιστον τρεις από τους παράγοντες που βλέπουν μπροστά τους, αν όχι και 

τους  τέσσερις.  Παρόμοιο  πρόβλημα  φαίνεται  ωστόσο  να  παρουσιάζουν  τα 

παιδιά  και  στις  αναφορικές  προτάσεις  αντικειμένου  που  δεν  περιέχουν  το 

στοιχείο της μετακίνησης, καθώς στη θέση του κενού έχουν μια πλεοναστική 

αντωνυμία. Επομένως, ο Arnon δε θεωρεί επαρκή τη θεωρία της μετακίνησης 

ως μόνη αιτία για τα λάθη κατανόησης των ΑΠ από τα παιδιά με ΕΓΔ. Μια 

πιθανή  ερμηνεία  που  προτείνει  είναι  λοιπόν  πως η  Ονοματική  Φράση που 

παρεμβάλλεται  κάνει  δυσκολότερη  τη  θεματική  απόδοση  του  ρόλου  της 

κεφαλής,  γεγονός που οφείλεται  στο επιπλέον επεξεργασιακό φορτίο  αυτών 

των σύνθετων συντακτικά προτάσεων.

Αντίστοιχη έρευνα για την κατανόηση των ΑΠ προτάσεων από παιδιά με 

ΕΓΔ,   βασισμένη  στο  πείραμα  που  σχεδιάστηκε  από  τις  Friedmann & 

Novogrodsky (2004), έχει γίνει και για την ισπανική γλώσσα (Girbau & Scwartz, 

2007). Οι ερευνητές εξέτασαν 11 ισπανόφωνα παιδιά με ΕΓΔ και σύγκριναν τα 

αποτελέσματα με μια ομάδα ΤΑ παιδιών αντίστοιχης ηλικίας (8-10 ετών). Και 

στα  ισπανικά  τα  αποτελέσματα  συμφώνησαν  με  τα  μέχρι  τώρα  ευρήματα, 

καθώς τα παιδιά με ΕΓΔ κατανόησαν σχεδόν κατά 25% λιγότερο τις αναφορικές 

προτάσεις στο σύνολό τους. Σύμφωνα με τους συγγραφείς το αποτέλεσμα αυτό 

μπορεί  να  σχετίζεται  με  περιορισμένη  χωρητικότητα  της  φωνολογικής 

εργαζόμενης μνήμης στα παιδιά με ΕΓΔ.

 Ένα  διαφορετικό  αναπτυξιακό  χαρακτηριστικό,  που  δεν  φαίνεται  να 

υπάρχει στην ΤΑ, εμφανίζεται στην κατάκτηση των ΑΠ σε παιδιά με ΕΓΔ και 

αυτό  είναι  η  παράλειψη  υποχρεωτικών  αναφορικών  δεικτών  (π.χ.  that) 

(Hakansson & Hansson, 2000,  Schuele & Nicholls, 2000). Για να φτάσουν τα 

παιδιά με ΕΓΔ στη σωστή παραγωγή των ΑΠ, περνούν από το πρώτο στάδιο 

της  παράλειψης  των  αναφορικών  δεικτών  σε  ένα  στάδιο  που  τους 

χρησιμοποιούν,  αλλά  χωρίς  μεγάλη  συνέπεια  και  τέλος  σταθεροποιούνται 

πλέον  στον  αυθόρμητο  λόγο  τους,  περίπου  2  χρόνια  αργότερα  από τα  ΤΑ 

παιδιά.

Στην έρευνα των Schuele & Nicholis (2000) για την κατάκτηση των ΑΠ 

από  παιδιά  με  ΕΓΔ  εξετάστηκαν  3  παιδιά  της  ίδιας  οικογένειας  που  είχαν 

διαγνωστεί  με ΕΓΔ για διάστημα σχεδόν 4 ετών,  και  τα  αποτελέσματά τους 

συγκρίθηκαν  με  αυτά  5  παιδιών  της  ίδια  οικογένειας  που  είχαν  αρνητική 
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διάγνωση για ΕΓΔ. Και τα τρία παιδιά αρχικά παρέλειπαν τους υποχρεωτικούς 

αναφορικούς  δείκτες  κατά  την  παραγωγή  των  ΑΥ,  ενώ  παρέλειπαν  και 

προαιρετικούς δείκτες κατά την παραγωγή ΑΑ. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν 

λοιπόν πως η εμφάνιση των ΑΠ καθυστερεί στα παιδιά με ΕΓΔ, σε σχέση με τα 

τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και εμφανίζεται  περίπου στα 5-6 χρόνια,  ενώ 

στα ΤΑ παιδιά εμφανίζονται γύρω στα 3,5 χρόνια.

Ξεκινώντας  από  τα  αποτελέσματα  των  Schuele &  Nicholis (2000)  η 

Hesketh (2006)  θέλησε να διερευνήσει  αν θα εύρισκε τα ίδια αποτελέσματα 

εξετάζοντας μεγαλύτερη ομάδα παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο εξέτασε 66 παιδιά με 

γλωσσική  διαταραχή,  ηλικίας  6-11  ετών  στην  παραγωγή  αναφορικών 

προτάσεων χρησιμοποιώντας  ένα  έργο εκμαίευσης και  ένα  έργο αφήγησης. 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  τα  παιδιά  με  γλωσσικές  διαταραχές 

δυσκολεύτηκαν στην  παραγωγή των ΑΠ και  συχνά,  ιδιαίτερα  τα μικρότερης 

ηλικίας  παιδιά,  τις  απέφευγαν,  κατασκευάζοντας  απλούστερες  προτάσεις. 

Επίσης,  κατά  τη  διάρκεια  της  αφήγησης  προτίμησαν  τις  περιοριστικές  ΑΠ 

Υποκειμένου. Ωστόσο, τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα της  Hesketh 

δεν παρουσίασαν το πρόβλημα παράλειψης του υποχρεωτικού δείκτη.

Οι  Kas &  Lukacs (2007)  εξέτασαν  10  παιδιά  9-12  ετών  με  μητρική 

γλώσσα την ουγγρική, στα οποία είχε διαγνωστεί κάποια γλωσσική διαταραχή. 

Το κριτήριο για να αποδοθεί σε κάθε παιδί το χαρακτηριστικό της γλωσσικής 

διαταραχής ήταν να έχει  χαμηλή επίδοση, αρκετά κάτω από το φυσιολογικό, 

τουλάχιστον  σε  2  από  4  ανεξάρτητα  γλωσσικά  measures (γλωσσικές 

δεξιότητες).  Τα παιδιά είχαν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης και  πληρούσαν 

όλα τα κριτήρια που έχουν προαναφερθεί για την ΕΓΔ (φυσιολογική ακοή κλπ.). 

Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 10 ΤΑ παιδιά, ηλικίας 7-8 ετών. Από τα παιδιά 

ζητήθηκε  η  ανακατασκευή  διάφορων  τύπων  αναφορικών  προτάσεων  μέσω 

ενός έργου επανάληψης και η κατανόηση των ίδιων αναφορικών προτάσεων 

μέσω ενός  act-out έργου με ομοιώματα ζώων. Οι δύο ομάδες παρουσίασαν 

σημαντικές  διαφορές  και  στις  δύο δοκιμασίες.  Οι  ΑΑ ήταν πιο δύσκολες  σε 

παραγωγή και κατανόηση και για τις 2 ομάδες, αλλά σαφώς πιο δύσκολες για 

την ομάδα με τις γλωσσικές διαταραχές.

Η πρώτη που ασχολήθηκε με την κατάκτηση των ΑΠ από παιδιά με ΕΓΔ 

στα ελληνικά ήταν η Stavrakaki (2001) σε έρευνά της, όπως έχει ήδη συνοπτικά 

αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα. Εξέτασε 8 παιδιά με ΕΓΔ, ηλικίας 5-9 
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ετών  και  σύγκρινε  τα  αποτελέσματα  με  αυτά  2  ομάδων  ελέγχου,  μία  ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας και μία ίδιας γλωσσικής ηλικίας, 3-5 ετών. Εξέτασε εφτά 

ήδη  αναφορικών  προτάσεων  και  κατέληξε  στα  εξής  συμπεράσματα:  η 

παρουσία  κλιτικών  (πλεοναστικών  αντωνυμιών)  στις  αναφορικές  προτάσεις 

μειώνει  την κατανόησή τους στα  παιδιά  με  ΕΓΔ,  ενώ η πτώση ως στοιχείο 

επίλυσης της αμφισημίας φαίνεται να επηρεάζει θετικά μόνο την ομάδα ελέγχου 

ίδιας γλωσσικής ηλικίας. Η ομάδα αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας φαίνεται να 

έχει  κατανοήσει  τη  δομή  των  ΑΠ καθώς είχε  άριστα  αποτελέσματα  σε  όλα 

σχεδόν  τα  είδη  των  ΑΠ  που  εξετάστηκαν.  Οι  διαφοροποιήσεις  αυτές  στην 

κατανόηση,  τόσο  ποσοτικές,  όσο  και  ποιοτικές,  δείχνουν  πως  η  ΕΓΔ  δεν 

αποτελεί  μια  απλή  καθυστέρηση  της  γραμματικής  ανάπτυξης,  αλλά  μια 

ξεχωριστή διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας.15 Σε επόμενη έρευνα της ίδιας 

(Stavrakaki, 2004) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με ΕΓΔ είχαν άριστη 

κατανόηση των προτάσεων με δομή ΥΡΑ, ενώ η επίδοσή τους μειώνεται κατά 

πολύ  σε  δομές  με  μετακίνηση  του  αντικειμένου  (π.χ.  ευθείες  ερωτήσεις 

αντικειμένου και παθητικές δομές).

15 Δεν θα παρουσιαστούν στο σημείο αυτό περισσότερα δεδομένα για την επίδοση των παιδιών 
στα διάφορα είδη προτάσεων, καθώς η δομή των πειραματικών προτάσεων της συγκεκριμένης 
έρευνας είναι διαφορετική και τα επιμέρους αποτελέσματά της μη συγκρίσιμα με τα δικά μου.
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3  Ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

3. Η παρούσα έρευνα

3.1 Ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με την κατάκτηση των 

αναφορικών  προτάσεων,  πολλές  έρευνες  έχουν  δείξει  πως  οι  αναφορικές 

προτάσεις  αντικειμένου  παρουσιάζουν  περισσότερες  δυσκολίες  από  τις 

αναφορικές προτάσεις υποκειμένου. Μια πιθανή ερμηνεία για τη δυσκολία αυτή 

έχει διατυπωθεί  από τη De Vincenzi (1991), όπως αναφέρθηκε σύντομα και σε 

προηγούμενο  κεφάλαιο.  Σύμφωνα  με  την  Αρχή  Προτίμησης  της  Ελάχιστης 

Αλυσίδας (Minimal  Chain  Principle)  υπάρχει  πάντα  προτίμηση  για  τις 

μικρότερες  αλυσίδες  κατά  την  επεξεργασία  της  πρότασης.  Επομένως, 

αναμένεται προτίμηση για ερμηνεία των αναφορικών προτάσεων ως ΑΥ  και 

όχι  ως  ΑΑ  λόγω του  ότι  στις  ΑΥ η  απόσταση  μεταξύ  του  ίχνους  και  του 

μετακινούμενου  στοιχείου  είναι  μικρότερη  απ’  ό,τι  στις  ΑΑ.  Με  άλλα  λόγια, 

προτιμάται  η  ερμηνεία  των  αναφορικών  προτάσεων  ως  αναφορικών 

«υποκειμένου» και η ερμηνεία τους ως αναφορικών «αντικειμένου» γίνεται μετά 

από επανανάλυση, η οποία απαιτεί επιπλέον χρόνο. Ένα βασικό ερώτημα της 

σύγχρονης έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επανανάλυση των 

αναφορικών  αντικειμένου  είναι  ο  ρόλος  των  πιθανών  δεικτών  (cues)  που 

οδηγούν στην αποκωδικοποίηση. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Μοντέλο των 

Fodor & Inoue (2000) η επανάναλυση είναι εύκολη, όταν η πληροφορία για την 

επίλυση της αμφισημίας κάνει απόλυτα σαφές τι είδους λάθος έχει γίνει στην 

πρώτη απόπειρα ανάλυσης και με ποιο τρόπο πρέπει  να διορθωθεί.  Για τα 

παιδιά αυτή η απόπειρα επανανάλυσης είναι κάποιες φορές ιδιαίτερα δύσκολη 

και πιθανότατα εξαρτάται από το είδος του μορφολογικού ή συντακτικού δείκτη 

που οδηγεί στην επίλυση. Επομένως, η πιθανή διαφοροποίηση της επίδοσης 

σε διάφορους τύπους ΑΠ, ίσως να οφείλεται στο είδος του δείκτη που οδηγεί 

στην  επανανάλυση.  Η παραπάνω υπόθεση  έχει  ήδη  επιβεβαιωθεί  για  τους 

ενήλικες  Γερμανόφωνους σε έρευνα των  Meng &  Bader (2000),  στην οποία 

φάνηκε  ότι  η  επανανάλυση  που  ξεκινά  από  πληροφορίες  πτώσης  είναι 
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ευκολότερη  σε  σχέση  με  αυτή  που  ξεκινά  από  πληροφορίες  του  αριθμού, 

δηλαδή της συμφωνίας Υποκειμένου και Ρήματος.

Σε αυτό το σημείο κρίνω απαραίτητο να παρατεθούν κάποια επιπλέον 

στοιχεία  για  τη  μεθοδολογία  της  έρευνας  των  Guasti,  Stavrakaki &  Arosio, 

(2008), καθώς η δική μου έρευνα βασίστηκε στις ίδιες πειραματικές προτάσεις 

και  σε παρεμφερές  έργο.  Όσον αφορά,  λοιπόν,  την Ελληνική,  η παραπάνω 

μελέτη  δείχνει  πως  σημαντικό  ρόλο  στη  διαδικασία  της  κατάκτησης 

διαδραματίζουν οι συντακτικοί ή μορφολογικοί δείκτες που αποσαφηνίζουν την 

αναφορική πρόταση ως πρόταση αντικειμένου.  Ενώ για παράδειγμα,  η (1α) 

ερμηνεύεται ως αναφορική υποκειμένου, η ερμηνεία της (1β) ως αναφορικής 

αντικειμένου  συνδέεται  με  τη  θέση  του  υποκειμένου  στη  δευτερεύουσα 

πρόταση (λύση αμφισημίας διαμέσου συντακτικής θέσης). Αντίθετα, η ερμηνεία 

της  (1γ)  ως  αναφορικής  αντικειμένου  συνδέεται  με  τη  συμφωνία  ρήματος-

υποκειμένου  στον  αριθμό  (λύση  αμφισημίας  διαμέσου  συμφωνίας  στον 

αριθμό). 

1. (α) Δείξε μου το άλογο που κυνηγά τα λιοντάρια

                      (β) Δείξε μου το άλογο που τα λιοντάρια κυνηγούν γρήγορα

                      (γ) Δείξε μου το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια     

Επιπλέον, στο δεύτερο πείραμα της έρευνας αυτής σχεδιάστηκαν προτάσεις 

στις οποίες η σωστή ερμηνεία των προτάσεων γίνεται μέσω του μορφολογικού 

δείκτη της πτώσης, ο οποίος είναι εμφανής σε αρσενικό και θηλυκό γένος (2γ).

2.                   (α) Δείξε μου τη μαϊμού που πλένει την αρκούδα

                      (β) Δείξε μου τη μαϊμού που η αρκούδα πλένει με σαμπουάν

                      (γ) Δείξε μου τη μαϊμού που πλένει η αρκούδα

     

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα,  λοιπόν,  της  έρευνας  αυτής  τα  ελληνόφωνα 

νήπια 4,5-5,5 ετών κατανοούν καλύτερα τις ΑΥ, ενώ ο μορφολογικός δείκτης 

της πτώσης βελτιώνει το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στις ΑΑ, σε σχέση 

με το μορφολογικό δείκτη του αριθμού. 

Τα  2  πειράματα   που θα παρουσιαστούν βασίστηκαν στο  υλικό  που 

χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω έρευνα.
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3.2 Συμμετέχοντες

Στα  πειράματα  συμμετείχαν  2  ομάδες  παιδιών.  Η  πρώτη  ομάδα 

αποτελούνταν  από  10  παιδιά  με  ΕΓΔ  και  η  δεύτερη  ομάδα  ήταν  η  ομάδα 

ελέγχου  και  αποτελούνταν  από  107  παιδιά  Τυπικής  Ανάπτυξης.  Η  ομάδα 

ελέγχου  χωρίστηκε  σε  3  υποομάδες,  με  κριτήριο  την  ηλικία  ως  εξής  :  μία 

υποομάδα παιδιών 4-5 ετών, μία 5-6 ετών και μία 6-7 ετών. 

3.2.1 Ομάδα παιδιών με ΕΓΔ

Τα  δέκα  παιδιά  με  ΕΓΔ  που  συμμετείχαν  στα  πειράματα  είχαν 

διαγνωστεί  από  Κέντρα  Λογοθεραπείας  στην  περιοχή  της  Κεντρικής 

Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού των Stark 

&  Tallal (1981),  δηλαδή  φυσιολογικό  μη-λεκτικό  ΙQ (με  βάση  το  τεστ 

νοημοσύνης  WISCIII),  φυσιολογική  ακουστική  οξύτητα,  απουσία  αυτιστικών 

συμπτωμάτων,  απουσία  Μέσης  Ωτίτιδας,  νευρολογικής  βλάβης  ή 

ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών.  Η  γλωσσική ικανότητα ελέγχθηκε με το 

Διαγνωστικό Γλωσσικό Τεστ IQ για ελληνόφωνα παιδιά (Stavrakaki & Tsimpli, 

1999). Η χρονολογική τους ηλικία κυμαινόταν από 5,6 ως 11,8 ετών (Μ.Ο.= 7,6 

ΤΑ=23,4).

3.2.2 Ομάδα παιδιών ΤΑ
Όπως προαναφέρθηκε,  στο  πείραμα  συμμετείχαν  και  107  παιδιά  ΤΑ 

που χωρίστηκαν σε 3 υποομάδες ανάλογα με τη χρονολογική τους ηλικία. Στην 

πρώτη  υποομάδα  εντάχθηκαν  48  παιδιά  χρονολογικής  ηλικίας  4-4,9  ετών 

(Μ.Ο.=4,4  Τ.Α.=3,7),  στη  δεύτερη  42  παιδιά  ηλικίας  5-5,8  ετών  (Μ.Ο.=5,3 

Τ.Α.=2,8)  και  στην τρίτη 17 παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (Μ.Ο.=6,5  Τ.Α.=3,9).  Η 

διεξαγωγή  του  πειράματος  έγινε  στα  παρακάτω  σχολεία  των  νομών 

Θεσσαλονίκης και Λάρισας: 

 Παιδικοί Σταθμοί:

1. Τα κουνελάκια

2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Σταυρούπολης
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3. 4ος Παιδικός Σταθμός Σταυρούπολης

4. Γεώργιος Σκεπάρνης

5. Η μικρή μας παρεούλα

6. Το μπλε μπαλόνι

 Νηπιαγωγεία

1. Νηπιαγωγείο Πευκοχωρίου

2. 16ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

3. 42ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

 Δημοτικά Σχολεία

1. 15ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Πέρα  από  πειραματικό  υλικό,  στα  παιδιά  ΤΑ  διεξήχθη  και  το  Διαγνωστικό 

Γλωσσικό Τεστ IQ για ελληνόφωνα παιδιά (Stavrakaki & Tsimpli, 1999) για να 

καθοριστεί και η γλωσσική τους ηλικία.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 4 ομάδων που συμμετείχαν 

στο πείραμα.

Χρονολογική Ηλικία
Ομάδες Ηλικιακό εύρος Μέση Ηλικία Τυπική Απόκλιση
ΕΓΔ 

Ν=10

5.6-11.8 7.6 1.95

Ομάδα 1 (4-5)

Ν=48

4-4.9 4.4 0.31

Ομάδα 2 (5-6)

Ν=42

5-5.8 5.3 0.23

Ομάδα 3 (6-7)

Ν=17

6-7 6.5 0.33
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Στον  επόμενο  πίνακα  παρουσιάζονται  συνοπτικά  και  τα  αποτελέσματα  των 

παιδιών στα τεστ γλωσσικής νοημοσύνης.

ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Ομάδες ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

#/27

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ

#/51
ΕΓΔ 

Ν=10

20,4

(2,91)

44,8

(5,00)
Ομάδα 1 (4-5)

Ν=48

20,36

(3,26)

47,72

(1,49)
Ομάδα 2 (5-6)

Ν=42

23

(1,73)

48,18

(2,79)
Ομάδα 3 (6-7)

Ν=17

24,7

(1,49)

49,6

(2,07)

Όπως  βλέπουμε,  στην  παραγωγή  λεξιλογίου  τα  παιδιά  με  ΕΓΔ  βρίσκονται 

περίπου στο ίδιο επίπεδο με την πρώτη ομάδα, παρόλο που η ηλικιακή τους 

διαφορά είναι 3 χρόνια κατά μέσο όρο. Αντίθετα, στην ανάκληση συντακτικών 

δομών η  επίδοση τους  είναι  χαμηλότερη  σε  σχέση  και  με  τις  τρεις  ομάδες 

ελέγχου. Στις ομάδες ελέγχου παρατηρείται σταδιακή βελτίωση των επιδόσεών 

τους και στις δύο παραμέτρους όσο αυξάνεται η ηλικία και φτάνουν σχεδόν στο 

«άριστα» στην ηλικία των 6-7 ετών.
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3.3 Πείραμα Ι

3.3.1 Πειραματικό υλικό και διαδικασία

Το πειραματικό υλικό περιλάμβανε 2 τύπους αναφορικών προτάσεων 

στην Ελληνική. Κάθε τύπος αναφορικής πρότασης περιλάμβανε 6 προτάσεις. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι παρακάτω τύποι αναφορικών προτάσεων:

1. Αναφορικές Υποκειμένου
Το άλογο που κυνηγά τα λιοντάρια

Το πουλί που κοιτά τα γαϊδούρια

2. Αναφορικές  Αντικειμένου  (επίλυση  αμφισημίας  διαμέσου  της 

συμφωνίας στον αριθμό)

Το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια

Το πουλί που κοιτούν τα γαϊδούρια

Στο  συγκεκριμένο  πείραμα  ο  παράγοντας  «πτώση»  έχει 

ουδετεροποιηθεί με τη χρήση του ουδετέρου γένους, για το οποίο δεν υπάρχει 

μορφολογική  διάκριση  μεταξύ  ονομαστικής  και  αιτιατικής.  Με  βάση  τα 

προηγούμενα αναμένεται ασυμμετρία επίδοσης ανάμεσα σε ΑΥ και ΑΑ, καθώς 

επίσης  χειρότερη  επίδοση  των  ατόμων  των  ΕΓΔ  σε  σχέση  με  τις  ομάδες 

ελέγχου.

Το γλωσσικό υλικό που κατασκευάστηκε χρησιμοποιήθηκε σε ένα τεστ 

κατανόησης επιλογής παράγοντα. Στα παιδιά παρουσιάστηκαν εικόνες,   ενώ 

άκουγαν προφορικά την πρόταση με τον εξής τρόπο: ‘Δείξε μου το άλογο που 

κυνηγά τα λιοντάρια’. Θα έπρεπε να δείξουν το σωστό -κάθε φορά- δράστη ή 

πάσχοντα.  Παράδειγμα  του  πειραματικού  υλικού  παρουσιάζεται  στο 

Παράρτημα Ι. Η εξέταση για όλα τα παιδιά ήταν ατομική. Το πειραματικό υλικό 

είχε χωριστεί σε 3 μέρη, το καθένα απ’ τα οποία διεξήχθη με διαφορά 2 ημερών 

από  το  προηγούμενο.  Πριν  το  πείραμα  διεξήχθη  ένα  τεστ  προφορικής 

κατανόησης,  ώστε  να  διασφαλιστεί  ότι  οι  συμμετέχοντες  καταλάβαιναν  τα 

ρήματα  του  κυρίως  πειραματικού  μέρους.  Επίσης  προηγήθηκε  και  ένα 
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δοκιμαστικό  τεστ  προφορικής  κατανόησης,  για  να  εξοικειωθούν  οι 

συμμετέχοντες με την κατανόηση των αναφορικών προτάσεων. Το δοκιμαστικό 

τεστ αποτελούνταν από 3 εικόνες (βλ. Παράρτημα 2).

Στους  συμμετέχοντες,  λοιπόν,  παρουσιάζονταν  για  κάθε  πρόταση  2 

εικόνες,  στις  οποίες  έπρεπε  να  δείξουν  το  σωστό  δράστη  ή  πάσχοντα. 

Επιλέξαμε  να  ζητάμε  από  τα  παιδιά  να  επιλέγουν  το  σωστό  κάθε  φορά 

παράγοντα  και  όχι  απλά  τη  σωστή  εικόνα  που  δείχνει  την  πράξη  που 

περιγράφει η πρόταση, καθώς η επιλογή απλά της εικόνας ενέχει τον κίνδυνο 

να  μην  έχει  κατανοήσει  σωστά  το  παιδί  τον  αναφερόμενο  όρο  της  κύριας 

πρότασης (Arnon, 2005, Adani, 2008). Δημιουργήθηκαν 18 σετ εικόνων για το 

κυρίως  πειραματικό  υλικό  και  15  σετ  με  παραπλανητές  (fillers)  που 

παρουσιάστηκαν  σε  ψευδο-τυχαία  σειρά.  Οι  Ονοματικές  Φράσεις  όλων των 

προτάσεων  αποτελούνταν  μόνο  από  έμψυχα  ουσιαστικά,  για  να 

ελαχιστοποιηθεί  η πιθανότητα επιλογής κάποιου ουσιαστικού έναντι  κάποιου 

άλλου με βάση σημασιολογικά κριτήρια (π.χ. +έμψυχο, -έμψυχο ή +ανθώπινο, -

ανθρώπινο).  Σε κάθε πρόταση επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν μόνο ενεργητικά 

μεταβατικά ρήματα. Τα ρήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Ι είναι τα 

εξής: κυνηγώ, κοιτώ, τραβώ, πλένω, κλοτσώ, χτυπώ. Τα ουσιαστικά ουδετέρου 

γένους  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  να  «εξουδετερώσουν»  τον  παράγοντα 

πτώση κατά την απόδοση των θεματικών ρόλων είναι τα εξής:  το άλογο, το 

γαϊδούρι, το πουλί, το λιοντάρι, το πρόβατο, το κουνέλι, το ποντίκι, το αγόρι, το  

κορίτσι. Ως σωστές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που υποδείκνυαν ακριβώς τον 

παράγοντα που ζητούνταν από την πειραματική πρόταση, και όχι αυτές που 

αποτελούνταν μόνο από απλή επιλογή της σωστής εικόνας.

3.4 Πείραμα ΙΙ

3.4.1 Πειραματικό υλικό και διαδικασία

Το πείραμα αυτό σχεδιάστηκε για να μελετήσει την επίδραση της μορφολογικής 

πτώσης  στην  κατανόηση  των  αναφορικών  προτάσεων.  Τα  ρήματα  που 

χρησιμοποιήθηκαν  στο  πείραμα  ΙΙ  είναι  τα  εξής:  κυνηγώ,  τραβώ,  πλένω, 

σπρώχνω,  χτυπώ.  Τα  ουσιαστικά  αρσενικού  και  θηλυκού  γένους  που 
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χρησιμοποιήθηκαν  για  να  κάνουν  εμφανή  τον  παράγοντα  πτώση  κατά  την 

απόδοση  των  θεματικών  ρόλων  είναι  τα  εξής:  η  μαϊμού,  η  αρκούδα,  ο 

ελέφαντας, η καμήλα, η αγελάδα, ο ρινόκερος, η ζέβρα, ο πίθηκος. Ως σωστές 

θεωρήθηκαν  οι  απαντήσεις  που  υποδείκνυαν  ακριβώς  τον  παράγοντα  που 

ζητούνταν  από την  πειραματική  πρόταση,  και  όχι  αυτές  που  αποτελούνταν 

μόνο  από  απλή  επιλογή  της  σωστής  εικόνας.  Το  πειραματικό  υλικό 

περιελάμβανε 2 τύπους αναφορικών προτάσεων στην Ελληνική. Κάθε τύπος 

αναφορικής  πρότασης  περιελάμβανε  6  προτάσεις.  Συγκεκριμένα,  εξετάσαμε 

τους ακόλουθους τύπους αναφορικών προτάσεων:

Δείξε μου:

1. Αναφορικές υποκειμένου
Τη μαϊμού που πλένει την αρκούδα

Την αγελάδα που σπρώχνει τον ελέφαντα

2. Αναφορικές  αντικειμένου (λύση  αμφισημίας  με  μορφολογικό 

μαρκάρισμα πτώσης)

Τη μαϊμού που πλένει η αρκούδα

Την αγελάδα που σπρώχνει ο ελέφαντας

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν ίδια με το πρώτο πείραμα. Με βάση τα 

παραπάνω αναμένεται και εδώ ασυμμετρία επίδοσης ανάμεσα σε ΑΥ και ΑΑ, 

καθώς επίσης χειρότερη επίδοση των ατόμων των ΕΓΔ σε σχέση με τις ομάδες 

ελέγχου. Ωστόσο, αναμένεται η κατανόηση των ΑΠ με την επίλυση αμφισημίας 

μέσω της πτώσης να είναι καλύτερη σε σχέση με το πρώτο πείραμα (επίλυση 

αμφισημίας μέσω του αριθμού).
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3.5 Αποτελέσματα

3.5.1. Πείραμα Ι

Στον  πρώτο  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  του  πρώτου 

πειράματος  όπου ο παράγοντας «πτώση» έχει ουδετεροποιηθεί με τη χρήση 

του ουδετέρου γένους, για το οποίο δεν υπάρχει μορφολογική διάκριση μεταξύ 

ονομαστικής και αιτιατικής.

Πείραμα 1ο (Ουδετεροποιημένη πτώση)
Ομάδες Αναφορικές 

Υποκειμένου 

Αναφορικές 

Αντικειμένου
ΕΓΔ 

Ν=10

4,50 

(1,51)

3,70 

(1,34) 
Ομάδα 1 (4-5)

Ν=48

4,52

(1,07)

3,23

(1,60)
Ομάδα 2 (5-6)

Ν=42

4,81

(1,25)

3,31

(1,69)

Ομάδα 3 (6-7)

Ν=17

5,18 

(0,88)

3,94 

(1,78)

             Υψηλότερη δυνατή βαθμολογία: 6 
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6-7 ΕΤΩΝ

63



Όπως  βλέπουμε  με  μια  πρώτη  ματιά,  όντως  υπάρχει  ασυμμετρία 

σωστών  απαντήσεων  ανάμεσα  σε  ΑΥ  και  ΑΑ  για  όλες  τις  ομάδες  που 

συμμετείχαν. Επίσης στις ΑΥ η επίδοση της ομάδας με ΕΓΔ είναι παρόμοια με 

την επίδοση της ομάδας ελέγχου ηλικίας 4-5, ενώ είναι χειρότερη σε σχέση με 

τις άλλες 2 ομάδες. Στις ΑΑ ωστόσο, τα παιδιά με ΕΓΔ πήγαν καλύτερα από τις 

ομάδες ηλικίας 4-6, πλησιάζοντας σε επίδοση την τρίτη ομάδα ελέγχου ηλικίας 

6-7 ετών.

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA (4Χ2) με μεταβλητές τις ομάδες και τον 

τύπο των προτάσεων έδειξε ότι στο πρώτο πείραμα στατιστικά σημαντική είναι 

μόνο  η  επίδραση  του  τύπου  της  αναφορικής  πρότασης  [F(1,113)=33,779, 

p=0.000].  Αντίθετα,  δεν  αποδείχτηκε  σημαντική  η  επίδραση  της  ομάδας 

[F(3,113)=1,678,  p=0,176], ούτε και η αλληλεπίδραση τύπου της αναφορικής 

πρότασης και ομάδας [F(3,113)=0,415, p=0,742], καθώς τα παιδιά με ΕΓΔ και 

τα παιδιά ΤΑ παρουσίασαν την ίδια επίδοση και στους δύο τύπους προτάσεων. 

Με άλλα λόγια, οι επιδόσεις των ομάδων ήταν σε συνάρτηση με τον τύπο της 

αναφορικής  πρότασης  και  όχι  της  ομάδας  καθεαυτής.  Επιπλέον  στατιστική 

ανάλυση  έδειξε  πως όλες  οι  ομάδες  είχαν  την  ίδια  επίδοση,  δηλ.  καλύτερη 

επίδοση στις αναφορικές υποκειμένου από τις αναφορικές αντικειμένου.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται παραστατικότερα και στο προηγούμενο 

γράφημα. 

3.5.2. Πείραμα ΙΙ

Το  δεύτερο  πείραμα,  όπως  προαναφέρθηκε,  σχεδιάστηκε  για  να 

μελετήσει  την  επίδραση  της  μορφολογικής  πτώσης  στην  κατανόηση  των 

αναφορικών προτάσεων και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Πείραμα 2ο  (Εμφανής πτώση)
Ομάδες Αναφορικές 

Υποκειμένου

Αναφορικές 

Αντικειμένου
ΕΓΔ 4,80 3,50 
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Ν=10 (1,23) (1,35)
Ομάδα 1 (4-5)

Ν=48

4,77

(1,13)

3,0

(1,37)
Ομάδα 2 (5-6)

Ν=42

5,05 

(0,94)

2,98

(1,47)

Ομάδα 3 (6-7)

Ν=17

5,18

(0,95)

4,47

(1,41)
  Υψηλότερη δυνατή βαθμολογία: 6

0
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ΑΥ ΑΑ

ΕΓΔ
4-5 ΕΤΩΝ
5-6 ΕΤΩΝ
6-7 ΕΤΩΝ

Μια ανάλυση διακύμανσης ANOVA (4Χ2) έδειξε ότι στο δεύτερο πείραμα 

στατιστικά  σημαντικός  παράγοντας  υπήρξε  το  είδος  της  πρότασης 

[F(1,113)=68,597,  p=0.000],  αλλά  και  η  ομάδα  των  συμμετεχόντων 

[F(3,113)=4,073,  p=0.000].  Επίσης,  στατιστικά  σημαντική  εμφανίστηκε  η 

αλληλεπίδραση ομάδας και είδους της πρότασης [F(3,113)=3,320, p=0.022].

Όπως  φαίνεται  και  εδώ  παρουσιάζεται  ασυμμετρία  ανάμεσα  στην 

κατανόηση  ΑΥ και  ΑΑ,  με  τις  ΑΥ να  υπερτερούν.  Και  πάλι  η  επίδοση  της 

ομάδας  με  ΕΓΔ  στις  ΑΥ είναι  παρόμοια  με  αυτή  των  παιδιών  της  πρώτης 

ομάδας, ενώ η επίδοσή τους στις ΑΑ είναι καλύτερη από αυτή των παιδιών 4-6 

ετών  (2  πρώτες  ομάδες  ελέγχου).  Ωστόσο,  δεν  φτάνει  στα  επίπεδα  των 

παιδιών  ηλικίας  6-7  ετών.  Η  ανάλυση  που  έγινε  μέσα  στις  ομάδες  που 

συμμετείχαν  έδειξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στις  σωστές 

απαντήσεις  για  τις  αναφορικές  προτάσεις  υποκειμένου  και  αντικειμένου,  σε 

όλες τις ομάδες που συμμετείχαν.
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Τέλος, μια επιπλέον σχεδιασμένη Scheffe post-hoc ανάλυση ανέδειξε ως 

στατιστικά  σημαντική  τη  διαφορά  των  σωστών  απαντήσεων  ανάμεσα  στην 

πρώτη ομάδα ΤΑ (4-5 ετών)  και στην τρίτη ομάδα ΤΑ (6-7 ετών)  [p=0.010]. 

Στατιστικά σημαντική υπήρξε και η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη ομάδα ΤΑ (5-

6 ετών) και στην τρίτη, ηλικίας 6-7 ετών [p=0.041]

3.5.3. Σύγκριση 1ου και 2ου πειράματος

Ας περάσουμε τώρα και στη σύγκριση των 2 πειραμάτων μεταξύ τους, όπως 

εμφανίζονται παρακάτω.

Σύγκριση 1ου-2ου πειράματος
Ομάδες 1οπείραμα

(ΑΥ+ΑΑ)

2ο πείραμα

(ΑΥ+ΑΑ)
ΕΓΔ 

Ν=10

8,20 

(2,35)

8,30 

(1,95)
Ομάδα 1 (4-5)

Ν=48

7,75

(1,90)

7,77

(2,09)
Ομάδα 2 (5-6)

Ν=42

8,12 

(2,41)

8,02

(1,88)

Ομάδα 3 (6-7)

Ν=17

9,12 

(2,12)

9,65 

(1,58)

Υψηλότερη δυνατή βαθμολογία: 12
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Όπως βλέπουμε στα παραπάνω σχεδιαγράμματα ο παράγοντας «μορφολογικά 

φανερά μαρκαρισμένη πτώση» που χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος επίλυσης της 

αμφισημίας στο δεύτερο πείραμα, δε φάνηκε να επηρεάζει καμία ομάδα, εκτός 

από  την  τρίτη  ομάδα  ελέγχου  ΤΑ.  Επομένως,  η  πτώση  δεν  είναι  τόσο 

αναγνωρίσιμη και κατανοητή για απόδοση θεματικών ρόλων σε μια αναφορική 

πρόταση ούτε στα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, αλλά και ούτε και στα παιδιά με 

ΕΓΔ, καθώς δεν τα βοηθά να αυξήσουν το μέσο όρο σωστών απαντήσεών 

τους σε σχέση με το πρώτο πείραμα. Μόνο στην ηλικία 6-7 ετών φαίνεται ότι 

πλέον αναγνωρίζεται και αυξάνει το Μ.Ο. σωστών απαντήσεων.

Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε σύντομα τις σωστές απαντήσεις που δόθηκαν και 

στα  δύο  πειράματα  μαζί,  ανάλογα  με  το  είδος  της  πρότασης  στο  οποίο 

εξετάστηκαν  οι  συμμετέχοντες.  Τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  αμέσως 

παρακάτω:

 

Σύγκριση  Αναφορικών  Υποκειμένου-Αναφορικών 

Αντικειμένου
Ομάδες Αναφορικές 

Υποκειμένου 
Αναφορικές 

Αντικειμένου
ΕΓΔ 9,30 7,20 
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Ν=10 (2,54) (2,25)
Ομάδα 1 (4-5)

Ν=48

9,29

(1,62)

6,23

(2,42)
Ομάδα 2 (5-6)

Ν=42

9,86 

(1,65)

6,29 

(2,83)

Ομάδα 3 (6-7)

Ν=17

10,35 

(1,62)

8,41 

(2,57)

Υψηλότερη δυνατή βαθμολογία: 12

0
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8
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12

ΑΥ ΑΑ

ΕΓΔ
4-5 ΕΤΩΝ
5-6 ΕΤΩΝ
6-7 ΕΤΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και για το κάθε πείραμα ξεχωριστά, το είδος της πρότασης 

αποδείχτηκε σημαντικός παράγοντας που επηρέασε το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων για  κάθε  ομάδα ξεχωριστά  και  στα 2  πειράματα.  Έτσι  όλες  οι 

ομάδες  και  στα  2  πειράματα,  όπως  προαναφέρθηκε,  είχαν  σημαντικά 

στατιστική καλύτερη επίδοση στις αναφορικές προτάσεις υποκειμένου με την 

τρίτη  ομάδα  να  φτάνει  σχεδόν  το  100% σε  σωστές  απαντήσεις  (10,35/12). 

Αντίθετα στις αναφορικές προτάσεις αντικειμένου η επίδοση όλων των παιδιών 

είναι χειρότερη και διαφέρει περίπου κατά 2 (ΕΓΔ, 6-7) έως 3 μονάδες (4-5,5-

6).

Τέλος  παρουσιάζω  συγκεντρωτικά  τα  αποτελέσματα  των  δύο 

πειραμάτων ώστε να είναι πιο εύκολα οπτικά κατανοητά τα αποτελέσματα:
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ΕΓΔ
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6-7 ετών

Βλέποντας  λοιπόν  και  αυτό  το  συγκεντρωτικό  πίνακα  εύκολα 

παρατηρούμε την υπεροχή των ΑΥ όσον αφορά την κατανόηση σε σχέση με τις 

ΑΑ  και  στα  δύο  πειράματα.  Επίσης,  είναι  εμφανές  πως  ο  παράγοντας 

«εμφανής μορφολογικά πτώση» που υπάρχει στο πείραμα ΙΙ δεν φαίνεται να 

αυξάνει σημαντικά την κατανόηση των ΑΥ σε καμία ομάδα (μικρή αύξηση στην 

ΕΓΔ,  και  στις  ομάδες  4-5  και  5-6  ετών).  Αντίθετα  στις  ΑΑ,  όχι  μόνο  δεν 

βελτιώνει  έστω και  ελάχιστα  τα  αποτελέσματα  των τριών πρώτων ομάδων, 

αλλά αντίθετα τα μειώνει. Η μόνη ομάδα η οποία φαίνεται να αναγνωρίζει και να 

επωφελείται  από  τον  παράγοντα  «εμφανής  μορφολογικά  πτώση»  στην 

κατανόηση των ΑΑ είναι η ομάδα ηλικίας 6-7 ετών που βελτιώνει σημαντικά την 

επίδοσή  της  σε  σχέση  με  το  πρώτο  πείραμα  (στο  οποίο  η  επίλυση  της 

αμφισημίας γίνεται μέσω του αριθμού, όπως έχουμε πει προηγουμένως). 
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4  Ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 

του πειράματος και να συζητηθούν σε σύγκριση με τις υπάρχουσες έρευνες και 

θεωρίες. Επιπλέον, με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την 

έρευνα,  θα  δημιουργηθεί  μια  εκπαιδευτική  πρόταση  που  θα  στοχεύει  στη 

διευκόλυνση της κατάκτησης των Αναφορικών Προτάσεων, τόσο από άτομα με 

ΕΓΔ όσο και από άτομα τυπικής ανάπτυξης ή από μαθητές της ελληνικής ως 

ξένης. 

4.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Όπως  φαίνεται  από  τα  αποτελέσματα  που  παρουσιάστηκαν  στο 

προηγούμενο  κεφάλαιο,  όλες  οι  ομάδες  και  στα  δύο  πειράματα  έδειξαν 

στατιστικά καλύτερη επίδοση στην κατανόηση των Αναφορικών Υποκειμένου 

σε σχέση με τις Αναφορικές Αντικειμένου. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν 

με  τα  αποτελέσματα  αντίστοιχων  ερευνών,  καθώς  σε  όλες  υπάρχει  αυτή  η 

ασυμμετρία (Friedmann κ.ά. 2004, Guasti κ.ά., 2008 κ.ά.). Αυτή η διαφορά είναι 

σημαντικό να τονιστεί  πως υπάρχει και σε όλες τις ομάδες ελέγχου, γεγονός 

που αποδεικνύει τη δυσκολία κατανόησης αυτών των σύνθετων δομών ακόμα 

και για παιδιά της πρώτης τάξης δημοτικού (6-7 ετών), τα οποία κατανόησαν τις 

ΑΑ  σε  ποσοστό  περίπου  70%.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  συμφωνούν  με  την 

Αρχή Προτίμησης της Ελάχιστης Αλυσίδας της  De Vincenzi (1991), σύμφωνα 

με  την  οποία,  όπως  είπαμε,  υπάρχει  πάντα  προτίμηση  για  τις  μικρότερες 

αλυσίδες  (shorter  chains)  κατά  την  επεξεργασία  της  πρότασης.  Επομένως, 

αναμένεται προτίμηση για ερμηνεία των αναφορικών προτάσεων ως ΑΥ και όχι 

ως ΑΑ λόγω του ότι,  όπως είπαμε (κεφ. 2),  στις αναφορικές υποκειμένου η 

απόσταση μεταξύ του ίχνους και του μετακινούμενου στοιχείου είναι μικρότερη 

απ’ ό,τι στις αναφορικές αντικειμένου. 

Στο πρώτο πείραμα δεν υπάρχει σημαντική διαφορά επίδοσης ανάμεσα 

στις ομάδες, τόσο στις ΑΥ όσο και στις ΑΑ. Χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι πως 
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τα παιδιά με ΕΓΔ στην κατανόηση των ΑΥ έχουν ποσοστό παρόμοιο με τα ΤΑ 

παιδιά ηλικίας 4-5 ετών, ενώ στην κατανόηση ΑΑ πήγαν σαφώς καλύτερα από 

τις ομάδες 4-5 και 5-6, χωρίς ωστόσο να φτάνουν σε επίδοση τα ΤΑ ηλικίας 6-7 

ετών, ειδικά στο δεύτερο πείραμα. Αυτό το γεγονός ίσως να ερμηνεύεται από 

την αναπτυξιακή φύση της διαταραχής, καθώς κατά μέσο όρο τα παιδιά με ΕΓΔ 

ήταν μεγαλύτερα κατά περίπου δύο με τρία χρόνια σε σχέση με τις δύο πρώτες 

ομάδες ελέγχου. Αυτό βέβαια δεν τα έχει οδηγήσει σε κατάκτηση της δομής των 

ΑΠ ίδια με τα παιδιά που είναι μόλις ένα χρόνο περίπου μικρότερα, αλλά ίσως 

ήταν  σε  θέση  να  αντιληφθούν  περισσότερα  σχετικά  με  το  σχεδιασμό  του 

πειράματος, καθώς γενικότερα σκέφτονταν περισσότερο πριν απαντήσουν, σε 

σχέση με τα παιδιά του νηπιαγωγείου (4-6 ετών). Αυτό ίσως να τα οδήγησε και 

σε  υπερδιόρθωση  και  να  μείωσε  τις  σωστές  απαντήσεις  στις  αναφορικές 

υποκειμένου.

Στο  δεύτερο  πείραμα  η  μόνη  ομάδα  που  επηρεάστηκε  από  τον 

παράγοντα «πτώση» και βελτίωσε την κατανόηση των ΑΑ ήταν η τρίτη ομάδα 

ελέγχου, τα αποτελέσματα της οποίας συμφωνούν με την πρόβλεψη των Fodor 

& Inoue, με βάση την οποία η εμφανής πτώση οδηγεί σε λιγότερο απαιτητική 

διαδικασία επανανάλυσης, καθώς φαίνεται να παρέχει πιο ξεκάθαρα τον τρόπο 

αναδόμησης της πρότασης. Όταν ο επεξεργαστής τοποθετεί ένα ίχνος αμέσως 

μετά από το συμπληρωματικό δείκτη που, στη θέση του υποκειμένου, διατηρεί 

αυτή την ανάλυση μέχρι  να συναντήσει  τη μεταρηματική ΟΦ σε ονομαστική 

πτώση. Τότε, το ίχνος θα πρέπει να μετακινηθεί από τη θέση του υποκειμένου, 

δηλαδή την κεφαλή της πρότασης, και ο ρόλος του υποκειμένου να αποδοθεί 

στη μεταρηματική ΟΦ. Έχουν επομένως ήδη αποδοθεί οι θεματικοί ρόλοι και 

πρέπει να αποδοθούν εκ νέου. Η διαδικασία αυτή όμως δεν είναι τόσο δύσκολη 

για τον επεξεργαστή, καθώς ο επεξεργαστής έχει στη διάθεσή του και τις δύο 

ΟΦ που θα αναλάβουν τους ρόλους μετά τη νέα ανάλυση. Αντίθετα, όταν η 

επίλυση  της  αμφισημίας  γίνεται  μέσω  του  αριθμού  που  βρίσκεται  στην 

κατάληξη του ρήματος,  ο επεξεργαστής αντιλαμβάνεται  ότι  έχει  κάνει  λάθος, 

αλλά ακόμη δεν έχει στη διάθεσή του κάποια ΟΦ σε πληθυντικό αριθμό, ώστε 

να της δώσει το ρόλο του υποκειμένου. Αυτό ίσως τον οδηγεί  στην πρώιμη 

ηλικία αλλά και στην ΕΓΔ να αγνοεί  αυτό το στοιχείο συμφωνίας Υ-Ρ και να 

συνεχίζει την ανάλυσή του με τον τρόπο που ξεκίνησε. 
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Επιπλέον,  αυτά  τα  ευρήματα  μπορούν  να  εξηγηθούν  και  από  την 

Υπόθεση  Ανίχνευσης  σε  Παράταιρο  Στάδιο  (Mismatch Detection Stage 

Hypothesis,  MDSH - Guasti κ.ά., 2009) σύμφωνα με την οποία αυτό που έχει 

σημασία  είναι  το  στάδιο  της  γραμματικής  κατά  το  οποίο  εμφανίζεται  η 

προσωρινή  αμφισημία.  Όταν  η  αμφισημία  επιλύεται  μέσω  της  πτώσης,  η 

αγραμματικότητα γίνεται αντιληπτή ταυτόχρονα με την εκ νέου ανάθεση ρόλων 

από τον επεξεργαστή. Αντίθετα, όταν η αμφισημία επιλύεται βάση του αριθμού 

του  ρήματος,  μια  προσωρινή  θεματική  δομή  της  πρότασης  έχει  ήδη 

δημιουργηθεί  και  η  αγραμματικότητα  γίνεται  αντιληπτή  κατά  το  στάδιο  του 

ελέγχου συμφωνίας,  ο οποίος αποτελεί  μορφοσυντακτική διαδικασία που δε 

συμμετέχει στη σημασιολογική ερμηνεία της πρότασης. Επομένως, σύμφωνα 

με την  MDSH θεωρία,  η επανανάλυση με τη βοήθεια της πτώσης είναι  πιο 

εύκολη για τον επεξεργαστή, καθώς συμβαίνει κατά τη σημασιολογική ερμηνεία 

της πρότασης, ενώ η επανανάλυση που προκύπτει κατά το στάδιο του ελέγχου 

συμφωνίας είναι πιο δύσκολη, καθώς έρχεται σε ένα σημείο όπου η απόδοση 

θεματικών όρων έχει ολοκληρωθεί. 

Το στοιχείο της «πτώσης» όμως, όπως είπαμε, δε βοηθά να αναλυθούν 

σωστά οι ΑΑ από τα μικρότερα παιδιά των ομάδων ελέγχου και από τα παιδιά 

με ΕΓΔ, παρόλο που, όπως είδαμε (Θεοφανοπούλου - Κοντού, 1973), η κλίση 

των  πρωτοτυπικών  ουσιαστικών  κατακτάται  αρκετά  νωρίς  στην  παιδική 

γλώσσα. Παρόλο, λοιπόν, που η κατάκτηση και χρήση των πτώσεων γίνεται 

νωρίς,  ίσως  ο  συνδυασμός  πτώσης  και  συντακτικού  ρόλου  να  μην  έχει 

ολοκληρωθεί, κυρίως για τις σύνθετες δομές, μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Η 

παγίωση  της  γνώσης  αυτής,  όπως  φαίνεται  από  τα  δεδομένα  μας,  γίνεται 

ισχυρότερη και σαφέστερη στα παιδιά ηλικίας 6-7 ετών και μετά, εύρημα που 

συμφωνεί  και  με  τις  άλλες  έρευνες  για  την  κατάκτηση  των  ΑΠ  που 

παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο (Stavrakaki,  2001,,  Guasti κ.ά.,2008, 

Arosio κ.ά., 2009 μεταξύ άλλων).

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που είχε βρει  η  Stavrakaki (2001) στη 

μόνη έρευνα για τις ΑΠ στην ΕΓΔ στα ελληνικά, στην οποία συμμετείχαν παιδιά 

με σοβαρή ΕΓΔ και μικρότερη ηλικία, τα ποσοστά για τις ΑΑ είναι παρόμοια. 

Στις ΑΥ η επίδοση σε αυτό το πείραμα είναι καλύτερη, πιθανότατα λόγω της 

διαφορετικής πειραματικής μεθόδου.  
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Το γεγονός ότι η ομάδα της ΕΓΔ δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές  με  κάποια  από  τις  ομάδες  ελέγχου,  αν  και  παρουσίασε  γενικά 

χειρότερη επίδοση σε σχέση με την τρίτη ομάδα ελέγχου, ίσως οφείλεται στην 

ηλικιακή  της  ετερογένεια  (5-12  ετών),  καθώς  μια  πιο  προσεκτική  ματιά  στα 

αποτελέσματά της δείχνει πως τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν σαφώς καλύτερες 

επιδόσεις  (παράρτημα).  Αυτή  η  παρατήρηση  επιβεβαιώνει  άλλωστε  τον 

αναπτυξιακό χαρακτήρα της διαταραχής. Επιπλέον, ίσως οφείλεται στον τύπο 

του  πειράματος,  καθώς  χρησιμοποιήθηκαν  2  εικόνες  για  κάθε  πειραματική 

πρόταση, και όχι μία ενιαία με 3 παράγοντες. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω 

μια ποιοτική διαφορά που δεν μπορεί να γίνει εμφανής από τα αποτελέσματα 

της πειραματικής διαδικασίας: τα παιδιά με ΕΓΔ, καθώς και τα μικρότερα παιδιά 

που  εξετάστηκαν  ήταν  σε  γενικές  γραμμές  πιο  διστακτικά  και  αβέβαια  στις 

απαντήσεις τους και πολλές φορές χρειαζόταν να επαναλάβω την πειραματική 

πρόταση για να λάβω κάποια απάντηση. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν 

πιο σίγουρα για τις απαντήσεις τους και απαντούσαν πιο γρήγορα. Επίσης, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη πως όλα τα παιδιά με ΕΓΔ που εξετάστηκαν είτε είχαν 

ολοκληρώσει  τον  κύκλο  λογοθεραπείας  τους,  είτε  βρίσκονταν  ήδη  σε 

προχωρημένο  στάδιο  και  επομένως  είχαν  ήδη  έρθει  σε  επαφή  με  τεχνικές 

απόδοσης θεματικών ρόλων σε προτάσεις.

4.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στα  πλαίσια  των  μεθόδων  παρέμβασης  που  παρουσιάστηκαν  στο 

πρώτο  κεφάλαιο  (βλ.1.6)  σχεδιάστηκε  μια  εκπαιδευτική  πρόταση  που 

ευελπιστώ  πως  μπορεί  να  φανεί  χρήσιμη  τόσο  σε  λογοπεδικούς  που 

ασχολούνται με τα γλωσσικά προβλήματα των παιδιών με διαταραχές όσο και 

στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς, όπως 

είδαμε από τα αποτελέσματά μας, και σε αυτές τις ηλικίες της ΤΑ η απόδοση 

θεματικών  ρόλων  στις  ΑΠ  παρουσιάζει  δυσκολίες.  Επιπλέον,  θεωρώ  πως 

μπορεί  να  βοηθήσει  και  όσους  διδάσκουν  την  ελληνική  ως  δεύτερη/ξένη 

γλώσσα,  καθώς  οι  ελληνικές  ΑΠ  αναμένεται  να  δημιουργούν  δυσκολίες  σε 

άτομα των οποίων η μητρική γλώσσα έχει πιο σταθερή σειρά όρων από την 
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ελληνική (π.χ. αγγλική). Σαφώς, πιο απαιτητικά ακόμη είναι τα πράγματα για 

τους  νεαρούς  αλλοδαπούς  που  φοιτούν  στα  ελληνικά  δημοτικά  σχολεία,  οι 

οποίοι πέρα από τις επιρροές της μητρικής τους γλώσσας είναι και μικροί σε 

ηλικία,  γεγονός  που,  όπως είδαμε,  αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  για  τη 

σωστή  κατανόηση  αυτού  του  είδους  των  προτάσεων.  Η  πρόταση  που 

ακολουθεί δεν αποτελεί βεβαίως ένα ολοκληρωμένο σύστημα διδασκαλίας κάθε 

είδους  ΑΠ,  καθώς  εστιάζει  στους  τύπους  που  εξετάστηκαν  στην  παρούσα 

εργασία, αλλά περισσότερο δίνει  ένα έναυσμα για το σχεδιασμό αντίστοιχων 

και πληρέστερων συστημάτων για τη διδασκαλία τις ελληνικής γλώσσας.

Η πρόταση βασίζεται στις  Μεταγλωσσικές Μεθόδους Παρέμβασης που, 

όπως προαναφέρθηκε,  περιλαμβάνουν ρητή διδασκαλία  της γλώσσας με τη 

χρήση οπτικών ερεθισμάτων. Για να επιτευχθεί ο στόχος επέλεξα με τη χρήση 

σχημάτων και  χρωμάτων για  να  κωδικοποιήσω χαρακτηριστικά  της πτώσης 

(άρα και του θεματικού ρόλου), του αριθμού (στα ρήματα) και του είδους της 

φράσης. Έτσι, οι ΟΦ ταυτίζονται με το σχήμα του κύκλου, ενώ οι ρηματικές με 

το σχήμα του τριγώνου. Στις ΟΦ (κύκλοι), θα αλλάζει το χρώμα, ανάλογα με το 

θεματικό ρόλο που τους αποδίδεται και για τα Υποκείμενα – ονομαστική πτώση 

θα είναι πράσινο, ενώ για τα Αντικείμενα θα είναι κόκκινο. Επιπλέον, στις ΡΦ το 

τρίγωνο θα είναι κίτρινο, όταν η φράση θα είναι ενικού αριθμού και ροζ, όταν η 

φράση θα είναι πληθυντικού αριθμού. Σχηματίζονται λοιπόν τα εξής: 

   

 = ΟΦ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

= ΟΦ ΣΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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= ΡΦ ΕΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

= ΡΦ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Έχοντας έτοιμα κομμένα πολλά από τα παραπάνω σχήματα ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να εξηγήσει στους μαθητές τι συμβολίζει το καθένα, ανάλογα πάντα με 

την ηλικία τους. Σε μεγαλύτερους μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσει απευθείας 

όρους μεταγλώσσας, ενώ σε μικρότερους θα πρέπει να συνδέσει  την έννοια 

του  υποκειμένου  με  αυτή  του  δράστη  και  του  αντικειμένου  με  αυτή  του 

πάσχοντα. Επιπλέον, θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή των παιδιών στο αν 

το  ρήμα δείχνει  πολλούς  ή  έναν  δράστη.  Σε  αυτή  τη  διαδικασία φυσικά θα 

βοηθήσει  τον  εκπαιδευτικό  η  χρήση  ερωτήσεων  Υποκειμένου  (Ποιος;) και 

Αντικειμένου  (Ποιον;),  όσο και  η  εστίαση  της  προσοχής  των μαθητών στην 

κατάληξη του ρήματος με ερωτήσεις του τύπου: «Πόσοι κυνηγούν; Πολλοί ή 

ένας;» 

Αφού  καταστούν  σαφή  τα  προηγούμενα,  ο  εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιώντας τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα και δίνοντας 

γραπτά την πρόταση στα παιδιά, αρχικά βοηθά να τοποθετήσουν οι μαθητές τα 

κατάλληλα σχήματα κάτω από τους όρους της πρότασης που έχουν μπροστά 

τους. Έπειτα βάζουν το σωστό χρώμα και στο σωστό δράστη και πάσχοντα της 

εικόνας. Ο εκπαιδευτικός διορθώνει, εξηγεί και βοηθά τους μαθητές, ώσπου να 

κατανοήσουν τη χρήση του αριθμού και της πτώσης στη σωστή απόδοση των 

θεματικών ρόλων. 16

16  Δεν βάζω στη διδασκαλία τις έννοιες του αναφερόμενου όρου της κύριας πρότασης και του 
κενού, καθώς έτσι θα χρειαζόταν πιο σύνθετη μεταγλώσσα, που μάλλον θα δυσκόλευε τους 
μαθητές, παρά θα βελτίωνε την κατανόησή τους. Έτσι, χρησιμοποιώ το Α της κύριας πρότασης 
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Όταν οι  μαθητές κατανοήσουν τις ΑΠ αναμένεται  να είναι  σε θέση να 

σχηματίσουν το παρακάτω, ακούγοντας για παράδειγμα την πρόταση «Δείξε 

μου:  

το άλογο που κυνηγούν τα λιοντάρια»

απευθείας ως Υ ή Α της δευτερεύουσας.
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Με αυτό τον τρόπο πιστεύω πως οι εκάστοτε μαθητές θα μπορέσουν 

ποιο εύκολα να αποκωδικοποιήσουν το ρόλο του δράστη και του πάσχοντα και 

να κατανοήσουν σωστά τέτοιου είδους προτάσεις.17 

17 Αν η άσκηση απευθύνεται  σε πολύ μικρά παιδιά θα μπορούσαν τα αρχικά Υ και  Α που 
βρίσκονται μέσα στους κύκλους να αντικατασταθούν από μια εικόνα ενεργητική (π.χ. κάποιος 
που τρέχει) και μια εικόνα παθητική (π.χ. κάποιος που τον πιάνει ένα χέρι).
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Επίλογος

Η  παρακάτω  εργασία  έχει  στόχο  να  εμπλουτίσει  την  τρέχουσα 

βιβλιογραφία με  νέα δεδομένα και να προσεγγίσει την ΕΓΔ υπό το πρίσμα της 

Νέας Ελληνικής γλώσσας (ΝΕ). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε στην παρούσα 

εργασία  η  κατανόηση  των  αναφορικών προτάσεων από παιδιά  με  ΕΓΔ και 

διερευνήθηκε ο ρόλος των μορφολογικών δεικτών του αριθμού, της πτώσης και 

του  γένους  στη  σωστή  κατανόηση  των  προτάσεων  αυτών.  Τα  δεδομένα 

βασίστηκαν  στα  αποτελέσματα  2  πειραμάτων  κατανόησης  λόγου  από  10 

ελληνόφωνα παιδιά με διαγνωσμένη ΕΓΔ.

Στο  1ο  κεφάλαιο  της  εργασίας  παρουσιάστηκαν ορισμένα εισαγωγικά 

στοιχεία για την ΕΓΔ και δόθηκε έμφαση στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που 

φαίνεται  να  παρουσιάζει  η  διαταραχή  σε  διάφορες  γλώσσες,  αλλά και  στην 

ελληνική. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι γλωσσολογικές και μη – γλωσσολογικές 

θεωρίες που έχουν προταθεί  για να εξηγήσουν τη διαταραχή.  Τέλος, καθώς 

στόχος  της  εργασίας  ήταν  και  η  δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  για  τη 

διδασκαλία των αναφορικών προτάσεων, παρατέθηκαν σύντομα και οι μέθοδοι 

εκπαιδευτικής και λογοθεραπευτικής παρέμβασης που ακολουθούνται σήμερα 

στη ΕΓΔ.

Θεματική  του  2ου κεφαλαίου  αποτέλεσαν  οι  ΑΠ  στη  ΝΕ  και  πιο 

συγκεκριμένα  η  δομή  τους  και  η  κατάκτησή  τους,  τόσο  από  τυπικά 

αναπτυσσομένους πληθυσμούς όσο και από άτομα με ΕΓΔ. Επίσης, έγινε μια 

σύντομη  παρουσίαση  των  συστατικών  της  Ονοματικής  Φράσης  που  θα 

αποτελέσουν  τους  δείκτες  επίλυσης  της  αμφισημίας  στις  προτάσεις  του 

πειραματικού υλικού. 

Το 3ο κεφάλαιο αφιερώθηκε στην παρουσίαση του πειραματικού μέρους 

της έρευνάς μας, αναλύθηκε η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός των πειραμάτων 

και  παρουσιάστηκαν  τα  αποτελέσματα  τους.  Επίσης,   τα  αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν  με  αντίστοιχα  αποτελέσματα  παιδιών  τυπικής  ανάπτυξης.  Με 

βάση  τα  αποτελέσματα  όλες  οι  ομάδες  και  στα  δύο  πειράματα  έδειξαν 

στατιστικά καλύτερη επίδοση στην κατανόηση των Αναφορικών Υποκειμένου 

σε  σχέση  με  τις  Αναφορικές  Αντικειμένου.  Ο  παράγοντας  «εμφανώς 

χαρακτηρισμένη πτώση» δε φάνηκε να αναγνωρίζεται από τα παιδιά με ΕΓΔ, 

ως στοιχείο που τα βοηθά στην απόδοση θεματικών ρόλων.
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Τέλος,  στο  4ο κεφάλαιο ακολούθησε η ερμηνεία  και  η  συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και  έγινε  μια ενδεικτική  πρόταση δημιουργίας εκπαιδευτικού 

υλικού που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σε λογοπεδικούς και εκπαιδευτικούς 

κατά τη διδασκαλία των Αναφορικών Προτάσεων.

Τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής ελπίζω να αποτελέσουν γόνιμο 

έδαφος συζήτησης και εφαλτήριο περισσότερων ερευνών που θα στοχεύουν 

στην κατανόηση της φύσης της ΕΓΔ και στα γλωσσικά προβλήματα που αυτή 

προκαλεί  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  γλώσσας.  Άλλωστε,  μόνο  με  την  επαρκή 

κατανόηση της φύσης του προβλήματος και των συνεπειών του θα είμαστε σε 

θέση  να  προτείνουμε  αργότερα  και  κατάλληλους  τρόπους  προσέγγισης  της 

διαταραχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΙΡΑΜΑ 1 : ΕΓΔ

 
Υποκείμενα Ηλικία  Φύλο ΑΥ ΑΑ
Μάγδα 11,9 Θ 4/6 5/6
Χρήστος 9,6 Α 6/6 6/6
Θανάσης 9,0 Α 6/6 5/6
Παρασκευή 5,9 Θ 5/6 2/6
Στέλλα 7,2 Θ 4/6 4/6
Κωνσταντίνος 5,7 Α 2/6 3/6
Μαρία 6,11 Θ 5/6 3/6
Βίκυ 7,7 Θ 5/6 2/6
Νεκτάριος 6,8 Α 6/6 4/6
Άννα 6,0 Θ 2/6 3/6

M.O. 45/60
75%

37/60
61.67%

2. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ: ΕΓΔ
 

Υποκείμενα Ηλικία  Φύλο ΑΥ ΑΑ
Μάγδα 11,9 Θ 6/6 4/6
Χρήστος 9,6 Α 6/6 6/6
Θανάσης 9,0 Α 6/6 2/6
Παρασκευή 5,9 Θ 4/6 1/6
Στέλλα 7,2 Θ 5/6 3/6
Κωνσταντίνος 5,7 Α 3/6 4/6
Μαρία 6,11 Θ 4/6 4/6
Βίκυ 7,7 Θ 6/6 4/6
Νεκτάριος 6,8 Α 5/6 3/6
Άννα 6,0 Θ 3/6 4/6

M.O. 48/60
80

35/60
58.33

3. ΠΕΙΡΑΜΑ Ι: ΟΜΑΔΑ 4-5

Υποκείμενα Ηλικία ΑΥ ΑΑ
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(1) 4,9 6/6 4/6
(2) 4,4 6/6 3/6
(3) 4,5 5/6 2/6
(4) 4,9 6/6 4/6
(5) 4 2/6 3/6
(6) 4,4 3/6 2/6
(7) 4,9 6/6 0/6
(8) 4,5 4/6 2/6
(9) 4,8 4/6 5/6
(10) 4 5/6 5/6
100 4,1 4/6 4/6
101 4,8 5/6 5/6
102 4,7 3/6 3/6
103 4,3 5/6 4/6
104 4,10 5/6 4/6
105 4,8 5/6 4/6
106 4,3 5/6 5/6
107 4,0 4/6 1/6
108 4,9 5/6 4/6
109 4,8 4/6 6/6
110 4,7 5/6 4/6
111 4,4 6/6 1/6
112 4,10 2/6 4/6
113 4,0 3/6 3/6
114 4,0 2/6 4/6
115 4,2 2/6 4/6
116 4,7 5/6 2/6
117 4,10 5/6 4/6
118 4,4 4/6 5/6
119 4,0 5/6 2/6
120 4,9 5/6 2/6
121 4,11 6/6 4/6
122 4,0 5/6 6/6
123 4,7 5/6 6/6
124 4,6 5/6 5/6
125 4,0 5/6 6/6
126 4,0 5/6 2/6
127 4,6 5/6 4/6
128 4,9 4/6 1/6
129 4,2 5/6 2/6
130 4,3 5/6 3/6
131 4,0 4/6 1/6
132 4,7 5/6 1/6
133 4,11 5/6 2/6
134 4,0 5/6 0/6
135 4,6 4/6 3/6
136 4,0 4/6 2/6
137 4,6 4/6 2/6
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M.O.
217/288
75,35%

4,5/6

155/288
53,8%
3,2/6

4. ΠΕΙΡΑΜΑ Ι : ΟΜΑΔΑ 5-6

Υποκείμενα Ηλικία ΑΥ ΑΑ
(11) 5,6 6/6 3/6
(12) 5,2 3/6 3/6
(13) 5,2 5/6 3/6
(14) 5,3 6/6 2/6
(15) 5,7 6/6 6/6
(16) 5,3 5/6 2/6
(17) 5,1 5/6 4/6
(18) 5,1 5/6 2/6
(19) 5,3 4/6 3/6
(20) 5,1 5/6 4/6
(21) 5,1 5/6 6/6
200 5,0 5/6 5/6
201 5,2 5/6 3/6
202 5,3 5/6 5/6
203 5,3 6/6 6/6
204 5,3 4/6 4/6
205 5,3 6/6 5/6
206 5,2 5/6 5/6
207 5,0 4/6 4/6
208 5,3 2/6 2/6
209 5,5 5/6 2/6
210 5,6 4/6 3/6
211 5,10 6/6 2/6
212 5,9 5/6 0/6
213 5,6 0/6 2/6
214 5,3 5/6 5/6
215 5,5 4/6 2/6
216 5,0 4/6 4/6
217 5,6 5/6 1/6
218 5,4 5/6 5/6
219 5,7 6/6 6/6
220 5,8 6/6 6/6
221 5,8 6/6 5/6
222 5,9 5/6 3/6
223 5,5 2/6 0/6
224 5,5 6/6 4/6
225 5,0 6/6 2/6
226 5,6 6/6 0/6
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227 5,1 4/6 3/6
228 5,0 5/6 2/6
229 5,6 5/6 2/6
230 5,0 5/6 3/6

M.O.
202/252
80,15%

4,8/6

139/252
55,16%

3,3/6

4. ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ 6-7

Υποκείμενα Ηλικία ΑΥ ΑΑ
22 6,9 5/6 6/6
23 6,8 6/6 1/6
24 6,9 5/6 6/6
25 6,5 5/6 2/6
26 6,6 6/6 2/6
27 6,11 4/6 2/6
28 7 6/6 6/6
29 6,9 4/6 3/6
30 6,11 6/6 4/6
31 6,10 6/6 5/6
300 6,1 3/6 3/6
301 6,2 5/6 5/6
302 6,2 5/6 6/6
303 6,3 6/6 6/6
304 6,2 5/6 2/6
305 6,6 5/6 5/6
306 6,0 6/6 3/6

M.O.
88/102
86,3%
5,18/6

67/102
65,7%
3,9/6

6. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ: ΟΜΑΔΑ 4-5

Υποκείμενα Ηλικία ΑΥ ΑΑ
(1) 4,9 5/6 5/6
(2) 4,4 5/6 3/6
(3) 4,5 5/6 4/6
(4) 4,9 6/6 6/6
(5) 4 5/6 4/6
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(6) 4,4 5/6 3/6
(7) 4,9 5/6 5/6
(8) 4,5 6/6 2/6
(9) 4,8 5/6 3/6
(10) 4 5/6 3/6
100 4,1 6/6 4/6
101 4,8 6/6 5/6
102 4,7 6/6 3/6
103 4,3 3/6 1/6
104 4,10 6/6 4/6
105 4,8 4/6 5/6
106 4,3 5/6 2/6
107 4,0 2/6 3/6
108 4,9 6/6 5/6
109 4,8 3/6 3/6
110 4,7 6/6 1/6
111 4,4 4/6 2/6
112 4,10 5/6 1/6
113 4,0 4/6 3/6
114 4,0 4/6 3/6
115 4,2 5/6 3/6
116 4,7 2/6 3/6
117 4,10 4/6 2/6
118 4,4 4/6 4/6
119 4,0 5/6 1/6
120 4,9 5/6 4/6
121 4,11 5/6 5/6
122 4,0 6/6 4/6
123 4,7 6/6 4/6
124 4,6 5/6 3/6
125 4,0 6/6 4/6
126 4,0 5/6 3/6
127 4,6 4/6 2/6
128 4,9 5/6 0/6
129 4,2 5/6 3/6
130 4,3 5/6 2/6
131 4,0 5/6 2/6
132 4,7 4/6 2/6
133 4,11 4/6 2/6
134 4,0 5/6 2/6
135 4,6 6/6 4/6
136 4,0 5/6 2/6
137 4,6 1/6 0/6

M.O.
229/288
79,5%
4,77/6

144/288
50%
3/6
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7. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ: ΟΜΑΔΑ 5-6

Υποκείμενα Ηλικία ΑΥ ΑΑ
(11) 5,6 5/6 3/6
(12) 5,2 5/6 2/6
(13) 5,2 4/6 1/6
(14) 5,3 6/6 4/6
(15) 5,7 4/6 6/6
(16) 5,3 5/6 3/6
(17) 5,1 6/6 4/6
(18) 5,1 3/6 3/6
(19) 5,3 6/6 4/6
(20) 5,1 6/6 4/6
(21) 5,1 5/6 3/6
200 5,0 4/6 4/6
201 5,2 6/6 3/6
202 5,3 6/6 6/6
203 5,3 6/6 4/6
204 5,3 6/6 2/6
205 5,3 3/6 3/6
206 5,2 5/6 4/6
207 5,0 5/6 2/6
208 5,3 6/6 2/6
209 5,5 6/6 1/6
210 5,6 5/6 2/6
211 5,10 5/6 0/6
212 5,9 6/6 2/6
213 5,6 4/6 2/6
214 5,3 5/6 5/6
215 5,5 4/6 3/6
216 5,0 6/6 1/6
217 5,6 5/6 2/6
218 5,4 6/6 5/6
219 5,7 5/6 4/6
220 5,8 6/6 5/6
221 5,8 6/6 5/6
222 5,9 4/6 2/6
223 5,5 3/6 1/6
224 5,5 5/6 3/6
225 5,0 4/6 2/6
226 5,6 4/6 3/6
227 5,1 5/6 1/6
228 5,0 5/6 3/6
229 5,6 6/6 1/6
230 5,0 5/6 5/6
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M.O.
212/252
84,1%

5/6

125/252
49,6%
2,97/6

8. ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΙ: ΟΜΑΔΑ 6-7

Υποκείμενα Ηλικία ΑΥ ΑΑ
22 6,9 5/6 3/6
23 6,8 6/6 4/6
24 6,9 6/6 5/6
25 6,5 5/6 5/6
26 6,6 6/6 3/6
27 6,11 6/6 2/6
28 7 6/6 6/6
29 6,9 5/6 4/6
30 6,11 6/6 6/6
31 6,10 6/6 6/6
300 6,1 3/6 6/6
301 6,2 5/6 5/6
302 6,2 5/6 5/6
303 6,3 5/6 3/6
304 6,2 3/6 5/6
305 6,6 5/6 6/6
306 6,0 5/6 2/6

M.O.
88/102
86,3%
5,18/6

76/102
74,5%
4,47/6
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