
1. ΘΕΜΑ 
Κλιτικός διπλασιασµός 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
∆εν τον ξέρεις τον Γιάννη; 
Τη Μαρία την είδα χτες. 
Το έµαθες ότι έφυγε; 
Του είπες του Γιάννη τα νέα; 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Σχηµατισµός ρηµατικού συνόλου 
Σύνταξη της ρηµατικής φράσης 
Ασθενείς τύποι της προσωπικής αντωνυµίας 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
(α) Αδυναµία αναγνώρισης της συντακτικής δοµής µιας τέτοιας πρότασης. 
(β) Αδυναµία αναγνώρισης της πληροφοριακής δοµής µιας τέτοιας πρότασης. 
(γ) Αποφυγή παραγωγής αντίστοιχων δοµών είτε για σιγουριά είτε γιατί ο µαθητής θεωρεί 
την ταυτόχρονη χρήση κλιτικού και ονοµατικής φράσης πλεοναστική. 
(δ) Παραγωγή συντακτικά καλοσχηµατισµένων δοµών διπλασιασµού σε ακατάλληλα 
πραγµατολογικά περιβάλλοντα. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Στην απλή περίπτωση, το φαινόµενο αφορά την παρουσία ενός ασθενούς τύπου της 
προσωπικής αντωνυµίας («κλιτικού») σε αιτιατική ή γενική και ταυτόχρονα την παρουσία 
και µιας ονοµατικής φράσης που έχει τον ίδιο συντακτικό ρόλο και αναφέρεται στην ίδια 
οντότητα: 
 
 Τα είπα τα νέα του Γιάννη. 
 Του είπα τα νέα του Γιάννη. 
 Του τα είπα τα νέα του Γιάννη. 
 
Η ονοµατική φράση µπορεί να εµφανίζεται είτε πριν είτε µετά το ρηµατικό σύνολο: 
 
 Τα νέα τα είπα του Γιάννη. 
 Του Γιάννη του είπα τα νέα. 
 Του Γιάννη του τα είπα τα νέα. 
 Τα νέα, του τα είπα του Γιάννη. 
 Του Γιάννη, τα νέα του τα είπα. 
 Τα νέα, του Γιάννη του τα είπα. 
 
Οι προτάσεις αυτές σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζονται από κοινές συνθήκες αλήθειας αλλά 
διαφορετικές συνθήκες καταλληλότητας: όλες βεβαιώνουν την ίδια αλήθεια ή περιγράφουν 
την ίδια κατάσταση. Αυτό που επιτυγχάνεται µε τις διάφορες παραλλαγές µε την παρουσία / 
απουσία των κλιτικών και τη σειρά των όρων της πρότασης είναι η διαφορετική 
κωδικοποίηση της πληροφοριακής δοµής: ανάλογα µε το ποια από τις οντότητες που 
αναφέρονται είναι ήδη δεδοµένες σε µια επικοινωνιακή περίσταση, θα επιλεγεί κάποια από 



τις παραπάνω εκδοχές της ίδιας κατά τα άλλα πρότασης � όπως συζητείται και σε σχέση µε 
τη θεµατοποίηση και τη λειτουργική προοπτική της πρότασης (βλ. σχετικά δελτία). 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Ο αρχάριος µαθητής σίγουρα θα αναγκαστεί κάποια στιγµή να παρατηρήσει ότι σε κάποιες 
προτάσεις ο ασθενής τύπος της προσωπικής αντωνυµίας φαίνεται να πλεονάζει. Ακόµα και 
σε αρκετά προχωρηµένα επίπεδα η παραγωγή των µαθητών χαρακτηρίζεται από την απουσία 
των κλιτικών σε τέτοιες περιπτώσεις.  
 Χρειάζεται λοιπόν ο διδάσκων να τονίσει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη και 
ότι σηµαίνει κάτι � αν όχι σε συντακτικό τουλάχιστον σε πραγµατολογικό επίπεδο. Η σχετική 
παρουσίαση θα πρέπει να συµπεριλάβει παρόµοια σενάρια, τα οποία διαφέρουν ως προς το 
ποιες είναι οι δεδοµένες και ποιες οι νέες πληροφορίες. Στην πιο απλή µορφή, οι διάφορες 
εκδοχές λειτουργούν ως κατάλληλες απαντήσεις σε διαφορετικές ερωτήσεις: 
 
 � Τι έγινε µε το δώρο του Γιάννη; 
 
κανονικά: 
 
 � Το έδωσα 
 � Του το έδωσα 
 
ή, υπό προϋποθέσεις: 
 
 � Του έδωσα το δώρο του Γιάννη � τα λεφτά δεν του έδωσα. 
 � Του Γιάννη του το έδωσα το δώρο � του Θανάση δεν το έδωσα. 
 
κ.ο.κ., αλλά όχι: 
 
 � Έδωσα το δώρο του Γιάννη. 
 
Στην αρχική ερώτηση είναι ρητά εκπεφρασµένα και ο Γιάννης και το δώρο και εποµένως 
σίγουρα αποτελούν δεδοµένες πληροφορίες και εποµένως, αν εµφανιστούν στην απάντηση 
θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν θέση «θέµατος» (και εποµένως, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της θεµατοποίησης, θα πρέπει να εµφανίζονται ταυτόχρονα και τα κλιτικά).  
 Αντίθετα, σε ερώτηση όπου όλη η πρόταση � και όχι µόνο ο Γιάννης ή το δώρο � 
αποτελεί νέα πληροφορία κανονικά δεν εµφανίζεται κλιτικός διπλασιασµός: 
 
 � Τι έκανες το απόγευµα; 
 � Έδωσα το δώρο του Γιάννη. 
 
Αντίστοιχα, µπορούν να παρουσιαστούν επιπλέον παραλλαγές: 
 
 Τι έκανες µε τα δώρα; 
 Τι έκανες µε το Γιάννη; 
 
κ.ο.κ. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ49: Η σειρά των όρων και η λειτουργική προοπτική της πρότασης 
ΑΤ50: Θεµατοποίηση 



ΑΤ31: Εκτόπιση µε κλιτικό 
ΑΤ51: Εστίαση 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις: 


