
1. ΘΕΜΑ 
Εκτόπιση µε κλιτικό 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Το Γιάννη, µακάρι να τον είχα γνωρίσει νωρίτερα. 
Εµένα, κάτι τέτοια πράγµατα που λες, να το ξέρεις ότι δε µε συγκινούν. 
Τον είδα πολύ στενοχωρηµένο, το Γιάννη. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Από Γ ΚΕΓ, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Απλή σύνταξη και πληροφοριακή δοµή της πρότασης  
Σειρά των όρων της πρότασης 
Θεµατοποίηση 
Βασικά επιτονικά σχήµατα 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) Αδυναµία αναγνώρισης των συντακτικών και πληροφοριακών σχέσεων µεταξύ των όρων 
της πρότασης.  
(β) Παραγωγή συντακτικά ορθών δοµών σε ακατάλληλα όµως περιβάλλοντα από την άποψη 
της πληροφοριακής δοµής. 
(γ) Αδυναµία παραγωγής του κατάλληλου επιτονικού σχήµατος. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η εκτόπιση θεωρείται ακραία µορφή θεµατοποίησης (βλ. σχετικό δελτίο), κατά το ότι η 
παύση που παρατηρείται µετά ή πριν το εκτοπισµένο συστατικό είναι µεγαλύτερη και η θέση 
του εκτοπισµένου συστατικού είναι πάντα περιφερειακή. Μπορεί δηλαδή να εµφανίζεται µαζί 
µε το θέµα της πρότασης και να βρίσκεται σε πιο περιφερειακή θέση: 
 
 Στην Αµερική, οι µετανάστες και οι πρόσφυγες βρίσκουν εύκολα δουλειά. 
 
Κανονικά µια εκτοπισµένη ονοµατική φράση συναναφέρεται µε κάποιον ασθενή τύπο της 
προσωπικής αντωνυµίας που έχει την ίδια συντακτική θέση µέσα στην πρόταση: 
 
 Το Γιάννη, εκείνη την εποχή δεν τον είχα γνωρίσει ακόµη. 
 Της Μαρίας, αυτά τα πράγµατα δεν της αρέσουν. 
 
Σε αυτή την περίπτωση η εκτοπισµένη φράση και η αντωνυµία συµφωνούν κανονικά σε 
γένος, αριθµό και πτώση, είναι όµως δυνατό να εµφανίζεται και κάποια διαφορά, 
δηµιουργώντας το λεγόµενο «ανακόλουθο σχήµα»: 
 
 Αυτός ο άνθρωπος, ποτέ δεν τον καταλαβαίνω! 
 Εκείνη η αδερφή του, τίποτε δεν της αρέσει! 
 
Στις περιπτώσεις µετατόπισης στα δεξιά το συστατικό ακούγεται πάντα σαν σκέψη που 
ακολουθεί την ολοκλήρωση της πρότασης και διευκρινίζει ή επισηµαίνει κάτι: 
 
 Είναι βέβαιο ότι θα του το πάρει η τράπεζα, το αυτοκίνητο. 
 



Σε όλες τις περιπτώσεις εκτόπισης µπορεί να παρεµβάλλεται και άλλη πρόταση µεταξύ του 
εκτοπισµένου συστατικού και της πρότασης στην οποία κανονικά συµµετέχει: 
 
 Είναι βέβαιο ότι θα του το πάρουνε, όπως του είπε και ο δικηγόρος, το αυτοκίνητο. 
 Το Γιάννη, όπως σου έχω ξαναπεί, δεν τον είχα γνωρίσει τότε. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Η εκτόπιση είναι � και πρέπει να παρουσιαστεί ως � ακραία µορφή θεµατοποίησης, ιδιαίτερα 
εµφανής στις περιπτώσεις (α) που συνυπάρχει µε το κανονικό θέµα της πρότασης, (β) που 
µεσολαβεί άλλη πρόταση και (γ) που δηµιουργείται ανακόλουθο σχήµα: 
 
(α) Ο Γιάννης, όλους τους φίλους µου τους απορρίπτει. 
(β) Εσένα, όπως ξέρουµε όλοι, δε σε κάλεσε κανείς. 
(γ) Α, η Μαρία, τίποτε δεν την ενοχλεί. 
 
Οι µαθητές θα πρέπει να εξασκηθούν � πρώτα να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να 
παράγουν � τη χαρακτηριστική πτώση στον επιτονισµό ανάµεσα στο εκτοπισµένο συστατικό 
και στην υπόλοιπη πρόταση. Η παρουσίαση της εκτόπισης κανονικά ακολουθεί την 
εµπέδωση των ζητηµάτων που συνδέονται γενικά µε τη σειρά των όρων, τη λειτουργική 
προοπτική και την πληροφοριακή δοµή της πρότασης (βλ. σχετικά δελτία). 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ41: Συνδυασµός δύο ασθενών προσωπικών αντωνυµιών ως άµεσο και έµµεσο αντικείµενο 
ΑΤ42: Κλιτικός διπλασιασµός 
ΑΤ49: Η σειρά των όρων και η λειτουργική προοπτική της πρότασης 
ΑΤ50: Θεµατοποίηση 
ΑΤ51: Εστίαση 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις:  


