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Abstract 

This paper reports on a study which explores the acquisition of the article in Greek as a second / foreign 

language and focuses on the learners’ developmental stages. The findings of the study provide evidence 

that the article in the second language is gradually acquired (Hawkins 2001, Σζακαδνχ-Jacoberger and 

Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 2006) and that learners tend to overgeneralise one or more of its realisations in 

various stages. However, the claim that the early stages of acquisition amount to a period of 

overgeneralisation of the zero-article (Hawkins 2001) is not confirmed. On the other hand, the claim that 

advanced levels of proficiency do not guarantee near-nativeness, especially as far as the use of the 

definite article is concerned (Tsimpli 2003), is reinforced by the findings of the study. The possible 

influence of the learners’ native language on the process of acquisition is also discussed.  
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1. Ειζαγωγή 

Η κειέηε βαζίδεηαη ελ κέξεη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα (Αζηάξα 2006) θαη επηρεηξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε γεληθφηεξε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ 

ζηε Γ2 (βι. π.ρ. Chondrogianni 2007, Hawkins 2001, Robertson 2000, Trenkic 2007, 

Σζακαδνχ-Jacoberger θαη Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 2006, Tsimpli 2003). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνρεχεη ζηελ αλαδήηεζε ελδείμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαπέκςνπλ ζηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ 

άξζξνπ ηεο Διιεληθήο απφ κε θπζηθνχο νκηιεηέο.  

Aθνξκή γηα ηελ έξεπλα απνηέιεζαλ oη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ηεο 

Διιεληθήο σο Γ2 θαηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ, νη αδπλακίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα γχξσ απφ ηελ θαηεγνξία ‘άξζξν’ 

(Αζηάξα 2006) θαη ε αλαγθαηφηεηα, θαηά ζπλέπεηα, κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζήο 

ηνπ αλά επίπεδν γισζζνκάζεηαο.  
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2. Η καηάκηηζη ηος άπθπος ζηη Γ2: Ποπίζμαηα μελεηών 

Όπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Γ2 (π.ρ. Hawkins 2001: 

231–259, Σζακαδνχ-Jacoberger θαη Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 2006: 171–213), ζε γιψζζεο 

κε κνξθνινγηθή πξαγκάησζε άξζξνπ ([+ΜΠΑ]) ηα επηκέξνπο είδε ηνπ (ΟΑ, ΑΑ θαη 

ΜΑ) θαηαθηψληαη ζηαδηαθά αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (φπσο ε Γ1). Καηά θαλφλα ηα πξψηα 

ζηάδηα θαηάθηεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξγεληθεπηηθή ρξήζε ηνπ ΜΑ ζε βάξνο 

ησλ ΟΑ θαη ΑΑ (Hawkins 2001: 236–240, Mangana 1999, Σζακαδνχ-Jacoberger θαη 

Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 2006: 209). Η Mangana (1999) εξκελεχεη ηνλ κεγάιν αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ παξάιεηςεο ηνπ άξζξνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο Διιεληθήο σο 

Γ2 είηε σο παξεκβνιή απφ ηε Γ1, φηαλ απηή δελ πξαγκαηψλεη κνξθνινγηθά ην άξζξν, 

είηε σο ζηξαηεγηθή απνθπγήο άκεζνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο πηψζεο. Οη Σζακαδνχ-

Jacoberger and Υεηιά-Μαξθνπνχινπ (2006: 209) ζεσξνχλ φηη ην θαηλφκελν ηεο 

ππεξγελίθεπζεο ηνπ ΜΑ ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο Διιεληθήο απφ 

Σνπξθφθσλνπο (θπξίσο παηδηά) κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ακθίζεκε ρξήζε ηνπ ζηε 

Γ1, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ΟΑ.  

ε φ,ηη αθνξά ηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκθάληζε θαη εθκάζεζε ηνπ ΟΑ ή ηνπ 

ΑΑ, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Ο Hawkins (2001: 236–259), 

ζπλδπάδνληαο ηηο ελδείμεηο δηάθνξσλ κειεηψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Αγγιηθήο σο Γ2, 

θαηαιήγεη ζην φηη ακέζσο κεηά ην ΜΑ ή ελίνηε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε απηφ 

εκθαλίδεηαη ην ΟΑ, ην νπνίν αξρηθά θαιχπηεη αθφκα θαη πεξηπηψζεηο κε εηδηθεπηηθήο 

αφξηζηεο αλαθνξάο, φπνπ ζα αλακελφηαλ ην ΜΑ ζηνλ ιφγν ελφο θπζηθνχ νκηιεηή. Σν 

ΑΑ εκθαλίδεηαη αξθεηά αξγφηεξα, γηα λα δειψζεη εηδηθεπηηθή αφξηζηε αλαθνξά. Η 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθκάζεζε ηνπ ΑΑ ζε ζρέζε κε ην ΟΑ νθείιεηαη θαηά ηνλ Hawkins 

(2001: 232–259) ζηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

ζεκαζηνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (π.ρ. ιηγφηεξα πεξηβάιινληα ππνρξεσηηθήο 

ρξήζεο,
1
 απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ ζε πεξηπηψζεηο νλνκάησλ ζηνλ πιεζπληηθφ, 

εηδηθεπηηθή αλαθνξά ζε έλα πξφζσπν ή αληηθείκελν πνπ ζεσξείηαη ή είλαη άγλσζην 

ζηνλ ζπλνκηιεηή). Οη Σζακαδνχ-Jacoberger and Υεηιά-Μαξθνπνχινπ (2006: 191–193 

θαη 209–210), αληηζέησο, παξαηεξνχλ φηη νη Σνπξθφθσλνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ΑΑ θαη κάιηζηα θαηαθεχγνπλ ζε απηφ 

                                                 
1 Δλψ έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηα πεξηβάιινληα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ θαηαθηψληαη ηαρχηεξα 

(Huebner 1983), ε πηινηηθή κνπ έξεπλα (Αζηάξα 2006: 87–88) έδεημε φηη ην 33% ησλ πεξηπηψζεσλ 

παξάιεηςεο ηνπ ΟΑ αθνξά πεξηβάιινληα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηνπ. 
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πνιχ πην εχθνια απφ φ,ηη ζην ΟΑ.
2
 Η δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη θαηά ηε γλψκε ηνπο 

κε ηελ επηξξνή ηεο Γ1, εθφζνλ ην ΑΑ ζηελ Σνπξθηθή (bir) είλαη ε κφλε κνξθή 

εθπεθξαζκέλνπ άξζξνπ. Μειέηεο, εμάιινπ, ζρεηηθέο κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ 

απφ ελήιηθεο κε θπζηθνχο νκηιεηέο κε Γ1 ρσξίο κνξθνινγηθή πξαγκάησζε άξζξνπ ([-

ΜΠΑ]) (π.ρ. Trenkic 2007, Tsimpli 2003) δείρλνπλ φηη ε θαηάθηεζε ηνπ ΟΑ είλαη 

ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή, κε απνηέιεζκα, αθφκα θαη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο 

δηαγιψζζαο ηνπο, νη νκηιεηέο απηνί λα ην παξαιείπνπλ πνιχ ζπρλά θαη λα κελ 

παξάγνπλ, έηζη, δνκέο αλάινγεο κε απηέο ελφο θπζηθνχ νκηιεηή.
3
 Πξνθεηκέλνπ γηα ην 

άξζξν ηεο Διιεληθήο ε Tsimpli (2003: 334 θαη 338–339) παξαηεξεί φηη επηηπγράλεηαη 

θαηάθηεζε ηνπ ΑΑ, αθφκα θαη φηαλ απηφ δελ πξαγκαηψλεηαη κνξθνινγηθά ζηε Γ1. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε δπζθνιία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ΟΑ έλαληη ηνπ ΑΑ απνδίδεηαη 

ζηελ ηαπηφρξνλε ηζρχ δχν παξακέηξσλ, ηεο κε κνξθνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ ΟΑ ζηε 

Γ1 θαη ηεο κε εξκελεπζηκφηεηάο ηνπ σο ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξίαο.  

 

3. Επεςνηηικέρ ςποθέζειρ 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 1) Η 

θαηάθηεζε ησλ εηδψλ ηνπ άξζξνπ ηεο Διιεληθήο σο Γ2 απφ ελήιηθνπο καζεηέο είλαη 

ζηαδηαθή, ρσξίο, σζηφζν, λα θηάλεη απαξαίηεηα ην επίπεδν γλψζεο ηνπ θπζηθνχ 

νκηιεηή. Ιδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην ΟΑ, πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε δπζθνιία θαηάθηεζήο 

ηνπ αθφκα θαη απφ καζεηέο πξνρσξεκέλνπ κελ επηπέδνπ αιιά κε Γ1 [-ΜΠΑ]. 2) Σα 

πξψηα ζηάδηα θαηάθηεζεο, αλεμάξηεηα κε ηνλ παξάγνληα [-/+ΜΠΑ], ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κηα ηάζε ππεξγελίθεπζεο ηνπ ΜΑ ζε βάξνο θπξίσο ηνπ ΟΑ, ε νπνία κε ηελ άλνδν 

ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο εμαζζελεί κελ, δελ εμαιείθεηαη, φκσο, ζε πεξηπηψζεηο 

καζεηψλ κε Γ1 [-ΜΠΑ]. 3) Σν ΑΑ είλαη ε κνξθή άξζξνπ πνπ ζίγεηαη ιηγφηεξν απφ ηηο 

αλεπηηπρείο επηινγέο ησλ καζεηψλ: Οχηε ππεξγεληθεχεηαη εηο βάξνο ησλ ΟΑ θαη ΜΑ, 

νχηε, φκσο, ζίγεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ππεξγεληθεπηηθή ρξήζε ηνπ ΜΑ ή ηε κε νξζή 

ρξήζε ηνπ ΟΑ. 4) Ο ξφινο ηεο Γ1 είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ, κε ηελ έλλνηα φηη αλακέλεηαη νη καζεηέο κε Γ1 [-ΜΠΑ] λα 

θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε απφ απηνχο κε Γ1 [+ΜΠΑ], θπξίσο κε ηε κνξθή 

ππεξγελίθεπζεο ηνπ ΜΑ ή παξάιεηςεο ηνπ ΟΑ. 

                                                 
2 Γελ δηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, αλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ΑΑ ζηα ελ ιφγσ θεηκεληθά δείγκαηα 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ επηηπρή ή κε επηινγή ηνπ.  
3 Γελ πξνθχπηεη ην ίδην απφ έξεπλεο ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη παηδηά (Chondrogianni 2007).  
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4. Μέθοδορ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 καζεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο 

σο Γ2 «Θεξηλέο Τπνηξνθίεο Διιεληθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ» κε πνηθίιεο 

κεηξηθέο γιψζζεο (Αγγιηθή, Αξαβηθή, Βνπιγαξηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Δβξατθή, 

Ιζπαληθή, Ληζνπαληθή, Οπθξαληθή, Πνισληθή, Πνξηνγαιηθή, Ρνπκαληθή, Ρσζηθή, 

εξβηθή). Οη 30 ζπκκεηέρνληεο εθπξνζσπνχλ –αλά 10– ηξία επίπεδα-ηάμεηο 

γισζζνκάζεηαο, ην Α2 (βαζηθφ), Β2 (επάξθεηαο) θαη Γ2 (απηάξθεηαο),
4
 ζηα νπνία 

εληάρζεθαλ βάζεη πξνθαηαξθηηθήο θαηαηαθηήξηαο εμέηαζεο. Πξφθεηηαη γηα ελήιηθνπο 

άληξεο θαη γπλαίθεο απνθνίηνπο Α.Δ.Ι, κε κέζν φξν ειηθίαο 26,7 έηε θαη κηθξήο 

δηάξθεηαο παξακνλή ζηελ Διιάδα (κέρξη ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα), 

πνπ απέθηεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ Διιεληθή κέζσ δηδαθηηθήο θαζνδήγεζεο. 

Δμαξρήο εμαζθαιίζηεθε ε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο 

θάζε επηπέδνπ ζε δχν νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ, κηα πνπ απνηεινχληαλ απφ καζεηέο κε Γ1 

[-ΜΠΑ] θαη κηα απφ καζεηέο κε Γ1 [+ΜΠΑ].  

Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κηα δξαζηεξηφηεηα 

παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ (ΠΓΛ) θαη κηα δνκνθεληξηθή άζθεζε, ηχπνπ ζπκπιήξσζεο 

θελψλ (Κ), πνπ εθηειέζηεθαλ κε απφζηαζε κηαο εβδνκάδαο ε κηα απφ ηελ άιιε. Η 

ρξεζηκνπνίεζε δχν ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ σο δχν δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θξίζεθε ζεκαληηθή, αθνχ ζεσξήζεθε αλακελφκελν φηη ζα απνθάιππηε 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ άξζξνπ.  

ε πξψηε θάζε αλαγλψζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θάζε νκάδαο κηα ηζηνξία
5
 θαη 

θαηφπηλ ηνπο δεηήζεθε λα αθεγεζνχλ γξαπηψο (κε 150 ιέμεηο πεξίπνπ) φ,ηη είραλ 

ζπγθξαηήζεη απφ απηή. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, πνπ ζεσξήζεθε ηθαλφ δηάζηεκα, ψζηε 

λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ηεο άκεζεο αλάθιεζεο ηεο ηζηνξίαο πνπ είραλ αθνχζεη 

θαη αθεγεζεί γξαπηψο, δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο 

είρε αλαγλσζηεί, κε 50 θελά πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ κε ηα ηξία είδε άξζξνπ: 34 

θελά αληηζηνηρνχζαλ ζην ΟΑ, 13 ζην ΜΑ θαη 3 ζην ΑΑ. Απφ απηά πεξίπνπ ην 50% 

(24/50) αθνξνχλ ζε πεξηβάιινληα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο, κε βάζε απζηεξά δνκηθά 

θξηηήξηα, ησλ ΟΑ (22/34) θαη ΜΑ (2/13): 

                                                 
4 Βι. ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Council of Europe 2001 θαη ηελ αλάινγε ηαμηλφκεζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΠΑ (βι. π.ρ. Ιαθψβνπ θαη Μπέιια 2004). ηελ παξνχζα κειέηε γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο ε αλαθνξά ζηα ηξία επίπεδα γίλεηαη βάζεη ηεο θιαζηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο: Α2 = αξράξην, Β2 = 

κέζν, Γ2 = πξνρσξεκέλν. 
5 Σν θείκελν, «Η Δπξψπε θη ν ηαχξνο», αληιήζεθε απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ 

«Με ινγηζκφ θαη κ’ φλεηξν» ηνπ ΟΔΓΒ (2004: 246–247) θαη δηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.  
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(1) … φινο ο θφζκνο … 

(2)  … ηελ έιεγαλ Ø Δπξψπε … 

Σν ππφινηπν 50% ησλ θελψλ (26/50) αθνξά ζε πεξηβάιινληα φπνπ ηζρπξνί 

ζεκαζηνζπληαθηηθνί θαη πξαγκαηνινγηθνί πεξηνξηζκνί (φπσο ε θεηκεληθή δέζκεπζε 

(παξάδεηγκα 3) ή ην είδνο ηεο αλαθνξηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ 

άξζξνπ θαη ηνπ νλφκαηνο πνπ αθνινπζεί (παξαδείγκαηα 4, 5)) θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπ 

θαζελφο απφ ηα ηξία είδε άξζξνπ δεδνκέλε, ψζηε λα απνθιείεηαη ε ρξήζε ησλ άιισλ 

δχν: 

(3) … κηα παξέα απφ φκνξθεο θνπέιεο. Έξρνληαλ ηα θνξηηζφπνπια …  

(4) … άξρηζαλ λα καδεχνπλ Ø ινπινχδηα … 

(5)  … βιέπεη λα θηάλεη απφ καθξηά μια παξέα απφ φκνξθεο θνπέιεο … 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θελψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ΟΑ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζην 

ΜΑ, ππαγνξεχηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο πηινηηθήο κειέηεο (βι. 

ππνζεκείσζε 1), ε νπνία έδεημε φηη ε ρξήζε ησλ ΟΑ θαη ΜΑ παξνπζηάδεη 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο απφ απηή ηνπ ΑΑ. 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο ηαμηλνκήζεθαλ γηα 

θάζε επίπεδν γισζζνκάζεηαο αλά πηζαλή θαηεγνξία ιάζνπο: ΜΑ ανηί ΟΑ, ΜΑ ανηί ΑΑ, 

ΟΑ ανηί ΜΑ, ΟΑ ανηί ΑΑ, ΑΑ ανηί ΟΑ θαη ΑΑ ανηί ΜΑ θαη έπεηηα ελνπνηήζεθαλ ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: ΜΑ ανηί ΟΑ & ΑΑ, ΟΑ ανηί ΜΑ & ΑΑ θαη ΑΑ ανηί ΟΑ & ΜΑ 

(παξάξηεκα, Πίλαθεο 1α, 1β, 1γ). Σα απνηειέζκαηα ηεο Κ νξγαλψζεθαλ θαη ζε έλαλ 

επηπιένλ πίλαθα κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ιαζψλ πνπ 

ζεκεηψζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάζε επηπέδνπ (Πίλαθαο 2). Σα απνηειέζκαηα, 

ηέινο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ιαζψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θάζε 

επηπέδνπ νξγαλψζεθαλ πάιη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε Γ1 

ησλ ζπκκεηερφλησλ: Η κηα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ιάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε Γ1 

[-ΜΠΑ] θαη ε άιιε ηα ιάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε Γ1 [+ΜΠΑ] (Πίλαθεο 3α θαη 3α΄, 

3β θαη 3β΄, 3γ θαη 3γ΄). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ηνπ θεηκέλνπ έγηλε βάζεη ηφζν 

ηεο εθδνρήο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζε νκάδα ειέγρνπ 10 θπζηθψλ νκηιεηψλ ηεο Διιεληθήο, ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο 

ιφγσ πιήξνπο ηαχηηζεο κε ην πξσηφηππν θείκελν δελ ηαμηλνκήζεθαλ. 
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5. Αποηελέζμαηα και ζσολιαζμόρ 

Η γεληθή παξαηήξεζε πνπ αθνξά θαη ζηα ηξία επίπεδα γισζζνκάζεηαο, είλαη φηη ν 

αξηζκφο ησλ ιαζψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 

ηφζν ζηελ ΠΓΛ φζν θαη ζηε Κ, ζηηο θαηεγνξίεο ΜΑ ανηί ΑΑ, ΑΑ ανηί ΟΑ θαη ΑΑ ανηί 

ΜΑ, ήηαλ ειάρηζηνο θαη επνκέλσο κε αμηνινγήζηκνο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, αλ 

θαη ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη αθνξά θαη ζηα ηξία επίπεδα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

ηπραίν. Η αληηπαξαβνιή, φκσο, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο ζηηο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κεηψλεη ην ελδερφκελν ηεο ζχκπησζεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

εληζρχεη ηηο ππνζέζεηο φηη ην κελ ΜΑ δελ ππεξγεληθεχεηαη εηο βάξνο ηνπ ΑΑ, ην δε ΑΑ 

δελ ππεξγεληθεχεηαη γεληθψο ζε θαλέλα ζηάδην ηεο θαηάθηεζεο.  

 

5.1 Παπαγωγή γπαπηού λόγος  

Η εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ ΠΓΛ δελ είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο 

θαηάθηεζεο ηνπ άξζξνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ρξεζηκνπνίεζαλ 

αλεπηηπρψο πεξίπνπ ζηνλ ίδην βαζκφ ηα ΜΑ θαη ΟΑ. Όπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 1α, 

1β θαη 1γ, ππάξρεη κία ‘άξξπζκε’ δηαθχκαλζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ, εθφζνλ ζην 

αξράξην επίπεδν ζεκεηψζεθαλ πνιχ ιηγφηεξα ιάζε απφ φ,ηη ζην κέζν θαη ην 

πξνρσξεκέλν. Η εηθφλα εμεγείηαη ελ κέξεη, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε ΠΓΛ ησλ αξράξησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κηθξφηεξεο έθηαζεο απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ επφκελσλ επηπέδσλ 

θαη παξάιιεια πην ‘δχζηνθε’, κε ηελ έλλνηα φηη ήηαλ εκθαλήο ε δπζθνιία έθθξαζεο.  

Σν ζαθέο κεηνλέθηεκα ηεο ΠΓΛ, είηε ειεγρφκελεο είηε ειεχζεξεο, είλαη φηη δελ δίλεη 

ηελ επθαηξία λα ζεκεησζνχλ ιάζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο πνπ δελ ηπραίλεη λα 

εκθαληζηνχλ ζηνλ ιφγν ηνπ δείγκαηνο. Γη’ απηφ, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ κπνξεί λα 

γίλεη ιφγνο γηα θαηαθηεκέλεο ή κε θαηαθηεκέλεο δνκέο θαη ζεκαζίεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ΠΓΛ σο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κειέηεο ιφγνπ πνπ 

έρεη παξαρζεί απζφξκεηα θαη απνθαιχπηεη, επνκέλσο, πην πηζηά ηνλ βαζκφ θαηάθηεζεο 

φζσλ ζηνηρείσλ (ηχπσλ θαη δνκψλ) εκθαλίδνληαη ζε απηφλ.  

 

5.2 Σςμπλήπωζη κενών  

Η εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Κ, εκθαλίδεηαη 

θαηά πνιχ δηαθνξνπνηεκέλε ηφζν σο πξνο ηελ θαηαλνκή φζν θαη σο πξνο ην πνζνζηφ 

ησλ ιαζψλ. ε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ησλ αξραξίσλ, απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιαζψλ 

πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ 
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αλέξρεηαη ζην 11%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ ιαζψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ΟΑ 

αληί ΜΑ & ΑΑ ζην 76,2% (Πίλαθαο 1α). Γελ θαίλεηαη, ζπλεπψο, λα επαιεζεχεηαη ε 

δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θαηάθηεζεο 

ραξαθηεξίδνληαη πξσηίζησο απφ ηελ ππεξγεληθεπηηθή ρξήζε ηνπ ΜΑ.  

ε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ησλ κέζσλ, ην πνζνζηφ επηινγήο ηνπ ΟΑ αληί ησλ ΜΑ & 

ΑΑ αλέξρεηαη ζην 52,5%, ελψ ην πνζνζηφ επηινγήο ηνπ ΜΑ αληί ησλ ΟΑ & ΑΑ δελ 

μεπεξλά ην 5,6% (Πίλαθαο 1β). Δπνκέλσο, ηα ιάζε, αλ θαη κεησκέλα, θαηαλέκνληαη 

φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν επίπεδν δειψλνληαο θαη πάιη αηζζεηή ππεξγελίθεπζε ηνπ 

ΟΑ. Η ίδηα εηθφλα ραξαθηεξίδεη θαη ην επίπεδν ησλ πξνρσξεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ 

(Πίλαθαο 1γ): Σν πνζνζηφ ησλ επηινγψλ ηνπ ΜΑ ζηε ζέζε ησλ ΟΑ & ΑΑ είλαη 

ακειεηέν, ελψ απηφ ησλ επηινγψλ ηνπ ΟΑ αληί ησλ ΜΑ & ΑΑ, αλ θαη κηθξφηεξν ζε 

ζρέζε κε απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ, είλαη αθφκα πςειφ (48,1%).  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, σζηφζν, δεδνκέλεο ηεο κείσζεο ησλ ιαζψλ ζε φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο ιάζνπο κε ηελ άλνδν ησλ επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο, παξέρνπλ ελδείμεηο 

εμέιημεο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηάθηεζεο (Πίλαθαο 2). 

 

5.3 Ενδείξειρ ζσεηικά με ηον πόλο ηηρ Γ1  

Η ΠΓΛ δελ παξέρεη ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ ππφζηαζε ηνπ άξζξνπ ζηε δηαγιψζζα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ αξράξηνπ επηπέδνπ, αθνχ θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο (ΜΑ αληί ΟΑ & 

ΑΑ, ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ) ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ ηφζν ηεο νκάδαο κε Γ1 [-ΜΠΑ] φζν θαη 

ηεο νκάδαο κε Γ1 [+ΜΠΑ] είλαη πεξηνξηζκέλνο (Πίλαθεο 3α, 3α΄). Σα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ ΠΓΛ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ δχν επφκελσλ επηπέδσλ είλαη πην ελδεηθηηθά σο 

πξνο ηνλ ξφιν ηεο Γ1, εθφζνλ νη εζθαικέλεο επηινγέο ησλ ΜΑ θαη ΟΑ 

κνλνπσιήζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ηελ νκάδα κε Γ1 [-ΜΠΑ] (Πίλαθεο 3β, 3β΄, 3γ, 3γ΄).   

ηε Κ ηα ιάζε ησλ αξραξίσλ κε Γ1 [-ΜΠΑ] ζηελ θαηεγνξία ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ 

εκθαλίδνληαη ηξηπιάζηα απφ απηά ησλ ζπκκεηερφλησλ κε Γ1 [+ΜΠΑ] (Πίλαθεο 3α, 

3α΄). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρξήζε ηνπ ΜΑ πηζαλφηαηα ηζνδπλακεί κε παξάιεηςε 

άξζξνπ, ηνπ ΟΑ θπξίσο, ε νπνία κπνξεί κελ λα δειψλεη ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο 

δνκήο ζηε Γ1, παξαπέκπεη, σζηφζν, θαη γηα ηηο δχν νκάδεο θαη ζε ζηξαηεγηθή 

απνθπγήο δπζθνιηψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ θιηηηθή κνξθνινγία ησλ ΟΑ θαη ΑΑ. 

ηελ θαηεγνξία ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ, ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη ζηελ θαηεγνξία ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ, ρσξίο, σζηφζν, λα 

απνθιίλεη απφ ηε κηα νκάδα ζηελ άιιε, γεγνλφο πνπ δελ καο επηηξέπεη λα ζπλαγάγνπκε 

ζαθή ή αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο Γ1 ζην ζεκείν απηφ.  
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ηα επφκελα επίπεδα ε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε Κ είλαη ζαθέζηεξε: Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ κε Γ1 [-ΜΠΑ] ρξεζηκνπνίεζαλ ην ΜΑ αληί ησλ 

ΟΑ & ΑΑ 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Γ1 [+ΜΠΑ] (Πίλαθεο 3β, 

3β΄), ελψ ζηελ θαηεγνξία ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ νη δχν νκάδεο δηαθνξνπνηήζεθαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζεκεηψλνληαο 68 αλεπηηπρείο επηινγέο ε πξψηε θαη 16 ε δεχηεξε. ην 

πξνρσξεκέλν επίπεδν ζηελ θαηεγνξία ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ θαη νη δχν νκάδεο 

ζεκείσζαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ιαζψλ (Πίλαθεο 3γ, 3γ΄). ηελ θαηεγνξία ΟΑ αληί ΜΑ 

& ΑΑ, αληηζέησο, ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ είλαη κεγάινο, ελψ παξάιιεια ε αξηζκεηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (49 εζθαικέλεο επηινγέο γηα ηελ νκάδα κε Γ1 [-

ΜΠΑ] έλαληη 28 γηα ηελ νκάδα κε Γ1 [+ΜΠΑ]) ζπκθσλεί ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ 

εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ κέζνπ επηπέδνπ.   

Απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή πξνθχπηεη φηη ε απνπζία ηεο ιεηηνπξγηθήο 

θαηεγνξίαο ‘άξζξν’ ζηε Γ1 δπζρεξαίλεη ηελ θαηάθηεζή ηεο ζηελ Διιεληθή σο Γ2, 

εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο κε Γ1 [-ΜΠΑ] εκθάληζαλ θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηζζφηεξα ιάζε (αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Γ1 [+ΜΠΑ]. 

 

6. Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πξνθχπηεη ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα φηη ε θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ ζηελ Διιεληθή σο Γ2 απνηειεί δηαδηθαζία 

δχζθνιε θαη καθξνρξφληα, εθφζνλ αθφκα θαη ζηα πξνρσξεκέλα επίπεδα 

γισζζνκάζεηαο δελ  θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαθηεζεί νη ρξήζεηο ησλ επηκέξνπο εηδψλ ηνπ. 

Σν πξνρσξεκέλν επίπεδν γισζζνκάζεηαο, δειαδή, δελ παξέρεη εγγπήζεηο γηα πιήξε 

θαηάθηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο (βι. θαη Σsimpli 2003).   

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο ζαθνχο θαη ζρεηηθά νκαιήο θάκςεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ιαζψλ θαη ζηα ηξία είδε άξζξνπ απφ ηα ρακειφηεξα πξνο ηα πςειφηεξα επίπεδα 

γισζζνκάζεηαο εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ε θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ ζε γιψζζεο πνπ ην 

πξαγκαηψλνπλ κνξθνινγηθά, είλαη ζηαδηαθή (Hawkins 2001: 258–259, Σζακαδνχ-

Jacoberger θαη Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 2006: 207).  

ε φ,ηη αθνξά ηα πξψηα ζηάδηα θαηάθηεζεο, νη ελδείμεηο ηεο έξεπλαο δελ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ επξέσο απνδεθηή άπνςε φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επηινγή ηνπ 

ΜΑ (βι. Hawkins 2001: 236–240, Σζακαδνχ-Jacoberger θαη Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 

2006: 208). χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο παξαηεξνχληαη δχν ηάζεηο, ησλ 

νπνίσλ ε ηζρχο θαίλεηαη λα κεηαβάιιεηαη εθ πεξηηξνπήο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Κ δείρλεη εληνλφηαηε 
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ππεξγελίθεπζε ηνπ ΟΑ ζε βάξνο ηνπ ΜΑ, ελψ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ΠΓΛ (ηα νπνία δελ ήηαλ απνιχησο ελδεηθηηθά, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην αξράξην 

επίπεδν) πξνθχπηεη φηη θαη ηα δχν άξζξα ρξεζηκνπνηνχληαη αλεπηηπρψο πεξίπνπ ζηνλ 

ίδην βαζκφ.  

Αληίζεηα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ Hawkins (2001: 236–259) γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ ΑΑ έλαληη ηνπ ΟΑ, επαιεζεχεηαη ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην ΑΑ είλαη ε κνξθή άξζξνπ πνπ ζίγεηαη ιηγφηεξν απφ ηηο δηαγισζζηθέο 

επηινγέο ησλ καζεηψλ ηεο Γ2 θαη θαηαθηάηαη επθνιφηεξα απφ ην ΟΑ αθφκα θαη απφ 

καζεηέο κε Γ1 [-ΜΠΑ] ιφγσ, ελδερνκέλσο, ηεο εξκελεπζηκφηεηαο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ (βι. Tsimpli 2003).  

ε γεληθέο γξακκέο, κέρξη θαη ηα πξνρσξεκέλα επίπεδα γισζζνκάζεηαο νη 

απνθιίζεηο ζηηο πξαγκαηψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ηηο πξαγκαηψζεηο ησλ θπζηθψλ 

νκηιεηψλ αθνξνχλ θπξίσο ζηε ρξήζε ησλ ΜΑ θαη ΟΑ, φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε 

ππεξγελίθεπζε ηνπ δεχηεξνπ εηο βάξνο ηνπ πξψηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε παξαηήξεζε απηή 

αθνξά ηφζν ηελ νκάδα κε Γ1 [+ΜΠΑ] φζν θαη ηελ νκάδα κε Γ1 [-ΜΠΑ], έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο Tsimpli (2003), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηάζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ κε Γ1 [-ΜΠΑ] είλαη λα παξαιείπνπλ ην ΟΑ.  

Σέινο, ν ξφινο ηεο Γ1 θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ άξζξνπ 

ηεο Διιεληθήο σο Γ2, εθφζνλ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ιαζψλ (θπξίσο κε ηε κνξθή 

ππεξγελίθεπζεο ηνπ ΟΑ θαη φρη ηνπ ΜΑ, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ ηέηαξηε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε), ζεκεηψζεθε απφ ζπκκεηέρνληεο κε Γ1 [-ΜΠΑ]. ε θακία, σζηφζν, 

πεξίπησζε δελ ππνζηεξίδεηαη εδψ φηη ε Γ1 [+ΜΠΑ] απνηειεί επαξθή πξνυπφζεζε γηα 

θαηάθηεζε θαη επηηπρή ρξήζε ηνπ άξζξνπ. Απηφ πνπ επηβεβαηψλεη ε έξεπλα είλαη φηη ε 

Γ1 [-ΜΠΑ] απνηειεί έλαλ επηπιένλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζε κηα εμ ππνζέζεσο 

δχζθνιε δηαδηθαζία. 
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Παπάπηημα 
Πίνακαρ 1α. Λάθη ανά καηηγοπία λάθοςρ και δπαζηηπιόηηηα: Επίπεδο Απσαπίων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ                  ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

 

ΑΑ αληί ΟΑ & ΜΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο 

ιαζψλ  αλά  

θαηεγνξία ιάζνπο 

41  

8 

122  

8 

6  

0 

πλνιηθφ πνζνζηφ 

ιαζψλ αλά 

θαηεγνξία ιάζνπο 

 

11% 

  

76,2% 

  

1,27%  

 

 
Πίνακαρ 1β. Λάθη ανά καηηγοπία λάθοςρ και δπαζηηπιόηηηα: Επίπεδο Μέζων  

 Καηεγνξίεο ιαζψλ                  ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

 

ΑΑ αληί ΟΑ & ΜΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο 

ιαζψλ  αλά  

θαηεγνξία ιάζνπο 

21  

32 

84  

15 

5  

1 

πλνιηθφ πνζνζηφ 

ιαζψλ αλά 

θαηεγνξία ιάζνπο 

 

5,6% 

  

52,5% 

  

1,06%  

 

 

Πίνακαρ 1γ. Λάθη ανά καηηγοπία λάθοςρ και δπαζηηπιόηηηα: Επίπεδο Πποσωπημένων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ ΑΑ αληί ΟΑ & ΜΑ 

 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο 

ιαζψλ  αλά  

θαηεγνξία ιάζνπο 

6  

11 

77  

16 

0  

3 

πλνιηθφ πνζνζηφ 

ιαζψλ αλά 

θαηεγνξία ιάζνπο 

 

1,6% 

  

48,1% 

  

0% 

 

  
Πίνακαρ 2. Σύνολο λαθών ΣΚ ανά επίπεδο γλωζζομάθειαρ 

Δπίπεδα γισζζνκάζεηαο Δπίπεδν Αξραξίσλ Δπίπεδν Μέζσλ Δπίπεδν Πξνρσξεκέλσλ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ 167 110 83 

πλνιηθφ πνζνζηφ ιαζψλ 33,8% 22% 16,6% 

 

Πίνακαρ 3α. Λάθη ζςμμεηεσόνηων με Γ1 [-ΜΠΑ]: Επίπεδο Απσαπίων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ  

αλά  θαηεγνξία ιάζνπο 

 

31 

 

4 

 

60 

 

5 

 

Πίνακαρ 3α΄. Λάθη ζςμμεηεσόνηων με Γ1 [+ΜΠΑ]: Επίπεδο Απσαπίων 

 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ  

αλά  θαηεγνξία ιάζνπο 

 

10 

 

4 

 

62 

 

7 
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Πίνακαρ 3β. Λάθη ζςμμεηεσόνηων με Γ1 [-ΜΠΑ]: Επίπεδο Μέζων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ  

αλά  θαηεγνξία ιάζνπο 

 

15 

 

31 

 

68 

 

14 

 

Πίνακαρ 3β΄. Λάθη ζςμμεηεσόνηων με Γ1 [+ΜΠΑ]: Επίπεδο Μέζων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ  

αλά  θαηεγνξία ιάζνπο 

 

6 

 

1 

 

16 

 

1 

 

Πίνακαρ 3γ. Λάθη ζςμμεηεσόνηων με Γ1 [-ΜΠΑ]: Επίπεδο Πποσωπημένων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ  

αλά  θαηεγνξία ιάζνπο 

 

2 

 

11 

 

49 

 

14 

 

Πίνακαρ 3γ΄. Λάθη ζςμμεηεσόνηων με Γ1 [+ΜΠΑ]: Επίπεδο Πποσωπημένων 

Καηεγνξίεο ιαζψλ ΜΑ αληί ΟΑ & ΑΑ ΟΑ αληί ΜΑ & ΑΑ 

Γξαζηεξηφηεηεο Κ ΠΓΛ Κ ΠΓΛ 

πλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ  

αλά  θαηεγνξία ιάζνπο 

 

4 

 

0 

 

28 

 

2 

 


