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Η λέξη ζηη ζύγσπονη γλωζζική έπεςνα και διδακηική ππακηική. 

Επανεκηιμώνηαρ ηον πόλο ηος λεξιλογίος ζηον ηομέα ηηρ Ελληνικήρ 

ωρ δεύηεπηρ ή ξένηρ γλώζζαρ 

 

 

Ναπολέων Μήηζηρ 

Καζεγεηήο ΠΤΔΕ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

     

 
Abstract 

 

Vocabulary still remains today one of the most neglected areas of the language lesson since, as a number 

of studies reveals, a significant percentage of teachers limit themselves to the vocabulary options 

provided by the textbooks. However, even those teachers who elaborate beyond the above options do not 

seem to act following a systematic procedure but in a rather random and non systematic manner. 

This presentation attempts to inform teachers on major issues of vocabulary teaching, especially in the 

area of Modern Greek as a second/foreign language as examined under the light of the current scientific 

developments. 
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Με ηνλ φξν ‘ιεμηιόγην’ ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, ζε δεδνκέλε ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ, ε 

αληίζηνηρε γισζζηθή θνηλφηεηα γηα ηελ επίηεπμε επαξθνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο (π.ρ. ην ιεμηιφγην ηεο Ειιεληθήο γιψζζαο). 

Όκσο, κε ηνλ ίδην φξν ραξαθηεξίδεηαη επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα επηκέξνπο ηκήκα ή ππννκάδα ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο πνπ 

δηαζέηεη ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, κνξθσηηθά, θνηλσληθά θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ην ιεμηιφγην ηεο λενιαίαο, ησλ ηερληθψλ, ησλ πεξηζσξηαθψλ, ην 

ηαηξηθφ ιεμηιφγην, ην λνκηθφ ιεμηιφγην θιπ.). Ωζηφζν, ε ζπλήζεο ρξήζε ηνπ φξνπ 

παξαπέκπεη ζην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ ηεο γιψζζαο, κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη θαη ηα 

εηδηθά ή επηκέξνπο ιεμηιφγηα ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ. 

Τέινο, ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά σο ‘ιεμηιόγην’ θαη ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ κηαο θαη ηεο 

απηήο γιψζζαο πνπ έρεη κάζεη θαη ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο, σο δέθηεο ή πνκπφο, ην θάζε ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν – κέινο. Τν πξνζσπηθφ απηφ ιεμηιφγην πνπ δηαζέηεη ρσξηζηά ν θαζέλαο απφ ηνπο 

νκηιεηέο ηεο γιψζζαο ραξαθηεξίδεηαη σο ‘αηνκηθό ιεμηιόγην’, ψζηε λα  δηαθξίλεηαη 

ζαθψο απφ ην αληίζηνηρν ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο κε ην νπνίν δελ ζπκπίπηεη 

απνιχησο.  

Πξφθεηηαη ζην ζεκείν απηφ γηα ηελ απηνλφεηε ζρέζε  κεηαμχ ηεο γιψζζαο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο γιψζζαο ηεο θνηλφηεηαο, θάηη πνπ επηζήκαλε πξψηνο ν Saussure (1916: 

27-32), αθνχ, σο γλσζηφλ, θαλέλα απφ ηα άηνκα – κέιε δελ θαηαθηά ην ζχλνιν ησλ 

ιέμεσλ πνπ δηαζέηεη ε θνηλφηεηα αιιά έλα κέξνο ηνπ, κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν. Όπσο 

ζα δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ηφζν ε πνζφηεηα ησλ ιέμεσλ φζν θαη ν ηξφπνο ηεο 

εζσηεξηθήο ζπζηεκαηηθήο ηνπο νξγάλσζεο δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ άηνκν ζε 

άηνκν, γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη ελ ηέιεη ηε ιεγφκελε ‘ιεμηινγηθή ηθαλόηεηά’ ηνπο, 

δειαδή ηνλ ηδηαίηεξν θαη εληειψο πξνζσπηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θαζέλα απφ απηά 

έρεη νξγαλψζεη θαη ρεηξίδεηαη ηηο ιέμεηο ηεο γιψζζαο ηνπ. 

Επηρεηξψληαο, πξηλ πξνρσξήζνπκε, κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ην ιεμηιφγην ππήξμε παξαδνζηαθά έλαο απφ ηνπο πιένλ 

παξακειεκέλνπο θιάδνπο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, αθνχ ηελ πξψηε ζέζε θαηείρε ε 

γξακκαηηθή, ηεο νπνίαο ε γλψζε, γηα πνιινχο αηψλεο,  εζεσξείην ηαπηφζεκε κε ηε 

γλψζε ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο. Υπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ 



 3 

πεξηνξηδφηαλ απιψο ζηελ εμήγεζε ησλ ‘αγλψζησλ ιέμεσλ’, ελψ ν θχξηνο  ξφινο ηνπ 

ήηαλ λα ππεξεηεί ηε γξακκαηηθή, αθνχ ε ιέμε, σο γλσζηφλ, ζπληζηνχζε ηε βαζηθή 

κνλάδα γξακκαηηθήο αλάιπζεο ηεο γιψζζαο θαη, επνκέλσο, απνηεινχζε ηελ πξψηε 

χιε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θιηηηθψλ πηλάθσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

εμαηξέζεψλ ηεο. 

Όκσο, νη απνθαιχςεηο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο γισζζηθήο επηζηήκεο -   

ηδηαίηεξα κάιηζηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ- καο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε αιιά θαη λα δηεπθξηλίζνπκε  πνιιά 

απφ ηα δεηήκαηα  πνπ ζέηεη, ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν, ν δηδαθηηθφο 

ρεηξηζκφο ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα, ηνπ νπνίνπ ε επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη γλψζε 

θαίλεηαη λα νδεγεί ζε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ, αθνχ, 

ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ θαηξνχ καο, ην ιεμηιφγην απνηειεί κηα απφ 

ηηο βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηνπ.  

Μηιψληαο πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ιέγακε φηη ε ζχγρξνλε έξεπλα έρεη επηθεληξψζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο είλαη ν ηξφπνο 

απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο θαη θαηαρψξηζεο ησλ ιέμεσλ ζηνλ αλζξψπηλν λνπ, νη 

δηεξγαζίεο νκαδνπνίεζεο  θαη ζχλδεζεο ησλ ιέμεσλ κεηαμχ ηνπο ζε πνιιαπιά επίπεδα, 

ε δεκηνπξγία ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ ν ηξφπνο εχξεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ ιέμεσλ 

θαηά ηελ επηθνηλσλία θ.ά. Τν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα 

σο ‘λνεηηθό ιεμηθό’  (mental lexicon) θαη απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θπξίσο ησλ 

θιάδσλ ηεο ςπρνγισζζνινγίαο θαη ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (Μπαθάθνπ – Οξθαλνχ 

2005: 14) . 

Είλαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ε απνθξππηνγξάθεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπγθξφηεζεο 

ηνπ ιεμηινγηθνχ ηνκέα θαη ε φζν ην δπλαηφλ επαξθήο γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ 

λνεηηθνχ ιεμηινγίνπ, ζπληζηνχλ γηα ηελ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία ηνπ θαηξνχ καο θαη 

εηδηθφηεξα  γηα ηε δηδαθηηθή ηεο γιψζζαο ζεκαληηθά δεηνχκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ 

κπνξέζνπκε λα  ραξηνγξαθήζνπκε ιεπηνκεξψο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηεξαξρία 

ησλ ιέμεσλ, ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα νξγαλψζνπκε αληίζηνηρα θαη ηε δηδαθηηθή καο 

παξέκβαζε, ψζηε ε δηαδηθαζία εθκάζεζήο ηνπο λα θαηαζηεί ηαρχηεξε θαη  

απνηειεζκαηηθφηεξε. Μηα παξφκνηα, φκσο, πξνζέγγηζε ζπλαληά αθφκε πνιιέο 

δπζθνιίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο αθφινπζεο: 
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 Πξψηα απ’ φια, ν ιεμηινγηθφο ηνκέαο σο ηκήκα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπληζηά θαηλφκελν εζσηεξηθνχ/ ςπρνινγηθνχ ηχπνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη  απφ 

εξεπλεηηθήο πιεπξάο δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αιιά κφλν έκκεζεο 

πξνζέγγηζήο ηνπ. Καηά ζπλέπεηαλ, δελ κπνξνχκε λα ηνλ εμεηάζνπκε απεπζείαο, αιιά 

κέζσ ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή κέζα απφ ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν 

ησλ αηφκσλ πνπ γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ  γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα δηαηππψζνπκε ζρεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο θαη κεηαηξέπνληαη ηειηθά  ζε 

αληίζηνηρεο ζεσξίεο (Μήηζεο 2004: 23). Αλ θαη κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε επηκέξνπο εθηηκήζεηο, ζεσξνχκε παξήγνξν ην γεγνλφο φηη απηέο 

ζπκπίπηνπλ ζε βαζηθά ζεκεία ηα νπνία θαη ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα. Σεκεηψλνπκε 

επίζεο φηη αλ θαη ν ελ ιφγσ ρψξνο δελ έρεη ραξηνγξαθεζεί πιήξσο, κε ζπλέπεηα λα 

ππάξρνπλ αθφκε κεξηθά αδηεπθξίληζηα ζέκαηα ή νξηζκέλεο ζθνηεηλέο πεξηνρέο, παξφια 

απηά ε ζρεηηθή δηεξεχλεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, γεγνλφο πνπ καο 

επηηξέπεη λα έρνπκε κηα ζρεδφλ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Μηα δεχηεξε δπζθνιία πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηνπ ιεμηινγίνπ 

ππεξθαιχπηεηαη ή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ηαπηίδεηαη γηα ηνλ πνιχ θφζκν (αιιά θαη 

γηα έλα πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ) κε ηελ έλλνηα ηνπ ιεμηθνχ θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

ζεσξνχκε αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζην ‘ιεμηθό’ θαη λα επηζεκάλνπκε 

θάπνηεο απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ιεμηθνχ θαη λνεηηθνχ ιεμηινγίνπ.  

Φαξαθηεξίδεηαη σο ‘λεξικό’ έλα έξγν θαη, εηδηθφηεξα, έλα βηβιίν αλαθνξάο πνπ 

παξαζέηεη, κε αιθαβεηηθή ζπλήζσο ζεηξά, ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ κηαο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε γισζζηθή θνηλφηεηα (π.ρ. γεληθά ιεμηθά ηεο Ειιεληθήο) ή έλα ηκήκα 

ηνπ ιεμηινγίνπ απηνχ, αλάινγα κε ηελ νπηηθή πνπ αληηκεησπίδεη ν ιεμηθνγξάθνο ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (π.ρ. ιεμηθφ ηερληθψλ φξσλ, ινγνηερληθφ, ηζηνξηθφ, εηπκνινγηθφ 

θιπ. ιεμηθφ, ιεμηθφ ηεο ηαηξηθήο, ηεο ςπρνινγίαο θ.ά.). 

Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ηφζν ην λνεηηθφ ιεμηθφ, φζν θαη ην ιεμηθφ 

πεξηιακβάλνπλ ζεηξέο ιέμεσλ ηεο ίδηαο γιψζζαο, απηφ πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα κε 

απφιπηε βεβαηφηεηα είλαη φηη κεηαμχ ησλ δπν ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ ιέμεσλ θαη, κάιηζηα, ζε βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ηα 

ιεμηθά, αθφκε θαη ηα πιένλ ζχγρξνλα πνπ πεξηέρνπλ πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα 

θαζεκηά απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζ’ απηά ιέμεηο, δελ ζπληζηνχλ παξά κηα 
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ππεξαπινπζηεπκέλε θαη εληειψο ζρεκαηηθή εθδνρή ηνπ λνεηηθνχ ιεμηινγίνπ 

(Aitchison 1994: 10-14). 

 Σχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα ζήκεξα επηζηεκνληθή άπνςε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

απνζεθεχνληαη νη ιέμεηο ζηε καθξά κλήκε δελ έρεη ηε κνξθή ησλ γλσζηψλ ιεμηθψλ 

αιιά ζπληζηά έλα είδνο πιέγκαηνο ή ζχλζεηνπ δηθηχνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη 

ιέμεηο απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο θαη αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο απεξηφξηζην αξηζκφ 

ζπλδέζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα (Aitchison 1994: 82-98). Ελ νιίγνηο νη ιέμεηο 

εγγξάθνληαη θαη ζπιιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο πνιχπινθεο θαη πνιπζχλζεηεο 

δνκήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχ βαζκνχ νξγάλσζε θαη παξέρεη, κέζσ κηαο 

ζεηξάο αιιεινζπλδεφκελσλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ, ηαπηφρξνλε 

πιεξνθφξεζε γηα έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιέμεσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα  

ε πξνθνξά, ε νξζνγξαθία, ε κνξθνινγία, ε γξακκαηηθή θαηεγνξία, ε δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζκνχ κε άιιεο ιέμεηο, ε ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ ιεμηθψλ κνλάδσλ 

(φπσο π.ρ. θξαζηηθψλ νλνκάησλ, ηδησηηζκψλ θιπ.), ε ζεκαζία ή νη ζεκαζίεο πνπ 

δηαζέηνπλ, νη ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ, νη δπλαηφηεηεο ρξήζεο 

αλάινγα κε ηα θαηαζηαζηαθά δεδνκέλα θιπ.  

 Υπνζέηνπκε ινηπφλ φηη ην λνεηηθφ ιεμηθφ είλαη έλα επξχ θαη πνιπεπίπεδν 

ζχζηεκα κε επηθαιππηφκελα επηκέξνπο ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε μοπθή, ηε 

ζημαζία θαη ηε σπήζη ησλ ιέμεσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 

νκαδνπνηνχληαη θάζε θνξά, κε βάζε έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλήθεη ζε έλαλ ή 

ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηξεηο ηνκείο πνπ αλαθέξακε. 

 Υπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε αλάθιεζε κηαο ιέμεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ νκηιεηή 

δελ ζεκαίλεη παξά ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ελφο αξηζκνχ δηαδνρηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε  πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ, ελψ ε 

εθκάζεζε κηαο λέαο ιέμεο ζεκαίλεη ζηελ νπζία ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θφκβνπ ν 

νπνίνο δεκηνπξγεί ζηαδηαθά κηα ζεηξά λέσλ δηαζπλδέζεσλ θαη φζν πεξηζζφηεξεο 

δηαζπλδέζεηο δεκηνπξγνχληαη, ηφζν πην βαζηά θαη νπζηαζηηθή θαζίζηαηαη θαη ε γλψζε 

ηεο ιέμεο. 

Σπγθεθαιαηψλνληαο, ζα ιέγακε φηη ζην επίπεδν ηνπ λνεηηθνχ ιεμηινγίνπ νη 

ιέμεηο δελ ζπληζηνχλ αλεμάξηεηεο ή απνκνλσκέλεο  κνλάδεο, αιιά ζηνηρεία πνπ 

εληάζζνληαη ζε πνηθίια επίπεδα θαη ππνζπζηήκαηα ηα νπνία ηεξαξρνχληαη θαη 

δηαπιέθνληαη κε ηα ππφινηπα, ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πνιινχο 
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ηξφπνπο θαη ζε δηάθνξνπο βαζκνχο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα ην εξψηεκα 

«ηη ζεκαίλεη θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη ε γλψζε κηαο ιέμεο». 

Η απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα δελ είλαη εχθνιε θαη απηφ πξνθχπηεη 

απφ ην γεγνλφο φηη νη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα εδψ θαη ηξεηο δεθαεηίεο 

πεξίπνπ δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηε θχζε ηεο ιεμηθήο γλψζεο. Παξά ηηο 

δηαθνξέο ηνπο φκσο, νη ελ ιφγσ εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ σζηφζν ζε νξηζκέλα ζεκεία θαη 

απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

(Ι) Η γλψζε ηεο ιέμεο ζπληζηά έλα ζχλζεην θαη πνιχπινθν θαηλφκελν, γηα ηε  

θχζε ηνπ νπνίνπ δελ ππάξρεη, φπσο αλαθέξακε ήδε, απφιπηε νκνθσλία. Όκσο, παξά 

ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε ιεμηθή γλψζε 

απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, γηα ηα νπνία ζα θάλνπκε ιφγν ζηε 

ζπλέρεηα θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη ηφζν κε γισζζηθνχο, φζν θαη κε εμσγισζζηθνχο 

παξάγνληεο. 

(ΙΙ) Έρνληαο θαηά λνπ  ηε γλσζηή δηάθξηζε κεηαμχ ιέμεο θαη κνξθήκαηνο, ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ιέμεσλ πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιάβνπκε, πέξα απφ ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο, 

θαη κηα ζεηξά ιεμηινγηθψλ ζπλδπαζκψλ ζπληαγκαηηθνχ ηχπνπ γηα ηηο νπνίεο ζα 

κηιήζνπκε ζηε ζπλέρεηα θαη νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ 

γηα έλαλ κε θπζηθφ νκηιεηή ηεο γιψζζαο. 

(ΙΙΙ) Υπάξρνπλ φρη κφλν δηαθφξσλ εηδψλ ιέμεηο, αιιά θαη πνιιά ζηάδηα θαη 

βαζκνί γλψζεο κηαο θαη ηεο απηήο ιέμεο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο, γηα λα 

θαηαθηεζνχλ, πξνυπνζέηνπλ επαξθή γλψζε ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηεο γιψζζαο. Τνχην ζεκαίλεη: (α) φηη νη δηάθνξνη νκηιεηέο ηεο 

γιψζζαο είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπλ ηελ ίδηα ιέμε, ρσξίο φκσο λα ηελ θαηέρνπλ φινη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη (β) φηη ε επαξθήο γλψζε κηαο θαη ηεο απηήο 

ιέμεο δελ επηηπγράλεηαη απηφκαηα αιιά ζηαδηαθά θαη ζε ζπλδπαζκφ θάζε θνξά κε ηελ 

απφθηεζε θαη άιισλ πξναπαηηνχκελσλ ή παξάιιεισλ γλψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα,  ε 

γλψζε ηεο πνιπζεκίαο νξηζκέλσλ ιέμεσλ θαη ε δπλαηφηεηα αληίιεςεο ησλ 

ζεκαζηνινγηθψλ απνρξψζεσλ ή ησλ κεηαθνξηθψλ ρξήζεσλ ηεο ζεκαζίαο κηαο ιέμεο 

απνθηψληαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

Έρνληαο σο βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη ζηεξηδφκελνο ζηηο απφςεηο κηαο 

ζεηξάο πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ ν I. S. P. Nation (2001: 26-30) πξνηείλεη κηα ζεηξά 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαξηίδνπλ, ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ, ηε ιεμηθή γλψζε. Η 
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άπνςε απηή πνπ ζεσξείηαη ε πιένλ έγθπξε, αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ πξνζιεπηηθή φζν 

θαη ζηελ παξαγσγηθή πιεπξά ηεο γλψζεο ησλ ιέμεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

(1) γλψζε ηεο πξνθνξάο  

(2) γλψζε ηεο γξαπηήο κνξθήο ηεο ιέμεο 

(3) γλψζε ησλ κεξψλ ή ησλ κνξθεκάησλ απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη κηα ιέμε,  

πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη θαη δπλαηφηεηα γξακκαηηθήο αλαγλψξηζεο θαη θιίζεο 

ηεο ιέμεο 

(4)  ηθαλφηεηα εχξεζεο ηεο ζεκαζίαο κε βάζε ηε κνξθή θαη,  αληηζηξφθσο, 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνξθήο γηα ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαζίαο  

(5) ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ ζεκαζηψλ κηαο ιέμεο ζε 

πνηθίια πεξηβάιινληα  

(6) ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ρξήζεο ζπλψλπκσλ θαη αληψλπκσλ  ιέμεσλ 

(7) ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ζπληαθηηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο ιέμεο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζσζηήο, απφ ζπληαθηηθή άπνςε, ρξήζεο ηεο 

ζηνλ ιφγν  

(8) γλψζε θαη ζσζηή ρξήζε ησλ ζπλεθθνξψλ, δειαδή ησλ ιεμηινγηθψλ ζπλάςεσλ 

ηεο ιέμεο θαη  

(9) ηθαλφηεηα ζχλδεζεο  θαη ζσζηήο ρξήζεο ηεο ιέμεο αλάινγα κε ηα δεδνκέλα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

Όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο, ε γλψζε ησλ ιέμεσλ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αλαθέξεη ν  Nation, ζπληζηά έλα δχζθνιν εγρείξεκα ην νπνίν θαζίζηαηαη αθφκε 

δπζθνιφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο θαη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

(α) Είλαη γλσζηφ φηη ην ιεμηιφγην δελ δηαζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή ππφζηαζε θαη ηελ 

απζηεξή εζσηεξηθή νξγάλσζε ηε γξακκαηηθήο, αλ θαη, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε 

επηζηεκνληθή αληίιεςε (Schmitt-McCarthy 1997: 140-141) ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπ 

βαζκνχ θαλνληθφηεηα. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έλαλ ηνκέα φρη απζηεξά δηεπφκελν 

απφ αξρέο  ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη απνηέιεζκα  ζπκβάζεσλ, πξάγκα πνπ 

απνηέιεζε βαζηθφ ιφγν γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν 

(Lewis 1997: 17-19). Αξθεί απιψο λα ππελζπκίζνπκε ηε ζπκβαηηθή ζρέζε κνξθήο θαη 

ζεκαζίαο θαη λα ππνγξακκίζνπκε φηη θάζε ιέμε ζπληζηά, ζην πιαίζην ηεο γιψζζαο, κηα 

αηνκηθή  πεξίπησζε πνπ ν νκηιεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο. 
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Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο ν ρξήζηεο, κε ηελ εκπεηξία, κε 

ηελ θαζεκεξηλή επαθή ηνπ κε ηε γιψζζα θαη έρνληαο σο βάζε ην ‘γισζζηθφ ηνπ 

αίζζεκα’, γλσξίδεη ηη ιέγεηαη θαη ηη δελ ιέγεηαη ζηε γιψζζα ηνπ, θάηη πνπ δελ 

ζπκβαίλεη  ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο ζπληζηά γηα 

ηνλ καζεηή άγλσζηε ρψξα. Η δηαπίζησζε απηή ζεκαίλεη φηη ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζήο 

ηνπ ζα ππάξρεη, ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ, κηα αξρηθή πεξίνδνο 

αζάθεηαο θαη αβεβαηφηεηαο 

 (β) Η δηδαζθαιία, άξα θαη εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ, δελ κπνξεί πξνθαλψο λα 

είλαη ηπραία θαη ζπκπησκαηηθή αιιά ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη 

ιέμεηο δελ έρνπλ φιεο (απφ επηθνηλσληαθή, άξα θαη δηδαθηηθή πιεπξά) ηελ ίδηα αμία θαη 

βαξχηεηα θαη, ελψ ν ζηφρνο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη λα δηεπξχλνπλ νη καζεηέο 

καο, φζν είλαη δπλαηφλ, ην ιεμηιφγηφ ηνπο, είλαη θαλεξφ φηη απηφ πξέπεη λα δηδαρζεί 

ζηαδηαθά θαη ζχκθσλα κε κηα ηεξάξρεζε πνπ ζα πξνρσξεί απφ ην απινχζηεξν θαη 

πεξηζζφηεξν εχιεπην πξνο ην δπζθνιφηεξν θαη πην ζχλζεην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο πξέπεη λα έρεη σο βάζε, λα μεθηλά δειαδή απφ έλα ζχλνιν 

απιψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ιέμεσλ νη νπνίεο ζα είλαη επηιεγκέλεο θαηά ηξφπν πνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζηαδηαθή ελζσκάησζε λέσλ ιέμεσλ θαη λα νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

ελφο ηζρπξνχ ιεμηινγηθνχ νηθνδνκήκαηνο. Απηφ ην πξσηαξρηθφ ή αιιηψο ‘βαζηθφ’ 

ιεμηιφγην ζπληζηά ζήκεξα γηα ηνπο εηδηθνχο κηα πξφθιεζε  γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ (Carter 1987: 33-46, McCarthy 1990: 49-50, Μήηζεο 2004: 127—35). 

Ήδε, πξφζθαηεο κειέηεο ζεσξνχλ φηη έλα ιεμηιφγην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ρηιηάδεο 

πεξίπνπ ρξεζηηθέο ιέμεηο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζηνηρεηψδε επηθνηλσλία 

αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηνπ (Schmitt – McCarthy1997: 11-13). 

(γ) Τέινο, έλα αθφκε δήηεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, θαη 

ηδηαίηεξα ηεο δεχηεξεο ή μέλεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απηή πνζφηεηα 

ησλ ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο γηα λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηνλ ρξφλν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

δηδάζθσλ. Είλαη γλσζηφ φηη, κε βάζε ηνλ δηαζέζηκν γηα ην ιεμηιφγην δηδαθηηθφ ρξφλν, 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ιέμεσλ, ζε ζρέζε κε ην απαηηνχκελν, κπνξεί λα δηδαρζεί 

ζπζηεκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα ζηελ ηάμε θαη, επνκέλσο, ε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

πξνηείλεη ηξφπνπο θαη κεζφδνπο εθκάζεζεο λέσλ ιέμεσλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα έμσ θαη 

πέξα απ’ απηήλ.  
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Σχκθσλα, ινηπφλ, κε ηα φζα εθζέζακε κέρξη ζηηγκήο, ζεσξνχκε φηη πξνθχπηνπλ 

δπν βαζηθέο δηαπηζηψζεηο: Πξψηνλ, φηη ην ιεμηιφγην δελ απνηειεί έλαλ απιφ θαηάινγν 

ιέμεσλ (φπσο πίζηεπε ε παξαδνζηαθή αληίιεςε) αιιά ζπληζηά έλαλ πνιπζχλζεην, 

πνιπεπίπεδν θαη πνιχπινθν ηνκέα θαη δεχηεξνλ, φηη ε αλαγθαηφηεηα κηαο αλαλεσκέλεο 

θαη ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη ζηελ επνρή καο πξνθαλήο. 

Με βάζε ηελ νπηηθή απηή ζα επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα δηαηππψζνπκε 

νξηζκέλεο δηδαθηηθέο αξρέο πνπ ειπίδνπκε πσο ζα ζπκβάινπλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ, άξα θαη ζε επαξθέζηεξε θαη ηαρχηεξε εθκάζεζε ηεο 

Ειιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

(1) Μηα βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο γεληθφηεξα αιιά 

έρεη πνιχ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη φηη ε κάζεζε δελ 

ζπκβαδίδεη θαη δελ αθνινπζεί θαηά γξάκκα ηε δηδαζθαιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη απφ ηε θχζε ηεο ζπζηεκαηηθή, γξακκηθή, νξγαλσκέλε βήκα 

– βήκα θαη πξνζζεηηθή, ε κάζεζε είλαη νιηζηηθή θαη πνιχπινθε, κε γξακκηθή θαη 

εμειηζζφκελε  ζε θάζε ζηηγκή. Απηφ ινηπφλ ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιεμηινγίνπ, 

φηη ε λέα ιέμε δελ πξνζηίζεηαη κε κεραληθφ ηξφπν ζηηο ήδε γλσζηέο αιιά φηη 

ελζσκαηψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζε αλαδφκεζε ηνπ φινπ ιεμηινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

φπσο ην έρεη ζπγθξνηήζεη κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε, ή, ηνπιάρηζηνλ, ζεκαληηθνχ κέξνπο 

ηνπ. Με ιίγα ιφγηα δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ειέγμνπκε κε απφιπηε ιεπηνκέξεηα ηη 

αθξηβψο καζαίλνπλ θάζε θνξά νη καζεηέο καο, πψο ην καζαίλνπλ, κε πνηα ζεηξά θαη κε 

πνηα ηαρχηεηα.  

(2) Επεηδή νη δπλαηφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ ηάμε είλαη, φπσο 

ήδε επηζεκάλακε, ρξνληθά πεξηνξηζκέλεο, νη δηδάζθνληεο, πέξα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, πξέπεη λα αζθνχλ ηνπο 

καζεηέο ζηε ρξήζε θαη εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ, ψζηε απφ κφλνη 

ηνπο πιένλ λα ζπλερίδνπλ ηελ εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ θαη λα βειηηψλνπλ ην ιεμηιφγην 

πνπ ήδε θαηέρνπλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη θαη νη αθφινπζεο:  

 Καηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο  άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα.  

 Καηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο άγλσζησλ ιέμεσλ κε ηε ρξήζε ηεο ιεγφκελεο δνκηθήο 

αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ (π.ρ. πξόζεκα, εηπκνιόγεζε ηεο ξίδαο, θαηάιεμε). 
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 Εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ ή βειηίσζε ηεο γλψζεο θάπνησλ ήδε γλσζηψλ κε ηπραίν, 

αζπλείδεην θαη έκκεζν ηξφπν κέζσ ηεο γισζζηθήο ρξήζεο θαη, ηδίσο, κέζσ ηεο 

αθξφαζεο, ηεο πξνζεθηηθήο αλάγλσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπδεηήζεηο. 

 Άζθεζε ζηε  ρξήζε ιεμηθψλ. 

 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ηνπο 

ζπλνκηιεηέο θαη, γεληθφηεξα, απφ ην θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Σχλδεζε εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή 

θξάζεσλ,  φπσο π.ρ. ζπιιππεηήξηα, ζπγλώκε, ραίξσ πνιύ θιπ. (Nation 2001: 217-

62, Schmitt – McCarthy1997: 199-227). 

 (3) Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ιεμηιφγην (θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο) πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη, φρη επηθαλεηαθά θαη πξφρεηξα, 

αιιά  ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο 

εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο (Nation 2001: 60-112). Μηα βαζηθή αξρή ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη φηη δελ δηδάζθεηαη θάζε θνξά ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε  δηδαθηηθή ελφηεηα (γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα εγγξαθνχλ ζηε 

κλήκε θαη ζα μεραζηνχλ γξήγνξα), αιιά νξηζκέλεο απφ απηέο  νη νπνίεο θαη 

επηιέγνληαη πξνζεθηηθά  απφ ηνλ δηδάζθνληα.  Οξηζκέλνη κάιηζηα εξεπλεηέο ζεσξνχλ 

φηη ν αξηζκφο ησλ λέσλ ιέμεσλ πνπ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζε κηα δηδαθηηθή ψξα πξέπεη 

λα θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο απφ 8 

-12 ιέμεηο (Gairns – Redman 1995: 66-67). 

 (4) Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ηεο ιεμηθήο γλψζεο, νη 

εηδηθνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε επαξθήο γλψζε κηαο ιέμεο επηηπγράλεηαη χζηεξα απφ 

πνιιαπιή επαθή καδί ηεο. Τα απνηειέζκαηα κάιηζηα  νξηζκέλσλ πξφζθαησλ εξεπλψλ 

έδεημαλ φηη ε  επαξθήο γλψζε κηαο ιέμεο επηηπγράλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ππνθείκελν  ζα ηε ζπλαληήζεη θαηά κέζν φξν 10 θνξέο θαη, φπσο είλαη θπζηθφ, ζε 

πνηθίια πεξηβάιινληα θαη ππφ δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά ζπλζήθεο. Γηα νξηζκέλεο, 

κάιηζηα, ιέμεηο,  ε ζρεηηθή θιίκαθα θηλήζεθε κεηαμχ 5-17 ζπλαληήζεσλ, άλνηγκα πνπ 

ζρεηίδεηαη επίζεο  ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ιέμεσλ, φζν θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ (Grabe – Stoller 1997: 98-122). 

 Η δηαπίζησζε απηή ζεκαίλεη φηη ν δηδάζθσλ, πέξα απφ ηελ επηινγή ησλ λέσλ 

ιέμεσλ πνπ πξννξίδνληαη θάζε θνξά γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, πξέπεη λα θξνληίδεη 

ψζηε θαη νη ιέμεηο πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί λα επαλέξρνληαη θαηά θαηξνχο θαη λα 
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απνηεινχλ εθ λένπ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ή, σο ελαιιαθηηθή ιχζε, λα πεξηέρνληαη, 

κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ζπκθξαδφκελα, ζε θείκελα πνπ δίλνληαη γηα κειέηε, ζε 

αζθήζεηο ή ζε ζπλνκηιίεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε.  

 (5) Επεηδή νη ιέμεηο, φπσο δηαπηζηψζακε, δελ απνζεθεχνληαη νχηε 

ηαμηλνκνχληαη ζηελ παξαδεηγκαηηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο σο κεκνλσκέλα ζηνηρεία, 

αιιά ζπζρεηίδνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ζε πνιιέο 

δηαζηάζεηο, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα εληάζζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηηο λέεο 

ιέμεηο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα νκνεηδή ζχλνια, εληζρχνληαο έηζη ηηο κεηαμχ 

ηνπο  ζπλδέζεηο θαη ηζρπξνπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλεηξκνχ πνπ ζπκβάιινπλ ζε 

θαιχηεξε ζπγθξάηεζε αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλάθιεζή ηνπο. Επνκέλσο, ε 

δηδαζθαιία κηαο λέαο ιέμεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηα 

εθάζηνηε δεδνκέλα, κε αλαθνξά ζε ζπλψλπκεο, αληψλπκεο θαη ππεξψλπκεο ιέμεηο, ζε 

ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εηπκνινγηθή νηθνγέλεηα, ζε ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

γξακκαηηθή θαηεγνξία, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ίδην ζεκαηηθφ θχθιν ή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε έλαλ νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηε δηδαζθφκελε ιέμε. 

 (6) Σρεηηθά κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ιέμεσλ ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, πξέπεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζπλεθθνξέο (ή ζπλάςεηο) ιέμεσλ εκθαλίδνληαη ζε πνιιά 

επίπεδα θαη κε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο π.ρ. πνιπιεθηηθά ζχλζεηα ή θξαζηηθά νλφκαηα 

(π.ρ. κηθξή νζόλε, πνιηηηθόο κεραληθόο, άξζε βαξώλ θιπ.), ζπλεθθνξέο ιέμεσλ  (π.ρ. 

καπνιστής: ζπζηεκαηηθόο, καληώδεο, αξεηκάληνο, πεξηζηαζηαθόο, παζεηηθόο θιπ.) θαη 

ηδησηηζκνί (π.ρ. (π.ρ. ηα θάλσ ζάιαζζα, ζεθώλσ κπατξάθη, ηηλάδσ ηα πέηαια θιπ.). Οη 

ζπλδπαζκνί απηνί, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνιιψλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ, έρνπλ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

(Ι) Σπληζηνχλ ην απνηέιεζκα απζαίξεησλ επηινγψλ θαη ζπκβάζεσλ ηεο ίδηαο ηεο 

γιψζζαο (Lewis 1997: 25-33). 

(ΙΙ) Έρνπλ πξνθχςεη απφ δηαδηθαζίεο ζεκαζηνινγηθνχ (ιεμηινγηθνχ) ηχπνπ θαη φρη 

σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη  

(ΙΙΙ) απνζεθεχνληαη ζην λνεηηθφ ιεμηιφγην σο ζχλνια, δειαδή σο εληαία 

ιεμηινγηθά ζηνηρεία. 

Με ιίγα ιφγηα, κηα ζεηξά ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ ζεσξεί φηη ην ιεμηιφγην ελφο 

επαξθνχο ρξήζηε ηεο γιψζζαο απαξηίδεηαη θαηά κέγα κέξνο απφ ζπλδπαζκνχο ιέμεσλ 

νη νπνίνη απνζεθεχνληαη ζην λνεηηθφ ιεμηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε σο 
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ζχλνια  (Lewis1993: 89-91). Σχκθσλα κάιηζηα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ην πνζνζηφ 

ησλ έηνηκσλ ή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ιεμηινγηθψλ ζπλδπαζκψλ πνπ απνζεθεχνληαη ζην 

λνεηηθφ ιεμηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηεο θαηά ηελ επηθνηλσλία θαιχπηνπλ ην 70 

% πεξίπνπ ηεο φιεο γισζζηθήο παξαγσγήο ελφο επαξθνχο νκηιεηή (Hill 2000: 53). 

Καηά ζπλέπεηαλ, ε ζσζηή ρξήζε κηαο μέλεο  γιψζζαο πξνυπνζέηεη πάλσ απ’ φια ηελ 

εθκάζεζε ησλ πην ζπρλψλ ιεμηινγηθψλ ζπλδπαζκψλ, φπσο απηνί έρνπλ θαζηεξσζεί 

ζπκβαηηθά θαη ιεηηνπξγνχλ κε απζαίξεην ηξφπν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα, πξάγκα 

πνπ ζπληζηά ηεξάζηηα δπζθνιία γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ιέκε ζηελ Ειιεληθή: ζηελόο 

(αιιά φρη πιαηύο) ζπγγελήο, ζπάδσ ηε ζησπή (αιιά φρη ηελ θνπβέληα ή ηε ζπδήηεζε), 

επξεία (αιιά φρη πιαηηά) αληίιεςε, ιεπθή (αιιά φρη άζπξε) απεξγία, άζπξν (αιιά φρη 

ιεπθό) πάην, δίλσ εμεηάζεηο (γηα ηνλ εμεηαδφκελν) αιιά θάλσ εμεηάζεηο (γηα ηνλ 

εμεηαζηή) θιπ., πξάγκαηα πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί κε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, 

ρσξίο δειαδή θάπνηνπο γεληθνχο θαλφλεο θαη, επνκέλσο, έηζη αθξηβψο πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη ζην λνεηηθφ ιεμηθφ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηα θαηά ηελ 

επηθνηλσλία.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα εζηηάδεη πξσηίζησο ζηηο 

ιεμηινγηθέο ζπλάςεηο, ηηο νπνίεο νη καζεηέο νθείινπλ λα ηηο επηζεκαίλνπλ, λα ηηο 

καζαίλνπλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια. Η άγλνηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεμηινγηθψλ ζπλδπαζκψλ νδεγεί πξψηα απ’ φια ζηε δεκηνπξγία κε απνδεθηψλ  

πξνηάζεσλ πνπ, πξνθαλψο, δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία αιιά θαη πξνζβάιινπλ ην 

γισζζηθφ αίζζεκα ησλ θπζηθψλ νκηιεηψλ. Σαο αλαθέξσ νξηζκέλα ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απφ γξαπηά θνηηεηψλ κνπ γηα ηνπο νπνίνπο ε Ειιεληθή ήηαλ δεχηεξε 

γιψζζα: «ηνμηθό θπηό», «αδηάθνπε αλαπεξία», «άζπξε δσή», «ςπρηθή πιεγή», «έπεζε 

ζηα θιάκαηα», «έινπζα ηε κπινύδα κνπ», «δνύιεπε θαη έπαηξλε ην ςσκί ηνπ», «ηνλ 

έδεξλε ε εμππλάδα», «δνπκεξόο κηζζόο»,  «καιαθή δνπιεηά», «πήξα εμεηάζεηο», «μαλζό 

απηνθίλεην» θιπ.  

 (7) Με βάζε ηα φζα αλαθέξακε σο ηψξα, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε ζεκαζία 

ηνπ ιεμηινγίνπ, ε θαιή γλψζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί γηα έλαλ νκηιεηή βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηφζν γηα λα αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ, φζν θαη γηα λα 

γίλεηαη ν ίδηνο αληηιεπηφο ζ’ απηνχο. Η ιαλζαζκέλε ρξήζε κηαο γξακκαηηθήο δνκήο δελ 

νδεγεί ζπλήζσο ζε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο, πξάγκα πνπ είλαη ζχλεζεο ζε 

πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ησλ ιεμηινγηθψλ ζηνηρείσλ. Θα πξνζζέηακε κάιηζηα 
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ζην ζεκείν απηφ φηη πνιιά απφ ηα εκθαληδφκελα γξακκαηηθά ιάζε ησλ καζεηψλ 

νθείινληαη ελ ηέιεη ζε ιεμηινγηθή αλεπάξθεηα θαη πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο απνθπγήο 

πνιιψλ απφ απηά είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ιεμηινγηθήο ηθαλφηεηαο παξά ε δηφξζσζή 

ηνπο κε βάζε ηε γξακκαηηθή (Lewis 2000: 52).  

 Αλαθέξσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα: ν θνηηεηήο έπξεπε λα κηιήζεη γηα 

θάπνην «πιαζηό δηαβαηήξην»,  θαη ελψ  ήμεξε ηε ιέμε «δηαβαηήξην» δε γλψξηδε φκσο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεθθνξά. Άξρηζε ινηπφλ λα θάλεη ιφγν «γηα έλα δηαβαηήξην πνπ δελ 

είρε γίλεη κε ζσζηό ηξόπν θιπ.» θαη,  βέβαηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή έθαλε θαη 

κεξηθά γξακκαηηθά ιάζε. Σε πεξηπηψζεηο φπσο απηή,  αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ αμία 

ηεο γλψζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ θάζε θνξά ζπλεθθνξψλ, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία κε ηα νπνία κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ζχλζεηεο ζθέςεηο 

κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα αιιά θαη κε πνιχ απιφ ηξφπν. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 

γλψζε θαη κφλν ηεο ζπλεθθνξάο «πιαζηό δηαβαηήξην» ήηαλ αξθεηή, ψζηε λα νδεγήζεη 

ζην κέγηζην επηθνηλσληαθφ  απνηέιεζκα  αιιά θαη ζηελ απνθπγή ησλ καθξφζπξησλ 

εθθξάζεσλ θαη ησλ γξακκαηηθψλ ιαζψλ πνπ έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ζπλεθθνξέο καο βνεζνχλ ζην λα ζθεθηφκαζηε ηαρχηεξα θαη λα επηθνηλσλνχκε 

απνηειεζκαηηθφηεξα. Θεσξείηαη κάιηζηα ζήκεξα φηη νη θπζηθνί νκηιεηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα  κε ηε γλσζηή ηαρχηεηα, επεηδή δηαζέηνπλ έλα επξχ ζχλνιν 

ζπλεθθνξψλ πνπ είλαη, κέζσ ηνπ λνεηηθνχ ιεμηινγίνπ,  άκεζα δηαζέζηκν γηα ρξήζε. 

 Τν παξάδεηγκα πνπ ζαο αλέθεξα δείρλεη φηη έλαο κε θπζηθφο νκηιεηήο, φηαλ 

αγλνεί θάπνηα ιεμηινγηθή δνκή, αλαγθάδεηαη, γηα λα εθθξάζεη ηε ζθέςε ηνπ, λα 

θαηαθχγεη ζηε γξακκαηηθή, δειαδή ζηε ρξήζε πεξηηηψλ γξακκαηηθψλ δνκψλ, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ πηζαλφηεηα γξακκαηηθψλ ιαζψλ. Τν δεηνχκελν ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη, αλ ν δηδάζθσλ ζα αληηιεθζεί ην πξφβιεκα θαη ζα ηνπ ππνδείμεη 

ηελ θαηάιιειε ιεμηινγηθή δνκή, πξάγκα πνπ ζπληζηά θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο,  ή, αλ, επεξεαζκέλνο απφ  ηα γξακκαηηθά ιάζε, ζα 

πξνβεί ζε γξακκαηηθή δηδαζθαιία, γεγνλφο πνπ απνηειεί απφ δηδαθηηθήο πιεπξάο θαη 

ηνλ πιένλ άζηνρν ρεηξηζκφ ηνπ ζέκαηνο.  

 (8) Με ηελ επθαηξία κηαο λέαο ζπλεθθνξάο πνπ ζπλαληά ε ηάμε, ν δηδάζθσλ 

πξέπεη λα δίλεη ζηνπο καζεηέο θαη ηηο ππφινηπεο βαζηθέο ζπλεθθνξέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο κε ζηφρν λα πνιιαπιαζηάζεη  ηνπο εζσηεξηθνχο ιεμηινγηθνχο 

δεζκνχο θαη λα πινπηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ην λνεηηθφ ηνπο ιεμηιφγην. Γηα 
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παξάδεηγκα, ε ζπλεθθνξά «πιαζηό δηαβαηήξην» πξέπεη λα απνηειέζεη αθνξκή γηα λα 

γλσξίζνπλ  νη καζεηέο καο θαη κηα ζεηξά άιισλ ζπλεθθνξψλ πνπ εκθαλίδεη ε ιέμε 

‘δηαβαηήξην’ σο εμήο: 

Διαβαηήπιο:   -αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ, νκαδηθφ, έγθπξν, επξσπατθφ, δηεζλέο,  

  ζεσξεκέλν, άθπξν, πιαζηφ θιπ. 

-βγάδσ, εθδίδσ, αλαλεψλσ, ζεσξψ, επηθπξψλσ, αθπξψλσ, ζθξαγίδσ 

θιπ. 

Διαβαηηπίος:- έθδνζε, ζεψξεζε, αλαλέσζε, επηθχξσζε, αθχξσζε, έιεγρνο, ιήμε θιπ. 

 Η εθκάζεζε ησλ αλσηέξσ ζπλεθθνξψλ (ή νξηζκέλσλ απφ απηέο) κε ηε ρξήζε 

παξαδεηγκάησλ, απφ ην έλα κέξνο  ζα ελεξγνπνηήζεη ηε γιψζζα θαη ζα δψζεη ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά θάζε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηαβαηήξην, ελψ απφ ην άιιν ζα απνηειέζεη γηα ηνλ δηδάζθνληα 

κηα θαιή επθαηξία λα πξνβεί ζε επαλαιεπηηθή δηδαζθαιία νξηζκέλσλ ελ κέξεη ήδε 

γλσζηψλ ιέμεσλ, απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα επαξθή 

εθκάζεζή ηνπο.  

 (9) Με βάζε ηα φζα αλαθέξακε κέρξη ζηηγκήο, ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ 

επηηπγράλεηαη ηφζν κε ηε δηδαζθαιία λέσλ ιέμεσλ, φζν θαη κε ηελ εθκάζεζε λέσλ 

ζπλεθθνξψλ γηα ηηο γλσζηέο ήδε ιέμεηο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε ιεγφκελε 

εκβάζπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ, δειαδή ζηε βαζκηαία θαηάθηεζε ησλ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ 

πνπ δηαζέηνπλ νη ιέμεηο ηεο γιψζζαο (Schmitt – McCarthy 1997: 85-88, Woolard 2000: 

30-31). 

 (10) Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ζπλεθθνξψλ ζηε κλήκε 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ απηέο δηδάζθνληαη κε επηθνηλσληαθφ ηξφπν, δειαδή κε 

ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε θπζηνινγηθή γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή κε ηε 

ζπδήηεζε θαη ηελ αλάγλσζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ, πξάγκα ην νπνίν, πέξαλ ησλ άιισλ, 

δεκηνπξγεί θαη έλα ζηέξεν αίζζεκα ζρεηηθά κε ην επίπεδν ιφγνπ θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο  ζηηο νπνίεο ζπλήζσο νη ιέμεηο απηέο εκθαλίδνληαη (Μήηζεο 1996: 158-

159). 

 (11) Όπσο έρνπκε επηζεκάλεη ήδε, ην ζεκαζηνινγηθφ ζχζηεκα, άξα θαη ην 

ιεμηιφγην θάζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν ζπκβαηηθψλ άξα θαη 

απζαίξεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Καηά ζπλέπεηαλ, ην 

θάζε ζχζηεκα είλαη κνλαδηθφ θαη, επνκέλσο, δελ ππάξρνπλ θαη ζηνλ ηνκέα απηφλ 
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εκθαλείο αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ γισζζψλ, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ αξρή 

ηεο απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ δεχηεξνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο, ρσξίο δειαδή 

αλαθνξέο θαη απφπεηξεο αλεχξεζεο ηζνδπλακηψλ κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο (Μήηζεο 1998: 38-49).  

 Σπκπεξαζκαηηθά , ζα ιέγακε φηη  ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα δίλεη πιένλ 

ηελ έκθαζε ζην ιεμηιφγην, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ελ πνιινίο σο βάζε θαη ππξήλα ηνπ 

γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ. Σχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα αληίιεςε ζηνλ ρψξν ηεο 

εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο, ε γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη 

πξσηίζησο ζην ιεμηιφγην, πξάγκα πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε γιψζζα ζπληζηά 

κάιινλ κηα δηαδηθαζία γξακκαηηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ, παξά κηα δηαδηθαζία 

ιεμηθνπνίεζεο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ. Απηφ ινηπφλ ζεκαίλεη φηη ε ζχγρξνλε 

επηζηεκνληθή αληίιεςε, ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο απφςεηο, ηείλεη λα δερζεί φηη 

ην ιεμηιφγην ζπληζηά ηελ πξσηαξρηθή χιε θαη ην ζεκέιην ηνπ γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ, 

ελψ ν ηνκέαο ηεο γξακκαηηθήο πνπ έξρεηαη ζηε ζπλέρεηα, απνζθνπεί ζην λα 

ηαθηνπνηήζεη θαη λα ζπκκνξθψζεη ηηο ιεμηινγηθέο δνκέο νη νπνίεο είλαη πξσηαξρηθήο 

πθήο. Αλ θαη ν ξφινο ηεο γξακκαηηθήο εμαθνινπζεί παξφια απηά λα ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο, ε πνζφηεηα ηεο ιεμηινγηθήο 

χιεο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ιεμηινγηθψλ ζρέζεσλ είλαη ηα δεδνκέλα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηειηθά ηελ πνηφηεηα ηεο γισζζηθήο θαηάθηεζεο θαη ηνλ βαζκφ θαηνρήο ηεο 

γιψζζαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γλσξίδνπκε ζήκεξα κε 

βεβαηφηεηα φηη ε δηαθνξά ελφο κέηξηνπ απφ έλαλ άξηζην ρξήζηε ηεο γιψζζαο δελ 

νθείιεηαη ηφζν ζηελ θαιή γλψζε θαη θαηνρή ηεο γξακκαηηθήο, φζν ζην γεγνλφο φηη ν 

δεχηεξνο δηαζέηεη έλα επξχ, εκπινπηηζκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ αηνκηθφ ιεμηιφγην, ην 

νπνίν ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο, απνηειεζκαηηθήο θαη πνηνηηθά πςειήο 

επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Θα θιείζσ κε κηα θξάζε ηνπ Michael Lewis, ελφο ζχγρξνλνπ εξεπλεηή, εηδηθνχ 

ζηε δηδαζθαιία  ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ μέλσλ γισζζψλ, ν νπνίνο, απεπζπλφκελνο ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ, είπε  ην εμήο: «Όηαλ δηδάζθεηε (κηα γιώζζα σο δεύηεξε ή μέλε) λα κελ 

έρεηε ζην λνπ ζαο ην ηεζη ηεο επόκελεο βδνκάδαο, αιιά ηνπο καζεηέο ζαο πνπ ζα 

ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλνύλ απνηειεζκαηηθά, ύζηεξα από δεθαπέληε ρξόληα,  ζηε γιώζζα 

πνπ εζείο ηνπο δηδάζθεηε ζήκεξα» (Lewis 1993: 188). 
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