
1. ΘΕΜΑ 
Η σειρά των όρων και η λειτουργική προοπτική της πρότασης 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ο Γιάννης γνώρισε τη Μαρία 
Ο Γιάννης, τη Μαρία γνώρισε. 
Τη Μαρία γνώρισε ο Γιάννης 
?Τη Μαρία ο Γιάννης γνώρισε 
Γνώρισε ο Γιάννης τη Μαρία. 
Γνώρισε τη Μαρία ο Γιάννης. 
 
Ο Γιάννης, τη Μαρία τη γνώρισε 
Ο Γιάννης, τη γνώρισε τη Μαρία 
Τη Μαρία, τη γνώρισε ο Γιάννης 
Τη Μαρία, ο Γιάννης τη γνώρισε. 
Τη γνώρισε ο Γιάννης τη Μαρία 
Τη γνώρισε τη Μαρία ο Γιάννης. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Απλή σύνταξη και πληροφοριακή δοµή της πρότασης  
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 αναγνώρισης της σηµασιολογικής ισοδυναµίας και των πραγµατολογικών 
διαφορών των διαφορετικών εκδοχών της ίδιας πρότασης.  
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όλες οι προτάσεις στα παραδείγµατα περιγράφουν την ίδια κατάσταση (ή αληθεύουν στις 
ίδιες συνθήκες). ∆εν µπορούν όµως να εµφανιστούν όλες στις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις 
σε διαφορετικά κείµενα ή συνοµιλίες. ∆εν εκφέρονται όλες µε τον ίδιο επιτονισµό � σε 
κάποιες περιπτώσεις κάποιο στοιχείο φέρει εµφατικό τόνο ή ακολουθείται από παύση. Όλες 
όµως περιλαµβάνουν τα ίδια στοιχεία και αναφέρονται στις ίδιες οντότητες. ∆ιαφέρουν όµως 
ως προς το τµήµα της πρότασης που αποτελεί νέα ή δεδοµένη πληροφορία. 
 Με ουδέτερο επιτονισµό εκφέρονται κανονικά µόνο οι δύο εκδοχές µε τη σειρά Ρήµα-
Υποκείµενο-Αντικείµενο και τη σειρά Υποκείµενο-Ρήµα-Αντικείµενο. Σε µια τέτοια 
περίπτωση ολόκληρη η πρόταση αποτελεί νέα πληροφορία και ως εκ τούτου είναι κατάλληλη 
απάντηση σε µια ερώτηση του τύπου: 
 
 � Τι έγινε χτες; 
 � Ο Γιάννης γνώρισε τη Μαρία 
 � Γνώρισε ο Γιάννης τη Μαρία. 
 



Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις προϋποτίθεται ότι κάποιο τµήµα της πρότασης είναι δεδοµένο 
και µόνο το υπόλοιπο αποτελεί νέα πληροφορία. Έτσι, οι παρακάτω ερωτήσεις δέχονται 
υποχρεωτικά ως απάντηση διαφορετικές εκδοχές της ίδιας κατά τα άλλα πρότασης: 
 
 � Τι έκανε χτες ο Γιάννης; 
 � Τι έκανε χτες η Μαρία; 
 � Ποιος γνώρισε χτες τη Μαρία; 
 � Ποιον γνώρισε χτες ο Γιάννης; 
 � Τι έκανε ο Γιάννης χτες στη Μαρία; 
 � Τι έπαθε χτες η Μαρία; 
κ.ο.κ. 
 
Υπάρχουν διάφοροι συντακτικοί και επιτονικοί µηχανισµοί που επιτρέπουν τη σαφή 
κωδικοποίηση της λειτουργικής προοπτικής της πρότασης (όπως η θεµατοποίηση, η 
εκτόπιση, η εστίαση κτλ. � βλ. σχετικά δελτία). 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Οι µαθητές ήδη από πρώιµα στάδια θα παρατηρήσουν ότι οι ίδιες πληροφορίες µπορεί να 
µεταδίδονται µε διάφορες παραλλαγές της ίδιας πρότασης, ακόµα και σε απλές προτάσεις του 
τύπου Με λένε Θάνο � Θάνο µε λένε (και όχι Πάνο). Πολλά από τα σχετικά φαινόµενα που 
αφορούν τη διαπλοκή συντακτικής, επιτονικής και πληροφοριακής δοµής παρουσιάζονται σε 
ιδιαίτερα δελτία. Ο ρόλος του επιτονισµού θα πρέπει, ούτως ή άλλως, να επισηµανθεί 
ανεξάρτητα, π.χ. για το σχηµατισµό ερωτήσεων, για τη χρήση των ισχυρών τύπων της 
προσωπικής αντωνυµίας κτλ. (βλ. σχετικά δελτία) και εποµένως κανονικά δεν αποτελεί 
σηµαντικό επιπλέον κόστος κατά τη διδασκαλία των συγκεκριµένων φαινοµένων.  
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΤ50: Θεµατοποίηση 
ΑΤ51: Εστίαση 
ΑΤ31: Εκτόπιση µε κλιτικό 
ΑΤ42: Κλιτικός διπλασιασµός 
ΑΤ43: Ελλείπον υποκείµενο 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικές Ασκήσεις: 202, 236, 408, 410-411, 637. 


