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Abstract1 
This study examines the acquisition of structural and inherent cases in 17 typically developing 
Greek-speaking children, aged 4;0-4;11, with the use of a picture elicitation task. The results 
indicate that the morphosyntactic features of case have already been acquired in the age of 4;0. 
However, we found an asymmetry between nominal genitive (possessive) and verbal genitive case 
assigned by ditransitive verbs to indirect objects. We suggest that the low accuracy scores in verbal 
genitive case could be attributed to a combination of four factors, namely the effect of movement 
generation of object clitics, the possibility of considering the case of indirect objects as a structural 
case and the high processing load bearing both the ditransitive verb structure and the demanding 
task design. 
 
Λέξεις-κλειδιά: δομικές-εγγενείς πτώσεις, κλιτικά, μετακίνηση, ερμηνευσιμό 
 

                                                                                    ✦ 

1. Εισαγωγή 

Η πτώση (case) είναι μια γραμματική κατηγορία που δηλώνει μορφοσυντακτικά 
συγκεκριμένες γραμματικές σχέσεις (Blake, 2004). Σε γλώσσες με πλούσιο μορφολογικό 
πτωτικό σύστημα, όπως η Νέα Ελληνική (εφεξής ΝΕ), η πτώση μαρκάρεται 
μορφολογικά στην κλιτική κατάληξη του ουσιαστικού (Roberts, 1997:55), δηλώνοντας 
παράλληλα τη δομική θέση μιας ΦΠΡΟΣΔ. Ωστόσο, δε διαθέτουν όλες οι γλώσσες 
πτωτικά μορφήματα που να δηλώνουν τις γραμματικές σχέσεις που επιτελούν στην 
πρόταση. Επιπλέον, ακόμα και σε γλώσσες με κλιτικό πτωτικό σύστημα, η πτώση δεν 
πραγματώνεται πάντα από ένα διακριτό κλιτικό μόρφημα (βλ. ενδεικτικά Haegemann, 
1998).  

Από την άλλη, η αφηρημένη Πτώση (abstract Case) αποδίδεται σε μία ΦΠΡΟΣΔ 
ανεξάρτητα από τη μορφολογική της πραγμάτωση και αποτελεί καθολική αρχή, διότι 
κάθε ΦΠΡΟΣΔ επιτελεί μία ορισμένη λειτουργία μέσα στην πρόταση, όπως αυτή του 

                                                           

1  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια Σπυριδούλα Βαρλοκώστα για την ηθική και 
επιστημονική της στήριξη κατά τη διάρκεια της μελέτης, τον επίκουρο καθηγητή Βασίλειο Σπυρόπουλο 
για τη συντακτική του καθοδήγηση, τον καθηγητή Θεόδωρο Μαρίνη για την ευγενή παραχώρηση της 
πιλοτικής του δοκιμασίας και την Αθηνά Κοντοσταυλάκη για την υποστήριξή της στη στατιστική 
ανάλυση. Τέλος, τονίζεται πως κάθε λάθος ή παράλειψη οφείλεται αποκλειστικά στις συγγράφουσες.  
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υποκειμένου, του άμεσου και έμμεσου αντικειμένου, του κτήτορα και πρέπει να διαθέτει 
πτώση (Haegemann, 1998; Roberts, 1997). Έτσι: 

 
(1) *ΟΦ αν η ΟΦ είναι φωνολογικά εκπεφρασμένη και στερείται πτωτικού χαρακτήρα   

(Chomsky, 1981:175; 1986:74). 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία (Chomsky, 1981), έχουν επισημανθεί δύο βασικοί 
τρόποι καθορισμού της πτωτικής ένδειξης: (α) οι πτώσεις που ρυθμίζονται με βάση τη 
θέση τους στη δομή αποκαλούνται δομικές (structural), καθώς η ΦΠΡΟΣΔ λαμβάνει 
πτώση ανάλογα με τη δομική θέση που κατέχει και τη δομική σχέση που αναπτύσσει με 
την κεφαλή που αποδίδει το χαρακτηριστικό της πτώσης, ανεξάρτητα από τον θεματικό 
ρόλο (θ-ρόλο) που έχει λάβει και (β) οι πτώσεις που ρυθμίζονται από το λεξικό, δηλαδή 
καθορίζονται εγγενώς με βάση τον θεματικό ρόλο ή τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά 
των λεξικών τεμαχίων, ονομάζονται εγγενείς (inherent).  

Στο πτωτικό σύστημα της ΝΕ διακρίνονται τέσσερις πτώσεις: η ονομαστική, η 
αιτιατική, η γενική και η κλητική 2  (Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton, 
2004:24). Η ονομαστική πτώση του υποκειμένου και η αιτιατική του άμεσου 
αντικειμένου θεωρούνται δομικές πτώσεις. Η γενική πτώση, τόσο σε περιπτώσεις 
έμμεσου αντικειμένου όσο και σε περιπτώσεις που αποτελεί συμπλήρωμα του ονόματος, 
θεωρείται εγγενής, καθώς καθορίζεται με βάση τον θ-ρόλο του στόχου στην περίπτωση 
του έμμεσου αντικειμένου και του κτήτορα στην περίπτωση της Γενικής Κτητικής 
(εφεξής ΓΚ) (Catsimali, 1990). Ωστόσο, σύμφωνα με την Anagnostopoulou (2001; 2005) 
στις διμεταβατικές δομές το έμμεσο αντικείμενο, που φέρει τον θ-ρόλο του στόχου, 
εισάγεται από μία συγκεκριμένη λειτουργική κεφαλή (vAPPL) και έχει δομική πτώση. 
Δηλαδή, με βάση αυτή την προσέγγιση η Γενική του Έμμεσου Αντικειμένου (εφεξής 
ΓΕΑ) θεωρείται δομική πτώση διαφορετικής, όμως, ταυτότητας από την ονομαστική και 
την αιτιατική, καθώς αποδίδεται από μια συγκεκριμένη λειτουργική ρηματική κεφαλή 
(vAPPL) σε μια καθορισμένη θέση στη δομή και συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θ-ρόλο. 

Επιπλέον, στη ΝΕ τα κλιτικά, δηλαδή, οι τριτοπρόσωπες ασθενείς αντωνυμίες 
λειτουργούν ως υποκείμενα σε ονομαστική πτώση, άμεσα αντικείμενα σε αιτιατική 
πτώση, έμμεσα αντικείμενα και κτητικές αντωνυμίες σε γενική πτώση και ως 
συμπληρώματα σε επιρρήματα (Holton et al., 2004:88). Τα κλιτικά που λειτουργούν ως 
αντικείμενα είναι συντακτικά ανεξάρτητες ΦΠΡΟΣΔ, οι οποίες γεννώνται είτε στη θέση 
του εσωτερικού ορίσματος του ρήματος αν είναι σε αιτιατική πτώση, είτε στον 
χαρακτηριστή της ΡΦ αν είναι σε γενική και μετακινούνται στην κεφαλή του ΧΡ για να 
πιστοποιηθούν από τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας, όπως φαίνεται σχηματικά στο (2) 
(Philippaki-Warburton, Varlokosta, Georgiafentis & Kotzoglou, 2004:973). Αντίθετα, οι 
ΦΠΡΟΣΔ και τα κλιτικά που δηλώνουν κτήση γεννώνται στον χαρακτηριστή του 
ονοματικού κελύφους, όπου και λαμβάνουν πτώση, χωρίς να συμμετέχουν σε διαδικασία 
μετακίνησης, όπως φαίνεται στο (3) (Alexiadou, 2005:791). 

 
 

 
                                                           

2 Η κλητική δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσας έρευνας καθώς χρησιμοποιείται για επίκληση ή 
χαιρετισμό, επομένως δε μπορεί να αντιμετωπιστεί δομικά (Ράλλη, 2008:108). 
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   (2)    [ΦΧΡ Χαρ[ΧΡ΄ κλιτικό [ρΦ [ΡΦ Ρ [κλιτικόi]                (3) [οΦ Κτητικό [ο΄ ο [ΟΦ]] 

 

Η διερεύνηση της κατάκτησης των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών της πτώσης 
αποτελεί βασικό άξονα μελέτης, λόγω της πιστοποίησής της τόσο από ρηματικές όσο και 
από ονοματικές κατηγορίες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών σε γλώσσες όπως η 
αγγλική, η γερμανική, η φιλανδική και η ρωσική πραγματοποιείται με αναπτυξιακά ή 
συγχρονικά σώματα κειμένων και εστιάζει στο μορφολογικό μαρκάρισμα της πτώσης 
(ενδεικτικά: Clahsen, Eisenbeiss & Vainikka, 1994; Wexler, Schütze & Rice, 1998). 
 Μελέτες για τη διάκριση μεταξύ δομικής και μη δομικής πτώσης σε παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης έχουν διεξαχθεί στη ρωσική και στη γερμανική γλώσσα, στις οποίες 
εξετάστηκε ο αυθόρμητος λόγος παιδιών ηλικίας 1;6-2;7 και 1;10-3;10 αντίστοιχα. Με 
βάση τα ευρήματά τους, έχει υποστηριχθεί ότι ο μηχανισμός απόδοσης της δομικής 
πτώσης είναι λειτουργικός στις δύο γλώσσες, ενώ εντοπίζεται δυσκολία στην κατάκτηση 
της λεξικής πτώσης εξαιτίας των ιδιοσυγκρασιακών της ιδιοτήτων (Babyonyshev, 1993; 
Clahsen et al., 1994; Eisenbeiss, Bartke & Clahsen, 2005 / 2006). 
 Στη ΝΕ οι μελέτες για την πτώση στην τυπική ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί στην 
κατάκτηση της μορφολογικής πτώσης στα ουσιαστικά και στους προσδιοριστές 
(ενδεικτικά: Marinis, 2003; Stephany & Christofidou, 2009). Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες 
που συγκρίνουν παιδιά με τυπική ανάπτυξη και παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 
(εφεξής ΕΓΔ), στις οποίες εξετάζονται ζητήματα όπως η διάκριση δομικής και εγγενούς 
πτώσης (Mastropavlou, 2006), καθώς και η κατάκτηση κλιτικών αιτιατικής και κλιτικών 
που δηλώνουν κτήση. Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τόσο τα κλιτικά αιτιατικής πτώσης 
όσο και τα κτητικά κλιτικά είναι μη προβληματικά (Mastropavlou, 2006). Αντίθετα, σε 
παιδιά με ΕΓΔ σημειώνονται υψηλές επιδόσεις στα κλιτικά που δηλώνουν κτήση και 
εντοπίζεται μεγαλύτερη δυσκολία στα κλιτικά αιτιατικής πτώσης (Mastropavlou, 2006; 
Smith, Edwards, Stojanovik & Varlokosta, 2008; Tsimpli, 2001; Tsimpli & Stavrakaki, 
1999; Varlokosta, 2000). 
 Αυτή η ασυμμετρία που έχει εντοπιστεί στα παιδιά με ΕΓΔ, έχει ερμηνευθεί με βάση 
ένα μοντέλο που αποτελεί συνδυασμό της Υπόθεσης της Ερμηνευσιμότητας 
(Interpretability Hypothesis), που υποστηρίχθηκε από τις Tsimpli και Stavrakaki (1999) 
και της Υπόθεσης της Ελλειμματικής Αναπαράστασης των Σχέσεων Εξάρτησης 
(Representational Deficit for Dependent Relations), που έχει διατυπωθεί από την van der 
Lely (1998). Σύμφωνα με την υπόθεση της ερμηνευσιμότητας, δεν εντοπίζεται δυσκολία 
στην κατάκτηση των ερμηνεύσιμων χαρακτηριστικών, ενώ τα μη ερμηνεύσιμα 
παρουσιάζονται πιο προβληματικά. Από την άλλη, σύμφωνα με την van der Lely (1998), 
οι συντακτικές δομές οι οποίες περιλαμβάνουν μετακίνηση μεγάλης απόστασης 
προκαλούν προβλήματα στην κατάκτησή τους και γι’ αυτό πολλές φορές παραλείπονται 
ή υποκαθίστανται από άλλες δομές. Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις, το μοντέλο που 
προτείνεται από τους Smith et al. (2008) υιοθετεί μια κλίμακα επιτυχίας, που βασίζεται 
σε δύο παράγοντες δυσκολίας, στη μετακίνηση και στη μη ερμηνευσιμότητα. Πιο 
συγκεκριμένα, τα κλιτικά αντικειμένου αιτιατικής πτώσης, που σχετίζονται με μη 
ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά και συμμετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης είναι 
περισσότερο προβληματικά, ενώ στα κλιτικά που δηλώνουν κτήση, τα οποία δεν 
περιλαμβάνουν κανέναν από τους δύο παράγοντες, σημειώνονται υψηλές επιδόσεις: 
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Υψηλό επίπεδο δυσκολίας       [+μετακίνηση, +μη ερμηνευσιμότητα]      κλιτικά αντικειμένου 

          [-μετακίνηση, +μη ερμηνευσιμότητα]           οριστικά άρθρα 

Χαμηλό επίπεδο δυσκολίας      [-μετακίνηση, -μη ερμηνευσιμότητα]            κτητικά κλιτικά 

Με βάση τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα 
που τίθενται είναι:  

(1) Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δομικών και εγγενών πτώσεων της ΝΕ, κατά την 
κατάκτησή τους από παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4;0-4;11; 

(2) Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην κατάκτηση της ΓΚ, η οποία σχετίζεται με 
ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά και δεν περιλαμβάνει μετακίνηση και στην κατάκτηση της 
ΓΕΑ, η οποία παράγεται με τη συντακτική διαδικασία της μετακίνησης. 

2. Μεθοδολογία 

2.1. Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες ήταν 17 παιδιά ηλικίας 4;0-4;11 (Μ.Ο.: 4;4, Τ.Α.: 0.19) μονόγλωσσα, 
φυσικοί ομιλητές της ΝΕ, χωρίς διαγνωσμένη γλωσσική διαταραχή και ακουστικά 
προβλήματα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από δύο παιδικούς σταθμούς.3 

2.2. Μέθοδος και υλικό 

Η παραγωγή της πτώσης διερευνήθηκε μέσω μιας πιλοτικής δοκιμασίας που σχεδιάστηκε 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COST IS0804, με στόχο να εφαρμοστεί 
διαγλωσσικά. Περιλάμβανε δύο δοκιμασίες εκμαίευσης. Η πρώτη εξέταζε την παραγωγή 
της ονομαστικής-αιτιατικής (εφεξής Ο-Α) και της ΓΕΑ ενώ η δεύτερη την παραγωγή της 
ΓΚ. Η εκμαίευση της ΓΕΑ εξετάστηκε μέσω της παραγωγής κλιτικών, ενώ της ΓΚ και 
της Ο-Α μέσω λεξικών ΦΠΡΟΣΔ. Συνολικά, περιλάμβανε 17 εμφανίσεις της 
ονομαστικής πτώσης, 22 της αιτιατικής, 10 της ΓΕΑ και 10 της ΓΚ. 
 Η πρώτη δοκιμασία αποτελούνταν από 11 εικόνες, 6 εικόνες για την εκμαίευση της Ο-
Α και 5 για την εκμαίευση της ΓΕΑ. Κάθε εικόνα παρουσίαζε δύο ζεύγη δράσης, 
επομένως σημειώνονταν δύο εμφανίσεις της κάθε συνθήκης. Οι εικόνες δόθηκαν με 
τυχαία σειρά και η διαδικασία ήταν μη χρονομετρική.  
 
Εικόνα 1: Συνθήκη Ο-Α     Εικόνα 2: Συνθήκη ΓΕΑ 

  
 
 
 
 

                                                           

3 Για τη συγκρότηση του γλωσσικού προφίλ των συμμετεχόντων, χορηγήθηκαν τρεις προκαταρκτικές 
δοκιμασίες, που εξέταζαν το εκφραστικό λεξιλόγιο (ΔΕΛ, Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης, 
2009), το προσληπτικό λεξιλόγιο (PPVT, Simos, Sideridis, Protopapa & Mouzaki, 2011) την παραγωγή και 
κατανόηση μορφολογίας και σύνταξης (DVIQ, Stavrakaki & Τsimpli, 2000). 
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Αρχικά δόθηκαν δύο εικόνες εξοικείωσης. Στην κυρίως δοκιμασία, ο ερευνητής, 
παρουσίαζε τους χαρακτήρες της δοκιμασίας και δήλωνε το είδος της δράσης που 
πραγματοποιούνταν (βλ. Πίνακα 1 & Εικόνα 1, 2). Σε περίπτωση μη αναμενόμενης 
απάντησης επαναλάμβανε την εικόνα εξοικείωσης. Εάν πάλι δε λάμβανε την 
αναμενόμενη απάντηση εκφωνούσε το πρώτο ζεύγος δράσης και περίμενε από το παιδί 
να συμπληρώσει το δεύτερο. 
 

Πίνακας 1: Διαδικασία δοκιμασίας 

 

Η δεύτερη δοκιμασία αποτελούνταν από 5 εικόνες και εξέταζε την παραγωγή της ΓΚ. 
Στην προθέρμανση δίνονταν δύο εικόνες. Η πρώτη στόχευε στην εξοικείωση των 
συμμετεχόντων με τους χαρακτήρες και τα αντικείμενα της δοκιμασίας και η δεύτερη με 
τη συνθήκη ΓΚ. Στην κυρίως δοκιμασία κάθε εικόνα περιλάμβανε δύο ίδια αντικείμενα 
που ανήκαν σε δύο χαρακτήρες διαφορετικού γένους (βλ. Πίνακα 1 & Εικόνα 3). Σε 
περίπτωση μη αναμενόμενης απάντησης, ο ερευνητής επαναλάμβανε την εικόνα 
εξάσκησης. Εάν πάλι δε λάμβανε την αναμενόμενη απάντηση, παρουσίαζε τον κτήτορα 
του πρώτου αντικειμένου και περίμενε από το παιδί να συμπληρώσει τον δεύτερο. 

 
Εικόνα 3: Συνθήκη ΓΚ 

  
 

3. Αποτελέσματα 

Ο στατιστικός υπολογισμός των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS 
έκδοση 22. Λόγω της μη ομοιόμορφης κατανομής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μη 
παραμετρικά τεστ. 
 

Γράφημα 1: Συνολική επίδοση στις δομικές και εγγενείς πτώσεις 
 

 

73,8 68,5

0

100

Δομικές Εγγενείς

Συνθήκες Εισαγωγή Εκφώνημα-Στόχος 

Ο-Α & ΓΕΑ Πες μου τί γίνεται 
ο παππούς πλένει το αγόρι και η γιαγιά πλένει το κορίτσι 

ο βασιλιάς του δίνει το καπέλο και της δίνει το ρολόι 

ΓΚ Κοίτα αυτό είναι η μάσκα του Νίκου και αυτή είναι η μάσκα της Μαρίας 
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Σύμφωνα με το Γράφημα 1, δεν εντοπίστηκε στατιστική σημαντικότητα κατά τη 
σύγκριση των ποσοστών επιτυχίας μεταξύ δομικών και εγγενών πτώσεων                             
[t(16) = 1.401, p = .1804]. 
 

 
Γράφημα 2: Ποσοστό σωστών απαντήσεων για την κάθε συνθήκη 

 

 
 

Ακολούθως, στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι επιδόσεις σε κάθε μία από τις συνθήκες 
της δοκιμασίας. Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι οι 
διαφορές ανάμεσα στις τρεις συνθήκες είναι στατιστικά σημαντικές                                   
[Ο-Α / ΓΕΑ: t(16) = 7.341, p = .00, Ο-Α / ΓΚ: t(16) = 8.530, p = .00,                                 
ΓΕΑ / ΓΚ: t(16) = 15.521, p = .00]. Οι υψηλότερες επιδόσεις εντοπίζονται στη συνθήκη 
ΓΚ, ενώ η συνθήκη ΓΕΑ εμφανίζεται ως η πιο προβληματική, τόσο στο σύνολο των 
συμμετεχόντων όσο και σε κάθε παιδί ξεχωριστά. 
 

Γράφημα 3: Μη αναμενόμενες απαντήσεις στις συνθήκες 
 

 
 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι μη αναμενόμενες απαντήσεις των συμμετεχόντων. 
Πιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα παρατηρήθηκαν δύο κατηγορίες μη αναμενόμενων 
απαντήσεων τόσο για τις συνθήκες όσο και για τις πτώσεις: (α) παραλείψεις ορισμάτων 
που σχετίζονταν και με τις τρεις πτώσεις και (β) υποκαταστάσεις μόνο της ΓΕΑ από 
προθετική φράση. Οι παραλείψεις στη συνθήκη ΓΕΑ ήταν στατιστικώς σημαντικά 
περισσότερες από τις υποκαταστάσεις της [t(16) = 12.769, p = .00]. Παράλληλα, οι 
παραλείψεις Ο-Α διέφεραν στατιστικώς σημαντικά τόσο από τις παραλείψεις ΓΕΑ [t(16) 
= 8.378, p = .00], όσο και από τις υποκαταστάσεις ΓΕΑ [t(16) = 5.378, p = .00]. 
 

Γράφημα 4: Επιδόσεις στις πτώσεις 

 

 
 

Σε επόμενο στάδιο, εξετάστηκε η συνολική επίδοση των συμμετεχόντων για κάθε πτώση 
της δοκιμασίας. Στα δεδομένα η ονομαστική εμφανίζεται ως η πτώση στην οποία 

                                                           

4 Όλες οι στατιστικές συγκρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί με two-tailed ανάλυση. 
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σημειώνονται οι υψηλότερες επιδόσεις, καθώς διαφέρει στατιστικώς σημαντικά τόσο από 
την γενική [t(16) = 2.196, p < .05] όσο και από την αιτιατική [t(16) =3.484, p < .05]. 
Αντίθετα, μεταξύ της γενικής και της αιτιατικής δεν εντοπίζεται στατιστική 
σημαντικότητα [t(16) = 0.210, p = .83].  

Γράφημα 5: Μη αναμενόμενες απαντήσεις στις πτώσεις 
 

                                

 
 

Ακολούθως, όσον αφορά τις μη αναμενόμενες απαντήσεις στο επίπεδο της πτώσης, 
παρατηρήθηκε πως τα υψηλότερα ποσοστά παραλείψεων σημειώνονται στην αιτιατική, 
ενώ τα χαμηλότερα στην ονομαστική πτώση και αυτή η διαφοροποίηση εμφανίζεται ως 
στατιστικά σημαντική [t(16) = 3.484, p < .05]. Από την άλλη, οι παραλείψεις της 
ονομαστικής είναι στατιστικώς σημαντικά λιγότερες από τις παραλείψεις της γενικής 
[t(16) = 1.665, p = .00], ενώ μεταξύ της αιτιατικής και γενικής δεν εντοπίζεται 
στατιστική σημαντικότητα [t(16) = 0.777, p = .44]. Παράλληλα, οι υποκαταστάσεις της 
γενικής διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά και από τα τρία είδη παραλείψεων [Παραλ. 
Ονομ. / Υποκατ. Γεν: t(16) = 3.820, p < .002, Παραλ. Γεν./ Υποκατ. Γεν: t(16) = 10.688, 
p = .00, Παραλ. Αιτ. / Υποκατ. Γεν: t(16) = 9.486,  p < .00].  

 
Πίνακας 2: Κλίμακα επιτυχίας στις συνθήκες και στις πτώσεις 

Συνθήκες 
Επίδοση                         ΓΚ> Ο-Α> ΓΕΑ 
Μη 
αναμενόμενες 
απαντήσεις 

Παραλείψεις  ΓΕΑ> Παραλείψεις Ο-Α> Υποκαταστάσεις ΓΕΑ 

       Πτώσεις 
       Επίδοση                      Ονομαστική> Γενική/ Αιτιατική 
       Μη  
       αναμενόμενες 
       απαντήσεις 

Παραλείψεις Αιτ. Διμεταβατικών> Παραλείψεις ΓΕΑ> Παραλείψεις 
Ονομ.> Υποκαταστάσεις Γενικής> Παραλείψεις Αιτ. Μεταβατικών 

 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των παραλείψεων αιτιατικής μεταξύ των 
μεταβατικών και διμεταβατικών ρημάτων, η οποία κατέδειξε πως στο πλαίσιο της 
διμεταβατικής ορισματικής δομής το 50% των αιτιατικών παραλειπόταν [t(16) = 7.734, p 
= .00]. Παράλληλα, οι παραλείψεις των αιτιατικών στα διμεταβατικά ρήματα είναι 
σημαντικά περισσότερες από εκείνες στη γενική πτώση [t(16) = 12.321, p = .00], ενώ στα 
μεταβατικά σημαντικά λιγότερες [t(16) = 12.382, p = .00]. Οι συνολικές επιδόσεις των 
συμμετεχόντων τόσο στις συνθήκες, όσο και στις πτώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον Πίνακα 2. 

4. Συζήτηση 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα 
στη κατάκτηση της δομικής και της εγγενούς πτώσης, καθώς οι επιδόσεις των 
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συμμετεχόντων ήταν εξίσου καλές τόσο στις δομικές όσο και στις εγγενείς πτώσεις. 
Αυτό το εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης για την αγγλική γλώσσα, 
στην οποία υποστηρίχθηκε πως τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της πτώσης στην 
ηλικία των 4;0-4;11 έχουν κατακτηθεί (Schaeffer, Gordishevsky, Hadar & Hacohen, 
2002). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι ο 
μηχανισμός πιστοποίησης της δομικής πτώσης στη γραμματική των ενηλίκων είναι 
λειτουργικός σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4;0-4;11. Δηλαδή, τα παιδιά συνδέουν 
ορισμένες δομικές θέσεις -τη θέση υποκειμένου και τη θέση του άμεσου αντικειμένου- 
με συγκεκριμένο πτωτικό μαρκάρισμα (ονομαστική και αιτιατική). Αυτά τα ευρήματα 
είναι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις προηγούμενων ερευνών που αφορούν παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης (Babyonyshev, 1993; Clahsen et al., 1994; Eisenbeiss et al., 2005 / 2006). 

Ειδικότερα, οι υψηλότερες επιδόσεις των συμμετεχόντων εντοπίστηκαν στη συνθήκη 
Ο-Α και στη συνθήκη ΓΚ. Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στη 
συνθήκη ΓΕΑ, τόσο στο σύνολο των συμμετεχόντων όσο και σε κάθε παιδί ξεχωριστά. 
Αυτή η ασυμμετρία έχει διαπιστωθεί σε σχετική μελέτη των Clahsen et al. (1994) για την 
κατάκτηση της πτώσης στη γερμανική και στη φιλανδική. Συγκεκριμένα, σε αυτή την 
έρευνα υποστηρίζεται πως προηγείται η κατάκτηση του πτωτικού μαρκαρίσματος του 
συμπληρώματος, διότι αποτελεί καθολική θέση του φραστικού δείκτη, ενώ έπεται η 
κατάκτηση της πτωτικής ένδειξης του έμμεσου αντικειμένου. 

 Ωστόσο, η ισχυρότερη ασυμμετρία παρατηρήθηκε στις επιδόσεις μεταξύ των 
συνθηκών ΓΚ και ΓΕΑ. Αυτό το εύρημα συνάδει με πορίσματα προγενέστερων ερευνών 
για την ελληνική, τα οποία επισημαίνουν αναντιστοιχία μεταξύ των κλιτικών 
αντικειμένου σε αιτιατική πτώση και των κλιτικών γενικής κτητικής (Βαρλοκώστα, 
2000; Mastropavlou, 2006; Smith et al., 2008; Tsimpli & Stavrakaki, 1999). Επίσης, 
παρόμοια αναντιστοιχία έχει διαπιστωθεί σε έρευνα της Vainikka (1993/1994), η οποία 
μελετώντας την κατάκτηση των υποκειμένων της αγγλικής σε αναπτυξιακά σώματα 
κειμένων υποστήριξε πως πρώτα κατακτάται η γενική στον ονοματικό τομέα και έπειτα 
στον ρηματικό. 

Η παρατηρούμενη αναντιστοιχία μπορεί αρχικά να αποδοθεί στην ατελή κατάκτηση 
της ορισματικής δομής, συγκεκριμένα του θ-ρόλου του στόχου και της δομικής θέσης 
του έμμεσου αντικειμένου. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν οι Shapiro, Zurif και Grimshaw 
(1987) σε σχετική τους μελέτη, ακόμα και οι ενήλικοι φυσικοί ομιλητές καθυστερούν 
κατά την επεξεργασία ρημάτων που μπορούν να έχουν παραπάνω από μία ορισματικές 
δομές. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι δομές ΓΕΑ είναι επεξεργαστικά πιο απαιτητικές, γεγονός 
που ίσως συμβάλλει στην καθυστέρηση της κατάκτησής τους. Από την άλλη, σύμφωνα 
με τον Rizzi (1994), η κατάκτηση προβολών που τοποθετούνται υψηλότερα στον 
φραστικό δείκτη συνεπάγεται και την κατάκτηση όλων των ενδιάμεσων θέσεων. Έτσι, 
καθώς στους συμμετέχοντες η ονομαστική εμφανίζεται ως η πτώση με τις υψηλότερες 
επιδόσεις, συνεπαγωγικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει τη ΓΕΑ. 

Μια δεύτερη πιθανή ερμηνεία είναι η ατελής κατάκτηση των μορφοσυντακτικών 
χαρακτηριστικών της γενικής πτώσης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες σημείωσαν άριστες 
επιδόσεις (100%) τόσο στη ΓΚ, όσο και στη μορφολογική δήλωση των προσδιοριστών 
γενικής πτώσης. Έτσι, η ασυμμετρία μεταξύ ΓΚ και ΓΕΑ μπορεί να ερμηνευθεί με βάση 
τη διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή κλιτικών αντικειμένου και κτητικών, η οποία έχει 
επισημανθεί για την ελληνική σε παιδιά με ΕΓΔ (Smith et al., 2008). Πιο συγκεκριμένα, 
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ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, η παρατηρούμενη διαφοροποίηση μπορεί να 
αποδοθεί στην παρουσία του συντακτικού μηχανισμού της μετακίνησης στη ΓΕΑ, η 
οποία σύμφωνα με το μοντέλο αποτελεί έναν από τους παράγοντες δυσκολίας κατά τη 
διαδικασία κατάκτησης. 

Παράλληλα, αυτή η ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ ονοματικής και ρηματικής γενικής 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη για τον δομικό χαρακτήρα της ΓΕΑ, όπως έχει 
υποστηριχθεί σε κάποιες αναλύσεις (Anagnostopoulou, 2001; 2005). Επομένως, ίσως 
τόσο η πιθανή δομική ιδιαιτερότητα της ΓΕΑ όσο και ο συνδυασμός δύο παραγόντων 
δυσκολίας [+μετακίνηση, +μη ερμηνευσιμότητα] να συμβάλλουν στην καθυστέρηση της 
κατάκτησής της. 

Τέλος, η παρατηρούμενη ασυμμετρία μπορεί να αποδοθεί στον απαιτητικό σχεδιασμό 
της δοκιμασίας. Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία συνδυάζει τρεις παράγοντες δυσκολίας: 
(α) η εκμαίευση της γενικής του έμμεσου αντικειμένου στοχεύει στην παραγωγή 
κλιτικών αντί λεξικών ΦΠΡΟΣΔ, (β) περιλαμβάνει δύο ζεύγη δράσης, τα οποία 
συνδέονται συμπλεκτικά σε ένα εκφώνημα καθένα από τα οποία στοχεύει στην 
παραγωγή ΓΕΑ και (γ) οι οντότητες που παρουσιάζονται, αντιπροσωπεύονται κυρίως με 
ουσιαστικά διαφορετικού φυσικού και γραμματικού γένους. Παράλληλα, παρατηρήθηκε 
ότι το 50% των αιτιατικών στη διμεταβατική δομή παραλείπεται. Αντίθετα, η αιτιατική 
στα μεταβατικά ρήματα εμφανίζει ποσοστό επιτυχίας 99,8%. Ακόμη, οι συμμετέχοντες 
τείνουν περισσότερο να παραλείπουν την κάθε πτώση παρά να υποκαθιστούν τη γενική. 
Έτσι, φαίνεται πως τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εκφωνήσουν το κλιτικό έμμεσου 
αντικειμένου, το οποίο φωνολογικά προηγείται, παραλείπουν κυρίως την αιτιατική του 
άμεσου αντικειμένου λόγω του αυξημένου επεξεργαστικού φόρτου της δοκιμασίας. 
Επομένως, οι χαμηλές επιδόσεις των συμμετεχόντων στη ΓΕΑ μπορούν να αποδοθούν 
στο συνδυασμό τεσσάρων διαφορετικών παραγόντων: (α) στη διαδικασία μετακίνησης, 
μέσω της οποίας παράγονται τα κλιτικά, (β) στη δυνατότητα θεώρησης της ΓΕΑ ως 
δομικής πτώσης, η οποία θα φέρει μη ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά, (γ) στον πρόσθετο 
επεξεργαστικό φόρτο των διμεταβατικών δομών και (δ) στον επεξεργαστικά απαιτητικό 
σχεδιασμό της δοκιμασίας. 

5. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν οι δομικές και εγγενείς πτώσεις της ΝΕ, έτσι ώστε να 
διερευνηθεί η πιθανότητα διαφοροποίησης ως προς την κατάκτησή τους από παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 4;0-4;11. Τα πορίσματα κατέδειξαν ότι σε αυτή την ηλικιακή 
περίοδο τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της πτώσης έχουν κατακτηθεί, καθώς οι 
συμμετέχοντες σημείωσαν εξίσου καλές επιδόσεις τόσο στις δομικές όσο και στις 
εγγενείς πτώσεις. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στη ΓΚ, ενώ στην 
ονομαστική πτώση του υποκειμένου και στην αιτιατική του άμεσου αντικειμένου τα 
παιδιά εμφάνισαν σχετικά καλές επιδόσεις. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
σημειώθηκαν στη ΓΕΑ τόσο στο σύνολο των συμμετεχόντων όσο και σε κάθε παιδί 
ξεχωριστά. Η παρατηρούμενη ασυμμετρία μεταξύ ΓΚ και ΓΕΑ μπορεί να αποδοθεί στο 
συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων, δηλαδή στη διαδικασία μετακίνησης, στον δομικό 
χαρακτήρα της ΓΕΑ και στον επεξεργαστικό φόρτο που φέρουν τόσο οι διμεταβατικές 
δομές όσο και η ίδια η δοκιμασία. 
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6. Περιορισμοί-προεκτάσεις 

Εξαιτίας του αριθμητικά μικρού συγκυριακού δείγματος των συμμετεχόντων (17 παιδιά 
από δύο παιδικούς σταθμούς), τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν είναι δυνατό να 
γενικευθούν ως προς την κατάκτηση του χαρακτηριστικού της πτώσης σε παιδιά ηλικίας 
4;0-4;11. Παράλληλα, οι παρατηρούμενες ασυμμετρίες πιθανόν να οφείλονται στο 
σχεδιασμό της δοκιμασίας, η οποία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. Έτσι, σε επόμενο 
επίπεδο, βασικό στόχο μελέτης θα αποτελέσει αφενός η διερεύνηση της ΓΕΑ με λεξικές 
ΦΠΡΟΣΔ αντί κλιτικών και αφετέρου η βελτίωση της δοκιμασίας με την παρουσίαση 
μιας εικόνας, που να αποτυπώνει ένα ζεύγος δράσης κάθε φορά, στο οποίο οι οντότητες 
θα είναι τουλάχιστον του ίδιου φυσικού γένους. Επίσης, κρίνεται σημαντική η αύξηση 
του δείγματος και η πραγματοποίηση της ίδιας μελέτης με ενήλικες φυσικούς ομιλητές, 
ώστε να επιβεβαιωθεί πως οι ασυμμετρίες που εντοπίστηκαν δεν είναι τυχαίες. 
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