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Abstract 

The main aim of this study is to investigate how complement clauses introduced by the complementizers 

oti, pos and pu are presented and taught in textbooks designed for adults learning Greek as a 

foreign/second language (L2). Based on previous research on the properties and classifications of oti-, 

pos- and pu-clauses and the curriculum for teaching Greek as L2, we discuss the theoretical framework 

and teaching methods used in the textbooks. It is found that a few textbooks teach oti-, pos- and pu-

clauses and that several issues associated with this type of complement clause (for example, classification 

of matrix verbs, matrix verbs compatible with more than one complementizer having a different meaning 

with each one, complementizer deletion, language functions expressed by complement clauses) are rarely 

presented. 

Keywords: complement clauses, complementizers, L2 textbooks, curriculum, grammar teaching 

 

1. Ειζαγωγή 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο (Π) πνπ εηζάγνληαη κε 

ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο όηη, πωο θαη πνπ θαη απνηεινύλ ζπκπιεξώκαηα 

ξεκάησλ, νλνκάησλ θαη επηζέησλ, θαη ε δηεξεύλεζε ηεο δηδαζθαιίαο απηώλ ησλ 

πξνηάζεσλ ζηα εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο/ μέλεο γιώζζαο (Γ2). Η 

θαηαλνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ όηη-, πωο- θαη πνπ-Π έρνπλ απαζρνιήζεη ηε 

βηβιηνγξαθία, κε θεληξηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο (α) ηελ επηινγή ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνύ δείθηε, (β) ηε ζρέζε ηνπ κε ην θαηεγόξεκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο 

από ην νπνίν εμαξηάηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή πξόηαζε θαη (γ) (ζε κηθξόηεξν βαζκό) ηνλ 

ηύπν ηνπ ξήκαηνο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο (Holton, Mackridge θαη Φηιηππάθε-

Warburton 1999, Θενθαλνπνύινπ-Κνληνύ θ.ά. 1998, Ingria 1981, Κιαίξεο θαη 

Μπακπηληώηεο 2005, Mackridge 1990, Ρνύζζνπ 1994, 2000, 2002, 2006, Σδάξηδαλνο 

1963, Varlokosta 1994α, 1994β, Υξηζηίδεο 1982, 1984, 1985, κεηαμύ άιισλ). Σν 

θαηεγόξεκα εμάξηεζεο επηιέγεη ην είδνο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο αλάινγα κε 

ηα ζεκαζηνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη ζύκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη θαζέλαο από ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο (1-2). 
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Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ξήκαηα εμάξηεζεο ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο δείθηεο κε απνηέιεζκα δηαθνξνπνίεζε ζηε ζεκαζία ηνπο, εμαηηίαο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε δείθηε (3-5). 

(1) Παξαδέρηεθε όηη/ πσο/ *πνπ έθηαηγε θαη ν ίδηνο γηα ηελ θαηάζηαζε 

(2) Απνγνεηεύηεθα πνπ/ *όηη/ *πσο έραζα ην ηέινο ηεο ηαηλίαο  

(3) Φνβάηαη πνπ/ όηη/ πσο ζα ηαμηδέςεη κόλε ηεο 

(4) Υαίξνκαη πνπ έκαζα ηα λέα ζνπ/ λα καζαίλσ ηα λέα ζνπ 

(5) Αξλήζεθα λα δώζσ ην ηειέθσλό ηνπ/ όηη/ πσο έδσζα ην ηειέθσλό ηνπ 

ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ζπκβαηόηεηα ηνπ ξήκαηνο κε θάπνηνλ δείθηε επηδέρεηαη 

πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ν ρξόλνο θαη ε άπνςε ηνπ 

ξήκαηνο ζην θαηεγόξεκα εμάξηεζεο, ε παξνπζία πξνηαζηαθώλ ηειεζηώλ, ε ζεκαζία 

ηνπ θαηεγνξήκαηνο εμάξηεζεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζεκαζία ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ δείθηε. 

(6) Θπκάκαη όηη/ *πνπ άθεζα ηα θιεηδηά πάλσ ζην ηξαπέδη, αιιά κπνξεί θαη λα 

θάλσ ιάζνο  

Σέινο, γηα νξηζκέλνπο ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο ππάξρεη δπλαηόηεηα παξάιεηςήο 

ηνπο· ε δπλαηόηεηα ή κε παξάιεηςεο εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

δείθηε (Drachman 2003, 2004, Roussou 2002): νη δείθηεο όηη θαη πωο κπνξεί λα 

παξαιεηθζνύλ, ελώ ε παξάιεηςε ηνπ πνπ είλαη αληηγξακκαηηθή. 

(7α) Δίπε (όηη/ πσο) ζα έξζεη/ ήξζε θαη ν Γηάλλεο 

(7β) Μεηάλησζα *(πνπ) ηεο κίιεζα απόηνκα 

 

2. Προηγούμενες μελέηες για ηην καηάκηηζη και ηη διδαζκαλία ηων όηι-, πως- και 

που-ΣΠ 

Γεδνκέλα γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ ζηελ Διιεληθή σο Γ2 

πεξηιακβάλεη ε έξεπλα ησλ Βαξινθώζηα θαη Σξηαληαθπιιίδνπ (2003) πνπ είρε ζηόρν 

ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ θαηάθηεζεο κε βάζε δνκεκέλεο πξνθνξηθέο ζπλεληεύμεηο 

δίγισζζσλ έθεβσλ καζεηώλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ κεηξηθή γιώζζα ηα 

Αιβαληθά ή ηα Ρσζηθά. Σα δεδνκέλα αθνξνύλ ην ζηάδην θαηάθηεζεο ζην νπνίν 

εκθαλίδνληαη δηάθνξα είδε ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ, ηα θαηεγνξήκαηα 

εμάξηεζεο θαη ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζε ζρέζε κε ην ξεκαηηθό ηύπν ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ελήιηθεο πνπ θαηαθηνύλ ηα Διιεληθά 

σο Γ2, ε δηεξεπλεηηθή πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Nouchoutidou (ππό δεκνζίεπζε) κε 

βάζε κία κηθξή νκάδα ξσζόθσλσλ θνηηεηξηώλ πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ έδεημε όηη 
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αθόκα θαη ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηάθηεζε ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ, εηδηθόηεξα ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δεηθηώλ όηη, πωο 

θαη πνπ θαη ζηελ παξάιεηςε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ δείθηε. Γπζθνιίεο πξνθαινύλ, 

επίζεο, ηα ξήκαηα εμάξηεζεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε επηινγή ηνπ ζσζηνύ δείθηε είλαη 

ζπλάξηεζε πνιιώλ παξαγόλησλ (ηεο ζεκαζίαο ηνπ θαηεγνξήκαηνο εμάξηεζεο ή/θαη 

ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο, ηεο παξνπζίαο πξνηαζηαθώλ ηειεζηώλ 

θηι.).  

ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2, ν πξνβιεκαηηζκόο μεθηλά, από ηε κία πιεπξά, 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ (βι. ηα 

8-10 από ην γξαπηό ιόγν καζεηώλ) θαη, από ηελ άιιε, από κειέηεο γηα ηε γξακκαηηθή 

ζηα εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο σο Γ2. 

(8) ... ππνηίζεηαη *λα βειηηώλεη ηελ πγεία ... 

(9) Γε κνπ αξέζεη *όηη ηέηνηεο εθπνκπέο κεηαδίδνληαη πνιύ αξγά 

(10) Διπίδσ *πνπ δελ ζα μαλαξρίζεη πνηέ ... 

Οη ππξόπνπινο θαη Σζαγγαιίδεο (2005) δηαπηζηώλνπλ όηη ε παξνπζίαζε ηεο 

πξνηαζηαθήο ζύληαμεο ζηα εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο σο Γ2 είλαη ειιηπήο θαη όηη 

βαζηθό πξόβιεκα είλαη ε πεξηνξηζκέλε αλαθνξά ζηελ ππόηαμε (πβ. θαη ηηο κειέηεο ηνπ 

Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο 1996α, 1996β, 2001α). Δπηζεκαίλνπλ όηη νη όηη-, πωο- θαη 

πνπ-Π δηδάζθνληαη ζπλήζσο καδί κε ηνπο ζπλδέζκνπο θαη όηη είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο 

ζε εηδηθόηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε απηέο. 

ηηο εηδηθόηεξεο κειέηεο γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο πεξηιακβάλεηαη ε 

έξεπλα ησλ Θενθαλνπνύινπ-Κνληνύ θ.ά. (1998), όπνπ επηζεκαίλεηαη όηη νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο είλαη έλα από δεηήκαηα ηεο γξακκαηηθήο ζηα νπνία 

παξαηεξείηαη «έιιεηςε αληίζηνηρεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο-πεξηγξαθήο ησλ 

θαηλνκέλσλ ζηα βηβιία γξακκαηηθήο ή ζε εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο Νέαο Διιεληθήο 

(ΝΔ) σο μέλεο γιώζζαο» (Θενθαλνπνύινπ-Κνληνύ θ.ά. 1998: 5). ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε επηρεηξείηαη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δεηθηώλ όηη, πωο 

θαη πνπ, κία γεληθή ηαμηλόκεζε ξεκάησλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη από απηνύο ηνπο δείθηεο 

(κε πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2 παξαηεξήζεηο) θαη 

πνιιέο δηαβαζκηζκέλεο (ζε επίπεδα) αζθήζεηο κε θαηεγνξήκαηα εμάξηεζεο πνπ 

δέρνληαη απνθιεηζηηθά έλαλ ηύπν πξόηαζεο σο ζπκπιήξσκα θαη κε θαηεγνξήκαηα κε 

ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθνξεηηθνί ζπκπιεξσκαηηθνί δείθηεο 

επηθέξνληαο αιιαγή ζηε ζεκαζία. 
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Δθηελήο πεξηγξαθή ησλ όηη-, πωο- θαη πνπ-Π γίλεηαη ζηε κειέηε ηεο Ρνύζζνπ 

(2006), όπνπ αλαιύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηόηεηεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ 

δεηθηώλ, ε ζρέζε ηνπο κε θαηεγνξίεο ξεκάησλ (πνπ νξίδνληαη κε ζπληαθηηθά θαη 

ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα) θαη ε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα δηαγισζζηθά, θαη εμεηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάθηεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ. 

Πξνβιέπεηαη όηη νη καζεηέο ηεο Διιεληθήο κε κεηξηθή γιώζζα ζηελ νπνία δελ 

ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθνί δείθηεο (όπσο είλαη ε Σνπξθηθή) ζα αληηκεησπίζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε δηάθξηζε όηη-πνπ, κε πηζαλή ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ όηη. 

Πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δεηθηώλ ζε ηξεηο θάζεηο: (α) 

παξνπζίαζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δεηθηώλ θαη ηνπ ξόινπ ηνπο σο ζηνηρείσλ πνπ 

εηζάγνπλ πξνηάζεηο, (β) εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δεηθηώλ ζε 

δηάθνξα πεξηβάιινληα, (γ) θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαίζζεζεο όηη ην ίδην ξήκα κπνξεί λα 

απνθηήζεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο αλ ζπκπιεξσζεί από δηαθνξεηηθνύο δείθηεο. 

 

3. Επίπεδα γνώζης ηης Ελληνικής ως Γ2 και αναλσηικά προγράμμαηα 

Οη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π πεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2· επνκέλσο, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζα κπνξνύζαλ 

λα απνηειέζνπλ έλα κέηξν ζύγθξηζεο γηα ηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο. Καζώο ηα 

πξνγξάκκαηα (Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα 1998, Ιαθώβνπ θαη Μπέιια 2004, ΚΔΓ 

2001β, Κνληόο θ.ά. 2002) θαιύπηνπλ κόλν κεξηθά από ηα επίπεδα (Πίλαθαο 1), 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην αλαιπηηθό εμεηαζηηθό πξόγξακκα γηα ηελ Πηζηνπνίεζε 

Δπάξθεηαο ηεο Διιελνκάζεηαο (Δπζηαζηάδεο θ.ά. 2001). εκεηώλεηαη όηη, όπσο έρνπλ 

δηαπηζηώζεη ε Αλησλνπνύινπ (2001: 55) θαη νη ππξόπνπινο θαη Σζαγγαιίδεο (2005: 

325–327), δελ ππάξρεη απόιπηε αληηζηνηρία αλάκεζα ζε όια ηα επίπεδα, όπσο απηά 

νξίδνληαη από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ζην Κνηλό Δπξσπατθό Πιαίζην 

Αλαθνξάο γηα ηε Γιώζζα (πκβνύιην ηεο Δπξώπεο 2001). 

 

Πίνακας 1: Επίπεδα και αναλσηικά προγράμμαηα 

Κνηλό Δπξωπαϊθό  

Πιαίζην Αλαθνξάο  

γηα ηε Γιωζζα 

Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα 

Κέληξν 

Διιεληθήο 

Γιώζζαο 

Πηζηνπνίεζε 

Δπάξθεηαο ηεο 

Διιελνκάζεηαο 

Α1 Βreakthrough level  
 

 

Α΄ επίπεδν 
Α2 Waystage level εηζαγσγηθό επίπεδν – 1 
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Β΄ επίπεδν 

B1 Threshold level βαζηθό επίπεδν – 2 
ελδηάκεζν 

επίπεδν 

Γ΄ επίπεδν 

B2 Vantage level επίπεδν επάξθεηαο – 3 

 

Γ΄ επίπεδν 

C1/Γ1 Effective 

Operational Proficiency 

πξνρσξεκέλν επίπεδν – 4 
 

C2/Γ2 Mastery 

 

Σα επίπεδα Α1/Α2 ηνπ Κνηλνύ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξράξην/ 

βαζηθό ρξήζηε ηεο γιώζζαο (αξρηθό επίπεδν), ηα Β1/Β2 ζηνλ αλεμάξηεην (κέζν 

επίπεδν) θαη ηα Γ1/Γ2 ζηνλ ηθαλό/απηάξθε ρξήζηε (πξνρσξεκέλν επίπεδν). 

Δληάζζνπκε (γηα ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο εξγαζίαο) ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Α΄ 

επηπέδνπ Πηζηνπνίεζεο Δπάξθεηαο ηεο Διιελνκάζεηαο ζην αξρηθό επίπεδν θαη ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Γ΄ επηπέδνπ Πηζηνπνίεζεο Δπάξθεηαο ηεο Διιελνκάζεηαο 

ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν. ύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα:  

1. ην αξρηθό επίπεδν πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη όηη θαη πωο-Π πνπ απνηεινύλ 

ζπκπιεξώκαηα ξεκάησλ. Σα ξήκαηα απηά πξνζδηνξίδνληαη σο ιεθηηθά θαη γλσζηηθά 

ξήκαηα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. ην Α΄ επίπεδν 

Πηζηνπνίεζεο Δπάξθεηαο ηεο Διιελνκάζεηαο, αληηθείκελν δηδαζθαιίαο απνηεινύλ 

επηπιένλ ν ξόινο ησλ όηη-Π ζηνλ πιάγην ιόγν θαη νη πνπ-Π πνπ δειώλνπλ αηηία. 

2. ην κέζν επίπεδν δηδάζθνληαη νη όηη- θαη πωο-Π πνπ απνηεινύλ ζπκπιεξώκαηα 

ξεκάησλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζε ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο πνπ δε δηδάρηεθαλ ζην 

αξρηθό επίπεδν. Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πξνηείλεη 

επίζεο ηε δηδαζθαιία ησλ όηη- θαη πωο-Π πνπ απνηεινύλ ζπκπιεξώκαηα επηζέησλ θαη 

νπζηαζηηθώλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ πιάγην ιόγν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο όηη θαη πωο (αιιά θαη κε ην πνπ ζην κέζν επίπεδν ηνπ 

ΚΔΓ). Αθόκε, ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη 

αλαθνξά ζην ξεκαηηθό ηύπν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο ζηνλ πιάγην ιόγν, ζηελ 

ειεύζεξε ελαιιαγή ζηελ θαηαλνκή ησλ όηη θαη πωο, θαη ζηε ξεηή δηδαζθαιία ηεο 

δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ δείθηε πωο θαη ηνπ εξσηεκαηηθνύ πώο. Όζνλ 
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αθνξά ηηο πνπ-Π, ζύκθσλα κε ην Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα δηδάζθνληαη κόλν απηέο 

κε ξήκαηα πνπ δείρλνπλ ςπρηθή θαηάζηαζε, ελώ ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 

ηνπ ΚΔΓ πξέπεη επηπιένλ λα δηδάζθνληαη θαη απηέο πνπ απνηεινύλ ζπκπιεξώκαηα ζε 

ξήκαηα αληίιεςεο θαη αίζζεζεο. 

3. ην πξνρσξεκέλν επίπεδν, δε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο όηη-, πωο- θαη πνπ-Π ζε 

θαλέλα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

4. Εγτειρίδια διδαζκαλίας ηης Ελληνικής ως Γ2 για ενηλίκοσς 

Η δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ Π ζηα εγρεηξίδηα πεξηνξίδεηαη ζε όζα 

πξννξίδνληαη γηα δηδαζθαιία ζε ηάμε θαη απνηεινύλ ην βαζηθό έληππν δηδαθηηθό πιηθό 

(θαη όρη ππνζηεξηθηηθό πιηθό ή δηδαθηηθό πιηθό πξνεηνηκαζίαο γηα εμεηάζεηο 

γισζζνκάζεηαο). Η επηινγή είρε σο βαζηθά θξηηήξηα ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ ζηνπο 

νπνίνπο απεπζύλνληαη ηα εγρεηξίδηα (ελήιηθνη) θαη ηε γιώζζα ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (κόλν ε Διιεληθή). Λόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ρώξνπ δελ αλαθεξόκαζηε 

ζε εγρεηξίδηα πνπ εθδόζεθαλ πξηλ από ην 1980. 

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εγρεηξηδίσλ ζηα ηξία επίπεδα γισζζνκάζεηαο (αξρηθό, κέζν 

θαη πξνρσξεκέλν) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξόινγνη ησλ εγρεηξηδίσλ θαη παιαηόηεξεο 

αμηνινγήζεηο (ΚΔΓ 1996α, 1996β, 2001α, ππξόπνπινο θαη Σζαγγαιίδεο 2005). ην 

αξρηθό επίπεδν πεξηιακβάλνληαη εγρεηξίδηα
1
 πνπ απνηεινύλ ηκήκα κίαο (ζπλήζσο 

ηξίηνκεο) ζεηξάο, όπσο ηα: Αξρίδω ηα Διιεληθά [ΑΔ] (Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ΝΔΓ 

1983α), Διιεληθά Τώξα 1+1 [ΔΤ1+1] (Γεκεηξά θαη Παπαρεηκσλά 2002), 

Δπηθνηλωλήζηε Διιεληθά 1 [ΔΔ1] (Αξβαληηάθεο θαη Αξβαληηάθε 2002), Νέα Διιεληθά 1 

[ΝΔ1] (Σινύπα θαη Υαηδεπαλαγησηίδε 1992), Νέα Διιεληθά γηα κεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνύληεο, πξόζθπγεο θαη μέλνπο. Α΄ Δπίπεδν [ΝΔΜ1] (Γεκίξε-Πξνδξνκίδνπ θαη 

Κακαξηαλνύ-Βαζηιείνπ 2002α). Από ηα εγρεηξίδηα πνπ δελ αλήθνπλ ζε ζεηξά βηβιίσλ, 

άιια πεξηιακβάλνπλ δηδαθηηθό πιηθό κόλν γηα ην αξρηθό επίπεδν (Οξίζηε [Ο] 

(Βαιζακάθε θαη Μαλάβε 2004), Τα Νέα Διιεληθά ωο δεύηεξε/μέλε γιώζζα: 

Δπηθνηλωληαθή πξνζέγγηζε [ΝΔΓ2] (Υαξαιακπνπνύινπ θαη Υαξαιακπόπνπινο 1996)) 

θαη άιια πεξηέρνπλ ζέκαηα γξακκαηηθήο πνπ θαιύπηνπλ θαη πςειόηεξα επίπεδα 

(Διιεληθή Γιώζζα [ΔΓ] (Μπακπηληώηεο 2003), Νέα Διιεληθά γηα Αξράξηνπο [ΝΔΓΑ] 

(Καβνπθόπνπινο θ.ά. 1997), Ξέξεηε Διιεληθά; [ΞΔ] (Βνγηαηδίδνπ θ.ά. 2000)). ην 

κέζν επίπεδν πεξηιακβάλνληαη εγρεηξίδηα πνπ απνηεινύλ ηκήκα ζεηξάο: Διιεληθά Τώξα 

                                                 
1 Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, ζην θείκελν ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπληνκνγξαθίεο ησλ ηίηισλ ησλ εγρεηξηδίσλ. 
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2+2 [ΔΤ2+2] (Γεκεηξά θαη Παπαρεηκσλά 1992), Δπηθνηλωλήζηε Διιεληθά 2 [ΔΔ2] 

(Αξβαληηάθεο θαη Αξβαληηάθε 2004), Νέα Διιεληθά 2 [ΝΔ2] (Σινύπα θαη 

Υαηδεπαλαγησηίδε 1993), Νέα Διιεληθά γηα κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνύληεο, πξόζθπγεο 

θαη μέλνπο. Β΄ Δπίπεδν [ΝΔΜ2] (Γεκίξε-Πξνδξνκίδνπ θαη Κακαξηαλνύ-Βαζηιείνπ 

2002β) θαη Γ΄ Δπίπεδν [ΝΔΜ3] (Γεκίξε-Πξνδξνκίδνπ θαη Κακαξηαλνύ-Βαζηιείνπ 

2004), Πεξηζζόηεξα Διιεληθά [ΠΔ] (Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ΝΔΓ 1982). ηα εγρεηξίδηα 

πνπ δελ αλήθνπλ ζε ζεηξά βηβιίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα: Μαζήκαηα Διιεληθώλ [ΜΔ] 

(Μόζρνπ, Νηθέδε θαη Υαηδεζενδσξίδεο 1999) θαη Τα Νέα Διιεληθά γηα Ξέλνπο [ΝΔΞ] 

(Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ΝΔΓ 1999). ην πξνρσξεκέλν επίπεδν εμεηάδνληαη ηα: 

Δπηθνηλωλήζηε Διιεληθά 3 [ΔΔ3] (Αξβαληηάθεο θαη Αξβαληηάθε 2000) θαη Πινπηίδω 

ηα Διιεληθά κνπ [ΠιΔ] (Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ΝΔΓ 1983β) (ηκήκαηα ζεηξώλ) θαη Τα 

Νέα Διιεληθά γηα Πξνρωξεκέλνπο [ΝΔΠ] (Παλαγνπνύινπ θαη Υαηδεπαλαγησηίδε 

1997). 

 

4.1 Τι διδάζκεηαι ζε κάθε επίπεδο 

ε απηή ηελ ελόηεηα εμεηάδνπκε ηη αθξηβώο πεξηιακβάλεηαη γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνηάζεηο ζε θάζε εγρεηξίδην θαη εάλ απηέο δηδάζθνληαη σο μερσξηζηό κέξνο ηεο 

γξακκαηηθήο ή ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θάπνηνπ άιινπ γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ. 

ην αξρηθό επίπεδν, ζε αξθεηά εγρεηξίδηα πεξηέρνληαη ζε θείκελα ή ζε αζθήζεηο όηη-, 

πωο- θαη πνπ-Π (ΑΔ, ΔΣ1+1, ΝΔΜ1, Ο, ΔΓ, ΝΔΓΑ, ΞΔ), αιιά κόλν ζε κεξηθά 

δηδάζθνληαη ξεηά: ζηα ΝΔΓΑ θαη ζηα ΔΣ1+1 νη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π, ζηελ ΔΓ νη όηη- 

θαη πωο-Π θαη ζην ΞΔ κόλν νη όηη-Π. πλήζσο, νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο 

δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα άιισλ θαηλνκέλσλ θαη κόλν ζηα ΔΓ θαη ΝΔΓΑ δηδάζθνληαη 

θαη σο έλα μερσξηζηό δήηεκα ηεο γξακκαηηθήο.  

ην κέζν επίπεδν, παξαηεξνύληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ όηη-, 

πωο- θαη πνπ-Π. Μεξηθά εγρεηξίδηα αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ησλ πξνηάζεσλ κε ηνλ 

πιάγην ιόγν: ζην ΜΔ θαη ζην ΔΔ2 νη όηη- θαη πωο-Π δηδάζθνληαη σο κέξνο ηνπ 

πιαγίνπ ιόγνπ (ην ίδην ηζρύεη γηα ηα εγρεηξίδηα αξραξίσλ ΔΓ θαη ΞΔ), ελώ ζην ΝΔ2 

παξνπζηάδνληαη έηζη κόλν νη όηη-Π. ε άιια, όπσο ζηα ΝΔΜ2, νη ζπκπιεξσκαηηθνί 

δείθηεο όηη, πωο θαη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο ζπλδέζκνπο θαη νη αληίζηνηρεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο ζπλεμεηάδνληαη κε άιια είδε πξνηάζεσλ. ην ίδην πιαίζην 

(δηδαζθαιία ησλ ζπλδέζκσλ) αζρνιείηαη ην ΔΣ2+2 κε ηε δηάθξηζε όηη-ό,ηη θαη πωο-

πώο. Μόλν ζε έλα εγρεηξίδην (ΜΔ), νη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π παξνπζηάδνληαη σο 

μερσξηζηή ζπληαθηηθή θαηεγνξία (‘εηδηθέο πξνηάζεηο’). 
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ην πξνρσξεκέλν επίπεδν, ην ΠιΔ δε δηδάζθεη ηηο όηη- πωο- θαη πνπ-Π (αλ θαη ζηα 

θείκελα θαη ζηηο αζθήζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηέρνληαη παξαδείγκαηα). Σν ΔΔ3 

παξνπζηάδεη ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο όηη, πωο θαη πνπ σο ζπλδέζκνπο πνπ 

αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα θαη εθθξάζεηο, ηα νπνία, όκσο, δελ 

θαηεγνξηνπνηνύληαη κε βάζε θάπνην θξηηήξην. Μόλν ηα ΝΔΠ δηδάζθνπλ μερσξηζηά σο 

ζπληαθηηθό θαηλόκελν θάζε είδνο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο, κε αλαθνξά θαη ζηα 

θαηεγνξήκαηα εμάξηεζεο θαη ζηελ αληίζηνηρε (ζεκαζηνινγηθή) ηαμηλόκεζή ηνπο. 

Γεληθόηεξε δηαπίζησζε, πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηελ εμέηαζε ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ ζε όια ηα εγρεηξίδηα ηεο έξεπλάο καο, είλαη όηη ε 

ζύληαμε δηδάζθεηαη ιηγόηεξν από ηε κνξθνινγία ζηα εγρεηξίδηα ηεο Διιεληθήο σο Γ2 

(πβ. ππξόπνπινο θαη Σζαγγαιίδεο 2005). Οη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π, εηδηθόηεξα, 

δηδάζθνληαη ζπλήζσο έκκεζα, σο κέξνο άιισλ γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ. ε ηέζζεξα 

εγρεηξίδηα, ζηα νπνία ε δηδαζθαιία ηεο ζύληαμεο δηαρσξίδεηαη από ηε δηδαζθαιία ηεο 

κνξθνινγίαο (ΔΓ, ΝΔΓΑ, ΜΔ, ΝΔΠ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο δηδάζθνληαη σο 

ζπληαθηηθό θαηλόκελν. Σα ΝΔΓΑ, ΜΔ θαη ΝΔΠ θαηεγνξηνπνηνύλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνηάζεηο ζύκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή: νη όηη- θαη πωο-Π 

ηαμηλνκνύληαη ζηηο εηδηθέο πξνηάζεηο ελώ νη πνπ-Π ραξαθηεξίδνληαη εηδηθέο (ΜΔ) 

ή/θαη αηηηνινγηθέο (ΝΔΠ, ΜΔ) ή πξνηάζεηο κε κε αλαθνξηθό πνπ (ΝΔΓΑ). ηελ ΔΓ, νη 

όηη- θαη πωο-Π νλνκάδνληαη εηδηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο (νη πνπ-Π δε 

δηδάζθνληαη). 

 

4.2 Μέθοδος διδαζκαλίας 

Η κέζνδνο δηδαζθαιίαο ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ πεξηιακβάλεη θείκελα θαη 

παξαδείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο, δηεπθξηλίζεηο κέζσ 

πηλάθσλ, θαλόλσλ θαη θαηαιόγσλ (όπνπ παξαηίζεληαη ηα θαηεγνξήκαηα εμάξηεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ), αλαθνξέο ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηώλνληαη κέζσ 

ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ ζηελ επηθνηλσλία θαη αζθήζεηο εκπέδσζεο. 

ηα εγρεηξίδηα ησλ αξραξίσλ, νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο πεξηέρνληαη ζε 

θείκελα ζπλήζσο κηθξήο έθηαζεο, ζπρλόηεξα ζε δηαιόγνπο, θαζώο θαη ζε πξνηάζεηο-

παξαδείγκαηα. Οη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π ζηα εγρεηξίδηα ΔΓ θαη ΝΔΓΑ δηδάζθνληαη κε 

παξαδείγκαηα, ιίζηεο ξεκάησλ εμάξηεζεο θαη αζθήζεηο – ππάξρεη κάιηζηα εθηελήο 

αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ θαη πνιιέο ζρεηηθέο αζθήζεηο ζηα ΝΔΓΑ. 

Αληίζεηα, ζην ΞΔ νη όηη-Π παξνπζηάδνληαη κόλν κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο ζην 

πιαίζην ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ θαη ζην ΔΣ1+1 νη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π δηδάζθνληαη σο 
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‘ζύλδεζκνη’ κέζσ αζθήζεσλ. 

Παξόκνηα είλαη ε εηθόλα θαη ζην κέζν επίπεδν, κε ηε δηαθνξά όηη ηα θείκελα κέζα 

από ηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο είλαη κεγαιύηεξεο 

έθηαζεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ αξραξίσλ. ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλδέζκσλ, νη όηη- θαη πωο-Π δηδάζθνληαη κέζσ παξαδεηγκάησλ (ΔΣ2+2 θαη ΝΔ2), 

αζθήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελώλ (ΔΣ2+2) θαη κε ηελ παξάζεζε ιίζηαο ξεκάησλ 

εμάξηεζεο γηα ηηο όηη-Π (ΝΔ2)· παξαδείγκαηα θαη παξόκνηεο αζθήζεηο 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηηο πνπ-Π ζηα ΔΣ2+2. ηα ΜΔ, νη όηη-, πωο- θαη πνπ-Π 

παξνπζηάδνληαη κόλν κε παξαδείγκαηα. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ, 

δηδάζθνληαη κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο νη όηη- θαη πωο-Π ζηα εγρεηξίδηα ΔΔ2 θαη 

ΝΔ2.  

ην πξνρσξεκέλν επίπεδν, ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο όισλ ησλ εηδώλ ππάξρνπλ 

ηόζν ζηα θείκελα όισλ ησλ εγρεηξηδίσλ όζν θαη ζηηο αζθήζεηο. ην ΔΔ3 αλαθέξνληαη 

παξαδείγκαηα (πεξηνξηζκέλα, βεβαίσο, σο πξνο ηνλ αξηζκό) γηα ηελ πεξαηηέξσ 

παξνπζίαζε ησλ όηη-, πωο- θαη πνπ-Π. Αλαιπηηθόηεξε αλαθνξά ζε θάζε ηύπν 

ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο κε παξαδείγκαηα θαη θαηάινγν ξεκάησλ εμάξηεζεο 

γίλεηαη ζηα ΝΔΠ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία θαλόλσλ ζηα εγρεηξίδηα, ζην αξρηθό επίπεδν γεληθά δε 

δηαηππώλνληαη ξεηά θαλόλεο γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο. Μόλν ζηα δύν 

εγρεηξίδηα πνπ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο πξνζδηνξίδνληαη θαη δηδάζθνληαη σο 

ζπληαθηηθό ζέκα ρξεζηκνπνηνύληαη ξεηνί θαλόλεο: ζύληνκνη ζηα ΝΔΓΑ θαη εθηελείο 

ζηελ ΔΓ. ην κέζν επίπεδν, επίζεο, δελ ππάξρεη ξεηή δηαηύπσζε θαλόλσλ γηα ηηο όηη-, 

πωο- θαη πνπ-Π. Τπάξρνπλ, όκσο, θαλόλεο γηα ηνλ πιάγην ιόγν ζην ΔΔ2. ην 

πξνρσξεκέλν επίπεδν, κόλν ζηα ΝΔΠ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλόλεο. 

Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνπο θαλόλεο είλαη ε παξνπζία κεηαγιώζζαο. Πεξηνξηζκέλα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΔΣ1+1, ΝΔΓΑ, ΞΔ (παξαδνζηαθνί όξνη) θαη ζηελ ΔΓ, όπνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ν όξνο ζπκπιεξωκαηηθή πξόηαζε (ζην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην νη 

παξαδνζηαθνί όξνη εκθαλίδνληαη ιηγόηεξν, ζπλήζσο σο δηεπθξηλίζεηο). ην κέζν 

επίπεδν, παξαδνζηαθή είλαη ε κεηαγιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΜΔ. Πεξηνξηζκέλε 

είλαη ε ρξήζε ηεο (επίζεο παξαδνζηαθήο) κεηαγιώζζαο ζηα ΔΔ2, ΝΔ2 θαη ΝΔΜ2, ελώ 

ζην ΔΣ2+2 δε ρξεζηκνπνηείηαη θαζόινπ. ην πξνρσξεκέλν επίπεδν, ηα εγρεηξίδηα 

δηαθέξνπλ: ζηα ΝΔΠ ε κεηαγιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό, ελώ ζην 

ΔΔ3 ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν (πεξηζζόηεξν, όκσο, απ’ ό,ηη ζην αληίζηνηρν εγρεηξίδην 

κέζνπ επηπέδνπ (ΔΔ2)). Γεληθόηεξα, ζηα εγρεηξίδηα όισλ ησλ επηπέδσλ ππάξρεη ε ηάζε 
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λα ρξεζηκνπνηνύληαη όξνη ηεο παξαδνζηαθήο γξακκαηηθήο. 

 

5. Σσμπεράζμαηα 

Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη κόλν έλα κέξνο από όζα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

νξίδνπλ σο ύιε γηα θάζε επίπεδν ζρεηηθά κε ηηο όηη-, πωο- θαη πνπ-Π πεξηέρεηαη ζηα 

εγρεηξίδηα. Απηό νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζην όηη ηα πεξηζζόηεξα εγρεηξίδηα έρνπλ 

εθδνζεί πξηλ από ηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δελ έρνπλ αλαζεσξεζεί 

αθόκε. Γεληθά, ε δηδαζθαιία επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ξεκάησλ 

εμάξηεζεο αλάινγα κε ην είδνο ζπκπιεξσκαηηθήο πξόηαζεο πνπ επηιέγνπλ. Παξ’ όια 

απηά, αθόκε θαη ζην κέζν θαη ην πξνρσξεκέλν επίπεδν, δε γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηε 

ζπκβαηόηεηα πνιιώλ ξεκάησλ εμάξηεζεο κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο (κε αληίζηνηρεο κε ηελ επηινγή ηνπ δείθηε ζεκαζηνινγηθέο 

δηαθνξέο), θαζώο θαη ζηε δπλαηόηεηα παξάιεηςεο ησλ όηη θαη πωο – ε νπνία, άιισζηε, 

δελ αλαθέξεηαη νύηε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ζπρλά ιείπεη ν ζπζρεηηζκόο 

ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ κε άιινπο ηύπνπο εμάξηεζεο, πέξα από ηα ξήκαηα 

(νλόκαηα, επίζεηα). 

Η κέζνδνο δηδαζθαιίαο ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

εγρεηξηδίσλ ζηεξίδεηαη ζε θείκελα θαη αζθήζεηο. Λείπνπλ νη ξεηνί θαλόλεο ή, 

ελαιιαθηηθά, νη πίλαθεο θαη ηα ζρήκαηα, πνπ ζα βνεζνύζαλ ην καζεηή λα παξαηεξήζεη 

θαη λα θαηαλνήζεη ηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε κεηξηθή 

ηνπ γιώζζα δελ ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθνί δείθηεο). Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαλόλεο, 

απηνί ζπλήζσο βαζίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή γξακκαηηθή, θαη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα 

ηελ κεηαγιώζζα. Σέινο, απνπζηάδεη ή είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε ζηα πεξηζζόηεξα 

εγρεηξίδηα ε απαξαίηεηε, ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, αλαθνξά ζηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύληαη κε ηηο όηη-, πωο- θαη πνπ-Π, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο 

αζθήζεηο εκπέδσζεο. Οη ειιείςεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο, αλ ιάβνπκε ππόςε καο 

ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ζηε Γ2 (πβ. Nassaji θαη Fotos 

2004, κεηαμύ άιισλ), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ γξακκαηηθώλ 

θαηλνκέλσλ απαηηείηαη δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο πνπ λα ζηνρεύεη αθελόο ζην λα 

αληηιεθζεί ν καζεηήο ηεο Γ2 ηελ ύπαξμε ηνπ γξακκαηηθνύ ηύπνπ πνπ δηδάζθεηαη, 

αθεηέξνπ ζην λα θαηαλνήζεη ηε ζρέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ κε ηε ζεκαζία πνπ 

εθθξάδεη. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη εμίζνπ απαξαίηεηε ε παξνπζία αζθήζεσλ πνπ δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δνκέο πνπ δηδάζθνληαη, ζεκείν ζην 

νπνίν πζηεξνύλ ηα εγρεηξίδηα όζνλ αθνξά ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο. 
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*Δπραξηζηώ ζεξκά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 14ν δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Δθαξκνζκέλεο 

Γισζζνινγίαο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηα ζρόιηα θαη ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε. 
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