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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και η υποστήριξή της µέσα από τη διδασκαλία 

του γλωσσικού µαθήµατος αποτελούν κύριους ερευνητικούς τοµείς της 

Παιδαγωγικής Επιστήµης. Η σηµασία της γλώσσας είναι προφανής, αφού αποτελεί 

το κατεξοχήν όργανο επικοινωνίας των ανθρώπων. Γι� αυτό οι παιδαγωγοί της 

προσχολικής και της σχολικής ηλικίας δείχνουν ένα ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον 

για τη γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών τους και επιδιώκουν µε τη διδασκαλία να 

συµβάλουν στη γλωσσική τους καλλιέργεια.  

Σηµαντική παράµετρος της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής 

ηλικίας είναι και το µέγεθος του λεξιλογίου του, δηλαδή ο αριθµός των λέξεων που 

µπορεί να κατανοεί και να χρησιµοποιεί στο λόγο του.  

Η έρευνα για το λεξιλόγιο του παιδιού, αν και είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη στο 

εξωτερικό, στη χώρα µας δεν έχει προσελκύσει ακόµα το ενδιαφέρον των ερευνητών 

στο βαθµό που θα έπρεπε. Η σχετική ελληνική βιβλιογραφία στον τοµέα αυτό δεν 

είναι εφάµιλλη της ξένης και µάλιστα της αγγλόφωνης.  

Ένα µέρος του κενού αυτού επιχειρεί να καλύψει από παιδαγωγική άποψη και στο 

µέτρο των δυνατοτήτων της η διατριβή αυτή. Συγκεκριµένα, η διατριβή αυτή 

διερευνά το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών.  

Η εργασία αυτή αποτελεί καρπό µιας µακρόχρονης προσπάθειας, η οποία κάλυψε 

οκτώ ολόκληρα χρόνια θεωρητικής και ερευνητικής µελέτης. 

Σήµερα βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να παραδώσω τη διατριβή αυτή στα µέλη 

της συµβουλευτικής επιτροπής και αισθάνοµαι έντονη την υποχρέωση να 

ευχαριστήσω θερµά και από τη θέση αυτή όλους εκείνους που µε βοήθησαν κατά την 

εκπόνηση της διατριβής µου. Χωρίς τη δική τους βοήθεια αµφιβάλλω αν η εργασία 

αυτή θα έφθανε στην ολοκλήρωσή της και ιδιαίτερα µε τη µορφή, µε την οποία 

εµφανίζεται σήµερα. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους κ.κ. Καθηγητές, µέλη της τριµελούς 

συµβουλευτικής επιτροπής, µε τους οποίους είχα την τύχη και την τιµή να 

συνεργάζοµαι όλα αυτά τα χρόνια. 

Στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κιτσαρά, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, εκφράζω τις πιο θερµές µου 

ευχαριστίες, διότι µε τις πατρικές συµβουλές του και µε τις συχνά αυστηρές, αλλά 
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πάντα ακριβείς, παρατηρήσεις του όχι µόνο µε καθοδηγούσε στη διόρθωση 

αβλεψιών και λαθών, αλλά και µε προφύλασσε από τη διάπραξη άλλων. 

Στον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Γεωργούση οφείλω, επίσης, θερµές ευχαριστίες για τις 

πολύτιµες συµβουλές και πρακτικές υποδείξεις, ιδιαίτερα για θέµατα σχετικά µε το 

µεθοδολογικό σχεδιασµό της έρευνας. Μετά από κάθε συνάντησή µας αρκετά 

προβλήµατα είχαν λυθεί, νέες ιδέες είχαν γεννηθεί ενισχύοντας την πεποίθησή µου 

ότι συνεργάζοµαι µε έναν ακέραιο και κορυφαίο στο χώρο του Επιστήµονα που θέλει 

και ξέρει να βοηθάει τους νέους ερευνητές. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα της διατριβής Καθηγητή κ. Γεώργιο 

Κρασανάκη, Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, για την άριστη καθοδήγησή του σε όλες τις φάσεις και σε όλες τις πτυχές 

αυτής της διατριβής. Θέλω, όµως, εδώ να τον ευχαριστήσω και για κάτι πιο 

σηµαντικό: για την πολυτιµότατη επίδρασή του στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητάς µου. Γνωρίζω τον Καθηγητή Γεώργιο Κρασανάκη από το πρώτο 

έτος των προπτυχιακών µου σπουδών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και, από τότε µέχρι 

σήµερα, επί µία δεκαπενταετία αποτελεί τον Παιδαγωγό µου στην οδό του ήθους και 

της επιστήµης, τον πνευµατικό µου πατέρα. 

Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και άξιο επιστήµονα Γεώργιο 

Μανωλίτση, Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, για την ιδιαίτερα πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε 

κατά τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας.  

Θέλω, ακόµα, να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες του παραπάνω Τµήµατος, όχι 

µόνο επειδή ήταν πάντα πρόθυµοι να συζητήσουν οποιαδήποτε απορία µου, αλλά, 

κυρίως, επειδή µε την εκτίµηση, την αποδοχή και την αγάπη, µε την οποία µε 

περιέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια, αποτέλεσαν για µένα τη µεγαλύτερη πηγή ηθικής 

ενίσχυσης και συµπαράστασης στο δύσκολο έργο που είχα αναλάβει.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην αξιότιµη συνάδελφο Φιλόλογο Αργυρώ 

Μαυρεδάκη για τη φιλολογική επιµέλεια της διατριβής µου. 

 Στο φίλο Βασίλη Κηπαράκη, Μεταπτυχιακό φοιτητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, απευθύνω τις πιο αληθινές 

ευχαριστίες για την τεχνική επιµέλεια της διατριβής. 

Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη χορήγηση της 

απαραίτητης για τη διεξαγωγή της έρευνάς µου ερευνητικής άδειας. Ακόµα 

περισσότερο θέλω να ευχαριστήσω τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά που συµµετείχαν 



 192

στην εργασία αυτή, γιατί χωρίς το ενδιαφέρον, τη βοήθεια και τη συνεργασία τους, η 

έρευνα αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού κατά το 6ο έτος της ηλικίας του, κατά το τέλος, δηλαδή, της 

προσχολικής ηλικίας, έχει φθάσει σε αξιόλογο επίπεδο αλλά δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Το παιδί 

της ηλικίας αυτής έχει κατακτήσει σχεδόν πλήρως το φωνολογικό σύστηµα της γλώσσας του, το 

µεγαλύτερο µέρος του µορφολογικού και συντακτικού (γραµµατικού) συστήµατος και ένα σηµαντικό 

µέρος του σηµασιολογικού συστήµατος1.  

Η σχεδόν πλήρης κατάκτηση του φωνολογικού συστήµατος φαίνεται τόσο στην κατανόηση όσο και 

στην παραγωγή του λόγου από το παιδί. ∆εν λείπουν, βέβαια, και τα παιδιά που δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει τις διαφορές µεταξύ ορισµένων φωνηµάτων και δυσκολεύονται στην άρθρωση και 

τη διάκρισή τους2. 

Η κατάκτηση του µορφολογικού συστήµατος πιστοποιείται µε τη χρήση των κατάλληλων γλωσσικών 

τύπων (κατά γένος, αριθµό, πτώση, χρόνο, φωνή), αν και τα ελληνόπουλα αυτής της ηλικίας 

αποφεύγουν τη χρήση παθητικής φωνής, τη χρήση ονοµάτων σε γενική πτώση και τη χρήση 

ιδιόκλιτων ουσιαστικών και επιθέτων3. 

Το συντακτικό σύστηµα έχει κατακτηθεί στη µεγαλύτερη έκτασή του, αλλά η συµφωνία υποκειµένου 

� ρήµατος και η χρήση των πτώσεων στις προσωπικές αντωνυµίες είναι µερικά από τα στοιχεία που 

δείχνουν ότι η κατάκτησή του δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί4. 

Με τη διδασκαλία των γραµµατικών (µορφολογικών και συντακτικών) κανόνων κατά τη διάρκεια της 

γλωσσικής αγωγής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση επιχειρείται η ολοκλήρωση της κατάκτησης του 

µορφολογικού και του συντακτικού συστήµατος.  

Αντίθετα, το σηµασιολογικό σύστηµα, ιδιαίτερα όσον αφορά το λεξιλόγιο, είναι µεν αναπτυγµένο σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε να υποστηρίζει την καθηµερινή επικοινωνία, αλλά ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου 

είναι µια διαδικασία που διαρκεί εφ� όρου ζωής5. 

                                                           
1 Κατή, ∆. (1992). Γλώσσα  και Επικοινωνία στο Παιδί. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 52, 69ú 
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3 Χατζησαββίδη, Σ. (1998), όπ.π., σελ. 22ú Χατζησαββίδη, Σ. (2001), όπ.π., σελ. 536ú  Τζουριάδου, Μ. 
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Γράµµατα, σελ. 116. 
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Επίσης, στο πραγµατολογικό επίπεδο της γλώσσας η κατάκτηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (πώς 

να χρησιµοποιεί κανείς τη γλώσσα λαµβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές , φυσικές , κοινωνικές 

συνθήκες και το σκοπό της επικοινωνίας) είναι µια διαδικασία που συνεχίζεται και στις µεγαλύτερες 

ηλικίες 6. 

Επειδή η γλώσσα αποτελεί το πλέον ολοκληρωµένο σύστηµα ανθρώπινης επικοινωνίας, η γλωσσική 

ανάπτυξη τέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο της έρευνας επιστηµών, όπως η Εξελικτική Ψυχολογία, η 

Γνωστική Ψυχολογία, η Ψυχογλωσσολογία, η Κοινωνιογλωσσολογία, η Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία 

και η Παιδαγωγική. Ένας από τους επιµέρους τοµείς της γλωσσικής ανάπτυξης που προσέλκυσε το 

ερευνητικό ενδιαφέρον είναι και αυτός της εκτίµησης του µεγέθους του λεξιλογίου του ατόµου. 

Η εκτίµηση του µεγέθους του δεκτικού λεξιλογίου αποτέλεσε και αντικείµενο αυτόνοµων ερευνών 

αλλά και µέρος των πιο σηµαντικών λεκτικών τεστ νοητικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα µέσα από 

δοκιµασίες εύρεσης των συνωνύµων, των αντιθέτων, ή των σηµασιών των εξεταζόµενων λέξεων7. 

Το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου αναφέρεται είτε µε «απόλυτους» είτε µε «σχετικούς» όρους. Με 

απόλυτους όρους αναφέρεται, όταν, µε βάση την εξέταση σε αντιπροσωπευτικό δείγµα λέξεων, µπορεί 

να υπολογιστεί σε απόλυτους αριθµούς το σύνολο των λέξεων που κατανοεί το άτοµο. Με σχετικούς 

όρους αναφέρεται, όταν, µε βάση ποικίλων ειδών δοκιµασίες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, µπορεί να χαρακτηριστεί το µέγεθος  του δεκτικού λεξιλογίου του ατόµου (π.χ. πλούσιο, 

φτωχό, υψηλό, µέτριο, χαµηλό) σε σύγκριση µε το δεκτικό λεξιλόγιο άλλων ατόµων ή οµάδων8. 

Αν και το λεξιλόγιο αποτελεί ένα µόνο µέρος του σηµασιολογικού συστήµατος9, το µέγεθός του µας 

πληροφορεί για το εύρος των γνώσεων και των νοητικών εργαλείων του ατόµου10. 

Οι ψυχογλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι η έλλειψη µιας ολοκληρωµένης και σχετικά αποδεκτής 

θεωρίας για τη σηµασιολογική ανάπτυξη (όπως η θεωρία του Chomsky για τη συντακτική ανάπτυξη) 

συνετέλεσε, ώστε η κατάκτηση του σηµασιολογικού συστήµατος να έχει µελετηθεί λιγότερο από την 

αντίστοιχη κατάκτηση του φωνολογικού και του γραµµατικού συστήµατος11. 
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Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι µέχρι τα µέσα της  δεκαετίας του 1980 ο µεγαλύτερος αριθµός των 

ερευνών για τη γλωσσική ανάπτυξη είχε επικεντρωθεί στις ηλικίες κάτω των 5-6 ετών.12 Αυτό 

συνέβαινε επειδή κυριαρχούσε η άποψη ότι το κυριότερο µέρος της γλωσσικής ανάπτυξης συντελείται 

µέχρι την ηλικία των 5 ετών και ότι οι επερχόµενες αναπτυξιακές φάσεις δεν είναι «φυσικές», αλλά 

επηρεάζονται από τη σχολική εκπαίδευση.13  

Στον αγγλόφωνο, κυρίως, χώρο η προσπάθεια υπολογισµού του µεγέθους του παιδικού δεκτικού 

λεξιλογίου έχει αρχίσει από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά οι σχετικές έρευνες, σύµφωνα µε τον 

Nation, είναι λίγες και τα αποτελέσµατά τους προβληµατικά..14 Όµως, κατά τον ίδιο, από τη δεκαετία 

του 1990 και µετά διαπιστώνεται µια σηµαντική αύξηση των ερευνών και των µελετών σχετικά µε το 

λεξιλόγιο15. 

Στον ελληνικό χώρο η µελέτη του παιδικού λεξιλογίου φαίνεται ότι έχει παραµεληθεί. Οι ελάχιστες 

έρευνες που έχουν δηµοσιευθεί ενδιαφέρονται είτε για το βασικό λεξιλόγιο µαθητών των ανώτερων 

τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου16 είτε για την κατάκτηση των σχέσεων συνωνυµίας ή αντωνυµίας  

µεταξύ των λέξεων17 είτε για την επίδραση του λεξιλογίου στην αναγνωστική ικανότητα18. Οι έρευνες 

αυτές αφορούν παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών (Γ΄ - ΣΤ΄ Τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου), ενώ µόνο 

µία έρευνα αφορά το ενεργητικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας κάτω των 6;5 ετών19. ∆ιαπιστώνεται, 

λοιπόν, ένα µεγάλο κενό της ελληνικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας στο χώρο της γνώσης και της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου και προβάλλει η ανάγκη για µια µεθοδολογικά σύγχρονη διερεύνηση του 

δεκτικού λεξιλογίου των ελληνόπουλων προσχολικής ηλικίας. 

Οι προβληµατισµοί που προκλήθηκαν από τα πορίσµατα των ξένων ερευνών, η κρίσιµη από 

αναπτυξιακή και παιδαγωγική άποψη ηλικία των 5;5-6;5 ετών και η έλλειψη σχετικών ερευνών στη 

χώρα µας, µάς ώθησαν στη διεξαγωγή µιας έρευνας για τη διαπίστωση της φύσης του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών και για την εξακρίβωση των επιδράσεων που ασκούν σε αυτό 

διάφοροι παράγοντες. Η ανάγκη για βαθύτερη γνώση του δεκτικού λεξιλογίου της προσχολικής 

ηλικίας µας οδήγησε στην υιοθέτηση τριών περιορισµών. Ο πρώτος περιορισµός αφορά την ηλικία 

των παιδιών, των οποίων ερευνήθηκε το δεκτικό λεξιλόγιο. Επιλέξαµε να ερευνήσουµε το δεκτικό 

λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών, επειδή στην ηλικία αυτή τα ελληνόπουλα ολοκληρώνουν την 

Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο) και ετοιµάζονται να εισαχθούν στη Σχολική Εκπαίδευση 

(∆ηµοτικό Σχολείο). Ο δεύτερος περιορισµός αφορά τους τοµείς του λεξιλογίου που προτιµήσαµε να 

ερευνήσουµε. Επιλέξαµε να µελετήσουµε το µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες 

(ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) του δεκτικού λεξιλογίου. Ο τρίτος περιορισµός αφορά  
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τους παράγοντες που επιδρούν στο δεκτικό λεξιλόγιο και επιλέξαµε να µελετήσουµε. Επιλέξαµε να 

διερευνήσουµε τις επιδράσεις που ασκούν το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας, η 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της και το φύλο του παιδιού. 

Η πρωτοτυπία της έρευνάς µας δεν έγκειται µόνο στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στη χώρα µας 

εξετάζεται το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και στο ότι εξετάζεται η επίδραση 

των τριών παραπάνω παραγόντων στο µέγεθος και τη σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου, επίσης, για 

πρώτη φορά. Πρωτοτυπία αποτελεί και το καθαρά ερευνητικό µέρος της εργασίας µας, αφού για την 

κατασκευή των οργάνων µέτρησης ελήφθησαν υπόψη τόσο οι πλέον σύγχρονες έρευνες στο χώρο όσο 

και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας και της συγκεκριµένης ηλικίας. 

Για την πραγµατοποίηση της µελέτης µας αυτής αξιοποιήσαµε στοιχεία από αρκετούς επιστηµονικούς 

κλάδους, όπως από τη γλωσσολογία (ειδικά από τη σηµασιολογία και, κυρίως, από τη λεξικολογία και 

τη λεξικογραφία), από την ψυχογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία, την ψυχολογία του παιδιού, 

τη διδακτική της γλώσσας και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Παρά την πληθώρα των στοιχείων 

που προέρχονται από τους παραπάνω επιστηµονικούς κλάδους, η εργασία µας ανήκει στο χώρο της 

παιδαγωγικής επιστήµης, αφού η διαπίστωση της φύσης του δεκτικού λεξιλογίου και των επιδράσεων 

που αυτό υφίσταται έχει ως στόχο να οδηγήσει σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και προτάσεις που 

µπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική του λεξιλογίου στο σχολείο και στην ενίσχυση της 

κατάκτησης νέων λέξεων από το παιδί. Απώτερος σκοπός αυτής της εργασίας, δηλαδή, είναι η έγκυρη 

γνώση για το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας και η παιδαγωγική αξιοποίησή της. Με 

δεδοµένο τον απώτερο αυτό σκοπό η αξιοποίηση στοιχείων από διαφορετικές επιστήµες αποδεικνύει 

για άλλη µια φορά τη δυσκολία, τη γοητεία αλλά και τη δυναµική της παιδαγωγικής επιστήµης. 

Το κύριο σώµα της εργασίας µας είναι διαρθρωµένο στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας µας διασαφηνίζουµε τους γλωσσολογικούς και 

ψυχογλωσσολογικούς όρους που θα διαπραγµατευτούµε στη συνέχεια και επισηµαίνουµε τη σηµασία 

του λεξιλογίου για τη γλωσσική επικοινωνία. 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερα µεγάλα τµήµατα, µέσα από τα οποία επιχειρείται µια 

εισαγωγή σε θέµατα έρευνας του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας (5-7 ετών). Αρχικά, στο πρώτο τµήµα παρουσιάζονται οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται 

µε την οριοθέτηση των σκοπών της έρευνας, την κατασκευή των κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων 

και την εφαρµογή των ανάλογων κριτηρίων. Μέσα από τη συζήτηση που αναπτύσσεται σε κάθε 

υποκεφάλαιο εντοπίζονται οι επιδράσεις που ασκούν οι παράγοντες αυτοί στα αποτελέσµατα των 

ερευνών, καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της συµπερίληψής τους σε έρευνες 

δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Στο δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των σηµαντικότερων 

ερευνών της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας σχετικά µε το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου. Οι έρευνες 

που παρουσιάζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες είναι εκείνες που συνιστούν την ερευνητική 

παράδοση υπολογισµού σε απόλυτους αριθµούς του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας, παράδοση στην οποία εντάσσεται και η δική µας έρευνα.  

 Στο τρίτο τµήµα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν το 

µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου της ηλικίας που µας 
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ενδιαφέρει. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται οι επιδράσεις του κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, της 

γεωγραφικής περιοχής µόνιµης κατοικίας της οικογένειας και του φύλου του παιδιού στο δεκτικό 

λεξιλόγιό του. 

Στο τέταρτο τµήµα του τρίτου κεφαλαίου επιχειρείται µια κριτική αποτίµηση της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης που προηγήθηκε και διατυπώνεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής της έρευνάς µας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται ο σκοπός και οι γενικές και ειδικές υποθέσεις της έρευνάς µας, 

µε βάση την προβληµατική που προηγήθηκε.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται µε κάθε λεπτοµέρεια η µεθοδολογία της έρευνάς µας. 

Παρουσιάζονται τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, όπου πραγµατοποιήσαµε την έρευνα, ο τρόπος επιλογής του δείγµατος των υποκειµένων, η 

κατασκευή του εργαλείου της έρευνας, η εφαρµογή των κριτηρίων που χρησιµοποιήσαµε και η 

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας σε δύο τµήµατα. Στο πρώτο 

τµήµα παρουσιάζονται το µέγεθος και η σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού 

λεξιλογίου στην ηλικία των 5;5-6;5 ετών. Στο δεύτερο τµήµα εξετάζονται οι επιδράσεις που 

ασκούνται στα χαρακτηριστικά αυτά του δεκτικού λεξιλογίου από το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, 

τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της οικογένειας και από το φύλο του παιδιού. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, το οποίο ακολουθεί τη δοµή του προηγούµενου, επιχειρείται η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της έρευνας. Ταυτόχρονα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας µε 

εκείνα άλλων ερευνών, εντοπίζονται και ερµηνεύονται οι µεταξύ τους οµοιότητες και διαφορές και 

επισηµαίνονται οι επεκτάσεις των ευρηµάτων προηγούµενων ερευνών που υποστηρίζονται από τα 

ευρήµατα της δικής µας.  

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνάς 

µας, καταγράφονται οι περιορισµοί ως προς την εφαρµογή τους και 

διατυπώνονται προτάσεις για τις κατευθύνσεις των µελλοντικών ερευνών. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση παιδαγωγικών προτάσεων 

που προκύπτουν από τα πορίσµατα της εργασίας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ∆ΙΑΣΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. 
 

2.4. Λεξιλόγιο και επικοινωνία 
 

Το λεξιλόγιο είναι ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς της γλώσσας και της 

γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς η συνεισφορά του στη γλωσσική επικοινωνία είναι 

θεµελιώδης. Εξεταζόµενο γλωσσολογικά το λεξιλόγιο εντάσσεται στο ευρύτερο 

σηµασιολογικό επίπεδο της γλώσσας. 

Με τον όρο λεξιλόγιο (vocabulary) δηλώνεται συνήθως το σύνολο των λέξεων που 

διαθέτει ένα άτοµο, µια (επιστηµονική, επαγγελµατική, κοινωνική) οµάδα ατόµων ή 

όλα τα µέλη µιας γλωσσικής κοινότητας για την κάλυψη των επικοινωνιακών 

αναγκών τους20. 

Συχνά ως όρος συνώνυµος ή µερικά συνώνυµος µε τον όρο λεξιλόγιο χρησιµοποιείται 

και ο όρος λεξικό (lexicon). Το λεξικό, όµως, έχει ευρύτερη έννοια από εκείνη του 

λεξιλογίου. Το λεξικό είναι η ολότητα του λεξιλογίου µιας γλώσσας, «το σύνολο των 

µονάδων ιδίως των λέξεων [καταταγµένων είτε µε τη µορφή καταλόγου είτε µε τη 

µορφή δοµηµένων όλων], που έχει στη διάθεσή της ολόκληρη η γλωσσική κοινότητα 

για να επικοινωνήσει µέσω της γλώσσας, ενώ το λεξιλόγιο είναι το σύνολο των όρων 

που χρησιµοποιεί ένα άτοµο σε µια δεδοµένη περίσταση. Έτσι, το λεξικό είναι ένα 

δυνητικό σύνολο [που επεκτείνεται σε όλες τις διαθέσιµες λέξεις µιας γλώσσας], ενώ το 

λεξιλόγιο είναι ένα σύνολο λέξεων που πραγµατώνεται σε συγκεκριµένο τόπο και 

χρόνο»21. Έτσι, αναφερόµαστε στο λεξιλόγιο ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων 

                                                           
20 Μότσιου, Β. (1994). Στοιχεία Λεξικολογίας. Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λεξικολογία. Αθήνα: 
Νεφέλη, σελ. 7ú Trask, R.L. (1997). A Student�s Dictionary of Language and Linguistics. London: 
Arnold, σελ. 233ú Μπαµπινιώτη, Γ. και Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (2000). Εµπλουτισµός Λεξιλογίου. 
Τεύχ. Ι Βιβλίο του Μαθητή. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. xi. 

21 Marcellesi, J.B. (1989). Λεξικό (Μετ. Φ. Καβουκόπουλος, Επιµ. Γ. Μπαµπινιώτης,). Στην 
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. Αθήνα: Πάπυρος, Τόµ. 38, σελ. 121ú Μπαµπινιώτη, 
Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, σελ. 1007ú Hartmann, 
R.R.K. and James, Gr. (1998). Dictionary of Lexicography. London: Routledge, σελ. 86, 154ú 
∆ηµητρίου, Σ. (1983). Λεξικό Όρων Γλωσσολογίας. Αθήνα: Καστανιώτης, Τόµ.3α, σελ. 395-396ú 
Crystal, D. (1993). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell, 3rd ed. σελ. 200ú 
Crystal, D. (1994). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell, 
σελ. 227-228, 412ú Hartmann, R.R.K. and Stork, F.C. (1973). Dictionary of Language and 
Linguistics. London: Applied Science Publishers L.T.D., σελ. 250-251ú Wales, K. (1989). A 
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εννοώντας το σύνολο των λέξεων που κατανοεί ή και χρησιµοποιεί, και στο λεξικό 

µιας γλώσσας εννοώντας το σύνολο των λεξικών µονάδων που διαθέτει για να 

επιλέγουν και να επικοινωνούν οι οµιλητές της22.  

Ακόµα, ο όρος νοητικό λεξικό (mental lexicon) αναφέρεται στην καταχώριση των 

λέξεων και των σηµασιών στο µυαλό του οµιλητή23. Υποστηρίζεται ότι η 

καταχώριση ή αποθήκευση των λέξεων στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν γίνεται µε τη 

µορφή καταλόγου (π.χ. µε τη µορφή του έντυπου λεξικού (dictionary), όπου τα 

λήµµατα καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά), αλλά µε διαφορετικά πρότυπα, 

όπως οι σχέσεις µεταξύ των λέξεων (σηµασιολογικά � λεξιλογικά πεδία, σχέσεις 

συνωνυµίας, αντωνυµίας, µερωνυµίας, υπωνυµίας). Το νοητικό λεξικό περιλαµβάνει 

τον κατάλογο των λέξεων και των µορφηµάτων της γλώσσας και πληροφορίες 

σηµασιολογικές, φωνολογικές, µορφολογικές, συντακτικές για κάθε λέξη ή 

µόρφηµα24. Οι πληροφορίες αυτές π.χ. για τη λέξη �καρέκλα� αφορούν τη σηµασία 

της, τη συνδυαστικότητά της µε άλλες λέξεις (ρήµατα, κτητικές, δεικτικές 

αντωνυµίες, άρθρα), τη συντακτική θέση της στην πρόταση, την κλίση της, τις 

σχέσεις της µε άλλες λέξεις (ένταξη στο σηµασιολογικό πεδίο «έπιπλα», σχέσεις 

υπωνυµίας π.χ. έπιπλο, καρέκλα)25. Το νοητικό λεξικό περιλαµβάνει και 

πληροφορίες ιδιοσυγκρασιακές, οι οποίες δεν απορρέουν από τις γενικότερες αρχές 

της γλώσσας, αλλά παίρνουν συγκεκριµένο νόηµα στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

γλώσσας (ιδιωµατισµοί ή στερεότυπες εκφράσεις π.χ. «ρίχνει καρεκλοπόδαρα»)26. 

Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στο νοητικό λεξικό για κάθε µόρφηµα, λέξη ή 

φράση που περιλαµβάνει. Έτσι, οι πληροφορίες που λαµβάνει κάθε οµιλητής από το 

νοητικό λεξικό του τον βοηθούν στην επιλογή των κατάλληλων λέξεων και στη 

σωστή σύνταξή τους, όπως και στην κατανόηση του µηνύµατος που µεταδίδεται από 

τα εκφωνήµατα των οµόγλωσσών του. Το νοητικό λεξικό αποτελεί ένα νέο 
                                                                                                                                                                     

Dictionary of Stylistics. London: Longman, σελ. 275ú Crystal, D. (1996). The Cambridge 
Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 118. 

22 Η φράση «λεξιλόγιο της γλώσσας» είναι συνώνυµη µε τη φράση «λεξικό της γλώσσας» και µε την 
έννοια αυτή θα χρησιµοποιείται εφεξής στην εργασία µας. 

23 Pinker, S. (2000). Το Γλωσσικό Ένστικτο. Πώς ο Νους ∆ηµιουργεί τη Γλώσσα. (Μετ. Ευαγγ. Μούµα, 
Επιµ. Αλ. Καλοκαιρινός, Γ. Μαλάµης). Αθήνα: Κάτοπτρο, σελ. 97ú Singleton, D. (2000). Language 
and the Lexicon.An Introduction. London: Arnold, σελ. 161ú Πετρούνια, Ευαγγ. (1984). Νεοελληνική 
Γραµµατική και Συγκριτική («Αντιπαραθετική») Ανάλυση. Τόµος Α΄ Γενικές Γλωσσικές Αρχές. 
ΦωνητικήΕισαγωγή στη Φωνολογία. Μέρος Α΄ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σελ. 
156. 

24 Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000). Σύνταξη. Πανεπιστήµιο Κρήτης. Φιλοσοφική Σχολή. Τµήµα 
Φιλολογίας. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, σελ. 47ú Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 156ú 
Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 161-162. 

25 Πετρούνια, Ευάγγ. (1984), όπ.π., σελ. 156. 
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ερευνητικό τοµέα για τις επιστήµες της γλωσσολογίας και της ψυχογλωσσολογίας 

κυρίως. Ερωτήµατα σχετικά µε τη δοµή και οργάνωση του νοητικού λεξικού, τον 

τρόπο εισαγωγής (input) και αποθήκευσης (storage) των λέξεων στον εγκέφαλο, έτσι, 

ώστε ο οµιλητής να επιτυγχάνει την ταχεία ανάκλησή τους (retrieval), ερωτήµατα 

σχετικά µε το είδος και το µέγεθος των πληροφοριών που κωδικοποιούνται, µε την 

ύπαρξη ξεχωριστών ή κοινών λεξικών στους δίγλωσσους οµιλητές, απασχολούν τους 

ψυχογλωσσολόγους27. 

Η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα, δηλαδή η γνώση του οµιλητή όσον αφορά το 

λεξιλόγιο, αποτελεί µέρος της γενικότερης γλωσσικής ικανότητας (linguistic 

competence), δηλαδή της γνώσης που έχει ο φυσικός οµιλητής για τη γλώσσα, σε 

βαθµό που να θεωρείται ότι κατέχει τη γλώσσα, ότι µπορεί να παράγει και να 

κατανοεί οποιαδήποτε πρόταση28. Η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα δεν 

περιλαµβάνει µόνο τη γνώση του οµιλητή για τη σηµασία κάθε λέξης της γλώσσας 

του, αλλά περιλαµβάνει και τις γνώσεις του για τις λέξεις τόσο ως σύνολο, όσο και 

για τις µεταξύ τους σχέσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνει την επιδιωκόµενη επιτυχηµένη 

γλωσσική επικοινωνία29. 

Το λεξιλόγιο, περισσότερο από όλους τους άλλους τοµείς της γλωσσικής δοµής 

(φωνολογία, µορφολογία, σύνταξη), έχει άµεση σχέση µε την εξωγλωσσική 

πραγµατικότητα, αφού αποτελεί γλωσσική αναπαράσταση του κόσµου, των γνώσεων 

και των εµπειριών του ανθρώπινου γένους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ποικίλοι 

παράγοντες επιστηµονικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υφής να επηρεάζουν την 

εσωτερική οργάνωση και το µέγεθος του λεξιλογίου και να ευθύνονται για τις 

αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτό είτε σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, είτε 

διαχρονικά. Αντίθετα, οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν λιγότερο το φωνολογικό και 

το γραµµατικό επίπεδο µιας γλώσσας.  Εξαιτίας της σχέσης του µε τους 

εξωγλωσσικούς παράγοντες το λεξιλόγιο εξελίσσεται µε ταχύτερο ρυθµό: νέες λέξεις 

δηµιουργούνται παλιές υποχωρούν, χάνονται ή αλλάζουν σηµασία, πράγµα που είναι 

φυσικό, καθώς νέα αντικείµενα αναφοράς εµφανίζονται, άλλα παλαιότερα 

                                                                                                                                                                     
26 Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 56. 
27 Πήτα, Ρ. (1998), όπ.π., σελ. 53-58, 165-186ú McCarthy, M. (1990). Vocabulary. Oxford: Oxford 

University Press, σελ. 227-228ú Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 87ú Trask, R.L. 
(1997), όπ.π., σελ. 140ú Crystal, D. (1994), όπ.π., σελ.228. 

28 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 29ú Πόρποδα, Κ. (1991), όπ.π., σελ. 46ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. 
κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 41. 

29 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 34ú Hartland, J. (1994). Γλώσσα και Σκέψη. ( Μετ. Κ Σύρµαλη, 
Επιµ. Α. Κωσταρίδου � Ευκλειδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
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εξαφανίζονται και το λεξιλόγιο πρέπει να καταγράψει τις πραγµατοποιούµενες 

αλλαγές. 

Το λεξιλόγιο µιας γλώσσας επηρεάζεται, επίσης, και από τον ατοµικό παράγοντα, το 

µεµονωµένο οµιλητή που µπορεί να δηµιουργήσει και να προσθέσει λέξεις 

(νεολογισµούς) ή να προτείνει διαφορετικές � καινούργιες σηµασίες σε υπάρχουσες 

λέξεις. Είναι προφανές ότι συγκριτικά η δυνατότητα παρέµβασης του µεµονωµένου 

οµιλητή στο φωνολογικό και στο γραµµατικό επίπεδο είναι πολύ περιορισµένη. 

Το λεξιλόγιο και η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα του οµιλητή επηρεάζονται από 

παράγοντες, όπως η ηλικία, το επίπεδο µόρφωσης, η ικανότητα αποµνηµόνευσης, σε 

µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι επηρεάζονται το φωνολογικό και το γραµµατικό επίπεδο 

της γλωσσικής τους δοµής30.  

Εποµένως, το λεξιλόγιο και η γνώση του, η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα ατόµων 

και κοινωνικών οµάδων χαρακτηρίζονται από µεγάλη ανοµοιογένεια και ποικιλία. 

Τίθεται, λοιπόν, ο προβληµατισµός κατά πόσο ένας µέσος όρος, σχετικός µε τη 

λεξιλογική γλωσσική ικανότητα µιας οµάδας ατόµων, θα µπορούσε να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικός του κοινού αισθήµατος για τη γλώσσα. Μήπως, τελικά, οι 

διαφορετικές �τιµές� της λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας, οι διαφορετικές 

επιδόσεις σε µια πτυχή του λεξιλογίου, όπως είναι το µέγεθός του, δείχνουν την 

ύπαρξη τελείως διαφορετικών ως προς τη δοµή και την οργάνωση λεξιλογικών 

συστηµάτων σε κάθε άτοµο; Μήπως πρέπει να οµιλούµε όχι για λεξιλόγιο της 

γλώσσας αλλά για ξεχωριστά ατοµικά λεξιλόγια τόσα όσα και οι οµιλητές της 

γλώσσας; Η διαπίστωση σχετικά µε την ανοµοιογένεια και την ποικιλία ισχύει 

απολύτως, αν περιορίσουµε το λεξιλόγιο µόνο στο γνωστικό � αναφορικό του 

περιεχόµενο, όπου πραγµατικά είναι δύσκολο να εντοπιστούν ο αριθµός και η 

ταυτότητα των κοινών σε όλους ή στους περισσότερους οµιλητές λεξικών µονάδων 

της γλώσσας. Σε αυτήν την περίπτωση η ανοµοιογένεια ως προς το λεξιλόγιο 

εντοπίζεται σε προσωπικό και σε οµαδικό επίπεδο. Όµως, το λεξιλόγιο δεν 

περιορίζεται σε έναν κατάλογο λεξικών µονάδων, αλλά ταυτόχρονα διέπεται από 

γενικές αρχές, στις οποίες βασίζεται η δοµή και λειτουργία του, αρχές που ακόµα και 

υποσυνείδητα εφαρµόζονται όχι µόνο από τους απλούς ακροατές � οµιλητές αλλά 

και από τους δηµιουργούς των νέων λεξικών µονάδων. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό ότι 

                                                           
30 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 35-36ú Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. (1986). Η Νεολογία στην Κοινή 
Νεοελληνική. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Επιστηµονική 
Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτηµα, Αρ. 65, σελ. 48-52. 
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άτοµα και οµάδες µε διαφορετικό ως προς τη γνωστική � αναφορική πλευρά 

λεξιλόγιο µοιράζονται ένα κοινό γλωσσικό αίσθηµα για τις λέξεις και για αυτό 

καθαυτό το λεξιλόγιο, ιδιαίτερα όσον αφορά το χαρακτήρα του ως συστήµατος και 

τη σχέση του µε τους άλλους τοµείς της γλώσσας. 

Η ευχέρειά του στις αλλαγές (ως προς την εννοιολογική ποικιλία και τον όγκο της 

εξωγλωσσικής πληροφόρησης) προσδίδει στο λεξιλόγιο χαρακτήρα δυναµικό και 

δηµιουργικό. Το σύστηµα του λεξιλογίου, δηλαδή οι οργανωτικές αρχές και οι 

σταθερές νοµοτέλειες, οι οποίες το διέπουν όχι µόνο επηρεάζονται από τις αλλαγές 

που υφίσταται, αλλά επιδρούν πάνω σε αυτές. Κύριο χαρακτηριστικό της λεξιλογικής 

γλωσσικής ικανότητας, εποµένως, είναι η στενή σχέση της µε την εξωγλωσσική 

πραγµατικότητα, από την οποία απορρέουν ο υψηλός βαθµός ανοµοιογένειας και ο 

δυναµικός και δηµιουργικός χαρακτήρας του λεξιλογίου31.  

Είναι ανάγκη να τονιστεί εδώ ότι η έννοια της λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας δεν 

µπορεί να διαχωριστεί απόλυτα και εντελώς ξεκάθαρα από άλλους επιµέρους τοµείς 

της γλωσσικής ικανότητας, όπως από τη γραµµατική γλωσσική ικανότητα, µε την 

οποία συνεργάζονται κατά την παραγωγή των λέξεων. Έτσι, η διατύπωση της 

έννοιας της λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας αποτελεί µεθοδολογική πρακτική που 

σκοπό έχει να διευκολύνει τη µελέτη σύνθετων γλωσσικών φαινοµένων. Άλλωστε, η 

κατάτµηση της γλώσσας, η οποία αντιµετωπίζεται ως ενιαίο όλο, σε επιµέρους τοµείς 

και επίπεδα (π.χ. φωνολογικό, µορφολογικό, συντακτικό, σηµασιολογικό, 

πραγµατολογικό), οφείλεται σε λόγους µεθοδολογικής προσέγγισης και µελέτης των 

ποικίλων όψεων του γλωσσικού φαινοµένου και της γλωσσικής κατάκτησης και 

διδασκαλίας32. 

Το λεξικό µιας γλώσσας, εποµένως, και το λεξιλόγιο των οµιλητών της αποτελούνται 

από λεξήµατα. Το λέξηµα (lexeme) ή λεξικό στοιχείο (lexical item) είναι η βασική και 

διακριτή µονάδα σηµασιολογικής ανάλυσης του λεξιλογίου. Είναι ο συνδυασµός, η 

αδιαίρετη µονάδα, η αδιαχώριστη οργανική ενότητα µιας γραφηµατικής / 

φωνολογικής µορφής (form) και ενός µηνύµατος (meaning), σε ένα συγκεκριµένο 

γραµµατικό πλαίσιο (context). Το λέξηµα µπορεί να είναι λέξη ρίζα (π.χ. �γράφ-�), 

σύνθετη λέξη (π.χ. �γραφολόγος�), λεξική φράση (π.χ. �δείγµα γραφής�), 

ιδιωµατισµός (π.χ. �τον γράφω στα παλιά µου τα παπούτσια�). Ο όρος λέξηµα 

                                                           
31 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 37-43. 
32 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 40ú Πόρποδα, Κ. (1991), όπ.π., σελ, 48-49ú Πετρούνια,Ευάγγ. όπ.π, 
σελ. 62ú Πήτα, Ρ. (1998), όπ.π., σελ. 37-73. 
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δηµιουργήθηκε για να αποφεύγεται η ασάφεια του όρου λέξη στο πλαίσιο µελέτης 

του λεξιλογίου. Έτσι, ενώ µε τον όρο λέξη µπορούµε να αναφερόµαστε είτε σε 

γραµµατικούς (κλιτικούς) τύπους (π.χ. γράφετε, γράφεται, έγγραφα), είτε σε 

φωνολογική ενότητα (π.χ. /grafete/), είτε σε νοηµατική µονάδα � λέξηµα (π.χ. 

γράφω), µε τον όρο λέξηµα αναφερόµαστε µόνο στην αφηρηµένη νοηµατική µονάδα 

του λεξικού της γλώσσας, η οποία περιλαµβάνει όλες τις γραµµατικές ποικιλίες της 

(variants), όπως είναι οι κλιτοί τύποι της33. Πρόκειται, κατά τον Μπαµπινιώτη, για το 

λεξικό µόρφηµα που είναι «ο φορέας της λεξικής σηµασίας, της ιδιαίτερης σταθερής 

σηµασίας της λέξης»34. «Το λέξηµα είναι η [αφαιρετική] σύλληψη της λέξης από τον 

οµιλητή, όπου η λέξη νοείται ως αφαίρεση από τις συγκεκριµένες γραµµατικές µορφές, 

µε τις οποίες µπορεί να εµφανίζεται στο λόγο, νοείται ως αφηρηµένη µονάδα του 

γλωσσικού συστήµατος που συµπεριλαµβάνει � δυνάµει � όλες τις διαφορετικές 

µορφές, (λεκτικούς) τύπους ή γραµµατικές λέξεις, οι οποίες µπορούν να την 

αντιπροσωπεύουν σε διάφορα συντακτικά σχήµατα»35. Έτσι, οι γραµµατικοί τύποι 

�γράφετε�, �γράφεται�, �έγραφα� αποτελούν τρεις γραµµατικές λέξεις που 

εντάσσονται σε ένα λέξηµα: �γράφ-ω�. Τα λεξήµατα είναι οι µονάδες που 

καταχωρίζονται στα ερµηνευτικά λεξικά (dictionaries) ως ξεχωριστά λήµµαταú κάθε 

λέξηµα αποτελεί ξεχωριστό λήµµα. Η καταχώρηση κάθε λεξήµατος ως λήµµατος στο 

λεξικό γίνεται συµβατικά µε το α΄ πρόσωπο ενικού (στην περίπτωση των ρηµάτων) ή 

µε τη λέξη ρίζα36. Όταν δύο ή περισσότεροι τύποι µε κοινή ρίζα συνδέονται µεταξύ 

τους µε παραγωγή και όχι µε κλίση, κατατάσσονται σε διαφορετικά λεξήµατα. Έτσι, 

διαφορετικά λεξήµατα � λήµµατα αποτελούν οι τύποι �γράφω�, �γραφείο�, 

�καταγράφω�37. Εποµένως, το σύνολο των ληµµάτων ενός πλήρους λεξικού 

αντιπροσωπεύει � αφαιρετικά � το σύνολο των λεξηµάτων της γλώσσας και όχι το 

σύνολο των γραµµατικών τύπων της που σαφώς είναι κατά πολύ µεγαλύτερο. Στην 

                                                           
33 Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 83-84ú Crystal, D. (1993), όπ.π., σελ. 199ú 

Crystal, D. (1994), όπ.π., σελ. 226ú Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 110ú Trask, R.L. (1997), όπ.π., 
σελ. 130ú Hartmann, R.R.K. and Stork, F.C. (1973), όπ.π., σελ. 128ú Wales, K. (1989), όπ.π., σελ. 
276ú Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 5ú Μπαµπινιώτη, Γ. (1980). Θεωρητική Γλωσσολογία. 
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδ. του συγγ., σελ, 165ú Μπαµπινιώτη, Γ. (1985). 
Εισαγωγή στη Σηµασιολογία. Αθήνα: Έκδ. του συγγ., σελ. 28. 

34 Μπαµπινιώτη, Γ. (1980), όπ.π., σελ. 165. 
35 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 102. Βλ. και Trask. R.L. (1996). A Dictionary of Phonetics and 

Phonology. London � New York: Routledge, σελ. 204. 
36 Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 5. 
37 Φιλιππάκη�Warburton, Ειρ. (1992). Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 

87ú Trask, R.L. (1996), όπ.π., σελ. 204ú Crystal, D. (1996), όπ.π., σελ. 118. 
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εργασία αυτή µας απασχολεί η έννοια της λέξης ως λεξήµατος και µε αυτήν την 

έννοια θα χρησιµοποιούµε εφεξής τον όρο λέξη38. 

Η γνώση του λεξικού µιας γλώσσας ή, πιο πρακτικά, του λεξιλογίου που 

χρησιµοποιείται στην καθηµερινή επικοινωνία είναι απαραίτητη στους οµιλητές της 

γλώσσας, για να επικοινωνούν αποτελεσµατικά. Η κατανόηση του µηνύµατος, 

βασίζεται, κυρίως, στην κατανόηση των λέξεων που το στοιχειοθετούν και, 

δευτερευόντως, στον τρόπο, µε τον οποίο έχουν συνταχθεί µεταξύ τους, στις 

εµπειρίες του δέκτη και στη γνώση των κοινωνικών συνθηκών (εξωγλωσσική 

πραγµατικότητα), µέσα στις οποίες παράγεται και µεταδίδεται το µήνυµα. Εποµένως, 

η ευρύτερη (µε την έννοια του αριθµού των γνωστών λέξεων) και η βαθύτερη (µε την 

έννοια της γνώσης των σηµασιολογικών σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των λέξεων) 

γνώση του λεξιλογίου διευκολύνει τον ακροατή / αναγνώστη να καταλάβει καλύτερα 

το µήνυµα που ακούει ή διαβάζει39. Η έρευνα έχει δείξει ότι όσο πιο ευρύ είναι το 

λεξιλόγιο του ακροατή / αναγνώστη, τόσο πιο εύκολα κατακτά τη σηµασία νέων 

άγνωστων λέξεων. Το πλούσιο λεξιλόγιο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των 

κειµένων, πράγµα που οδηγεί στην κατανόηση άγνωστων λέξεων µέσα από τα 

συµφραζόµενά τους. Βέβαια, η διαδικασία είναι αµφίδροµη: όσο περισσότερα και 

ποιοτικότερα γλωσσικά ερεθίσµατα ακρόασης ή ανάγνωσης παρέχονται στο άτοµο, 

τόσο περισσότερο αυξάνεται και καλλιεργείται το λεξιλόγιό του40. 

Αλλά τι χρειάζεται να γνωρίζει για κάθε λέξη, ποια είναι τα συστατικά της 

λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας που είναι ανάγκη να κατέχει ο χειριστής της 

                                                           
38 «Το νόηµα της λέξης ως λεξήµατος ονοµάζεται και λεξικό νόηµα (lexical meaning), για να 
διαφοροποιηθεί από το γραµµατικό νόηµα (grammatical meaning) των διάφορων µορφολογικών 
τύπων που µπορούν να αντιπροσωπεύουν τη λέξη µέσα στην πρόταση. Έτσι, ενώ οι τύποι �γράφω� 
και �γράφετε� ανήκουν στο ίδιο λέξηµα και έχουν το ίδιο λεξικό νόηµα, διαφέρουν ως προς τις 
γραµµατικές κατηγορίες προσώπου και αριθµού που αποδίδονται µε την κατάληξή τους». 
Φιλιππάκη�Warburton, Ειρ. (1992), όπ.π., σελ. 271. 

39 Βάµβουκα, Μ. (1992β). ∆ύο Τεστ Αξιολόγησης της Ικανότητας Κατανόησης Κειµένων. Αθήνα: 
Γρηγόρης, σελ. 7-8ú Βάµβουκα, Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 7-8ú Stahl, S.A. and Fairbanks, M.M. 
(1986). The effects of vocabulary instruction: a model�based meta�analysis. Review of Educational 
Research, 56 (1), σελ. 72-110. Παράθεση στο Adams,  M.J.  (1999). Beginning to Read. Thinking 
and Learning about Print. Cambridge � M.A.: The M.I.T. Press, 12th printing, σελ. 146ú Nation, 
I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 114-116, 144-149. 

40 Robbins, C. and Ehri, L.C. (1994). Reading storybooks to kindergartners helps them learn new 
vocabulary words. Journal of Educational Psychology, 86 (1), σελ. 57-61ú Sėnėchal, M., Thomas, E. 
and Monker, J.A. (1995). Individual differences in 4- year-old children�s acquisition of vocabulary 
during storybook reading. Journal of Educational Psychology, 87 (2), σελ. 221-227ú Sėnėchal, M., 
LeFevre, J.A., Hudson, E. and Lawson, E.P. (1996). Knowledge of storybooks as a predictor of 
young children�s vocabulary. Journal of Educational Psychology, 88 (3), σελ. 524-533ú 
Cunningham, A.E. and Stanovich, K.E. (1991). Tracking the unique effects of print exposure in 
children: associations with vocabulary, general knowledge and spelling. Journal of Educational 
Psychology, 83 (2), σελ. 267-272ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 236-237. 
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µητρικής γλώσσας, για να µπορεί να επικοινωνεί αποτελεσµατικά είτε ως ποµπός 

(οµιλητής / συγγραφέας), είτε ως δέκτης (ακροατής / αναγνώστης); Χρειάζεται, 

λοιπόν, να γνωρίζει41: 

α) Την προφορά, τη φθογγική µορφή, την ακουστική εικόνα της λέξης. Η 

γνώση του χειριστή της µητρικής γλώσσας ως προς την προφορά δεν 

περιορίζεται µόνο στην προφορά των υπαρχουσών λέξεων, αλλά επεκτείνεται 

και στη γνώση της διαδοχής των φθόγγων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

λέξεις της µητρικής γλώσσας. Π.χ. οι διαδοχές φθόγγων *jama, *vakos θα 

µπορούσαν φωνολογικά να αποτελούν λέξεις της Νεοελληνικής, ενώ οι 

διαδοχές φθόγγων *svadba, *poldnik δεν θα µπορούσαν. 

β) Τη σηµασία της λέξης, το αντικείµενο αναφοράς της, τη γνώση του 

περιεχοµένου της, ή αλλιώς το σηµαινόµενό της. Το σηµαίνον και το 

σηµαινόµενο (ακουστική εικόνα και έννοια) αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. 

γ) Τη συντακτική λειτουργία της λέξης, δηλαδή πώς µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η λέξη σε ορισµένο γλωσσικό σχήµα. Π.χ. η λέξη �γρήγορα�, 

όπως και καµία άλλη από τη γραµµατική κατηγορία των επιρρηµάτων δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ονοµατικός προσδιορισµός (*το γρήγορα 

τρέξιµο), αλλά µόνο ως επιρρηµατικός προσδιορισµός (τρέχει γρήγορα). Ενώ 

η ίδια λέξη ως επίθετο χρησιµοποιείται ως ονοµατικός προσδιορισµός σε 

συγκεκριµένο και πάλι γλωσσικό σχήµα (τα γρήγορα πόδια). 

δ) Τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ ορισµένων λέξεων: 

Ι. βάσει της λεξικής σηµασίας τους (συνωνυµία, αντωνυµία, υπωνυµία) 

ΙΙ. βάσει της εξωτερικής µορφής τους (οµωνυµία, κλίση, παραγωγή, σύνθεση) 

ε) Τη µορφολογική δοµή της λέξης. Να µπορεί να αναλύσει υποσυνείδητα το 

σηµαίνον σε µικρότερα τεµάχια, τα µορφήµατα, λεξικά (νόµος, φίλος) και 

γραµµατικά (κατάληξη �ος = αρσενικό + ενικός αριθµός + ονοµαστική πτώση). 

στ) Την καταλληλότητα, δηλαδή τη λειτουργία και τη σηµασιολογική αξία  

της λέξης όσον αφορά την επικοινωνιακή κατάσταση, στην οποία 

χρησιµοποιείται. ∆ηλαδή,  η λέξη ταιριάζει µε τα συµφραζόµενα και τους 

εξωγλωσσικούς παράγοντες της συγκεκριµένης γλωσσικής πράξης; Π.χ. «Σας 

λέµε να φάµε µαζί» ή «Σας καλούµε να δειπνήσουµε µαζί»; 

                                                           
41 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 95-103ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 26-28, 33-35, 346-347ú 

Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 161-162ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 41. 
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Η γνώση αυτών των στοιχείων των λέξεων βοηθά το φυσικό οµιλητή να επικοινωνεί 

αποτελεσµατικά. Έτσι, ο φυσικός οµιλητής, όταν θέλει να µεταδώσει ένα µήνυµα, µε 

βάση την επικοινωνιακή του πρόθεση και την εξωγλωσσική πραγµατικότητα 

(στοιχείο στ΄), επιλέγει από µια οµάδα λεξηµάτων που συνδέονται µεταξύ τους µε 

σηµασιολογικές σχέσεις (στοιχείο δ΄ Ι) το καταλληλότερο από την άποψη της γνώσης 

� αναφοράς και από την άποψη της επάρκειας του µηνύµατος. Κατόπιν, πρέπει να 

δώσει στο συγκεκριµένο λέξηµα µορφή, να το εµφανίσει ως γραµµατική λέξη 

(στοιχεία δ΄ ΙΙ, ε΄) έχοντας υπόψη του και το συνδυασµό του µε τις άλλες λέξεις που 

θα χρησιµοποιήσει στο µήνυµά του (στοιχείο γ΄)42. 

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι όσο περισσότερα στοιχεία γνωρίζει για τη 

λέξη ο φυσικός οµιλητής και όσο καλύτερα τα γνωρίζει τόσο πιο επιτυχηµένα και 

αποτελεσµατικά θα τα χρησιµοποιήσει στην επικοινωνία του. Όσο λιγότερες είναι οι 

γνώσεις του για αυτά τα στοιχεία µιας λέξης τόσο περισσότερο θα δυσκολεύεται όχι 

µόνο στην αποτελεσµατική χρήση της ως οµιλητής, αλλά και στην κατανόησή της ως 

ακροατής / αναγνώστης. 

Ιδιαίτερη µέριµνα για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, δηλαδή για την αύξηση του 

αριθµού των γνωστών λέξεων και για τη γνώση των σηµασιολογικών σχέσεων που 

υπάρχουν µεταξύ τους, λαµβάνεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της 

Νεοελληνική Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Ανάµεσα στους σκοπούς της 

γλωσσικής διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου είναι43: 

- Ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου των µαθητών µε λέξεις και εκφράσεις 

εννοιολογικά απαραίτητες για τις ανάγκες της καθηµερινής επικοινωνίας και 

για την ευρύτερη γλωσσική και πνευµατική  καλλιέργεια των µαθητών. 

- Η συνειδητοποίηση από τους µαθητές των σηµασιολογικών σχέσεων των 

λέξεων (κυριολεξία, µεταφορά, συνωνυµία, αντωνυµία), της πολυσηµίας των 

λέξεων, της σύνθεσης, της παραγωγής λέξεων, καθώς και της ευρύτατης 

χρήσης πολυλεκτικών συνθέτων και περιφράσεων. 

- Η ενεργοποίηση του ατοµικού λεξιλογίου των µαθητών στο πλαίσιο κάθε 

µαθήµατος του σχολικού προγράµµατος. 

                                                           
42 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 103-113. 
43 Υπουργική Απόφαση Γ1/58. Πρόγραµµα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Προ-∆ηµοτική 
Εκπαίδευση � Νηπιαγωγείο και στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Φ.Ε.Κ. 93 τ. Β΄ 10-2-1999, σελ. 1542-1545ú 
Υπουργική Απόφαση Γ2/2051/β. Προγράµµατα Σπουδών Εικαστικής, Θεατρικής, Μουσικής Αγωγής, 
Γλώσσας ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και Γλώσσας, Λογοτεχνίας 
Γυµνασίου, Θρησκευτικών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. Φ.Ε.Κ. 1373 τ. Β΄, 18-10-2001, σελ. 18758-
18763. 
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Ειδικότερα, ανάµεσα στους στόχους διδασκαλίας του λεξιλογίου για τις Τάξεις Α΄ 

και Β΄ του ∆ηµοτικού Σχολείου περιλαµβάνονται44:  

- Η προσέγγιση από το µαθητή του λεξιλογίου διάφορων θεµατικών 

περιοχών. 

- Η κατανόηση των λέξεων σε σύνδεση µε τα πράγµατα και τα 

συµφραζόµενα. 

- Η αποσαφήνιση των λέξεων µε βάση τα αντίθετα. 

- Η κατάρτιση απλών αλφαβητικών λεξιλογίων. 

- Ο εµπλουτισµός του ατοµικού λεξιλογίου µέσα από την αξιοποίηση 

της διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων, και των σχολικών εκδηλώσεων. 

- Η χρησιµοποίηση των νέων λέξεων στον γραπτό και προφορικό λόγο 

του µαθητή, ώστε να διευρύνεται το παθητικό και ενεργητικό λεξιλόγιό του.  

Το Πρόγραµµα Σπουδής της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο εντάσσει τον 

εµπλουτισµό του λεξιλογίου στη γενικότερη βελτίωση και στον εµπλουτισµό του 

προφορικού λόγου των νηπίων µέσα από δραστηριότητες, όπως45: 

- Η χρήση λέξεων ή εκφράσεων που συνδέονται µε ειδικές περιστάσεις (π.χ. 

ευχές, χαιρετισµοί). 

- Η αναπαραγωγή λεκτικών σχηµάτων. 

- Η µεταφορική χρήση των λέξεων. 

- Η κατάλληλη χρήση των συνδέσµων. 

- Η αναδιατύπωση φράσεων ή προτάσεων χρησιµοποιώντας εναλλακτικά 

λέξεις µε παρεµφερές νόηµα. 

 

2.5. Κατηγορίες λέξεων 
 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσουµε τις διάφορες κατηγορίες (classes), στις 

οποίες ανήκουν οι λέξεις που περιλαµβάνονται στο λεξιλόγιο µιας γλώσσας. 

 

2.2.1 Λέξεις περιεχοµένου και γραµµατικές ή λειτουργικές λέξεις 

                                                           
44 Υπουργική Απόφαση Γ1/58 Φ.Ε.Κ. 93 τ. Β΄, 10-2-1999, όπ.π., σελ. 1542-1543 και Υπουργική 
Απόφαση Γ2/2051/β ΦΕΚ 1373 τ. Β΄, 18-10-2001, όπ.π., σελ. 18758-18759. 

45 Υπουργική Απόφαση Γ1/58 Φ.Ε.Κ. 93 τ. Β΄ 10-2-1999, όπ.π., σελ. 1524, αλλά και Υπουργική 
Απόφαση Γ2/5051ε. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
Φ.Ε.Κ. 1376 τ. Β΄ 18-10-2001σελ. 19571-19572. 
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Η πρώτη αυτή διάκριση λέξεων σε γραµµατικές ή λειτουργικές και σε λέξεις 

περιεχοµένου γίνεται µε κριτήριο το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο και τη 

συντακτική τους λειτουργία. 

Οι λέξεις περιεχοµένου (content words ή lexical words) έχουν ένα σηµασιολογικό 

περιεχόµενο, µία λεξική σηµασία46. Οι λέξεις αυτές έχουν δηλωτική λειτουργία, 

δηλώνουν την αναφορά σε ορισµένα στοιχεία της εξωγλωσσικής εµπειρίας 47, είναι, 

δηλαδή, λέξεις, των οποίων η σηµασία µπορεί να περιγραφεί48. Οι λέξεις αυτές 

δηλώνουν πρόσωπα, αντικείµενα, καταστάσεις, δράσεις, ιδιότητες του κόσµου µας49. 

Στις λέξεις περιεχοµένου ανήκουν τα ουσιαστικά (π.χ. ανθοδοχείο), τα επίθετα (π.χ. 

κιτρινούλης), τα ρήµατα (π.χ. βγαίνω) και τα επιρρήµατα (π.χ. πάνω)50. 

Οι λέξεις περιεχοµένου ανήκουν στις ανοικτές κατηγορίες λέξεων (open class of 

words), επειδή ο αριθµός τους εύκολα µεταβάλλεται, καθώς ανάλογα µε τις 

κοινωνικές ανάγκες δήλωσης της εξωγλωσσικής πραγµατικότητας προστίθενται 

καινούργιες, παλαιές αφαιρούνται ή χρησιµοποιούνται σπάνια ή πέφτουν σε αχρησία, 

ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιες λέξεις αλλάζουν σηµασία και µορφή51. 

Οι λειτουργικές ή γραµµατικές λέξεις (functional ή grammatical words) δεν 

αναφέρονται σε στοιχεία εξωγλωσσικής εµπειρίας, δεν έχουν σηµασιολογικό 

περιεχόµενο, γι� αυτό και συχνά αναφέρονται ως λέξεις κενές περιεχοµένου (empty 

words)52. Οι λειτουργικές λέξεις επιτελούν γραµµατική, συντακτική, µορφολογική 

και σηµασιολογική λειτουργία στην πρόταση δηλώνοντας τις συνταγµατικές σχέσεις 

µεταξύ των λέξεων της πρότασης53 και «φέρουν πληροφορίες που δηλώνουν 

πρόσωπο, αριθµό, γένος, πτώση, χρόνο, όψη, τροπικότητα»54. Με τη χρήση των 

γραµµατικών λέξεων δηλώνεται η σηµασία της πρότασης «που δεν ενυπάρχει σαφώς 

στα ουσιαστικά της και στα ρήµατά της, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το συνδυασµό 

και τον µετατρέπει σε µία απόφανση που µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής»55.  

                                                           
46 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 54. 
47 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 56. 
48 Hatch, E. and Brown, C. (1995). Vocabulary, Semantics and Language Education. Cambridge: 

Cambridge University Press, σελ. 234. 
49 Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 28. 
50 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 54ú Hatch, E. and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 234ú 
Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 28ú Carter, R. (1998). Vocabulary. Applied Linguistic 
Perspectives. London: Routledge, 2nd ed., σελ. 8. 

51 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 54ú Hatch, E. and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 234ú 
Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 28ú Carter, R. (1998), όπ.π., σελ. 8. 

52 Carter, R. (1998), όπ.π., σελ. 8ú Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 54. 
53 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 57. 
54 Ανωγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 28. 
55 Pinker, S. (2000), όπ.π., σελ. 132. 
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Κατά τον Pinker οι λειτουργικές λέξεις είναι οι πιο αξιόπιστες ενδείξεις για τη 

φραστική δοµή µιας πρότασης και αυτό αποδεικνύεται από τις δυσκολίες 

κατανόησης των τηλεγραφηµάτων, κατά τη σύνταξη των οποίων, για λόγους 

οικονοµίας, αφαιρούνται οι λειτουργικές λέξεις, µε αποτέλεσµα την κατασκευή 

πολύσηµων ή αµφίσηµων φράσεων56. Επίσης, ένα µεγάλο µέρος της γραµµατικής 

διαφορετικότητας µιας γλώσσας από µια άλλη οφείλεται στις διαφορετικές ιδιότητες 

των λειτουργικών τους λέξεων, διαφορές που είναι δυνατόν να επιδρούν σηµαντικά 

στη δοµή των προτάσεων κάθε γλώσσας57.  

Στις λειτουργικές ή γραµµατικές λέξεις ανήκουν τα άρθρα, οι προθέσεις, τα µόρια, οι 

αντωνυµίες, τα βοηθητικά ρήµατα58. 

Οι λειτουργικές λέξεις ανήκουν στην κλειστή κατηγορία λέξεων (closed class), «είναι 

λίγες σε απόλυτους αριθµούς, είναι σε µεγάλο βαθµό καθορισµένες, πολύ δύσκολα 

ανανεώνονται και, επίσης, µπορούν να αλλάξουν µορφή και προπαντός λειτουργία µε 

πολύ αργό ρυθµό»59. 

Η σηµαντικότητά τους για τη γλωσσική επικοινωνία φαίνεται και από το γεγονός ότι 

είναι από τις περισσότερο συχνές λέξεις της γλώσσας και οι περισσότερες από αυτές 

εντάσσονται στο βασικό λεξιλόγιο της γλώσσας60.  

Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι η διάκριση γραµµατικών λέξεων και λέξεων 

περιεχοµένου είναι χρήσιµη για µεθοδολογικούς λόγους, αλλά δεν είναι απόλυτη. 

Έτσι, λέξεις περιεχοµένου µπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν µόνο 

γραµµατική λειτουργία, π.χ. το ρήµα �έχω� όταν δηλώνει κτήση ανήκει στην 

κατηγορία των λέξεων περιεχοµένου, ενώ όταν χρησιµοποιείται για το σχηµατισµό 

περιφραστικών τύπων (π.χ. έχω πέσει) ανήκει στην κατηγορία των γραµµατικών 

λέξεων61. Αλλά και οι γραµµατικές λέξεις συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό στη 

δήλωση της εξωγλωσσικής πραγµατικότητας, είτε µε τις ποικίλες σχέσεις που 

δηλώνουν (π.χ. η δηλωτική λειτουργία των προθέσεων) είτε µε τις πληροφορίες που 

φέρουν και έχουν άµεση σχέση µε την εξωγλωσσική πραγµατικότητα (π.χ. ο χρόνος 

                                                           
56 Pinker, S. (2000), όπ.π., σελ. 134. 
57 Pinker, S. (2000), όπ.π., σελ. 135. 
58 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 54ú Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 28ú Pinker, S. 

(2000), όπ.π., σελ. 133ú Carter, R. (1998), όπ.π., σελ. 8ú Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 57. 
59 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 55. 
60 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 206ú Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 55ú Σαφαρίκα, Αγγ. 

(1961), όπ.π., σελ. 41-43ú Κούλα, Λ. (1973). Βασικόν Λεξιλόγιον της Ελληνικής Γλώσσης. Λεξιλογική 
Έρευνα επί της Γραφοµένης και Οµιλουµένης Ελληνικής Γλώσσης. Αθήνα: ΟΕ∆Β, σελ. 35, 150, 233. 

61 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 55ú Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 30-31. 
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του ρήµατος). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γραµµατικές λέξεις αποκτούν δηλωτική � 

κατονοµαστική λειτουργία, όπως και οι λέξεις περιεχοµένου62. 

Στην εργασία µας αυτή θα ασχοληθούµε µόνο µε τις γραµµατικές κατηγορίες που 

ανήκουν στις λέξεις περιεχοµένου, δηλαδή µε τα ουσιαστικά, τα ρήµατα, τα επίθετα 

και τα επιρρήµατα. 

 

2.2.1.1   Γραµµατικές κατηγορίες 

Ο όρος κατηγορία προέρχεται από τη φιλοσοφία, όπου χρησιµοποιήθηκε πρώτα από 

τον Αριστοτέλη63. Στη γλωσσολογία ο όρος γραµµατικές κατηγορίες (grammatical 

categories) έχει χρησιµοποιηθεί µε πολύ διαφορετικά περιεχόµενα, µε αποτέλεσµα να 

έχει προκληθεί κάποια σύγχυση64.  

Υποστηρίζεται ότι οι κατεξοχήν γραµµατικές κατηγορίες είναι αυτές του γένους, του 

αριθµού, της πτώσης, του προσώπου, του χρόνου, της έγκλισης και του ποιού 

ενέργειας, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη γραµµατική των περισσότερων γλωσσών65. 

Όµως, άλλοτε στις γραµµατικές κατηγορίες υπάγονται τα στοιχεία της πρότασης, 

όπως το υποκείµενο, το αντικείµενο κ.ά., οπότε καλούνται και συντακτικές ή 

λειτουργικές κατηγορίες66 και άλλοτε, κυρίως από τους σύγχρονους γλωσσολόγους, 

στις γραµµατικές κατηγορίες υπάγονται το ουσιαστικό, το ρήµα, το επίθετο, κ.ά., 

οπότε καλούνται και πρωτεύουσες γραµµατικές κατηγορίες ή µορφικές κατηγορίες 

(γλωσσικές τάξεις) ή στην παραδοσιακή γραµµατική µέρη του λόγου67. Με αυτήν τη 

σηµασία χρησιµοποιούµε τον όρο γραµµατικές κατηγορίες στην εργασία µας. 

Έτσι, λοιπόν, η γραµµατική κατηγορία είναι η γλωσσική τάξη, στην οποία ανήκει 

ένα σύνολο λέξεων που παρουσιάζουν κοινές γραµµατικές ιδιότητες στη µορφολογία 

(κλίση, παραγωγή) και στη σύνταξη (γλωσσικά περιβάλλοντα, στα οποία ανήκουν, 

στα οποία απαντούν οι λέξεις)68. Οι γραµµατικές κατηγορίες διαφέρουν από γλώσσα 
                                                           
62 Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 57. 
63 Τοµπαΐδη, ∆. (1995). ∆ιδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2η εκδ., σελ. 150ú 
Κλαίρη, Χρ. (1990). Θέµατα Γενικής Γλωσσολογίας. (Μετ. � Επιµ. Φ. Καβουκόπουλος). Αθήνα: 
Νεφέλη, σελ. 17-18. 

64 Hamp, E. (1984). Γραµµατική. (Μετ. Α. Αναγνωστοπούλου, Επιµ. Γ. Μπαµπινιώτης). Στην 
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. Αθήνα: Πάπυρος, Τόµ. 19, σελ. 184. 

65 Τοµπαΐδη, ∆. (1995), όπ.π., σελ. 150ú Hamp, E. (1984), όπ.π., σελ. 184ú Crystal, D. (1993), όπ.π., 
σελ. 49. 

66 Τοµπαΐδη, ∆. (1995), όπ.π., σελ. 150ú Hamp, E. (1984), όπ.π., σελ. 184ú Crystal, D. (1993), όπ.π., 
σελ. 49. 

67 Τοµπαΐδη, ∆. (1995), όπ.π., σελ. 150ú Hamp, E. (1984), όπ.π., σελ. 184ú Crystal, D. (1993), όπ.π., 
σελ. 49. 

68 Hamp, E. (1984), όπ.π., σελ. 182ú Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 17-19ú Radford, A. 

(1997). Syntactic Theory and the Structure of English. A Minimalist Approach. Cambridge: 
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σε γλώσσα, καθώς υπάρχουν γλώσσες που δεν διαθέτουν ορισµένες γραµµατικές 

κατηγορίες ή δεν διαθέτουν µεγάλο αριθµό λέξεων σε κάποιες κατηγορίες69. 

Για την κατάταξη µιας λέξης σε γραµµατική κατηγορία χρησιµοποιούνται κριτήρια 

από τη µορφολογία και τη σύνταξη και όχι από τη σηµασιολογία, διότι σε αυτήν την 

περίπτωση θα υπήρχαν αρκετές συγχύσεις, π.χ. η λέξη «µπλε» είναι ουσιαστικό ή 

επίθετο70; 

Στις γραµµατικές κατηγορίες της ελληνικής γλώσσας υπάγονται το άρθρο, τα 

ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυµίες, τα ρήµατα, τα επιρρήµατα, οι προθέσεις, οι 

σύνδεσµοι και τα επιφωνήµατα71. Στην εργασία αυτή θα µας απασχολήσουν οι 

ακόλουθες τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες που περιλαµβάνουν τις λέξεις 

περιεχοµένου της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (Κ.Ν.Γ.)72: τα ουσιαστικά, τα 

ρήµατα, τα επίθετα και τα επιρρήµατα.  

                                                                                                                                                                     
Cambridge University Press, σελ. 37-44ú Schachter, P. (1996). Parts�of�speech systems. In T. 

Shopen (Ed.). Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1. Clause Structure. 

Cambridge: Cambridge University Press, 4th  reprint, σελ. 3-4. 
69 Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 3-5. 
70 Hartmann, R.R.K. and Stock, F.C. (1973), όπ.π., σελ. 154ú Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 6. 
71 Ο Τριανταφυλλίδης στα µέρη του λόγου εντάσσει ως ξεχωριστό µέρος του λόγου τη µετοχή. Βλ. 
Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991). Νεοελληνική Γραµµατική (της ∆ηµοτικής). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη. Ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) µε ∆ιορθώσεις, σελ. 209. Αντίθετα, ο 
Τσοπανάκης εντάσσει ως ξεχωριστό µέρος του λόγου τα αριθµητικά. Βλ. Τσοπανάκη, Α. (1994). 
Νεοελληνική Γραµµατική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη � Εστία, σελ. 189. 

72 Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα (Κ.Ν.Γ.) ονοµάζεται ο τύπος της νέας ελληνικής γλώσσας, ο οποίος 
χρησιµοποιείται στα έγγραφα της δηµόσιας διοίκησης, διδάσκεται σε όλες τις βαθµίδες της 
ελληνικής εκπαίδευσης και χρησιµοποιείται από τους περισσότερους οµιλητές της ελληνικής 
γλώσσας. Mackridge, P. (1990). Η Νεοελληνική Γλώσσα. (Μετ. Κ.Ν. Πετρόπουλος). Αθήνα: 
Πατάκης, σελ. 54-55ú Μπαµπινιώτη, Γ. (1998), όπ.π., σελ. 26ú   ∆ορµπαράκη, Π.Χ. (1979). Η 
Νεοελληνική στην Επιστήµη και το ∆ηµόσιο Βίο. Γραµµατική, Λεξιλόγιο, Σύνταξη και Ύφος της 
∆ηµοτικής. Αθήνα: Εστία, σελ. 9-10. Η Κ.Ν.Γ. στηρίζεται κυρίως στο γραµµατικό τύπο των 
πελοποννησιακών ιδιωµάτων και διαµορφώθηκε «οριστικά» τον 20ο αιώνα, κυρίως στα αστικά 
κέντρα, από τον ελληνικό λαό µε τη χρήση της γλώσσας χωρίς διαλεκτικά στοιχεία. Βλ. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη. (1998). Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., σελ. 726. Η 
καθιέρωση της Κ.Ν.Γ. ως επίσηµης γλώσσας του ελληνικού κράτους προκύπτει από την καθιέρωσή 
της ως γλώσσας διδασκαλίας, αντικειµένου διδασκαλίας και γλώσσας των σχολικών διδακτικών 
εγχειριδίων σε όλες τις βαθµίδες της Γενικής Εκπαίδευσης, µε το Νόµο 309. ΦΕΚ 100 τ. Α΄, 30-4-
1976. Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαίδευσης. Άρθρο 2, όπου η Νεοελληνική 
ορίζεται ως εξής: «Ως Νεοελληνική Γλώσσα ορίζεται η διαµορφωθείσα εις πανελλήνιον εκφραστικόν 
όργανον υπό του ελληνικού λαού και των δοκίµων συγγραφέων του Έθνους ∆ηµοτική, συντεταγµένη 
άνευ ιδιωµατισµών και ακροτήτων.». Βλ. Νόµος 309. ΦΕΚ 100, τ. Α΄, 30-4-1976, όπ.π., Άρθρο 2, 
όπως παρατίθεται στο Μπαµπινιώτη, Γ. (1998), όπ.π., σελ. 26ú Κιτσαρά, Γ. (1994). Το Νεοελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστηµα. (Εξέλιξη Εκπαίδευσης και Γλώσσας). Πανεπιστήµιο Πατρών. Παιδαγωγικό 
Τµήµα Νηπιαγωγών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, σελ. 124ú ∆ορµπαράκη, Π.Χ. (19979), όπ.π., 
σελ. 9ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 24. Κατά τον Μπαµπινιώτη η Κοινή 
Νεοελληνική Γλώσσα (Κ.Ν.Γ.) είναι προϊόν επιλεγµένης σύνθεσης από συστήµατα και στοιχεία της 
δηµοτικής και της καθαρεύουσας και έχει ως βάση της τη δηµοτική. Η Κοινή Νεοελληνική είναι µεν 
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των δύο προηγούµενων γλωσσικών µορφών, αλλά αποτελεί µια 
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Τα ουσιαστικά. Είναι οι λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα, ζώα, πράγµατα, ιδιότητες, 

ενέργειες, καταστάσεις73. Η λέξη ουσιαστικό παράγεται από τη λέξη «ουσία» που 

δήλωνε καθετί υπαρκτό. Έτσι, το ουσιαστικό αναφέρεται στα πράγµατα µε επέκταση 

και στις αφηρηµένες έννοιες74. Τα ουσιαστικά διακρίνονται σε κύρια και κοινά, σε 

συγκεκριµένα και αφηρηµένα75. Τα συγκεκριµένα ουσιαστικά κατακτούνται πιο 

εύκολα από τα αφηρηµένα. Τα παιδιά κατανοούν τα συγκεκριµένα ουσιαστικά πριν 

από τα αφηρηµένα και τα χρησιµοποιούν στο λόγο τους περισσότερο από τους 

ενήλικους76.  

Ο Lyons διακρίνει τα ουσιαστικά σε τρεις τάξεις77: στην πρώτη τάξη ανήκουν εκείνα 

που δηλώνουν οντότητες (άνθρωποι, ζώα, πράγµατα), οι οποίες κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες παραµένουν σταθερές ως προς τις αντιληπτικές τους 

ιδιότητες, τοποθετούνται στο χρόνο και στον (τρισδιάστατο) χώρο και είναι κοινά 

παρατηρήσιµες. Στη δεύτερη τάξη ανήκουν ουσιαστικά, τα οποία δηλώνουν 

καταστάσεις (π.χ. ύπνος), διαδικασίες (π.χ. ντύσιµο) και γεγονότα (π.χ. τρακάρισµα) 

που λαµβάνουν χώρα στον τόπο και στο χρόνο. Στην τρίτη τάξη ανήκουν ουσιαστικά 

που δηλώνουν αφηρηµένες έννοιες ανεξάρτητες από το χώρο και το χρόνο (π.χ. 

δηµοκρατία). 

Υποκοριστικά ονοµάζονται τα ουσιαστικά που παράγονται από άλλα ουσιαστικά και 

δηλώνουν το σηµαινόµενο από την πρωτότυπη λέξη ως µικρό, είτε επειδή είναι 

αληθινά µικρό είτε επειδή το λέµε έτσι από οικειότητα, συµπάθεια ή υποτίµηση, (π.χ. 

παιδάκι)78. Μεγεθυντικά ονοµάζονται τα ουσιαστικά που παράγονται από άλλα 

ουσιαστικά και δηλώνουν το σηµαινόµενο από την πρωτότυπη λέξη ως µεγάλο, είτε 

                                                                                                                                                                     
νέα µορφή που τοποθετείται πέρα από την καθαρεύουσα και τη δηµοτική. Βλ. Μπαµπινιώτη, Γ. 
(1979). Νεοελληνική Κοινή. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 40-47. 

73 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 213ú Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1996). Γραµµατική 
της Νέας Ελληνικής. ∆οµολειτουργική � Επικοινωνιακή. Τόµ. Ι. Το Όνοµα της Νέας Ελληνικής. 
Αναφορά στον Κόσµο της Πραγµατικότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 1ú Hatch, E and 
Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 219ú Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 7. 

74 Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 198. 
75 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1978), όπ.π., σελ. 213-215ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 198-199, όπου 
και ο όρος προσηγορικά ουσιαστικάú Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 8ú Hatch, E and Brown, C. 
(1995), όπ.π., σελ. 219ú Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1996), όπ.π., σελ. 4-8ú Holton, D., 
Mackridge, P. και Φιλιππάκη�Warburton, Ειρ. (1999). Γραµµατική της Ελληνικής Γλώσσας. (Μετ. Β. 
Σπυρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης, σελ. 50. 

76 Hatch, E and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 220. 
77 Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. II, σελ. 442-444ú Hatch, 

E and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 219-220. 
78 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 123-125ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 642-651ú 

Holton, D. κ.ά. (1999), όπ.π., σελ. 178. 
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επειδή είναι αληθινά µεγάλο είτε επειδή το λέµε έτσι από θαυµασµό (π.χ. 

παίδαρος)79.  

Τα ρήµατα. Είναι οι λέξεις που δηλώνουν ότι το υποκείµενο κάνει κάτι, παθαίνει 

κάτι, βρίσκεται σε µια κατάσταση80. Είναι, δηλαδή, οι λέξεις που δηλώνουν ενέργεια, 

πάθηµα ή κατάσταση81. Η ύπαρξη των ρηµάτων στη γλώσσα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, επειδή αυτά αναπαριστούν την ανθρώπινη δραστηριότητα, περιγράφουν 

πώς ενεργούν, σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα όντα, περιγράφουν τις σχέσεις 

µεταξύ όντων, πραγµάτων, εννοιών, την ανθρώπινη ζωή82. Τα ρήµατα είναι οι λέξεις, 

οι οποίες, συνδεόµενες µε τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν ή συµπληρώνουν την 

έννοιά τους, αναπαριστούν µια εικόνα, δηλώνουν µια ενέργεια83. Η ύπαρξη µόνο των 

ρηµάτων ή η ύπαρξη µόνο των ουσιαστικών δεν θα µπορούσε να εξασφαλίσει 

επιτυχηµένη επικοινωνία, επειδή δεν θα υπήρχαν και τα δύο βασικά συστατικά 

στοιχεία για τη συγκρότηση του µηνύµατος84. 

Τα πρώτα ρήµατα που κατανοούν τα παιδιά είναι ρήµατα ενέργειας (π.χ. δώσε, δείξε 

τη µαµά) και ρήµατα που εντάσσονται σε τυποποιηµένες προσταγές (π.χ. Σταµάτα!, 

Πάψε!)85. Αλλά και αργότερα, στην κατηγορία των ρηµάτων, τα οποία δηλώνουν 

ενέργεια, ανήκει το 57% των ρηµάτων που χρησιµοποιούν στο λόγο τους τα παιδιά, 

έναντι του 33% των ρηµάτων της ίδιας κατηγορίας που χρησιµοποιούν οι ενήλικοι. 

Οι ενέργειες, για τις οποίες µιλούν, είναι παρατηρήσιµες στο εδώ και στο τώρα86. 

Τα επίθετα. Είναι οι λέξεις, οι οποίες προσδιορίζουν τα ουσιαστικά αποδίδοντάς 

τους κάποια ιδιότητα ή ποιότητα 87. 

Οι βαθµοί των επιθέτων δείχνουν το µέγεθος, στο οποίο έχει την ιδιότητα ή την 

ποιότητα το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό. Οι βαθµοί του επιθέτου (παραθετικά) είναι 

τρεις: α) Ο θετικός που φανερώνει ότι το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό έχει την 

                                                           
79 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 125-127ú Holton, D. κ.ά. (1999), όπ.π., σελ. 179ú 
Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 651-653. 

80 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 304ú Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 9ú Holton, D. κ.ά. 
(1999), όπ.π., σελ. 111. 

81 Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 319. 
82 Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1996), όπ.π., σελ. 1. 
83 Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 319. 
84 Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 319ú Κλαίρη, Χ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1996), όπ.π., σελ. 1-2ú 
Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1999). Γραµµατική της Νέας Ελληνικής. ∆οµολειτουργική � 
Επικοινωνιακή. Τόµ. ΙΙ. Το Ρήµα. Η Οργάνωση του Μηνύµατος. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Β΄ 
εκδ., σελ. 1. 

85 Hatch, E. and Brown , C. (1995), όπ.π., σελ. 223. 
86 Hatch, E. and Brown , C. (1995), όπ.π., σελ. 223. 
87 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 260ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 247ú Hatch, E. and 

Brown , C. (1995), όπ.π., σελ.228ú Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 13ú Holton, D. κ.ά. (1999), όπ.π., 
σελ. 76. 
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ιδιότητα ή την ποιότητα που δηλώνει το επίθετο. β) Ο συγκριτικός που φανερώνει ότι 

ένα ουσιαστικό έχει την ιδιότητα ή την ποιότητα που δηλώνει το επίθετο σε 

µεγαλύτερο βαθµό από κάποιο άλλο ουσιαστικό. γ) Ο υπερθετικός βαθµός που 

φανερώνει ότι το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό έχει την ιδιότητα ή την ποιότητα που 

δηλώνει το επίθετο σε βαθµό µεγαλύτερο από όλα τα όµοια ουσιαστικά88. 

Ο σχηµατισµός του συγκριτικού βαθµού γίνεται είτε µονολεκτικά µε την πρόσθεση 

της παραγωγικής κατάληξης �τερος, -τερη, -τερο στο θέµα του επιθέτου (π.χ. 

υψηλότερος, -η, -ο) είτε περιφραστικά µε την εισαγωγή του ποσοτικού επιρρήµατος 

«πιο» µπροστά από το επίθετο (π.χ. πιο υψηλός -η -ο). 

Ο σχηµατισµός του υπερθετικού βαθµού γίνεται είτε µονολεκτικά89  µε την πρόθεση 

της παραγωγικής κατάληξης �τατος, -τατη, -τατο στο θέµα του επιθέτου (π.χ. 

υψηλότατος, -η, -ο) είτε περιφραστικά εισάγοντας το ποσοτικό επίρρηµα «πολύ» 

µπροστά από το επίθετο (π.χ. πολύ υψηλός, -η, -ο) είτε εισάγοντας το άρθρο ο, η, το 

µπροστά από το µονολεκτικό ή και µπροστά από τον περιφραστικό τύπο του 

συγκριτικού βαθµού (π.χ. ο, η, το υψηλότερος �η �ο  ή  ο, η, το πιο υψηλός �η �ο)90. 

Μια κατηγορία επιθέτων είναι τα αριθµητικά, τα οποία φανερώνουν ποσότητα ή 

σειρά και διακρίνονται σε απόλυτα (π.χ. δέκα), τακτικά (π.χ. δέκατος �η �ο), 

πολλαπλασιαστικά (π.χ. δεκαπλός �η �ο), αναλογικά (π.χ. δεκαπλάσιος �α �ο) και σε 

περιληπτικά αριθµητικά, τα οποία µπορούν να είναι και αφηρηµένα ουσιαστικά (π.χ. 

δεκαριά, δεκάδα)91. 

Τα επίθετα είναι λιγότερο αναγκαία στην οργάνωση των βασικών δοµών του λόγου 

και γι� αυτό θεωρούνται ως ευαίσθητοι δείκτες της κοινωνιογλωσσικής 

διαφοροποίησης92. Όσο καλύτερα γνωρίζει ένα παιδί τη γλώσσα, τόσο περισσότερα 

επίθετα χρησιµοποιεί στο λόγο του93. 

Πιο νωρίς τα παιδιά κατανοούν τα επίθετα που δηλώνουν µέγεθος είτε κατακτώντας 

ξεχωριστά κάθε επίθετο είτε αντιδιαστέλλοντάς το µε το αντίθετό του (αντιθετικά 

                                                           
88 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 268-269ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 279ú Holton, D. 
κ.ά. (1999), όπ.π., σελ. 89-91. 

89 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 269-271ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 279ú Holton, D. 
κ.ά. (1999), όπ.π., σελ. 91. 

90 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 271-272ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 279. 
91 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 274-283ú Holton, D. et al. (1999), όπ.π., σελ. 106-110. Για 

µια διαφορετική διάκριση των αριθµητικών επιθέτων βλ. Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 283-
295. 

92 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001). Η Γλώσσα στο Σχολείο. Κοινωνιογλωσσικές 
∆ιαφορές και Σχολική Πρόοδος στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 122. 

93 Μπασλή, Ι.Ν. (1988). Κοινωνική � Γλωσσική ∆ιαφοροποίηση και Σχολική Επίδοση. Αθήνα: Νέα 
Παιδεία, σελ. 68. 
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ζεύγη, π.χ. µικρό - µεγάλο)94. Έχει υποστηριχθεί, επίσης, ότι τα παιδιά κατανοούν 

πρώτα τα επίθετα που δηλώνουν µια θετική ή ευχάριστη ιδιότητα και αργότερα 

εκείνα που δηλώνουν µια αρνητική ή δυσάρεστη ιδιότητα.. Αυτό συµβαίνει, ίσως, 

επειδή οι ενήλικες µιλούν στα µικρά παιδιά χρησιµοποιώντας συχνότερα λέξεις µε 

θετική, ευχάριστη σηµασία, παρά λέξεις µε αρνητική, δυσάρεστη σηµασία95. 

Τα επιρρήµατα. Είναι οι λέξεις που προσδιορίζουν κυρίως το ρήµα. Είναι δυνατόν 

το επίρρηµα να προσδιορίζει ουσιαστικά και επίθετα (π.χ. στον πάνω όροφο, πολύ 

ωραίος)96. 

Τα επιρρήµατα προσδιορίζουν τα ρήµατα προσθέτοντας σε αυτά κάποια ειδική 

σηµασία, η οποία µας δίνει πληροφορίες, όπως για τον τόπο, το χρόνο, την ποσότητα, 

τον τρόπο, µε τον οποίο λαµβάνει χώρα αυτό που δηλώνει το ρήµα97. Έτσι, τα 

επιρρήµατα διακρίνονται σε τοπικά, χρονικά, τροπικά, ποσοτικά, βεβαιωτικά, 

διστακτικά, αρνητικά98. 

Οι προσδιορισµοί αυτοί είναι φυσικό να έχουν κάποιες διαβαθµίσεις, οι οποίες 

δηλώνονται µε τα παραθετικά των επιρρηµάτων. ∆ιακρίνονται, λοιπόν, στα 

επιρρήµατα, όπως και στα επίθετα, τρεις βαθµοί, ο θετικός, ο συγκριτικός και ο 

υπερθετικός99. 

Ο συγκριτικός βαθµός των επιρρηµάτων σχηµατίζεται είτε µονολεκτικά µε την 

πρόσθεση της παραγωγικής κατάληξης �τερα στο θέµα του επιρρήµατος (π.χ. 

υψηλότερα) είτε περιφραστικά µε την εισαγωγή του ποσοτικού επιρρήµατος «πιο» 

µπροστά από το επίρρηµα (π.χ. πιο υψηλά)100. 

Ο υπερθετικός βαθµός των επιρρηµάτων σχηµατίζεται είτε µονολεκτικά µε την 

πρόσθεση της παραγωγικής κατάληξης �τατα στο θέµα του επιρρήµατος (π.χ. 

υψηλότατα) είτε περιφραστικά µε την εισαγωγή του ποσοτικού επιρρήµατος «πολύ» 

µπροστά από το επίρρηµα (π.χ. πολύ υψηλά)101. 

                                                           
94 Τζουριάδου, Μ. (1994), όπ.π., σελ. 98-99. 
95 Hatch, E. and Brown, C. (1995) όπ.π., σελ. 228-229. 
96 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 377ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 504-505. 
97 Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 505. 
98 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 377-383ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 516-526, όπου 
ως είδη επιρρηµάτων αναφέρονται και τα απαγορευτικά, αιτιολογικά, οµωτικά, ευχετικά, 
σχετλιαστικά, προτρεπτικά επιρρήµατα. 

99 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 273-274ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 281-282ú 
Holton, D. et al. (1999), όπ.π., σελ. 96. 

100 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 273-274ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 281-282ú 
Holton, D. et al. (1999), όπ.π., σελ. 96. 

101 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 273-274ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 281-282ú 
Holton, D. et al. (1999), όπ.π., σελ. 96. 
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Η κατανόηση αλλά και η χρήση των επιρρηµάτων βοηθά στη σαφέστερη µετάδοση 

του µηνύµατος και µας δίνει πληροφορίες για την ικανότητα του ατόµου να 

χρωµατίσει τα µηνύµατα που µεταδίδει102. Η συχνή και ορθή χρήση των 

επιρρηµάτων απαιτεί έναν υψηλό βαθµό γλωσσικής επάρκειας103. Γι� αυτό και η 

συχνότητα χρήσης τους στο λόγο έχει ιδιαίτερο κοινωνιογλωσσικό ενδιαφέρον104. 

Τα παιδιά κατά την ηλικία των 5 ετών κατανοούν στο µέγιστο βαθµό τα τοπικά, 

χρονικά και ποσοτικά επιρρήµατα105. Όσον αφορά τα τοπικά επιρρήµατα σε αυτή την 

ηλικία φαίνεται ότι το παιδί µπορεί να κατανοεί τη σηµασία τους όχι µόνο σε σχέση 

µε το σώµα του αλλά και σε σχέση µε τα αντικείµενα ή τους άλλους οµιλητές106.  

Όσον αφορά τα χρονικά επιρρήµατα υπάρχει διαφωνία µεταξύ των ερευνητών 

σχετικώς µε ποια από αυτά κατανοούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας107. 

Όσον αφορά τα ποσοτικά επιρρήµατα επισηµαίνεται ότι από την ηλικία των 5 ετών 

τα παιδιά αρχίζουν να έχουν σαφή επίγνωση της σηµασίας των λέξεων 

«περισσότερο» και «λιγότερο» και να τις χρησιµοποιούν µε συγκεκριµένο σηµείο 

αναφοράς108. 

 

Οι τέσσερις παραπάνω γραµµατικές κατηγορίες αποτελούν τις πολυπληθέστερες 

γραµµατικές κατηγορίες της Κ.Ν.Γ., εκείνες, δηλαδή, στις οποίες κατανέµονται οι 

περισσότερες λέξεις του νεοελληνικού λεξιλογίου109. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις 

ινδοευρωπαϊκές γλώσσες110. 

Τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήµατα είναι κλιτές, ενώ τα επιρρήµατα άκλιτες 

λέξεις. 

Οι τέσσερις αυτές γραµµατικές κατηγορίες συνδέονται µεταξύ τους στενά µε σχέσεις 

παραγωγής111: α) Ουσιαστικά παράγονται από ρήµατα, επίθετα και από άλλα 

ουσιαστικά, β) Επίθετα παράγονται από ουσιαστικά, ρήµατα, επιρρήµατα και από 

                                                           
102 Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 528. 
103 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 69. 
104 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 126-127. 
105 Χατζησαββίδη, Σ. (2001), όπ.π., σελ. 536. 
106 Hatch, E. and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 231ú Τζουριάδου, Μ. (1994), όπ.π., σελ. 97-99. 
107 Τζουριάδου, Μ. (1994), όπ.π., σελ. 98. 
108 Τζουριάδου, Μ. (1994), όπ.π., σελ. 98. 
109 Καβουκόπουλου, Φ.Α. (1996). Η µορφολογία της νεοελληνικής και η διδασκαλία της. Στο Η Νέα 
Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. Προβλήµατα ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Ίδρυµα Γουλανδρή � Χορν, σελ. 104. 

110 Hatch, E. and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 234. 
111 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1978), όπ.π., σελ. 115-142ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 640-642ú 
Θωµαδάκη, Ε. (1996). Παράγωγα στη Νέα Ελληνική. Στο Γ. Κατσιµαλή και Φ.Α. Καβουκόπουλου 
(Επιµ.) Ζητήµατα Νεοελληνικής Γλώσσας. ∆ιδακτική Προσέγγιση. Ρέθυµνο:Τµήµα Φιλολογίας. 
Τοµέας Γλωσσολογίας. Πανεπιστήµιο Κρήτης, σελ. 69-96. 
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άλλα επίθετα, γ) Ρήµατα παράγονται από ουσιαστικά, επιρρήµατα και από άλλα 

ρήµατα, και δ) Επιρρήµατα παράγονται από επίθετα, µετοχές, από άλλα επιρρήµατα 

και από αντωνυµίες.  

Εκτός από τις σχέσεις παραγωγής οι τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες συνδέονται 

και µε σχέσεις σύνθεσης112. Έτσι: α) Ένα ουσιαστικό µπορεί να προέλθει από τη 

σύνθεση ουσιαστικού µε ουσιαστικό, επιθέτου µε ουσιαστικό, επιρρήµατος µε 

ουσιαστικό. β) Ένα επίθετο µπορεί να προέλθει από τη σύνθεση επιθέτου µε επίθετο, 

ουσιαστικού µε επίθετο, επιρρήµατος µα επίθετο. γ) Ένα ρήµα µπορεί να προέλθει 

από τη σύνθεση ρήµατος µε ρήµα, ουσιαστικού µε ρήµα, επιρρήµατος µε ρήµα. 

Εξαιτίας των σχέσεων παραγωγής είναι δυνατόν λέξεις που ανήκουν σε διαφορετικές 

γραµµατικές κατηγορίες να έχουν στο λόγο την ίδια σηµασία µε αποτέλεσµα µία 

σηµασιολογική έννοια να µπορεί να εκφραστεί µε περισσότερες από µία γραµµατικές 

κατηγορίες113. Π.χ. τα ρούχα µας είναι όµοια � τα ρούχα µας µοιάζουν. Επίσης, π.χ. 

αυτός ευθύνεται για το ατύχηµα � αυτός έχει ευθύνη για το ατύχηµα � αυτός είναι 

υπεύθυνος για το ατύχηµα. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι γραµµατικές κατηγορίες έχουν χαρακτηριστικές αλλά 

όχι αποκλειστικές σηµασιολογικές ιδιότητες, π.χ. το ουσιαστικό «χαρά» και το ρήµα 

«χαίροµαι» δηλώνουν κατάσταση, το επίθετο «κακός» και το ουσιαστικό «κακία» 

δηλώνουν ιδιότητα. Είναι, λοιπόν, προφανές γιατί για την κατάταξη των λέξεων στις 

γραµµατικές κατηγορίες της γλώσσας λαµβάνονται υπόψη τα µορφολογικά και 

συντακτικά και όχι τα σηµασιολογικά τους χαρακτηριστικά114. 

 

2.6. Τύποι λεξιλογίου  
 

Αν και το λεξιλόγιο ενός ατόµου είναι ενιαίο και αδιαίρετο, για µεθοδολογικούς 

λόγους που έχουν σχέση µε τις ανάγκες της γλωσσικής διδασκαλίας και της µελέτης 

της γλωσσικής κατάκτησης, το λεξιλόγιο διακρίνεται σε δύο επιµέρους τύπους, 

ανάλογα µε τη χρήση του. Αυτοί είναι το παραγωγικό και το δεκτικό λεξιλόγιο. 

 

2.3.1   Παραγωγικό λεξιλόγιο 

                                                           
112 Ράλλη, Αγγ. (2001). ∆οµή και σχηµατισµός λέξεων της Κοινής Νεοελληνικής. Μέντορας, 4, σελ. 

129-130. 
113 Αναγνωστοπούλου, Ε. (2000), όπ.π., σελ. 17. 
114 Hartmann, R.R.K. and Stork, F.C. (1973), όπ.π., σελ. 154ú Schachter, P. (1996), όπ.π., σελ. 3-4. 
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Παραγωγικό λεξιλόγιο (productive vocabulary) ή ενεργητικό λεξιλόγιο (active 

vocabulary)είναι το σύνολο των λέξεων που χρησιµοποιεί ο χειριστής µιας γλώσσας, 

για να κωδικοποιεί τα µηνύµατα που εκπέµπει στην προφορική ή γραπτή επικοινωνία 

του µε τα άλλα µέλη της γλωσσικής κοινότητας115. 

Η πλήρης ένταξη µιας λέξης στο παραγωγικό λεξιλόγιο του ατόµου συνεπάγεται ότι 

το άτοµο µπορεί να116: 

- προφέρει και να γράψει τονίζοντας σωστά τη λέξη 

- τη χρησιµοποιήσει επιλέγοντας σωστά τον εκάστοτε αναγκαίο 

τύπο της 

- χρησιµοποιήσει τη λέξη, για να αποδώσει τη σηµασία της, ή να 

τη χρησιµοποιήσει σε διαφορετικά κειµενικά πλαίσια , για να αποδώσει µία 

από τις σηµασίες της 

- παράγει συνώνυµα και αντίθετα της λέξης 

- χρησιµοποιεί τη λέξη σωστά σε µια πρωτότυπη πρόταση 

- παράγει λέξεις, οι οποίες, συνήθως, παράγονται από αυτήν 

- επιλέγει τη χρήση της λέξης σύµφωνα µε το πόσο κατάλληλη 

είναι η χρήση της στις συγκεκριµένες επικοινωνιακές συνθήκες. 

Ορισµένες λεπτές και αρκετά συζητήσιµες διακρίσεις του παραγωγικού λεξιλογίου 

σε επιµέρους τύπους έχουν σχέση µε τη µορφή επικοινωνίας, στην οποία αυτό 

χρησιµοποιείται. Έτσι, ο Deighton διακρίνει τους εξής τύπους117: 

α) Προφορικό λεξιλόγιο (oral vocabulary). Είναι το σύνολο των λέξεων που 

χρησιµοποιεί το άτοµο στον προφορικό του λόγο. Το λεξιλόγιο αυτό δεν 

αποτελείται από σταθερό αριθµό λέξεων, ούτε από συγκεκριµένες λέξεις, 

επειδή επηρεάζεται πολύ από τους εξωγλωσσικούς παράγοντες της 

προφορικής επικοινωνίας. 

β) Γραπτό λεξιλόγιο (writing vocabulary). Είναι το σύνολο των λέξεων που 

χρησιµοποιεί το άτοµο στο γραπτό λόγο. Επειδή το ίδιο άτοµο στη γραπτή 

επικοινωνία, ως συγγραφέας, έχει µεγαλύτερη άνεση χρόνου από ό,τι στην 

προφορική επικοινωνία ως οµιλητής, είναι δυνατόν να λαµβάνει καλύτερα 

υπόψη του τις εξωγλωσσικές συνθήκες της επικοινωνίας, να προσαρµόζει 

                                                           
115 Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 154ú ∆ηµητρίου, Σ. (1983), όπ.π., Τόµ. 3α, 
σελ. 397ú Crystal, D. (1993), όπ.π., σελ. 373ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 25. 

116 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 27-28, 346-347. 
117 Deighton, L.G. (1971). Vocabulary development. In L.G. Deighton (Ed.) The Encyclopedia of 

Education. New York: Macmillan, Vol. 9, σελ. 461. 
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καλύτερα σε αυτές το λεξιλόγιό του, µε αποτέλεσµα το λεξιλόγιο του γραπτού 

λόγου να φαίνεται πλουσιότερο από αυτό του προφορικού του λόγου. 

 

2.3.1.1   Βασικό λεξιλόγιο 

Στο παραγωγικό λεξιλόγιο µιας γλώσσας ή ενός ατόµου µπορούµε να εντάξουµε και 

τον πολυσυζητηµένο τύπο του βασικού λεξιλογίου (basic vocabulary), δηλαδή, του 

συνόλου των λέξεων που µπορούν να εξυπηρετήσουν κατ� αρχήν τις αµεσότερες 

επικοινωνιακές ανάγκες του ατόµου118. Ο όρος χρησιµοποιείται για να αποδώσει είτε 

το σύνολο των λέξεων της γλώσσας που χρησιµοποιούνται συχνότερα από τα µέλη 

της γλωσσικής κοινότητας, είτε το σύνολο των λέξεων που χρησιµοποιεί συχνότερα 

ένα άτοµο ή µια οµάδα. Υπάρχει, λοιπόν, και βασικό λεξιλόγιο της γλώσσας και 

βασικό λεξιλόγιο κάθε οµιλητή της. Όπως γίνεται φανερό, το βασικό λεξιλόγιο δεν 

περιλαµβάνει όλες τις λέξεις µιας γλώσσας ή όλες τις γνωστές στον οµιλητή λέξεις 

αντίστοιχα, αλλά εκείνες που έχουν τη µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης. 

Η µελέτη και σύνταξη βασικών λεξιλογίων άρχισε την πρώτη εικοσαετία του 20ου 

αιώνα, µε σκοπό να υποβοηθήσει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε 

εκατοµµύρια κατοίκους της Ασίας και της Αφρικής σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να 

εξασφαλίζεται αποτελεσµατική γλωσσική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στο 

πλαίσιο της καθηµερινής ζωής119. Οι γλωσσολόγοι σκέφτηκαν ότι για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος, έπρεπε οι συγκεκριµένοι πληθυσµοί να διδαχθούν τις λέξεις που 

χρησιµοποιούσαν πιο συχνά στην καθηµερινή τους επικοινωνία οι ίδιοι οι 

αγγλόφωνοι πληθυσµοί. Με τη βοήθεια της στατιστικής γλωσσολογίας εντόπισαν τις 

λέξεις της Αγγλικής µε τη µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης, τις κατέταξαν κατά 

φθίνουσα σειρά συχνότητας και κατασκεύασαν το βασικό λεξιλόγιο της Αγγλικής120. 

Με βάση το σκεπτικό ότι η ισχυρότερη ένδειξη για τη χρηστικότητα µιας λέξης είναι 

η συχνότητα χρήσης της στον προφορικό ή στο γραπτό λόγο, ή γενικά, συντάσσονται 

τα βασικά λεξιλόγια µιας γλώσσας ή ενός ατόµου. Το βασικό λεξιλόγιο προκύπτει 

από την καταµέτρηση όλων των λεξικών τύπων (types) µε όποια γραµµατική µορφή 

                                                           
118 Βουγιούκα, Α. (1990). Λεξιλόγιο. Στην Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα, Τόµ. 5, σελ. 2873. 

119 Κούλα, Λ. (1968). Λεξιλόγιον βασικόν. Στη Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα, Τόµ. 3, σελ. 585ú   Κούλα, Λ. (1973), όπ.π., σελ. 13ú Παπαδάκη, Ε.Α. (1996). 
Κριτήρια επιλογής λεξιλογίου. Βασικά λεξιλόγια � λίστες συχνοτήτων. Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία, 
12, σελ. 62. 

120 Κούλα, Λ. (1968), όπ.π., σελ. 585ú    Βουγιούκα, Α. (1990), όπ.π., σελ. 2873. Για τις πρώτες 
προσπάθειες κατάρτισης βασικών λεξιλογίων σε ευρωπαϊκές γλώσσες βλ. Κούλα, Λ. (1973), όπ.π., 
σελ. 13-15. 
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� δείγµα (token)121 και αν εµφανίζονται σε ένα σώµα κειµένων (corpus). Οι λέξεις 

που αποτελούν το βασικό λεξιλόγιο µιας γλώσσας είναι οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες λέξεις στη γλώσσα αυτή122 και αποτελούν τον πυρήνα του 

λεξιλογίου της (core vocabulary)123.  

Ο McCarthy αναφέρει ότι οι ερευνητές που ασχολούνται µε τον προσδιορισµό είτε 

του βασικού λεξιλογίου µιας γλώσσας είτε του βασικού λεξιλογίου ενός ατόµου, 

προβληµατίζονται σχετικά µε το µέγεθος (σε αριθµό λέξεων) του σώµατος κειµένων 

που εξετάζουν, µε την προέλευση των κειµένων από τον προφορικό ή από το γραπτό 

λόγο, µε το είδος των λέξεων που καταµετρούν, µε τον υπολογισµό του αριθµού των 

κειµένων, στα οποία εµφανίζεται κάθε λεξικός τύπος, µε την καταµέτρηση των 

διαφορετικών σηµασιών (σωστών και λανθασµένων), µε τις οποίες εµφανίζεται κάθε 

λεξικός τύπος124.  

Η µελέτη του βασικού λεξιλογίου τόσο της οµιλούµενης γλώσσας125 όσο και του 

ατόµου, προπάντων του µαθητή, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη γλωσσική 

εκπαίδευση και διδασκαλία, επειδή της παρέχει σηµαντικά στοιχεία αφενός σχετικά 

µε τις λέξεις που πρέπει να διδαχθεί ο µαθητής και αφετέρου σχετικά µε τις λέξεις 

που ήδη χρησιµοποιεί, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία για τον ευρύτερο 

εµπλουτισµό και τη βαθύτερη γνώση του λεξιλογίου της γλώσσας του126. 

 

2.3.2   ∆εκτικό λεξιλόγιο 

∆εκτικό λεξιλόγιο (receptive vocabulary) ή παθητικό λεξιλόγιο (passive vocabulary) 

είναι το σύνολο των λέξεων που διαθέτει ο οµιλητής µιας γλώσσας, για να 

αποκωδικοποιήσει τα µηνύµατα που δέχεται στην προφορική ή γραπτή επικοινωνία 

του µε τα άλλα µέλη της γλωσσικής κοινότητας127. Πρόκειται, δηλαδή, για το σύνολο 

                                                           
121 Για τους όρους λεξικός τύπος (type) και λεξικό δείγµα (token) βλ. McCarthy, M. (1990), όπ.π., σελ. 

73ú Μπαµπινιώτη, Γ. (1994), Ελληνική Γλώσσα: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 
112ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 7. 

122 Οι συχνότερες λέξεις µιας γλώσσας είναι εκείνες που εµφανίζονται σε διάφορα είδη κειµένων 
(προφορική επικοινωνία, δηµοσιογραφικός, λογοτεχνικός, επιστηµονικός λόγος) και καλύπτουν το 
µεγαλύτερο µέρος των κειµένων αυτών. Βλ. Κούλα, Λ. (1973), όπ.π., σελ. 219ú   Παπαδάκη, Ε.Α. 
(1996), όπ.π., σελ. 65ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 11-27ú McCarthy, M. (1990), όπ.π., σελ. 69-
70. 

123 McCarthy, M. (1990), όπ.π., σελ. 49-50ú Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 13, 
30. 

124 McCarthy, M. (1990), όπ.π., σελ. 66-68. 
125 Βιβλιογραφικά στοιχεία για βασικά λεξιλόγια ευρωπαϊκών γλωσσών αναφέρονται στο Παπαδάκη, 
Ε.Α (1996), όπ.π., σελ. 68-71. 

126 McCarthy, M. (1990), όπ.π., σελ. 69-73. 
127 Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 154ú Crystal, D. (1993), όπ.π., σελ. 200. 
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των λέξεων που κατανοεί το άτοµο, όταν αυτές χρησιµοποιούνται προφορικά ή 

γραπτά από άλλους. 

Η πλήρης ένταξη µιας λέξης στο δεκτικό λεξιλόγιο ενός ατόµου συνεπάγεται ότι το 

άτοµο αυτό µπορεί να128: 

- αναγνωρίζει τον ακουστικό και τον γραπτό τύπο της λέξης 

- αναγνωρίζει ότι η λέξη αποτελείται από διάφορα µέρη 

(µορφήµατα) και να µπορεί να συσχετίσει τα µορφήµατα αυτά µε τη σηµασία 

της λέξης 

- κατανοεί τη σηµασία της λέξης σε συγκεκριµένο κειµενικό 

πλαίσιο 

- γνωρίζει την έννοια πίσω από τη λέξη, πράγµα που του επιτρέπει 

να κατανοεί τη λέξη σε ποικίλα κειµενικά πλαίσια 

- γνωρίζει την ύπαρξη λέξεων που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη 

- κρίνει αν η λέξη χρησιµοποιείται σωστά σε µια πρόταση 

- γνωρίζει λέξεις που συνδυάζονται µε τη συγκεκριµένη στη 

δηµιουργία πολυλεκτικών λεξικών µονάδων 

- γνωρίζει αν είναι ασυνήθιστη λέξη. 

 Μόνο ένα µέρος από το σύνολο αυτών των λέξεων που κατανοεί, χρησιµοποιεί το 

άτοµο στο λόγο του και οι λέξεις αυτές αποτελούν το παραγωγικό ή ενεργητικό 

λεξιλόγιο129. Κατά τον Corson, ο οποίος διακρίνει το λεξιλόγιο σε παθητικό και 

ενεργητικό σύµφωνα µε τη χρήση και όχι σύµφωνα µε το βαθµό γνώσης των λέξεων, 

το παθητικό λεξιλόγιο περιλαµβάνει τέσσερις τύπους λεξιλογίων: το ενεργητικό 

λεξιλόγιο, λέξεις τις οποίες το άτοµο δεν γνωρίζει πλήρως, λέξεις χαµηλής 

συχνότητας, οι οποίες δεν είναι άµεσα διαθέσιµες προς χρήση, και λέξεις τις οποίες 

αποφεύγει να χρησιµοποιήσει. Έτσι, αρκετές λέξεις του παθητικού λεξιλογίου µπορεί 

να είναι πολύ γνωστές, αλλά να µη χρησιµοποιούνται ποτέ και, εποµένως, να µην 

εντάσσονται στο ενεργητικό λεξιλόγιο130. Όπως είναι φανερό, στο δεκτικό λεξιλόγιο 

του ατόµου εντάσσεται το ενεργητικό λεξιλόγιο, το οποίο είναι κατά πολύ µικρότερό 

του, αλλά και λέξεις, τις οποίες το άτοµο δεν έχει κατακτήσει πλήρως, δηλαδή σε 
                                                           
128 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 26-28, 346-347. 
129 Εells, J.M. (1978). Vocabulary development. In C. Reynolds and L. Mann (Eds.) Encyclopedia of 

Special Education. New York: John Willey and Sons, Vol. 3, σελ. 1633ú Zimmerman, I.L., Steiner, 
V.G., Pott, R.E., Boucher, J. and Lewis, V. (1997). Preschool Language Scale � 3 (U.K.), P.L.S. � 3 
(U.K.). Examiner�s Manual. U.K.: The Psychological Corporation � Harcourt Brace and Company, 
σελ. 4. 
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τέτοιο βαθµό, ώστε να τις χρησιµοποιεί στο λόγο του131. Εποµένως, το δεκτικό 

λεξιλόγιο είναι µεγαλύτερο από το παραγωγικό λεξιλόγιο του ατόµου, κάτι πολύ 

φυσικό, καθώς η παραγωγή ενός λεξικού τύπου απαιτεί µεγαλύτερη γνώση από ό,τι η 

κατανόησή του, και καθώς στην καθηµερινή γλωσσική επικοινωνία εξασκείται 

περισσότερο η δεκτική � προσληπτική χρήση της γλώσσας παρά η παραγωγική: 

περισσότερες είναι οι περιπτώσεις, στις οποίες λειτουργούµε ως δέκτες γλωσσικών 

µηνυµάτων, από εκείνες, στις οποίες λειτουργούµε ως ποµποί132. 

Ο Deighton διακρίνει τους εξής τύπους δεκτικού λεξιλογίου133: σε α) Ακουστικό 

(listening vocabulary). Είναι το σύνολο των λέξεων που κατανοεί το άτοµο, όταν τις 

ακούει στην προφορική επικοινωνία. β) Αναγνωστικό (reading vocabulary). Είναι το 

σύνολο των λέξεων που κατανοεί το άτοµο, όταν τις διαβάζει στη γραπτή 

επικοινωνία. Το αναγνωστικό λεξιλόγιο είναι µεγαλύτερο από το ακουστικό, διότι 

κατά την ανάγνωση ο αναγνώστης αφενός έχει µεγαλύτερη άνεση χρόνου, για να 

κατανοήσει µια λέξη από τα συµφραζόµενα, και, αφετέρου, δεν υπάρχει ο κίνδυνος 

µη κατανόησης της λέξης λόγω µη σωστής προφοράς της από τον οµιλητή. 

Σε παλαιότερες µελέτες χρησιµοποιούνταν κυρίως οι όροι «παθητικό λεξιλόγιο» και 

«ενεργητικό λεξιλόγιο» δηλώνοντας ό,τι και οι όροι «παραγωγικό λεξιλόγιο» και 

«δεκτικό λεξιλόγιο» αντίστοιχα. Ο Belyayev ασκώντας κριτική κυρίως στη χρήση 

των επιθέτων «ενεργητικό» και «παθητικό» υποστήριξε ότι η κατανόηση του 

προφορικού και του γραπτού λόγου δεν πρέπει να θεωρείται παθητική δεξιότητα και, 

εποµένως, ούτε το λεξιλόγιο που απαιτείται για αυτή τη δεξιότητα πρέπει να 

θεωρείται παθητικό134. Η χρήση του επιθέτου «δεκτικό» αντί του επιθέτου 

«παθητικό» προτάθηκε, για να µη δηµιουργείται η εντύπωση ότι η κατανόηση µιας 

λέξης, η κατάκτηση της σηµασίας της είναι µια παθητική διαδικασία. Κατ� 

αναλογίαν, η χρήση του επιθέτου «παραγωγικό» αντί του επιθέτου «ενεργητικό» 

                                                                                                                                                                     
130 Corson, D.J. (1995). Using English Words. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, σελ. 44-45. 
Παράθεση στο Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 25ú Hatch, E. and Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 370. 

131 Templin, M.C. (1957). Certain Language Skills in Children. Their Development and 
Interrelationships. Minneapolis: The University of Minnesota Press, σελ. 105. 

132 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 28-29. 
133 Deighton, L.G. (1971), όπ.π., σελ. 462. βλ. Και Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 317-318. 
134 Belyayev, B.V. (1963). The receptive, reproductive and productive command of a foreign language. 

In The Psychology of Teaching Foreign Languages. New York: Macmillan, σελ. 176-193. Παράθεση 
στο Hatch, E. And Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 370. Βλ. και Παπαβασιλείου�Χαραλαµπάκη, Ι. 
(2001). Για µια αποτελεσµατική διδασκαλία του λεξιλογίου. Το παιχνίδι µε τις λέξεις. Τα 
Εκπαιδευτικά, 59-60, σελ. 131-149, όπου επισηµαίνεται η χρήση των όρων παθητικό και ενεργητικό 
λεξιλόγιο στα επίσηµα Προγράµµατα ∆ιδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ελληνική 
Εκπαίδευση. 
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υιοθετήθηκε για να δηλώνεται ξεκάθαρα η αναφορά στις λέξεις που χρησιµοποιεί το 

άτοµο για την παραγωγή λόγου. 

Τονίζεται, βέβαια, ότι η διάκριση αυτή του ατοµικού λεξιλογίου σε δεκτικό και 

παραγωγικό δεν περιγράφει κάποια διχοτόµηση του λεξιλογίου αλλά µία συνέχεια 

της γνώσης των λέξεων135. Η κατάκτηση µιας λέξης αποτελεί µα διαδικασία πολλών 

συνεχόµενων σταδίων και δεν χαρακτηρίζεται από την άµεση µετάβαση από την 

άγνοια στη γνώση της λέξης136. 

Τους όρους δεκτικό λεξιλόγιο και παραγωγικό λεξιλόγιο χρησιµοποιούµε στην 

εργασία αυτή. 

                                                           
135 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 25ú Hatch, E. And Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 370. 
136 Hatch, E. And Brown, C. (1995), όπ.π., σελ. 371. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΚΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

3.1. Μεθοδολογικοί προβληµατισµοί: Παράγοντες που 

επηρεάζουν τον υπολογισµό του µεγέθους του δεκτικού 

λεξιλογίου 
 

Στον υπολογισµό του µεγέθους του λεξιλογίου ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων 

υπεισέρχονται οι εξής µεθοδολογικοί παράγοντες: α) το µέγεθος του σώµατος των 

λέξεων (corpus), από το οποίο επιλέγεται το χρησιµοποιούµενο στην έρευνα  δείγµα 

λέξεων, β) ο ορισµός της λέξης από τον ερευνητή και γ) τα κριτήρια, µε τα οποία ο 

ερευνητής διαπιστώνει τη γνώση της λέξης από το υποκείµενο137.  

Σηµειώνεται ότι οι µεθοδολογικοί αυτοί παράγοντες επιδρούν στον υπολογισµό του 

µεγέθους και όχι σε αυτό καθαυτό το µέγεθος του λεξιλογίου, τοµέα όπου εξετάζεται 

η επίδραση άλλων παραγόντων (βιολογικών και κοινωνικών). Η επίδραση των 

µεθοδολογικών παραγόντων είναι τόσο σηµαντική, ώστε στην υποθετική περίπτωση, 

κατά την οποία τα υποκείµενα µιας έρευνας αποτελούν κατά την ίδια χρονική 

περίοδο υποκείµενα και µιας άλλης έρευνας, που διαφοροποιείται µεθοδολογικά από 

την πρώτη, είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ διαφορετικά συµπεράσµατα σχετικά 

µε το µέγεθος του ίδιου είδους του λεξιλογίου τους. Μπορούµε να πούµε ότι οι 

µεθοδολογικοί παράγοντες επιδρούν στη µέτρηση του λεξιλογίου ανεξάρτητα από τα 

οποιαδήποτε χαρακτηριστικά των υποκειµένων. Η επίδραση αυτή έχει επισηµανθεί, 

όπως θα δούµε παρακάτω, από αρκετούς ερευνητές. Ο ερευνητής πρέπει να έχει 

υπόψη του τους µεθοδολογικούς αυτούς παράγοντες, που καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό τα αποτελέσµατα των ερευνών, ώστε να µπορεί να κάνει τις µεθοδολογικές 

επιλογές του, να κατανοεί καλύτερα και να κρίνει τις προηγούµενες έρευνες και να 

συγκρίνει τα αποτελέσµατά τους µε τα δικά του. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε 

να φωτίσουµε τις επιδράσεις των µεθοδολογικών αυτών παραγόντων στον 

υπολογισµό του λεξιλογίου των υποκειµένων µιας έρευνας. 

 

3.1.1   Το µέγεθος του σώµατος των λέξεων (corpus) αναφοράς. 

                                                           
137 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 314ú Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 105. 
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Το σώµα των λέξεων (corpus) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δεξαµενή, από την 

οποία θα επιλεγούν οι λέξεις που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνα, µπορεί να 

προέρχεται από λέξεις που περιέχονται σε ένα (διάσηµο, συνήθως) λογοτεχνικό 

έργο138, στα έργα ενός καταξιωµένου συγγραφέα, στα περιεχόµενα ενός σχολικού 

βιβλίου, σε λεξικά, σε καταλόγους συχνόχρηστων λέξεων και σε καταλόγους 

βασικού λεξιλογίου (όπως αυτοί που περιέχονται στο Βιβλίο του ∆ασκάλου για το 

µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας κάθε τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου)139. Πολύ 

γνωστός κατάλογος των πιο συχνών σε χρήση λέξεων της αγγλικής γλώσσας είναι 

αυτός του Ed. Thorndike, ο οποίος στην Α΄  έκδοσή του το 1921 περιείχε 10.000 

λέξεις, στη Β΄  έκδοση 20.000 λέξεις και στην Γ΄  έκδοση (µε τη σύµπραξη του I. 

Lorge) 30.000 λέξεις140. Οι λέξεις καταγράφονται σύµφωνα µε τη συχνότητα 

εµφάνισής τους σε ένα µεγάλο corpus γλωσσικού υλικού, στο οποίο 

περιλαµβάνονται κείµενα από έργα παιδικής λογοτεχνίας και διδακτικά εγχειρίδια 

του ∆ηµοτικού Σχολείου. Ο κατάλογος αυτός κατατάσσει κάθε λέξη σύµφωνα µε τη 

συχνότητα εµφάνισής της στο corpus, αλλά δεν µας πληροφορεί, (ειδικά για τις 

πολύσηµες και τις οµόγραφες λέξεις), για τη σηµασία, µε την οποία εµφανίζονται οι 

λέξεις141. 

Ένας νεότερος κατάλογος συχνόχρηστων λέξεων της αγγλικής γλώσσας συντάχθηκε 

µε βάση ένα corpus 5.000.000 λέξεων που προέρχονταν από 1.000 διαφορετικές 

πηγές, κυρίως από τα διδακτικά εγχειρίδια των σχολικών τάξεων 3η και 9η. 

Αποτέλεσµα ήταν η σύνταξη ενός καταλόγου 86.741 διαφορετικών λέξεων 

                                                           
138 D� Anna, C.A. ,  Rechmeister, E. and Hall, J.   (1991). Toward a meaningful definition of 

vocabulary size. Journal of Reading Behavior, 23 (1) σελ. 109-110. 
139 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 363. 
140 Thorndike, E.L. (1921). The Teacher�s Word Book. New York: Teacher�s College Pressú 

Thorndike, E.L. (1932). The Teacher�s Word Book of Twenty Thousand Words Found Most 
Frequently and Widely in General Reading for Children and Young People. New York:  Bureau of 
Publications, Teacher�s College. Columbia Universityú Thorndike, E.L., and Lorge, I. (1944). The 
Teacher�s Word Book of 30.000 Words. New York: Bureau of Publications, Teacher�s College. 
Columbia University. Παράθεση στο Smith, Μ.Κ. (1941), όπ.π., σελ. 315ú Templin, M.C. (1957), 
όπ.π., σελ. 21ú Anglin, J. (1993). Vocabulary development: a morphological analysis. Monographs of 
the Society of Research in Child Development, Ser. No. 238, Vol. 58, σελ. 164ú Landau, S.I. (1989). 
Dictionaries. The Act and Craft of Lexicography. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 14ú 
Calfee, R., and Drum, P. (1986). Research on teaching reading. In M.C. Wittrock (Ed.) Handbook of 
Research on Teaching. A Project of the American Educational Research Association. New York: 
Macmillan, 3rd ed., σελ. 830. 

141 Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 14ú Ellegard, A.L. (1960). Estimating vocabulary size. Word, 16, 
σελ. 221ú Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1985). Εξελικτική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. του συγγ. Τόµ. Γ΄, 
σελ. 87-88ú Mc Ghee � Bidlack, B. (1991). The development of noun definitions: a metalinguistic 
analysis. Journal of Child Language, 18, σελ. 422. 
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καταταγµένων κατά αλφαβητική σειρά και κατά σειρά συχνότητας συνολικά και 

κατά σχολική τάξη142. 

Το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι κατά πόσο τέτοιοι κατάλογοι είναι αξιόπιστοι, 

όσον αφορά τη συχνότητα των λέξεων στην παιδική γλώσσα, αφού στηρίζονται όχι 

σε corpus παιδικού λόγου, αλλά σε corpus λόγου των συγγραφέων σχολικών 

εγχειριδίων, οι οποίοι χρησιµοποίησαν ελεγχόµενο λεξιλόγιο γράφοντας για παιδιά, 

χωρίς, όµως, προηγουµένως να έχουν διενεργηθεί συστηµατικές λεξιλογικές έρευνες 

που να παρουσιάζουν το λεξιλογικό επίπεδο των παιδιών κάθε σχολικής τάξης143. 

Υποστηρίζεται ακόµα ότι η τυχαία επιλογή λέξεων από τα καθορισµένα επίπεδα 

συχνότητας ενός τέτοιου καταλόγου, δε βοηθάει στον υπολογισµό του µεγέθους του 

λεξιλογίου, καθώς ο υπολογισµός αυτός περιορίζεται από τον αριθµό των λέξεων που 

εµφανίζονται σε κάθε επίπεδο συχνότητας και από το συνολικό αριθµό των λέξεων 

που είναι σχετικά µικρός, αφού περιλαµβάνει τις πιο συχνές στη χρήση λέξεις µιας 

γλώσσας και όχι το σύνολο των λέξεών της144. Γενικά, οι υπολογισµοί µεγέθους του 

δεκτικού λεξιλογίου που γίνονται µε βάση καταλόγους συχνόχρηστων λέξεων είναι 

ανεπαρκείς, διότι προσπαθούν να υπολογίσουν το συνολικό λεξιλόγιο του 

υποκειµένου χρησιµοποιώντας ως σώµα αναφοράς ένα µόνο µέρος του συνολικού 

λεξιλογίου της γλώσσας145. 

Οι αδυναµίες αυτές θεωρείται ότι αντιµετωπίζονται επιτυχώς µε τη χρήση ενός 

συγχρονικού γενικού λεξικού ως σώµατος αναφοράς146. Όµως, σε αυτήν την 

περίπτωση σηµαντικό ρόλο παίζει το µέγεθος του λεξικού, δηλαδή, ο αριθµός των 

ληµµάτων που ερµηνεύονται σε αυτό. Κατά τη χρήση του λεξικού ως σώµατος 

                                                           
142 Carroll, J.B., Davies, P. and Richman, B. (1971). American Heritage Word Frequency Book. 

Boston: Houghton Mifflin. Παράθεση στο Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 15, και στο Nation, I.S.P. 
(2001), όπ.π., σελ. 369. 

143 Πρόκειται για το έργο: American Heritage Word Frequency Book. Βλ. Landau, S.I. (1989), όπ.π., 
σελ. 15-16. 

144 D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 110. 
145 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 314. 
146 Συγχρονικό είναι το λεξικό που επικεντρώνεται στη µελέτη του λεξιλογίου στο πλαίσιο µιας 
συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου της γλώσσας, συνήθως στη σύγχρονη µε τη συγγραφή του 
περίοδο. ∆ιαχρονικό είναι το λεξικό που επικεντρώνεται στη µελέτη της προέλευσης και της 
µεταβολής των λέξεων και των σηµασιών τους κατά τη διάρκεια περισσότερων από µίας ιστορικών 
περιόδων της γλώσσας. Γενικό είναι το λεξικό που ερµηνεύει όλες τις λέξεις που έχουν γενικευµένη 
χρήση, ενώ τα ειδικά λεξικά ερµηνεύουν εξειδικευµένους όρους διαφόρων επιστηµών, 
επαγγελµατικών και κοινωνικών χώρων, και δίνουν πληροφορίες για τη χρήση των λέξεων του 
γενικού λεξιλογίου στους συγκεκριµένους επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς και κοινωνικούς 
χώρους. Στην ελληνική λεξικογραφική παράδοση τα γενικά λεξικά ονοµάζονται, συνήθως, 
ερµηνευτικά λεξικά. Βλ. Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. (1997). Η λεξικογραφία στην εκπαίδευση. 
Στο Χρ. Τσολάκη (Επιµ.) Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. 
Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σελ. 166ú Hartmann R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 38, 61, 129, 
134ú Landau, S.I. (1989), όπ.π. σελ. 31. 
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αναφοράς επιλέγεται ένα δείγµα λέξεων από αυτές που ερµηνεύει και εξετάζεται η 

γνώση της σηµασίας των επιλεγµένων λέξεων από το υποκείµενο. Το δεκτικό 

λεξιλόγιο του υποκειµένου προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των 

λέξεων του δείγµατος, τις οποίες κατανοεί, επί την αναλογία κάθε λέξης του 

δείγµατος προς το σύνολο των λέξεων � ληµµάτων του λεξικού. Επειδή το δείγµα 

των λέξεων για µεθοδολογικούς λόγους της έρευνας (αποφυγή κόπωσης 

υποκειµένου, αποφυγή µακρόχρονης εξέτασης) δεν µπορεί να είναι πολύ µεγάλο 

(συνήθως δεν υπερβαίνει τις 400-500 λέξεις), το µέγεθος της αναλογίας καθορίζεται 

από το µέγεθος του λεξικού. Έτσι, για δείγµα 500 λέξεων από λεξικό συνολικού 

µεγέθους 50.000 λέξεων � ληµµάτων, η αναλογία κάθε λέξης του δείγµατος προς τις 

συνολικές λέξεις του λεξικού είναι 1:100. Όµως, για δείγµα 500 λέξεων επιλεγµένων 

από λεξικό που ερµηνεύει 250.000 λέξεις � λήµµατα η αναλογία είναι 1:500. 

Εποµένως, το µέγεθος του λεξικού που αποτελεί το σώµα αναφοράς, καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό τον υπολογισµό του µεγέθους του λεξιλογίου. Είναι προφανές ότι όλα 

τα λεξικά δεν περιέχουν τον ίδιο αριθµό ληµµάτων. Τα γενικά λεξικά, που µας 

απασχολούν εδώ, διαφέρουν ως προς τον αριθµό των ληµµάτων που περιέχουν 

ανάλογα µε το είδος τους και το κοινό, στο οποίο απευθύνονται. Ο Landau, µε βάση 

τα λεξικά της Αγγλικής, τα διακρίνει σε 6 τύπους147: 

α) Πλήρη λεξικά (unabridged dictionaries). Πρόκειται για λεξικά, τα οποία 

καλύπτουν πλήρως το λεξιλόγιο που βρίσκεται σε γενική χρήση σε ορισµένη 

χρονική περίοδο στην ιστορία της γλώσσας και σε σηµαντικό βαθµό τα ειδικά 

λεξιλόγια (π.χ. όρους επιστηµονικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών 

οµάδων και χώρων) αναφέροντας και παραθέµατα προς διασάφηση των 

ορισµών τους. Ως λεξιλόγιο γενικής χρήσης εννοείται το σύνολο των λέξεων 

που χρησιµοποιούνται στον τύπο και στον καθηµερινό λόγο είτε σε επίσηµο, 

είτε σε ανεπίσηµο ύφος. Τα λεξικά αυτά της αγγλικής γλώσσας 

περιλαµβάνουν συνήθως 400.000-600.000 λήµµατα148. 

                                                           
147 Landau, S.I. (1989), όπ.π. σελ. 17-19. 
148 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι όροι λέξη (word) και λήµµα (lemma) δεν είναι ταυτόσηµοι. Όπως θα 
αναφερθεί εκτενέστερα στο Κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, ως λήµµατα ενός λεξικού δεν 
καταχωρίζονται µόνο οι λέξεις περιεχοµένου και οι λειτουργικές λέξεις, αλλά και οι λεξικοί τύποι 
µε γραµµατική σηµασία (προθήµατα, επιθήµατα � παραγωγικές καταλήξεις, α΄  και β΄  συνθετικά), 
αρκτικόλεξα, λεξικές φράσεις, παγιωµένες φράσεις κ.ά. Γι� αυτό µετά την επιλογή ενός λεξικού ως 
σώµατος αναφοράς, οι ερευνητές µετρούν τις λέξεις � λήµµατα που περιέχει µε βάση τον ορισµό 
που έχουν δώσει οι ίδιοι στον όρο «λέξη» για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Οι αριθµοί που 
αναφέρονται παρακάτω αφορούν το σύνολο των ληµµάτων κάθε λεξικού. Για τον τρόπο 
καταµέτρησης των ληµµάτων ενός λεξικού, βλ. Landau, S.I. (1989), όπ.π. 15-16. Λήµµα είναι κάθε 
λέξη ή φράση που τυπώνεται µε έντονα µαύρα γράµµατα και ορίζεται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο 
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β) Κολεγιακά λεξικά (college dictionaries). Πρόκειται για τα πιο διαδεδοµένα 

στο εµπόριο λεξικά γραφείου ή εργασίας (desk dictionaries), τα οποία 

απευθύνονται στο επίπεδο σπουδαστών των Αµερικανικών Κολεγίων. 

Περιέχουν περίπου 150.000-170.000 λήµµατα. 

γ) Ηµιπλήρη λεξικά (semi-unabridged dictionaries). Είναι λεξικά που 

τοποθετούνται µεταξύ των πλήρων και των κολεγιακών και περιέχουν 

περίπου 260.000 λήµµατα. 

δ) Λεξικά γραφείου ή εργασίας (desk dictionaries). Τα λεξικά αυτά 

περιλαµβάνουν περίπου 60.000-100.000 λήµµατα, δίνουν συνοπτικότερους 

ορισµούς και λιγότερες σηµασίες για κάθε λέξη από ό,τι τα κολλεγιακά 

λεξικά. Συνήθως δίνουν την προφορά των λέξεων και πολύ συνοπτικά την 

ετυµολογία τους. Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται και τα πρόσφατα 

λεξικά της Κοινής Νεοελληνικής149. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ένα λεξικό 

που περιέχει πάνω από 60.000 λήµµατα καλύπτει όλες σχεδόν τις ανάγκες 

παραγωγής και κατανόησης µιας γλώσσας µε πλούσιο λεξιλόγιο, όπως η 

Νεοελληνική150. 

ε) Λεξικά τσέπης (pocket dictionaries). Πρόκειται για λεξικά µικρών 

διαστάσεων που περιέχουν 40.000-60.000 λήµµατα, στα οποία οι ορισµοί 

δίνονται µε συνώνυµα των οριζόµενων ληµµάτων. 

                                                                                                                                                                     
στο λεξικό. Κύριο λήµµα (main entry) είναι η κεφαλή (head word), µε την οποία αρχίζει η 
καταχώρηση, το άρθρο για έναν λεξικό στοιχείο (lexical item) στο λεξικό. Συνήθως, το κύριο 
λήµµα τυπώνεται µε µεγάλα έντονα γράµµατα και προεξέχει στην αριστερή πλευρά της στήλης 
του λεξικού. Υπολήµµα (sub-lemma) είναι η παράγωγη λέξη ή φράση που τυπώνεται µε έντονα 
µαύρα γράµµατα, µικρότερα από αυτά του κυρίου λήµµατος και καταχωρίζεται στο τέλος του 
άρθρου. Στη λεξικογραφική βιβλιογραφία αναφέρονται ακόµα και οι όροι υποτεταγµένο λήµµα, 
δευτερεύον λήµµα (run-on entry). Στην εργασία µας, κάτω από τον όρο υπολήµµα 
συµπεριλαµβάνουµε όλους αυτούς τους όρους. Ως υπολήµµα µπορεί να καταχωρίζεται και µια 
χρήση του λήµµατος διαφορετική από τις προηγούµενες. Ο Landau υπολογίζει ότι µόνο το 44-50% 
των ληµµάτων των περισσοτέρων Αµερικανικών Κολεγιακών λεξικών αποτελεί κυρίως λήµµατα 
και το υπόλοιπο αποτελεί υπολήµµαταú βλ. Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 87-89. Πολλές φορές οι 
όροι «lemma», «sub-lemma» χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µε τους όρους «entry» (καταχώριση) 
και «sub-entry» (υποκαταχώριση). Ο όρος καταχώριση, όµως, είναι ευρύτερος του όρου λήµµα, 
διότι περιλαµβάνει και το λήµµα και τις γραµµατικές και σηµασιολογικές πληροφορίες (comment) 
που δίνονται γι� αυτό. Το λήµµα αποτελεί την αρχή, την κεφαλή της καταχώρισης. 
Υποκαταχωρίσεις υπάρχουν, όταν στο ίδιο λήµµα δίνονται πάνω από µία διαφορετικές σηµασίες 
που διακρίνονται µεταξύ τους µε αριθµητικό δείκτη. Οι πληροφορίες που δίνονται για ένα 
υπολήµµα αποτελούν υποκαταχώριση, της οποίας αρχή είναι το υπολήµµα. Για τους παραπάνω 
όρους βλ. Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π. σελ. 23, 50, 67, 83, 132-133ú Crystal, D. 
(1980), όπ.π., σελ. 132, 209ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 7-8. 

149 Μοσχονά, Σπ. (2000α). Λεξικά για τα Ελληνικά του 21ου αιώνα. Εφηµ. Η Καθηµερινή 5 Νοεµβρίου 
2000, σελ. 49.  

150 Χαραλαµπάκη, Χρ. (1992). Νεοελληνικός Λόγος. Μελέτες για τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία και το 
Ύφος. Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 310. 
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στ) Σχολικά λεξικά (school dictionaries). Πρόκειται για λεξικά που 

απευθύνονται σε µαθητές των διαφόρων σχολικών τάξεων. Στην αγγλική 

γλώσσα τα µικρότερα από αυτά (junior) απευθύνονται στους µαθητές των 

ανώτερων τάξεων 4η � 8η και περιέχουν 40.000-60.000 λήµµατα. Τα µεσαία 

απευθύνονται στους µαθητές των τάξεων 6η � 10η και περιέχουν ελαφρώς 

υψηλότερο αριθµό ληµµάτων, ενώ αυτά που απευθύνονται στους µαθητές 

Γυµνασίου περιέχουν περίπου 75.000-100.000 λήµµατα και ταυτίζονται µε τα 

λεξικά γραφείου151. Στη χώρα µας ανάλογα λεξικά για µαθητές ∆ηµοτικού 

Σχολείου ειδικά για αυτούς των πρώτων σχολικών τάξεων, περιέχουν περίπου 

5.000 λήµµατα152. 

Πόσο πολύ επηρεάζεται ο υπολογισµός του ατοµικού λεξιλογίου από το µέγεθος του 

λεξικού που χρησιµοποιείται ως σώµα αναφοράς φαίνεται από το εξής παράδειγµα: 

αν το δείγµα λέξεων προέρχεται από ένα λεξικό που περιλαµβάνει 50.000 λήµµατα, 

το µέγιστο δυνατό µέγεθος του ατοµικού λεξιλογίου θα είναι 50.000 λέξεις και θα 

επιτευχθεί µόνο αν το υποκείµενο γνωρίζει όλες τις λέξεις του δείγµατος. Αντίθετα, 

αν το δείγµα λέξεων προέρχεται από κάποιο λεξικό που περιλαµβάνει 250.000 

λήµµατα, το υποκείµενο χρειάζεται να γνωρίζει µόνο το 20% των λέξεων του 

δείγµατος για να θεωρηθεί ότι γνωρίζει 50.000 λέξεις. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι για 

να αποφεύγουµε σηµαντική υποεκτίµηση του µεγέθους του λεξιλογίου, πρέπει το 

δείγµα λέξεων να επιλέγεται από πλήρες λεξικό, το οποίο θα χρησιµοποιείται ως 

σώµα αναφοράς153. Την πρόταση αυτή µπορούµε να τη διατυπώσουµε και 

διαφορετικά: όσο µεγαλύτερο είναι το λεξικό, από το οποίο προέρχεται το δείγµα 

των λέξεων, στις οποίες εξετάζεται το υποκείµενο, τόσο µεγαλύτερο θα προκύπτει το 

µέγεθος του λεξιλογίου του υποκειµένου. Οι Miller και Wakefield παρατήρησαν ότι 

ακόµα και ένα πλήρες γενικό συγχρονικό λεξικό δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνει 

                                                           
151 Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 17-19. Αντίθετη εκτίµηση για τη σχέση κολεγιακού λεξικού και 
λεξικού γραφείου διατύπωσαν οι Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 22, 37. 

152 Για µια κριτική σε λεξικά της Νεοελληνικής Γλώσσας για παιδιά βλ. Σαραφίδου, Τρ. (2000). 
Νεοελληνικά λεξικά για παιδιά: µερικά ζητούµενα και δεδοµένα. Στο Ζ. Γαβριηλίδου (Επιµ.) 
Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία. Πρακτικά Ηµερίδας 
26 Οκτωβρίου 1999. Ξάνθη: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, 
σελ. 38-48ú Τελόπουλου, Θ. (2000). Προσπάθειες σύνταξης ενός επικοινωνιακού λεξικού για παιδιά. 
Στο Ζ. Γαβριηλίδου (Επιµ.) Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική 
Ηλικία. Πρακτικά Ηµερίδας 26 Οκτωβρίου 1999. Ξάνθη: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, σελ. 61-72ú Τασιόπουλου, Β. (1997). Το ερµήνευµα του 
λήµµατος και η παιδική γλώσσα. Στο Χρ. Τσολάκη (Επιµ.) Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. 
Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σελ. 222-235. 

153 Anglin, J. (1993), όπ.π. σελ. 9ú Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 314ú Templin, M.C. (1957), όπ.π., 
σελ. 106. 
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όλες τις λέξεις ειδικών λεξιλογίων που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένους 

επιστηµονικούς και κοινωνικούς χώρους (π.χ. όρους νοµικής, ιατρικής, 

επαγγελµάτων, αργκό, ύβρεις, λέξεις της πιάτσας)154. Έτσι, ένα γενικό λεξικό µπορεί 

να µη συµπεριλαµβάνει πλήρως το συνολικό λεξιλόγιο του νέου, του επιστήµονα, 

του κατοίκου µιας περιοχής όπου οµιλείται κάποιο γεωγραφικό ιδίωµα. Αυτό 

σηµαίνει ότι, αν αυτά τα άτοµα εξετάζονταν µε δείγµα λέξεων προερχόµενο από ένα 

γενικό λεξικό, θα φαινόταν ότι γνωρίζουν λιγότερες λέξεις από όσες πραγµατικά 

γνωρίζουν, αφού δε θα εξετάζονταν σε ειδικά λεξιλόγια. Ένα γενικό λεξικό, όµως, 

καλύπτει πλήρως, κατά τη γνώµη µας, το γενικό τους λεξιλόγιο, αυτό το οποίο 

χρησιµοποιούν στην επικοινωνία τους τόσο µε την ευρύτερη γλωσσική κοινότητα, 

όσο και µε στην ιδιαίτερη γλωσσική τους κοινότητα. Όσον αφορά, δηλαδή, το 

λεξιλόγιο οµιλητών κάποιου γεωγραφικού ιδιώµατος το γενικό τους λεξιλόγιο 

εµπλουτίζεται µε τις λέξεις του ειδικού λεξιλογίου, τις οποίες κατανοούν και 

χρησιµοποιούν µόνο τα µέλη της ίδιας περιορισµένης γλωσσικής κοινότητας155. 

Άλλωστε, στόχος των λεξιλογικών ερευνών αυτού του είδους (που χρησιµοποιούν ως 

σώµα αναφοράς ένα γενικό λεξικό) είναι η ανακάλυψη του γενικού λεξιλογίου των 

υποκειµένων µε σκοπό τον εντοπισµό της επίδρασης ορισµένων παραγόντων στην 

κατάκτηση των λέξεων και όχι η ανακάλυψη της γνώσης ειδικών λεξιλογίων 

περιορισµένης χρήσης. 

Οι Miller και Wakefield συγκρίνοντας ένα πλήρες λεξικό µε δύο µικρότερα γενικά 

λεξικά έδειξαν ότι αρκετά κύρια λήµµατα του πλήρους λεξικού δεν καταχωρίζονται 

ως κύρια λήµµατα στα άλλα δύο γενικά λεξικά. Κατά τη γνώµη τους αυτό δείχνει ότι 

ένα γενικό λεξικό δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνει ούτε όλες τις λέξεις των ειδικών 

λεξιλογίων ούτε όλες τις λέξεις του γενικού λεξιλογίου156. Στην άποψή τους αυτή θα 

µπορούσαµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

α) Στη σύγκρισή τους έλαβαν υπόψη µόνο τα κύρια λήµµατα των λεξικών και 

αγνόησαν τα υπολήµµατα. Υπάρχει, λοιπόν, το ενδεχόµενο, όπως συχνά συµβαίνει 

στη λεξικογραφία, το ίδιο λήµµα στο ένα λεξικό να καταχωρίζεται ως κύριο και σε 

κάποιο άλλο λεξικό ως υπολήµµα. Αυτό δε σηµαίνει ότι το λήµµα δεν καταχωρίζεται 

                                                           
154 Miller, G.A. and Wakefield, P.C. (1993). Commentary: on Anglin�s analysis of vocabulary growth. 

In J.M. Anglin, Vocabulary development: a morphological analysis. Monographs of the Society for 
Research in Child Development, Ser. No 238, Vol. 58, No 10, σελ. 170-171. 

155 Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 108-109. 
156 Miller, G.A. and Wakefield, P.C . (1993), όπ.π., σελ. 171-172. 
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στο λεξικό, αλλά ότι καταχωρίζεται σε διαφορετική θέση από εκείνη, στην οποία 

καταχωρίζεται σε κάποιο άλλο λεξικό. 

β) Για να γίνει µια τέτοια σύγκριση µεταξύ των λεξικών πρέπει να µην 

υπάρχει διαφορά άνω της πενταετίας στο χρόνο έκδοσής τους, καθώς µε πολύ 

γρήγορο ρυθµό νέες λέξεις κάθε χρόνο εισρέουν στη γλώσσα157.  

γ) Οι διαφορές στο corpus των κειµένων, από το οποίο προέρχονται τα 

λήµµατα του λεξικού, στις λεξικογραφικές αρχές και στα υποκειµενικά 

κριτήρια των λεξικογράφων (ιδιαίτερα όταν τα λήµµατα δεν προέρχονται από 

corpus κειµένων), είναι δυνατόν να ευθύνονται για την «ανοµοιοµορφία» του 

ληµµατολογίου των λεξικών. 

δ) Οι διαφορές στο ληµµατολόγιο σύγχρονων µεταξύ τους γενικών λεξικών 

είναι αναπόφευκτες. Κατά τη γνώµη µας, η ύπαρξη µικρού σχετικά αριθµού 

διαφορών δεν αποτελεί πρόβληµα. Πρόβληµα αποτελεί η ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού διαφορών, τόσο µεγάλου, ώστε να διαφοροποιεί δραστικά το 

ληµµατολόγιο του ενός λεξικού από ένα άλλο σύγχρονό του, σαν να 

περιγράφουν το λεξιλόγιο διαφορετικών µορφών της γλώσσας στη ίδια 

χρονική περίοδο158. 

Υποστηρίζουµε ότι η χρήση γενικών συγχρονικών, κατά το δυνατόν πληρέστατων 

λεξικών ως σωµάτων αναφοράς σε έρευνες που αποσκοπούν στον υπολογισµό του 

λεξιλογίου ατόµων ή οµάδων είναι η πιο ενδεδειγµένη πρακτική, διότι τα λεξικά 

αυτού του τύπου προσπαθούν να συµπεριλάβουν όλες σχεδόν τις λέξεις που 

βρίσκονται σε γενική χρήση από τη γλωσσική κοινότητα. Κατάλογοι λέξεων, µικρά 

λεξικά και ειδικά λεξικά περιλαµβάνουν µόνο ένα µικρό µέρος του συνολικού 

λεξιλογίου της γλώσσας. 

 

3.1.2   Ο ορισµός της λέξης από τον ερευνητή 

Ο ορισµός που θα δώσει ο ερευνητής στον όρο λέξη θα επηρεάσει το µέγεθος του 

σώµατος των λέξεων, αφού µε βάση τον ορισµό αυτό θα διακρίνει από τα λήµµατα 

ενός λεξικού εκείνα που αποτελούν λέξεις και, εποµένως, θα αποτελέσουν το σώµα 

αναφοράς της έρευνάς του. Είναι δυνατόν, µε βάση τους διαφορετικούς ορισµούς 
                                                           
157 Για το πόσο µικρό χρονικό διάστηµα απαιτείται για µια καινούργια λέξη να ενταχθεί στο γενικής 
χρήσης λεξιλόγιο και συνεπώς στο ληµµατολόγιο ενός λεξικού βλ. Crystal, D. (1996), όπ.π., σελ. 
132. 



 231

που δίνουν στον όρο λέξη δύο ερευνητές, να υπολογίζεται τελείως διαφορετικά ο 

αριθµός των λέξεων που καταχωρίζονται στο ίδιο λεξικό. Έτσι, ορίζοντας τη λέξη ως 

«το λήµµα του λεξικού» και εξαιρώντας προθήµατα, επιθήµατα και διπλούς τύπους 

οι Seashore και Eckerson159 καταµέτρησαν στο πλήρες λεξικό των Funk and 

Wagnalls (1937) New Standard Dictionary of the English Language, New York, 

Funk and Wagnalls, 370.265 λέξεις (βασικές � ρίζες, παράγωγες και σύνθετες). 

Σύµφωνα, όµως, µε τα κριτήρια του Thorndike160 το ίδιο λεξικό περιέχει 213.392 

λέξεις, δηλαδή 42% λιγότερες από τον υπολογισµό των Seashore και Eckerson. Αυτό 

συµβαίνει, επειδή ο Thorndike αρκετούς λεξικούς τύπους, όπως επιρρήµατα, 

συγκριτικούς και υπερθετικούς βαθµούς επιθέτων, ρηµατικούς τύπους (π.χ. 

απαρέµφατα, µετοχές) δεν τους θεωρεί ξεχωριστές λέξεις, αλλά ποικιλίες (variations) 

της κύριας λέξης � λήµµατος161. 

Η D� Anna et al. στην έρευνά τους όρισαν τη λέξη ως «το κύριο λήµµα του λεξικού» 

αλλά υπολογίζοντας τις λέξεις που καταχωρίζονται στο λεξικό Oxford American 

Dictionary162, το οποίο χρησιµοποίησαν, περιόρισαν ακόµα περισσότερο τον ορισµό 

που έδωσαν στη λέξη. Από το σύνολο των ληµµάτων του λεξικού αφαίρεσαν 

προθήµατα, επιθήµατα, βραχυγραφίες αλλά και τεχνικούς και επιστηµονικούς όρους, 

διότι κατά τη γνώµη τους ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια και δεν αποτελούν λέξεις του 

κοινού λεξιλογίου (vocabulary words). Επίσης, δεν καταµέτρησαν γράµµατα, 

ονόµατα γραµµάτων, λέξεις ενωµένες µε παύλα, πολυλεκτικά λήµµατα, λέξεις των 

αργκό, λέξεις µε κεφαλαία γράµµατα (κύρια ονόµατα), ξένες λέξεις, διπλούς τύπους, 

συνηρηµένες λέξεις, απαρχαιωµένες λέξεις, επιφωνήµατα και από τα οµόγραφα όσα 

εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες163. Αποτέλεσµα ήταν να υπολογίσουν αρκετά 

περιορισµένο το σύνολο των λέξεων του λεξικού και, εποµένως, να υποεκτιµήσουν 

το λεξιλόγιο των υποκειµένων τους164. 

                                                                                                                                                                     
158 Για τις διαφορές που εντοπίζονται στο ληµµατολόγιο των τεσσάρων πιο σύγχρονων ελληνικών 
λεξικών βλ. Ιορδανίδου, Α. (2000). Σύγκριση και αξιολόγηση των τεσσάρων λεξικών. Εφηµ. Η 
Καθηµερινή 5 Νοεµβρίου 2000, σελ. 56-57. 

159 Seashore, R.H.  and Eckerson, L.D. (1940). The measurement of individual differences in general 
English vocabularies. Journal of Educational Psychology, 31, σελ. 14-38. Παράθεση στο Smith, 
M.K. (1941), όπ.π., σελ. 315. 

160 Όπως παρατίθενται στο Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 315. 
161 Smith, M.K. (1941), όπ.π. σελ. 313-316ú  Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 105. 
162 Ehrlich, Ε.,  Flexner, St.B., Carruth G., and Hawkins, J.M. (1980). Oxford American Dictionary. 

New York: Oxford University Press. Σχετικά µε το λεξικό αυτό βλ. Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 
347. 

163 D� Anna, et al. (1991), όπ.π., σελ. 113-114. 
164 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 136-138. 
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Κατά την άποψή µας, η µη καταµέτρηση ξένων λέξεων, διπλών τύπων, λέξεων της 

αργκό και επιστηµονικών όρων δεν µπορεί να γίνεται εύκολα από τον ερευνητή, 

ειδικά όταν χρησιµοποιεί λεξικά που βασίζονται σε corpus κειµένων, από τα οποία 

προέρχονται οι λέξεις που ερµηνεύονται. Ο ερευνητής δεν πρέπει να επεµβαίνει στο 

έργο του λεξικογράφου. Οπωσδήποτε και µε βάση το σκοπό της έρευνας µπορούν να 

εξαιρούνται από τον υπολογισµό των λέξεων του λεξικού ορισµένοι λεξικοί τύποι. 

Όµως, η εξαίρεση αυτή πρέπει να γίνεται µε σύνεση και µε αποσαφηνισµένους τους 

σκοπούς που εξυπηρετεί. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων γίνονται οι εξαιρέσεις 

αυτές, δεν είναι ούτε απόλυτα καθορισµένα ούτε κοινά για όλες τις έρευνες. 

Άλλωστε, ένα πλήθος ερωτηµάτων εγείρεται, όπως: Ποια λέξη είναι εγκυκλοπαιδικός 

όρος; Ποια λέξη είναι επιστηµονικός όρος; Πόση είναι η απόσταση, η οποία τις 

χωρίζει από τις λέξεις που έχουν γενική χρήση; Ποια είναι η γενική χρήση των 

επιστηµονικών όρων165; Όταν αφαιρούνται τα ονόµατα κρατών θα πρέπει να 

αφαιρούνται και τα παράγωγά τους εθνικά επίθετα; Σε ερωτήµατα αυτού του τύπου 

οι απαντήσεις δεν είναι ούτε εύκολες ούτε µόνιµες, καθώς το λεξιλόγιο ως µέρος 

ενός ζωντανού οργανισµού, της γλώσσας, αλλάζει, εµπλουτίζεται και συχνά πολλές 

λέξεις που χρησιµοποιούνταν µόνο στο λόγο των ειδικών, περνούν σε γενική χρήση. 

Έχοντας ως παράδειγµα τη νεοελληνική γλώσσα µπορούµε να σκεφτούµε πόσοι 

ειδικοί όροι της χρηµατοοικονοµικής ορολογίας πέρασαν στο γενικό λεξιλόγιο µετά 

την ενασχόληση µεγάλου µέρους της ελληνικής κοινωνίας µε το Χρηµατιστήριο από 

το 1999 και εντεύθεν, και πόσο αυξηµένη γενική χρήση έχει γνωρίσει ο 

επιστηµονικός � ειδικός όρος �διοξίνες� µετά την πληροφόρηση για τον διατροφικό 

κίνδυνο. Εποµένως, ο ορισµός της λέξης µε δεδοµένο ότι οδηγεί σε αφαιρέσεις από 

το αρχικό σώµα λέξεων που χρησιµοποιεί κάθε ερευνητής ως σώµα αναφοράς, 

πρέπει να γίνεται µε βάση το σκοπό της έρευνας, µε βάση αυτό που πρόκειται να 

ερευνηθεί. 

Ο Nation θεωρεί ότι η ερώτηση «τι ορίζουµε ως λέξη;» σχετίζεται µε το ερώτηµα «τι 

συνεπάγεται η γνώση µιας λέξης;». Έτσι, θέτει τους εξής προβληµατισµούς166:     1) 

Η γνώση µιας λέξης περιλαµβάνει και τη γνώση των στενά συνδεδεµένων, 

παραγώγων και κλιτών τύπων της; Η γνώση του τύπου «απαντώ» σηµαίνει και τη 

γνώση των τύπων «απαντάς», «απαντούµε», «απάντηση»; 2) Θα πρέπει να µετράµε 

τα λήµµατα; Σε αυτήν την περίπτωση οι τύποι «απαντώ», «απαντάς» αποτελούν ένα 

                                                           
165 Για τη συζήτηση αυτών των θεµάτων βλ. Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 187-210. 
166 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 364. 
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λήµµα του λεξικού (απαντώ), ενώ ο τύπος «απάντηση» αποτελεί ξεχωριστό λήµµα. 

3) Μήπως πρέπει να µετράµε τις οικογένειες λέξεων; Σε αυτήν την περίπτωση οι 

παραπάνω τύποι υπολογίζονται ως µία οικογένεια. Αλλά τότε πρέπει να περιγραφεί 

µε σαφήνεια τι εντάσσεται σε µια οικογένεια λέξεων. 4) Τα κύρια ονόµατα π.χ. 

θεωρούνται λέξεις; 5) Οι δεύτεροι τύποι θεωρούνται λέξεις; 

Οι Miller και Wakefield θεωρούν ότι, αν ως λέξη ορίσουµε το συνδυασµό µιας 

έννοιας και ενός εκφωνήµατος που παίζει συντακτικό ρόλο, τότε οι τύποι «σκυλί» 

και «σκυλιά» αποτελούν δύο ξεχωριστές λέξεις και όχι µία, καθώς οι διαφορετικές 

έννοιες (ένα � πολλά σκυλιά) συνδυάζονται µε διαφορετικά εκφωνήµατα και έχουν 

διαφορετικές συντακτικές συνέπειες (συµφωνία µε τον αριθµό) για το ρήµα που 

συντάσσεται µαζί τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους λεξικούς τύπους «κυνηγώ», 

«κυνηγάς», «κυνηγώντας», «κυνηγηµένος», «ταχύς», «ταχύτερος», «ταχύτατος»167. 

O Miller διακρίνει τις λέξεις (words) από τις λεξικές µονάδες (lexical units). Η λεξική 

µονάδα είναι ένα λήµµα στο λεξικό, µέσα στο οποίο εντάσσονται διάφορες σχετικές 

µε αυτήν λέξεις. Π.χ. οι τύποι «σκοτώνω», «σκοτωµένος», «σκοτώνοντας» 

αποτελούν τρεις διαφορετικές λέξεις, αλλά µόνο µία λεξική µονάδα (�σκοτώνω�) και 

αυτή καταχωρίζεται ως λήµµα στο λεξικό. Ο Miller θεωρεί ότι ο υπολογισµός των 

λέξεων είναι προτιµότερος από τον υπολογισµό των λεξικών µονάδων168. 

Ο Anglin αντιτίθεται στην άποψη αυτή χρησιµοποιώντας τα εξής επιχειρήµατα169: 

α) Η αντιµετώπιση όλων των λεξικών � γραµµατικών τύπων ως ξεχωριστών λέξεων 

δεν βοηθάει στην έρευνα, διότι είναι αδύνατον να υπολογιστούν όλοι οι γραµµατικοί 

τύποι µιας γλώσσας και να αποτελέσουν σώµα αναφοράς για τον υπολογισµό του 

ατοµικού λεξιλογίου. 

β) Σηµαντικό είναι το παιδί να γνωρίζει την κύρια λέξη, τη λέξη που φέρει 

την αρχική, την κύρια σηµασία. Κατόπιν, µε τη γνώση των κανόνων της 

µορφολογίας της γλώσσας το παιδί θα κατακτήσει και στο δεκτικό και στο 

ενεργητικό του λεξιλόγιο τους υπόλοιπους κλιτούς τύπους (inflected forms) 

της λέξης. 

O Anglin τονίζει µάλιστα ότι, όπως συµβαίνει µε τους κανόνες της παραγωγής, έτσι 

και µε τους κανόνες της σύνθεσης των λέξεων, ο φυσικός οµιλητής της γλώσσας 

οδηγείται στην κατανόηση και χρήση περισσότερων λέξεων. Τονίζει χαρακτηριστικά 

                                                           
167 Miller, G.A. and Wakefield, P.C. (1993), όπ.π., σελ. 118. 
168 Miller, G.A. (1951). Language and Communication. New York: McGraw�Hill Company, σελ. 89. 
33.Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 181-182. 
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ότι γνωρίζοντας κάποιος µόνο 31 βασικές λέξεις, τα απόλυτα αριθµητικά (ένα�

δεκαεννέα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα, ογδόντα, 

ενενήντα, εκατό, χίλια, εκατοµµύριο, δισεκατοµµύριο) µπορεί να µετρήσει µέχρι και 

άπειρα δισεκατοµµύρια απόλυτα αριθµητικά, τα οποία δεν καταχωρίζονται στα 

λεξικά, αλλά αποτελούν λέξεις, σύµφωνα µε τον ορισµό της λέξης από τους Miller 

και Wakefield (π.χ. ένα δισεκατοµµύριο εκατόν ογδόντα ένα). Αυτό, όµως, δεν 

σηµαίνει ότι γνωρίζει ένα δισεκατοµµύριο λέξεις. Άλλωστε, κανένα λεξικό δεν 

περιέχει άπειρο αριθµό απόλυτων αριθµητικών αλλά έναν περιορισµένο αριθµό, µε 

τον οποίο παράγονται τα υπόλοιπα170. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο ορισµός που δίνεται από τον 

ερευνητή στον όρο λέξη πρέπει να είναι λειτουργικός, να είναι συµβατός µε τον 

σκοπό της έρευνάς του. Θεωρούµε ότι για τις λεξιλογικές έρευνες που στοχεύουν 

στον υπολογισµό του δεκτικού λεξιλογίου µε απόλυτους αριθµούς ο πλέον 

λειτουργικός ορισµός της λέξης είναι αυτός που την ορίζει ως: το λήµµα του λεξικού. 

Αυτός ο ορισµός της λέξης, που σηµασιολογικά ταυτίζει τη λέξη µε το λέξηµα, 

υιοθετήθηκε από την ερευνητική παράδοση που εκτείνεται από την έρευνα της M.K. 

Smith το 1941 έως την έρευνα του Anglin το 1993. Αυτός ο ορισµός της λέξης 

προσφέρει σταθερό έδαφος στον ερευνητή για τους εξής τρεις λόγους171: 

α) Τα λήµµατα του λεξικού είναι στην πλειονότητά τους λέξεις που βρίσκονται σε 

γενική χρήση στο πλαίσιο της γλωσσικής κοινότητας. 

β) Υποθέτοντας (αρκετά αφαιρετικά) ότι το λεξικό καταγράφει το σύνολο των 

λέξεων της σύγχρονης γλώσσας, δίνεται η δυνατότητα καταµέτρησής τους. Η 

αναγωγή της επίδοσης των υποκειµένων σε δείγµα λέξεων που προέρχεται 

από ένα λεξικό, στο σύνολο των λέξεων του λεξικού δίνει στον ερευνητή τη 

δυνατότητα να υπολογίσει το συνολικό λεξιλόγιο των υποκειµένων. 

γ) Στο νεότερο ερευνητή δίνεται η δυνατότητα να ελέγχει τα σώµατα λέξεων 

αναφοράς που χρησιµοποιήθηκαν σε προηγούµενες έρευνες, να γνωρίσει 

καλύτερα αυτόν το µεθοδολογικό παράγοντα των προηγούµενων ερευνών και 

να συγκρίνει τα αποτελέσµατα της δικής του έρευνας µε εκείνα των 

προηγούµενων ερευνών. 

                                                           
170 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 181-182. 
171 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 178-179. 
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Ο ορισµός της λέξης πρέπει να γίνεται από τον ερευνητή µε σαφήνεια και ακρίβεια, 

έτσι, ώστε µετρώντας κάποιος τις λέξεις � λήµµατα του λεξικού που χρησιµοποιεί ο 

ερευνητής να καταλήγει στα ίδια µε αυτόν αποτελέσµατα. Οι κατηγορίες των 

ληµµάτων εκείνων που καταµετρούνται αλλά και εκείνων που δεν καταµετρούνται 

ως λέξεις πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια από τον ερευνητή και να 

δικαιολογείται η επιλογή του.  

Ορίζοντας τη λέξη ως το λήµµα του λεξικού, το ερευνητικό ερώτηµα «πόσες λέξεις 

γνωρίζουν τα παιδιά;» (1) παίρνει τη µορφή «πόσα λήµµατα του λεξικού γνωρίζουν 

τα παιδιά;» (2). Εκτιµούµε πως, όταν ο ερευνητής έχει αποσαφηνίσει ποια λήµµατα 

θεωρεί λέξεις, το δεύτερο ερώτηµα αποδίδει µε µεγαλύτερη ακρίβεια αυτό που 

µετράει η έρευνα, διότι αυτό που πραγµατικά µετριέται είναι ο αριθµός των λέξεων � 

ληµµάτων του λεξικού που γνωρίζουν τα παιδιά. Η παραδοχή ότι τα παιδιά 

γνωρίζουν τόσες λέξεις µιας γλώσσας, όσες είναι και οι λέξεις � λήµµατα του 

λεξικού που γνωρίζουν, δεν είναι απολύτως ακριβής. Αντίθετα, είναι αρκετά 

συµβατική και προϋποθέτει την αφαιρετική παραδοχή ότι το λεξικό εµπεριέχει το 

σύνολο των λέξεων µιας γλώσσας. 

 

3.1.3  Τα κριτήρια γνώσης της λέξης 

Η επιλογή του κριτηρίου, µε το οποίο ο ερευνητής διαπιστώνει τη γνώση µιας λέξης 

από το υποκείµενο, είναι ένα σηµαντικότατο σηµείο της όλης ερευνητικής 

µεθοδολογίας172. Η χρήση διαφορετικών κριτηρίων µε σταθερούς όλους τους 

υπόλοιπους παράγοντες της έρευνας µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Ακόµα και η χρήση του ίδιου κριτηρίου µπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε την αυστηρή ή χαλαρή εφαρµογή του. Πριν 

από τη διεξαγωγή της έρευνας απαιτείται ο ερευνητής να γνωρίζει τα κριτήρια που 

έχουν χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες έρευνες σχετικές µε τη δική του, να 

προβληµατιστεί πάνω σε αυτά και να επιλέξει το κριτήριο ή τα κριτήρια εκείνα που 

θεωρεί ότι εξυπηρετούν καλύτερα την επίτευξη των σκοπών της έρευνάς του. 

Κριτήρια κατανόησης λέξεων τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορες έρευνες 

δεκτικού λεξιλογίου είναι173: 

                                                           
172 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 265. 
173 Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1985), όπ.π., σελ. 87ú Block, K. (1985). Vocabulary measures. In T. 

Husen and T. Postlethwaite (Eds.) The International Encyclopedia of Education. Oxford: Pergamon 
Press, Vol. 9 , σελ. 5472ú Smith, M.K. (1941), όπ.π. σελ. 316ú Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 
105-106. 
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α) Η διατύπωση ορισµού (εξήγηση, ερµηνεία) για την εξεταζόµενη λέξη από το 

υποκείµενο. 

β) Η σωστή χρήση της λέξης σε πρόταση κατασκευασµένη από το υποκείµενο 

έτσι, ώστε να αποδεικνύεται η γνώση της σηµασίας της. 

γ) Η υποβολή του υποκειµένου σε τεστ πολλαπλής επιλογής µε σκοπό την 

επιλογή της εναλλακτικής απάντησης που αποδίδει τη σηµασία της λέξης. 

δ) Η αναγνώριση της σηµασίας της λέξης µέσα από τα συµφραζόµενα. 

ε) Η αναγνώριση της λέξης µέσα από την ταύτισή της µε µια εικόνα, ένα 

αντικείµενο ή ένα συνώνυµό της. 

στ) Η απάντηση του υποκειµένου στην ερώτηση, αν γνωρίζει τη σηµασία της 

λέξης. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τα κριτήρια εκείνα που κυρίως έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε έρευνες δεκτικού λεξιλογίου µε µικρά παιδιά, επισηµαίνοντας τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, τα θετικά και τα αρνητικά τους σηµεία. 

 

3.1.3.1   Ο ορισµός της λέξης από το υποκείµενο 

Ορισµός είναι µία πρόταση, η οποία µε συντοµία και πληρότητα δηλώνει τη σηµασία 

ενός ονόµατος ή πράγµατος174. Ο ορισµός περιλαµβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά 

στοιχεία µιας έννοιας, εκείνα που τη διακρίνουν από κάθε άλλη έννοια.175 Ένας 

πλήρης ορισµός οφείλει να περιλαµβάνει απαραιτήτως δυο στοιχεία: α) την αµέσως 

ευρύτερη έννοια (προσεχές γένος), στην οποία υπάγεται η οριζόµενη έννοια, και β) 

τα βασικά χαρακτηριστικά της (ειδοποιός διαφορά), δηλαδή, το εντελώς δικό της 

περιεχόµενο, το ιδιαίτερο εννοιολογικό της φορτίο, που τη διακρίνει από τις άλλες 

έννοιες του ίδιου γένους176. Η ύπαρξη και των δύο στοιχείων είναι απαραίτητη για τη 

διατύπωση ενός πλήρους ορισµού, ενώ η ύπαρξη µόνο ενός στοιχείου δεν είναι 

αρκετή. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ακριβής και πλήρης ορισµός της έννοιας 

�ανθοδοχείο� είναι: «δοχείο (προσεχές γένος) στο οποίο τοποθετούνται 

διακοσµητικά λουλούδια (ειδοποιός διαφορά)», ενώ ο ορισµός της έννοιας 

                                                           
174 Τσελέντη, ∆. (1991). Ορισµός, Στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Αθήνα: 
Πάπυρος, Τόµ. 47, σελ. 145. 

175 Τοµπαΐδη, ∆. (1998). Λεξιλογικά της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Επικαιρότητα. 
176 Τσολάκη, Χρ. (1995). Από το Λόγο στη Συνείδηση του Λόγου. Έκθεση: Μια Ανοιχτή Πληγή, 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σελ. 129ú Τσελέντη, ∆. (1991), όπ.π., σελ. 146ú Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., 
σελ. 147. Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται κατωτέρω ως παραδείγµατα προέρχονται από το δείγµα 
λέξεων της έρευνάς µας (βλ. Παράρτηµα Β΄). Οι ορισµοί που ακολουθούνται από αστερίσκο (*) 
προέρχονται από νήπια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ορισµοί προέρχονται από το Λεξικό Ιδρ. 
Τριανταφυλλίδη (1998) που αποτελεί τη δεξαµενή επιλογής των λέξεων της έρευνας.    
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�ουροδοχείο� είναι: «δοχείο (προσεχές γένος) κατάλληλο για να ουρούν οι ασθενείς 

(ειδοποιός διαφορά)». 

Υπάρχουν τέσσερα είδη ορισµών: 

α) Ο πραγµατικός ή αναφορικός ορισµός, ο οποίος αναφέρεται σε αντικείµενα 

ή ιδιότητες που δηλώνουν την ουσία της οριζόµενης έννοιας.177 Ο 

πραγµατικός ορισµός σχηµατίζεται µε βάση στοιχεία της εξωγλωσσικής 

πραγµατικότητας, αφού παραπέµπει στο αναφερόµενο της έννοιας. Τέτοιου 

είδους είναι οι ορισµοί που δόθηκαν παραπάνω για τις λέξεις �ανθοδοχείο� 

και �ουροδοχείο�. Παρατηρείται, όµως, ότι ο αναφορικός ορισµός, ενώ µπορεί 

να ορίσει αντικείµενα, όπου υπάρχει απτό αναφερόµενο, δυσκολεύεται ή και 

αδυνατεί να ορίσει λέξεις που αφορούν αφηρηµένες έννοιες (π.χ. υπεραγαπώ) 

ή λέξεις γραµµατικές (π.χ. ωσότου).178 Ο Τσολάκης, µάλιστα, υποστηρίζει ότι 

ο πραγµατικός ορισµός είναι επιστηµονικός τρόπος ορισµού των εννοιών και 

δεν µπορούµε να απαιτούµε από τον καθένα τη διατύπωση πραγµατικών 

ορισµών.179  

β) Ο ονοµατικός ή σηµασιολογικός ορισµός, ο οποίος δεν αναφέρεται σε 

αντικείµενα ή ιδιότητες, όπως ο πραγµατικός, αλλά σε γλωσσικά σηµεία (π.χ. 

λέξεις), που δηλώνουν αντικείµενα και ιδιότητες180 (π.χ. ζωηράδα = η 

ιδιότητα και το γνώρισµα του ζωηρού). Ο σηµασιολογικός ορισµός, δηλαδή, 

δεν παραπέµπει στα αναφερόµενα, αλλά µέσω της µεταγλωσσικής 

λειτουργίας της γλώσσας δίνεται στην οριζόµενη έννοια χρησιµοποιώντας 

συνήθως είτε συνωνυµικές εκφράσεις (π.χ. ζωηράδα = ζωηρότητα, ζωντάνια) 

είτε ετυµολογικούς ορισµούς της λέξης-έννοιας (π.χ. υπεραγαπώ = αγαπώ 

κάποιον ή κάτι πάρα πολύ) είτε αντώνυµα της οριζόµενης έννοιας (π.χ. 

καθαρά = όχι βρώµικα) είτε επανάληψη της οριζόµενης έννοιας µε 

διαφορετικό τρόπο (π.χ. κατασκόπευση = η ενέργεια του κατασκοπεύω, η 

διενέργεια κατασκοπείας), είτε λογιότερη ή λαϊκότερη απόδοση της λέξης 

κατά περίπτωση (π.χ. ξοδιάζω [λαϊκ.] = ξοδεύω [λογ.], εγκυµονούσα [λογ.] = 

                                                           
177 Τσελέντη, ∆. (1991), όπ.π., σελ. 146. 
178 Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 149. 
179 Τσολάκη, Χρ. (1995), όπ.π., σελ. 130. 
180 Τσελέντη, ∆. (1991), όπ.π., σελ. 146. 
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έγκυος [λαϊκ.]). Ο σηµασιολογικός ορισµός είναι εκείνος που συνηθίζεται µε 

όλες τις προαναφερόµενες µορφές στα λεξικά.181    

γ) Ο ορισµός µέσω αξιωµάτων, ο οποίος χρησιµοποιείται µε ορισµένο τρόπο 

σε ένα συγκεκριµένο αξιωµατικό σύστηµα. Πρόκειται για το είδος των 

ορισµών που χρησιµοποιούνται στις θετικές επιστήµες και ειδικότερα στα 

µαθηµατικά, αλλά όχι στη γλώσσα.182  

δ) Ο περιγραφικός ορισµός, κατά τον οποίον µια έννοια ορίζεται µέσω µη 

ουσιαστικών ιδιοτήτων, οι οποίες αποδίδονται σε όλα τα αντικείµενα µιας 

ορισµένης κατηγορίας, αλλά σε κανένα άλλο µιας άλλης διαφορετικής 

κατηγορίας. 183 Π.χ. «Το αλογατάκι είναι ένα ζώο που χλιµιντρίζει»*: Όλα τα 

φυσιολογικά αλογάκια έχουν την ικανότητα να χλιµιντρίζουν, αλλά κανένα 

άλλο ζώο πέραν (της κατηγορίας) των αλόγων δεν έχει την ικανότητα αυτή. 

Κατά το κριτήριο του ορισµού της λέξης, οι ερευνητές ζητούν από το υποκείµενο να 

ορίσει τη λέξη, δίνοντας τη σηµασία της. 

Μερικοί από τους ορισµούς, που αναµένουµε να δοθούν από τα νήπια, υποθέτουµε 

ότι θα είναι δυνατόν να καταταχθούν σε ένα από τα τρία είδη ορισµών (πραγµατικός, 

σηµασιολογικός, περιγραφικός), τα οποία προαναφέρθηκαν, αλλά πιθανολογούµε ότι 

οι περισσότεροι ορισµοί των νηπίων θα περιλαµβάνουν στοιχεία και από τα τρία 

είδη, όπως έχουν δείξει και τα παρακάτω ερευνητικά ευρήµατα. Οι έρευνες έχουν 

δείξει ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δίνουν ορισµούς, οι οποίοι βασίζονται, 

κυρίως, είτε στις λειτουργικές (functional) όψεις ή χρήσεις των οριζοµένων, είτε στα 

αισθητηριακά χαρακτηριστικά τους είτε στην κατηγορία, όπου ανήκουν οι 

οριζόµενες έννοιες (π.χ. «το αλογατάκι µεταφέρει πράγµατα»*, «το αλογατάκι έχει 

τέσσερα πόδια»*, «το αλογατάκι είναι ένα ζώο»*)184. Έχει µάλιστα παρατηρηθεί ότι 

δίνονται και ορισµοί που βασίζονται σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά των 

οριζόµενων εννοιών (π.χ. κατηγορία, λειτουργία και µορφή: «το αλογατάκι είναι ένα 

ζώο που µεταφέρει πράγµατα και έχει τέσσερα πόδια»*). Όµως, οι πλέον συνήθεις 

ορισµοί είναι αυτοί που βασίζονται σε ένα χαρακτηριστικό185. Ως χαρακτηριστικά 

                                                           
181 Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 149-150ú Landau, S.I. (1984), όπ.π., σελ. 120-144, όπου αρχές και 
οδηγίες για τη διατύπωση ορισµών στη λεξικογραφία και εξειδίκευσή τους κατά τις γραµµατικές 
κατηγορίες των ληµµάτων. 

182 Τσελέντη, ∆. (1991), όπ.π., σελ. 146. 
183 Τσελέντη, ∆. (1991), όπ.π., σελ. 146. 
184 Benelli, B., Arcuri, L. and Marchesini, G. (1988). Cognitive and linguistic factors in the 

development of word definitions. Journal of Child Language, 15, σελ. 620-623, 633ú McGhee�
Bidlack, B. (1991), όπ.π., σελ. 417-418ú Zimmerman, I.L., et al. (1997), όπ.π., σελ. 65-67. 

185 Benelli, B. et al. (1988), όπ.π., σελ. 626. 



 239

µιας οριζόµενης έννοιας η McGhee�Bidlack θεωρεί τις εξής ιδιότητές της: 

λειτουργία, δράση, µορφή, σύνθεση, γνώρισµα, χώρος/χρόνος, προέλευση, σύλληψη 

της ιδέας (ideation)186. Έτσι, για τη λέξη �αλογατάκι� δίνονται ορισµοί όπως: α) 

«είναι ένα ζώο µε τέσσερα πόδια, που µεταφέρει ανθρώπους και πράγµατα και 

χλιµιντρίζει»* (πραγµατικός ορισµός), β) «είναι ένα µικρό άλογο»* (σηµασιολογικός 

ορισµός), γ) «είναι ένα ζώο που χλιµιντρίζει»* (περιγραφικός ορισµός), αλλά και δ) 

«είναι ένα µικρό άλογο που έχει τέσσερα πόδια και µεγάλη ουρά, τρώει σανό και 

χόρτα, µεταφέρει εµάς και τα πράγµατά µας και χλιµιντρίζει»*.   Εποµένως, το είδος 

των ορισµών που δίνουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας µπορεί να συγκεντρώνει 

στοιχεία και από τα τρία είδη ορισµών που αναφέρθηκαν (πραγµατικός, 

σηµασιολογικός, περιγραφικός) και φαίνεται ότι αποτελεί ένα µικτό είδος µε έντονο 

το στοιχείο της περιγραφής, καθώς περιγράφει, αποδίδει ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά της οριζόµενης έννοιας µε τρόπο τέτοιο, ώστε να µπορεί κάποιος να 

σχηµατίσει µια, όσο το δυνατόν, ακριβέστερη εικόνα της. Ανάλογα ήταν και τα 

αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας της ∆ηµάση µε παιδιά των Τάξεων Α΄ και Β΄ 

∆ηµοτικού Σχολείου187: α) Τα παιδιά έδιναν περιγραφικούς ορισµούς προσπαθώντας 

να αποδώσουν τα πρωταρχικά εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και κατά 

δεύτερο λόγο τα στοιχεία χρήσης και τις ιδιότητες των οριζόµενων λέξεων. β) Η 

έλλειψη εµπειριών και βιωµάτων επιδρούσε περιοριστικά στην ορθή απόδοση των 

οριζόµενων λέξεων. Κύριο στοιχείο των παιδικών ορισµών είναι, λοιπόν, η 

περιγραφική ικανότητα του υποκειµένου, η οποία, όσον αφορά τα νήπια και τον 

αυθορµητισµό που τα διακρίνει, µπορεί να φτάσει ακόµα και στη χρήση µορφασµών 

ή και µίµησης, κατά περίπτωση, προκειµένου να αποδώσει πληρέστερα τη σηµασία 

µιας λέξης. Για τούτο, τον ορισµό αυτού του τύπου θα τον ονοµάσουµε περιγραφικό 

και αυτόν θα εννοούµε, όπου στο εξής θα χρησιµοποιούµε τον όρο περιγραφικός 

ορισµός. Σκοπός της οικειοποίησης του όρου της Λογικής µε το νέο περιεχόµενο, 

που του αποδίδουµε, δεν είναι η διατύπωση κάποιας διαφωνίας µας µε την τυπολογία 

του ορισµού κατά τη Λογική, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά ο χαρακτηρισµός 

µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των ορισµών, που δίνουν τα νήπια. 

Ως θετικά σηµεία του κριτηρίου του ορισµού της λέξης από το υποκείµενο 

επισηµαίνουµε τα εξής:  
                                                           
186 McGhee�Bidlack, B. (1991), όπ.π., σελ. 418. 
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α) Το κριτήριο αυτό δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να εκφρασθεί ελεύθερα, 

χωρίς να προσαρµόζει τη γλωσσική του έκφραση σε εκ των προτέρων και από 

τον ερευνητή κατασκευασµένες συντακτικές και σηµασιολογικές δοµές. 

β) Το συγκεκριµένο κριτήριο του ορισµού είναι άµεσο ως προς το ζητούµενο 

της έρευνας. Η διατύπωση της σηµασίας της λέξης δείχνει την κατανόησή της 

ή όχι από το νήπιο µε άµεσο αποτέλεσµα την καταµέτρησή της ή όχι στο 

δεκτικό του λεξιλόγιο. 

γ) Η εφαρµογή του κριτηρίου αυτού παρέχει τη δυνατότητα στους ερευνητές 

να εφαρµόσουν µια διαδικασία µη χρονοβόρα, αφού δε χρειάζεται οι 

ερευνητές να επαναλαµβάνουν στο υποκείµενο κάποια κατασκευασµένη από 

τους ίδιους πρόταση (όπως γίνεται στο κριτήριο πολλαπλής επιλογής). Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα η εξέταση να γίνεται πιο σύντοµη και πιο ξεκούραστη για 

το υποκείµενο. 

δ) Το υποκείµενο, προσπαθώντας να ορίσει µια λέξη, δε χρησιµοποιεί τόσο τη 

µνήµη του όσο την ικανότητα πνευµατικής/νοητικής αναπαράστασης του 

σηµαινόµενου της λέξης. Έτσι, ο παράγοντας µνήµη, που συνδέεται µε τη 

γλωσσική ανάπτυξη, επηρεάζει λιγότερο το αποτέλεσµα αυτού του κριτηρίου. 

ε) Στην περίπτωση πολύσηµων λέξεων, η χρήση του συγκεκριµένου 

κριτηρίου, δίνει τη δυνατότητα στο υποκείµενο να ορίσει τη λέξη µε εκείνη 

από τις σηµασίες της που το ίδιο γνωρίζει ή που γνωρίζει καλύτερα. Το 

στοιχείο αυτό της ελεύθερης επιλογής από το υποκείµενο της σηµασίας 

εκείνης, µε την οποία κατανοεί µια λέξη, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι 

αρκετές λέξεις είναι γνωστές στα παιδιά µε τη στενότερη, την πιο 

περιορισµένη σηµασία τους, µε αυτή που τα συγκινεί περισσότερο, που 

ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον τους, και όχι µε την ευρύτερη ή την 

πιο συνηθισµένη για τους ενήλικους, η οποία συνήθως δίνεται πρώτη στη 

σειρά των σηµασιών µιας πολύσηµης λέξης από τα λεξικά. Π.χ. στη λέξη 

«διάστηµα» τα λεξικά ορθώς και λογικώς παραθέτουν πρώτη την ευρύτερη 

σηµασία της λέξης: «απόσταση µεταξύ σηµείων χρονικών ή τοπικών» και 

δεύτερη την πιο περιορισµένη σηµασία: «ο χώρος πέρα από την ατµόσφαιρα 

της Γης, όπου κινούνται τα ουράνια σώµατα». Όµως, στη σκέψη των παιδιών 

                                                                                                                                                                     
187 ∆ηµάση, Μ. (1997). Έρευνα για τον παιδικό λόγο. Στο Χρ. Τσολάκη (Επιµ.) Η ∆ιδασκαλία της 
Ελληνικής Γλώσσας. Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σελ. 214-216. Βλ. και Νάκα, 
Θ. (2002). Πώς ορίζουν τα παιδιά τις λέξεις. Γλώσσα, 54, σελ. 80-88. 
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της προσχολικής ηλικίας, αλλά και στη σκέψη παιδιών µεγαλύτερης ηλικίας 

υπάρχει µόνο ή πρωτίστως η δεύτερη σηµασία της λέξης διάστηµα. Όταν, 

λοιπόν, ρωτήσουµε το νήπιο «Τι σηµαίνει η λέξη διάστηµα;» και µας δώσει 

µια απάντηση του τύπου « Εκεί που είναι ο ήλιος, το φεγγάρι, οι πλανήτες, 

εκεί που πετάνε τα διαστηµόπλοια»*, δείχνει ότι γνωρίζει και κατανοεί τη 

λέξη �διάστηµα� τουλάχιστον ως προς τη µία σηµασία της. Σε αντίθεση, 

λοιπόν, µε άλλα κριτήρια (π.χ. ερώτηση πολλαπλής επιλογής), όπου ο 

ερευνητής επιλέγει εκ των προτέρων, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια, 

µια από τις σηµασίες κάποιων πολύσηµων λέξεων και αυτής την κατανόηση 

εξετάζει, το κριτήριο του ορισµού δίνει τη δυνατότητα στο υποκείµενο να 

δείξει αν και µε ποια σηµασία ή σηµασίες γνωρίζει µια πολύσηµη λέξη. Έτσι, 

η εξέταση γίνεται πιο αντικειµενική, αφού εκµηδενίζεται ο παράγοντας 

�προκατάληψη του ερευνητή�, καθώς το υποκείµενο δεν εξετάζεται στη 

γνώση της σηµασίας που έχει ήδη επιλέξει ο ερευνητής, στην οποία έχει 

αρκετές πιθανότητες να αποτύχει, αλλά εξετάζεται στη γνώση που το ίδιο έχει 

για τη λέξη. Όσον αφορά την έρευνα στην ελληνική γλώσσα, µε τη 

χρησιµοποίηση αυτού του κριτηρίου λύνεται το πρόβληµα όχι µόνο των 

πολύσηµων λέξεων, αλλά και των ουσιαστικοποιηµένων επιθέτων που 

µπορούν να ορισθούν και ως ουσιαστικά και ως επίθετα (π.χ. εκπαιδευτικός), 

και των επιρρηµάτων σε  �α που µπορούν να ορισθούν και ως επίθετα (π.χ. 

καθαρά).  

Ως αρνητικά σηµεία του κριτηρίου διατύπωσης ορισµού της λέξης από το 

υποκείµενο επισηµαίνουµε τα εξής: 

α) Η ελευθερία στη δυνατότητα έκφρασης δεν είναι απόλυτη, αφού θέτουµε ως 

στόχο του λόγου, της πρότασης που θα κατασκευάσει το παιδί, τον ορισµό µιας 

λέξης. Εποµένως, περιορίζουµε τα όρια της ελευθερίας έκφρασης του υποκειµένου 

στο σκοπό της εξέτασης, αφού του υποδεικνύουµε τι και πώς θέλουµε να µας πει. 

β) Το κριτήριο του ορισµού µιας λέξης παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι πολύ συχνά τα παιδιά γνωρίζουν τη σηµασία µιας 

λέξης, χωρίς, όµως, η γνώση αυτή να προκύπτει µε σαφήνεια από τον ορισµό 

που της δίνουν188. 

                                                           
188 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 9. 
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γ) Η διατύπωση ορισµού, όπως είναι οι ορισµοί που δίνονται από τα λεξικά, 

είναι µεταγλωσσική ικανότητα που αναπτύσσεται µετά την ηλικία των 5 ετών 

και κατά τα έτη φοίτησης του παιδιού στο δηµοτικό σχολείο. Κατά την 

περίοδο αυτή οι ορισµοί που διατυπώνει το παιδί βασίζονται σε περισσότερα 

χαρακτηριστικά της οριζόµενης έννοιας και περιλαµβάνουν περισσότερα 

αφηρηµένα (abstract) και τυπικά (formal) συστατικά της, όπως ο εντοπισµός 

της υπερκείµενης κατηγορίας (superordinate category), στην οποία ανήκει η 

οριζόµενη έννοια189. Εποµένως, η διατύπωση ενός σωστού και πλήρους 

ορισµού για µια λέξη που όλα τα παιδιά γνωρίζουν (π.χ. ζώο) είναι δύσκολη, 

τη στιγµή, µάλιστα, που κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται ούτε και από τους 

ορισµούς που δίνονται από τα λεξικά. Ορισµός του τύπου «ζώο είναι η γάτα, 

ο σκύλος»* δηλώνει γνώση της λέξης «ζώο», αλλά δε δείχνει το φάσµα των 

εννοιών που έχει στο µυαλό του το παιδί, όταν τη χρησιµοποιεί.  

δ) Οι ορισµοί για κάθε λέξη συνήθως είναι τόσοι, όσα είναι και τα υποκείµενα 

της έρευνας καθώς διαφορετικά υποκείµενα δίνουν διαφορετικούς ορισµούς 

για την ίδια λέξη. Εδώ τίθεται το ερώτηµα «ποιος είναι ο σωστός ή ποιος ο 

λανθασµένος ορισµός;». Ορισµοί, όπως «ζώα είναι η γάτα, ο σκύλος»*, «ζώα 

είναι αυτά που έχουν 4 πόδια»*, «ζώα είναι τα θηλαστικά, τα πουλιά, τα 

ψάρια»*, δείχνουν διαφορετικό επίπεδο αντίληψης του κόσµου και της 

γλώσσας. Με ποιο αντικειµενικό κριτήριο θα κρίνονται τέτοιοι ορισµοί ως 

επιτυχείς ή ανεπιτυχείς; Ορισµοί του τύπου «ζώα είναι αυτά που έχουν 

τέσσερα πόδια»* είναι αρκετά ελλιπείς και ασαφείς (και η καρέκλα έχει 4 

πόδια). Πώς θα διασφαλίσουµε ότι το παιδί διακρίνει την καρέκλα από τα ζώα 

παρά το κοινό τους χαρακτηριστικό στον αριθµό των ποδιών; Αρκεί ένας 

τέτοιος ορισµός για να θεωρήσουµε ότι το υποκείµενο γνωρίζει τη λέξη 

«ζώο» και τη σηµασία της;  

Συζητώντας τα αρνητικά σηµεία του κριτηρίου του ορισµού πρέπει να σηµειώσουµε 

ορισµένα στοιχεία, τα οποία τα αντισταθµίζουν ικανοποιητικά: 

α) Την ελευθερία στην έκφραση πρέπει να τη βλέπουµε πάντα στο πλαίσιο 

του σκοπού του κριτηρίου. Σκοπός του κριτηρίου είναι η διατύπωση ορισµού 

της λέξης και αυτό ζητούµε από το υποκείµενο. Το πώς θα διατυπώσει τον 
                                                           
189 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 9ú Benelli, B. et al. (1988), όπ.π., σελ. 620, 623-626ú McGhee�

Bidlack, B. (1991), όπ.π., σελ. 426-427. Όπως αναφέρεται σχετικά, η διατύπωση ολοκληρωµένων 
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ορισµό, ποια συντακτικά σχήµατα ή ποια υφολογικά χαρακτηριστικά θα 

χρησιµοποιήσει το υποκείµενο στο λόγο του, δεν ορίζονται, ούτε καν θίγονται 

από τον ερευνητή, ούτε τίθενται πρότυπα ή �καλούπια� που πρέπει ή µπορεί 

να χρησιµοποιήσει το υποκείµενο στη διατύπωση του ορισµού. Εκείνο, που 

τίθεται από τον ερευνητή, είναι ο σκοπός της γλωσσικής έκφρασης του 

υποκειµένου (διατύπωση ορισµού). Κατά τα άλλα η ελευθερία στην έκφραση 

είναι πλήρης. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η ελευθερία του υποκειµένου στη 

γλωσσική του έκφραση δεν περιορίζεται ιδιαίτερα, επειδή ο ερευνητής θέτει 

το σκοπό της πρότασης, την οποία το ίδιο το υποκείµενο θα κατασκευάσει. 

β) Τα νήπια, όπως παρατηρήσαµε και στην προέρευνα που κάναµε, είναι 

συνήθως πολύ περιγραφικά στους ορισµούς που διατυπώνουν, µε αποτέλεσµα 

να φαίνεται µε αρκετή σαφήνεια αν γνωρίζουν τη σηµασία µιας λέξης ή όχι. 

Έτσι, «αναστέναγµα» για τα νήπια δεν είναι «ο αναστεναγµός, το αποτέλεσµα 

του αναστενάζω» ή µια «κατάσταση ανησυχίας», αλλά «το να κάνεις �ουφ� 

και �ωχ�, να φυσάς και να ξεφυσάς, να είσαι λυπηµένος και να νοιάζεσαι πολύ 

για κάτι»*. Οι ερευνητές δεν ζητούν από τα παιδιά ορισµούς, όπως αυτούς 

που παραθέτουν τα λεξικά, δηλαδή αυστηρά δοµηµένους ορισµούς. Αντίθετα, 

αποδέχονται τον τύπο του ορισµού που µπορεί να  δώσει το παιδί και στον 

οποίο συµπεριλαµβάνει εκείνα τα στοιχεία της οριζόµενης έννοιας που αυτό 

θεωρεί ως σηµαντικά. Πολλές φορές, µάλιστα, οι ορισµοί των νηπίων είναι 

και παραδηλωτικοί άλλων στοιχείων190, τα οποία στους τυπικούς ορισµούς 

των λέξεων δεν αναφέρονται, αλλά βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν 

καλύτερα την οριζόµενη λέξη και να ελέγξουν το βαθµό της κατανόησής της 

από τα υποκείµενα. Οι ερευνητές για να αποφύγουν προβληµατισµούς 

σχετικούς µε το αν ο ορισµός της λέξης από το υποκείµενο δείχνει µε 

σαφήνεια τη γνώση ή όχι της σηµασίας της, µε το αν ο ορισµός είναι ελλιπής 

ή ασαφής, µε το αν ο ορισµός δείχνει το φάσµα των εννοιών που έχει µια 

λέξη για το παιδί και άλλους προβληµατισµούς, οι οποίοι εκτέθηκαν 

παραπάνω, ακολουθούν συνήθως την εξής πρακτική: Μετά τον ορισµό της 

λέξης από το παιδί, και ιδιαίτερα αν από τον ορισµό αυτό δεν προκύπτει µε 

σαφήνεια γνώση ή µη της λέξης, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

                                                                                                                                                                     
ορισµών προϋποθέτει τη γνώση όχι µόνο της οριζόµενης έννοιας αλλά και της έννοιας του ίδιου του 
ορισµού, του «τι είναι ορισµός» Benelli, B. et al. (1988), όπ.π., σελ. 621. 

190 Νάκα, Θ. (2002), όπ.π., σελ. 80-88. 
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διατυπώσει επιπρόσθετες ερωτήσεις διερευνώντας την κατανόηση της λέξης 

από το παιδί. Με την απάντηση του παιδιού σε αυτού του τύπου τις 

διερευνητικές ερωτήσεις, ο ερευνητής παίρνει απάντηση στους 

προβληµατισµούς που µπορεί να του δηµιουργήσει ένας ατελής ή ασαφής 

ορισµός και καταλαβαίνει αν το υποκείµενο κατανοεί την οριζόµενη λέξη. Οι 

διερευνητικές ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

µην καθοδηγούν το υποκείµενο προς µια συγκεκριµένη απάντηση, να µην 

περιέχουν στοιχεία ή υπαινιγµούς, πάνω στους οποίους µπορεί να στηριχτεί η 

απάντηση του υποκειµένου και να µην επιδέχονται µονολεκτικές απαντήσεις 

του τύπου «ναι»/«όχι». 

3.1.3.3   Η χρήση της λέξης σε πρόταση 

Κατά το κριτήριο αυτό οι ερευνητές ζητούν από το υποκείµενο να χρησιµοποιήσει τη 

λέξη σε µια δική του πρόταση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι γνωρίζει τη σηµασία της. 

Μετά από προσωπική επικοινωνία (επιστολή) µε το γλωσσολόγο Γ. Παπαναστασίου 

και από τη µελέτη ερευνών που εφαρµόζουν το κριτήριο αυτό191 ως θετικά σηµεία 

του κριτηρίου αυτού επισηµαίνουµε τα εξής: 

α) Όπως και στο κριτήριο του ορισµού έτσι και εδώ, δίνεται στο υποκείµενο η 

δυνατότητα της ελεύθερης και αυθόρµητης γλωσσικής έκφρασης. Όπως αναφέραµε 

και στην περίπτωση του ορισµού, η ελευθερία της έκφρασης δεν περιορίζεται από τη 

σκοπιµότητα της πρότασης, ο αυθορµητισµός της έκφρασης ελάχιστα αναστέλλεται, 

καθώς το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν επιβάλλονται συγκεκριµένα συντακτικά 

σχήµατα ή υφολογικά χαρακτηριστικά, µε βάση τα οποία πρέπει το υποκείµενο να 

κατασκευάσει την πρόταση. Ο µοναδικός περιορισµός είναι η πρόταση να περιέχει 

µια συγκεκριµένη λέξη, έτσι ώστε να φαίνεται η σηµασία της λέξης. 

β) Όπως και στο κριτήριο του ορισµού, έτσι και στο κριτήριο της χρήσης 

λέξης σε πρόταση, στην περίπτωση πολύσηµων λέξεων το υποκείµενο µπορεί 

να χρησιµοποιήσει τη λέξη µε οποιαδήποτε από τις σηµασίες της, που 

καταγράφονται στο λεξικό, κατανοεί ή γνωρίζει καλύτερα. Ο παράγοντας της 

προκατάληψης του ερευνητή και η αρνητική του επίδραση στα αποτελέσµατα 

της έρευνας αποφεύγεται και µε αυτό το κριτήριο. 

γ) Το κριτήριο αυτό είναι πολύ φυσικό, αφού ο σχηµατισµός προτάσεων είναι 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου λόγου. Η εξέταση χάνει το 

                                                           
191 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 324-325ú Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 105-107ú Anglin, J. 

(1973), όπ.π., σελ. 58-61. 
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παραδοσιακό-αυστηρό πλαίσιο και τείνει να οµοιάζει µε γλωσσικό παιχνίδι, 

γεγονός ιδιαίτερα ευχάριστο για τα υποκείµενα, που δεν αισθάνονται ότι 

υπόκεινται σε εξέταση.      

δ) Το κριτήριο της χρήσης της λέξης σε πρόταση δε χρειάζεται ιδιαίτερα 

αναπτυγµένες µεταγλωσσικές ικανότητες. Εποµένως, δίνει τη δυνατότητα σε 

υποκείµενα που δεν πέτυχαν να αποδώσουν µε ορισµό τη σηµασία µιας 

λέξης, την οποία κατανούν, να δείξουν τη γνώση της χρησιµοποιώντας την 

στο λόγο τους. 

Ως αρνητικά σηµεία του κριτηρίου αυτού θεωρούνται τα εξής: 

α) Η χρήση της λέξης σε πρόταση, έτσι ώστε να φαίνεται η σηµασία της, από 

µόνη της δε διασφαλίζει ότι το παιδί γνωρίζει πράγµατι τη σηµασία της λέξης. 

Π.χ. στην περίπτωση των λέξεων «αξέχαστος», «αλαφρόµυαλος», «από-

βλακωτικός», «ασκηµοµούρικος», «δαιµόνιος», «αστόλιστος», «καβγατζής», 

το ίδιο παιδί θα µπορούσε να κατασκευάσει τις προτάσεις «Ο φίλος µου είναι 

αξέχαστος», «Ο φίλος µου είναι αποβλακωτικός», «Ο φίλος µου είναι 

ασκηµοµούρικος», «Ο πατέρας µου είναι αστόλιστος», «Ο πατέρας µου είναι 

καβγατζής», «Ο πατέρας µου είναι αλαφρόµυαλος». Όλες αυτές οι προτάσεις 

είναι γραµµατικά σωστές, αλλά για καµιά δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι 

ότι το παιδί γνωρίζει τη σηµασία της. Αυτό που σίγουρα καταδεικνύεται από 

τέτοιου είδους προτάσεις είναι ότι το παιδί έχει κατακτήσει τα συντακτικά 

χαρακτηριστικά αυτών των λέξεων, τη λειτουργία τους, δηλαδή, ως επιθέτων 

και τα αποδίδει σε ένα πρόσωπο. Είναι, λοιπόν, πιθανόν στο ίδιο πρόσωπο να 

αποδώσει διαφορετικά και αντίθετα µεταξύ τους επίθετα. Στην υποθετική 

περίπτωση των προτάσεων «Ο φίλος µου είναι καλός» και «Ο φίλος µου είναι 

κακός», που δίνονται στην ίδια εξέταση µε λίγα λεπτά της ώρας διαφορά 

µεταξύ τους, είναι φανερό ότι, εφόσον το πρόσωπο (φίλος), στο οποίο 

αποδίδονται τα αντίθετα επίθετα, παραµένει το ίδιο, η σηµασία του ενός ή και 

των δύο επιθέτων (καλός, κακός) δεν έχει κατακτηθεί σωστά από το 

υποκείµενο που κατασκεύασε τις προτάσεις. 

β) Η χρήση της λέξης σε πρόταση προϋποθέτει ότι το παιδί την έχει 

κατακτήσει όχι µόνο σηµασιολογικά, αλλά και συντακτικά και γραµµατικά. 

Βέβαια, αρκετές φορές η κατάκτηση της σηµασίας της λέξης δε συµβαδίζει 

µε την κατάκτηση των συντακτικών ή και των γραµµατικών χαρακτηριστικών 

της (θέση στην πρόταση, γένος, αριθµός, πτώση, χρόνος, έγκλιση), αλλά 
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µπορεί είτε να προηγείται (α΄ περίπτωση) είτε να έπεται αυτών (β΄ 

περίπτωση)192. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε προτάσεις µε συντακτικά και 

γραµµατικά λάθη, που αρκετές φορές δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της 

σηµασίας µε την οποία χρησιµοποιείται η λέξη στην πρόταση (π.χ. *τα πλοίο 

έρχονται στο µέρος µας). Είναι φανερό ότι το υποκείµενο δεν έχει ακόµα 

κατακτήσει πλήρως τη λέξη και, ενώ είναι σίγουρο ότι δεν µπορούµε να την 

εντάξουµε στο παραγωγικό του λεξιλόγιο, είναι συζητήσιµο το αν µπορούµε 

να την εντάξουµε στο δεκτικό του λεξιλόγιο. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου η 

κατάκτηση της σηµασίας της λέξης έπεται της κατάκτησης των συντακτικών 

και γραµµατικών χαρακτηριστικών της, έχουµε προτάσεις συντακτικά και 

γραµµατικά σωστές, που µας επιτρέπουν να εξακριβώσουµε εύκολα ότι το 

υποκείµενο δεν κατανοεί τη σηµασία της λέξης (π.χ. τα πλοία έρχονται την 

Άνοιξη). Γίνεται, έτσι, σαφές ότι δεν µπορούµε ακόµα να  εντάξουµε τη λέξη 

αυτή ούτε στο παραγωγικό, ούτε στο δεκτικό του λεξιλόγιο.  

γ) Υπάρχει η πιθανότητα παιδιά µε µη ανεπτυγµένη ικανότητα γλωσσικής 

παραγωγής να διστάζουν να µιλήσουν και να κατασκευάσουν πρόταση 

χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη λέξη, ακόµα κι αν γνωρίζουν τη σηµασία 

της λέξης αυτής. Η επίγνωση της δυσκολίας τους στην ορθή σύνταξη 

προτάσεων και γενικότερα στη γλωσσική έκφραση ενδέχεται να λειτουργεί 

ανασχετικά στην κατασκευή µιας πρότασης και να µην επιτρέπει την εξέταση 

της γνώσης της σηµασίας µιας λέξης. 

Τα δύο πρώτα από τα αρνητικά σηµεία, που επισηµάναµε, αντιµετωπίζονται από 

τους ερευνητές µε τη διατύπωση διερευνητικών ερωτήσεων. Μετά την κατασκευή 

της πρότασης ο ερευνητής µπορεί να ρωτήσει το παιδί σχετικά µε τη σηµασία που 

έχει η λέξη στην πρότασή του, προκειµένου να διασαφηνίσει ή να εξακριβώσει τι 

εννοούσε µε τη συγκεκριµένη λέξη193. 

Το τρίτο αρνητικό σηµείο, που ισχύει και για το κριτήριο του ορισµού της λέξης, 

είναι ένα πρόβληµα, το οποίο ελλοχεύει σε όλα τα γλωσσικά τεστ, που ζητούν 

παραγωγή λόγου από τα υποκείµενα (οποιασδήποτε ηλικίας) και γενικότερα σε όλα 

τα τεστ (νοηµοσύνης, ικανοτήτων κ.α.), τα οποία ως µέσο εξέτασης χρησιµοποιούν 

τη γλωσσική έκφραση του υποκειµένου, είτε στη γραπτή είτε στην προφορική της 

µορφή. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρόκειται για µια εγγενή αδυναµία όλων των 

                                                           
192 Zimmerman, I.L. et al. (1997), όπ.π., σελ. 4. 
193 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 59. 
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τεστ που στηρίζονται στην ικανότητα γλωσσικής παραγωγής, του υποκειµένου. Ο 

µόνος τρόπος αντιµετώπισης της δυσκολίας αυτής, ώστε να µην επηρεάσει τα 

αποτελέσµατα της εξέτασης, είναι η χρησιµοποίηση και κάποιου άλλου κριτηρίου 

που δεν απαιτεί παραγωγή λόγου από τα υποκείµενα, όπως είναι το τεστ πολλαπλής 

επιλογής. 

 

 

3.1.3.3   Η ερώτηση πολλαπλής επιλογής ή πολλαπλής εκλογής 

Κατά το κριτήριο αυτό οι ερευνητές διαβάζουν στο υποκείµενο τέσσερις εκφωνήσεις 

� εναλλακτικές λύσεις ζητώντας του να επιλέξει εκείνη που, κατά τη γνώµη του, 

αποδίδει καλύτερα τη σηµασία της λέξης. Οι εκφωνήσεις αυτές µπορεί να αποτελούν 

είτε µεµονωµένες λέξεις είτε φράσεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται από τους 

ερευνητές, ώστε οι εκφωνούµενες εναλλακτικές λύσεις να είναι περιορισµένες ως 

προς την έκτασή τους, απλές ως προς τη σύνταξή τους και προσιτές στα παιδιά ως 

προς το ύφος τους. Ο Anglin προτείνει η εκφώνηση των τεσσάρων εναλλακτικών 

προτάσεων για κάθε λέξη να µη γίνεται όλων µαζί, αλλά κάθε µία από τις τέσσερις 

εναλλακτικές προτάσεις να εκφωνείται από τον ερευνητή ξεχωριστά από τις 

υπόλοιπες, αφού πρώτα το υποκείµενο διατυπώσει την κρίση του για την ορθότητα 

της προηγούµενης εναλλακτικής πρότασης194. 

Οι ερευνητές διαφοροποιούνται µεταξύ τους κατά την εφαρµογή του κριτηρίου 

αυτού ως προς το ότι άλλοι ζητούν από τα υποκείµενα να µαντεύουν τη σωστή 

απάντηση, αν δεν είναι σίγουρα γι� αυτήν195, ενώ άλλοι ερευνητές ζητούν από τα 

υποκείµενα να µη µαντεύουν, αλλά να δηλώνουν την άγνοιά τους196. Είναι προφανές 

ότι οι ερευνητές που υιοθετούν την πρώτη τακτική δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα 

να πετύχουν τυχαία κάποιες σωστές απαντήσεις στο κριτήριο της πολλαπλής 

επιλογής, µε αποτέλεσµα το µέγεθος του λεξιλογίου τους να προσδιορίζεται σε 

υψηλότερο από το πραγµατικό επίπεδο. 

Ως θετικά σηµεία του κριτηρίου αυτού επισηµαίνουµε τα εξής: 

α) Το κριτήριο αυτό στηρίζεται στην ικανότητα κατανόησης του λόγου από το 

υποκείµενο, καθώς οι προτεινόµενες απαντήσεις προσφέρονται έτοιµες από τους 

ερευνητές, και όχι στην ικανότητα παραγωγής του λόγου, αφού οι ερευνητές δεν 

                                                           
194 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 324ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 59. 
195 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 321. 
196 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 59. 
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ζητούν από το υποκείµενο να κατασκευάσει δική του πρόταση ή ορισµό, αλλά να 

ακούσει, να κατανοήσει, να κρίνει και να επιλέξει. Έτσι, η επιτυχία στο κριτήριο 

αυτό δεν επηρεάζεται ούτε από τη µη ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων 

ούτε από τη µη ανεπτυγµένη ικανότητα παραγωγής λόγου, που επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα στα κριτήρια της διατύπωσης ορισµού και της κατασκευής πρότασης. 

β) Με την εκφώνηση κάθε προτεινόµενης επιλογής ξεχωριστά και ζητώντας 

από τα υποκείµενα να τοποθετηθούν επ� αυτής κρίνοντάς την ως σωστή ή 

λανθασµένη, οι ερευνητές δίνουν στα παιδιά τον αναγκαίο χρόνο για να 

κατανοήσουν, να αναλύσουν, να σκεφτούν και να κρίνουν την κάθε 

προτεινόµενη απάντηση ξεχωριστά από τις άλλες. Έτσι, τα παιδιά δεν 

αναγκάζονται να κρίνουν και να συγκρίνουν όλες τις προτεινόµενες 

απαντήσεις ταυτόχρονα, όπως θα γινόταν στην περίπτωση, κατά την οποία οι 

ερευνητές θα εκφωνούσαν όλες µαζί τις προτεινόµενες επιλογές ζητώντας 

από τα παιδιά να επιλέξουν τη σωστή. Με τον τρόπο της ξεχωριστής 

εκφώνησης κάθε προτεινόµενης επιλογής οι ερευνητές εξασφαλίζουν δύο 

θετικά στοιχεία:  

1) Το υποκείµενο κρίνει την κάθε εναλλακτική επιλογή µε βάση όσα 

αναφέρονται σε αυτήν και όχι µε βάση τη σύγκρισή της µε την προηγούµενη 

ή την επόµενη, αφού όταν εκφωνείται η µία επιλογή, είτε (στην περίπτωση 

της α΄) δε γνωρίζει τι λένε αυτές που ακολουθούν είτε (στην περίπτωση των 

β΄, γ΄ και δ΄) έχει ήδη κρίνει την προηγούµενη εναλλακτική επιλογή ή τις 

προηγούµενες εναλλακτικές επιλογές. Έτσι, η σύγκριση µεταξύ των 

προτεινόµενων επιλογών, που συχνά επηρεάζει και κατευθύνει την επιλογή 

του υποψηφίου, αποφεύγεται.  

2) Στην περίπτωση εκφώνησης και των τεσσάρων προτεινόµενων επιλογών 

µαζί, ο παράγοντας µνήµη του υποκειµένου, θα έπαιζε σηµαντικό ρόλο στην 

επιλογή του, αφού το υποκείµενο θα έπρεπε να διατηρήσει στη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη του και τις τέσσερις προτάσεις, για να επιλέξει µία 

απ� αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση τα νήπια επιλέγουν συνήθως την πρώτη 

ή την τελευταία επιλογή197, αυτή δηλαδή που χαράσσεται πιο βαθιά στη 

µνήµη ή είναι πιο πρόσφατη στη µνήµη, ή επιλέγουν εκείνη που τους έκανε 

τη µεγαλύτερη εντύπωση (γιατί ανέφερε κάτι οικείο σ� αυτά, γιατί περιείχε 

                                                           
197 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 16. 
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µια οικεία ή άγνωστη λέξη, γιατί αναφερόταν σε ένα παιχνίδι ή θέµα που τα 

ενθουσιάζει κ.λπ.) άσχετα αν είναι σωστή ή λανθασµένη. Με την ξεχωριστή 

εκφώνηση κάθε εναλλακτικής επιλογής, ο παράγοντας βραχυπρόθεσµη 

µνήµη των υποκειµένων επηρεάζει ελάχιστα τις απαντήσεις τους στο 

συγκεκριµένο κριτήριο.  

Ως αρνητικά σηµεία του κριτηρίου αυτού επισηµαίνουµε τα εξής: 

α) Η δυνατότητα του υποκειµένου να απαντήσει στην τύχη µαντεύοντας την 

απάντηση είναι αρκετά ισχυρή. Μια έρευνα που διεξήχθηκε στις Η.Π.Α. 

σχετικά µε τις στρατηγικές που ακολουθούσαν φυσικοί οµιλητές της 

αγγλικής, για να απαντήσουν σε τεστ πολλαπλής επιλογής που εξετάζει την 

κατανόηση λέξεων, κατέληξε στα εξής αποτελέσµατα. Τα υποκείµενα 

επιλέγουν την απάντηση που δίνουν, επειδή: α) γνωρίζουν ότι είναι σωστή, β) 

µπορούν να τη συσχετίσουν µε κάτι που γνωρίζουν για την εξεταζόµενη λέξη, 

γ) αποκλείουν όλες τις υπόλοιπες απαντήσεις, δ) είναι πρώτη, µεσαία ή 

τελευταία από τις προτεινόµενες απαντήσεις, ε) µπορούν να τη διαβάσουν και 

να την κατανοήσουν καλύτερα από τις άλλες, στ) µαντεύουν198. Φάνηκε, 

πάντως, ότι οι περισσότερες απαντήσεις (66% των απαντήσεων) δίδονταν µε 

βάση τις δύο πρώτες στρατηγικές (γνώση της σωστής πρότασης, συσχετισµός 

γνώσεων και λέξης) και ότι λίγες απαντήσεις δίδονταν µαντεύοντας. Η έρευνα 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η δυνατότητα των υποκειµένων να µαντέψουν 

δεν αποτελεί µεγάλο πρόβληµα, επειδή οι απαντήσεις τους γενικά δεν 

δίδονται τυχαία, αλλά στο µεγαλύτερο ποσοστό τους καθοδηγούνται από 

κάποια γνώση για τις εξεταζόµενες λέξεις199. 

Με την ξεχωριστή εκφώνηση των προτεινόµενων απαντήσεων η δυνατότητα 

των υποκειµένων να µαντέψουν ή να απαντήσουν στην τύχη  µειώνεται, αφού 

δίδεται περισσότερος  χρόνος στα υποκείµενα να σκεφτούν κάθε απάντηση, 

αλλά δεν εκµηδενίζεται. 

β) Το κριτήριο της επιλογής µίας από τις προτεινόµενες προτάσεις-ορισµούς 

προϋποθέτει ότι το παιδί µπορεί να κατανοήσει τη σηµασιολογική και 

συντακτική δοµή κάθε προτεινόµενης επιλογής (όταν αυτή έχει τη µορφή 

                                                           
198 Paul, P.V., Stallman, A.C. and O�Rourke, J.P. (1990). Using three test formats to access good and 

poor readers� word knowledge. Technical Report No. 509 of the Center for the Study of Reading. 
University of Illinois at Urbana � Champaign. Παράθεση στο Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 349-
350. 

199 Paul, P.V. et al. (1990), όπ.π. Παράθεση στο Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 350. 
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φράσης), ή τις λέξεις που αποτελούν την προτεινόµενη επιλογή (ειδικά όταν 

οι προτεινόµενες επιλογές αποτελούνται από µία λέξη συνώνυµη της 

οριζόµενης). Ο µόνος τρόπος για να ικανοποιείται η προϋπόθεση αυτή είναι ο 

εξής: κατά την κατασκευή των προτεινόµενων εναλλακτικών προτάσεων να 

λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα κατανόησης του λόγου από τα παιδιά � 

υποκείµενα της έρευνας, ώστε οι εναλλακτικές επιλογές να µην είναι ούτε 

πολύ εύκολες ούτε πολύ δύσκολες στην κατανόησή τους και, εποµένως, να 

µην επηρεάζουν τις επιλογές των υποκειµένων. 

Το κριτήριο της πολλαπλής επιλογής µπορεί να χρησιµοποιείται σε έρευνες 

λεξιλογίου µε µικρά παιδιά, αρκεί να δίνεται προσοχή: α) στον τρόπο εφαρµογής του, 

που πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να αποφεύγονται, όσο το δυνατόν, η πνευµατική 

κόπωση των παιδιών και οι τυχαίες απαντήσεις, και β) στην κατασκευή των 

εναλλακτικών προτάσεων, κατά την οποία πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριµένες 

αρχές και ταυτόχρονα να λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα κατανόησης της γλώσσας 

που έχουν τα παιδιά της ηλικίας, στην οποία θα εφαρµοστεί το κριτήριο. 

 

3.1.3.4   Η ερώτηση για τη γνώση � κατανόηση της λέξης 

Κατά το κριτήριο αυτό οι ερευνητές ρωτούν τα υποκείµενα αν γνωρίζουν τη σηµασία 

µιας λέξης. Αν η απάντησή των υποκειµένων είναι θετική, η λέξη προσµετράται στο 

δεκτικό τους λεξιλόγιο, ενώ κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, αν η απάντησή τους είναι 

αρνητική. 

Μερικοί ερευνητές κατασκευάζουν απαντήσεις και καλούν τα υποκείµενα να 

επιλέξουν µία από αυτές απαντώντας σε ερώτηση του τύπου: «Γνωρίζεις τη λέξη 

________;». Οι απαντήσεις αυτές παίρνουν τιµές από συγκεκριµένη βαθµολογική 

κλίµακα που κατασκευάζουν οι ερευνητές για το σκοπό της έρευνας, όπως:  

α) «∆εν έχω ακούσει ποτέ αυτή τη λέξη».  

β) «Έχω ακούσει ή έχω δει ή έχω διαβάσει αυτή τη λέξη, αλλά δεν γνωρίζω 

τη σηµασία της».  

γ) «∆εν έχω ακούσει ή δεν έχω δει ή δεν έχω διαβάσει αυτή τη λέξη και έχω 

µια ασαφή ιδέα για τη σηµασία της».  

δ) «Θα µπορούσα να αναγνωρίσω τη σηµασία της λέξης µέσα από µια 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής, στην οποία θα συµπεριλαµβάνονταν και η 

σωστή και µερικές λανθασµένες σηµασίες της λέξης».  
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ε) «Γνωρίζω τη σηµασία της λέξης τόσο καλά, ώστε µπορώ να δώσω και τον 

ορισµό της».  

Γνωστές θεωρούνται οι λέξεις, για τις οποίες επιλέγονται από τα υποκείµενα η 

απάντηση ε΄ και η απάντηση δ΄ 200. 

Χαρακτηριστικό του κριτηρίου αυτού είναι ότι δεν γίνεται �επαλήθευση� της 

απάντησης του υποκειµένου. ∆ηλαδή, ο ερευνητής δεν ζητά από το υποκείµενο να 

αποδείξει τη γνώση της λέξης, την οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει, ούτε να 

προσπαθήσει να µαντέψει έστω τη σωστή σηµασία της λέξης, όπως αυτή προκύπτει 

από ένα κείµενο ή από ένα τεστ πολλαπλής επιλογής. Άλλωστε, στην περίπτωση που 

γινόταν �επαλήθευση�, ουσιαστικά θα εφαρµοζόταν ένα από τα προηγούµενα 

κριτήρια (διατύπωση ορισµού � ερώτηση πολλαπλής επιλογής), οπότε δεν θα 

επρόκειτο για την εφαρµογή ενός διαφορετικού κριτηρίου, αλλά για τη διατύπωση 

µιας ερώτησης («Γνωρίζεις τη λέξη _______;») πριν από την εφαρµογή των δύο 

άλλων κριτηρίων. 

Για να υπολογίζεται η ακρίβεια των απαντήσεων των υποκειµένων συχνά στα τεστ 

αυτά περιλαµβάνονται και ψευδολέξεις: αν το υποκείµενο απαντήσει ότι γνωρίζει 

κάποιες ψεύτικες λέξεις, το εκτιµώµενο λεξιλόγιό του φαινοµενικά αυξάνεται. Το 

µέγεθος του λεξιλογίου του, όµως, υπολογίζεται µε την αφαίρεση του ποσοστού των 

ψευδολέξεων που δήλωσε ότι κατανοεί από τον αριθµό των πραγµατικών λέξεων, τις 

οποίες δήλωσε ότι κατανοεί201. 

Το κριτήριο της απλής ερώτησης για τη γνώση της λέξης έχει δύο σηµαντικά 

µειονεκτήµατα: 

α) Ο ερευνητής δεν µπορεί να είναι βέβαιος για το ότι η απάντηση του 

υποκειµένου αντιπροσωπεύει αυτό που πραγµατικά γνωρίζει για τη λέξη. 

Μπορεί, δηλαδή, το υποκείµενο να δίνει ψευδή απάντηση, κυρίως προς την 

κατεύθυνση της γνώσης της λέξης, µε αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση του 

δεκτικού λεξιλογίου του. 

β) Ο ερευνητής δεν µπορεί να είναι βέβαιος ότι η σηµασία που αποδίδει το 

υποκείµενο σε µια λέξη είναι η σωστή. Έτσι, αν και το υποκείµενο δηλώνει 

ότι γνωρίζει τη σηµασία της λέξης και η συγκεκριµένη λέξη προσµετράται ως 

γνωστή, ενδέχεται η σηµασία που της αποδίδει το υποκείµενο να είναι 

                                                           
200 D� Anna et al. (1991), όπ.π., σελ. 117. 
201 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 346-348. 
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λανθασµένη και στην πραγµατικότητα η λέξη να είναι γι� αυτό άγνωστη202. 

Αποτέλεσµα είναι και πάλι η υπερεκτίµηση του δεκτικού λεξιλογίου του 

υποκειµένου. 

Θεωρούµε ότι το κριτήριο αυτό δεν είναι αξιόπιστο, καθώς στηρίζεται µόνο στην 

υποκειµενικότητα των απαντήσεων του υποκειµένου και όχι στην αντικειµενική 

εξέτασή του. Το αδύναµο σηµείο του κριτηρίου αυτού είναι το ότι κατά την 

εφαρµογή του δεν επαληθεύεται η απάντηση του υποκειµένου. Από τα παραπάνω 

γίνεται φανερό ότι η χρήση του παραπάνω κριτηρίου σε έρευνες µε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, δεν µπορεί να µας οδηγήσει σε αξιόπιστα και ασφαλή 

αποτελέσµατα. 

 

3.1.3.5  Η αναγνώριση της λέξης µέσω της ταύτισής της µε εικόνα που 

απεικονίζει το αντικείµενο αναφοράς της 

Κατά το κριτήριο αυτό οι ερευνητές παρουσιάζουν στο υποκείµενο µια κάρτα, η 

οποία είναι χωρισµένη σταυροειδώς σε τέσσερα ίσα µέρη, σε καθένα από τα οποία 

εικονογραφείται ένα αντικείµενο ή µια πράξη � ενέργεια. Κατόπιν ο ερευνητής 

εκφωνεί την εξεταζόµενη λέξη  και ζητά από το υποκείµενο να του δείξει τη 

ζωγραφιά της καρτέλας που απεικονίζει το αντικείµενο αναφοράς της εκφωνούµενης 

λέξης (π.χ. «Τρένο. ∆είξε την εικόνα της λέξης που είπα»)203. 

Η κατασκευή των εικόνων αυτών ακολουθεί συγκεκριµένες αρχές, όπως204: 

- Να είναι ασπρόµαυρες και όχι έγχρωµες, για να αποφεύγεται η επίδραση 

των χρωµάτων (εντυπωσιασµός, αρέσκεια � απαρέσκεια προς κάποιο χρώµα) 

στις απαντήσεις των υποκειµένων. 

- Να είναι απλές, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα το αντικείµενο αναφοράς 

της εκφωνούµενης λέξης. 

- Να ελκύουν το ενδιαφέρον των υποκειµένων. 

- Να εικονίζουν ισόρροπα άτοµα και των δύο φύλων (άνδρες και γυναίκες) 

και όχι µόνο της λευκής φυλής, ώστε να µην υπάρχει πολιτισµική 

προκατάληψη. 

                                                           
202 D� Anna et al. (1991), όπ.π., σελ. 119ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 9.  
203 Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981). Peabody Picture Vocabulary Test � Revised.(P.P.V.T.-R.). 

Forms L and M, Manual. Minnesota:American Guidance Service-A.G.S., σελ. 13-15ú βλ. και Dunn, 
L.M., Dunn, L.M., Whetton, C. and Pintillie, D. (1982). British Picture Vocabulary Scale � B.P.V.S. 
Manual for Long and Short Forms. Berkshire: N.F.E.R. � Nelson (η βρετανική προσαρµογή του 
P.P.V.T. � R.). 

204 Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981), όπ.π., σελ. 31. 
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Αλλά και η επιλογή των λέξεων που ελέγχονται µε αυτό το κριτήριο διέπεται από µια 

βασική αρχή: πρέπει να επιλέγονται λέξεις, των οποίων το αντικείµενο αναφοράς 

µπορεί να αποδίδεται µε σαφήνεια µε ασπρόµαυρες ζωγραφιές205. 

Ως θετικό στοιχείο του κριτηρίου αυτού επισηµαίνουµε το γεγονός ότι δε ζητά από 

το υποκείµενο να εκφραστεί γλωσσικά. Έτσι, οι παράγοντες ικανότητα γλωσσικής 

έκφρασης και ικανότητα γλωσσικής κατανόησης του υποκειµένου δεν επηρεάζουν το 

αποτέλεσµα της εξέτασης. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει το κριτήριο εφαρµόσιµο 

και σε πολύ µικρές ηλικίες. Το πιο γνωστό τεστ µε αυτού του τύπου το κριτήριο, το 

Peabody Picture Vocabulary Test � Revised (P.P.V.T.�R.) είναι σταθµισµένο σε 

αγγλόφωνους πληθυσµούς για τις ηλικίες 2;6�40 ετών και χρησιµοποιείται 

ευρύτατα206.  

Ως αρνητικά σηµεία του κριτηρίου αυτού επισηµαίνουµε τα εξής: 

α) ∆εν µετράει το σύνολο του δεκτικού λεξιλογίου του υποκειµένου αλλά το 

σύνολο των λέξεων που µπορούν να απεικονιστούν µε ασπρόµαυρες 

ζωγραφιές, έτσι ώστε να είναι διακριτό µε σαφήνεια το αντικείµενο αναφοράς 

τους. Οι εξεταζόµενες λέξεις ανήκουν στη γραµµατική υποκατηγορία των 

συγκεκριµένων ουσιαστικών και των ρηµάτων, τα οποία εκφωνούνται µε το 

γερουνδιακό τύπο �ing στην αγγλική και µε τον τύπο του γ΄ προσώπου ενικού 

στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, λέξεις που ανήκουν στις γραµµατικές 

κατηγορίες των αφηρηµένων ουσιαστικών, των επιθέτων, των επιρρηµάτων, 

πάρα πολλά ρήµατα (π.χ. κατάπληξη, χαζούτσικος, καφετής, υπεραγαπώ, 

ξαναβλέπω) και βεβαίως οι λειτουργικές λέξεις δεν συµπεριλαµβάνονται στο 

δείγµα των εξεταζόµενων λέξεων και προφανώς δεν µετρούνται στο δεκτικό 

λεξιλόγιο των υποκειµένων. Αυτό διαπιστώνεται από τη µελέτη των 

εξεταζόµενων λέξεων του Τεστ P.P.V.T.�R. (συµπεριλαµβάνει λίγα επίθετα), 

της έρευνας του Mehrabian και του Τεστ A.W.S.T. στην ελληνική του 

απόδοση207. Γι� αυτό και τα τεστ που χρησιµοποιούν αυτού του τύπου το 

κριτήριο δεν δίνουν τα αποτελέσµατά τους σε απόλυτους αριθµούς λέξεων 

κατανοητών στα υποκείµενα, αλλά σε βαθµούς που µε συγκεκριµένους 

µαθηµατικούς τύπους προκύπτουν από τα αρχικά αποτελέσµατα. Επίσης, δεν 

                                                           
205 Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981), όπ.π., σελ. 29, 56. 
206 Βλ. παραπάνω σηµ. 67. 
207 Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981), όπ.π., σελ. 30, 129-134ú Mehrabian, A. (1970). Measures of 

vocabulary and grammatical skills for children up to age six. Developmental Psychology, 2, (3), σελ. 
441ú Ζάχαρη, ∆. (1996), όπ.π., σελ. 151, 162-164ú Hammill, D.D. (1985), όπ.π., σελ. 65. 
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µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τις γραµµατικές κατηγορίες των 

λέξεων που κατανοούν τα υποκείµενα, αφού δεν περιέχουν λέξεις από όλες 

τις γραµµατικές κατηγορίες. 

β) Το κριτήριο αυτό είναι ανεπαρκές ως προς τον έλεγχο της γνώσης των 

πολύσηµων και οµόγραφων λέξεων. Είναι προφανές ότι κάθε εξεταζόµενη 

λέξη εικονογραφείται στις καρτέλες µε βάση την πιο γνωστή σηµασία της. 

Υπάρχει, λοιπόν, το ενδεχόµενο τα υποκείµενα να αγνοούν ή να µη σκεφθούν 

τη στιγµή της εξέτασης τη σηµασία αυτή, µε αποτέλεσµα ο ερευνητής να 

θεωρήσει ότι δεν γνωρίζουν τη λέξη, την οποία, όµως, γνωρίζουν µε µία άλλη 

σηµασία της, που δεν απεικονίζεται στις καρτέλες. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν οι λέξεις των Τεστ P.P.V.T.-R. και A.W.S.T. 208: 

tearing = 1. σχίζοντας, 2. ορµώντας, bark = 1. φλοιός, 2. γάβγισµα, κάβουρας 

= 1. είδος µαλακόστρακου, 2. είδος εργαλείου. 

Θεωρούµε ότι το κριτήριο αυτό λόγω των εγγενών αδυναµιών του, που έχουν σχέση 

µε την επιλογή των απεικονιζόµενων λέξεων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

υπολογισµό του δεκτικού λεξιλογίου σε απόλυτους αριθµούς. Γι� αυτόν το λόγο 

χρησιµοποιείται από τεστ που έχουν ως σκοπό τη σχετική εκτίµηση του δεκτικού 

λεξιλογίου, εκφρασµένη µε αξιόπιστο δείκτη. 

 

3.3. Το Μέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου  

 
Στο κεφάλαιο αυτό, αφού κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε υπολογισµούς του 

δεκτικού λεξιλογίου κατά την εφηβεία και την ενηλικίωση, θα παρουσιάσουµε 

έρευνες που προσπαθούν να υπολογίσουν σε απόλυτους αριθµούς το µέγεθος του 

δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  

 

3.2.1 Το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου εφήβων και ενηλίκων 

∆εν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ερευνητών για την έκταση του δεκτικού 

λεξιλογίου στους έφηβους και τους ενήλικους. Οι µεθοδολογικές διαφοροποιήσεις 

(όπως είδαµε παραπάνω) µεταξύ των ερευνητών, είναι τέτοιες που οδηγούν σε 

διαφορετικές εκτιµήσεις του δεκτικού λεξιλογίου. Έτσι, η M.K. Smith υπολογίζει ότι 

οι µαθητές της Τρίτης τάξης έχουν συνολικό λεξιλόγιο 38.000 λέξεων, της Πέµπτης 
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τάξης 43.000 και της ∆ωδέκατης 80.000 λέξεων209. Η Templin υπολογίζει το 

συνολικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 8 ετών στις 28.300 λέξεις210. Η D� Anna et al. 

θεωρεί ότι ο φοιτητής Κολεγίου κατανοεί 16.785 λέξεις211, ενώ για την ίδια ηλικία οι 

υπολογισµοί των Seashore and Eckerson212 ανέρχονται στις 155.736 λέξεις και του 

Hartmann213 στις 200.000 λέξεις. Μόνο ο Nusbaum et al.214 υπολογίζει το δεκτικό 

λεξιλόγιο των φοιτητών στις 14.418 λέξεις.  Αντίθετα, οι Nagy and Herman215 

ανεβάζουν το δεκτικό λεξιλόγιο των τελειόφοιτων Λυκείου στις 40.000 λέξεις, ενώ ο 

Dale το κατεβάζει στις 14.000-15.000 λέξεις216. Ο Nation αναφέρει ότι ο 

µορφωµένος φυσικός οµιλητής της Αγγλικής γνωρίζει περίπου 20.000 οικογένειες 

λέξεων217. Ο Crystal τονίζει τη σχέση του µεγέθους του δεκτικού λεξιλογίου µε το 

µορφωτικό επίπεδο του ατόµου. Όπως αναφέρει, όταν ζήτησε από µία γραµµατέα 

γραφείου, έναν επιχειρηµατία (ακόρεστο βιβλιοφάγο) και έναν Λέκτορα 

Πανεπιστηµίου να διαβάσουν έναν κατάλογο λέξεων προερχόµενο από λεξικό 

100.000 ληµµάτων τσεκάροντας / σηµειώνοντας τις λέξεις που ανήκουν στο δεκτικό 

και το παραγωγικό τους λεξιλόγιο, τα αποτελέσµατα ήταν για τη γραµµατέα 38.300 

και 31.500 λέξεις αντίστοιχα, για τον επιχειρηµατία 73.350 και 63.000 λέξεις 

αντίστοιχα και για τον Λέκτορα Πανεπιστηµίου 76.250 και 56.250 λέξεις 

αντίστοιχα218.  

                                                                                                                                                                     
208 Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981), όπ.π., σελ. 129ú Ζάχαρη, ∆. (1996), όπ.π., σελ. 163. 
209 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 339, 344. Βλ. και Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1995), όπ.π., Τόµ. 4, 
σελ. 132ú Κρασανάκη, Γ. (1988). Ψυχοπαιδαγωγικά Προβλήµατα της Εφηβικής Ηλικίας. Αθήνα: 
Σµυρνιωτάκης, σελ. 53. 

210 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 113. 
211 D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 118. 
212 Seashore, R.H., and Eckerson, L.D. (1940), όπ.π., σελ. 33. Παράθεση στο D� Anna, C.A. et al. 

(1991), όπ.π., σελ. 110. Βλ. και Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1995), όπ.π., Τόµ. 4, σελ. 132-133ú 
Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 156. 

213 Hartmann, G.W. (1941). A critique of the common method of estimating vocabulary size, together 
with some data on the absolute word knowledge of educated adults. Journal of Educational 
Psychology, 32, σελ. 357. Παράθεση στο D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 110. 

214 Nusbaum, H.C., Pisoni, D.B., and Davis C.K. (1984). Sizing up the Hoosier Mental Lexicon: 
Measuring the Familiarity of 20.000 Words. Research on Speech Perception. Progress Report No. 
10. Bloomington: Indiana University, σελ. 330. Παράθεση στο D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., 
σελ. 110. 

215 Nagy, W.E., and Herman, P.A. (1987). Breath and depth of vocabulary knowledge: implications for 
acquisition and instruction. In M.G. McKeown and M.E. Curtis (Eds). The Nature of Vocabulary 
Acquisition. Hillsdale: Erlbaum, σελ. 21. Παράθεση στο D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 110 
και στο Foster�Cohen, S.H. (1999), όπ.π., σελ. 176. Βλ. και Pinker, S. (2000), όπ.π., σελ. 169-170. 

216 Dale, E. (1965). Vocabulary measurements: techniques and major findings. Elementary English, 42, 
σελ. 895-901. Παράθεση στο Johnson, D.L. (1985). Vocabulary measurement. In T. Husen and T. 
Postlethwaite (Eds.) The International Encyclopedia of Education. Oxford: Pergamon Press, σελ. 
5470. 

217 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 9 ú Βουγιούκα, Α. (1990), όπ.π., σελ. 2872. 
218 Crystal. D. (1996), όπ.π. σελ. 123. 
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Μεγάλη διαφορά υπάρχει και στον υπολογισµό του ρυθµού ανάπτυξης του 

λεξιλογίου κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης του ατόµου. Έτσι, οι Miller 

και Gildea αναφέρουν ότι το παιδί µαθαίνει κατά µέσο όρο 5.000 λέξεις το έτος (13 

λέξεις την ηµέρα)219, ο Johnson τις κατεβάζει στις 1.000 λέξεις220, ο Nation 

υποστηρίζει ότι το παιδί µαθαίνει περίπου 1.000 οικογένειες λέξεων κατ� έτος 221 και 

ότι στην ηλικία των 5 ετών έχει ένα λεξιλόγιο 5.000 οικογενειών λέξεων περίπου222, 

ενώ η Carey  υποστηρίζει ότι το παιδί κατακτά 5 λέξεις την ηµέρα223. 

Παρά τις παραπάνω διαφορές φαίνεται να είναι γενικώς αποδεκτή η εκτίµηση ότι 

δεκτικό λεξιλόγιο µεγέθους 15.000-20.000 λέξεων είναι αρκετό στον οµιλητή µιας 

πλούσιας σε λέξεις γλώσσας, όπως η Αγγλική και η Ελληνική, για να διαβάζει ή να 

ακούει ένα κείµενο κατανοώντας το224. Άλλωστε, οι λέξεις που χρησιµοποιούνται 

στην καθηµερινή επικοινωνία δεν υπερβαίνουν τις 3.000225.  

Από την αναφορά στους διαφορετικούς υπολογισµούς του δεκτικού λεξιλογίου είναι 

προφανές ότι η σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων ερευνών που ακολουθούν 

διαφορετικές µεθοδολογίες δεν είναι δυνατή. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατή η 

µονοµερής και άκριτη αποδοχή των αποτελεσµάτων µιας έρευνας και η απόρριψη 

των αποτελεσµάτων κάποιας άλλης. 

 

3.2.2 Το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας 

Οι έρευνες που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας µας, αν και 

παρουσιάζουν µεταξύ τους διαφορές τόσο ως προς τα αποτελέσµατα όσο και ως προς 

τη µεθοδολογία τους έχουν πολλά κοινά µεθοδολογικά σηµεία: ορίζουν µε τον ίδιο 

τρόπο τη λέξη, επιλέγουν δείγµατα λέξεων από συγκεκριµένα, µετρήσιµα σώµατα 

λέξεων (καταλόγους ή λεξικά), βάσει των οποίων υπολογίζουν τις κατανοητές από τα 

παιδιά λέξεις, ακολουθούν  σε γενικές γραµµές παρόµοια ερευνητική διαδικασία, 

εφαρµόζοντας άλλοτε πιο αυστηρά και άλλοτε πιο χαλαρά τα ίδια κριτήρια γνώσης 

                                                           
219 Miller, G.A. and Gildea, P.M. (1987). How children learn words. Scientific American, 257, σελ. 94-

99. Παράθεση στο D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 111. 
220 Johnson, D.L. (1985), όπ.π., σελ. 5470. Βλ. και Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1995), όπ.π., Τόµ. 4, σελ. 

132ú Κρασανάκη, Γ. (1988), όπ.π., σελ. 53. 
221 Nation, I.S.P. (2001), όπ,π. σελ. 9. 
222 Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 96. 
223 Carey, S. (1978). The child as a word learner. In M. Halle, J. Bresman and G.A. Miller (Eds). 

Language Theory and Psychological Reality. Cambridge: The M.I.T. Press, σελ. 264. 
224 Nation, I.S.P. (2001), όπ,π. σελ. 20.  
225 Βουγιούκα, Α. (1990), όπ.π., σελ. 2872ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1995). Προβλήµατα σχετικά µε τη 
διδασκαλία και διάδοση της Ελληνικής γλώσσας. Θαλλώ, 7,  σελ. 30.  
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της λέξης. Με βάση αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά τους και το γεγονός ότι 

αναφέρονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας εκτιµούµε ότι οι 

παρακάτω έρευνες συνιστούν µια συγκεκριµένη ερευνητική �παράδοση � στη µελέτη 

του παιδικού λεξιλογίου. Έτσι, τα αποτελέσµατα της µίας έρευνας µπορούν να 

συγκριθούν µε αυτά της άλλης και οι µεθοδολογικές αδυναµίες της προηγούµενης να 

αντιµετωπιστούν ικανοποιητικά από την επόµενη. Κατά την επισκόπησή τους 

ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουµε στην αναφορά των µεθοδολογικών παραγόντων (επιλογή 

σώµατος λέξεων, ορισµός λέξης, κριτήρια γνώσης της λέξης) που επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατά τους.  

 

3.2.2.1   Η έρευνα της M.E. Smith (1926) 

Η έρευνα αυτή, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1926226 είναι από τις 

πλέον γνωστές, καθώς τα αποτελέσµατά της αναφέρονται σε πολλά βιβλία και 

εγχειρίδια ψυχολογίας και ψυχογλωσσολογίας. Είναι η πρώτη έρευνα που άντλησε το 

δείγµα των λέξεών της από έναν εκτεταµένο κατάλογο λέξεων. Η M.E. Smith 

διεξήγαγε την έρευνά της µε υποκείµενα  ηλικίας από 8 µηνών έως 12 ετών. 

Κατασκεύασε ένα τεστ λεξιλογίου αποτελούµενο από 203 λέξεις, οι οποίες 

προέρχονταν από τον κατάλογο του Thorndike (1921) µε τις 10.000 πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες λέξεις της αγγλικής γλώσσας και από καταγεγραµµένα λεξιλόγια 

παιδιών227. Κατασκεύασε, επίσης, εικόνες που οδηγούσαν το παιδί να 

χρησιµοποιήσει τις λέξεις του δείγµατος. Κατά την εξέταση των µισών περίπου 

λέξεων, στις περιπτώσεις όπου το υποκείµενο δεν χρησιµοποιούσε τις συγκεκριµένες 

λέξεις, όταν απαντούσε σε απλές ερωτήσεις σχετικές µε τις εικόνες, η ερευνήτρια 

χρησιµοποιούσε τη λέξη σε µια ερώτηση. Η ερευνήτρια θεωρούσε ότι το παιδί 

γνώριζε τη λέξη, αν τη χρησιµοποιούσε σε κάποια πρόταση ή αν έδινε τον ορισµό 

της. 

Το τεστ της M.E. Smith έδινε σχετικές τιµές και δεν πληροφορούσε για το µέγεθος 

του παιδικού λεξιλογίου. Η ερευνήτρια υποστήριξε ότι µε το τεστ αυτό ήταν δυνατόν 

να υπολογιστεί το συνολικό λεξιλόγιο του παιδιού, αν η συνολική επίδοσή του στο 

τεστ πολλαπλασιαζόταν µε έναν κατάλληλο πολλαπλασιαστή. Με τέτοιους 

                                                           
226 Smith, M.E. (1926). An investigation of the development of the sentence and the extent of the 

vocabulary in young children. University of Iowa Studies in Child Welfare, 5, σελ. 219-227. 
Παράθεση στα Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1985), όπ.π., Τόµ. 3, σελ. 88ú Πόρποδα, Κ. (1991), όπ.π., 
σελ. 75ú Miller, G (1951), όπ.π. σελ. 149ú Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 313. 

227 Thorndike, E.L. (1921), όπ.π. Παράθεση στο Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 14. 
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υπολογισµούς προέκυψε ότι το παιδί γνωρίζει 1.540 λέξεις στην ηλικία των 4 ετών, 

1870 λέξεις στην ηλικία των 4;6 ετών, 2072 λέξεις στην ηλικία των 5 ετών, 2.289 

λέξεις στην ηλικία των 5;6 ετών και 2.562 λέξεις στην ηλικία των 6 ετών228. 

 

3.2.2.2    Η έρευνα της Μ.Κ. Smith (1941) 

Η M.Κ. Smith το 1941 ερεύνησε το λεξιλόγιο µαθητών 12 σχολικών τάξεων του 

∆ηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου, ηλικίας 6-19 ετών. Τα 867 υποκείµενα της 

έρευνας (εκ των οποίων 44 φοιτούσαν στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου, 40 στη Β΄ 

Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου κ.ο.κ.) προέρχονταν από αγροτικές, ηµιαστικές και 

περιαστικές περιοχές229. Χρησιµοποίησε το Τεστ λεξιλογίου των  Seashore and 

Eckerson, Seashore�Eckerson English Recognition Vocabulary Test230 

προσαρµόζοντάς το µεθοδολογικά για χρήση και στις µικρές ηλικίες, επιφέροντας 

βελτιώσεις στον τρόπο εφαρµογής του. Το τεστ αυτό � ένα από τα καλύτερα για 

µεγάλα παιδιά και ενηλίκους, κατά τον Miller231 � κατασκευάστηκε το 1940 από τους 

Seashore και Eckerson µε βάση το πολύ καλό για την εποχή του πλήρες λεξικό του 

εκδοτικού οίκου Funk and Wagnalls232 που περιέχει περίπου 450.000 λήµµατα233. 

Οι Seashore και Eckerson234 για τις ανάγκες της κατασκευής του τεστ όρισαν τη λέξη 

ως «το λήµµα του λεξικού» (dictionary item) και, αφού αφαίρεσαν τους διπλούς 

τύπους, τα επιθήµατα και τα προθήµατα που καταχωρίζονται ως λήµµατα, µέτρησαν 

τα λήµµατα του Λεξικού που αποτελούσαν λέξεις και τις κατέταξαν σε δύο 

κατηγορίες: 

α) τις βασικές λέξεις ή λέξεις ρίζες που καταχωρίζονται στο Λεξικό ως κύρια 

λήµµατα, π.χ. loyal (166.247) 

β) τις παράγωγες λέξεις (σύνθετες και µη µονολεξικές) που καταχωρίζονται 

στο Λεξικό ως υπολήµµατα, π.χ. loyalize, Loyal Legion (204.018). 

Κατόπιν, κατασκεύασαν δύο δείγµατα λέξεων: το Α΄ δείγµα � επιλέγοντας το τρίτο 

κύριο λήµµα κάθε όγδοης σελίδας του Λεξικού των Funk and Wagnalls � το 

                                                           
228 Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1985), όπ.π., Τόµ. Γ΄, σελ. 88ú Πόρποδα, Κ. (1991), όπ.π., σελ. 75ú 

Miller, G. (1951), όπ.π., σελ. 149ú Smith, M.Κ. (1941), όπ.π., σελ. 313. 
229 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 327-328, 334-335. 
230 Seashore, R.H. and Eckerson, L.D. (1940), όπ.π. Παράθεση στο Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 
315. 
231 Miller, G. (1951), όπ.π., σελ. 121.  
232 Funk and Wagnalls, (1937), όπ.π. Παράθεση στο Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 315. 
233 Για το Λεξικό αυτό βλ. Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 65-66, 341. 
234 Seashore, R.H. and Eckerson, L.D. (1940), όπ.π. Παράθεση στο Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 
315. 
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αποτελούσαν 331 βασικές λέξεις και το Β΄ δείγµα � επιλέγοντας κάθε δέκατο 

υπολήµµα που σχετιζόταν µε τα 331 λήµµατα � το αποτελούσαν 46 παράγωγες και 

µη µονολεξικές λέξεις. Κάθε µία από τις 331 βασικές λέξεις του Α΄ δείγµατος 

αντιστοιχούσε σε 505 βασικές λέξεις του Λεξικού και κάθε µία από τις 46 παράγωγες 

λέξεις του Β΄ δείγµατος αντιστοιχούσε σε 4.450 λέξεις του Λεξικού235.  

Η εξέταση των µαθητών των τριών πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού έγινε ατοµικά και 

προφορικά. Αρχικά, η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να ορίσει την εξεταζόµενη 

λέξη, αλλά, αν το παιδί δεν µπορούσε ή αν ο ορισµός που έδινε δεν ήταν σαφής, η 

ερευνήτρια προχωρούσε στην εφαρµογή του κριτηρίου της πολλαπλής επιλογής. Για 

κάθε λέξη είχαν κατασκευαστεί τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις, καθεµιά από 

τις οποίες αποτελούσε ξεχωριστή ερώτηση που περιείχε την εξεταζόµενη λέξη («Η 

λέξη _______ σηµαίνει ________»). Αν το παιδί αποτύγχανε στο κριτήριο αυτό ή αν 

έδινε για όλες τις εξεταζόµενες λέξεις στερεότυπες απαντήσεις (π.χ. επιλέγοντας 

πάντα την πρώτη ή την τελευταία απάντηση), η ερευνήτρια του ζητούσε να 

περιγράψει µε δικά του λόγια το σηµαινόµενο της λέξης ή να πει κάτι γι� αυτό ή, 

τέλος, να χρησιµοποιήσει τη λέξη σε πρόταση και να εξηγήσει τη σηµασία της στην 

πρόταση. Αν το παιδί έδινε σωστή απάντηση σε ένα οποιοδήποτε από τα παραπάνω 

κριτήρια, παραγραφόταν κάθε προηγούµενη λανθασµένη απάντησή του για τη 

συγκεκριµένη λέξη και έπαιρνε βαθµό µία (1) µονάδα. Αν το παιδί αποτύγχανε σε 

όλα τα παραπάνω κριτήρια, η ερευνήτρια διατύπωνε υπαινικτικές ερωτήσεις που 

                                                           
235 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 315-319ú Miller, G. (1951), όπ.π., σελ. 121ú Templin, M.C. (1957), 
όπ.π., σελ. 108ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 15.  
Σχετικά µε την αντιστοιχία των λέξεων του δείγµατος προς τις λέξεις του Λεξικού παρατηρούµε τα 
εξής: Αν διαιρέσουµε τις βασικές λέξεις του Λεξικού µε τις βασικές λέξεις του Α΄ δείγµατος, 
βλέπουµε ότι η αντιστοιχία διαµορφώνεται στις 502 λέξεις (166.247: 331=502,2). Οµοίως, αν 
διαιρέσουµε τις παράγωγες λέξεις του Λεξικού προς τις παράγωγες λέξεις του δείγµατος Β΄, η 
αντιστοιχία διαµορφώνεται στις 4.435 λέξεις (204.018: 46= 4.435). Η M.K. Smith, παρά το γεγονός 
ότι παραθέτει αναλυτικά τους αριθµούς των ληµµάτων του Λεξικού και του δείγµατος, δεν 
παραθέτει τις µεταξύ τους αντιστοιχίες, βλ. Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 316. Ο Miller 
στρογγυλοποιώντας τους αριθµούς αναφέρει 166.000 βασικές λέξεις Λεξικού, 330 βασικές λέξεις 
δείγµατος Α΄ και αντιστοιχία 1: 505. Οµοίως, δίνει αντιστοιχία παράγωγων λέξεων δείγµατος Β΄ 
προς τις αντίστοιχες παράγωγες λέξεις του Λεξικού 1: 4.450, χωρίς να παραθέτει άλλα στοιχεία, βλ. 
Miller, G. (1951), όπ.π., σελ. 121. Η Templin που εφάρµοσε το ίδιο τεστ δίνει αντιστοιχία 1: 505 για 
τις βασικές και 1: 4.450 για τις παράγωγες λέξεις, χωρίς να αναφέρει τα σύνολα ούτε των λέξεων 
του δείγµατος, ούτε των λέξεων του Λεξικού, βλ.  Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 108. Στην 
εργασία µας αναφέραµε τις αντιστοιχίες που δίνει η Templin, επειδή εφάρµοσε και αυτή το ίδιο τεστ 
και επειδή είναι πιο συστηµατική στην εργασία της από την M.K. Smith. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 
όταν εφαρµόζεται το ίδιο τεστ χωρίς να αλλάζει ο αριθµός του δείγµατος των λέξεων ή ο αριθµός 
των λέξεων του Λεξικού, η αντιστοιχία µεταξύ τους να παραµένει η ίδια για όλες τις µετρήσεις και 
για όλους τους ερευνητές. Στην αντίθετη περίπτωση για τις διαφορές που θα προκύπτουν στα 
αποτελέσµατα, θα ευθύνεται και ο συντελεστής αντιστοιχίας, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα να µην 
είναι απολύτως συγκρίσιµα µεταξύ τους και να συσκοτίζεται η επίδραση άλλων παραγόντων στη 
διαµόρφωσή τους. 
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καθοδηγούσαν το παιδί στη σωστή απάντηση και, αν το παιδί απαντούσε επιτυχώς, 

έπαιρνε βαθµό µισή (0,5) µονάδα. Το παιδί έπαιρνε βαθµό µία (1) µονάδα, 

οποιαδήποτε σωστή σηµασία και αν έδινε στη λέξη, ακόµα και αν η σηµασία αυτή 

δεν συνέπιπτε µε τη σωστή σηµασία που περιλαµβανόταν στο κριτήριο της 

πολλαπλής επιλογής. Η εξέταση των µαθητών της Α΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου 

έφθασε µέχρι την 99η λέξη236.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, κατατάσσοντας τα υποκείµενα κατά σχολική τάξη, οι 

µαθητές της Α΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου γνώριζαν κατά µέσο όρο 16.900 βασικές 

λέξεις («βασικό λεξιλόγιο»237) µε ανώτερο όριο της κατανοµής τις 32.800 λέξεις και 

κατώτερο τις 5.500 λέξεις. Το συνολικό τους λεξιλόγιο (βασικές + παράγωγες λέξεις) 

ανερχόταν κατά µέσο όρο στις 23.700 λέξεις µε ανώτερο όριο τις 48.000 λέξεις και 

κατώτερο τις 6.000 λέξεις 238. Εποµένως, οι µαθητές της Α΄ Τάξης ∆ηµοτικού 

Σχολείου γνώριζαν κατά µέσο όρο 6.800 (23.700 συνολικά � 16.900 βασικές = 

6.800) παράγωγες και µη µονολεξικές λέξεις, οι οποίες αποτελούσαν το 29% του 

συνολικού λεξιλογίου τους239. 

Κατατάσσοντας τα υποκείµενα κατά χρονολογική ηλικία, διαπιστώνουµε ότι στην 

ηλικία των 6 ετών γνωρίζουν κατά µέσο όρο 16.100 βασικές λέξεις και συνολικά 

21.000 λέξεις, ενώ στην ηλικία των 7 ετών γνωρίζουν 18.500 βασικές και συνολικά 

26.500 λέξεις 240. Εποµένως, στην ηλικία των 6 ετών γνωρίζουν κατά µέσο όρο 4.900 

παράγωγες και µη µονολεκτικές λέξεις (21.000 � 16.100 = 4.900) και στην ηλικία 

των 7 ετών γνωρίζουν κατά µέσο όρο 8.000 παράγωγες και µη µονολεκτικές λέξεις 

(26.500 � 18.500 = 8.000). 

Η έρευνα της M.K. Smith, παρά τις αδυναµίες που µπορεί κανείς να εντοπίσει και 

στη µεθοδολογία της και στην παράθεση των αποτελεσµάτων της, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, διότι είναι η πρώτη έρευνα παιδικού δεκτικού λεξιλογίου που 

χρησιµοποίησε δείγµα λέξεων από ένα πλήρες λεξικό της γλώσσας, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση της Αγγλικής. 

                                                           
236 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 324-325ú Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 16, 109. 
237 Ο όρος βασικό λεξιλόγιο (basic vocabulary) από την M.K.Smith, την Templin και τον Αnglin 
χρησιµοποιείται για να δηλωθεί το σύνολο των βασικών λέξεων (basic words) ή λέξεων ριζών (root 
words). Εποµένως, δεν έχει σχέση µε την έννοια του βασικού λεξιλογίου που αναφέραµε στο Κεφ. 2. 

238 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 343-344. 
239 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 334. 
240 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 110-113ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 13. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η M.K. Smith δεν αναφέρει αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνάς της, 
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις (όπως στη χρονολογική ηλικία) τα παρουσιάζει µε όχι ιδιαίτερα 
σαφή γραφήµατα. Έτσι, η Templin και ο Anglin παραθέτουν τα σχετικά αποτελέσµατα, όπως τα 
ανέγνωσαν από τα γραφήµατα της M.K. Smith. 
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3.2.2.3   Η έρευνα της M.C. Templin (1957) 

Η M.C. Templin το 1957 διεξήγαγε στις Η.Π.Α. µια έρευνα σχετική µε διάφορες 

πτυχές της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, ανάµεσα στις οποίες ήταν και το 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου τους. Υποκείµενα της έρευνας αποτέλεσαν 480 

παιδιά χωρισµένα σε οκτώ (8) ηλικιακές οµάδες (3, 3;5, 4, 4;5, 5, 6,7, και 8 ετών) 

των 60 παιδιών (30 αγοριών και 30 κοριτσιών), η καθεµία241.  

Στην έρευνα του λεξιλογίου για τα παιδιά ηλικίας έως και 5 ετών η Templin 

χρησιµοποίησε το Ammons Full � Range Picture Vocabulary Test242, το οποίο δεν 

µπορεί να δώσει αποτελέσµατα µεγέθους του λεξιλογίου σε απόλυτους αριθµούς, 

αφού το δείγµα των λέξεών του δεν προέρχεται από µετρήσιµο σώµα λέξεων (π.χ. 

λεξικό). Η Templin για τα παιδιά ηλικίας 6, 7, και 8 ετών χρησιµοποίησε, επίσης,  το 

τεστ λεξιλογίου των Seashore and Eckerson Seashore�Eckerson Recognition 

Vocabulary Test.243 Έτσι, αποτελέσµατα για το µέγεθος του λεξιλογίου σε απόλυτους 

αριθµούς έχουµε µόνο για τις τρεις αυτές ηλικίες. Η Templin ακολούθησε την 

ερευνητική µεθοδολογία της M.K. Smith, απορρίπτοντας, όµως, τη χρήση 

υπαινικτικών � καθοδηγητικών ερωτήσεων, καθώς θεωρούσε ότι η διατύπωσή τους 

πιθανώς να χρειαζόταν µόνο σε πολύ λίγες λέξεις, ενώ η µη διατύπωσή τους θα 

επηρέαζε ελάχιστα τα αποτελέσµατα. Έτσι, η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να 

ορίσει ή να περιγράψει την εξεταζόµενη λέξη, να επιλέξει τη σωστή σηµασία της 

µέσα από τέσσερις προτεινόµενες απαντήσεις και να µιλήσει γι� αυτήν, να τη 

χρησιµοποιήσει σε δική του πρόταση. Κάθε κριτήριο εφαρµοζόταν µόνο, αν το παιδί 

αποτύγχανε στο προηγούµενο. Η ερευνήτρια θεωρούσε ότι το παιδί γνώριζε τη λέξη, 

αν πετύχαινε σε ένα από αυτά τα κριτήρια. Τα παιδιά εξετάστηκαν στις πρώτες 99 

λέξεις του τεστ και η εξέταση σταµατούσε, όταν το παιδί δεν γνώριζε µερικές 

συνεχόµενες λέξεις. 

Η Templin ακολούθησε µια µέθοδο διόρθωσης των αρχικών δεδοµένων της έρευνας, 

ώστε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν να βρίσκονται πιο κοντά στην 

πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, πολλαπλασίασε τον αριθµό των λέξεων, στις οποίες 

εξετάστηκε το παιδί και αποδείχτηκε ότι δεν τις γνώριζε, επί τον αριθµό 1,33 και 
                                                           
241 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 6-7. 
242 Ammons, R.B. and Holmes, J.C. (1949). The full�range picture vocabulary test: III Results of 

preschool population. Child Development, 20, σελ. 5-14. Παράθεση στο Templin, M.C. (1957), 
όπ.π., σελ. 9.  
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αφαίρεσε το γινόµενο από το συνολικό αριθµό των λέξεων, στις οποίες είχε 

εξετασθεί το παιδί. Προέβη σε αυτήν την ενέργεια, επειδή θεωρούσε ότι στη 

διεξαγωγή του τεστ ατοµικά το παιδί έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να µαντέψει τη 

σωστή απάντηση. Επειδή δεν ήταν βέβαιη, αν η M.K. Smith είχε ακολουθήσει την 

ίδια µεθοδολογία κατά τη βαθµολόγηση των υποκειµένων, και επειδή ήθελε να 

συγκρίνει τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών, παραθέτει δύο τιµές για τον αριθµό 

των γνωστών στα παιδιά λέξεων: µία πριν από την εφαρµογή της διόρθωσης και µία 

µετά την εφαρµογή της. Οι τιµές που προκύπτουν µετά την εφαρµογή της διόρθωσης 

θεωρήθηκαν από τους επόµενους ερευνητές οι πραγµατικές τιµές και σε αυτές 

αναφέρονται244. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 6 ετών γνώριζαν κατά µέσο όρο 

7.800 βασικές λέξεις και 13.000 λέξεις συνολικά. Γνώριζαν, δηλαδή, κατά µέσο όρο 

5.200 παράγωγες λέξεις (13.000 � 7.800), ποσοστό περίπου 40% επί του συνολικού 

λεξιλογίου. Στην ηλικία των 7 ετών τα παιδιά γνώριζαν κατά µέσο όρο 12.400 

βασικές λέξεις και 21.600 συνολικά. Εποµένως, γνώριζαν κατά µέσο όρο 9.200 

παράγωγες λέξεις, ποσοστό περίπου 42% επί του συνόλου των γνωστών λέξεων245.  

Η έρευνα της Templin άσκησε µεγάλη επίδραση στους ερευνητές εκείνους που 

µελέτησαν το ρυθµό ανάπτυξης του λεξιλογίου κατά την ηλικία 6-8 ετών, οι οποίοι 

στηρίχθηκαν στα αποτελέσµατά της 246. 

 

3.2.2.4   Η έρευνα του J. Anglin (1993) 

O Anglin διεξήγαγε το 1993 στις Η.Π.Α. έρευνα µε σκοπό να υπολογίσει το 

συνολικό αριθµό των λέξεων που γνώριζαν οι µαθητές των τάξεων Α΄ (µε µέσο όρο 

ηλικίας τα 6;7 έτη), Β΄ (µ.ο. ηλικίας 8;9 έτη) και Γ΄ (µ.ο. ηλικίας 10;11 έτη) του 

∆ηµοτικού Σχολείου και το ποσοστό των γνωστών λέξεων κατά τύπο µορφηµατικής 

πολυπλοκότητας και κατά µορφολογικό τύπο. Το δείγµα της έρευνάς του ανά 

σχολική τάξη αποτελούσαν 32 παιδιά (16 αγόρια και 16 κορίτσια), 16 από 

οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και 16 από οικογένειες χαµηλού 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου247. 

                                                                                                                                                                     
243 Seashore, R.H. and Eckerson, L.D. (1940), όπ.π. Παράθεση στο Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 

315. 
244 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 108-109. 
245 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 111-113ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 13. 
246 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 12-13ú Carey, S. (1978), όπ.π., σελ. 164. 
247 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 57-58. 
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Ο Anglin όρισε ως λέξη «το κύριο λήµµα του λεξικού». Για την επιλογή του 

δείγµατος των λέξεων χρησιµοποίησε το πολύ γνωστό πλήρες λεξικό της Αγγλικής  

Webster�s Third New International Dictionary of The English Language (1981). 

Ph.B. Gove (Ed.) Springfield, MA.: G. and C. Meriam που περιέχει συνολικά πάνω 

από 460.000 λήµµατα248. Ο Anglin καταµέτρησε µόνο τα κύρια λήµµατα αφαιρώντας 

προθήµατα, επιθήµατα, α΄ και β΄ συνθετικά, ακρωνύµια, αρκτικόλεξα, συνηρηµένους 

τύπους, παραγωγικές καταλήξεις και υπολόγισε 258.601 λήµµατα � λέξεις. 

Ακολούθως, επιλέγοντας κάθε έβδοµο κύριο λήµµα κάθε δεύτερης σελίδας του 

Λεξικού (ακολουθώντας τις παραπάνω εξαιρέσεις) κατασκεύασε ένα δείγµα 434 

λέξεων. Οι λέξεις αυτές διακρίνονταν κατά τύπο µορφηµατικής πολυπλοκότητας σε 

µονοµορφηµατικές (monomorphemic words, π.χ. closet, scene), διµορφηµατικές 

(bimorphemic words, π.χ. soaking, milk cow), πολυµορφηµατικές (multimorphemic 

words, π.χ. incomparable, malarial fever) και ιδιωµατισµούς (idioms, π.χ. eleventh 

hour, carrying on). Κατά µορφολογικό τύπο διακρίνονταν σε λέξεις ρίζες (root 

words, π.χ. closet, scene), κλιτούς τύπους λέξεων (inflected words, π.χ. soaking, 

corresponding), παράγωγες λέξεις (derived words, π.χ. extremeness, boomless), 

κυριολεκτικά σύνθετες (literal compounds, π.χ. outgrow, low-level, northwest coast 

Indian) και ιδιωµατισµούς (idioms, π.χ. eleventh hour, lady�s slipper)249. Οι 434 

λέξεις κατατάχθηκαν κατά σειρά αύξουσας δυσκολίας. Καθεµιά από αυτές 

αντιστοιχούσε σε 595,85 λέξεις του Λεξικού Webster�s (258.601: 434 = 595,85). 

Ο Anglin εφάρµοσε τρία κριτήρια για να διαπιστώσει αν το υποκείµενο γνώριζε την 

εξεταζόµενη λέξη: τη διατύπωση ορισµού, τη χρήση της λέξης σε πρόταση και την 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Αν ο ορισµός που έδινε το παιδί δεν έπειθε τον 

ερευνητή ότι αυτό κατανοούσε τη λέξη, ο ερευνητής µπορούσε να διατυπώσει στο 

παιδί διευκρινιστικές ερωτήσεις. Αν από τις απαντήσεις του παιδιού δεν προέκυπτε 

σαφής κατανόηση της λέξης, ο ερευνητής, εφαρµόζοντας το επόµενο κριτήριο, 

ζητούσε από το παιδί να χρησιµοποιήσει την εξεταζόµενη λέξη σε πρόταση, έτσι 

ώστε να φαίνεται η σηµασία της. Αν και από αυτό το κριτήριο δεν προέκυπτε σαφής 

γνώση της λέξης, ο ερευνητής διατύπωνε διευκρινιστικές ερωτήσεις και, αν η 

ασάφεια για τη γνώση της σηµασίας της λέξης από το παιδί παρέµενε, ο ερευνητής 

εφάρµοζε το κριτήριο πολλαπλής επιλογής, µε το οποίο προτείνονταν στο παιδί 
                                                           
248 Για το λεξικό αυτό βλ. Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 64-65, 352ú Crystal, D. (1996), όπ.π., σελ. 

442ú Bolinger, D. and Sears, D.A. (1981). Aspects of Language. New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 3rd ed., σελ. 310-316. 
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τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις σχετικές µε τη σηµασία της εξεταζόµενης λέξης 

και το παιδί έπρεπε να επιλέξει τη σωστή. Η εξέταση συνεχιζόταν µέχρι το παιδί να 

αποτύχει µε βάση τα δύο πρώτα κριτήρια σε 7 συνεχόµενες λέξεις και σε 2 από αυτές 

να αποτύχει και στο τρίτο κριτήριο. Κατόπιν, ο ερευνητής διάβαζε στα παιδιά τις  

υπόλοιπες λέξεις του δείγµατος (µέχρι την 196η) ζητώντας να του πουν αν γνωρίζουν 

κάποια, για να αρχίσει και πάλι η εξέταση. Η όλη διαδικασία για τα παιδιά της Α΄ 

Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου έφτασε έως και την 103η λέξη. Ο ερευνητής θεωρούσε 

ότι το παιδί κατανοούσε µια λέξη, αν πετύχαινε σε ένα από τα τρία κριτήρια. Ως 

σωστή γινόταν δεκτή οποιαδήποτε σηµασία απέδιδε το παιδί στη λέξη, αρκεί η 

σηµασία αυτή να αναφερόταν, για τη συγκεκριµένη λέξη, στο Λεξικό Webster�s. 

Ιδιαίτερη µέριµνα ελήφθη, ώστε οι διευκρινιστικές ερωτήσεις να µην είναι καθόλου 

καθοδηγητικές και να µην περιέχουν νύξεις για τη σωστή απάντηση250. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 6;7 ετών γνωρίζουν κατά 

µέσο όρο 10.398 λέξεις από τις 258.601 που περιέχονται ως κύρια λήµµατα στο 

Λεξικό Webster�s. 

Κατά τύπο µορφηµατικής πολυπλοκότητας οι 10.398 λέξεις αποτελούνται σε 

ποσοστό 31% από µονοµορφηµατικές λέξεις, σε ποσοστό 60% από διµορφηµατικές 

λέξεις, σε ποσοστό 8% από πολυµορφηµατικές λέξεις και σε ποσοστό 1% από 

ιδιωµατισµούς. 

Κατά µορφολογικό τύπο οι 10.398 λέξεις αποτελούνται σε ποσοστό 31% από λέξεις 

ρίζες, σε ποσοστό 27% από κλιτούς τύπους λέξεων, σε ποσοστό 16% από παράγωγες 

λέξεις, σε ποσοστό 25% από κυριολεκτικά σύνθετες λέξεις και σε ποσοστό 1% από 

ιδιωµατισµούς 251. 

 

Από την επισκόπηση των παραπάνω ερευνών διαπιστώνουµε αρκετές διαφορές ως 

προς τα αποτελέσµατά τους, τα οποία αφορούν το µέγεθος του δεκτικού παιδικού 

λεξιλογίου. Οι διαφορές αυτές επιβάλλουν την αναζήτηση των αιτίων που τις 

προκαλούν και δείχνουν ότι η µελέτη του παιδικού λεξιλογίου είναι ένας 

επιστηµονικός χώρος που έχει ανάγκη από συνεχή έρευνα, σε ποικίλες γλωσσικές 

κοινότητες και οµάδες.  

 

                                                                                                                                                                     
249 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 17-20, 43-53. 
250 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 58-61. 
251 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 63-71. 
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3.4. Παράγοντες που επιδρούν στο δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
 

Αρκετοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στο µέγεθος και τη σύσταση του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ως κυριότεροι από 

τους παράγοντες αυτούς µπορούν να χαρακτηριστούν η νοηµοσύνη του παιδιού252, η 

µνηµονική του ικανότητα, ιδιαίτερα η φωνολογική εργαζόµενη µνήµη253, η 

συστηµατική γλωσσική επικοινωνία και διδασκαλία του254, η ηλικία, οι γνώσεις, τα 

βιώµατα και οι εµπειρίες του255, το φύλο του, το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της 

οικογένειάς του και η γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας του. 

Εδώ θα ασχοληθούµε µε τις επιδράσεις που ασκούν στο παιδικό λεξιλόγιο δύο 

κοινωνικοί παράγοντες, το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο και η γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας της οικογένειας, και ένας βιολογικός αλλά µε έντονα κοινωνικές 

γλωσσικές προεκτάσεις παράγοντας, το φύλο του παιδιού256. Η µελέτη της επίδρασης 

των παραγόντων αυτών στο µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατική κατηγορία 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας αποτελεί έναν από τους 

σκοπούς της ερευνητικής µας εργασίας.  

 

3.3.1   Το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας. 

                                                           
252 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 117-119ú Βάµβουκα, Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 9ú Simmons, D.C. 

and Kameenui, E.J. (1988). Learning disabled and normal achievers� vocabulary knowledge: A 
quantitative and qualitative analysis. In J.E. Readence, R.C. Baldwin, J.P. Konopak, and P.R. 
O�Keefe, (Eds.) Dialogues in Literacy Research. New York: The National Reading Conference, σελ. 
133-140. 

253 Gathercole, S.E. and Baddeley, A.D. (1989). Evaluation of the role of phonological S.T.M. in the 
development of vocabulary in children: a longitudinal study. Journal of Memory and Language, 28, 
σελ. 200-213ú Gathercole, S.E. and Baddeley, A.D. (1990a). Phonological memory deficits in 
language disordered children: is there a causal connection? Journal of Memory and Language, 29, 
σελ. 336-360ú Gathercole, S.E. and Baddeley, A.D. (1990b). The role of phonological memory in 
vocabulary acquisition: a study of young children learning new names. British Journal of 
Psychology, 81, σελ. 439-454ú Gathercole, S.E., Willis, C.S. and Baddeley, A.D. (1991). 
Differentiating phonological memory and awareness of rhyme: reading and vocabulary development 
in children. British Journal of Psychology, 82, σελ. 387-406ú Gathercole, S.E., Willis, C.S., Emslie, 
H. and Baddeley, A.D. (1992). Phonological memory and vocabulary development during the early 
school years: a longitudinal study. Developmental Psychology, 28, σελ. 887-898ú Gathercole, S.E. 
and Baddeley, A.D. (1993). Working Memory and Language. Howe � U.K.: Lawrence Erlbaumú 
Gathercole, S.E. and Adams, A.M. (1993). Phonological working memory in very young children. 
Developmental Psychology, 29, σελ. 770-778. 

254 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 340. 
255 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 340. 
256 Wodak, R. and Benke, G. (1997). Gender as a sociolinguistic variable: New perspectives on 

variation studies. In F. Coulmas (Ed.) The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, σελ. 
127-150. 
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Το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας θεωρείται ως ένας σηµαντικότατος 

παράγοντας που επιδρά σε όλες τις πλευρές της ανάπτυξης των παιδιών της 

οικογένειας και ιδιαίτερα στη γλωσσική ανάπτυξή τους257. Το κοινωνικοπολιτιστικό 

και οικονοµικό επίπεδο, στο οποίο κατατάσσεται µια οικογένεια, έχει άµεση σχέση 

µε την κοινωνική τάξη, στην οποία ανήκει. Έτσι, η κοινωνµική τάξη έχει 

χρησιµοποιηθεί ως δείκτης του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονοµικού 

περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο ζουν και επηρεάζονται τα µέλη της οικογένειας. 

Είναι προφανές ότι οι περισσότερες και οι ισχυρότερες επιδράσεις του 

κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος ασκούνται στα νεότερα µέλη της οικογένειας, 

τα παιδιά. Για περιγραφικούς λόγους, στις περισσότερες έρευνες γίνεται αναφορά σε 

τρεις κοινωνικές τάξεις: την ανώτερη, τη µεσαία και την κατώτερη. Ως κριτήρια για 

την κατάταξη της οικογένειας σε µία από αυτές τις τάξεις, µπορούν να χρησιµεύσουν 

είτε το επίπεδο εκπαίδευσης, είτε το επάγγελµα των γονέων, συνηθέστερα µόνο του 

πατέρα, είτε το δηλωθέν εισόδηµα. Είναι προφανές ότι υπάρχει στενή σχέση 

ανάµεσα στα τρία αυτά κριτήρια, αφού το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι κατά 

τεκµήριο απαραίτητο για ένα επάγγελµα µε υψηλό status και υψηλές οικονοµικές 

απολαβές (εισόδηµα), π.χ. ιατρός258. Η ύπαρξη της στενής σχέσης των τριών αυτών 

κριτηρίων, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας, 

έχει εντοπιστεί από πολλές έρευνες σε τέτοιο βαθµό, ώστε η παρουσία του ενός 

κριτηρίου να προϋποθέτει ή να προκαλεί την παρουσία των άλλων259. 

                                                           
257 Βλ. ενδεικτικά τις απόψεις των Bourdieu και Passeron σχετικά µε το πολιτιστικό κεφάλαιο της 
οικογένειας, το οποίο ορίζεται ως το σύνολο των πνευµατικών στοιχείων (π.χ. γνώσεις, στάσεις, 
δεξιότητες) που αποκτά το νεαρό άτοµο από το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον. Το πολιτιστικό 
κεφάλαιο κάθε οικογένειας εξαρτάται από την κοινωνική τάξη, στην οποία εντάσσεται η οικογένεια. 
Κατά τους Bourdieu και Passeron η κοινωνική προέλευση ασκεί στο παιδί µεγαλύτερη επίδραση από 
ό,τι άλλοι παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, το θρήσκευµα. Η γλώσσα που οµιλείται στο 
οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού επηρεάζεται από το πολιτιστικό κεφάλαιο της οικογένειας, 
αλλά µπορεί και να εµποδίζει το νέο άτοµο στην προσπάθειά του για µορφωτική και κοινωνική 
ανέλιξη. Κατά τους Bourdieu και Passeron το πολιτιστικό κεφάλαιο του ατόµου εκφράζεται, κυρίως, 
µέσα από τη γλώσσα που χρησιµοποιεί το άτοµο. Τόσο σηµαντική είναι η θέση της γλώσσας ως 
πολιτιστικού χαρακτηριστικού του ατόµου, ώστε την αναφέρουν ως «γλωσσικό κεφάλαιο» που 
αποτελεί µέρος του πολιτιστικού κεφαλαίου. Βλ. Πατερέκα, Χρ. (1986). Βασικές Έννοιες των Pierre 
Bourdieu και Jean�Claude Passeron σε Θέµατα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: 
Αφοί Κυριακίδη, σελ. 9-29ú Κυρίδη, Αρ. (1996). Εκπαιδευτική Ανισότητα. Οριοθέτηση και 
Προσπάθειες Θεωρητικής Προσέγγισής της. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ. 107-113. 

258 Husen, T. (1991). Κοινωνικό περιβάλλον και σχολική αποτυχία. Στο Μ. Κελπανίδης (Επιµ.-Μετ.) 
Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Τόµ. Β΄,  σελ. 491-492ú Τζάνη, 
Μ. (1983). Σχολική Επιτυχία. Ζήτηµα Ταξικής Προέλευσης και Κουλτούρας. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 
43-44ú Κρασανάκη, Γ. (1984). Κοινωνιοπαιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου. Αθήνα:Έκδ. του συγγ., 
σελ. 47ú Hauser, R.M. (1994). Measuring socioeconomic status in studies of child development. 
Child Development, 65, σελ. 1541-1545. 

259 Μυλωνά, Θ. (1983). Μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την �πορεία� του µαθητή στο 
σχολείο. Νέα Παιδεία, 26, σελ. 72-73, 77, 82-83ú Χατζησαββίδη, Ε. (1994). Παράγοντες που 
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Η ένταξη της οικογένειας σε µια κοινωνική τάξη συνεπάγεται και την εφαρµογή των 

χαρακτηριστικών της κοινωνικής αυτής τάξης πάνω στα µέλη της οικογένειας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά έχουν σχέση µε την καθηµερινή ζωή και αφορούν τις 

δυνατότητες που µπορεί να παράσχει η οικογένεια στα µέλη της για: υγιεινή 

διατροφή, διαβίωση σε άνετη κατοικία260 αναβαθµισµένης περιοχής261, παροχή 

ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων και ενδιαφερόντων, ανάπτυξη 

µορφωτικών δραστηριοτήτων µέσα και έξω από το πλαίσιο της οικογένειας 262, 

ανάπτυξη κοινωνικών επαφών µε µέλη είτε της ευρύτερης οικογένειας (σόι) είτε 

άλλων οικογενειών. Αφορούν, επίσης, τον τρόπο επικοινωνίας και ελέγχου που 

υπάρχει µεταξύ των µελών της οικογένειας. Σε όσο ανώτερη κοινωνική τάξη ανήκει 

µια οικογένεια, τόσο θετικότερη κατεύθυνση θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Αντίθετα, σε όσο κατώτερη κοινωνική τάξη ανήκει µια οικογένεια, τόσο 

αρνητικότερη κατεύθυνση θα έχουν και θα υποθηκεύουν το µέλλον των παιδιών της 

οικογένειας (φαύλος κύκλος της πενίας)263. 

Οι ερευνητές συνήθως εξετάζουν τη µεσαία και την κατώτερη κοινωνική τάξη, όχι 

µόνο επειδή αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού µιας κοινωνίας ή µιας 

κοινότητας, αλλά και επειδή κυρίως τα µέλη των δύο αυτών κοινωνικών τάξεων 

εµπλέκονται στους δηµόσιους ή κοινοτικούς φορείς πρόνοιας και εκπαίδευσης. 

Αντίθετα, η ανώτερη τάξη είτε δηµιουργεί δικούς της φορείς εκπαίδευσης (π.χ. 

ιδιωτική εκπαίδευση) είτε αποστέλλει τα µέλη της σε φορείς εκπαίδευσης που 

ανήκουν σε άλλες κοινωνίες ή κοινότητες (π.χ. φοίτηση σε σχολεία και σχολές του 

εξωτερικού). 

                                                                                                                                                                     
επηρεάζουν τη γλωσσική ανεπάρκεια των µαθητών: Συµπεράσµατα από µια �µελέτη περίπτωσης� 
(case study). Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 20-21, σελ. 116-117ú Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 56ú 
Μαγουλά, Θ. (1999). Οι συνέπειες από τη σχολική διαρροή στον ατοµικό µισθό των Ελληνίδων και 
ο κοινωνικός αποκλεισµός των αναλφάβητων. Στο Χ. Κωνσταντίνου και Γ. Πλειού (Επιµ.) Σχολική 
Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισµός. Αιτίες, Συνέπειες και Αντιµετώπιση. Πρακτικά του Η΄ 
∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος.Σχολή Επιστηµών Αγωγής 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 322-327. 

260 Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 132-135ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. (1988). Οι Εξωσχολικοί 
Παράγοντες και η Σχολική Επίδοση Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης.(Παιδαγωγική Έρευνα). Αθήνα: 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής, Τόµ. Α΄, σελ. 130-133, Τόµ. Β΄, 
σελ. 81-101ú Κιτσαρά, Γ. (2001). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: Έκδ. του συγγ. 2η έκδ. 
Αυξηµένη και Βελτιωµένη, σελ. 266-269. 

261 Κιτσαρά, Γ. (2001), όπ.π., σελ. 262-266. 
262 Παρασκευόπουλου. Ι.Ν. (1985), όπ.π., Τόµ. 2, σελ. 77ú Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 78-90ú 
Κάτσικα, Χρ., και Καββαδία, Γ. (1994). Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η Εξέλιξη των 
Ευκαιριών Πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994). Αθήνα: Gutenberg, σελ. 42-46ú 
Κρασανάκη, Γ. (1984), όπ.π., σελ. 20-23. 

263 Παρασκεύπουλου, Ι.Ν. (1985), όπ.π., Τόµ. 2, σελ. 159. 
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Από τον µεγάλο όγκο των έως τώρα ερευνών σχετικά µε διάφορες πτυχές της 

προσωπικότητας, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει µεγάλη σχέση µεταξύ του βαθµού 

ανάπτυξης των γνωστικών ικανοτήτων των ατόµων και της κοινωνικής τους 

προέλευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών έδειξε ότι όσο υψηλότερο είναι 

το κοινωνικοπολιτιστικό και οικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο ζει το άτοµο, τόσο 

πληρέστερα και ταχύτερα αναπτύσσονται οι διάφορες ικανότητές του264 και τόσο 

µεγαλύτερες επιδόσεις σηµειώνει στο σχολείο265. Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί 

και η µεγάλη πλειονότητα των ερευνών σχετικά µε τη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών266. 

                                                           
264 Hess, R.D. (1970). Social class and ethnic influences upon socialization. In P.H. Mussen (Ed.) 

Carmichael�s Manual of Child Psychology. New York: John Willey and Sons, 3rd ed., Vol. 2, σελ. 
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265 Hess, R.D. (1970), όπ.π., σελ. 511-516ú Κασσωτάκη, Μ.Ι. (1981). Η Επίδοση των Μαθητών Μέσης 
Εκπαίδευσης σε Σχέση µε το Επάγγελµα και το Μορφωτικό Επίπεδο του Πατέρα, το Οικογενειακό 
Εισόδηµα και την Περιοχή Έδρας του Σχολείου τους. Αθήνα: Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εργαστήριο 
Πειραµατικής Παιδαγωγικήςú Γεωργίου, Στ. (1993). Ο ρόλος της οικογένειας στη σχολική επίδοση. 
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 19, σελ. 351-352ú Μπουζάκη, Ε. και Γεωργογιάννη, Π. (1991). Σχολική 
Ένταξη. Αθήνα:Σµυρνιωτάκης, σελ. 73-92ú Μιχελή, Αθ. Ι. (2000). Εκπαίδευση και Κοινωνικές 
Ανισότητες. Η Περίπτωση της Φθιώτιδας 1930-1980. Αθήνα � Γιάννινα: ∆ωδώνη, σελ. 146-161ú 
Κυρίδη, Αρ. (1997). Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση και η Πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο 
(1955-1985). Αθήνα: Gutenberg, σελ. 108-110, 151-153ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. (1988), όπ.π. 
Τόµ. Α΄, σελ. 94-107, 126-127. Τόµ. Β΄, 48-59, 75-80, 106-107ú Φλουρή, Γ. (1989). Αυτοαντίληψη, 
Σχολική Επίδοση και Επίδραση Γονέων. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 26-36ú Μυλωνά, Θ.Ν. (1982). Η 
Αναπαραγωγή των Κοινωνικών Τάξεων Μέσα από τους Σχολικούς Μηχανισµούς. Η Μέση 
Εκπαίδευση στο Χωριό και στην Πόλη. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 163-166, 174-181ú Βουϊδάσκη, Β.Κ. 
(1996). ∆ικαίωµα ή Υποχρέωση η Εννιάχρονη Σχολική Εκπαίδευση; Η Περίπτωση της Μαθητικής 
∆ιαρροής στα Γυµνάσια του Νοµού Ρεθύµνης (Έρευνα). Αθήνα: Gutenberg, σελ. 155-161ú 
Παπακωνσταντίνου, Π. (1981). Ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: Σχολική 
επιτυχία και κοινωνική προέλευση. Ο Πολίτης, 44, σελ. 48-50ú Φραγκουδάκη, Αν. (1985). 
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 181-201ú Κιτσαρά, Γ.∆. (2001), όπ.π., 
303-306ú Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 65-70, 132-148ú Ευστράτογλου, Αγγ. Ι. (1999). Οικονοµικές 
και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του Αναλφαβητισµού στην Ελλάδα 1983-1997. Αθήνα: Τυπωθήτω � 
Γιώργος ∆άρδανος, σελ. 64-65, 184-185ú Κάτσικα, Χρ., και Καββαδία, Γ. (1994), όπ.π., σελ. 37-41, 
52-56ú Κάτσικα, Χρ. (1994). Οικογένεια και σχολική επίδοση: Η σύµπτωση µιας σχέσης. Στο Λ.-Λ. 
Ζώη (Επιµ.) Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική σ� Ένα Μεταβαλλόµενο Κόσµο. Εισηγήσεις 
Ολοµελειών και Οµάδων Εργασίας από Πανελλήνιο Συνέδριο. Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας: 
Επτάλοφος, σελ. 123-131ú ∆ρεττάκη, Μ.Γ. (1998). Προβλήµατα της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: 
Έκδ. του συγγ., σελ. 77-86ú Τοµπαΐδη, ∆. (1982), όπ.π., σελ. 28-38ú Χρυσάκη, Μ. (1993). Φτώχεια 
και ανισότητες στην εκπαίδευση: Άνισες ευκαιρίες πρόσβασης και επιτυχίας των φτωχών στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στο Η Κοινωνική Έρευνα στην Ελλάδα Σήµερα. 
Πρακτικά Συνεδρίου που Οργανώθηκε από το Σύλλογο Εργαζοµένων του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα 11-13 Ιανουαρίου 1989. Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σελ. 334-339, 344. 

266 Hess, R.D. (1970), όπ.π., σελ. 516-527, όπου αναφέρονται τα αποτελέσµατα πολλών ξένων 
ερευνών. Για τα αποτελέσµατα ελληνικών ερευνών σχετικά µε διάφορες πτυχές της γλωσσικής 
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Όσον αφορά τη συσχέτιση της κοινωνικής προέλευσης µε τη γλωσσική ανάπτυξη και 

επάρκεια σηµαντική επίδραση έχει ασκήσει η θεωρία του Β. Bernstein.  Εδώ θα 

επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας κυρίως στα στοιχεία εκείνα της θεωρίας του που 

αφορούν το λεξιλόγιο των παιδιών. 

Ο Bernstein υποστήριξε σε µια σειρά από µελέτες ότι τα παιδιά της κατώτερης 

κοινωνικής τάξης διαφοροποιούνται ποιοτικά από τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής 

τάξης, όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας. Η διαφορά αυτή έγκειται στη 

διαφορετική χρήση του γραµµατικού συστήµατος και του λεξιλογίου της γλώσσας 

από τα παιδιά αυτών των δύο κοινωνικών τάξεων. Έτσι, τα παιδιά κάθε τάξης στην 

επικοινωνία τους χρησιµοποιούν διαφορετικές γλωσσικές µορφές, διαφορετικούς 

γλωσσικούς κώδικες: Τον επεξεργασµένο ή καλλιεργηµένο κώδικα (elaborated code) 

που χρησιµοποιείται από τα παιδιά της µεσαίας τάξης και τον περιορισµένο κώδικα 

(restricted code), που χρησιµοποιείται από τα παιδιά της κατώτερης ή εργατικής 

τάξης. Πρέπει εδώ να διασαφηνιστεί ότι ο Bernstein χρησιµοποιεί τον όρο κώδικα 

όχι µε τον αυστηρά γλωσσολογικό ορισµό, αλλά για να περιγράψει την αρχή που 

ρυθµίζει την επιλογή και την οργάνωση του λόγου267. Ξεκαθαρίζει, µάλιστα, ότι οι 

κώδικες δεν καθορίζονται από την άποψη του λεξιλογίου ή των λέξεων, δηλαδή κάθε 

κώδικας δεν χρησιµοποιεί λέξεις από διαφορετικές γλώσσες ή γλωσσικές µορφές της 

γλώσσας (π.χ. διάλεκτος), αλλά χρησιµοποιεί µε µικρότερη ή µεγαλύτερη ποικιλία 

λέξεις από το λεξιλόγιο της ίδιας γλώσσας. Συγκεκριµένα, ο Bernstein τονίζει ότι η 

λεξιλογική ποικιλία ορισµένων σηµασιολογικών πεδίων είναι µεγαλύτερη στην 

περίπτωση του καλλιεργηµένου κώδικα268. Με άλλα λόγια, το λεξιλόγιο των παιδιών 

της µεσαίας τάξης που χρησιµοποιούν τον καλλιεργηµένο κώδικα είναι σε αυτά τα 

πεδία µεγαλύτερο, από ό,τι το λεξιλόγιο των παιδιών της εργατικής τάξης που 

χρησιµοποιούν τον περιορισµένο κώδικα. Τονίζει, επίσης, ότι οι κώδικες 

αναφέρονται σε πολιτιστικούς (cultural) και όχι σε γενετικούς (genetic) περιορισµούς 

σχετικούς µε τις επιλογές που διαθέτουν οι οµιλητές. Οι κώδικες αναφέρονται στη 

γλωσσική απόδοση (performance) και όχι στη γλωσσική ικανότητα (competence), 

                                                                                                                                                                     
ανάπτυξης βλ. ενδεικτικά Χατζησαββίδη, Σ. (1994), όπ.π, σελ. 116-117ú Παπούλια�Τζελέπη, Π. 
(1997), όπ.π., σελ. 536ú    Μανωλίτση, Γ. (2000). Μέτρηση και Αξιολόγηση Μεταγλωσσικών 
Ικανοτήτων Παιδιών Ηλικίας 5-6 Ετών. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 226-231ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. 
κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 62-64. 

267 Bernstein, Β. (1974). Class, Codes and Control. . Vol. 1. Theoretical Studies Towards a Sociology 
of Language.  London: Routledge and Kegan Paul, 2nd ed.,  σελ. 145. 

268 Bernstein, Β. (1974), όπ.π., σελ. 145.  
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είναι, όµως, δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές αποδόσεις για κάθε βαθµίδα 

ικανότητας269.  

Τα παιδιά της µεσαίας τάξης µπορούν να χρησιµοποιούν και τους δύο κώδικες, ενώ 

τα παιδιά της κατώτερης τάξης χρησιµοποιούν µόνο τον περιορισµένο κώδικα. Ο 

καλλιεργηµένος κώδικας είναι η γλώσσα της µεσαίας τάξης, εποµένως είναι και η 

γλώσσα του σχολείου, του οποίου η λειτουργία ως κοινωνικού θεσµού καθορίζεται 

από τη µεσαία τάξη. Αυτό σηµαίνει ότι τα σχολικά εγχειρίδια είναι γραµµένα στον 

καλλιεργηµένο κώδικα, αυτόν χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός, όταν διδάσκει, και 

αυτόν απαιτεί να χρησιµοποιούν οι µαθητές του στη σχολική τάξη. Έτσι, τα παιδιά 

της κατώτερης τάξης, µε την είσοδό τους στο σχολείο, αισθάνονται ότι δεν 

βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον, ότι δεν είναι αποδεκτά, αφού δεν είναι αποδεκτός ο 

τρόπος, µε τον οποίο µιλούν, ο γλωσσικός τους κώδικας. Αποτέλεσµα όλων αυτών 

είναι ότι δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους µε τον εκπαιδευτικό270, κάνουν συχνά 

παρανοήσεις λόγω άγνοιας της σχολικής γλώσσας και αντιστέκονται στην εκµάθηση 

λέξεων, ειδικά όταν πρόκειται για λέξεις συνώνυµες εκείνων που ήδη γνωρίζουν, 

επειδή τις θεωρούν περιττές. Μια νέα λέξη ή µια ήδη γνωστή µε νέα, όµως, χρήση 

δεν ενδιαφέρει το παιδί της κατώτερης τάξης, επειδή δεν θα τη χρησιµοποιήσει για 

να εκφραστεί, καθώς δεν διαθέτει το συναισθηµατικό και γνωστικό πλαίσιο, µέσα 

στο οποίο πρέπει να την εντάξει. Το παιδί αυτό απορεί µε την ανάγκη (η οποία 

προβάλλεται από το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά το ίδιο το παιδί δεν την 

αισθάνεται) να αποκτήσει νέο λεξιλόγιο ή να χρησιµοποιεί λέξεις µε νέο, 

διαφορετικό, αλλά και παράξενο, για το παιδί, τρόπο271. Μαθαίνει, λοιπόν, µηχανικά 

όχι µόνο τη γνώση που προσφέρεται στο σχολείο, αλλά και τις νέες λέξεις µε 

αποτέλεσµα η ανάπτυξη και του λεξιλογίου του στη σχολική τάξη να γίνεται 

προβληµατική. Έτσι, ο µαθητής που προέρχεται από την κατώτερη κοινωνική τάξη 

δεν µαθαίνει τη λογική της σχολικής γλώσσας (του καλλιεργηµένου κώδικα), δεν 

µπορεί να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της σχολικής γλώσσας και δεν µπορεί να 

οικοδοµήσει τις εµπειρίες του µε βάση τις έννοιες αυτές. ∆εν µπορεί, δηλαδή, να 

χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά τη σχολική γλώσσα στον προφορικό και γραπτό του 

λόγο στο πλαίσιο του σχολείου µε αρνητικά αποτελέσµατα, όσον αφορά την αποδοχή 

                                                           
269 Bernstein, Β. (1974), όπ.π., σελ. 146. 
270 Bernstein, Β. (1985). Κοινωνική τάξη και γλωσσική ανάπτυξη: θεωρία της κοινωνικής µάθησης. 

(Μετ. Μ. Σόλµαν). Στο Α. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 
416. 

271 Bernstein, B. (1985), όπ.π., σελ. 417. 
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του σχολικού κλίµατος, τη συµµετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη µάθησή 

του και τις επιδόσεις του272. Αντίθετα, τα παιδιά που προέρχονται από τη µεσαία 

τάξη δεν αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήµατα, αφού ο δικός τους 

καλλιεργηµένος κώδικας αποτελεί τη γλώσσα του σχολείου, µε αποτέλεσµα να 

αρχίζουν και να συνεχίζουν από καλύτερη θέση και µε καλύτερες προοπτικές τη 

σχολική τους ζωή. 

Με τις παραπάνω απόψεις του Bernstein για τη σχολική γλώσσα και τη σχέση της µε 

τη γλώσσα της κατώτερης κοινωνικής τάξης συµφωνούν και οι σχετικές απόψεις των 

Bourdieu και Passeron. Οι γάλλοι αυτοί κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης 

υποστηρίζουν ότι η επίσηµη γλώσσα του κράτους, η σχολική γλώσσα, εντάσσεται 

στον πολιτιστικό κόσµο των προνοµιούχων κοινωνικών τάξεων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τα παιδιά της ανώτερης κοινωνικής τάξης να κατακτούν ευκολότερα τη 

σχολική γλώσσα λόγω της πρώιµης εξοικείωσής τους µε αυτήν. Αντίθετα, οι µαθητές 

της κατώτερης κοινωνικής τάξης δυσκολεύονται να κατακτήσουν τη σχολική 

γλώσσα, µε συνέπεια να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εκπαιδευτική, 

επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή273. 

Οι παραπάνω απόψεις των Bourdieu και Passeron, αλλά και του Bernstein για τη 

σχέση της γλώσσας του σχολείου µε τη σχολική πορεία των µαθητών της κατώτερης 

κοινωνικής τάξης ερµηνεύουν αλλά και ενισχύονται από τα ερευνητικά δεδοµένα 

που δείχνουν ότι η µαθητική διαρροή συνδέεται µε το χαµηλό κοινωνικοπολιτιστικό 

και οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας274.  

Επιστρέφουµε στη θεωρία του Bernstein, για να δούµε πώς διαφοροποιούνται οι δύο 

γλωσσικοί κώδικες ως προς το λεξιλόγιο. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις απόψεις του 

Bernstein, διαφορές του επεξεργασµένου από τον περιορισµένο γλωσσικό κώδικα ως 

προς το λεξιλόγιο εντοπίζονται στα εξής σηµεία275: 

1. Ο επεξεργασµένος γλωσσικός κώδικας χαρακτηρίζεται από: 

                                                           
272 Bernstein, B. (1985), όπ.π., σελ. 418-419ú Φραγκουδάκη, Α. (1985), όπ.π., σελ. 141-142ú 
Πετµετζίδου�Τσουλουβή, Μ. (1987). Κοινωνικές Τάξεις και Μηχανισµοί Κοινωνικής 
Αναπαραγωγής. Αθήνα: Εξάντας, σελ. 92. 

273 Πατερέκα, Χρ. (1986), όπ.π., σελ. 26-41. 
274 Παλαιοκρασά, Στ., Ρουσέα, Π., Βρετάκου, Β. και Παναγιωτοπούλου, Ι. (1996). Οι Μαθητές που 
Εγκαταλείπουν τις Σπουδές τους στο Γυµνάσιο και οι Ανάγκες τους για Επαγγελµατική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση. Εµπειρική Έρευνα. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
σελ. 38-39, 103-104. 

275 Bernstein, B. (1985), όπ.π., σελ. 145ú Φραγκουδάκη, Α. (1985), όπ.π., σελ. 139-140ú Μπασλή, Ι. 
(1988).όπ.π., σελ. 40-41ú Bernstein, B. (1961). Social structure, language and learning. Educational 
Research, 3, σελ. 169-170. 
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α) Προσεκτική επιλογή από πλήθος επιθέτων και επιρρηµάτων έτσι, ώστε 

να προσδιορίζονται µε σαφήνεια και έµφαση αντικείµενα και καταστάσεις 

που θέλει να τονίσει ο οµιλητής. 

β) Συχνή χρήση προθέσεων όλων των ειδών για τη δήλωση χώρου, χρόνου 

σχέσεων κ.ά. 

γ) Ευρεία χρήση ποικίλων συνδέσµων που εισάγουν πολλές δευτερεύουσες 

προτάσεις. 

δ) Συχνή χρήση αόριστων αντωνυµιών. 

2. Ο περιορισµένος γλωσσικός κώδικας χαρακτηρίζεται από: 

α) Επαναλαµβανόµενη χρήση περιορισµένου αριθµού επιθέτων και 

επιρρηµάτων έτσι, ώστε οι επιθετικοί και επιρρηµατικοί προσδιορισµοί να 

µην είναι πάντοτε σαφείς. 

β) Απλή και επαναλαµβανόµενη χρήση των ίδιων συνδέσµων. 

γ) Σπάνια χρήση αόριστων αντωνυµιών. 

Από τα χαρακτηριστικά των δύο κωδίκων σχετικά µε τον αριθµό των προθέσεων, 

συνδέσµων, επιθέτων και επιρρηµάτων που χρησιµοποιούν τα παιδιά κάθε 

κοινωνικής τάξης και από την τοποθέτηση του Bernstein ότι είναι πιθανό άτοµα που 

χρησιµοποιούν τον επεξεργασµένο κώδικα να έχουν µεγαλύτερο λεξιλογικό πλούτο 

σε κάποια σηµασιολογικά πεδία, συνάγεται ότι οι δύο κώδικες διαφοροποιούνται και 

ως προς το εύρος του λεξιλογίου τους, µε τους οµιλητές του επεξεργασµένου κώδικα 

να γνωρίζουν περισσότερες λέξεις από τους οµιλητές του περιορισµένου κώδικα276. 

Ο Bernstein συσχετίζει τους γλωσσικούς κώδικες µε το σύστηµα ρόλων, τον τύπο 

επικοινωνίας και τον κοινωνικό έλεγχο που ασκεί η οικογένεια στα µέλη της. Στις 

οικογένειες της κατώτερης κοινωνικής τάξης το σύστηµα ρόλων καθορίζεται από τη 

θέση του µέλους στην οικογένεια (positional oriented family), όπου το παιδί δεν 

συµµετέχει στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων. Επικρατεί το κλειστό 

σύστηµα επικοινωνίας (closed communication system), όπου δεν δίνονται στο παιδί 

ευκαιρίες γλωσσικής έκφρασης αλλά µόνο εφαρµογής εντολών και ο έλεγχος 

στηρίζεται στη σχέση εξουσίας µεταξύ των µελών της οικογένειας και έχει τη µορφή 

άκαµπτων εντολών. Μέσα στην οικογένεια της κατώτερης κοινωνικής τάξης, 

εποµένως, περιορίζονται οι δυνατότητες γλωσσικής έκφρασης του παιδιού και 

                                                           
276 Βλ. και Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 114, όπου διατυπώνεται η υπόθεση ότι η υστέρηση ενός 
ατόµου σε ορισµένες γραµµατικές κατηγορίες δεν αποκλείει την υπεροχή του σε άλλες γραµµατικές 
κατηγορίες, υπεροχή τέτοιου βαθµού που να αντισταθµίζει την υστέρηση. 
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γενικότερα οι ευκαιρίες γλωσσικής επικοινωνίας µεταξύ των µελών µε αποτέλεσµα 

το παιδί να οδηγείται στη χρήση του περιορισµένου κώδικα. 

Στις οικογένειες της µεσαίας κοινωνικής τάξης το σύστηµα ρόλων καθορίζεται από 

τις ψυχολογικές ιδιότητες του προσώπου (person oriented family), όπου το παιδί 

συµµετέχει στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων. Επικρατεί το ανοικτό 

σύστηµα επικοινωνίας (open communication system), όπου παρέχονται στο παιδί 

ευκαιρίες γλωσσικής έκφρασης και κατάκτησης νέων λέξεων, µέσων και τρόπων 

έκφρασης. Ο έλεγχος που ασκείται στηρίζεται στην αντιµετώπιση κάθε µέλους ως 

προσώπου και έχει τη µορφή παροτρύνσεων. Εποµένως, οι ευκαιρίες γλωσσικής 

έκφρασης του παιδιού και γενικότερα οι ευκαιρίες γλωσσικής επικοινωνίας για όλα 

τα µέλη της οικογένειας είναι πολλές, µε αποτέλεσµα το παιδί να εµπλουτίζει 

συνεχώς το λόγο του και έτσι να οδηγείται στη χρήση του επεξεργασµένου 

κώδικα277.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της επίδρασης, την οποία ασκεί στη γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού ο τύπος του συστήµατος επικοινωνίας, που επικρατεί στην 

οικογένεια, αποτελεί η παρακάτω σκηνή: το παιδί, καθώς περπατά στο δρόµο µε το 

γονέα του, βλέπει ένα άγνωστο αυτοκίνητο και προβαίνει σε ένα διάλογο 

ερωταποκρίσεων µε τον γονέα του278: 

Α. Επικοινωνία γονέα � παιδιού κατώτερης κοινωνικής τάξης (κλειστό 

σύστηµα επικοινωνίας). 

Παιδί: «Τι είναι αυτό;» 

Γονέας: «Αυτοκίνητο.» 

Παιδί: «Γιατί είναι έτσι;» 

Γονέας: «Έτσι το έφτιαξαν.» 

Παιδί: «Πώς το λένε;» 

Γονέας: «Νοσοκοµειακό.» 

Β. Επικοινωνία γονέα � παιδιού µεσαίας κοινωνικής τάξης (ανοικτό σύστηµα 

επικοινωνίας). 

Παιδί: «Τι είναι αυτό;» 

Γονέας: «Αυτό είναι ένα ειδικό αυτοκίνητο που µεταφέρει αρρώστους.» 

Παιδί: «Γιατί είναι έτσι;» 

                                                           
277 Bernstein, B. (1985), όπ.π., σελ. 152-159. Βλ. και Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 91-99. 
278 Πόρποδα, Κ. (1991), όπ.π., σελ. 85-86. Βλ. και Κουτσουβάνου, Ευγ. (1991). Η Γλωσσική Ανάπτυξη 
του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας και η Τηλεόραση. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 46-48. 
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Γονέας: «Το έχουν κατασκευάσει έτσι, ώστε να µπορεί να 

µεταφέρει τραυµατίες και αρρώστους και να κινείται γρήγορα 

ειδοποιώντας µε τη σειρήνα του τους οδηγούς των άλλων 

αυτοκινήτων, για να µην εµποδίζουν την κίνησή του.» 

Παιδί: «Πώς το λένε;» 

Γονέας: «Το λένε νοσοκοµειακό, γιατί µεταφέρει τους τραυµατίες 

και τους αρρώστους στο νοσοκοµείο.» 

Από το παραπάνω παράδειγµα βλέπουµε, καταρχήν, ένα είδος επικοινωνίας 

(διάλογος γονέα � παιδιού) που ποικίλει ανάλογα µε την κοινωνική τάξη, στην οποία 

ανήκει το παιδί. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι όχι µόνο η ποσότητα αλλά και 

η ποιότητα του λόγου του γονέα της µεσαίας κοινωνικής τάξης βρίσκονται σε 

υψηλότερο επίπεδο από αυτές του λόγου του γονέα της κατώτερης κοινωνικής τάξης. 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα έχουµε την περίπτωση κατά την οποία δίνεται η 

ευκαιρία για την εκµάθηση µιας νέας λέξης στο παιδί. Είναι προφανές ότι ο γονέας 

της µεσαίας τάξης αντιλαµβάνεται και εκµεταλλεύεται την ευκαιρία αυτή, 

παρέχοντας στο παιδί όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία προσδιοριστικά της νέας 

έννοιας (νοσοκοµειακό), ενώ ο γονέας της κατώτερης τάξης ίσως να µην 

αντιλαµβάνεται, αλλά σίγουρα δεν εκµεταλλεύεται την ευκαιρία αυτή. Γίνεται, 

λοιπόν, προφανές ποιο παιδί κατανοεί ευρύτερα και πληρέστερα τη νέα λέξη, µε 

αποτέλεσµα να την κατακτά ευκολότερα και µονιµότερα. 

Στη θεωρία του Bernstein ασκήθηκε κριτική κυρίως από τον γλωσσολόγο W. Labov, 

ο οποίος µελέτησε τη γλώσσα των µαύρων στις Η.Π.Α. (Non-standard English). 

Βασική του θέση είναι ότι ο γλωσσικός κώδικας της κατώτερης κοινωνικής τάξης 

έχει τη δική του πολυπλοκότητα, δοµή, λογική και εκφραστική δεινότητα που 

διαφέρουν από τα ανάλογα γνωρίσµατα του κώδικα της µεσαίας τάξης. Θεωρεί ότι 

είναι λάθος να αξιολογείται ο γλωσσικός κώδικας της κατώτερης τάξης µε κριτήρια 

τη δοµή και τους κανόνες του κώδικα της µεσαίας τάξης και να θεωρείται ελλιπής 

και κατώτερος. Ο Labov υποστήριξε, ακόµα, ότι δεν πρέπει να ζητούµε από τα 

παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης που χρησιµοποιούν τον κώδικα της 

κοινωνικής τους τάξης, να συµµορφώνονται µε τη γλώσσα του σχολείου, αλλά να 

ζητούµε από το σχολείο να σέβεται την ταυτότητα του παιδιού και να µην 
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καταστρέφει τη γλωσσική κληρονοµιά του παιδιού αναγκάζοντάς το να υιοθετήσει 

µια άλλη γλώσσα και κουλτούρα279. 

Ο Labov άσκησε κριτική και στη µεθοδολογία που ακολούθησε στις έρευνές του ο 

Bernstein, υποστηρίζοντας ότι η συλλογή του γλωσσικού υλικού, όπως έγινε από τον 

Bernstein µε συνεντεύξεις παιδιών έξω από το φυσιολογικό κοινωνικό τους 

περιβάλλον, έδωσε γλωσσικό δείγµα πλασµατικά φτωχό, διότι τα παιδιά, επειδή 

αισθάνονταν όπως ακριβώς στο σχολείο, δεν εκφράζονταν ελεύθερα. Με τις έρευνές 

του ο Labov έδειξε ότι το κοινωνικό πλαίσιο, ο ερευνητής αλλά και η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται κατά την έρευνα, µε δεδοµένες τις εµπειρίες του υποκειµένου, 

επιδρούν αρνητικά ή θετικά στην ενίσχυση ή στην ανάσχεση της γλωσσικής του 

παραγωγής κατά τη διάρκεια της έρευνας. Θεωρεί ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για 

κώδικα αλλά για ύφος οµιλίας και έκφρασης280.  

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι και ο Bernstein και ο Labov δέχονται ότι υπάρχουν 

διαφορές στη γλώσσα των δύο κοινωνικών τάξεων και αποδίδουν τις διαφορές αυτές 

σε κοινωνικά αίτια. Κανένας από τους δύο ερευνητές δεν θεωρεί κατώτερη τη µία 

από τις δύο µορφές γλώσσας. Και οι δύο διαπιστώνουν ότι η γλωσσική µορφή που 

χρησιµοποιείται από τη µεσαία κοινωνική τάξη βρίσκεται πιο κοντά στη γλώσσα του 

σχολείου και της πολιτείας, πράγµα που διευκολύνει τη µορφωτική και κοινωνική 

ανέλιξη των παιδιών της µεσαίας τάξης, ενώ για τον ίδιο λόγο δυσκολεύει τη 

σχολική πρόοδο των παιδιών της κατώτερης κοινωνικής τάξης  και τα καταδικάζει σε 

κοινωνική στασιµότητα.  

Σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα µελετών που διερεύνησαν την ύπαρξη διαφορών 

στο λεξιλόγιο ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση των υποκειµένων. Πολλές 

έρευνες µε αυτόν το σκοπό διενεργήθηκαν κυρίως µετά τη διατύπωση της θεωρίας 

του Bernstein281. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε µόνο σε έρευνες ή σε σηµεία 

ερευνών που εξετάζουν τη σχέση του λεξιλογίου των παιδιών µε το κοινωνικο-

πολιτιστικό τους επίπεδο.  

                                                           
279 Labov, W. (1985). The logic of Nonstandard English. In P. Giglioli (Ed.) Language and Social 

Context. Middlesex: Pelican, Reprint, σελ. 205-209. 
280 Για την κριτική που έχει ασκηθεί στη θεωρία του Β. Bernstein βλ. Wardhaugh, R. (1998). An 

Introduction to Sociolinguistics. Massachusetts: Blackwell, 3rd ed., σελ. 330-331ú Μπασλή, Ι. (1988), 
όπ.π., σελ. 49-54ú Φραγκουδάκη, Α. (1985), όπ.π., σελ. 145-148ú Μπασλή, Ι. (2000). 
Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 126-127ú Hartland, J. (1994), όπ.π., σελ. 46-49. 

281 Για µια σύντοµη επισκόπηση των προγενέστερων της θεωρίας του Bernstein ερευνών βλ. Πάντα, 
∆. (1987). Γλωσσική συµπεριφορά, κοινωνική τάξη και σχολική επίδοση..Αναφορά στη θεωρία του 
Basil Bernstein. Λόγος και Πράξη, 32, σελ. 97-98. 
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Η Descoeudres ερευνώντας το λεξιλόγιο γαλλόφωνων υποκειµένων ηλικίας 2;6-7;6 

ετών διαπίστωσε ότι εκείνα που προέρχονταν από τη µεσαία κοινωνική τάξη 

γνώριζαν περισσότερες λέξεις από εκείνα που προέρχονταν από την κατώτερη 

κοινωνική τάξη. Η διαφορά τους παρέµενε σταθερή σε όλες της ηλικίες, εκτός από 

την ηλικία των 6;6 ετών, όπου µειωνόταν παροδικά282.  

Σε παραπλήσια αποτελέσµατα κατέληξε και ο Loban στις Η.Π.Α., όταν µελέτησε την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου 338 παιδιών από το νηπιαγωγείο ως τη 12η τάξη του 

σχολείου. Επεσήµανε, µάλιστα, ότι το λεξιλόγιο αυξάνεται ταχύτερα στα παιδιά της 

µεσαίας τάξης, µε αποτέλεσµα η διαφορά τους από τα παιδιά της κατώτερης τάξης να 

διευρύνεται προϊόντος του χρόνου283. 

Η έρευνα του Jahoda σε 365 αγγλόφωνα αγόρια µε χρήση της κλίµακας Self � 

Judging Vocabulary Scale284 επιβεβαίωσε την επισήµανση του Loban, καθώς 

προέκυψε ότι στην ηλικία των 10 ετών το λεξιλόγιο των αγοριών της κατώτερης 

κοινωνικής τάξης ανερχόταν στα 2/3 περίπου του λεξιλογίου των αγοριών της µεσαίας 

τάξης, αλλά στην ηλικία των 14 ετών ανερχόταν περίπου στο ¼ του λεξιλογίου 

αυτού285. 

Ελαφρώς διαφοροποιηµένα είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθηκε σε 

120 αγγλόφωνα αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5;5 και 6;5 ετών από τον Wooster. Ο 

ερευνητής χρησιµοποίησε κριτήρια που ζητούσαν από το υποκείµενο να ορίσει τη 

λέξη (Crichton Vocabulary Scale) αλλά και να δείξει την απεικόνισή της (British 

Picture Vocabulary Scale) και τεστ για την κατανόηση επιθέτων µεγέθους και 

διαστάσεων), ενώ έλεγξε και τη µη γλωσσική νοηµοσύνη των υποκειµένων 

(Coloured Progressive Matrices Test)286. Οι διαφορές που εµφανίστηκαν ανάµεσα 

στα παιδιά της µεσαίας και της κατώτερης κοινωνικής τάξης σε όλα τα τεστ και στα 

δύο φύλα και στις δύο ηλικίες ήταν στατιστικά σηµαντικές προς όφελος των παιδιών 

της µεσαίας κοινωνικής τάξης, αλλά τα παιδιά της κατώτερης τάξης σηµείωσαν 

                                                           
282 Descoeudres, Α. (1921). Le Dèveloppement de l� enfant de deux à sept ans. Neuchätel et Paris : 

Delachaux et Niestle. Παράθεση στα Γέρου, Θ. (1966). Ειδική ∆ιδακτική.Γλωσσικά Μαθήµατα. 
Αθήνα: Εκδ. του συγγ., Τόµ. Α΄, σελ. 137ú Bernstein, B. (1985), όπ.π., σελ. 425. 

283 Loban, W.D. (1963). The Language of Elementary School Children. National Council of Teachers 
of English. Research Report, No 1. Illinois. Παράθεση στο Φραγκουδάκη, Α. (1985), όπ.π., σελ. 132. 

284 Hein, A.W. and Watts, K.P. (1961). A preliminary study of the self � judging vocabulary scale. 
British Journal of Psychology, 52, σελ. 175-186. Παράθεση στο Jahoda, G. (1964). Social class 
differentials in vocabulary expansion. British Journal of Educational Psychology, 34, σελ.  . 322. 

285 Jahoda, G. (1964). όπ.π.,  321-323. 
286 Wooster, A.D. (1970). Social and ethnic differences in understanding the spoken word. British 

Journal of Disorders of Communication, 5, σελ. 120-121. 



 277

ταχύτερη λεξιλογική και νοητική ανάπτυξη από τα παιδιά της µεσαίας τάξης287. Ο 

Wooster συµπέρανε ότι υπάρχουν ταξικές διαφορές σχετικές µε την κατανόηση  και 

την παραγωγή του λόγου και ερµήνευσε τη διαφορά στην ταχύτητα ανάπτυξης ως 

αποτέλεσµα της µετάβασης των παιδιών της κατώτερης τάξης από το πολιτιστικά 

κατώτερο οικογενειακό τους περιβάλλον στο πολιτιστικά ανώτερο σχολικό, 

τονίζοντας, όµως, και τις γλωσσικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά της 

κατώτερης τάξης στην επικοινωνία τους µε τους εκπαιδευτικούς288. 

Άλλοι ερευνητές µελέτησαν τη σχέση του κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου των 

υποκειµένων όχι µόνο µε το µέγεθος του λεξιλογίου τους αλλά και µε τη χρήση 

συγκεκριµένων γραµµατικών κατηγοριών. Ο Lawton ερεύνησε το λεξιλόγιο του 

γραπτού και του προφορικού λόγου αγοριών ηλικίας 12 και 15 ετών στη Μ. 

Βρετανία και διαπίστωσε ότι τα αγόρια της µεσαίας κοινωνικής τάξης χρησιµοποιούν 

στο λόγο τους περισσότερα και λιγότερο συνηθισµένα επίθετα και επιρρήµατα από 

ό,τι τα αγόρια της κατώτερης τάξης. ∆ιαπίστωσε, ακόµα, ότι ταχύτερα αυξάνεται η 

χρήση επιθέτων και επιρρηµάτων κατά την ηλικία των 12-15 ετών από τα αγόρια της 

µεσαίας τάξης289. Ο Lawton συµπέρανε ότι τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικής 

τάξης κατέχουν έναν περιορισµένο αριθµό λέξεων διαθέσιµων για χρήση στο λόγο 

τους. Τόνισε ότι η επαναλαµβανόµενη χρήση των ίδιων επιθέτων και επιρρηµάτων, 

που προσδιορίζουν τη σηµασία ουσιαστικών και ρηµάτων, µπορεί να κάνει το λόγο 

των αγοριών της κατώτερης κοινωνικής τάξης λιγότερο σαφή από το λόγο των 

αγοριών της µεσαίας κοινωνικής τάξης. ∆ιαπίστωσε, επίσης, ότι οι διαφορές των 

αγοριών των δύο κοινωνικών τάξεων αυξάνονται κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, 

αντί να µειώνονται290. 

Σε παραπλήσια αποτελέσµατα κατέληξε και ο Bleek ερευνώντας µε παρόµοια 

µέθοδο τον προφορικό λόγο κοριτσιών ηλικίας 10-11 ετών στη Γερµανία. 

∆ιαπίστωσε ότι οι διαφορές ήταν µεγάλες υπέρ των κοριτσιών της µεσαίας τάξης 

όσον αφορά τους συνολικούς αριθµούς των λεξικών δειγµάτων (tokens), λεξικών 

τύπων (types), επιθέτων, ρηµάτων, επιρρηµάτων και αντωνυµιών, καθώς και την 

ποικιλία των προθέσεων, ενώ ήταν ασήµαντες όσον αφορά τον αριθµό των 

                                                           
287 Wooster, A.D. (1970), όπ.π., σελ. 121-122. 
288 Wooster, A.D. (1970), όπ.π., σελ. 123-124. 
289 Lawton, D. (1963). Social class differences in language development: a study of some samples of 

written work. Language and Speech, 6, σελ. 127-131ú Lawton, D. (1964). Social class language 
differences in group discussions. Language and Speech, 7, σελ. 201-203. 

290 Lawton, D. (1963), όπ.π., σελ. 138-140ú Lawton, D. (1964), όπ.π., σελ. 203-204. 
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ουσιαστικών, των αριθµητικών επιθέτων και των συνδέσµων που χρησιµοποίησαν 

στο λόγο τους291.  

Η Landau µαγνητοφωνώντας τον αυθόρµητο λόγο αγγλόφωνων παιδιών ηλικίας 3;4-

5;1 ετών ίδιου ∆.Ν. διαπίστωσε ότι τα παιδιά της µεσαίας τάξης υπερτερούσαν 

στατιστικά σηµαντικά ως προς τον συνολικό αριθµό των λέξεων, των επιθέτων, των 

επιρρηµάτων και των προθέσεων, που χρησιµοποιούσαν, έναντι των παιδιών της 

κατώτερης τάξης. Απέδωσε τις διαφορές στη διαφορετική επικοινωνία που είχαν τα 

παιδιά των δύο κοινωνικών τάξεων µε τις µητέρες τους, καθώς και στις διαφορετικές 

συνθήκες κατοικίας: τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης κατοικούσαν σε 

θορυβώδη και υποβαθµισµένη περιοχή. Οι µητέρες της µεσαίας κοινωνικής τάξης 

ήταν πιο επικοινωνιακές και συζητούσαν για περισσότερα θέµατα µε τα παιδιά τους 

από ό,τι οι µητέρες της κατώτερης τάξης, οι οποίες έδιναν µεγαλύτερο βάρος στη 

ρύθµιση της συµπεριφοράς των παιδιών τους292.  

Ο Robinson διερευνώντας αν η χρήση του περιορισµένου γλωσσικού κώδικα από τα 

παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης είναι ζήτηµα προτίµησης ή ανικανότητας, 

ζήτησε από 120 αγγλόφωνα αγόρια και κορίτσια ηλικίας 12 και 13 ετών του ίδιου 

νοητικού επιπέδου να γράψουν δύο επιστολές, µία επίσηµη (µε συγκεκριµένο θέµα 

και δοµή) και µία ανεπίσηµη (χωρίς συγκεκριµένο θέµα και δοµή)293. Στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στο λεξιλόγιο εµφανίστηκαν στην ανεπίσηµη επιστολή, στην 

οποία τα παιδιά χρησιµοποίησαν τον κώδικα που χρησιµοποιούν καθηµερινά και όχι 

στην επίσηµη επιστολή, στην οποία χρησιµοποίησαν συγκεκριµένα λεκτικά και 

εκφραστικά µέσα που ανήκουν στον καλλιεργηµένο κώδικα. Οι διαφορές στην 

ανεπίσηµη επιστολή ήταν υπέρ των παιδιών της µεσαίας κοινωνικής τάξης και 

αφορούσαν τη χρήση επιθέτων, ρηµάτων, επιρρηµάτων, αντωνυµιών, λεξικών 

δειγµάτων (tokens) και λεξικών τύπων (types). Ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατα της 

έρευνας ο Robinson σηµειώνει τα εξής: 294 

                                                           
291 Bleek, H. (1965). Untersuchungen zur Sprache 10-11 Jähriger Mädchen Verschidener Sozialer 

Herkunft. Marburg: Man. Παράθεση στο Πυργιωτάκη, Ι. (1992). Κοινωνικοποίηση και 
Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Αθήνα: Γρηγόρης, 4η έκδ., σελ. 112-113. 
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293 Robinson, W.P. (1965). The elaborated code in working class language. Language and Speech, 8, 
σελ. 243-246. 

294 Robinson, W.P. (1965), όπ.π., σελ. 247-250 
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α) ∆εν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η χρήση του επεξεργασµένου κώδικα 

ανήκει αποκλειστικά στα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής τάξης. 

β) Τα παιδιά της κατώτερης τάξης διαθέτουν έναν επεξεργασµένο κώδικα που 

εµφανίζεται στον γραπτό τους λόγο ένεκα των ιδιαίτερων συνθηκών (άνεση 

χρόνου στην επιλογή και διατύπωση λέξεων και νοηµάτων). Τούτο είναι 

αποτέλεσµα της εξάσκησης στο γραπτό λόγο µέσα στο σχολείο, το οποίο 

πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές να µεταφέρουν αυτή τη γνώση του 

επεξεργασµένου κώδικα και στον προφορικό τους λόγο. 

γ) Τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής τάξης διαθέτουν µεγαλύτερη λεξιλογική 

ποικιλία, ιδιαίτερα όταν ε κφράζονται σε ένα µη απόλυτα καθορισµένο θέµα 

Τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης φαίνεται µάλλον πως διαθέτουν 

µικρότερη λεξιλογική ποικιλία παρά ότι εκφράζονται µε έναν εντελώς 

διαφορετικό κώδικα. Ειδικά αυτό ισχύει, όταν δεν παρουσιάζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές και στη δοµή του λόγου τους. 

Από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από 

διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, εµφανίζουν διαφορές, συνήθως 

στατιστικά σηµαντικές, σχετικά µε το µέγεθος του λεξιλογίου και τη σύστασή του 

από ορισµένες γραµµατικές κατηγορίες, όπως επίθετα, ρήµατα, επιρρήµατα και 

αντωνυµίες. Όλες οι διαφορές σηµειώνονται πάντα υπέρ των υποκειµένων που 

προέρχονται από το ανώτερο κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο. 

Οι διαφορές, οι οποίες εµφανίζονται στις έρευνες για το λεξιλόγιο, έχουν αποδοθεί 

και σε παράγοντες µεθοδολογίας της έρευνας, όπως η επιλογή των ερευνητικών 

εργαλείων, οι συνθήκες εξέτασης, η γλώσσα εξέτασης, η προσωπικότητα του 

ερευνητή.  

Ο Johnson εξέτασε το λόγο 96 λευκών και µαύρων αγγλόφωνων παιδιών, ηλικίας 4 

ετών, χωρισµένων σε οµάδες ίδιου ∆.Ν. που ανήκαν στη µεσαία και στην κατώτερη 

κοινωνική τάξη, εφαρµόζοντας τα γλωσσικά υποτέστ των τεστ Wechsler Preschool 

and Primary Scaly Inventory (W.P.P.S.I.)295 και Illinois Test of Psycholinguistic 

Ability (I.T.P.A.) και καταγράφοντας τον αυθόρµητο λόγο των παιδιών. Τα 

αποτελέσµατα δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ούτε ως προς το 

λεξιλόγιο ούτε ως προς άλλες γλωσσικές ικανότητες, όσον αφορά την κοινωνική 

τάξη προέλευσης των παιδιών. Ο Johnson συµπέρανε πως, όταν ελέγχεται ο ∆.Ν. 

                                                           
295 Wechsler, D. (1967). Manual for the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. New 

York: Psychological Corporation. 
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(συγκρότηση οµάδων µε ίσο ∆.Ν.), δεν εµφανίζονται ταξικές, διαφυλικές και 

φυλετικές διαφορές στη γλωσσική ικανότητα των υποκειµένων296. ∆ηλαδή, οι όποιες 

διαφορές εµφανίζονται σε άλλες έρευνες ως προς τη γλωσσική ικανότητα των 

υποκειµένων µπορεί να εξαρτώνται από το διαφορετικό ∆.Ν. των υποκειµένων και 

όχι από το διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο προέρχονται 

τα υποκείµενα. 

Η επίδραση του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος στο λεξιλόγιο του παιδιού 

απασχόλησε και τους ερευνητές που µελέτησαν το δεκτικό του λεξιλόγιο. Σε αρκετές 

µελέτες, στις οποίες γίνεται έλεγχος του δεκτικού λεξιλογίου µε τεστ που 

στηρίζονται στη χρήση εικόνων (π.χ. P.P.V.T.�R.), έχει φανεί ότι και το δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών της κατώτερης κοινωνικής τάξης υπολείπεται από το δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών της µεσαίας κοινωνικής τάξης297. Ειδικά για το τεστ P.P.V.T.�

R.298 έχει διατυπωθεί η άποψη ότι είναι πολιτισµικά φορτισµένο (culture � loaded)299 

µε αποτέλεσµα από την εφαρµογή του να προκύπτουν σχεδόν πάντα υψηλότερες 

επιδόσεις για τα υποκείµενα της µεσαίας κοινωνικής τάξης. 

Η Templin στις Η.Π.Α. διαπίστωσε ότι τα παιδιά της ανώτερης κοινωνικής τάξης 

υπερτερούν και στο βασικό και στο συνολικό τους λεξιλόγιο από τα παιδιά της 

κατώτερης κοινωνικής τάξης, είτε η σύγκριση γίνεται κατά ηλικιακή οµάδα (6,7,8 

ετών) είτε συνολικά. Οι διαφορές βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές σε όλες σχεδόν 

τις περιπτώσεις.  Η Templin εκτίµησε ότι οι διαφορές αυτές πιθανόν συνδέονται, 

τουλάχιστον εν µέρει, µε τις επίσης στατιστικά σηµαντικές διαφορές που βρήκε στο 

∆.Ν. των δύο κοινωνικών οµάδων. Η ερευνήτρια αναγνωρίζει ότι το γλωσσικό 

οικογενειακό περιβάλλον µεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης τάξης διαφέρει 

τόσο, ώστε η συσχέτιση µεταξύ νοηµοσύνης και γλωσσικών δεξιοτήτων να µην είναι 

σταθερή300.  

Ο Anglin στις Η.Π.Α. διαπίστωσε, επίσης, την ύπαρξη διαφορών µεταξύ παιδιών της 

µεσαίας και της κατώτερης τάξης, τόσο σχετικά µε το µέγεθος του δεκτικού τους 

                                                           
296 Johnson, D.L. (1974). The influences of social class and race on language test performance and 

spontaneous speech of preschool children. Child Development, 45, σελ. 518-521. 
297 Warren�Leubecker, A. and Carter, B.W. (1988). Reading and growth in metalinguistic awareness: 

Relations to socioeconomic status and reading readiness skills. Child Development, 59, σελ. 732-
740ú Chaney, C. (1992). Language development, metalinguistic skills and print awareness in 3-year-
old children. Applied Psycholinguistics, 13 (4), σελ. 505. 

298 Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981), όπ.π. 
299 Warren�Leubecker, A. and Carter, B.W. (1988), όπ.π., σελ. 739. 
300 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 112-114, 147-149, 9-10. 
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λεξιλογίου, όσο σχετικά και µε το είδος των λέξεων που το αποτελούν. Ειδικότερα, η 

έρευνά του έδειξε ότι301: 

α) Το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών της ανώτερης κοινωνικής τάξης είναι 

µεγαλύτερο από αυτό των παιδιών της κατώτερης κοινωνικής τάξης και στις 

τρεις σχολικές τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου (Α΄, Γ΄, Ε΄). Η διαφορά είναι 

στατιστικά σηµαντική. 

β) Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίστηκαν και όσον αφορά το 

µορφολογικό τύπο των λέξεων, µε τα παιδιά της ανώτερης κοινωνικής τάξης 

να κατανοούν περισσότερες λέξεις ρίζες, κλιτές και παράγωγες από τα παιδιά 

της κατώτερης κοινωνικής τάξης. Στην ηλικία των 8;8 ετών (Γ΄ Τάξη 

∆ηµοτικού Σχολείου) τα παιδιά κατανοούσαν περισσότερες λέξεις ρίζες και 

παράγωγες από ό,τι τα συνοµήλικά  τους παιδιά της κατώτερης κοινωνικής 

τάξης. ∆ιαφορές δεν σηµειώθηκαν, όσον αφορά τη γνώση των ιδιωµατισµών. 

γ) Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίστηκαν και όσον αφορά τον τύπο 

µορφηµατικής πολυπλοκότητας, µε τα παιδιά της ανώτερης κοινωνικής τάξης 

να γνωρίζουν περισσότερες µονοµορφηµατικές και πολυµορφηµατικές λέξεις 

από τα παιδιά της κατώτερης κοινωνικής τάξης. 

Στη χώρα µας δεν έχουν δηµοσιευθεί πολλές έρευνες που να ασχολούνται µε την 

επίδραση του κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου της οικογένειας στο λεξιλόγιο του 

παιδιού. Σηµαντικά στοιχεία προκύπτουν από κάποιες σύγχρονες έρευνες. 

Σε έρευνά της η Φίστα εξέτασε µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων της 

Θεσσαλονίκης ως προς τη γλωσσική τους ικανότητα σε τοµείς της γραµµατικής, της 

ορθογραφίας, του συντακτικού, της σηµασιολογίας και του λεξιλογίου302. Οι 

δοκιµασίες του λεξιλογίου και της σηµασιολογίας ζητούσαν από τα παιδιά εύρεση 

αντίθετων και συνώνυµων λέξεων και εντοπισµό κοινών σηµασιολογικών πεδίων303. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά της εργατικής τάξης είχαν σηµαντικά 

χαµηλότερες επιδόσεις σε όλους τους τοµείς, και στο λεξιλόγιο από τα παιδιά της 

µεσαίας κοινωνικής τάξης και ότι δυσκολεύονταν όσον αφορά την ενσωµάτωσή τους 

στη σχολική γλώσσα304. 

                                                           
301 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 61-62, 65-66, 70, 75-76, 139. 
302 Φίστα, Γ.Ι. (2000). Η Γλωσσική Ικανότητα. Κοινωνικοί και Γεωγραφικοί Παράγοντες. 
Θεσσαλονίκη: Κώδικας, σελ. 19-23. 

303 Φίστα, Γ.Ι. (2000), όπ.π., σελ. 44-51. 
304 Φίστα, Γ.Ι. (2000), όπ.π., σελ. 83. 
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Εξετάζοντας τον γραπτό και τον προφορικό λόγο µαθητών του Νοµού Χανίων που 

φοιτούσαν στην Α΄ Τάξη Γυµνασίου και στη Β΄ Τάξη Λυκείου, οι Παΐζη και 

Καβουκόπουλος διαπίστωσαν ότι τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής τάξης 

υπερτερούσαν έναντι των παιδιών της εργατικής τάξης και της αγροτικής τάξης και 

ως προς το συνολικό αριθµό λέξεων και ως προς τον αριθµό των επιθέτων, των 

επιρρηµάτων και το είδος των προθέσεων που χρησιµοποιούσαν στο λόγο τους305. Οι 

διαφορές αυτές παρέµεναν σταθερές κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, 

πράγµα που δείχνει ότι η φοίτηση στο σχολείο δεν συντελεί στην άµβλυνση τους, 

καθώς τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής τάξης βρίσκονται πιο κοντά στη σχολική 

γλώσσα306. ∆υστυχώς, η µη χρήση κριτηρίων επαγωγικής στατιστικής από τους 

συγγραφείς δεν επιτρέπει να φανεί ο βαθµός της στατιστικής σηµαντικότητας των 

αναφερόµενων διαφορών. 

Σε έρευνά του για τη γλωσσική επάρκεια µαθητών της Γ΄ Τάξης Λυκείων του Νοµού 

Εύβοιας ο ∆ανασσής�Αφεντάκης κ.ά. εξέτασαν τα υποκείµενά τους και ως προς το 

λεξιλόγιο και τη σηµασιολογική ικανότητα µέσα από ασκήσεις διάκρισης 

επιρρηµάτων, οµόρριζων, συνώνυµων, οµόηχων, πολύσηµων λέξεων, ιεράρχηση 

συνώνυµων λέξεων και χρήση λεκτικών συµπλόκων307. Τα αποτελέσµατα ως προς το 

λεξιλόγιο έδειξαν υπεροχή των παιδιών που είχαν γονείς υψηλότερου επιπέδου 

γραµµατικών γνώσεων, αλλά η υπεροχή αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική308. Οι 

ερευνητές απέδωσαν τη µη σηµαντικότητά της στην ευεργετική επίδραση της 

πολυετούς σχολικής εκπαίδευσης και της επίδρασης των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης309. 

Ο Μπασλής ερευνώντας το 1988 τον προφορικό λόγο 30 αγοριών ηλικίας 5;11 ετών 

(Α΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου) που προέρχονταν από τρεις κοινωνικές οµάδες 

(µεσαία κοινωνική τάξη, εργατική τάξη, αγροτική περιοχή), διαπίστωσε ότι τα παιδιά 

της µεσαίας κοινωνικής τάξης υπερτερούσαν των παιδιών της εργατικής τάξης, όσον 

αφορά κυρίως το βασικό λεξιλόγιο (διαφορά στατιστικά σηµαντική) και λιγότερο 

όσον αφορά τη χρήση επιρρηµάτων (διαφορά στατιστικά ασήµαντη)310. 

                                                           
305 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 119-134, 163-173, 191-210. 
306 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 252-263, 297-331. 
307 ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 77-78, 83. 
308 ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 115-140, 193-194. 
309 ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 234-235. 
310 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 74-79. Η χρήση επιθέτων δεν µετρήθηκε. 
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Όσον αφορά τον προφορικό311 και γραπτό λόγο 30 αγοριών ηλικίας 11;8 ετών (ΣΤ΄ 

Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου), που προέρχονταν από τις ίδιες κοινωνικές οµάδες ο 

Μπασλής διαπίστωσε ότι τα αγόρια της µεσαίας τάξης υπερτερούν στη χρήση 

επιθέτων και επιρρηµάτων. Ο ερευνητής οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι η χρήση 

διαφορετικών γλωσσικών κωδίκων ισχύει και για τους Έλληνες µαθητές312. 

Η υπεροχή των αγοριών και των κοριτσιών της µεσαίας κοινωνικής τάξης στη χρήση 

επιρρηµάτων επισηµαίνεται και στην έρευνα του Αραβανή, όπου εξετάστηκε η 

συνολική γλωσσική επίδοση 96 µαθητών και µαθητριών της ΣΤ΄ Τάξης ∆ηµοτικού 

Σχολείου313.  

Αλλά και στην ηλικία των 4;5-5;5 ετών παρατηρούνται διαφορές µεταξύ των παιδιών 

των δύο κοινωνικών τάξεων, αναφορικά µε τη χρήση ορισµένων γραµµατικών 

κατηγοριών. Ο Μπασλής, ερευνώντας τη χρήση του υποτακτικού λόγου µέσα από 

την ελεύθερη αφήγηση 60 παιδιών αυτής της ηλικίας, διαπίστωσε ότι τα παιδιά της 

µεσαίας κοινωνικής τάξης χρησιµοποίησαν µεγαλύτερη ποικιλία επιρρηµάτων και 

συνδέσµων που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις. Τονίζει, όµως, ότι το εύρηµα 

αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα παιδιά της εργατικής τάξης αγνοούν τη χρήση 

συνδέσµων και επιρρηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν από τα παιδιά της µεσαίας 

κοινωνικής τάξης, αλλά µπορεί να έχει σχέση µε το είδος ή και το θέµα της 

αφήγησής τους. Βέβαια, ο ερευνητής δεν αποκλείει και τη συσχέτιση του ευρήµατος 

αυτού µε τη γλώσσα των ενηλίκων, µε τους οποίους επικοινωνούν τα παιδιά314. 

Ο Βάµβουκας µελετώντας ένα επιµέρους θέµα του λεξιλογίου και της λεξιλογικής 

ικανότητας γενικότερα, τη γνώση συνώνυµων και αντίθετων λέξεων που περιέχονται 

στα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας του ∆ηµοτικού Σχολείου «Η Γλώσσα µου», 

από 1776 µαθητές και µαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου, διαπίστωσε ότι όσο υψηλότερο είναι το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της 

οικογένειας, τόσο ευρύτερη είναι η γνώση συνωνύµων και αντιθέτων από τα 

παιδιά315. 

 

                                                           
311 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 83-85, 90-93, 99-101, 112-115. ∆εν µετρήθηκε το βασικό 
λεξιλόγιο. 

312 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 121-124, 78-79, 103-104, 95. 
313 Αραβανή, Γ.Ε. (2002). Κοινωνική προέλευση των µαθητών και σχολική επιτυχία στο µάθηµα της 
γλώσσας. Στο Ευαγγ. Κούρτη (Επιµ.). Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Τόµ. Β΄, Ψυχολογικές 
και Κοινωνικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω � Γ. ∆αρδανός, σελ. 227. 

314 Μπασλή, Ι.Ν. (1983). Η χρήση του υποτακτικού λόγου από παιδιά ηλικίας 4,5-5,5 χρόνων ανάλογα 
µε την κοινωνική προέλευση και το φύλο τους. Γλώσσα, 3, σελ. 56-57. 

315 Βάµβουκα, Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 29-34. 
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 3.3.2   Η γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας 

Η γεωγραφική περιοχή, όπου βρίσκεται η µόνιµη κατοικία της οικογένειας, είναι 

ακόµα ένας σηµαντικός παράγοντας που επιδρά στην ανάπτυξη του παιδιού. 

Η γεωγραφική περιοχή καθορίζεται κυρίως µε κριτήριο τον πληθυσµό των µονίµων 

κατοίκων της. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) χαρακτηρίζει 

τον πληθυσµό µιας περιοχής ανάλογα µε το µέγεθός του σε αγροτικό (1-1.999 

κάτοικοι), ηµιαστικό (2.000-9.999 κάτοικοι) και αστικό (10.000 και πλέον κάτοικοι) 

και συνεκδοχικά, τις περιοχές ως αγροτικές, ηµιαστικές και αστικές316. 

Είναι προφανές ότι διαφορές σχετικές µε την οικονοµική και κοινωνικοπολιτιστική 

ζωή υπάρχουν όχι µόνο ανάµεσα στις περιοχές των τριών παραπάνω κατηγοριών, 

αλλά και ανάµεσα σε περιοχές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Αντιλαµβάνεται 

κανείς ότι άλλος είναι ο τρόπος ζωής στην αστική περιοχή � πόλη των 15.000 

κατοίκων, άλλος στην αστική περιοχή � πόλη των 80.000 κατοίκων και εντελώς 

διαφορετικός στην αστική περιοχή � πόλη του 1.000.000 κατοίκων. Το ίδιο ισχύει 

και για τις ηµιαστικές περιοχές (π.χ. κωµόπολη µε 2.500 κατοίκους � κωµόπολη µε 

9.500 κατοίκους) και για τις αγροτικές περιοχές (π.χ. χωριό µε 150 κατοίκους � 

χωριό µε 1.500 κατοίκους). Οι διαφορές στον τρόπο ζωής µεταξύ των περιοχών της 

ίδιας γεωγραφικής κατηγορίας δεν έχουν σχέση µόνο µε το µέγεθος του πληθυσµού, 

αλλά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές, έχουν σχέση τόσο 

µε το γεωγραφικό και οικονοµικό χώρο (χωριό σε πλούσια τουριστική περιοχή � 

χωριό σε φτωχή γεωργική περιοχή), όσο και µε την απόσταση από το πλουσιότερο 

αστικό κέντρο του Νοµού. ∆ιαφορές παρατηρούνται και ανάµεσα σε επιµέρους 

περιοχές (υποπεριοχές) της ίδιας αστικής περιοχής, καθώς σε πληθυσµιακά και 

γεωγραφικά εκτεταµένες αστικές περιοχές οι ίδιοι κοινωνικοπολιτιστικοί και 

οικονοµικοί δείκτες παίρνουν διαφορετικές τιµές και επιδρούν προς διαφορετικές 

αποκλίσεις. Για παράδειγµα, είναι γνωστές οι διαφορές µεταξύ των ∆υτικών και 

Βορείων Προαστείων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας317. 

Εναπόκειται, εποµένως, στη διακριτική ευχέρεια των µελετητών να προσδιορίζουν 

                                                           
316 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος � Ε.Σ.Υ.Ε. (1998). Αποτελέσµατα Απογραφής 
Πληθυσµού � Κατοικιών της 17ης Μαρτίου (1991). Τόµ.3, τευχ. Α΄. Οικονοµικά Χαρακτηριστικά του 
Πληθυσµού, Αθήνα, σελ. xx. 

317 Κυρίδη, Αρ. Γ. (1997), όπ.π., σελ. 237ú    Τζάνη, Μ. (1983), οπ.π., σελ. 55ú Κάτσικα, Χρ., και 
Καββαδία, Γ. (1994), όπ.π., σελ. 88-116. 
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και επιπλέον κριτήρια, όσον αφορά τη διάκριση των γεωγραφικών περιοχών, αν αυτό 

εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς των ερευνών τους318.  

Οι περιοχές που συνήθως προκαλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών είναι η αστική 

και η αγροτική για δύο λόγους: α) Επειδή σε αυτές κατοικεί η συντριπτική 

πλειονότητα του πληθυσµού, και β) Επειδή σε αυτές διαπιστώνονται έντονες 

κοινωνικοπολιτιστικές και οικονοµικές διαφορές. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τη µελέτη των δεδοµένων της Ε.Σ.Υ.Ε., στις αστικές 

περιοχές κατοικεί περίπου το 60%, στις αγροτικές το 29% και στις ηµιαστικές το 

11% του συνολικού πληθυσµού της χώρας319. Ο αγροτικός και ο ηµιαστικός 

πληθυσµός µειώνεται συνεχώς, ενώ αυξάνεται ο αστικός (εσωτερική µετανάστευση). 

Το µοντέλο που φαίνεται να διαµορφώνεται είναι η ύπαρξη ενός µεγάλου αστικού 

κέντρου σε κάθε Νοµό και η πληθυσµιακή εξασθένηση και αποδυνάµωση των 

κωµοπόλεων και των χωριών. Τα χαρακτηριστικά των ηµιαστικών περιοχών, ενώ 

φαίνεται να διαφοροποιούνται έντονα από αυτά των αστικών περιοχών, µάλλον 

οµοιάζουν κατά πολύ µε αυτά των αγροτικών περιοχών. Γι� αυτό και εφεξής στην 

εργασία µας θα αντιµετωπίζουµε τον ηµιαστικό και αγροτικό πληθυσµό ως µία 

ενιαία πληθυσµιακή οµάδα που θα αποκαλούµε «αγροτικό πληθυσµό» και «αγροτική 

περιοχή» τον τόπο διαµονής του. 

Οι διαφορές που επισηµαίνονται µεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών 

είναι αρκετά µεγάλες και εκτείνονται σε αρκετούς τοµείς της καθηµερινής ζωής. 

Όσον αφορά το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων των κατοίκων των δύο περιοχών, 

διαπιστώνουµε ότι πανελλαδικά το 15,6% του αστικού πληθυσµού έχει 

παρακολουθήσει ανώτατες ή ανώτερες σπουδές (Μεταπτυχιακές Σπουδές, ΑΕΙ, ΤΕΙ), 

το 37,1% έχει αποφοιτήσει από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Λύκειο, Γυµνάσιο), 

το 42,8% έχει αποφοιτήσει ή έχει παρακολουθήσει ορισµένες τάξεις του ∆ηµοτικού 

Σχολείου, ενώ το ποσοστό των αναλφάβητων ανέρχεται στο 4,4%. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τον αγροτικό (ηµιαστικός + αγροτικός) πληθυσµό είναι 5,6%, 23,3%, 

60,9% και 10,2%320. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται κατά πόσο διαφέρει το επίπεδο 

                                                           
318 Μυλωνά, Θ.Ν. (1982), όπ.π., σελ. 91-93ú Βουϊδάσκη, Β.Κ. (1996), όπ.π., σελ. 39-41. 
319 Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ.3 , τεύχ. Α΄, σελ. 53. 
320 Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 2. ∆ηµογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Πληθυσµού, 
σελ. 164-165. Για τον αριθµό των αναλφάβητων στις τελευταίες απογραφές βλ. και Μυλωνά, Θ.Ν. 
(1982), όπ.π., σελ. 75ú    Κιτσαρά, Γ.∆. (2001), όπ.π., σελ. 297-300. Για το πρόβληµα του 
αναλφαβητισµού στις αγροτικές περιοχές βλ.: Ηλιού, Μ. (1984). Προβλήµατα σχολικής φοίτησης: 
αναλφαβητισµός και διαρροή των µαθητών. Στο Αµητός στη Μνήµη Φώτη Αποστολόπουλου. Αθήνα: 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σελ. 128-135ú Ευστράτογλου, Αγγ. Ι. (1999), όπ.π., σελ. 50-55ú 
Σουµέλη, Κ. (1993). Ο Αναλφαβητισµός στις Χώρες τις Ε.Ο.Κ. Αθήνα: Ακαδηµία Αθηνών. 
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γραµµατικών γνώσεων στις δύο περιοχές. Η διαφορά γίνεται µεγαλύτερη, αν 

συνυπολογιστεί το µεγάλο ποσοστό της µαθητικής διαρροής που παρατηρείται στις 

αγροτικές περιοχές321. Στην αγροτική περιοχή παρατηρείται µια ευρύτερη µορφωτική 

και πολιτιστική υποβάθµιση, καθώς και η προσφερόµενη δηµόσια εκπαίδευση 

βρίσκεται συχνά σε επίπεδο κατώτερο από αυτήν που παρέχεται στις αστικές 

περιοχές. Έτσι, στις αγροτικές περιοχές, λόγω του µικρού αριθµού των µαθητών, 

επικρατεί το µοντέλο του ολιγοθέσιου σχολείου (όπου στο ∆ηµοτικό Σχολείο γίνεται 

συνδιδασκαλία δύο ή περισσοτέρων τάξεων322) ή του πολυθέσιου µεν, αποµακρυ-

σµένου δε από το χωριό σχολείου µε αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση των 

µαθητών. Έντονη, επίσης, είναι η ανεπάρκεια των σχολείων των αγροτικών περιοχών 

σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό και η ελλιπής στελέχωσή τους µε διδακτικό και, κυρίως, 

έµπειρο διδακτικό προσωπικό323. Στις αγροτικές περιοχές οργανώνονται ελάχιστες 

πολιτιστικές και µορφωτικές εκδηλώσεις (οµιλίες, προβολές, εκθέσεις), ενώ ακόµα 

και η κυκλοφορία των εφηµερίδων είναι περιορισµένη, είτε λόγω αδιαφορίας είτε 

λόγω µη καλλιεργηµένης αναγνωστικής συνήθειας είτε λόγω µη έγκαιρης 

προώθησης του ηµερήσιου τύπου στα αποµακρυσµένα χωριά. Λόγω της µετακίνησης 

του πληθυσµού από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές η κυρίαρχη ηλικιακή οµάδα 

                                                                                                                                                                     
∆ηµοσιεύµατα της Επιτροπής Ερευνών, σελ. 37ú     Βεργίδη, ∆. (1985). Το πρόβληµα του 
αναλφαβητισµού και κριτική αξιολόγηση των προσπαθειών αλφαβητισµού των ενηλίκων. Στο 
Συνδιάσκεψη για την Αντιµετώπιση του Αναλφαβητισµού. Αθήνα 1-4 Οκτωβρίου 1984. Αθήνα: 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, σελ. 
36-41, 48-55ú Κολοβού, Στ. (1985). Ο αναλφαβητισµός στον αγροτικό χώρο. Στο Συνδιάσκεψη για 
την Αντιµετώπιση του Αναλφαβητισµού. Αθήνα 1-4 Οκτωβρίου 1984, όπ.π., σελ. 56-71.  

321 Μιχελή, Θ. (1998). Η ταξικότητα της εκπαίδευσης όπως φαίνεται µέσα από τα αποτελέσµατα των 
Γενικών Εξετάσεων (Πανελλαδικών): Μελέτη στοιχείων του Ν. Φθιώτιδας. Λόγος και Πράξη, 34, 
σελ. 22ú Μυλωνά, Θ.Ν. (1982), όπ.π., σελ. 157-161ú Μυλωνά, Θ.Ν. (1983-86), όπ.π., σελ. 97-101ú 
Βουϊδάσκη, Β.Κ. (1996), όπ.π., σελ. 39-49, 205ú Ηλιού, Μ. (1984), όπ.π., σελ. 135-138ú 
Παλαιοκρασά, Στ. κ.ά. (1996), όπ.π., σελ. 26-28, 91-97. 

322 Παπά, Αθ. (1995). ∆ιδακτική Γλώσσας και Κειµένων. Αθήνα:Έκδ. του συγγ.,Τόµ.Β΄ σελ. 351-353ú 
Καραµητρόγλου, Θ.Φ. (1985). Το Μονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο στη (Σχολική) Πράξη ή Η Πρακτική 
Άποψη Μονοθέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδ. του συγγ., 2η εκδ. Για τα 
µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα της λειτουργίας ολιγοθέσιων σχολείων, για τον τρόπο 
λειτουργίας τους, την επικρατούσα κατάσταση και για προτάσεις αντιµετώπισής της βλ. 
Παπασταµάτη, Α.Ι, (1996). Τα Ολιγοθέσια Σχολεία της Ελληνικής Υπαίθρου. Κατάργηση ή 
Αναδιοργάνωση; Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 20-203, 295-316ú Κυρίδη, Α., Παπασταµάτη, Α., Γκόλια, 
Π. και Μπάρα, Υ. (2001). Ζητήµατα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων της ελληνικής υπαίθρου 
σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Επιστήµες Αγωγής, 2-3, σελ. 113-120. Για τη συσχέτιση 
της φοίτησης σε ολιγοθέσιο σχολείο µε τον αναλφαβητισµό και τη σχολική αποτυχία των µαθητών 
του βλ. Ευστράτογλου, Αγγ. Ι. (1999), όπ.π., σελ. 63ú Κάτσικα, Χρ., και Καββαδία, Γ. (1994), όπ.π., 
σελ. 61ú Πασσάκου, Κ. (1993). Ψυχολογία Ατοµικών ∆ιαφορών. (Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις). 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Π.Τ.∆.Ε., σελ. 338ú Κολοβού, Στ. (1985), όπ.π., σελ. 64-68. 

323 Κασσωτάκη, Μ.Ι. (1979). Γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες στην παιδεία. Μειωµένη η 
απόδοση των µαθητών στην επαρχία. Εφηµ. Το Βήµα, 2 ∆εκεµβρίου 1979, σελ. 8ú Κασσωτάκη, Μ.Ι. 
(1981), όπ.π., σελ. 20-21ú Βακαλιού, Θ. (1994). Θέµατα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σελ. 78-79ú Κυρίδη, Αρ. (1997), όπ.π., σελ. 103-105ú Μυλωνά, Θ.Ν. 
(1982), όπ.π., σελ. 183-198ú Κάτσικα, Χρ., και Καββαδία, Γ. (1994), όπ.π., σελ. 61. 
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στις αγροτικές περιοχές είναι αυτή των κατοίκων ηλικίας άνω των 55 ετών. Οι νέοι 

και δραστήριοι κάτοικοι µετοικούν στο πλησιέστερο αστικό κέντρο και πολύ λίγα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας διαµένουν σε κάθε χωριό. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία µπορούµε να συλλάβουµε νοερά τη ζωή του µικρού 

παιδιού στο κοινωνικό πλαίσιο των αγροτικών περιοχών. Σε µια περιοχή που συχνά 

χαρακτηρίζεται από οικονοµική δυσπραγία, µε κυρίαρχο τον περιορισµένης 

µόρφωσης γεροντικό πληθυσµό, χωρίς τις δυνατότητες επαφής µε οµάδα ή οµάδες 

συνοµηλίκων, το νήπιο συνήθως µετακινείται καθηµερινά προς και από το 

πλησιέστερο χωριό, όπου βρίσκεται η έδρα του Νηπιαγωγείου. Οι µορφωτικές 

δραστηριότητές του συνήθως περιορίζονται στην παρακολούθηση της τηλεόρασης 

και οι κοινωνικές επαφές του στη συντροφιά των ενήλικων συγγενών του 

(παππούδων, θείων, κουµπάρων) και συγχωριανών του (στο καφενείο των χωριού 

συνοδεύοντας τον πατέρα του, στο σπίτι κατά την επίσκεψη µιας γειτόνισσας), των 

οποίων το µορφωτικό επίπεδο κατά κύριο λόγο περιορίζεται στην αποφοίτηση από 

τη στοιχειώδη εκπαίδευση324.  

Αντίθετα, στις αστικές περιοχές, ακόµα και στην πιο υποβαθµισµένη υποπεριοχή 

τους, όπου συχνά συναντούµε και χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά της αγροτικής 

περιοχής (π.χ. οικονοµική δυσπραγία, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο) υπάρχουν 

δυνατότητες παρακολούθησης µορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

(φροντιστήρια325, µουσεία, παραστάσεις, προβολές, οµιλίες, εκθέσεις κ.ά.) που 

µπορούν να ανεβάσουν το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων και να 

προσφέρουν µορφωτικά ερεθίσµατα στα παιδιά326. Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η 

ύπαρξη µεγάλων οµάδων συνοµηλίκων, µέσα στις οποίες κοινωνικοποιείται και 

αναπτύσσεται γλωσσικά το παιδί.  

Εποµένως, στις αγροτικές περιοχές η συνύπαρξη χαµηλών επιπέδων οικονοµικού 

εισοδήµατος, επαγγελµατικού status και µόρφωσης σε συνδυασµό µε τις αρνητικές 

και κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες ευθύνονται, σύµφωνα µε αρκετές έρευνες, για 

τη µικρή πνευµατική ικανότητα327, τη χαµηλή σχολική επίδοση και την περιορισµένη 

                                                           
324 Μιχελή, Θ. (1988), όπ.π., σελ. 30-31ú Κασσωτάκη, Μ.Ι. (1981), όπ.π., σελ. 19-20ú Μυλωνά, Θ.Ν. 

(1983-86), όπ.π., σελ. 94ú Κυρίδη, Αρ.  (1997), όπ.π., σελ. 105-108ú Κολοβού, Στ. (1985), όπ.π. σελ. 
68-69.  

325 Κασσωτάκη, Μ.Ι. (1981), όπ.π., σελ. 22. 
326 Κρασανάκη, Γ. (1984), όπ.π., σελ. 28-29. 
327 Τσακρή, Π. (1970), όπ.π., σελ. 50, 68ú Αλεξόπουλου, ∆.Σ. (1982), όπ.π., σελ. 100-101, 111-112. 
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ακαδηµαϊκή εξέλιξη328 των παιδιών που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Υπάρχει, 

µάλιστα, η άποψη ότι τα χαρακτηριστικά της αγροτικής οικογένειας, όσον αφορά το 

κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, τις οικονοµικές δραστηριότητες και το 

ψυχολογικό κλίµα οµοιάζουν, µε αυτά της οικογένειας της εργατικής τάξης και 

συνήθως είναι ακόµα πιο αρνητικά329. 

Όσον αφορά το θέµα της γλώσσας, είναι αποδεκτό ότι στις αστικές περιοχές 

οµιλείται η standard γλώσσα, η επίσηµη γλώσσα του κράτους, στην περίπτωσή µας η 

Κοινή Νεοελληνική, που αποτελεί και τη γλώσσα του σχολείου330. Παράλληλα, ο 

περιορισµένος γλωσσικός κώδικας της εργατικής τάξης δέχεται επιδράσεις από τον 

καλλιεργηµένο κώδικα της µεσαίας τάξης µέσω της γλωσσικής επικοινωνίας των δύο 

κοινωνικών οµάδων, των πολιτιστικών και µορφωτικών εκδηλώσεων και µέσω των 

Μ.Μ.Ε. Αντίθετα, στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στις πιο αποµακρυσµένες, οι 

κάτοικοι δέχονται λιγότερες γλωσσικές επιρροές από την επίσηµη γλώσσα. Στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν και γεωγραφικά γλωσσικά ιδιώµατα, η ιδιωµατική πλέον 

παιδική γλώσσα αποµακρύνεται ακόµα περισσότερο από τη γλώσσα του σχολείου, 

µε αποτέλεσµα τα παιδιά των αγροτικών περιοχών να αντιµετωπίζουν µέσα στο 

σχολικό χώρο περισσότερα προβλήµατα από όσα αντιµετωπίζουν τα παιδιά της 

εργατικής τάξης331. 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά τη γλωσσική 

επάρκεια µεταξύ µαθητών αστικών και µαθητών αγροτικών περιοχών332. 

Στον τοµέα του λεξιλογίου η M.K. Smith  διαπίστωσε σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

παιδιών αστικών και παιδιών αγροτικών περιοχών αναφορικά µε το βασικό και το 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιό τους. Η διαφορετική απόσταση από το κοντινότερο 

αστικό κέντρο και το διαφορετικό επαγγελµατικό status των γονέων τους (αγρότες � 

                                                           
328 Κασσωτάκη, Μ.Ι. (1979), όπ.π., σελ. 8ú    Μιχελή, Θ. (1988), όπ.π., σελ. 22-34ú Μυλωνά, Θ.Ν. 

(1982), όπ.π., σελ. 136-156ú Κασσωτάκη, Μ.Ι. (1981), όπ.π., σελ. 16-23ú Μυλωνά, Θ. (1983-86), 
όπ.π., σελ. 97, 103-107ú Κυρίδη, Αρ. (1997), όπ.π., σελ. 177-183ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. (1988), 
όπ.π., Τόµ. Α΄, σελ. 57-60, Τόµ. Β΄, σελ. 102-103ú Κιτσαρά, Γ.∆. (2001), όπ.π., σελ. 297-300. 

329 Κοντοβά, Β.Θ. (1988). Ο ρόλος του οικογενειακού παράγοντα στη διαπαιδαγώγηση των νέων στις 
αγροτικές περιοχές. Λόγος και Πράξη, 36, σελ. 14-24. 

330 Για τη standard Νεοελληνική βλ. Ιορδανίδου, Α. (1996). Standard Κοινή Νεοελληνική: απόπειρα 
καθορισµού. Στο Ισχυρές � Ασθενείς Γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του Γλωσσικού 
Ηγεµονισµού. Πρακτικά Ηµερίδας. Θεσσαλονίκη 25 Απριλίου 1996. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, σελ. 139-147. Για την τυποποίηση (standardization) στη γλώσσα βλ. Wardhaugh, R. 
(1988), όπ.π., σελ. 29-33. 

331 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 127-144ú Κυρίδη, Αρ. (1997), όπ.π., σελ. 107. 
332 Παπούλια�Τζελέπη, Π. (1997), όπ.π., σελ. 536ú Χατζησαββίδη, Σ. (1994), όπ.π., σελ. 117-118ú 
Ορφανουδάκη, Αγγ. (1995). Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ικανότητα Αναγνωστικής Κατανόησης 
σε Μαθητές Ηλικίας 8-10 Ετών. Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήµιο Κρήτης, σελ. 
58-65. 
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υπάλληλοι) διαµορφώνουν διαφορετικό πολιτιστικό πλαίσιο για τους µαθητές, στο 

οποίο αποδίδεται η αιτία των λεξιλογικών διαφορών. Οι διαφορές εµφανίστηκαν 

µόνο στο δεκτικό λεξιλόγιο µαθητών των κατώτερων σχολικών τάξεων και όχι στο 

δεκτικό λεξιλόγιο µαθητών των ανώτερων σχολικών τάξεων333. 

Στην έρευνά της, που αναφέρθηκε παραπάνω, η Φίστα διαπίστωσε ότι µαθητές της 

ΣΤ΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου που προέρχονται από την αγροτική τάξη υστερούν 

στο λεξιλόγιο έναντι µαθητών που προέρχονται από τη µεσαία κοινωνική τάξη334. Οι 

µαθητές της αγροτικής τάξης έδειχναν αδυναµίες στην ενσωµάτωσή τους στη 

σχολική γλώσσα335. 

Στην έρευνα των Παΐζη και Καβουκόπουλου, που αναφέραµε παραπάνω, οι µαθητές 

της Α΄ Τάξης Γυµνασίου και της Β΄ Τάξης Λυκείου που προέρχονταν από την 

αγροτική τάξη υστερούσαν έναντι των παιδιών της µεσαίας τάξης, αλλά 

υπερτερούσαν έναντι των παιδιών της εργατικής τάξης όσον αφορά το συνολικό 

αριθµό λέξεων, τον αριθµό των επιθέτων και των επιρρηµάτων που χρησιµοποιούσαν 

στο λόγο τους. Φάνηκε, µάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης τα 

παιδιά της αγροτικής τάξης εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους περισσότερο από τα 

παιδιά της εργατικής τάξης, αλλά λιγότερο από τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής 

τάξης336. Οι ερευνητές, όµως, σηµειώνουν ότι η αγροτική περιοχή, από την οποία 

προέρχονταν οι µαθητές της αγροτικής τάξης, είναι µια εύφορη, πλούσια περιοχή µε 

τουριστική ανάπτυξη και όχι µια αποµονωµένη και υποβαθµισµένη αγροτική 

περιοχή, χαρακτηριστικό που ερµηνεύει, ίσως, ως ένα βαθµό την υπεροχή των 

επιδόσεων των παιδιών της αγροτικής έναντι των παιδιών της εργατικής τάξης337. 

Στην πρόσφατη έρευνά του ο ∆ανασσής�Αφεντάκης κ.ά. µε υποκείµενα της Γ΄ 

Τάξης Λυκείου διαπίστωσαν ότι όσον αφορά τη λεξιλογική και σηµασιολογική 

ικανότητα οι µαθητές των αστικών περιοχών υπερείχαν σαφώς από τους µαθητές των 

ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών338. 

Στην έρευνα του 1988 ο Μπασλής διαπίστωσε ότι σε όλα τα γλωσσικά κριτήρια 

προφορικού και γραπτού λόγου που εφάρµοσε, υπήρχαν διαφορές, οι περισσότερες 

στατιστικά σηµαντικές, όταν σύγκρινε τις επιδόσεις των παιδιών της αγροτικής 

περιοχής είτε µε αυτές των παιδιών της εργατικής τάξης είτε µε αυτές των παιδιών 
                                                           
333 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 335-337. 
334 Φίστα, Γ.Ι. (2000), όπ.π., σελ. 83. 
335 Φίστα, Γ.Ι. (2000), όπ.π., σελ. 83. 
336 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 252-263. 
337 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 273. 
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της µεσαίας κοινωνικής τάξης. ∆ιαπίστωσε, µάλιστα, ότι µεγαλύτερες είναι οι 

διαφορές µεταξύ παιδιών αγροτικής περιοχής και παιδιών µεσαίας κοινωνικής τάξης, 

έπονται οι διαφορές µεταξύ παιδιών αγροτικής περιοχής και παιδιών εργατικής τάξης 

και τελευταίες ακολουθούν οι διαφορές µεταξύ παιδιών εργατικής και παιδιών 

µεσαίας κοινωνικής τάξης. Όσον αφορά το βασικό λεξιλόγιο και τη χρήση 

επιρρηµάτων (η χρήση επιθέτων δεν µετρήθηκε) στην ηλικία των 5;11 ετών (Α΄ 

Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου), οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές τόσο στη 

σύγκριση των επιδόσεων µεταξύ παιδιών αγροτικής περιοχής και παιδιών εργατικής 

τάξης, όσο και στη σύγκριση των επιδόσεων µεταξύ παιδιών αγροτικής περιοχής και 

παιδιών µεσαίας τάξης σε βάρος των αγροτόπαιδων. Στην ηλικία των 11;8 ετών (ΣΤ΄ 

Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου) οι διαφορές παρέµεναν στατιστικά σηµαντικές σε βάρος 

των παιδιών της αγροτικής περιοχής, όσον αφορά τη χρήση επιθέτων και 

επιρρηµάτων (το βασικό λεξιλόγιο δεν µετρήθηκε)339. Ο Μπασλής συµπέρανε ότι 

µεγαλύτερες είναι οι διαφορές της γλώσσας του σχολείου µε τη γλώσσα των παιδιών 

της αγροτικής περιοχής, παρά µε τη γλώσσα των παιδιών της εργατικής τάξης. 

Μάλιστα, επειδή είναι εξαρχής µεγάλες, δεν εξουδετερώθηκαν, αλλά παραµένουν και 

µετά την αποφοίτηση των παιδιών της αγροτικής τάξης από το ∆ηµοτικό Σχολείο. Σε 

αυτό το αποτέλεσµα συµβάλλει και το γεγονός ότι το σχολείο δεν προσπαθεί να 

θεραπεύσει αυτήν την ανισότητα340. 

Αλλά και από την έρευνά του σε παιδιά ηλικίας 4;5-5;5 ετών µε όργανο µέτρησης 

την αφήγηση παραµυθιών από τα υποκείµενα ο Μπασλής διαπίστωσε ότι τα παιδιά 

των αγροτικών περιοχών υστερούν στη χρήση συνδέσµων και επιρρηµάτων σε 

σύγκριση µε τα παιδιά της µεσαίας κοινωνικής τάξης. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκαν 

διαφορές στη σύγκρισή τους µε τα παιδιά της εργατικής τάξης. Οι διαφορές που 

προέκυψαν αποδόθηκαν από τον ερευνητή στα παραµύθια που αφηγήθηκαν τα 

παιδιά, αλλά και στο λιγότερο αναπτυγµένο γλωσσικό περιβάλλον της επαρχίας341. 

Από την επισκόπηση των ερευνών αυτών προκύπτουν κάποιες ενδείξεις για ύπαρξη 

διαφορών που σχετίζονται τόσο µε το µέγεθος όσο και µε τη σύσταση του δεκτικού 

λεξιλογίου κατά γραµµατική κατηγορία. 

 

3.3.3 Το φύλο του παιδιού 
                                                                                                                                                                     
338 ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ.184-187. 
339 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 70-74, 76-77, 79-83, 85-89, 93-94, 96-99, 101-111, 116-119. 
340 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 95, 119-125, 78-79, 103-104. 
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Το φύλο αποτελεί ένα βιολογικό � σωµατικό χαρακτηριστικό µε πολλές ψυχικές και 

κοινωνικές προεκτάσεις (π.χ. αυτοαντίληψη του φύλου, ρόλοι του φύλου κ.ά.). Το 

φύλο θεωρείται ότι ευθύνεται για αρκετές διαφορές που εµφανίζονται σε ποικίλους 

τοµείς της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των επιδόσεων του ατόµου. Ένας 

από αυτούς τους τοµείς είναι και η γλωσσική ανάπτυξη και επάρκεια, για την οποία, 

αρκετά γενικευτικά, θεωρείται ότι αποτελεί τοµέα υπεροχής των κοριτσιών έναντι 

των αγοριών342. Αν και σε αρκετές συνθετικές εργασίες γενικής και διαφορικής 

ψυχολογίας, αλλά και γλωσσολογίας, αναφέρεται ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές 

µεταξύ των δύο φύλων ως προς το λεξιλόγιο, η αποδοχή της άποψης αυτής δεν 

µπορεί να γίνεται χωρίς συζήτηση. Ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο εντοπισµού 

διαφυλικών διαφορών στη γλωσσική ικανότητα και στο λεξιλόγιο ειδικότερα, όπως 

και ερωτήµατα σχετικά µε το µέγεθος των διαφορών, τη σταθερότητα της εµφάνισής 

τους σε διάφορες ηλικιακές περιόδους, το είδος των ερευνών που πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να δοθεί πειστική απάντηση για την υπεροχή του 

ενός ή του άλλου φύλου στο λεξιλόγιο, τίθενται από κάθε ερευνητή της σχέσης 

�φύλο και λεξιλόγιο�343. Η ύπαρξη αρκετών ερευνών σχετικών µε το θέµα αυτό όχι 

µόνο δεν απλοποιεί, αλλά περιπλέκει ακόµα περισσότερο κάθε προσπάθεια γενικής 

απάντησης, καθώς οι έρευνες διαφέρουν στο δείγµα των υποκειµένων και τους 

πληθυσµούς που εξετάζουν, στα κριτήρια που εφαρµόζουν και στα αποτελέσµατα, 

στα οποία καταλήγουν. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη σε µια προσπάθεια εξαγωγής γενικών συµπερασµάτων από έναν µεγάλο 

αριθµό ερευνών344. Ταυτόχρονα, η µελέτη πολλών ερευνών είναι απαραίτητη για τη 

συναγωγή έγκυρων γενικεύσιµων συµπερασµάτων. 

                                                                                                                                                                     
341 Μπασλή, Ι.Ν. (1983), όπ.π., σελ. 56-57. 
342 Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1982). Ψυχολογία Ατοµικών ∆ιαφορών. Αθήνα:Έκδ. του συγγ., σελ. 136ú 
Πόρποδα, Κ. (1991), όπ.π., σελ. 92ú Swann, J. (1992). Girls, Boys and Language. Oxford: 
Blackwell, σελ. 133-134ú Coates, J. (1993). Women, Men and Language. New York: Longman, σελ. 
144. 

343 Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1982), όπ.π., σελ. 136ú Μπαµπινιώτη, Γ. (1995). Γλώσσα και διαφυλικές 
σχέσεις. Στο Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Η.Γ. Μπεζεβέγκη και Ν.∆. Γιαννίτσα (Επιµ.) ∆ιαφυλικές 
Σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 190ú Κατή, ∆. (1990). Νοηµοσύνη και Φύλο. Ο Σεξισµός 
στις Επιστηµονικές Ιδέες για τις Γνωστικές Ικανότητες. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 104ú Hyde, J.S. and 
Linn, M.C. (1988). Gender differences in verbal ability: A meta�analysis. Psychological Bulletin, 
104, (1), σελ. 53ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1991). Γλώσσα και φύλο. Θαλλώ, 3, σελ. 93. 

344 Block, J.H. (1976). Issues, problems and pitfalls in assessing sex differences. A critical review of 
«The Psychology of Sex Differences». Merril � Palmer Quarterly, 22, σελ. 283-308ú Keeves, J.P. 
(1985). Sex differences in ability and achievement. In T. Hussen and T. Postlethwaite The 
International Encyclopedia of Education. New York: Pergamon Press, Vol. 8, σελ. 4543ú Κατή, ∆. 
(1990), όπ.π., σελ. 101-103ú Denno, D. (1982). Sex differences in cognition: a review and critique of 
the longitudinal evidence. Adolescence, 17, σελ. 783-785ú Μπαµπλέκου, Ζ. (1998). Οι στερεότυποι 
ρόλοι των δύο φύλων: «τα αγόρια δεν κλαίνε» ή «αυτά δεν είναι παιγνίδια για κορίτσια». Στο Ι.Ν. 
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Σε µια πρώτη προσπάθειά της να εκτιµήσει την επίδραση του φύλου στις γνωστικές 

λειτουργίες η Maccoby µελέτησε και 15 έρευνες σχετικές µε το λεξιλόγιο ατόµων 

ηλικίας 1;6 ετών � ενηλίκους, οι οποίες είχαν διεξαχθεί κατά την περίοδο 1930-1961, 

και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, αν και κατά την προσχολική ηλικία τα κορίτσια 

υπερτερούν στο λεξιλόγιο, κατά τη σχολική ηλικία οι διαφορές αυτές 

εξαφανίζονται345. 

Μερικά έτη αργότερα, οι Maccoby και Jacklin, επιχειρώντας να διαπιστώσουν την 

επίδραση του φύλου σε διάφορες πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης, εξέτασαν και τη 

γλωσσική ικανότητα, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και το λεξιλόγιο346. Οι 

Maccoby και Jacklin συγκέντρωσαν τα στοιχεία των ερευνών που µελέτησαν σε 

πίνακες, στους οποίους για κάθε έρευνα παρουσιάζονται η ηλικία και το µέγεθος του 

δείγµατος, το αντικείµενο της έρευνας, τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν και η 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων. Με αυτόν τον 

τρόπο παρουσίασης µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος καταµέτρησης ψήφων (vote 

counting), κατά την οποία ο αναγνώστης µπορεί να υπολογίσει το ποσοστό των 

ερευνών που δείχνουν είτε την εµφάνιση στατιστικά σηµαντικών διαφορών υπέρ του 

ενός ή του άλλου φύλου είτε την έλλειψη εµφάνισης τέτοιων διαφορών347. 

Στους σχετικούς µε τις γλωσσικές ικανότητες Πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία 98 

ερευνών, από τις οποίες οι 30 αναφέρονται στο λεξιλόγιο και έχουν διεξαχθεί κατά 

την περίοδο 1955-1973348. Από τη µελέτη των ερευνών αυτών προέκυψαν τα εξής 

συµπεράσµατα349: 

α) Σε καµία από τις 13 έρευνες που αφορούν το λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 4-7 

ετών δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπέρ του ενός ή 

του άλλου φύλου. Οι διαφορές υπέρ των κοριτσιών ήταν µεγάλες, όταν το 

δείγµα προερχόταν από πληθυσµό χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού και 

οικονοµικού επιπέδου350. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι στις έρευνες που 

                                                                                                                                                                     
Παρασκευόπουλου, Η.Γ. Μπεζεβέγκη, Ν.∆. Γιαννίτσα και Αρ. Καραθανάση�Κατσαούνου (Επιµ.) 
∆ιαφυλικές Σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 294-295.  

345 Maccoby, E.E. (1966). Sex differences in intellectual functioning. In E.E. Maccoby (Ed) The 
Development of Sex Differences. Stanford: Stanford University Press, σελ. 26, 335-336. 

346 Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978). The Psychology of Sex Differences. Stanford: Stanford 
University Press, Vol. 1, σελ. 75-77. 

347 Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 54. 
348 Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., Vol. 1, σελ. 78-83. 
349 Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., Vol. 1, σελ. 75-85. 
350 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η έρευνα των Verhulst�Schlichting, L., Morelli�Kayser, M. 

and Peddemors�Boon, M. (1987). Sex and family background in early language acquisition. In D. 
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εφάρµοζαν κριτήρια οπτικής αποκωδικοποίησης (visual decoding)351 τα 

αγόρια σηµείωναν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια στο λεξιλόγιο, ενώ το 

αντίθετο συνέβαινε, όταν εφαρµόζονταν κριτήρια παραγωγικής 

ονοµατοθεσίας (productive naming). 

β) Από την ηλικία εισαγωγής των παιδιών στο σχολείο µέχρι την ηλικία των 

11 ετών δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

των δύο φύλων στο λεξιλόγιο. Αρκετές φορές στα τεστ λεξιλογίου 

υπερτερούν τα αγόρια. 

γ) Στις ηλικίες 11-18 ετών δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στο λεξιλόγιο. 

Γενικότερα, για τις γλωσσικές ικανότητες των δύο φύλων οι Maccoby and Jacklin 

διέκριναν τρεις ηλικιακές περιόδους: 

α) Στη βρεφική ηλικία και µέχρι τα 3 έτη, όταν διαπιστώνονται διαφορές, 

είναι υπέρ των κοριτσιών, αλλά πρόκειται για διαφορές στατιστικά ασήµαντες 

που γρήγορα εξαφανίζονται. Κυρίως οι διαφορές εµφανίζονται στις 

παλαιότερες έρευνες. Μεγάλες διαφορές υπέρ των κοριτσιών εµφανίζονται, 

όταν το δείγµα προέρχεται από υποβαθµισµένο περιβάλλον. Όσο πιο 

υποβαθµισµένο είναι το περιβάλλον τόσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ 

των δύο φύλων και τόσο περισσότερο παραµένει σταθερή στο πέρασµα του 

χρόνου. 

β) Στην ηλικία 3-11 ετών τα δύο φύλα έχουν ίδιες περίπου επιδόσεις.  

γ) Από την ηλικία των 11 ετών και µετά τα κορίτσια αρχίζουν να σηµειώνουν 

µεγαλύτερες επιδόσεις σχεδόν σε όλους τους τοµείς της γλώσσας352. 

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι τα συµπεράσµατα των Maccoby and Jacklin (1978) 

που αφορούν το λεξιλόγιο κατά την προσχολική ηλικία διαφέρουν από εκείνα της 

Maccoby (1966)353. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι η µελέτη διαφορετικών ερευνών, 

που διεξήχθησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικούς 

πληθυσµούς οδηγεί σε διαφορετικά συµπεράσµατα.  

                                                                                                                                                                     
Brouwer and D. de Haan (Eds.) Women�s Language, Socialization and Self � Image. Dordrecht: 
Foris Pubications, σελ. 53-57. 

351 Οπτική αποκωδικοποίηση ονοµάζεται το κριτήριο, κατά το οποίο το υποκείµενο δείχνει 
ονοµατισµένα αντικείµενα παρουσία του ερεθίσµατος. Βλ. Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), 
όπ.π., Vol. 1, σελ. 77, 83. 

352 Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., Vol. 1,  σελ. 351. 
353 Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 53. 
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Οι Hyde και Linn θεώρησαν ότι οι διαφορές που εµφανίζονται στα συµπεράσµατα 

των παραπάνω µελετών οφείλονται και στον τρόπο, µε τον οποίο µελετήθηκαν οι 

συγκεντρωµένες έρευνες, και υποστήριξαν ότι η µέθοδος της καταµέτρησης ψήφου 

µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα354. Οι Hyde και Linn 

χρησιµοποίησαν στη µελέτη τους τη µέθοδο της µεταανάλυσης (meta � analysis), 

δηλαδή της εφαρµογής ποσοτικών µεθόδων στο συνδυασµό δεδοµένων από 

διαφορετικές έρευνες. Με τη µελέτη τους προσπάθησαν να ελέγξουν την ύπαρξη 

διαφυλικών διαφορών στη γλωσσική ικανότητα και τον εντοπισµό τους σε 

συγκεκριµένους τοµείς και ηλικιακές περιόδους. Η εφαρµογή των κανόνων 

οµοιογένειας του δείγµατος των υπό εξέταση ερευνών οδήγησε τις Hyde και Linn 

στην επιλογή µόνο εκείνων των ερευνών που τηρούσαν τα εξής κριτήρια355: 

α) Το δείγµα τους προερχόταν µόνο από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, χώρες µε 

παρόµοιο πολιτισµικό πλαίσιο. 

β) Το δείγµα τους προερχόταν από το γενικό πληθυσµό. Εξαιρέθηκαν έρευνες 

για παιδιά µε ειδικές νοητικές ή γλωσσικές ανάγκες. 

γ) Το δείγµα τους ήταν ηλικίας άνω των 3 ετών, ώστε η διαπιστωµένη 

ταχύτερη γλωσσική ανάπτυξη των κοριτσιών κατά τη βρεφική ηλικία να µην 

επηρεάσει τα αποτελέσµατα της µελέτης356. 

Έτσι, οι Hyde και Linn µελέτησαν 165 έρευνες (µε συνολικό δείγµα 1. 418.899 

υποκείµενα) δηµοσιευµένες κατά την περίοδο 1959-1986, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονταν και οι περισσότερες έρευνες που είχαν µελετηθεί από τις 

Maccoby and Jacklin. Οι 40 από τις 165 έρευνες αφορούσαν το λεξιλόγιο. Οι Hyde 

and Linn ακολούθησαν λεπτοµερείς αρχές και πρακτικές κατά την καταγραφή των 

στοιχείων κάθε έρευνας (τρόπος επιλογής και χαρακτηριστικά δείγµατος, κριτήρια 

που εφαρµόστηκαν, στατιστικά µέτρα κ.ά.). ∆ιέκριναν τα αντικείµενα των ερευνών 

στους εξής τοµείς γλωσσικών ικανοτήτων: λεξιλόγιο, αναλογίες, κατανόηση 

ανάγνωσης κειµένου, παραγωγή προφορικού λόγου, συγγραφή δοκιµίου, γενική 

γλωσσική ικανότητα, (συνδυασµός των παραπάνω), τεστ ακαδηµαϊκής καταλλη-

λότητας � λεκτικό µέρος (Scholastic Aptitude Test � Verbal), αναγραµµατισµοί357.  

                                                           
354 Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 54. 
355 Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 54-60. 
356 Για την ταχύτερη γλωσσική ανάπτυξη των κοριτσιών κατά τη βρεφική ηλικία βλ. Κατή, ∆. (1990), 
όπ.π., σελ. 110-111ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1991), όπ.π., σελ. 93ú Klann�Delius, G. (1981). Sex and 
language acquisition. Journal of Pragmatics, 5, σελ. 3-4. 

357 Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 54-60. 
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Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους έδειξαν ότι, όσον αφορά γενικά τις γλωσσικές 

ικανότητες, οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών σε πολύ µικρό βαθµό. Η υπεροχή 

εκφρασµένη µε το δείκτη d (difference = διαφορά) έπαιρνε τιµή d=0,11. Η αρχική 

µικρή υπεροχή των θηλέων κατά την ηλικία των 3-5 ετών (d=0,13) µειωνόταν κατά 

τη ηλικία 6-10 ετών (d=0,06). Ακολουθούσε αυξητική πορεία κατά την ηλικία των 

11-18 ετών (d=0,11), µειωνόταν και πάλι κατά την ηλικία των 19-26 ετών (d=0,06) 

και ακολούθως αυξανόταν (26 ετών και άνω d=0,20). Η υπεροχή των θηλέων δεν 

εµφανίζεται σε όλους τους τοµείς των γλωσσικών ικανοτήτων, αλλά ούτε και στον 

ίδιο βαθµό, όταν εµφανίζεται. 

Όσον αφορά το λεξιλόγιο, γενικά τα θήλεα υπερτερούν των αρρένων µε πάρα πολύ 

µικρή διαφορά (d=0,06). Πιο λεπτοµερειακά, διαπιστώθηκε ότι: Στην ηλικία των 3-5 

ετών τα κορίτσια υπερτερούν µε πάρα πολύ µικρή διαφορά (d=0,06), στην ηλικία 

των 6-10 ετών υπερέχουν κατά πολύ τα αγόρια (d= -0,26), στην ηλικία των 11-18 

ετών σηµειώνεται οριακή υπεροχή των κοριτσιών (d=0,01) και αυξάνεται κατά πολύ 

στην ηλικία των 19-26 ετών (d=0,23), για να µειωθεί και πάλι κατά την ηλικία των 

26 ετών και άνω (d=0,06). Οι γενικές και αναπτυξιακές διαφορές των δύο φύλων στο 

λεξιλόγιο συµφωνούν κατά βάση µε τις αντίστοιχες διαφορές που εµφανίζονται στη 

γλωσσική ικανότητα. Υπάρχουν, µάλιστα, τοµείς της γλωσσικής ικανότητας (π.χ. 

παραγωγή προφορικού λόγου, αναγραµµατισµοί), όπου οι διαφορές υπέρ των 

κοριτσιών ήταν πολύ µεγαλύτερες από εκείνες που προέκυψαν αναφορικά µε το 

λεξιλόγιο. 

Τα κορίτσια σηµείωναν καλύτερες επιδόσεις στο κριτήριο ανεύρεση του ορισµού της 

λέξης (retrieval of definition of word) (d=0,08), ενώ τα αγόρια στο κριτήριο ανεύρεση 

της ονοµασίας της εικόνας (retrieval of name of picture) (d= -0,12). 

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι παλαιότερες έρευνες και οι έρευνες που διεξήχθησαν 

από γυναίκες έδιναν αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα οποία οι θήλεις υπερτερούσαν 

γενικά ως προς τις γλωσσικές ικανότητες έναντι των αρρένων. Πάντως, δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ότι ο παράγοντας «φύλο του ερευνητή» επηρεάζει καθοριστικά τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. 

Η πολύ σηµαντική µελέτη των Hyde και Linn έδειξε ότι οι διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων είτε αφορούν γενικά τις γλωσσικές ικανότητες είτε τους επιµέρους τοµείς 

τους, µεταξύ των οποίων και το λεξιλόγιο, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις 

εµφανίζονται υπέρ των θηλέων, είναι πολύ µικρές και στατιστικά ασήµαντες. Οι 

διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται είτε σε τυχαίους παράγοντες, είτε στο είδος των 
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κριτηρίων που χρησιµοποιούνται, είτε (σε πολύ µικρό βαθµό) στο φύλο των 

ερευνητών. Από τη µελέτη αυτή φάνηκε ότι η έρευνα για τον εντοπισµό των 

διαφυλικών διαφορών στη γλώσσα πρέπει να απαγκιστρωθεί από τη µελέτη γενικά 

των γλωσσικών ικανοτήτων και να προσανατολιστεί στη µελέτη των επιµέρους 

γλωσσικών ικανοτήτων358. Τα συµπεράσµατα των Hyde και Linn διαφοροποιούνται 

από εκείνα των Maccoby και Jacklin ως προς το ότι οι πρώτες δεν δέχονται την 

ύπαρξη διαφυλικών διαφορών γενικά στις γλωσσικές ικανότητες, κάτι που 

αποδέχονται οι δεύτερες, ειδικά για την ηλικία άνω των 11 ετών. Οι ερευνήτριες 

συµφωνούν, όσον αφορά την ηλικία των 3-10 ετών, όπου δεν εντοπίζονται ούτε 

στατιστικά σηµαντικές ούτε σταθερές υπέρ του ενός φύλου διαφορές είτε γενικά στις 

γλωσσικές ικανότητες είτε ειδικά στο λεξιλόγιο. 

Επίσης, η Klann�Delius επισηµαίνει ότι η έρευνες σχετικά µε το λεξιλόγιο των δύο 

φύλων δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφυλικές διαφορές και ότι σε µερικές από αυτές 

τις έρευνες υπερτερούν τα αγόρια359. 

Σε όλες τις παραπάνω µελέτες ο όρος λεξιλόγιο χρησιµοποιείται γενικά, χωρίς να 

γίνεται διάκριση παραγωγικού και δεκτικού λεξιλογίου. Από τα αναφερόµενα 

κριτήρια των ερευνών που εξετάστηκαν στις µελέτες αυτές και από την προσωπική 

µας γνώση για ορισµένες από αυτές τις έρευνες, συνάγουµε το συµπέρασµα ότι 

πρόκειται για ποικιλία ερευνών, από τις οποίες άλλες µετρούν το δεκτικό και άλλες 

το παραγωγικό λεξιλόγιο, ενώ άλλες ερευνούν το αναγνωστικό λεξιλόγιο µέσω της 

χρήσης τεστ νοηµοσύνης ή τεστ σχολικής επίδοσης στοχεύοντας στη διαπίστωση 

διαφορών στις νοητικές ικανότητες ή στις σχολικές επιδόσεις. Εποµένως, τα 

συµπεράσµατα των µελετών που προαναφέρθηκαν αφορούν γενικά το λεξιλόγιο και 

όχι συγκεκριµένα το παραγωγικό ή το δεκτικό λεξιλόγιο. 

∆ιαφυλικές διαφορές µπορεί να µην εντοπίζονται γενικά στο λεξιλόγιο360, 

εντοπίζονται, όµως, στη γνώση και τη χρήση ειδικών λεξιλογίων που αποτελούνται 

από το σύνολο των λέξεων, οι οποίες αναφέρονται σε ένα σηµασιολογικό πεδίο (π.χ. 

χρώµατα). Υποστηρίζεται ότι κάθε φύλο γνωρίζει περισσότερες από τις λέξεις που 

εντάσσονται στον τοµέα των ενδιαφερόντων του. 

Οι γυναίκες, λοιπόν, έχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο για θέµατα σχετικά µε τα 

χρώµατα, τη µόδα, τον καλλωπισµό, την περιποίηση παιδιών, ενώ οι άντρες έχουν 
                                                           
358 Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 60-64. 
359 Klann�Delius, G. (1981), όπ.π., σελ. 6. 
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πλουσιότερο λεξιλόγιο για θέµατα σχετικά µε τον αθλητισµό, την πολιτική, την 

οικονοµία. Οι ίδιες διαφορές ως προς τα ειδικά λεξιλόγια των χρωµάτων, του 

αθλητισµού και των ύβρεων παρατηρούνται και στις µικρότερες ηλικίες. Κατά την 

τελευταία εικοσαετία η υπεροχή των αγοριών στη χρήση χυδαίων και υβριστικών 

λέξεων και φράσεων αρχίζει να µειώνεται, καθώς η ισότητα των δύο φύλων 

απαλείφει σταδιακά τις διαφορές αυτές µε αποτέλεσµα νεαρές γυναίκες να 

χρησιµοποιούν χυδαίο λεξιλόγιο σε βαθµό που κάποτε ήταν αδιανόητο να συµβεί361.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες χρησιµοποιούν πιο φανταχτερές (fancy) λέξεις 

για τα χρώµατα (π.χ. ανοιχτό πράσινο, µπλε της θάλασσας κ.ά.) από τους άνδρες και 

οι νεότεροι άνδρες πιο φανταχτερές από τους µεγαλύτερους362. Πάντως, στην πρώτη 

παιδική ηλικία (παιδιά Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ Τάξεων ∆ηµοτικού Σχολείου) και στη 

δεύτερη παιδική ηλικία (παιδιά Γ΄, ∆΄, Ε΄ Τάξεων ∆ηµοτικού Σχολείου) δεν 

εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ούτε µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

ούτε µεταξύ µικρών και µεγάλων αγοριών. Οι µόνες στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

εντοπίστηκαν µεταξύ µικρών και µεγάλων κοριτσιών363.  

Τα στοιχεία που αντλούµε από έρευνες, οι οποίες ασχολούνται µε τον υπολογισµό 

του δεκτικού λεξιλογίου σε απόλυτους αριθµούς δείχνουν ότι δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. 

Στην έρευνα της Templin δεν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των δύο φύλων ούτε στο βασικό ούτε στο συνολικό λεξιλόγιο, µε τα αγόρια να 

σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια και στους δύο τύπους 

λεξιλογίου364. 

Στην έρευνα του Anglin δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

δύο φύλων ούτε όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου, ούτε όσον αφορά 

την κατανόηση λέξεων διαφορετικού µορφολογικού τύπου ούτε όσον αφορά την 

κατανόηση λέξεων διαφορετικής µορφηµατικής πολυπλοκότητας ούτε όσον αφορά 

το ρυθµό κατάκτησης νέων λέξεων365. 

                                                                                                                                                                     
360 Βλ. και Πασσάκου, Κ. (1993), όπ.π., σελ. 311ú     Πασσάκου, Κ. (1980). Εισαγωγή εις την 
Παιδαγωγικήν Ψυχολογίαν. Αθήναι:Έκδ. του συγγ., Τόµ. Α΄, σελ. 486. 

361 Χαραλαµπάκη, Χρ. (1991), όπ.π., σελ. 89ú Κατή, ∆. (1990), όπ.π., σελ. 145ú Singleton, D. (2000), 
όπ.π., σελ. 115ú Τζουριάδου, Μ. (1994), όπ.π., σελ. 157. 

362 Rich, E. (1977). Sex related differences in colour vocabulary. Language and Speech. 20, σελ. 407-
408ú Singleton, D. (2000), όπ.π., σελ. 116. 

363 Sleight, C.C. and. Prinz, P.M. (1982). Children �s colour vocabulary. Language and Speech. 25, (1),  
σελ. 407-408. 

364 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 112-115, 135-136, 146. 
365 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 139. 
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Σχετικά µε τη γνώση των γραµµατικών κατηγοριών από τα δύο φύλα υποστηρίζεται 

ότι οι γυναίκες χρησιµοποιούν στο λόγο τους περισσότερους ποιοτικούς δείκτες (π.χ. 

επίθετα) που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για κάτι366. 

Αν και από την πρόσφατη βιβλιογραφία φαίνεται να κερδίζει έδαφος η άποψη ότι οι 

διαφυλικές διαφορές στις γλωσσικές ικανότητες γενικά είναι από ασήµαντες έως 

ανύπαρκτες, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η προσπάθεια εντοπισµού των αιτίων που 

προκαλούν τις διαφορές αυτές. Τα µοντέλα ερµηνείας της ύπαρξης διαφυλικών 

διαφορών σε όλες τις πτυχές της συµπεριφοράς και σε όλες τις γνωστικές ικανότητες 

θα µπορούσαν να διακριθούν στους εξής δύο τύπους: 

α) Βιολογικές ερµηνείες, σύµφωνα µε τις οποίες οι διαφυλικές διαφορές 

οφείλονται σε γενετικές � χρωµοσωµικές διαφορές, σε διαφορές ωρίµανσης, 

σε διαφορές εγκεφαλικής πλευρίωσης367. Πάντως, η Kimura εξετάζοντας την 

ύπαρξη διαφορών στα δύο φύλα σε σχέση µε τη λειτουργία του εγκεφάλου 

αναφέρει ότι οι διαφυλικές διαφορές στα τεστ λεξιλογίου είναι τυπικά 

ανύπαρκτες368. 

β) Κοινωνικοπολιτιστικές ερµηνείες369, σύµφωνα µε τις οποίες οι διαφορές 

των δύο φύλων στη συµπεριφορά, στις ικανότητες και στις επιδόσεις 

οφείλονται στις προϋπάρχουσες διαφορές τους ως προς την κοινωνική θέση, 

την κοινωνικοποίηση, την ταύτιση φύλου, στους διαφορετικούς ρόλους τους 

µέσα στο κοινωνικό σύνολο (παιγνίδι, ενδιαφέροντα, επάγγελµα)370, καθώς 

                                                           
366 Χαραλαµπάκη, Χρ. (1991), όπ.π., σελ. 89. 
367 Βλ. σχετικά Keeves, J.P. (1985), όπ.π., σελ. 4542ú Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., 
σελ. 125-127ú Kimura, D. (1992). Sex differences in the brain. Scientific American, 267 (3), σελ. 75-
91ú Coates, J. (1993), όπ.π., σελ. 165-166ú Πασσάκου, Κ. (1993), όπ.π., σελ. 296-298ú ∆ανασσή�
Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 54ú Klann�Delius, G. (1981), όπ.π., σελ. 12-13. 

368 Kimura, D. (1992), όπ.π., σελ. 82. 
369 Βλ. σχετικά Keeves, J.P. (1985), όπ.π., σελ. 4542-4543ú Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), 
όπ.π., σελ. 129-133ú Κατή, ∆. (1990), όπ.π., σελ. 144-149ú ∆εληγιάννη�Κουϊµτζή, Β. (1993). 
Θεωρίες για τις διαφορές των δύο φύλων. Στο Β. ∆εληγιάννη�Κουϊµτζή και Σ. Ζιώγου (Επιµ.) 
Εκπαίδευση και Φύλο. Ιστορική ∆ιάσταση και Σύγχρονος Προβληµατισµός. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 
σελ. 42-60ú Maccoby. E.E. (1966), όπ.π., σελ. 49-51ú Πασσάκου, Κ. (1993), όπ.π., σελ. 299-300ú 
Τζουριάδου, Μ. (1994), όπ.π., σελ. 157-159ú Klann�Delius, G. (1981), όπ.π., σελ. 14-17. 

370 Τα παιγνίδια των κοριτσιών (κούκλες, µιµήσεις ρόλων κ.ά.) απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της 
γλώσσας από ό,τι τα παιγνίδια των αγοριών (αθλητισµός κ.ά.). Λόγω των υπαρχόντων στερεοτύπων 
τα κορίτσια ωθούνται προς την ενασχόληση µε δραστηριότητες, µαθήµατα και επαγγέλµατα που 
απαιτούν τη χρήση και καλλιέργεια της γλώσσας, ενώ τα αγόρια ωθούνται εκεί όπου απαιτείται η 
χρήση και καλλιέργεια µαθηµατικών και χωρικών δεξιοτήτων. Βλ. Maccoby, E.E. and Jacklin. C.N. 
(1978), όπ.π., σελ. 127-130ú Halpern, D.F. (1986), όπ.π., σελ. 107-132ú Βάµβουκα, Μ. (1987). Η 
αναγνωστική δεξιότητα µαθητών ηλικίας 9-12 ετών. Γλώσσα, 13, σελ. 50ú Πασσάκου, Κ. (1993), 
όπ.π., σελ. 314. 
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και στη διαφορετική αντιµετώπισή τους από τους ενήλικους (γονείς371, 

εκπαιδευτι-κούς372). 

Η συζήτηση για την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των δύο 

φύλων στη γλωσσική ικανότητα, και ειδικά στο λεξιλόγιο, φαίνεται πως δεν έχει 

πάρει οριστικό τέλος. Μάλλον, τείνει να µη θεωρεί πιθανή των ύπαρξη τέτοιων 

διαφορών, όσον αφορά γενικά το λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά 

πιθανή την ύπαρξη διαφορών σε ειδικά λεξιλόγια ή στη χρήση ορισµένων γραµµατι-

κών κατηγοριών (π.χ. επίθετα). 

 

3.5. Κριτική της βιβλιογραφίας και αναγκαιότητα της 

έρευνας 
 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν επιχειρήσαµε µια διασάφηση των όρων που 

χρησιµοποιούνται στις µελέτες, οι οποίες ασχολούνται µε το λεξιλόγιο και τη 

λεξιλογική ικανότητα και αναδείξαµε τη σηµαντική θέση που καταλαµβάνει το 

λεξιλόγιο στη γλωσσική επικοινωνία. Ακολούθως, επιχειρήσαµε µια αρκετά εκτενή 

παρουσίαση θεµάτων που απασχολούν τις έρευνες του δεκτικού λεξιλογίου. 

Συζητήθηκαν οι µεθοδολογικοί προβληµατισµοί που αναπτύσσονται από τους 

ερευνητές εκείνους, οι οποίοι προσπαθούν να υπολογίσουν σε απόλυτους αριθµούς 

το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των 

κυριότερων ερευνών στο χώρο αυτό και διερευνήθηκε η επίδραση στο µέγεθος και 

τη σύσταση του παιδικού δεκτικού λεξιλογίου, το οποίο αποτελεί και το αντικείµενο 

της έρευνάς µας, τριών παραγόντων: του κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου της 

οικογένειας, της γεωγραφικής περιοχής µόνιµης διαµονής  και του φύλου των 

παιδιών.  

                                                           
371 Η λεκτική επικοινωνία µητέρας � κόρης είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µητέρας � γιου λόγω 
της παραµονής του κοριτσιού περισσότερο χρόνο στο σπίτι για παιγνίδι και της ταύτισης του φύλου. 
Βάµβουκα, Μ. (1987), όπ.π., σελ. 50ú Maccoby. E.E. (1966), όπ.π., σελ. 41ú Χαραλαµπάκη, Χρ. 
(1991), όπ.π., σελ. 93. Βλ. Maccoby, E.E. and Jacklin. C.N. (1978), όπ.π., σελ. 311-313ú Βάµβουκα, 
Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 59. 

372 Υποστηρίζεται ότι οι µαθήτριες βαθµολογούνται ευνοϊκότερα από ό,τι οι µαθητές, ειδικά από 
γυναίκες εκπαιδευτικούς, ότι εξοικειώνονται πιο εύκολα µε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στο 
σχολείο και ότι οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στο σχολείο είναι περισσότερο γνωστές στις 
µαθήτριες παρά στους µαθητές. Βάµβουκα, Μ. (1987), όπ.π., σελ. 50ú Κατή, ∆. (1990), όπ.π., σελ. 
148-149ú ∆εληγιάννη�Κουϊµτζή, Β. (1993), όπ.π., σελ. 59ú Πασσάκου, Κ. (1980), όπ.π., σελ. 487-
488ú Πασσάκου, Κ. (1993), όπ.π., σελ. 307ú Μπουζάκη, Σ., και Γεωργογιάννη, Π. (1991), όπ.π., 
σελ. 44-46ú Χατζησαββίδη, Σ. (1994), όπ.π., σελ. 115. 
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Όπως είδαµε, οι έρευνες του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας έχουν δώσει αποτελέσµατα που διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους. Οι 

εκτιµήσεις των ερευνητών κυµαίνονται από υπερβολικά συντηρητικές έως 

υπερβολικά υψηλές. Οι νεότερες έρευνες φαίνεται να δίνουν εκτιµήσεις ενδιάµεσες, 

από πλευράς µεγέθους, αλλά πιο έγκυρες, από µεθοδολογικής πλευράς. Κοινή, όµως, 

φαίνεται να είναι η διαπίστωση των ερευνητών ότι το παιδί µε την είσοδό του στο 

∆ηµοτικό Σχολείο φαίνεται να διαθέτει ένα αρκετά διευρυµένο δεκτικό λεξιλόγιο, 

του οποίου το µέγεθος εµφανίζεται διαφορετικό λόγω των διαφορετικών 

µεθοδολογικών προσεγγίσεων των ερευνητών.  

Η διαφορά στις µεθοδολογικές προσεγγίσεις στις έρευνες του παιδικού δεκτικού 

λεξιλογίου, ειδικά για την ηλικία των 5;5-6;5 ετών, δεν εντοπίζεται στη χρήση 

διαφορετικών κριτηρίων από τους ερευνητές, αλλά µάλλον στο διαφορετικό τρόπο 

εφαρµογής όµοιων κριτηρίων, και στα διαφορετικά µεγέθη των σωµάτων λέξεων 

αναφοράς που χρησιµοποιούν οι ερευνητές. Έτσι, µεταξύ των ερευνητών του 

παιδικού δεκτικού λεξιλογίου δεν σηµειώνονται διαφορές σχετικές µε τον ορισµό της 

λέξης ή µε την επιλογή των κριτηρίων που θα εφαρµόσουν στις έρευνές τους. Η 

επισκόπηση των ερευνών του δεκτικού λεξιλογίου σε παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

έδειξε ότι οι ερευνητές έχουν καταλήξει στην εφαρµογή τριών κριτηρίων: της 

διατύπωσης ορισµού για την εξεταζόµενη λέξη, της χρήσης της εξεταζόµενης λέξης 

σε πρόταση κατασκευαζόµενη από το υποκείµενο και της επιλογής της ορθής 

σηµασίας της λέξης από τέσσερις προτεινόµενες. Πρόκειται για την εφαρµογή 

κριτηρίων που σχετίζονται µε τις διαφορετικές πτυχές που περιλαµβάνει η γνώση 

µιας λέξης373, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, τα οποία απαιτούν από το υποκείµενο 

διαφορετικές γλωσσικές ικανότητες. Οι διαφορές στην εφαρµογή όµοιων κριτηρίων 

από τους ερευνητές αφορούν τον περισσότερο ελαστικό ή περισσότερο αυστηρό 

τρόπο εφαρµογής τους374. 

Η ηλικία των παιδιών που πρόκειται να ερευνηθεί, η γλώσσα στην οποία γίνεται η 

έρευνα αλλά και ο σκοπός της έρευνας είναι οι παράγοντες που πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό της έρευνας, την επιλογή των λέξεων του 

δείγµατος, την επιλογή των κριτηρίων και την εφαρµογή της ερευνητικής 

διαδικασίας. 

                                                           
373 Nation I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 26-28, 33-35, 346-347. 
374 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 324-325ú Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 105-107ú Anglin, J. 

(1993), όπ.π., σελ. 58-61.  
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Η ηλικία των 5;5-6;5 ετών συγκεντρώνει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον 

αφορά τον υπολογισµό του δεκτικού λεξιλογίου για τους εξής λόγους, οι οποίοι 

επιβάλουν τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας. 

α) Η υποχρεωτική είσοδος του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστηµα έρχεται στην 

ηλικία αυτή. Το παιδί που έχει συµπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του σύµφωνα µε 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εγγράφεται στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου, 

από την οποία αρχίζει η συστηµατική διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. Το δεκτικό 

λεξιλόγιο που ήδη κατέχουν τα παιδιά κατά την είσοδό τους στο σχολείο, είναι ένας 

παράγοντας καθοριστικός για την πρόοδο και την επίδοσή τους στα µαθήµατα αλλά 

και για την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. 

β) Όσον αφορά το γλωσσικό µάθηµα, κατά την ηλικία αυτή (µε την ένταξη 

στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου) αρχίζει η συστηµατική διδασκαλία του 

µηχανισµού ανάγνωσης και γραφής µιας δύσκολης375, απαιτητικής, αλλά και 

απαραίτητης γνώσης. Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλη 

συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους του δεκτικού λεξιλογίου του µαθητή και της 

προόδου του στην κατάκτηση του µηχανισµού ανάγνωσης και γραφής376. Η 

µελέτη του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο 

και θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου θα µας δώσει µια 

πρώτη βασική πληροφορία για τις ικανότητές τους στην εκµάθηση του 

µηχανισµού της γραφής και ανάγνωσης. 

γ) Επειδή η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου στο παιδί της 

προσχολική ηλικίας δεν έχει αρχίσει ακόµα, είναι πιο εύκολος ο εντοπισµός 

της επίδρασης συγκεκριµένων παραγόντων στο λεξιλόγιο των παιδιών, όταν 

                                                           
375 Παπακώστα, Γ. (1991). Προβληµατισµοί από τη µελέτη των εγχειριδίων του δηµοτικού «Η γλώσσα 

µου». Στο Το Γλωσσικό Μάθηµα στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Πρακτικά 
Τριήµερου Επιµορφωτικού Σεµιναρίου. Β΄ Κύκλος. Αθήνα 13-15 Νοεµβρίου 1991. Αθήνα: Πατάκης, 
σελ. 100-105. 

376 Warren�Leubecker, A. and Carter, B.W. (1988), όπ.π., σελ. 737ú Stanovich, K.E. (2000). Progress 
in Understanding Reading. Scientific Foundations and New Frontiers. New York: The Guilford 
Press, σελ. 181-185, όπου αναφορά στις πιο σηµαντικές σχετικές αγγλόφωνες έρευνες. Βλ. Επίσης,  
Dixon, P., Le Fevre, J and Twilley, L. (1988). Word knowledge and working memory as predictors 
of reading skill. Journal of Educational Psychology, 80, σελ. 465-472ú Engle, R., Nations, J. and 
Cantor, J. (1990). Is working memory capacity just another name of working knowledge? Journal of 
Educational Psychology, 82, σελ. 799-804ú Γερογιαννάκη, Α.Ν. (1997), όπ.π., σελ. 28-31, 71-73ú 
Βογινδρούκα, Ι., Γκατζώρη, Μ. και Παπαγεωργίου, Β. (2002). ∆ιερεύνηση λεξιλογίου σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Στο Αλ. Ρούσου (Επιµ.) Θέµατα Ψυχοµετρίας στην Κλινική Πράξη και Έρευνα.  
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 244ú Perfetti, C.A. (1983). Individual differences in verbal 
processes. In R.F. Dillon and R.R. Schmek (Eds.) Individual Differences in Cognition, Vol. 1, σελ. 
96ú Leeper, S.H., Witherspoon, R.L. and Day, B. (1984). Good Schools for Young Children. New 
York: Mackmillan, 5th ed., σελ. 226. 
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διενεργείται έρευνα σε αυτή την ηλικία377. Στην οικογένεια, όπως είναι 

φυσικό, δεν γίνεται συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου. Αλλά και στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο Νηπιαγωγείο µόνο στα 

δύο τελευταία αναλυτικά προγράµµατα, τα οποία αφορούν τη διδασκαλία της 

γλώσσας προτείνονται συγκεκριµένες δραστηριότητες εµπλουτισµού του 

παιδικού λεξιλογίου378, κάτι που δεν γινόταν στο προηγούµενο αναλυτικό 

πρόγραµµα, το οποίο περιοριζόταν στην αντικατάσταση λέξεων µιας 

πρότασης µε συνώνυµες ή αντίθετές της379. Έτσι, η διδασκαλία του 

λεξιλογίου στο Νηπιαγωγείο µέχρι πρότινος εξαρτιόταν αποκλειστικά από 

την πληροφόρηση και την έµπνευση της νηπιαγωγού. 

δ) Τα δεδοµένα ερευνών που αφορούν το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε άλλες χώρες και σε άλλες 

γλώσσες προκαλούν την υπόνοια ότι µπορεί να διαπιστωθούν παρόµοια 

δεδοµένα και στον ελληνικό µαθητικό πληθυσµό της αυτής ηλικίας και 

στρέφουν το ενδιαφέρον στο σχεδιασµό προγραµµάτων λεξιλογικής 

διδασκαλίας. Ο σχεδιασµός αποτελεσµατικών προγραµµάτων αυτού του 

είδους απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριµένων και όσο το δυνατό έγκυρων 

ερευνητικών δεδοµένων σχετικών µε το λεξιλόγιο των ελληνόπουλων. Είναι 

προφανές ότι δεδοµένα που αφορούν το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών της ίδιας 

ηλικίας αλλά φυσικών οµιλητών µιας γλώσσας, π.χ. της αγγλικής, από την 

οποία προέρχεται και η µεγάλη ερευνητική παράδοση στο χώρο αυτό, δεν 

µπορούν να υιοθετηθούν χωρίς προηγούµενο έλεγχο και να αποτελέσουν τη 

βάση για το σχεδιασµό προγραµµάτων ή και ασκήσεων λεξιλογικής 

διδασκαλίας σε φυσικούς οµιλητές µιας άλλης γλώσσας, οι οποίοι κατοικούν 

σε άλλη χώρα µε διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστηµα και µε διαφορετικά 

κοινωνικά χαρακτηριστικά380. Εποµένως, είναι αναγκαία η διερεύνηση του 

δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών που κατοικούν µόνιµα στην 

                                                           
377 Κουτσουβάνου, Ευγ. (1991), όπ.π., σελ. 50. 
378 Υπουργική Απόφαση Γ1/58 Φ.Ε.Κ. 93 τ. Β΄ 10-2-1999, όπ.π., σελ. 1524ú Υπουργική Απόφαση 
Γ2/5051ε Φ.Ε.Κ. 1376 τ. Β΄ 18-10-2001, όπ.π., σελ. 19571-19572. 

379 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, (1991). Βιβλίο 
∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο. Βιβλίο Νηπιαγωγού. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β., Β΄ έκδ. σελ. 279. Όπως 
περιλαµβάνεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 486/1989. Αναλυτικό Πρόγραµµα Προσχολικής Αγωγής. 
Φ.Ε.Κ. 208 τ. Α΄. Βλ. Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (1990). Αναλυτικό και 
Ηµερήσιο Πρόγραµµα του Νηπιαγωγέιου. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β., σελ. 18. 

380 Κατή, ∆. (1992), όπ.π., σελ. 11. 
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Ελλάδα και είναι φυσικοί οµιλητές της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας 

(Κ.Ν.Γ.). 

ε) Το παιδί της προσχολικής ηλικίας έχει ολοκληρώσει σε µεγάλο βαθµό την 

κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος, ειδικά όσον αφορά το φωνολογικό, 

το συντακτικό και το µορφολογικό επίπεδο, ενώ έχει κατακτήσει σε 

σηµαντικό βαθµό και το σηµασιολογικό επίπεδο, µέρος του οποίου είναι και 

η κατάκτηση της σηµασίας των λέξεων381. Ενώ έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον 

των ερευνητών για την κατάκτηση από το ελληνόπουλο των τριών άλλων 

επιπέδων της γλώσσας και για την κατάκτηση ορισµένων τοµέων του 

σηµασιολογικού συστήµατος382, η κατάκτηση του λεξιλογίου της ελληνικής 

γλώσσας από το ελληνόπουλο δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

σύγχρονων ερευνητών. Έρευνες που διεξήχθησαν παλαιότερα µε σκοπό τον 

προσδιορισµό είτε του βασικού λεξιλογίου µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου 

είτε του βασικού λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας383 δεν µπορούν να 

αξιοποιηθούν ιδιαίτερα για τη γνώση του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, λόγω: Ι) Των διαφορετικών ηλικιών, στις οποίες 

αναφέρονται. ΙΙ) Της µεγάλης χρονικής τους απόστασης από το σήµερα. ΙΙΙ) 

Της διαφορετικής µορφής της ελληνικής γλώσσας που κυριαρχεί και 

διδάσκεται σήµερα (Κ.Ν.Γ έναντι της καθαρεύουσας, η οποία ήταν η επίσηµη 

γλώσσα του κράτους και του σχολείου κατά την εποχή της διεξαγωγής των 

παραπάνω ερευνών). IV) Της διαφορετικής µορφής της σηµερινής ελληνικής 

κοινωνίας. Η πρόσφατη έρευνα του Χατζησάβα384 για το προφορικό βασικό 

λεξιλόγιο της Κ.Ν.Γ., αν και σηµαντική, δεν µπορεί να µας βοηθήσει 

ιδιαίτερα στη συναγωγή πληροφοριών για τις λέξεις που κατανοούν τα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας. Εντοπίζεται, δηλαδή, στην ελληνική παιδαγωγική 

βιβλιογραφία έλλειψη σύγχρονων ερευνών που να δίνουν απαντήσεις σε 

ερωτήµατα σχετικά µε τις λέξεις που γνωρίζει το παιδί της προσχολικής και 

                                                           
381 Κατή, ∆. (1992), όπ.π., σελ. 52,69ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1994). Γλώσσα και Εκπαίδευση. Θέµατα 
διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Γεννάδειος Σχολή, σελ. 22ú Τσολάκη, Χρ. (1995α). 
Πορίσµατα του Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη 18-20 Μαΐου 1995. Φιλόλογος, 80, 
σελ. 86.  

382 Μια µικρή αναφορά των ερευνών αυτών παρατίθεται στο Κατή, ∆. (1992), όπ.π., σελ. 277-279. 
Υπάρχουν, βεβαίως, και πολλές πιο σύγχρονες µελέτες και έρευνες που ασχολούνται κυρίως µε 
θέµατα φωνολογίας γραφής και ανάγνωσης, αλλά όχι µε θέµατα λεξιλογίου. 

383 Σαφαρίκα, Αγγ. (1961), όπ.π.ú Κούλα, Λ, (1973), όπ.π. 
384 Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π. 
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σχολικής ηλικίας (αριθµός λέξεων και χαρακτηριστικά τους, συγκεκριµένες ή 

αφηρηµένες, ολιγοσύλλαβες ή πολυσύλλαβες, κατάταξή τους κατά 

γραµµατικές κατηγορίες) 385. 

στ) Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε το λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής 

ηλικίας σηµειώνεται και όσον αφορά την ύπαρξη διαφορών µεταξύ παιδιών 

που διακρίνονται µε βάση το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, το φύλο και την 

αστικότητα της περιοχής, όπου κατοικούν. Τόσο η άγνοια σχετικά µε το θέµα 

αυτό και η συνακόλουθη αποδοχή στερεοτύπων, όσο και η άκριτη αποδοχή 

των αποτελεσµάτων ερευνών που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες µε 

διαφορετική κοινωνική δοµή, δεν αποτελούν στέρεο έδαφος για την 

επιστηµονική προσέγγιση και την αποτελεσµατική διδασκαλία του λεξιλογίου 

στο παιδί. Η συσχέτιση των παραπάνω µεταβλητών (π.χ. φύλο και 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο) θα οδηγήσει σε πιο ακριβή συµπεράσµατα και 

θα συµβάλει στην απάντηση των σχετικών ερωτηµάτων που τίθενται στη 

διεθνή βιβλιογραφία και χρήζουν περαιτέρω έρευνας386. Προκύπτει, λοιπόν, η 

ανάγκη διερεύνησης της επίδρασης αυτών των µεταβλητών στην ανάπτυξη 

του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. 

ζ) Ελλιπής παρουσιάζεται η ελληνική βιβλιογραφία και όσον αφορά την 

πληροφόρησή της για θέµατα δεκτικού λεξιλογίου από τις ξένες έρευνες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε βασικά 

εγχειρίδια387 ψυχολογίας και παιδαγωγικής σχετικά µε το δεκτικό λεξιλόγιο 

(κυρίως γίνεται αναφορά στο µέγεθός του) είναι παρωχηµένα, καθώς στην 

πλειονότητά τους είτε αναφέρουν τα αποτελέσµατα ερευνών που διεξήχθησαν 

πριν από το 1940 � κυρίως αναφέρουν την έρευνα της M.E. Smith388 του 1926 

� είτε τα αποτελέσµατα των ερευνών της M.K. Smith του 1941389 και της 

                                                           
385 Παπακώστα, Γ. (1991), όπ.π., σελ. 102ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1994), όπ.π., σελ. 21. 
386 Χαραλαµπάκη, Χρ. (1994), όπ.π., σελ. 20ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1991), όπ.π., σελ. 94ú Petersen, 

A.C., Crockett, L. and Tobin�Richards, M.H. (1982). Sex differences. In H.E. Mitzel, (Ed.) 
Encyclopedia of Educational Research. New York: The Free Press, 5th ed, Vol. 4, σελ. 1698ú Deno, 
D. (1982), όπ.π., σελ. 780, 783-785. 

387 Βλ. ενδεικτικά Γέρου, Θ. (1966), όπ.π., σελ. 137ú Τσίριµπα, Αντ. (1969). Ειδική ∆ιδακτική. Αθήναι: 
Έκδ. του συγγ., σελ. 24-25ú Χαραλαµπόπουλου, Γ.Ν. (1986). Ψυχοπαιδαγωγικά Άρθρα και 
Μελετήµατα. Αθήνα: Έκδ. του συγγ., σελ. 246ú Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1985), όπ.π., Τόµ. 3, σελ. 
88ú Ζάχαρη, ∆. (1994). Ψυχολογία της Βρεφικής και Νηπιακής Ηλικίας.Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, σελ. 188-189. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγγραφείς 
χρησιµοποιούν τη φράση «τα παιδιά γνωρίζουν / κατακτούν / κατέχουν τις λέξεις», χωρίς να 
διευκρινίζουν σε τι αναφέρεται, τι περιλαµβάνει η γνώση, η κατάκτηση ή η κατοχή µιας λέξης. 

388 Για την εργασία αυτή βλ. παραπάνω, κεφ. 3.2.2.2 της εργασίας µας. 
389 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 311-345. 
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M.C. Templin του 1957390. Πέρα από την έλλειψη πρωτογενούς γνώσης 

(έρευνες και µελέτες για το δεκτικό λεξιλόγιο του ελληνόπουλου), 

παρουσιάζεται, δηλαδή, και έλλειψη ενηµέρωσης για τα ποικίλα θέµατα 

(µεθοδολογικά και ερευνητικά) και τα αποτελέσµατα σύγχρονων ξένων 

ερευνών391. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η στροφή του ενδιαφέροντος στη µελέτη 

του παιδικού λεξιλογίου392. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ξένη βιβλιογραφία σχετικά µε το δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών, προέρχονται κυρίως από έρευνες, οι οποίες έχουν διεξαχθεί 

µε υποκείµενα φυσικούς οµιλητές της αγγλικής γλώσσας. Θεωρούµε ότι τα δεδοµένα 

που θα προκύψουν από την έρευνά µας, σχετικά µε την ελληνική γλώσσα, µια 

γλώσσα διαφορετική από την αγγλική ως προς τη µορφολογία και τη µορφηµατική 

πολυπλοκότητα393, θα εµπλουτίσουν τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το δεκτικό 

λεξιλόγιο της ηλικίας αυτής. Αυτό γίνεται περισσότερο προφανές, αν λάβουµε υπόψη 

ότι η δική µας έρευνα είναι η µόνη από τις σύγχρονες έρευνες που υπολογίζουν σε 

απόλυτους αριθµούς το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου, η οποία χρησιµοποιεί ως 

υποκείµενα παιδιά Νηπιαγωγείου (παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών) και όχι παιδιά 

∆ηµοτικού Σχολείου (ηλικίας άνω των 6;5 ετών). 

Η γνώση του µεγέθους και της σύστασης (κατά γραµµατικές κατηγορίες) του 

δεκτικού λεξιλογίου, που κατέχουν τα παιδιά, όταν αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο 

και εισέρχονται στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς και η γνώση των 

παραγόντων που επηρεάζουν το δεκτικό λεξιλόγιο, έχει τα εξής θετικά σηµεία: 

α) Βοηθά τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής αλλά και της ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης να γνωρίσουν καλύτερα τις λεξιλογικές ικανότητες των µαθητών τους 

και να προσαρµόσουν σε αυτές τη διδασκαλία τους. 

β) Παρέχει απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασµό προγραµµάτων 

διδασκαλίας του λεξιλογίου. Είναι σηµαντικό να ξέρουµε τι γνωρίζουν οι 

µαθητές, ώστε να καθορίσουµε τι και πώς πρέπει να τους διδάξουµε, όσον 

αφορά τη διδασκαλία του λεξιλογίου, αλλά και του γλωσσικού µαθήµατος 

γενικότερα.  

                                                           
390 Templin, M.C. (1957), όπ.π. 
391 Παρουσίαση θεµάτων που απασχολούν τις σύγχρονες έρευνες του δεκτικού λεξιλογίου 
επιχειρήσαµε στη µελέτη µας: Οικονοµίδη, Β.∆. (1997). Το Λεξιλόγιο των Νηπίων: Μέγεθος � 
∆ιαφορές � Εµπλουτισµός. Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήµιο Κρήτης. Ρέθυµνο. 

392 Χαραλαµπάκη, Χρ. (1994), όπ.π., σελ. 20. 
393 Πετρούνια, Ε. (1984), όπ.π., σελ. 64-65, 78ú Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1996), όπ.π., σελ. 

3ú Τοµπαΐδη, ∆. (1995), όπ.π., σελ. 343-344. 
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γ) Παρέχει σηµαντικά στοιχεία για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων. Οι 

συγγραφείς των εγχειριδίων, κυρίως των πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου, και των Βιβλίων ∆ραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου θα υποβοη-

θούνται στο έργο τους από σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν το 

παιδικό λεξιλόγιο. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν και από 

συγγραφείς έργων παιδικής λογοτεχνίας, υπεύθυνους τηλεοπτικών και άλλων 

παιδικών προγραµµάτων, εκπαιδευτικούς και γονείς, ως προς το λόγο που 

απευθύνουν στα παιδιά. 

δ) Προσφέρει στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη προγραµµάτων 

αντισταθµιστικής αγωγής, αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 

ε) Βοηθά στην απόρριψη στερεότυπων αντιλήψεων σχετικών µε τη γλωσσική 

ικανότητα συγκεκριµένων οµάδων (π.χ. κορίτσια, αστοί, µορφωµένοι), καθώς 

και στην επισήµανση των αιτίων που τις προκαλούν. Βοηθά, επίσης, στην 

πρόταση παιδαγωγικών εφαρµογών σε κάθε περίπτωση. 

στ) Προετοιµάζει το έδαφος για τη διενέργεια άλλων ερευνών σχετικών µε 

άλλους τοµείς του λεξιλογίου (π.χ. παραγωγικό λεξιλόγιο, βασικό λεξιλόγιο, 

κατάκτηση των παραδειγµατικών σχέσεων των λέξεων κ.ά.). 

ζ) Παρέχει στοιχεία για το σχεδιασµό κριτηρίων αξιολόγησης άλλων 

γλωσσικών ικανοτήτων. 

Με την έρευνά µας επιχειρούµε να ελέγξουµε την εφαρµογή ξένων ερευνητικών 

µεθόδων και δεδοµένων σχετικών µε το µέγεθος και τη σύσταση του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών στην ελληνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό 

ακολουθώντας την ερευνητική  παράδοση για το δεκτικό λεξιλόγιο αγγλόφωνων 

παιδιών, α) κατασκευάσαµε ένα εργαλείο έρευνας µε µεθοδολογία, η οποία 

αναπτύσσεται για πρώτη φορά στη χώρα µας, και β) εφαρµόσαµε τρία επιµέρους 

κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν και στις ξένες έρευνες, προσαρµόζοντας τις γενικές 

αρχές κατασκευής και εφαρµογής τους στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά την έρευνά µας λάβαµε υπόψη τους κοινωνικούς, δηµογραφικούς και 

βιολογικούς παράγοντες που συνδέονται µε το µέγεθος και τη σύσταση του δεκτικού 

λεξιλογίου. Συγκεκριµένα, συµπεριλάβαµε ως ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνάς 

µας το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων των παιδιών, την αστικότητα της 

γεωγραφικής περιοχής, όπου κατοικούν τα παιδιά, και το φύλο των παιδιών. 

Επιλέξαµε τη διερεύνηση της επίδρασης των τριών αυτών µεταβλητών, επειδή 

συνδέονται µε κοινωνικά στερεότυπα, αφορούν τις µεγαλύτερες κοινωνικές οµάδες, 
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στις οποίες µπορεί να διακριθεί ο πληθυσµός, και επειδή η αντιµετώπιση τους στο 

πλαίσιο της σχολικής τάξης είναι ένα από τα κλασικά προβλήµατα της εκπαιδευτικής 

πράξης. Με την έρευνά µας α) θα ελέγξουµε την επίδραση των µεταβλητών αυτών 

στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών και β) µε την αλληλοσυσχέτιση των µεταβλητών 

αυτών θα ελέγξουµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιδρούν εντονότερα. 

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η έρευνά µας προτίθεται α) να καλύψει ορισµένα 

σηµαντικά κενά της παιδαγωγικής βιβλιογραφίας σχετικά µε το λεξιλόγιο των 

ελληνόπουλων ηλικίας 5;5-6;5 ετών και β) να συγκρίνει τα ευρήµατά της µε αυτά 

των ανάλογων ξένων ερευνών. Ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας, όπως 

προκύπτουν από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τη συζήτηση που 

προηγήθηκε, διατυπώνονται στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Με βάση τα θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν σε 

προηγούµενα κεφάλαια, σχεδιάσαµε την έρευνά µας και διατυπώσαµε το 

σκοπό της. 

Η έρευνά µας έχει διπλό σκοπό: 

α) Τη διερεύνηση του µεγέθους και της σύστασης κατά γραµµατικές 

κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

β) Τη διερεύνηση της επίδρασης που ασκούν στο µέγεθος και τη σύσταση 

του δεκτικού λεξιλογίου το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων, η 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας και το φύλο των παιδιών. 

Για την επίτευξη του πρώτου σκοπού της έρευνάς µας προσπαθήσαµε να 

εκτιµήσουµε πόσες λέξεις κατανοούν τα παιδιά της ηλικίας 5;5-6;5 ετών και 

πόσες από αυτές ανήκουν στη γραµµατική κατηγορία των ουσιαστικών, των 

ρηµάτων, των επιθέτων και των επιρρηµάτων. 

Για την επίτευξη του δεύτερου σκοπού της έρευνάς προσπαθήσαµε να 

διερευνήσουµε αν το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας (όπως 

προσδιορίζεται από το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων), το 

κοινωνικο-οικολογικό περιβάλλον της οικογένειας (όπως προσδιορίζεται 

από τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της) και το φύλο των 

παιδιών επηρεάζουν το συνολικό αριθµό των λέξεων αλλά και τις 

γραµµατικές κατηγορίες των λέξεων (ιδίως των επιθέτων και των 

επιρρηµάτων) που κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

Οι υποθέσεις της έρευνάς µας είναι οι εξής: 

1η Γενική Υπόθεση: Οι τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες (ουσιαστικά, 

ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) συµµετέχουν µε σηµαντικά διαφορετικό 

ποσοστό η καθεµιά στο συνολικό µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

Πιο συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι στο δεκτικό λεξιλόγιο αυτής της ηλικίας 

υπερτερούν τα ουσιαστικά και ακολουθούν τα ρήµατα, τα επίθετα και, 

τέλος, τα επιρρήµατα. 
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2η Γενική Υπόθεση: Το µέγεθος και οι γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών επηρεάζονται σηµαντικά από το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους. 

Πιο συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι: 

α) Τα παιδιά µε γονείς υψηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων 

έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο δεκτικό λεξιλόγιο συνολικά και κατά 

γραµµατική κατηγορία (ιδίως στα επίθετα και επιρρήµατα) από τα 

παιδιά µε γονείς χαµηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. 

β) Τα επίθετα και τα επιρρήµατα συµµετέχουν στο δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών, που έχουν γονείς υψηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων, 

µε σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο, µε το οποίο συµµετέχουν 

στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών, που έχουν γονείς χαµηλότερου 

επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. 

3η Γενική Υπόθεση: Το µέγεθος και οι γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών επηρεάζονται σηµαντικά από τη 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας τους. 

Πιο συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι: 

α) Τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές έχουν σηµαντικά 

µεγαλύτερο δεκτικό λεξιλόγιο συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία 

(ιδίως στα επίθετα και επιρρήµατα)  από τα παιδιά που κατοικούν σε 

αγροτικές περιοχές. 

β) Τα επίθετα και τα επιρρήµατα συµµετέχουν στο δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών που κατοικούν σε αστικές περιοχές µε σηµαντικά µεγαλύτερο 

ποσοστό από εκείνο, µε το οποίο συµµετέχουν στο δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές.  

4η Γενική Υπόθεση: Το µέγεθος και οι γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών δεν επηρεάζονται σηµαντικά από 

το φύλο των παιδιών. 

Πιο συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι: 

α) Τα δύο φύλα δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς το µέγεθος του 

δεκτικού λεξιλογίου συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία (ιδίως 

στα επίθετα). 

β) Τα δύο φύλα δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τα ποσοστά των 

επιθέτων που συµµετέχουν στο δεκτικό τους λεξιλόγιο. 
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Η πρώτη γενική υπόθεση ανταποκρίνεται στον πρώτο σκοπό της έρευνάς 

µας, ενώ οι υπόλοιπες τρεις γενικές υποθέσεις ανταποκρίνονται στο δεύτερο 

σκοπό της έρευνάς µας. 

Με τη διεξαγωγή της έρευνάς µας αναλάβαµε να ελέγξουµε τις παραπάνω 

υποθέσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.5. Ο σχεδιασµός της έρευνας 
 

Η ερευνητική προσπάθεια που αναλάβαµε ακολούθησε µακρά πορεία µέχρι την 

ολοκλήρωσή της. Εκτείνεται από την επιλογή του κατάλληλου σώµατος λέξεων, από 

το οποίο θα προέρχονταν οι προς εξέταση λέξεις, µέχρι τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων µε τα παιδιά.  

Αρχικά µελετήσαµε τα κριτήρια, µε τα οποία επέλεγαν τα σώµατα και τα δείγµατα 

λέξεων που χρησιµοποιούσαν στις έρευνές τους οι ξένοι ερευνητές. Καταλήξαµε στα 

δικά µας κριτήρια και µελετήσαµε τα σύγχρονα λεξικά της Κ.Ν.Γ. και τη σχετική 

κριτική που είχε δηµοσιευθεί γι� αυτά. Μετά την επιλογή του λεξικού προχωρήσαµε 

στην επιλογή των λέξεων που θα αποτελούσαν το δείγµα λέξεων της έρευνάς µας.  

Όταν συγκροτήσαµε το τελικό δείγµα λέξεων και αφού επιλέξαµε τα Νηπιαγωγεία 

διεξαγωγής της έρευνας, προχωρήσαµε σε προέρευνα, της οποίας τα αποτελέσµατα 

χρησιµοποιήσαµε στην κατασκευή των ερευνητικών κριτηρίων.  

Μετά την κατασκευή των κριτηρίων προχωρήσαµε σε πιλοτική έρευνα µε σκοπό να 

ελέγξουµε την εφαρµογή της ερευνητικής διαδικασίας, που είχαµε σχεδιάσει, και να 

διορθώσουµε πιθανά σφάλµατα ή ατέλειες. Αφού έγιναν οι σχετικές διορθώσεις, που 

προέκυψαν ως αναγκαίες από τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας, προχωρήσαµε 

στη διεξαγωγή της κύριας έρευνας.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε ένα µικρό γλωσσάρι όρων, την περιοχή 

διεξαγωγής της έρευνάς µας, τη συγκρότηση του δείγµατος, την κατασκευή των 

οργάνων µέτρησης και τη διαδικασία της κύριας έρευνας. 

 

5.1.2 Γλωσσάρι όρων της έρευνας 

Παραθέτουµε παρακάτω ένα µικρό γλωσσάρι, έναν κατάλογο µε τους κυριότερους 

όρους που χρησιµοποιούµε στην έρευνά µας. Επιχειρούµε να διασαφηνίσουµε την 

έννοια, µε την οποία θα χρησιµοποιούµε στο εξής τους όρους αυτούς στην έρευνά 

µας. Για τους περισσότερους από αυτούς έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση σε 

προηγούµενα κεφάλαια και η παράθεση και διασαφήνισή τους εδώ γίνεται καθαρά 

για πρακτικούς λόγους. 
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Αγροτική περιοχή. Η περιοχή που αριθµεί λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Στην 

έρευνά µας µε τον όρο αυτό αναφερόµαστε στις αγροτικές και στις πολύ λίγες 

ηµιαστικές περιοχές των Νοµών Ρεθύµνης και Χανίων. 

Αστική περιοχή. Η περιοχή που αριθµεί περισσότερους από 10.000 κατοίκους. 

Στην έρευνά µας µε τον όρο αυτό αναφερόµαστε στις αστικές περιοχές των 

Νοµών Ρεθύµνης και Χανίων. 

Γεωγραφική περιοχή. Η ταξινόµηση των περιοχών των Νοµών Ρεθύµνης και 

Χανίων µε βάση τον αριθµό των κατοίκων τους, σε αγροτικές ή αστικές 

περιοχές. 

Γραµµατικές κατηγορίες. Τα, κατά την παραδοσιακή γραµµατική, µέρη του 

λόγου. Στην έρευνά µας µελετούµε µόνο τέσσερα από αυτά: τα ουσιαστικά, τα 

ρήµατα, τα επίθετα και τα επιρρήµατα. 

∆εκτικό λεξιλόγιο. Το σύνολο των λέξεων που γίνονται κατανοητές από το 

άτοµο, στην έρευνά µας από τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Ο όρος συνολικό 

δεκτικό λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) χρησιµοποιείται µε την ίδια σηµασία. 

Επίπεδο γραµµατικών γνώσεων. Ο ανώτερος κύκλος εκπαίδευσης, από τον οποίο 

έχουν αποφοιτήσει οι γονείς των υποκειµένων. Για τις ανάγκες της έρευνάς µας 

έχουµε καθορίσει τέσσερα επίπεδα γραµµατικών γνώσεων: απόφοιτοι 

∆ηµοτικού Σχολείου, απόφοιτοι Γυµνασίου, απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Επίσηµη γλώσσα (standard). Η Κοινή Νεοελληνική γλώσσα, όπως διδάσκεται 

στην εκπαίδευση και χρησιµοποιείται στη δηµόσια διοίκηση. Στην έρευνά µας το 

ενδιαφέρον µας εστιάζεται στο λεξιλόγιο της επίσηµης γλώσσας. 

Κατανόηση της λέξης. Η γνώση της σηµασίας της λέξης από τα παιδιά ηλικίας 

5;5-6;5 ετών. Στην έρευνά µας οι φράσεις «κατανόηση της λέξης» και «γνώση 

της λέξης» χρησιµοποιούνται µε την ίδια έννοια. 

Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα (Κ.Ν.Γ.). Ο τύπος της ελληνικής γλώσσας που 

αποτελεί πανελλήνιο εκφραστικό όργανο, διδάσκεται σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης και χρησιµοποιείται στη δηµόσια διοίκηση. 

Λέξη. Το λήµµα του λεξικού. Κάθε λέξηµα που καταχωρίζεται ως λήµµα (κύριο 

ή υπολήµµα) στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 

Λεξιλογικές κατηγορίες. Όρος που χρησιµοποιείται στην έρευνά µας για να 

δηλώσει τις πτυχές του δεκτικού λεξιλογίου που εξετάζουµε: το συνολικό 
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δεκτικό λεξιλόγιο, και τις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες (τα ουσιαστικά, τα 

ρήµατα, τα επίθετα και τα επιρρήµατα). 

Συνολικό δείγµα λέξεων. Οι 465 λέξεις, οι οποίες επιλέχθηκαν ως 

αντιπροσωπευτικές του συνολικού αριθµού των 51.801 λέξεων που 

καταχωρίζονται ως λήµµατα στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 

Συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.). βλ. δεκτικό λεξιλόγιο. 

Σώµα λέξεων (corpus). Το σύνολο των ληµµάτων (κύριων ή υποληµµάτων) του 

Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 

Τελικό δείγµα λέξεων. Οι 236 λέξεις, από τις 465 του συνολικού δείγµατος, οι 

οποίες γίνονται κατανοητές από παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών, σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις των νηπιαγωγών. Αυτές οι 236 λέξεις, καταταγµένες κατά σειρά 

αύξουσας δυσκολίας, αποτέλεσαν το τελικό δείγµα λέξεων που 

χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας. 

Φυσικός οµιλητής. Το άτοµο που κατακτά τη γλώσσα, στην έρευνά µας την 

ελληνική γλώσσα, ως πρώτη γλώσσα (µητρική). 

 

5.6. Η περιοχή διεξαγωγή της έρευνας 
 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς µας επιλέξαµε τους δύο Νοµούς της ∆υτικής Κρήτης, 

το Νοµό Ρεθύµνης και το Νοµό Χανίων. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα 

δηµογραφικά και κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά των δύο Νοµών καθώς και 

οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή τους. 

 

5.2.3 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής διεξαγωγής της 

έρευνας 

Το έδαφος του Νοµού Ρεθύµνης είναι στη µεγαλύτερη έκτασή του ορεινό µε µικρής 

έκτασης πεδινά εδάφη στις βόρειες και στις νότιες ακτές του394. Ο πληθυσµός του 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 1991, τα οποία ήταν τα πλέον πρόσφατα 

κατά την περίοδο σχεδιασµού και διεξαγωγής της έρευνας, ανερχόταν στους 70.095 

κατοίκους και διακρινόταν σε αστικό κατά ποσοστό 35,8% (25.135 κάτοικοι), 

                                                           
394 Σύνταξης. (1992). Ρεθύµνης, Νοµός. Στην  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα Τόµ. 51, 
σελ. 324-325. 
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ηµιαστικό 3,3% (2.290 κάτοικοι) και αγροτικό 60,9% (42.670 κάτοικοι)395. Οι 

κάτοικοι των ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών ασχολούνται κυρίως µε τη 

γεωργία (καλλιέργεια ελαιοδένδρων και εσπεριδοειδών) και την κτηνοτροφία, ενώ οι 

κάτοικοι των αστικών περιοχών απασχολούνται κυρίως στους τοµείς της παροχής 

υπηρεσιών, του εµπορίου και των ελάχιστων βιοτεχνιών. Πολύ ανεπτυγµένος είναι ο 

τοµέας του τουρισµού στην πόλη του Ρεθύµνου, αλλά και στις βόρειες και νότιες 

παραλίες του Νοµού396. Έτσι, πολλοί κάτοικοι των περιοχών αυτών απασχολούνται 

µόνιµα ή εποχικά (κατά τους θερινούς µήνες) και στον τουριστικό τοµέα. Το 

επαρχιακό και κοινοτικό οδικό δίκτυο του Νοµού είναι γενικώς ικανοποιητικό397. 

Το έδαφος του Νοµού Χανίων είναι στη µεγαλύτερη έκτασή του ορεινό µε 

κυριότερες πεδιάδες αυτές της Κισάµου, των Χανίων και του Αποκόρωνα398. Ο 

πληθυσµός του Νοµού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 1991, ανερχόταν 

στους 133.774 κατοίκους και διακρινόταν σε αστικό κατά ποσοστό 53,9% (72.092 

κάτοικοι), ηµιαστικό 2,2% (3.009 κάτοικοι) και αγροτικό 43,9% (58.673 

κάτοικοι)399. Οι κάτοικοι των ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών απασχολούνται 

κυρίως στη γεωργία (καλλιέργεια ελαιοδένδρων, εσπεριδοειδών και οπωροφόρων 

δένδρων, αµπέλου και κηπευτικών) και την κτηνοτροφία, ενώ οι κάτοικοι των 

αστικών περιοχών απασχολούνται κυρίως στον τριτογενή τοµέα (ιδιωτικοί και 

δηµόσιοι υπάλληλοι, έµποροι, στρατιωτικοί κ.ά.). Ιδιαίτερα ανεπτυγµένος είναι ο 

τοµέας του τουρισµού στην περιοχή των Χανίων αλλά και κατά µήκος των βόρειων 

και νότιων ακτών του Νοµού400. Έτσι, πολλοί κάτοικοι των περιοχών αυτών 

                                                           
395 Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 2, σελ. 114-115. Για την εξέλιξη των δηµογραφικών στοιχείων του Ν. 
Ρεθύµνης βλ. και Τερλεξή, Π., Νικολόπουλου, Φ. και Κυρκιλή, ∆. (1995). Εκτίµηση της 
Κοινωνικοοικονοµικής και Πολιτιστικής Κατάστασης της Πόλης του Ρεθύµνου κατά την Τελευταία 
∆εκαπενταετία (1980-1995). Ερευνητικό Πρόγραµµα που Χρηµατοδοτήθηκε από το ∆ήµο Ρεθύµνου. 
Ρέθυµνο, Πολυγραφηµένη έκδοση, σελ. 51-53. 

396 Σύνταξης (1992), όπ.π., Τόµ. 51, σελ. 325-326ú Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 2, σελ.114-115. 
Τερλεξή, Π. κ.ά. (1995), όπ.π., σελ. 75-76. Τα στοιχεία που παρατίθενται από την Ε.Σ.Υ.Ε. κατά 
αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές αφορούν όλο το γεωγραφικό διαµέρισµα της Κρήτης. 
Είναι, όµως, προφανές ότι οι ίδιες αναλογίες επαγγελµατιών κατά περιοχή ισχύουν και για κάθε 
νοµό ξεχωριστά. 

397 Σύνταξης (1994). Χανίων, Νοµός. Στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. Τόµ. 60 , 
σελ. 326. 

398 Σύνταξης (1994), Τόµ. 60, σελ. 396. 
399 Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 2, σελ. 115. Βλ. και Μάττα, Κ., και Τζουβελέκα, Β. (2000). Ιστορική 
εξέλιξη και σηµερινή διάρθρωση της περιφερειακής οικονοµίας της Κρήτης. Στο Γ. Λιοδάκη (Επιµ.) 
Ο Αγροτικός Τοµέας της Κρήτης: Προβλήµατα και Προοπτικές. Χανιά: Πολυτεχνείο Κρήτης. Γενικό 
Τµήµα, σελ. 4-6ú Λιοδάκη, Γ. (2000). Συµπεράσµατα και προτάσεις. Στο Γ. Λιοδάκη (Επιµ.), όπ.π., 
σελ. 111. 

400 Σύνταξης (1994), όπ.π., Τόµ. 60, σελ. 396-397ú Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 3, τεύχ. Α΄, σελ. 237-
239ú Μάττα, Κ., και Τζουβελέκα, Β. (2000), όπ.π., σελ. 10-20ú Αλεξίου, Θ. (2000). Κοινωνικο�
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απασχολούνται µόνιµα ή εποχικά (κατά τους θερινούς µήνες) στον τοµέα του 

τουρισµού. Το επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο του Νοµού είναι γενικά 

ικανοποιητικό401 εκτός από την περιοχή των Σφακίων, όπου κατά τη χειµερινή 

περίοδο εµφανίζονται προβλήµατα. Όπως συµπεραίνουµε από τα παραπάνω, οι 

όµοροι Νοµοί Ρεθύµνης και Χανίων έχουν τοπικές οµοιότητες µεταξύ τους 

(κυριαρχία αστικού και αγροτικού πληθυσµού, οµοειδείς επαγγελµατικές ασχολίες, 

κυριαρχία του ορεινού εδάφους), οι οποίες µας επιτρέπουν να τους αντιµετωπίζουµε 

ως µία ενιαία περιοχή. Για τις ανάγκες της έρευνάς µας στο εξής δε θα λαµβάνουµε 

υπόψη τα διοικητικά όρια των δύο Νοµών (εκτός από τη φάση της επιλογής του 

δείγµατος των υποκειµένων), αλλά θα τους αντιµετωπίζουµε ως µία ενιαία περιοχή, η 

οποία θα διακρίνεται σε δύο επιµέρους στρώµατα: τις αστικές και τις αγροτικές 

περιοχές.  

Σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ε.Σ.Υ.Ε.402, µόνο τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα των 

Χανίων και του Ρεθύµνου µπορούν να χαρακτηριστούν ως αστικές περιοχές. Ως 

ηµιαστικές περιοχές µπορούν να χαρακτηριστούν στο Ν. Ρεθύµνης µόνο τα Ανώγεια 

και µάλιστα οριακά (2.290 κάτοικοι) και η Κίσαµος � Καστέλι (3.009 κάτοικοι) στο 

Ν. Χανίων. Όµως, τόσο τα Ανώγεια όσο και η Κίσαµος, λόγω των 

κοινωνικοπολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και της επαγγελµατικής απασχόλησης 

των κατοίκων τους, περισσότερο µπορούν να χαρακτηριστούν ως αγροτικές παρά ως 

ηµιαστικές περιοχές403. Συγκεντρώνουν, δηλαδή, περισσότερο τα χαρακτηριστικά 

ενός µεγάλου χωριού (κεφαλοχώρι) παρά  µιας µικρής πόλης (κωµόπολη). Για αυτόν 

το λόγο στο πλαίσιο της εργασίας µας θα τις κατατάξουµε στις αγροτικές περιοχές. 

 

                                                                                                                                                                     
δηµογραφικά χαρακτηριστικά, απασχόληση και συµµετοχή στις Α.Σ.Ο. Στο Γ. Λιοδάκη (Επιµ.), 
όπ.π., σελ. 37-40. 

401 Σύνταξης (1994), όπ.π., Τόµ. 60, σελ. 397. 
402 Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Ε.Σ.Υ.Ε.: α) Αστικός χαρακτηρίζεται ο πληθυσµός δήµων και 
κοινοτήτων, των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει 10.000 κατοίκους και άνω, καθώς και ο 
πληθυσµός των 18 πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά των 
Χανίων και του Ρεθύµνου. β) Ηµιαστικός χαρακτηρίζεται ο πληθυσµός δήµων και κοινοτήτων, των 
οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει 2.000-9.999 κατοίκους, εκτός αυτών που ανήκουν στα 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα. γ) Αγροτικός χαρακτηρίζεται ο πληθυσµός δήµων και κοινοτήτων, των 
οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους, εκτός αυτών που 
ανήκουν στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, και δ) Πολεοδοµικό συγκρότηµα είναι οµάδα 
συνεχόµενων δήµων και κοινοτήτων, όπου ο πολυπληθέστερος οικισµός ενός δήµου έχει πληθυσµό 
10.000 κατοίκους και άνω και προς τον οποίο γειτνιάζουν σε απόσταση µικρότερη των 200 µέτρων 
οι κατοικίες του πολυπληθέστερου οικισµού των άλλων δήµων και κοινοτήτων, ώστε να θεωρούνται 
ως ένα ενιαίο σύνολο, ως µία πόλη. Βλ. Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 3, τεύχ. Α΄, σελ. xx. 

403 Βουϊδάσκη, Β. (1996), όπ.π., σελ. 39-40. 
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5.2.4 Κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής διεξαγωγής της έρευνας 
Οι αστικές και οι αγροτικές περιοχές των δύο Νοµών που αποτέλεσαν την 

περιοχή διεξαγωγής της έρευνάς µας διαφοροποιούνται µεταξύ τους, όσον 

αφορά τα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια θα 

αναφέρουµε τα κυριότερα από αυτά. 

 

Αστικές περιοχές. Οι δύο πόλεις (πολεοδοµικά συγκροτήµατα), Ρέθυµνο (25.135 

κάτ.) και Χανιά (72.092 κάτ.), διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους ως προς το 

πληθυσµιακό τους µέγεθος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πόλη των Χανίων έχει 

περίπου τόσο πληθυσµό όσο ολόκληρος ο Ν. Ρεθύµνης. Σύµφωνα, µάλιστα, µε την 

άποψη του Γκιζέλη κ.ά., πόλεις µε πληθυσµό γύρω στις 25.000 κατοίκους είναι 

µικρές κωµοπόλεις και όχι αστικά κέντρα404. Παρά τη διαφορά αυτή οι δύο πόλεις 

έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: 

α) Είναι τουριστικά ανεπτυγµένες µε αποτέλεσµα να δέχονται µεγάλο αριθµό 

Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. 

β) Αποτελούν έδρες Ιδρυµάτων µεταλυκειακών σπουδών (Ι.Ε.Κ.) και κυρίως 

Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τµήµατα Τ.Ε.Ι. σε 

Ρέθυµνο και Χανιά, Σχολές και έδρα του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο 

Ρέθυµνο, Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά) µε αποτέλεσµα τη µόνιµη ή 

εποχική διαµονή στις δύο πόλεις πολιτών από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

γ) Αποτελούν κέντρα πολλών και ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

(π.χ. εκθέσεων, οµιλιών, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.) που λαµβάνουν χώρα 

καθ� όλη τη διάρκεια του έτους και κορυφώνονται το καλοκαίρι µε τον 

«Πολιτιστικό Μήνα» στα Χανιά και το «Αναγεννησιακό Φεστιβάλ» στο 

Ρέθυµνο. Στις δύο πόλεις εδρεύουν οι περισσότεροι και οι πιο δραστήριοι 

πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι των δύο Νοµών405, λειτουργούν 

κινηµατογραφικές αίθουσες, ενώ θεατρικές παραστάσεις δίδονται περιοδικά 

είτε από ερασιτεχνικούς θιάσους είτε από ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο 

                                                           
404 Γκιζέλη, Γρ., Καυταντζόγλου, Ρ., Τερπέρογλου, Αρ. και Φίλια, Β. (1984). Παράδοση και 
Νεωτερικότητα στις Πολιτιστικές ∆ραστηριότητες της Ελληνικής Οικογένειας: Μεταβαλλόµενα 
Σχήµατα. Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σελ. 35. 

405 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που πήραµε από τα Γραφεία Πολιτισµού των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ρεθύµνης και Χανίων. 
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Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) µε έδρα τα Χανιά είτε από περιοδεύοντες 

επαγγελµατικούς θιάσους. 

δ) Τα ∆ηµοτικά Σχολεία που λειτουργούν στις δύο πόλεις είναι πολυθέσια 

(6/θέσια και άνω), ενώ λειτουργούν συνήθως πλήρως στελεχωµένα Γυµνάσια 

(µεταξύ των οποίων Αθλητικό, Μουσικό, Πειραµατικό) και Λύκεια (Ενιαία 

και Τ.Ε.Ε.)406. Λειτουργεί πληθώρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και προε-

τοιµασίας των µαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης. 

ε) Στις περιοχές αυτές κατοικεί η πλειοψηφία των περισσότερο µορφωµένων 

κατοίκων (κάτοχοι ∆ιδακτορικών, Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων, πτυχιούχοι 

Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης) και εκείνων που απασχολού-

νται σε επαγγέλµατα, τα οποία απαιτούν ανώτερη ή ανώτατη µόρφωση και 

έχουν υψηλό status και εισόδηµα407. 

Με βάση τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά τους µπορεί να θεωρηθεί ότι 

οι αστικές περιοχές της έρευνάς µας παρέχουν αρκετά µορφωτικά 

ερεθίσµατα και αποτελούν ένα ιδιαίτερα µορφωσιογόνο περιβάλλον για τους 

κατοίκους τους. 

 

Αγροτικές περιοχές. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από χωριά και οικισµούς µε 

πολύ λίγους κατοίκους (συνήθως µε 100-300 κατοίκους)408, οι οποίοι στην 

πλειοψηφία τους είναι µεγάλης ηλικίας. Κύρια χαρακτηριστικά των αγροτικών 

περιοχών είναι τα εξής: 

α) Στις αγροτικές περιοχές δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερες πολιτιστικές 

δραστηριότητες, όπως στις αστικές, ενώ οι περισσότεροι πολιτιστικοί 

σύλλογοι είτε ασχολούνται µόνο µε τη διοργάνωση του ετήσιου τοπικού 

πανηγυριού είτε έχουν πάψει να δραστηριοποιούνται409. Εξαίρεση αποτελούν 

κάποιοι σύλλογοι της Κισάµου και η Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης στο 

Κολυµπάρι, όπου συχνά οργανώνονται συνέδρια και οµιλίες. 

β) Σχολικές µονάδες της Α/βάθµιας (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά Σχολεία) και 

πολύ περισσότερο της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σε όλα τα 
                                                           
406 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε από τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Α/βάθµιας και 
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης των δύο Νοµών. Βλ. και Τερλεξή, Π. κ.ά. (1995), όπ.π., σελ. 56-64, 81-84. 

407 Ε.Σ.Υ.Ε. (1998), όπ.π., Τόµ. 2, σελ. 164-166 και Τόµ. 3, τευχ. 4, σελ. 237-239. 
408 Υπουργική Απόφαση 24197/Γ΄ 3812. Φ.Ε.Κ. 882 τ. Β΄, 6-12-1993 Κύρωση των αποτελεσµάτων του 
πραγµατικού πληθυσµού της γενικής απογραφής πληθυσµού της 17ης Μαρτίου 1991., σελ. 9580-9584 
και 9615-9621, όπου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον πληθυσµό των Νοµών Ρεθύµνης και 
Χανίων κατά πόλεις, χωριά και οικισµούς. 
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χωριά, αλλά στα πιο κεντρικά, όπου µεταφέρονται και οι µαθητές των 

γειτονικών χωριών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε από τις 

∆ιευθύνσεις Α/βάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµών Ρεθύµνης και Χανίων, το 

74% των ∆ηµοτικών Σχολείων των αγροτικών περιοχών είναι ολιγοθέσια410. 

Η µαθητική διαρροή (εγκατάλειψη του σχολείου µετά την αποφοίτηση από το 

∆ηµοτικό Σχολείο ή µετά από την ελλιπή φοίτηση και απόρριψη στην Α΄ 

Τάξη Γυµνασίου) εµφανίζεται εντονότερη στις αγροτικές περιοχές παρά στις 

αστικές. Σε έρευνά του σχετική µε τη µαθητική διαρροή από τα Γυµνάσια του 

Ν. Ρεθύµνης κατά τα σχολικά έτη 1984-1994 ο Βουϊδάσκης διαπίστωσε ότι τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µαθητικής διαρροής εµφανίζονται στα Γυµνάσια των 

ορεινών περιοχών, ακολουθούν τα Γυµνάσια της πόλης του Ρεθύµνου, στα 

οποία φοιτούν µαθητές και από κοντινά χωριά και έπονται τα Γυµνάσια της 

πόλης, στα οποία φοιτούν µαθητές µόνο από την ίδια την πόλη. Ο ερευνητής 

υποστηρίζει ότι για τα αποτελέσµατα αυτά δεν ευθύνεται µόνο η γεωγραφική 

θέση των περιοχών, των οποίων οι µαθητές διακόπτουν τη φοίτηση, αλλά και 

οι παραδοσιακές αρχές και αξίες του πληθυσµού411. Σε έρευνά του για τη 

µαθητική διαρροή στο Ν. Χανίων κατά τα σχολικά έτη 1983-1987 ο 

Ντουντουλάκης καταλήγει σε παρόµοιες διαπιστώσεις: Μεγαλύτερα ποσοστά 

διαρροής εµφανίζονται στα αγροτικά � επαρχιακά Γυµνάσια και Τεχνικές 

Επαγγελµατικές Σχολές, µικρότερα ποσοστά στα Γυµνάσια της πόλης των 

Χανίων, στα οποία φοιτούν µαθητές και από κοντινά χωριά και ακόµα 

µικρότερες στα Γυµνάσια της πόλης, στα οποία φοιτούν µαθητές µόνο από 

την ίδια την πόλη. Πάνω από το 25% των αποφοίτων από τα αγροτικά 

ολιγοθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία δεν φοίτησαν καθόλου στο Γυµνάσιο, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων από τα αστικά πολυθέσια ∆ηµοτικά 

Σχολεία ήταν µόλις 1,95%412. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι για τα 

αποτελέσµατα αυτά ευθύνονται το χαµηλό πολιτιστικό επίπεδο του ορεινού 

(κυρίως) χωριού που δεν παρωθεί τους νέους στην απόκτηση µόρφωσης 

πέραν της στοιχειώδους, το ισχνό εισόδηµά τους και η απόσταση της 

κατοικίας από το επαρχιακό Γυµνάσιο, που όσο πιο µακριά είναι τόσο 

                                                                                                                                                                     
409 Βλ. σηµ 12. 
410 Βλ. σηµ. 13. Επίσης, βλ. Ντουντουλάκη, Κ. (1987). Η 9/χρονη «υποχρεωτική» εκπαίδευση στο Ν. 
Χανίων. Τα Εκπαιδευτικά, 9, σελ. 33, ιδιαίτερα σηµ. 5. 

411 Βουϊδάσκη, Β. (1996), όπ.π., σελ. 41-49. 
412 Ντουντουλάκη, Κ. (1987), όπ.π., σελ. 36. 
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µειώνονται οι πιθανότητες φοίτησης του παιδιού σε αυτό413. Σύµφωνα, 

πάντως, και µε την έρευνα που έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων η Κρήτη είναι ένα από τα γεωγραφικά 

διαµερίσµατα της χώρας µε τη µεγαλύτερη µαθητική διαρροή µε βάση 

στοιχεία των σχολικών ετών 1987-1992414. Ειδικότερα, ο Νοµός Ρεθύµνης 

κατατάσσεται σε εκείνους του νοµούς της χώρας που εµφανίζουν υψηλή 

µαθητική διαρροή, ενώ ο Νοµός Χανίων σε εκείνους που εµφανίζουν 

ενδιάµεση µαθητική διαρροή415. Στο Νοµό Χανίων, όπως και σε όλους του 

νοµούς της χώρας, τα υψηλότερα ποσοστά µαθητικής διαρροής εντοπίζονται 

στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές416. Αντίθετα, στο Νοµό Ρεθύµνης τα 

υψηλότερα ποσοστά µαηθτικής διαρροής κατά τα Σχολικά έτη 1987-1992 

εντοπίζονται στις αστικές περιοχές, δηλαδή στην πόλη του Ρεθύµνου. 

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών και προετοιµασίας των µαθητών της Μέσης 

Εκπαίδευσης υπάρχουν ελάχιστα στα µεγαλύτερα χωριά (Ανώγεια, Πέραµα, 

Αγ. Γαλήνη, Κίσαµος, Κολυµπάρι). 

γ) Στις αγροτικές περιοχές κατοικεί η πλειονότητα των λιγότερο µορφωµένων 

κατοίκων (απόφοιτοι ∆ηµοτικού, αγράµµατοι417) και εκείνων που 

απασχολούνται σε επαγγέλµατα, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη µόρφωση 

(π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία), έχουν χαµηλό status και µη σταθερό 

εισόδηµα418. 

Με βάση τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά τους µπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

αγροτικές περιοχές της έρευνάς µας παρέχουν ελάχιστα ή λίγα µορφωτικά 

ερεθίσµατα και αποτελούν φτωχό µορφωσιογόνο περιβάλλον για τους κατοίκους 

τους419. 

Όσον αφορά τη χρήση της κρητικής διαλέκτου στις περιοχές της έρευνάς µας έχουµε 

να παρατηρήσουµε τα εξής. Η χρήση της διαλέκτου είναι ιδιαίτερα έντονη και στις 

αστικές και, περισσότερο, στις αγροτικές περιοχές. Η κρητική διάλεκτος έχει αρκετά 

πλούσιο λεξιλόγιο, το οποίο περιλαµβάνει λέξεις που δεν ανήκουν στην Κ.Ν.Γ. (π.χ. 

τζιριτώ = τρέχω), λέξεις της Κ.Ν.Γ., οι οποίες παίρνουν διαφορετικό νόηµα (θέτω = 
                                                           
413 Ντουντουλάκη, Κ. (1987), όπ.π., σελ. 35-37ú Βουϊδάσκη, Β. (1996), όπ.π., σελ. 206. 
414 Παλαιοκρασά, Στ. κ.ά. (1996), όπ.π., σελ. 22-23, 76-77, 180-186. 
415 Παλαιοκρασά, Στ. κ.ά. (1996), όπ.π., σελ. 23-24, 79-82. 
416 Παλαιοκρασά, Στ. κ.ά. (1996), όπ.π., σελ. 26, 95-97. 
417 Βλ. και Βεργίδη, ∆. (1985), όπ.π., σελ. 52-53. 
418 Βλ. σηµ. 14. Βλ. και Τερλεξή, Π. κ.ά. (1995), όπ.π., σελ. 56-64, 81-84. 
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κοιµάµαι, πλαγιάζω) και λέξεις της Κ.Ν.Γ. που παραλλάσσονται φωνητικά ή 

µορφολογικά (σωµάρι = σαµάρι, ογλήγορα = γρήγορα, ο βάζος = το βάζο)420. Αν και 

η κρητική κοινωνία είναι γενικά παραδοσιακή κοινωνία που προσπαθεί να διατηρεί 

τα ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της, όπως είναι η διάλεκτος, φαίνεται ότι η 

χρήση της κρητικής διαλέκτου έχει υποχωρήσει αρκετά προς χάρη της Κ.Ν.Γ., όπως 

συµβαίνει µε τις περισσότερες διαλέκτους της Νέας Ελληνικής421. Η αστικοποίηση, η 

διάδοση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, η φυγή των νέων ανθρώπων από την 

επαρχία είναι παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη της κρητικής διαλέκτου. 

Έτσι, οι οµιλητές της κρητικής διαλέκτου, ειδικά οι νεώτεροι, για καθεµία κρητική 

διαλεκτική λέξη που γνωρίζουν, γνωρίζουν και την αντίστοιχή της Κ.Ν.Γ.422 

Περισσότερο διατηρούνται η διαλεκτική προφορά και µερικές τοπικές λέξεις, των 

οποίων ο αριθµός και η συχνότητά είναι, γενικώς, χαµηλή και εξαρτάται από το θέµα 

της συζήτησης423.  

Με βάση τα παραπάνω, εκτιµούµε ότι η µικρή χρήση της κρητικής διαλέκτου από τα 

υποκείµενα και από το περιβάλλον τους δεν επηρεάζει ούτε την ερευνητική 

διαδικασία (έλλειψη συνεννόησης ερευνητή � υποκειµένου) ούτε τα αποτελέσµατα 

(άγνοια λέξεων της Κ.Ν.Γ. λόγω γνώσης των αντίστοιχων τύπων της κρητικής 

διαλέκτου). 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν οι Νοµοί Ρεθύµνης και Χανίων για δύο 

λόγους: 

α) Οι δύο Νοµοί είναι αντιπροσωπευτικοί της ελληνικής επαρχίας, όσον αφορά τη 

µορφολογία του εδάφους, τα δηµογραφικά κοινωνικοπολιτιστικά και οικονοµικά 

δεδοµένα του πληθυσµού. 

β) Αποτελούν γνωστό χώρο για τον ερευνητή, πράγµα που του έδωσε τη 

δυνατότητα να ξεπεράσει αρκετές δυσκολίες και να αποφύγει πιθανά 

σφάλµατα σχεδιασµού της έρευνας424. 

 

5.7. Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας 
                                                                                                                                                                     
419 Σε ανάλογα συµπεράσµατα για τις αγροτικές περιοχές του Ν. Χανίων οδηγούνται και οι Γκιζέλης, 
Γρ. κ.ά. (1984), όπ.π., σελ. 59. 

420 Για µια σύντοµη περιγραφή της κρητικής διαλέκτου και ειδικά του λεξιλογίου της βλ. 
Κοντοσόπουλου, Ν.Γ. (2001). ∆ιάλεκτοι και Ιδιώµατα της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Γρηγόρης, 3η 
έκδ., σελ. 28-41. 

421 Κοντοσόπουλου, Ν.Γ. (2001), όπ.π., σελ. 7. 
422 Kitis, E. (1991), Hellas: dialect and school. Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία, 7, σελ. 102. 
423 Κοντοσόπουλου, Ν.Γ. (2001), όπ.π., σελ. 7. 
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Πληθυσµό της έρευνάς µας αποτελούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών, τα 

οποία φοιτούσαν κατά το Σχολικό Έτος 2000-2001 στα δηµόσια 

Νηπιαγωγεία των Νοµών Ρεθύµνης και Χανίων και το επόµενο σχολικό έτος 

θα φοιτούσαν στην Α΄ ∆ηµοτικού. Επιλέξαµε τη συγκεκριµένη χρονολογική 

ηλικία (5;5-6;5) για δύο λόγους: 

α) Θέλουµε να διερευνήσουµε το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών που 

αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο, ώστε να γνωρίζουµε πόσες λέξεις περίπου 

κατανοούν, όταν αρχίζουν τη φοίτησή τους στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού 

Σχολείου µε το απαιτητικό σχολικό πρόγραµµα (π.χ. εκµάθηση ανάγνωσης 

και γραφής). Για να είµαστε πιο κοντά στη σχολική πραγµατικότητα 

αποφασίσαµε τα ηλικιακά όρια του πληθυσµού της έρευνας να εκτείνονται 

στο ένα έτος (5;5-6;5 ετών)425. ∆ιαφορετικά θα επιλέγαµε πληθυσµό 

περισσότερο οµοιογενή ηλικιακά, δηλαδή µε µικρότερο εύρος ηλικίας, καθώς 

οι διαφορές και λίγων µηνών στη χρονολογική ηλικία των παιδιών είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές τόσο ως προς τη γενικότερη ωριµότητα426 όσο και ως 

προς το µέγεθος του λεξιλογίου τους, ειδικότερα αν δεχτούµε ότι κατακτούν 

τουλάχιστον πέντε (5) λέξεις κάθε µέρα427. 

β) Η επιλογή του πληθυσµού µε το συγκεκριµένο εύρος ηλικίας και µε µέσο 

όρο ηλικίας περίπου τα 6 έτη µας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µας µε εκείνα άλλων ερευνών σχετικά µε το 

λεξιλόγιο των παιδιών ηλικίας 6-7 ετών. 

Για τη συγκρότηση του δείγµατος της έρευνας εργαστήκαµε ως εξής: 

                                                                                                                                                                     
424 Μυλωνά, Θ. (1982), όπ.π., σελ. 90ú ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 68-69. 
425 Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 200/98 για την «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων», 
στο Νηπιαγωγείο φοιτούν «τα νήπια, τα οποία στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής 
συµπληρώνουν την ηλικία πέντε (5) ετών» και τα προνήπια, δηλαδή τα νήπια «τα οποία στις 31 
∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής συµπληρώνουν την ηλικία τεσσάρων (4) ετών» βλ. Προεδρικό 
∆ιάταγµα 200 Φ.Ε.Κ. 161 τ. Α΄, 13-7-1998. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων, Άρθρο 7, παρ. 
3, σελ. 2199 και Νόµο 2327 Φ.Ε.Κ. 156 τ. Α΄,31-7-1995. Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση 
θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 10, παρ. 1α, 
σελ. 5010. Στον ίδιο Νόµο 2327/1995 Φ.Ε.Κ. 156 τ. Α΄ Άρθρο 10, παρ. 1β, σελ. 5010 καθορίζεται 
ότι «Στην Α΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου εγγράφονται µαθητές που συµπληρώνουν την 31η 
∆εκεµβρίου του έτους ηλικία έξι (6) ετών». 

426 Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 127ú Γενικότερα, για τις δυσκολίες, τις µεθόδους και την 
επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας βλ. Γεωργούση, 
Π. (1995). Η αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ελληνοχριστιανική Αγωγή, 419, σελ. 87-92, 
420, σελ. 112-117, 421, σελ. 148-154. 

427 Carey, S. (1978), όπ.π., σελ. 264-265. 
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-   Από τα Γραφεία Α/βάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµών Ρεθύµνης και 

Χανίων συγκεντρώσαµε στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό και το φύλο των νηπίων428 

που φοιτούσαν στα δηµόσια Νηπιαγωγεία των δύο Νοµών, το Νοέµβριο του 2000 

και τα κατατάξαµε κατά γεωγραφική περιοχή (αστική ή αγροτική) µε κριτήριο την 

έδρα του Νηπιαγωγείου. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. 

Για τη συγκρότηση όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικού δείγµατος, 

πραγµατοποιήσαµε δειγµατοληψία δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήσα-

µε αναλογικά στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία,429 ώστε κάθε στρώµα του πληθυ-

σµού να αντιπροσωπεύεται στο δείγµα µας αναλογικά. Χωρίσαµε τα Νηπιαγωγεία 

των δύο Νοµών σε δύο γεωγραφικά στρώµατα (αστική και αγροτική περιοχή) 

σύµφωνα µε την περιοχή της έδρας τους. Στο δεύτερο στάδιο επιλέξαµε µε την 

µέθοδο των δεσµίδων430 (κάθε δεσµίδα αντιστοιχεί σε ένα Νηπιαγωγείο) το 20% 

περίπου των Νηπιαγωγείων κάθε Νοµού, λαµβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική 

τους περιοχή. Έτσι, επιλέχθηκαν τυχαία από το Ν. Ρεθύµνης 3 Νηπιαγωγεία αστικών 

και 8 Νηπιαγωγεία αγροτικών περιοχών και από το Ν. Χανίων 12 Νηπιαγωγεία 

αστικών και 11 αγροτικών περιοχών. Επιλέχθηκε διαφορετικός αριθµός Νηπιαγωγεί-

ων από κάθε στρώµα, ώστε να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος 

που προέρχεται και από τους δύο Νοµούς. Εποµένως, κατά στρώµα επιλέχθηκαν 

συνολικά 34 Νηπιαγωγεία 15 Νηπιαγωγεία αστικών και 19 Νηπιαγωγεία αγροτικών 

περιοχών. 

 

Πίνακας 5.1 

Απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες των νηπίων που φοιτούσαν στα δηµόσια Νηπιαγωγεία των 

Νοµών Ρεθύµνης και Χανίων κατά το Σχολικό Έτος 2000-2001ως προς το φύλο και τη γεωγραφική 

περιοχή µόνιµης κατοικίας τους. 

 

                                                           
428 Αυτών, δηλαδή, που µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2000 συµπλήρωναν τα πέντε (5) έτη. 
429 Σχετικά µε τη δειγµατοληψία κατά στρώµατα και κυρίως την αναλογικά στρωµατοποιηµένη 
δειγµατοληψία βλ. Duverger, M. (1989). Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστηµών (Μετ. Ν. Παπαδόδηµα) 
Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., Ε΄ Έκδ., Τόµ. 2, σελ. 134-138ú Φίλια, Β (Επιµ.) (1994). Εισαγωγή στη 
Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 387-401ú 
Παρασκευόπουλου Ι. (1990) Στατιστική, Εφαρµοσµένη στις Επιστήµες της Συµπεριφοράς. Αθήνα: 
Έκδ. του συγγ. Τόµ. Β΄, σελ. 16. Βάµβουκα, Μ. (1988) Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και 
Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης, σελ. 163-164. 

430 Σχετικά µε την µέθοδο της δειγµατοληψίας κατά δεσµίδες βλ. Βάµβουκα, Μ. (1988), όπ.π., σελ. 
1654-165ú Φίλια, Β. (1994), όπ.π., σελ. 402-409. Για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης της µεθόδου 
των δεσµίδων στη στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία βλ. Φίλια, Β. (1994), όπ.π., σελ. 389. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΦΥΛΟ

Αγόρια Κορίτσια 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
Ν % Ν % Ν % 

Αγροτική    528 22,0   491 20,5 1019 42,5 

Αστική    720 30,1  656 27,4 1376 57,5 

ΣΥΝΟΛΟ 1248 52,1 1147 47,9 2395 100 

Πηγή: Γραφεία Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύµνης, Ν. Χανίων. 

 

Τα επιλεγµένα Νηπιαγωγεία για να συµπεριληφθούν στην έρευνά µας έπρεπε να 

πληρούν έναν απαραίτητο όρο: να διαθέτουν έναν ιδιαίτερο χώρο, ξεχωριστό από την 

αίθουσα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου, όπου θα γινόταν η εξέταση-συνέντευξη 

µε τα νήπια. Ο χώρος αυτός έπρεπε να είναι ήσυχος, ώστε το παιδί που θα 

εξεταζόταν να µην ενοχλείται από τις φωνές και την παρουσία άλλων παιδιών ή από 

τη διεξαγωγή του µαθήµατος.  

Ο όρος αυτός κρίθηκε απαραίτητος καθώς θα έπρεπε οι συνθήκες της εξέτασης 

αφενός να είναι τέτοιες που να ευνοούν τη συγκέντρωση του παιδιού στην ίδια την 

εξέταση και, αφετέρου, να είναι ίδιες για όλα τα παιδιά, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αντικειµενικότητα της εξέτασης ως προς τις συνθήκες διεξαγωγής της431. Με αυτό το 

σκεπτικό, µετά την τυχαία επιλογή των 34 Νηπιαγωγείων, εξετάσαµε αν αυτά 

πληρούσαν τον όρο του ιδιαίτερου χώρου. Εκτός από ένα Νηπιαγωγείο, που δεν 

πληρούσε τον παραπάνω όρο και αντικαταστάθηκε πάλι µε τυχαία επιλογή από 

Νηπιαγωγείο της ίδιας γεωγραφικής περιοχής του ίδιου Νοµού, όλα τα άλλα διέθεταν 

κάποιον ξεχωριστό χώρο, όπως γραφείο νηπιαγωγού, δεύτερη αίθουσα (εκδηλώσεων 

ή κατηργηµένου τµήµατος), κενή αίθουσα συστεγαζόµενου ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Για να αποτελέσει υποκείµενο του δείγµατος της έρευνας ένα νήπιο, µαθητής/τρια 

των επιλεγέντων Νηπιαγωγείων, έπρεπε να πληρούσε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Να εντάσσεται στα ηλικιακά όρια που είχαµε θέσει (5;5-6;5 ετών) και το 

επόµενο σχολικό έτος να µπορεί να εγγραφεί στην Α΄ Τάξη ∆ηµοτικού 

Σχολείου. Συγκεκριµένα, έπρεπε κατά την ηµεροµηνία της εξέτασης να έχει 

συµπληρώσει τουλάχιστον την ηλικία των 5;4 ετών. Η ηµεροµηνία γέννησης 

                                                           
431 Γεωργούση, Π. (1999). Η Μέτρηση και η Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών. Αθήνα: Έκδ. του 
συγγ., σελ. 330. 
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των νηπίων προκύπτει από το Βιβλίο Μητρώου του Νηπιαγωγείου, το οποίο 

συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα Πιστοποιητικά Γεννήσεως των παιδιών. 

β) Να µην είναι δίγλωσσο και να έχει ως µοναδική γλώσσα οµιλίας την 

Ελληνική. Έτσι, αποκλείστηκαν όσα νήπια ήταν τέκνα οικονοµικών 

µεταναστών από άλλες χώρες (κυρίως από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και από 

Βαλκανικές χώρες), όσα νήπια ήταν τέκνα µικτών γάµων µε µόνο τον ένα από 

τους γονείς Έλληνα, και όσα νήπια είχαν αρχίσει την εκµάθηση δεύτερης 

(ξένης) γλώσσας (π.χ. αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά κ.ο.κ.)432. Τα στοιχεία για 

το δίγλωσσο ή µονόγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και για την 

εκµάθηση δεύτερης γλώσσας ελήφθησαν από τη νηπιαγωγό τους. 

γ) Να µην παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς, πνευµατικής 

ικανότητας ή γλωσσικών διαταραχών (αφασία, δυσαρθρία, τραυλισµό κ.α.), 

τα οποία δυσχεραίνουν την οµαλή επικοινωνία του παιδιού µε τον ερευνητή 

                                                           
432 Για µια σύντοµη ανάπτυξη της τυπολογίας της διγλωσσίας και των βασικών θεµάτων διγλωσσικής 
ανάπτυξης βλ. Schiffman, H.F. (1997). Diglossia as a sociolinguistic situation. In F. Coulmas, (Ed.), 
The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, σελ. 206-216ú Παπαπαύλου, Α.Ν. (1997). 
Ψυχογλωσσολογικές διαστάσεις της διγλωσσίας. Στο Ε. Σκούρτου (Επιµ.). Θέµατα ∆ιγλωσσίας και 
Εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος, σελ. 35-50. Εκεί αναφέρεται ότι οι λεξιλογικές συγχωνεύσεις (loan 
blends) χαρακτηρίζουν το δίγλωσσο παιδί. Βλ. και Genesee, F. (1993). Bilingual language 
development in preschool children. In D. Bishop and K. Mogford (Eds.) Language Development in 
Exceptional Circumstances. Hove: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, σελ. 69-72. Για µια πιο 
αναλυτική παρουσίαση της οριοθέτησης και της τυπολογίας της διγλωσσίας, της ηµιγλωσσίας, της 
ανάπτυξης της διγλωσσικής γλωσσικής ικανότητας και των παραγόντων που επιδρούν στην 
εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας βλ. Τριάρχη�Hermann, Β. (2000). Η ∆ιγλωσσία στην Παιδική 
Ηλικία. Μια Ψυχογλωσσική Προσέγγιση. Αθήνα: Gudenberg, σελ. 41-130, 181-207. Εκεί 
αναφέρονται έρευνες που δείχνουν ελλείψεις των δίγλωσσων παιδιών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 
και συµπεραίνεται ότι το λεξιλόγιο κάθε γλώσσας ξεχωριστά, που κατέχουν τα δίγλωσσα παιδιά, 
είναι πιο περιορισµένο από το αντίστοιχο λεξιλόγιο ενός συνοµήλικου µονόγλωσσου παιδιού. Βλ. 
Τριάρχη�Hermann, Β. (2000), όπ.π., σελ. 78, 118-121. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και ο 
Doyle, A. et al., αν και διαπιστώνουν ότι ως προς τη γλωσσική επάρκεια τα δίγλωσσα παιδιά 
υπερτερούν των µονόγλωσσων. Βλ. Doyle, A., Champagne, M. and  Segalowitz, N. (1978). Some 
issues on the assessment of linguistic consequences of early bilingualism. In M. Paradis (Ed.), 
Aspects of Bilingualism. Columbia: Hornbeam Press, σελ. 13-20. Παράθεση στο Malakoff, M.E. 
(1992). Translation ability: a natural bilingual and metalinguistic skill. In R.J. Harris (Ed.), Cognitive 
Processing in Bilinguals. New York: Elsevier. Αντίθετα, η εξέταση ισπανόφωνων που µάθαιναν 
αγγλικά και µιλούσαν και την αγγλική γλώσσα στο σπίτι έδειξε ότι η εκµάθηση της δεύτερης 
γλώσσας δεν επέδρασε αρνητικά στο λεξιλόγιο της πρώτης. Βλ. Umbel, V.M., Pearson, B.Z., 
Fernandez, M.C. and Oller, D.K. (1992). Measuring bilingual children�s receptive vocabularies. 
Child Development, 63, σελ. 1012-1020. Ακόµα, παράγοντες όπως ο βαθµός κατάκτησης της 
µητρικής γλώσσας, η ψυχική ισορροπία (πολιτισµικό σοκ), οι γενικότερες απόψεις της οικογένειας 
των δίγλωσσων παιδιών για την ελληνική κουλτούρα και γλώσσα, τα κίνητρα µάθησης, η ηλικία 
πρώτης επαφής µε την ελληνική γλώσσα και ο βαθµός επαφής των δίγλωσσων παιδιών που 
προέρχονται από οικογένειες µεταναστών µε φυσικούς οµιλητές της ελληνικής επιδρούν στο βαθµό 
κατάκτησης της ελληνικής, κατά τρόπο που δεν µπορεί να ελεγχθεί, αλλά µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα της έρευνά µας. Βλ. Τριάρχη�Hermann, Β. (2000), όπ.π., σελ 181-207. Για όλους 
αυτούς τους λόγους αποφασίσαµε να µη συµπεριλάβουµε στο δείγµα της έρευνάς µας παιδιά µε 
δίγλωσση εµπειρία, αλλά µόνο παιδιά που έχουν µονόγλωσση εµπειρία από την ελληνική, ως 
µητρική γλώσσα. Για τη διδασκαλία της γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά βλ. ενδεικτικά Παπά, Αθ. Ε. 
(1995), όπ.π., Τόµ. Β΄, σελ. 230-278. 
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κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή γενικότερα εµποδίζουν την προφορική 

λεκτική επικοινωνία του παιδιού433. Πηγή πληροφόρησης και σε αυτό το 

σηµείο ήταν η νηπιαγωγός των παιδιών. Η νηπιαγωγός είναι σε θέση να δώσει 

αξιόπιστες πληροφορίες για τους/τις µαθητές/τριές της λόγω της πολύµηνης 

επαφής µαζί τους αλλά και της συχνής (κατά βάση) επικοινωνίας της µε τους 

γονείς τους. 

Το δείγµα της έρευνάς µας συγκροτήθηκε τελικά από 270 παιδιά ηλικίας 5;5�6;5 

ετών (98 από το Ν. Ρεθύµνης και 172 από το Ν. Χανίων) που προέρχονται αναλογικά 

και από τις δύο γεωγραφικές περιοχές. Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται η σύσταση 

του δείγµατος ως προς το φύλο και τη γεωγραφική περιοχή προέλευσής του. 

Συγκρίνοντας τον Πίνακα 5.1, όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού ως προς το φύλο και τη γεωγραφική περιοχή έδρας του Νηπιαγωγείου 

όπου φοιτά, µε τον Πίνακα 5.2, όπου παρουσιάζονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

των υποκειµένων της έρευνας, διαπιστώνουµε ότι το δείγµα µας είναι απόλυτα 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού από τον οποίον προέρχεται. Το δείγµα αντιστοιχεί 

σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% του πληθυσµού, δηλαδή ερευνήσαµε πάνω από 

το 10% των νηπίων ηλικίας 5;5-6;5 ετών, που φοιτούσαν στα δηµόσια Νηπιαγωγεία 

των Ν. Ρεθύµνης και Χανίων κατά το σχολικό έτος 2000-2001. 

Εποµένως, όσον αφορά το φύλο και τη γεωγραφική περιοχή το δείγµα µας είναι 

απόλυτα αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού της έρευνάς µας. 
 

Πίνακας 5.2 
Απόλυτες και σχετικές (%) συχνότητες των υποκειµένων ως προς το φύλο και τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας τους. 

 

ΦΥΛΟ
Αγόρια Κορίτσια 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Ν % Ν % Ν % 

Αγροτική    56 20,8   57  21,1 113 41,9 

Αστική    86 31,8   71 26,3 157 58,1 

ΣΥΝΟΛΟ 142 52,6 128 47,4 270 100 
 

                                                           
433 Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 130. 
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Από τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται ως δείκτες του κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου µιας οικογένειας επιλέξαµε τη µόρφωση των δύο γονέων, όπως αυτή 

προκύπτει από το επίπεδο γραµµατικών γνώσεών τους, για τους εξής λόγους: 

α) Οι γραµµατικές γνώσεις, το επάγγελµα και το εισόδηµα των γονέων µιας 

οικογένειας αλληλοσχετίζονται µεταξύ τους καθώς το ένα αποτελεί 

προαπαιτούµενο και, αντίστροφα, αποτέλεσµα του άλλου434. Η υιοθέτηση 

ενός κριτηρίου (γραµµατικές γνώσεις) ως ανεξάρτητης µεταβλητής της 

έρευνας επιτρέπει µεν την κρυφή δράση των άλλων κριτηρίων (επάγγελµα, 

εισόδηµα) ως παρασιτικών µεταβλητών, αλλά µας απαλλάσσει από 

προβλήµατα κατάταξης σε συγκεκριµένο κοινωνικό επίπεδο οικογενειών, στις 

οποίες όλα τα κριτήρια δεν συνυπάρχουν στον ίδιο βαθµό, π.χ. υψηλή 

µόρφωση � χαµηλό εισόδηµα435. 

β) Το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων έχει άµεση σχέση µε τις σπουδές 

του ατόµου στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα. Εποµένως, το επίπεδο 

γραµµατικών γνώσεων είναι εύκολα προσδιορίσιµο µε αντικειµενικό και 

εντελώς διακριτό τρόπο, κάτι που δεν ισχύει για το οικονοµικό και 

επαγγελµατικό επίπεδο (εισόδηµα, επάγγελµα). 

γ) Από έρευνες έχει φανεί ότι οι επιδράσεις του επιπέδου γραµµατικών 

γνώσεων των γονέων στην γενικότερη ανάπτυξη και στις επιδόσεις του 

παιδιού είναι ισχυρότερες από την επίδραση του εισοδήµατος ή του 

επαγγέλµατος των γονέων436. 

Ακολουθώντας τη δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος ορίσαµε τέσσερα 

επίπεδα γραµµατικών γνώσεων, στα οποία εντάξαµε τους γονείς (πατέρες και 

µητέρες) ανάλογα µε τις σπουδές που είχαν πραγµατοποιήσει. Εφαρµόσαµε τον 

ακόλουθο γενικό κανόνα: κάθε γονέας εντάσσεται σε εκείνο το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων που αντιστοιχεί στην υψηλότερη εκπαιδευτική βαθµίδα της οποίας διαθέτει 

επίσηµο τίτλο σπουδών (απολυτήριο-πτυχίο). Όσοι παρακολούθησαν µαθήµατα 

κάποιας ανώτερης βαθµίδας αλλά διέκοψαν τις σπουδές τους εντάσσονται στην 

αµέσως προηγούµενη από την οποία διαθέτουν τίτλο σπουδών. Συγκεκριµένα: 

                                                           
434 Βλ. Κεφ. 3.3.1 
435 Για την εµφάνιση τέτοιων προβληµάτων βλ. ενδεικτικά Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. 

(2001), όπ.π., σελ. 39-40. 
436 Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 68, 139-141ú Φραγκουδάκη, Α. (1985), όπ. π., σελ. 66-67ú Αραβανή, 
Γ. (2002), όπ.π., σελ. 226-227ú Τζάνη, Μ. (1996). Θέµατα Κοινωνιολογία της Παιδείας. Αθήνα: 
Γρηγόρης, 4η έκδ. σελ. 70ú Τοµπαΐδη, ∆. (1982), όπ.π., σελ. 35-38ú Κασσωτάκη, Μ. (19981), όπ.π., 
σελ. 28-32ú Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 39. 



 327

α) Στο κατώτερο επίπεδο γραµµατικών γνώσεων «απόφοιτοι ∆ηµοτικού» 

εντάχθηκαν όσοι είχαν αποφοιτήσει µόνο από τη στοιχειώδη εκπαίδευση και 

όσοι διέκοψαν τη φοίτησή τους στο Γυµνάσιο. Εδώ εντάχθηκαν και οι 

ελάχιστοι γονείς που δεν είχαν ολοκληρώσει ούτε τη φοίτησή τους στο 

∆ηµοτικό Σχολείο. 

β) Στο επίπεδο γραµµατικών γνώσεων «απόφοιτοι Γυµνασίου» εντάχθηκαν 

όσοι είχαν αποφοιτήσει από τριτάξιο Γυµνάσιο και όσοι είχαν 

παρακολουθήσει µαθήµατα στο Λύκειο, αλλά διέκοψαν τη φοίτησή τους. 

γ) Στο τρίτο επίπεδο γραµµατικών γνώσεων «απόφοιτοι Λυκείου» 

εντάχθηκαν όσοι είχαν αποφοιτήσει από Λύκειο και όσοι είχαν φοιτήσει σε 

κάποια Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή, χωρίς όµως να πάρουν πτυχίο. Εδώ 

εντάχθηκαν και οι λίγοι απόφοιτοι των παλαιών εξατάξιων Γυµνασίων. 

δ) Στο ανώτατο επίπεδο γραµµατικών γνώσεων «πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης» εντάχθηκαν όσοι είχαν πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής 

και, φυσικά, όσοι είχαν Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα. 

 

Στους Πίνακες 5.3 και 5.4 παρουσιάζεται η σύσταση του δείγµατος ως προς τη 

γεωγραφική περιοχή και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της 

µητέρας. 
Πίνακας 5.3 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%) των υποκειµένων ως προς τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης 

κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα τους.  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑ 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Γ/θµιας 

Εκπαίδευσης 
Σύνολο 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Αγροτική 31 11,5 43 15,9   28 10,4 11  4,1 113  41,9 

Αστική   8   2,9 14   5,2   78 28,9 57 21,1 157  58,1 

Σύνολο 39 14,4 57 21,1 106 39,3 68 25,2 270 100 
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Πίνακας 5.4 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%) των υποκειµένων ως προς τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης 

κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας τους.  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΑΣ 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Γ/θµιας 

Εκπαίδευσης 
Σύνολο 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Αγροτική 18 6,7 43 15,8   39 14,5 13   4,8 113   41,8 

Αστική   6 2,2 11   4,2   89 32,9 51 18,9 157   58,2 

Σύνολο 24 8,9 54 20,0 128 47,4 64 23,7 270 100 

 

 

Στους Πίνακες 5.5 και 5.6 παρουσιάζεται η σύσταση του δείγµατος ως προς το φύλο 

των υποκειµένων και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της µητέρας. 
 

 

Πίνακας 5.5 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%) των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και το επίπεδο 

γραµµατικών γνώσεων του πατέρα τους.  

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑ 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Γ/θµιας 

Εκπαίδευσης 
Σύνολο ΦΥΛΟ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Κορίτσια 21   7,7 27 10,0   49 18,2 31 11,5 128 47,4 

Αγόρια 18   6,7 30 11,1   57 21,1 37 13,7 142 52,6 

Σύνολο 39 14,4 57 21,1 106 39,3 68 25,2 270 100 
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Πίνακας 5.6 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες (%) των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και το επίπεδο 

γραµµατικών γνώσεων της µητέρας τους. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΑΣ 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Γ/θµιας 

Εκπαίδευσης 
Σύνολο ΦΥΛΟ 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Κορίτσια   8 3,0 31 11,5   62 23,0 27 10,0 128 47,5 

Αγόρια 16 5,9 23   8,5   66 24,4 37 13,7 142  52,5

Σύνολο 24 8,9 54 20,0 128 47,4 64 23,7 270 100 
 

 

Η ηλικία των υποκειµένων προσδιορίστηκε ως εξής: Από την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της εξέτασης αφαιρούσαµε την ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού. Στις 

περιπτώσεις που δεν συµπληρωνόταν ακέραιος µήνας γινόταν στρογγυλοποίηση 

στον πλησιέστερο µήνα. Ένα παράδειγµα: Ηµεροµηνία εξέτασης 20/5/2001 � 

Ηµεροµηνία γέννησης 3/7/1995 = 5 έτη + 10 µήνες + 17 ηµέρες => 5;11 µήνες. 

Όµως, έστω π.χ. Ηµεροµηνία εξέτασης 20/5/2001 � Ηµεροµηνία γέννησης 7/4/1995 

= 6 έτη + 1 µήνας + 13 ηµέρες => 6;1 έτη. Ο µέσος όρος της ηλικίας των 

υποκειµένων προσδιορίστηκε στα 5;11 έτη και το ηλικιακό εύρος στο ένα έτος (5;5-

6;5 ετών). 

5.8. Όργανα µέτρησης 
 

5.4.2 Το εργαλείο της έρευνας. Η επιλογή του δείγµατος των λέξεων. 

Καθοριστικός παράγοντας στις έρευνες που προσπαθούν να εκτιµήσουν σε 

απόλυτους αριθµούς το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου, είναι, όπως είδαµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, η δεξαµενή λέξεων, το σώµα λέξεων από το οποίο θα 

επιλεγούν οι λέξεις εκείνες, η κατανόησή των οποίων από τα υποκείµενα θα 

ελεγχθεί. 

Για το σκοπό της έρευνάς µας θεωρήσαµε σωστό να επιλέξουµε τις λέξεις αυτές από 

ένα σύγχρονο λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (Κ.Ν.Γ.). Στην απόφασή 

µας αυτή οδηγηθήκαµε όχι µόνο από τα θετικά στοιχεία της χρήσης λεξικού στις 
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έρευνες δεκτικού λεξιλογίου, όπως εκτέθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά και 

από την έλλειψη εναλλακτικής επιλογής, δηλαδή από την έλλειψη ειδικών 

καταλόγων µε λέξεις, τις οποίες κατανοούν ή πρέπει να κατανοούν τα παιδιά � 

φυσικοί οµιλητές της Κ.Ν.Γ. Οι πίνακες του βασικού λεξιλογίου, οι οποίοι 

περιλαµβάνονται στο Βιβλίο του ∆ασκάλου για το µάθηµα της Γλώσσας της Α΄ 

Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου437, κρίνονται ως ανεπαρκείς, καταρτισµένοι µε ασαφή 

κριτήρια και αφορούν το βασικό λεξιλόγιο που πρέπει να κατακτήσει ο µαθητής και 

όχι το δεκτικό λεξιλόγιο που ήδη κατέχει438. 

Με τη χρήση λεξικού ως σώµατος αναφοράς γίνεται σαφές ότι για τις ανάγκες της 

έρευνάς µας ορίζουµε τη «λέξη» ως «το λήµµα του λεξικού» ακολουθώντας την 

παράδοση των ερευνών που προσπάθησαν να υπολογίσουν σε απόλυτους αριθµούς 

το δεκτικό λεξιλόγιο των υποκειµένων τους.439 

Το λεξικό της Κ.Ν.Γ. που θα  επιλέγαµε έπρεπε να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια: 

α) Να είναι σύγχρονο ως προς το χρόνο έκδοσής του και αξιόπιστο ως προς 

τους συγγραφείς του. Συγκεκριµένα, θα έπρεπε να έχει εκδοθεί κατά την 

τελευταία πενταετία (1995-2000) και να έχουν δηµοσιευθεί για αυτό κριτικές 

από αρµόδιους επιστήµονες. 

β) Να είναι όσο το δυνατόν πλήρες ως προς τον αριθµό των ληµµάτων και 

των σηµασιών τους που βρίσκονται εν χρήσει στην Κ.Ν.Γ. ∆ηλαδή, στη 

µακροδοµή του440, στο ληµµατολόγιό του να περιλαµβάνει το µεγαλύτερο 

δυνατό αριθµό των εν χρήσει λέξεων της Κ.Ν.Γ. 

γ) Η µικροδοµή του, δηλαδή η εσωτερική δοµή των ληµµάτων (οι 

πληροφορίες που δίνονται σε κάθε λεξικογραφικό άρθρο) να είναι τέτοια 

ώστε να υποβοηθά την έρευνά µας: να αναφέρονται η φωνητική καταγραφή 

του λήµµατος, οι κατά το δυνατόν περισσότερες σηµασίες του, οι διπλοί και 

οι παράγωγοι τύποι του (υποκοριστικά, µεγεθυντικά, παράγωγα επιρρήµατα) 

που συνήθως δεν καταχωρίζονται ως κύρια λήµµατα. Έτσι θα έχουµε τη 

                                                           
437 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. (1992) Νεοελληνική 
Γλώσσα. Α΄  Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου. Βιβλίο του ∆ασκάλου. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β., 11η έκδ., σελ. 118-
122. 

438 Βουγιούκα, Α. (1990), όπ.π., σελ. 2873-2874, όπου αναφορά του τρόπου κατασκευής τουςú 
Χαραλαµπάκη, Χρ. (1994),όπ.π., σελ. 20ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1995), όπ.π., σελ. 30,34. 

46 Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 315ú Templin M.C. (1957), όπ.π., σελ. 105ú D� Anna et. Al. (1991), 
όπ.π. σελ. 111ú Anglin, (1993) όπ.π., σελ. 11. 

440 Για τους όρους µακροδοµή και µικροδοµή στη λεξικογραφία βλ. Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. 
(1997), όπ.π., σελ. 152-153ú Hartmann, R.R.K. and James Gr. (1998), όπ.π., σελ. 91, 94. 
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δυνατότητα αντιπροσωπευτικότερης επιλογής λέξεων και από τις τέσσερις 

γραµµατικές κατηγορίες: ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα. 

Από τα λεξικά της Κ.Ν.Γ. που κυκλοφορούσαν στο εµπόριο κατά την εποχή του 

σχεδιασµού της έρευνας (Άνοιξη � Φθινόπωρο του 1999)441 τέσσερα πληρούσαν τα 

παραπάνω κριτήρια. Πρόκειται για τα εξής λεξικά: 

α) Κριαρά, Εµµ. (1995). Νέο Ελληνικό Λεξικό � Λεξικό της Σύγχρονης 

Ελληνικής ∆ηµοτικής Γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών [στο εξής «Λεξικό 

Κριαρά» (1995)]. 

β) Μανδαλά, Μ. (Επιµ.) (1997). Μείζον Ελληνικό Λεξικό. Αθήνα: Τεγόπουλος 

�Φυτράκης, [στο εξής «Λεξικό Μείζον» (1997)]. 

γ) Μπαµπινιώτη, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: 

Κέντρο Λεξικολογίας [στο εξής «Λεξικό Μπαµπινιώτη» (1998)]. 

δ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Σπουδών. Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1998) Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. [στο εξής «Λεξικό Ιδρ. 

Τριανταφυλλίδη» (1998)]. 

Για να επιλέξουµε αυτό που θα χρησιµοποιούσαµε στην έρευνά µας µελετήσαµε 

τόσο αυτά τα λεξικά, όσο και τη σχετική µε αυτά κριτική, έχοντας πάντα ως γνώµονα 

το σκοπό της έρευνάς µας. 

Γενικά, πρόκειται για χρηστικά λεξικά γραφείου, τα οποία προσπαθούν να 

περιγράψουν όσο το δυνατόν πιο πιστά την Κ.Ν.Γ., όπως αυτή γράφεται και 

οµιλείται σήµερα, και να αποτελέσουν λεξικά αναφοράς της σύγχρονης γλώσσας 

µας442.  

Στην προσπάθειά τους αυτή εµφανίζουν διαφορές µεταξύ τους σε αρκετά σηµεία443 

(π.χ. ορθογραφία444, ληµµατολόγιο), αλλά και δύο σηµαντικές για τον καθορισµό του 

ληµµατολογίου τους οµοιότητες. Πιο συγκεκριµένα: 

                                                           
441 Για κριτική παρουσίαση των περισσότερων λεξικών της Κ.Ν.Γ. βλ. Πετρούνια Ευάγγ. (1985). Τα 
λεξικά της Νέας Ελληνικής, οι ετυµολογίες τους και οι ετυµολογίες του λεξικού του Ιδρύµατος 
Τριανταφυλλίδη. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 3ης Ετήσιας Συνάντησης του 
Τµήµατος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
26-28 Απριλίου 1982. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων, σελ. 315-355ú Λεξικό 
Μπαµπινιώτη. (1998), όπ.π., σελ. 2050-2065ú Παπαναστασίου, Γ. (2001). Λεξικά της Νέας 
Ελληνικής. Στο Α.�Φ. Χριστίδη (Επιµ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 189-193. 

442 Μοσχονά, Σπ. (2000), όπ.π., σελ. 49. 
443 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 56-57. Πρόκειται για την πιο σηµαντική κριτική παρουσίαση 
των τεσσάρων λεξικών στους εξής τοµείς: ληµµατολόγιο, ορθογραφία, φωνητική µεταγραφή, 
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α) Προτίθενται να συµπεριλάβουν τον λεξιλογικό πλούτο της Κ.Ν.Γ. µε 

βασικό κριτήριο τη χρήση της λέξης: µόνο οι λέξεις που χρησιµοποιούνται 

στη σύγχρονη προφορική και γραπτή επικοινωνία εντάσσονται στα λεξικά, 

ενώ αποφεύγονται εκείνες που ανήκουν σε παλαιότερες περιόδους της 

γλώσσας µας και δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Έτσι, περιλαµβάνουν λέξεις 

λόγιες, λαϊκές, τις πολύ γνωστές ιδιωµατικές, τις πιο κοινές από τις χυδαίες 

και από τις µάγκικες, λέξεις ιστορικού λεξιλογίου, παρωχηµένου λεξιλογίου, 

νεολογισµούς, δάνεια, τους πιο κοινούς επιστηµονικούς όρους, τεχνικούς 

όρους, λέξεις της λογοτεχνίας που χρησιµοποιούνται στον κοινό λόγο, τις πιο 

γνωστές λέξεις από λεξιλόγια επαγγελµατικών, κοινωνικών και άλλων 

οµάδων και ξένες λέξεις που έχουν ενταχθεί στη γλώσσα µας. Το 

ληµµατολόγιο των λεξικών προέρχεται από ποικίλους τοµείς της προφορικής 

και γραπτής Κ.Ν.Γ.: καθηµερινή διαπροσωπική επικοινωνία, επιστηµονικό, 

δηµοσιογραφικό, πολιτικό λόγο, λογοτεχνία, επαγγέλµατα, από κάθε έκφανση 

της κοινωνικής ζωής445. 

β) ∆ε στηρίζονται σε corpus κειµένων446, σε σώµα γραπτών και προφορικών 

κειµένων της Κ.Ν.Γ. µε αποτέλεσµα την ύπαρξη διαφορών στη συγκρότηση 

του ληµµατολογίου τους. Έτσι η εφαρµογή του βασικού κριτηρίου για να 

συµπεριληφθεί µια λέξη στο λεξικό (η χρήση της στη σύγχρονη γλωσσική 

επικοινωνία) αποδυναµώνεται.  

Η ύπαρξη διαφορετικών ληµµάτων, ακόµα και της ίδιας οικογένειας λέξεων, στα 

τέσσερα λεξικά οφείλεται συνήθως στα υποκειµενικά κριτήρια των λεξικογράφων 

και όχι στον αριθµό των αναφορών των συγκεκριµένων ληµµάτων σε ένα σώµα 

                                                                                                                                                                     
µορφολογία, σύνταξη, υφολογία, ετυµολογία, σχόλια � υποδείξεις. Βλ. και Κριαρά, Εµµ. (2000α). 
Γλωσσοφιλολογικά. Ύστερο Βυζάντιο � Νέος Ελληνισµός. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, σελ. 208, 725-726. 

444 Για τις ορθογραφικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες εµφανίζονται στα τέσσερα λεξικά, και για τις 
διαφορετικές λύσεις που προτείνονται για την ορθογράφηση αρκετών λέξεων βλ. Ιορδανίδου, Α. 
(2000), όπ.π., σελ. 56ú Κωβαίου, Γ.Β. (1998). Γλώσσα έθιµο εθίµων. Ευθύνη, 320, σελ. 399-400, 
321, σελ. 443-444. Παπαγρηγορίου, Γ. (2000). Το ορθογραφικό πρόβληµα στη χώρα µας και η 
ανάγκη αντιµετώπισής του. Το Σχολείο και το Σπίτι, 39 (421), σελ. 45-47ú Ιορδανίδου, Α. (1998). Η 
ορθογραφία στα νεοελληνικά λεξικά. Γλώσσα, 44, σελ. 4-21ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (2001). 
Ορθογραφικά προβλήµατα της Νεοελληνικής. Μέντορας, 4, σελ. 185-195. 

445 Για το είδος και την προέλευση των ληµµάτων που περιλαµβάνει κάθε λεξικό βλ. Λεξικό Κριαρά. 
(1995), όπ.π., σελ. θ΄-ια΄ú Λεξικό Μείζον (1997), όπ.π., σελ. VII-VIII. Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998), 
όπ.π., σελ. 27-28ú Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998), όπ.π., σελ. ια΄, όπου και η αναλυτικότερη 
παρουσίαση της επιλογής των ληµµάτων. 

446 Για τη χρήση σώµατος κειµένων (corpus) στη λεξικογραφία βλ. Hartmann, R.R.K. and James Gr. 
(1998) όπ.π., σελ. 30-31ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1992), όπ.π., σελ. 310ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1995), 
όπ.π., σελ. 29-30. 
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κειµένων447. Οι διαφοροποιήσεις των λεξικών σε αυτό το σηµείο είναι ιδιαίτερα 

έντονες σε περιπτώσεις λέξεων λόγιων, ξένων, επιστηµονικών, τεχνικών όρων και 

διαλεκτικών τύπων448. 

Για να υπολογίσουµε τον αριθµό των ληµµάτων-λέξεων που καταγράφονται στα 

λεξικά ακολουθήσαµε την εξής διαδικασία449: Μετρήσαµε τα λήµµατα450 (κύρια και 

υπολήµµατα) κάθε δέκατης (10ης) σελίδας του λεξικού, αθροίσαµε τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων, διαιρέσαµε το άθροισµά τους δια του αριθµού των µετρήσεων και 

βρήκαµε το µέσο όρο ληµµάτων � λέξεων που περιέχονται σε κάθε σελίδα του 

λεξικού. Τέλος, πολλαπλασιάσαµε το µέσο όρο ληµµάτων-λέξεων ανά σελίδα µε το 

σύνολο των σελίδων του λεξικού. Το γινόµενο αποτελεί το σύνολο των ληµµάτων 

του λεξικού. Έτσι, στην περίπτωση του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) έχουµε: 

5.207 : 152 = 34,26 Χ 1512 = 51.801, όπου 

5.207 = το άθροισµα των ληµµάτων � λέξεων που περιέχονται σε κάθε δέκατη (10η) 

σελίδα του λεξικού. 

152 = ο αριθµός των µετρήσεων (1 µέτρηση για κάθε 10η σελίδα του λεξικού 

αρχίζοντας από την 1, 11, 21, 31, �..1511). 

34,26 = ο µέσος αριθµός ληµµάτων � λέξεων ανά σελίδα του λεξικού. 

1512 = οι σελίδες του λεξικού. 

51.801 = ο αριθµός των ληµµάτων � λέξεων που περιέχονται σε όλο το λεξικό. 

Τα λήµµατα είναι τυπωµένα σε κάθε λεξικό µε έντονα µαύρα (ή µε) µεγάλα 

γράµµατα. Τα κυρίως λήµµατα (κύρια λήµµατα) βρίσκονται στο αριστερό άκρο κάθε 

τυπογραφικής στήλης, συνήθως προεξέχουν από αυτήν, αποτελούν την κεφαλή 

(head) της καταχώρισης (entry) και είναι τυπωµένα µε έντονα µαύρα γράµµατα, 

συνήθως µεγαλύτερα από αυτά µε τα οποία είναι τυπωµένη η ερµηνεία τους. Τα 

υπολήµµατα (sub-lemmas) εντάσσονται στο κείµενο της καταχώρησης, συνήθως 

είναι παράγωγα του κύριου λήµµατος (επιρρήµατα, παραθετικά επιθέτων, 

υποκοριστικά, µεγεθυντικά) και τυπώνονται µε µαύρα έντονα γράµµατα µικρότερα 

όµως από αυτά του κύριου λήµµατος. Στα υπολήµµατα εντάσσουµε για πρακτικούς 

                                                           
447 Π.χ. Τα λήµµατα «έκζεµα», «εκζεµατικός» καταγράφονται και στα τέσσερα λεξικά, ενώ το λήµµα 

«εκζεµατογόνος» καταγράφεται µόνο στα Λεξικά Κριαρά (1995) και Μείζον (1997), το λήµµα 
«εκζεµατοποίηση» µόνο στο Λεξικό Κριαρά (1995), ενώ το λήµµα «εκζεµατώδης» µόνο στα Λεξικά 
Μείζον (1997) και  Ίδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 

448 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 56-57. 
449 Anglin, (1993), όπ.π., σελ. 44-45. 
450 Για τον τρόπο καταµέτρησης των ληµµάτων ενός λεξικού βλ. Landau, S. (1989), όπ.π., σελ. 84-87. 
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λόγους τους β΄ τύπους των κύριων ληµµάτων, και τα θηλυκά ουσιαστικά που 

παρατίθενται µετά από ουσιαστικό αρσενικού γένους (π.χ. εργάτης � εργάτρια). 

Επειδή σκοπός της έρευνάς µας είναι η καταµέτρηση των λέξεων που κατανοούν τα 

παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών, κατά τον υπολογισµό των ληµµάτων κάθε λεξικού 

καταµετρήσαµε µόνο εκείνα τα λήµµατα που έχουν λεξική και όχι γραµµατική 

σηµασία. Έτσι, δεν καταµετρήθηκαν προθήµατα, επιθήµατα, πρώτα και δεύτερα 

συνθετικά451. Αντίθετα, καταµετρήσαµε τα άρθρα, τις προθέσεις, τους συνδέσµους, 

τα επιφωνήµατα και τις αντωνυµίες διότι παρά το γεγονός ότι τα παιδιά δεν µπορούν 

να ορίσουν τις λέξεις αυτές, τις χρησιµοποιούν στο λόγο τους. 

Οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας διαφόρων 

εθνικοτήτων σε πολύ µεγάλο ποσοστό δεν θεωρούν ως «λέξεις» τις λειτουργικές 

λέξεις, δηλαδή τις λέξεις που έχουν γραµµατική σηµασία (προθέσεις, σύνδεσµοι, 

αντωνυµίες)452. Αυτό συµβαίνει, είτε διότι οι λειτουργικές λέξεις δεν έχουν αυτόνοµη 

σηµασιολογική ιδιότητα αλλά εξαρτώνται από το πλαίσιο της αναφοράς τους453 είτε 

διότι το παιδί αυτής της ηλικίας αγνοεί τις εννοιολογικές σχέσεις και τις συντακτικές 

εξαρτήσεις είτε επειδή δεν κατανοεί το λεξικό όρο «λέξη»454. Αντίθετα µε τους 

προηγούµενους ερευνητές η Karmiloff � Smith και οι συνεργάτες της χρησιµοποίη-

σαν στην έρευνά τους µε αµεσότερο τρόπο φυσική γλωσσική διαδικασία (χρήση 

ιστορίας) και έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 4;5-5 ετών αναγνωρίζουν στον ίδιο 

περίπου βαθµό ως λέξεις και τις λέξεις περιεχοµένου και τις λειτουργικές λέξεις455. 

Τα αποτελέσµατα αυτά ερµηνεύτηκαν µε βάση τη µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε456. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δείγµα των λέξεων που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνά 

µας αρχικά περιλαµβανόταν και η λέξη «µε». Τόσο κατά την προέρευνα, όσο και 

κατά την πιλοτική έρευνα κανένα από τα παιδιά δεν έδωσε ορισµό της λέξης αυτής 
                                                           
58 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 43.  
452 Bowey, J.A., Tunmer, W.E. and Pratt, C. (1984). Development of children�s understanding of the 

metalinguistic term �word�. Journal of Educational Psychology, 76, (3), σελ. 509-510ú Bowey, J.A. 
and Tunmer, W.E. (1984). Word awareness in children. In W.E. Tunnmer, C. Pratt, and M.L. 
Herriman, (Eds.), Metalinguistic awareness in Children: Theory, Research, and Implications. New 
York: Springer � Verlag, σελ. 76,78ú Beliakova, G.P. (1988). The segmentation of speech into words 
by the oldest preschool children. In J.A. Downing (Ed.), Cognitive Psychology and Reading in the 
U.S.S.R. Amsterdam: Elsevier, σελ. 349-350. 

453 Van Kleek, A. (1982). The emergence of linguistic awareness: A cognitive framework. Merill 
Palmer Quarterly, 28, (2), σελ. 237-265. Παράθεση στο Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 77. 

454 Karmiloff�Smith, A., Grant, J., Sims, K., Jones, M.C. and Cuckle, P. (1996). Rethinking 
metalinguistic awareness: representing and accessing knowledge about what counts as a �word�. 
Cognition, 58, σελ. 210-215, όπου και η σχετική συζήτηση. 

455 Karmiloff�Smith, A. et al. (1996), όπ.π., σελ. 212-213. 
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και όλα δυσκολεύονταν πάρα πολύ όταν τους ζητούσαµε να τη χρησιµοποιήσουν σε 

πρόταση. Τα ίδια παιδιά χρησιµοποιούσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όποτε 

χρειαζόταν το σύνδεσµο «µε» πολύ ορθά και από σηµασιολογικής και από 

συντακτικής άποψης. Επίσης, χρησιµοποιούσαν πολύ σωστά ποικίλους συνδέσµους 

(ότι, αλλά κ.ά.) και αντωνυµίες (αυτός, εκείνος κ.ά.). Αν και από το δείγµα των 

λέξεών µας αφαιρέσαµε τη λέξη «µε», δεν ήταν δυνατόν να µην καταµετρήσουµε 

στο σύνολο των λέξεων του λεξικού τους συνδέσµους, τις αντωνυµίες και τις 

προθέσεις. Αν δεν καταµετρούσαµε τις λέξεις αυτών των γραµµατικών κατηγοριών, 

ουσιαστικά θα τις αφαιρούσαµε από το σύνολο των λέξεων του λεξικού, µέρος του 

οποίου αποτελεί το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών. Κάτι τέτοιο όµως θα ήταν 

εντελώς αντιφατικό, αφού ουσιαστικά δεν θα µετρούσαµε στο δυνητικό δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών λέξεις που ανήκουν ήδη στο ενεργητικό τους λεξιλόγιο457. 

Συγκεκριµένα  κατά την καταµέτρηση των λέξεων που ληµµατογραφούνται στα 

λεξικά δεν καταµετρήσαµε τους εξής τύπους ληµµάτων: 

- Προθήµατα (π.χ. αντι-, αµφι- )458. 

- Επιθήµατα � Παραγωγικές καταλήξεις (π.χ. �αδα, -ισµός)459. 

- Πρώτα (α΄) και δεύτερα (β΄) συνθετικά (π.χ. αγαθο-, αγιο-, -αγορα, -

αγωγός). 

- Κλιτούς τύπους ρηµάτων που παραπέµπουν στο λήµµα, όπου 

καταχωρίζεται το ρήµα στο α΄ πρόσωπο ενικού (π.χ. εναγάγει         ενάγω,      

επέτυχα 

επιτυγχάνω). 

- Κλιτούς τύπους αντωνυµιών που παραπέµπουν στο λήµµα, όπου η 

αντωνυµία στο α΄ πρόσωπο ενικού (π.χ. εσείς       εσύ, εσένα        εσύ, της      

αυτός-η-ο460. 
                                                                                                                                                                     
456 Karmiloff�Smith, A. et al. (1996), όπ.π., σελ. 201-215. 
457 Έρευνες σε σώµατα λέξεων (corpus) έχουν δείξει ότι οι προθέσεις, τα άρθρα και οι σύνδεσµοι 
έχουν πολύ µεγάλη συχνότητα χρήσης π.χ. στις 7.300.000 λέξεις γραπτών και προφορικών κειµένων 
της αγγλικής γλώσσας στο Birminham Corpus of Current English υπήρχαν 160.000 αναφορές της 
πρόθεσης «to», 180.000 αναφορές του συνδέσµου «and» και της πρόθεσης «of», 153.000 αναφορές 
του άρθρου «a» και 350.000 αναφορές του οριστικού άρθρου «the». Καµία άλλη λέξη του corpus 
δεν εµφάνιζε πάνω από 100.000 αναφορές. Βλ. Hanks, P. (1990) Evidence and intuition in 
lexicography. In J. Tomaszczyk and B. Lewandowska�Tomaszczyk. (Eds). Meaning and 
Lexicography. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Linguistic and Literacy Studies in 
Eastern Europe (L.L.S.E.E.), Vol. 28, σελ. 36. Για τη µεγάλη συχνότητα χρήσης αυτών των 
γραµµατικών κατηγοριών στο βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής βλ. Κούλα, Λ. (1973), όπ.π., σελ. 35, 
150, 233. Για τη χρήση τους στο λόγο του παιδιού βλ. ενδεικτικά Foster�Cohen, S.H. (1999), όπ.π., 
σελ. 178-179 και Σαφαρίκα, Αγγ. (1961), όπ.π., σελ. 41-42. 

458 Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 442-445. 
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- Ειδικά στο Λεξικό Μείζον (1995) δεν καταµετρήσαµε τύπους της 

Καθαρεύουσας, οι οποίοι, αν και δεν χρησιµοποιούνται πλέον, 

καταγράφονται µε την ένδειξη Κ= καθαρεύουσα (π.χ. ελλειπτικότης, µάθησις, 

µεταγενεστέ-ρως). 

- Ειδικά στο Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998) δεν καταµετρήσαµε κύρια 

ονόµατα (π.χ. Ναταλία, Μαριάννα, Νατάσσα), τοπωνύµια πόλεων (π.χ. 

Κατερίνη, Κεφαλλονιά, Κίεβο), κρατών (π.χ. Κιριµπάτι, Κιργιζία, Βέλγιο)461 

ακρωνύµια, αρκτικόλεξα (π.χ. Μ.Α.Τ., Ε.Κ.Θ. κ.τ.ό.)462, παροιµίες (π.χ. 

βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα), ρηµατικές λεξικές φράσεις (π.χ. πάρε 

δώσε = δοσοληψία, µε παίρνει = έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι), 

λεξικοσυντακτικές λεξικές φράσεις (π.χ. µια για πάντα), ονοµατικές λεξικές 

φράσεις � πολυλεκτικά σύνθετα463 (π.χ. φακοί επαφής, Οµηρικοί Ύµνοι) 

                                                                                                                                                                     
459 Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 439-442. 
67 Τα παραδείγµατα προέρχονται από το Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 
461 Ο Crystal υποστηρίζει ότι συνήθως τα κύρια ονόµατα και τα τοπωνύµια δεν καταµετρούνται ως 
αληθινό λεξιλόγιο (true vocabulary). «Ειδάλλως θα θεωρούσαµε τους εαυτούς µας επαρκείς 
λεξιλογικά, όποτε ταξιδεύαµε σε µία ξένη χώρα και µαθαίναµε τα ονόµατα πόλεων, οδών και 
εµπορικών καταστηµάτων της». Crystal, D. (1996), όπ.π., σελ. 122. 

462 Τα ακρωνύµια ή αρκτικόλεξα είναι τύποι συντετµηµένων λέξεων, φράσεων ή όρων. Αποτελούνται 
από το πρώτο ή από τα δύο πρώτα γράµµατα ή από την πρώτη συλλαβή των λέξεων που αποτελούν 
το σύνθετο όρο ή τη φράση, έτσι ώστε η νέα σειρά που σχηµατίζουν τα γράµµατα να µπορεί να 
προφερθεί σαν µια λέξη (π.χ. �Ο.Τ.Ε.�, �Μ.Α.Τ.�, �ΠΑ.ΣΟ.Κ.�). Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται 
προφέρονται ως σειρές φωνηµάτων (π.χ. �κ.τ.λ.�, �π.χ.�). Πολλές φορές από τα ακρωνύµια 
παράγονται λέξεις (π.χ. ∆.Ε.Η. � δεητζής, ΠΑ.ΣΟ.Κ. � πασοκτζής, πασοκατζής). Τα ακρωνύµια, 
συνήθως, δεν εντάσσονται στο κύριο σώµα του λεξικού (λόγω του πλήθους τους, της µη σταθερής 
χρήσης τους στο χρόνο, της ασυµφωνίας στα κριτήρια επιλογής τους) αλλά σε ξεχωριστούς 
καταλόγους µετά το κυρίως σώµα του λεξικού. Βλ. Hartmann, R.R.K., and James, Gr. (1998), όπ.π., 
σελ. 1ú Mossman, J. (1993). (Ed.) Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary. Detroit � 
London: Gale Research Inc, Vol. 1, Part 1, σελ. IXú Landau, S.I. (1989), όπ.π., σελ. 27ú Crystal, D, 
(1996), όπ.π., σελ. 120ú Macridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 450-451ú Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. 
(1985). Η τυπολογία των νεολογισµών. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 3ης 
Ετήσιας Συνάντησης του Τµήµατος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 26-28 Απριλίου 1982. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Υπηρεσία 
∆ηµοσιευµάτων, σελ. 288-289ú Κλαίρη, Χ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1996), όπ.π., σελ. 104. 

463 Λεξικές φράσεις είναι οι µη µονολεκτικές λεξικολογικές µονάδες που αποτελούν πάγιες συνάψεις 
δύο ή παραπάνω λέξεων και η σηµασία τους δεν είναι το άθροισµα των σηµασιών των λέξεων από 
τις οποίες αποτελούνται, αλλά κάποια άλλη ξεχωριστή, λιγότερο ή περισσότερο αποµακρυσµένη 
από το άθροισµα αυτό. Η δυνατότητα παραγωγής λεξικών φράσεων µιας γλώσσας, όπως η Κ.Ν.Γ., 
είναι τόσο µεγάλη ώστε θεωρείται ότι είναι πρακτικώς αδύνατον να καταγραφούν όλες οι 
περιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι το φρασεολογικό υλικό µιας γλώσσας µπορεί να φθάσει το µισό 
σχεδόν του συνολικού της λεξιλογίου. Ο Lyons υποστηρίζει ότι οι λεξικές φράσεις αποτελούν 
ξεχωριστά λεξήµατα, τα φραστικά λεξήµατα ή λεξήµατα � φράσεις (phrasal lexemes) και ως τέτοια 
µπορούν να καταγράφονται στα λεξικά ως ξεχωριστά λήµµατα βλ. Lyons, J. (1977), όπ.π., σελ. 23ú 
Μότσιου, Β. (1994), όπ.π., σελ. 110. Στο Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998), πάρα πολλές λεξικές φράσεις 
καταγράφονται ως εσωτερικά λήµµατα µε έντονα µαύρα γράµµατα, όπως και τα υπολήµµατα. (βλ. 
Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998) όπ.π., σελ. 28, 32). Οι λεξικές φράσεις διακρίνονται σε ονοµατικές 
(π.χ. φακοί επαφής), ρηµατικές (π.χ. µου τη δίνει) και λεξικοσυντακτικές (π.χ. µια για πάντα). Οι 
ονοµατικές λεξικές φράσεις (πρόκειται κυρίως για µεταφραστικά δάνεια, διεθνισµούς και 
νεολογισµούς) έχουν συγκεκριµένο αντικείµενο αναφοράς και πολλές φορές αποτελούν όρους της 
επιστηµονικής και τεχνικής ορολογίας (π.χ. πυρηνική βόµβα, φακοί επαφής, ανιχνευτής µετάλλων). 
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στερεότυπες εκφράσεις της  λατινικής (π.χ. mea culpa), της αρχαίας (π.χ. 

Μολών λαβέ) και της νέας ελληνικής (π.χ. παίρνω το αίµα µου πίσω = 

εκδικούµαι)464. 

Αντίθετα, καταµετρήσαµε ως λέξεις τους εξής τύπους ληµµάτων: 

α) Ως ξεχωριστά λήµµατα καταµετρήθηκαν τα κύρια λήµµατα και τα 

ενταγµένα σε αυτά υπολήµµατα, όπως: 

- δεύτεροι τύποι των κύριων ληµµάτων διαφοροποιηµένοι φωνητικά ή 

µορφολογικά από αυτά (π.χ. µερµήγκι � µυρµήγκι, πουνέντης � πονέντες � 

πουνέντες, αδίσταχτος-η-ο/αδίστακτος-η-ο [φωνητικά διπλόµορφα]465 

αγαπάω-αγαπώ). 

                                                                                                                                                                     
Ο όρος ονοµατική λεξική φράση δε φαίνεται να είναι γενικά αποδεκτός, αφού στη βιβλιογραφία 
εµφανίζονται και οι όροι «φραστικό όνοµα», «πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα». Για τα είδη των 
λεξικών φράσεων και κυρίως για τις ονοµατικές λεξικές φράσεις βλ. Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. 
(1986), όπ.π., σελ. 131-208ú Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. (1996α). Η διδασκαλία των µη απλών 
λεξικών µονάδων της Νέας Ελληνικής. Στο Η Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα � Προβλήµατα 
∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Ίδρυµα Γουλανδρή � Χορν, σελ. 137-142ú Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. 
(1996), όπ.π., σελ. 100-103ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1992) όπ.π., σελ. 332-338ú Νάκα, Αθ. και 
Γαβριηλίδου, Ζ. (2000) Νεοελληνικά Αθησαύριστα (Μικρό Λεξικό). Γλώσσα, 50, σελ. 53-74, 51, 
σελ. 75-94, 52 (2001), σελ. 52-64ú Σετάτου, Μ. (1994). Γλωσσολογικές Μελέτες. Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Επιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Περίοδος Β΄. 
Τεύχος Τµήµατος Φιλολογίας. Παράρτηµα Αριθµ 4. Νάκα, Αθ. (1987) Ρηµατονοµικές � 
Ρηµατεπιρρηµατικές κτλ. περιφράσεις στη Νέα Ελληνική. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. 
Πρακτικά της 8ης Ετήσιας Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
27-29 Απριλίου 1987. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ. 345-377ú Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, 
Γ. (1996), όπ.π., σελ. 100-103ú Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 197-201. Hartmann, R.R. and 
James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 97ú Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 448-450ú Ράλλη, Αγγ. (1990). 
Λεξική φράση: Αντικείµενο µορφολογικού ενδιαφέροντος. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. 
Πρακτικά της 11ης Ετήσιας Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 26-28 Απριλίου 1990. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 
σελ. 139-158. Αποφασίσαµε να µη συµπεριλάβουµε την εξέταση της κατανόησης των λεξικών 
φράσεων από τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών στην έρευνά µας για τους εξής λόγους: 
α) Παρά τις σηµαντικές έως τώρα µελέτες λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία µια σειρά 
ερευνών που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την τυπολογία των λεξικών φράσεων, 
τη χρήση τους και την κατανόησή τους από τον φυσικό οµιλητή της Κ.Ν.Γ., ιδιαίτερα από το µικρό 
παιδί. 
β) Πολλές από τις λεξικές φράσεις της Κ.Ν.Γ. αναφέρονται σε επιστηµονικούς ή τεχνικούς όρους 
αποµακρυσµένους από το λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της ηλικίας (π.χ. ατοµική βόµβα, φακοί 
επαφής). 
Οπωσδήποτε, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κοµµάτι της γλωσσικής έρευνας στη παιδική 
ηλικία. Βλ. ενδεικτικά Γαβριηλίδου, Ζ. και Αλαµανή, Μ. (2002). Η αναγνώριση παγιωµένων 
εκφράσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας: πιλοτική µελέτη. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Σχολή 
Επιστηµών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ψυχοπαιδαγωγική της 
Προσχολικής Ηλικίας. Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου. Ρέθυµνο: Παιδαγωγικό Τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, σελ. 129-135. 

464 Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 482-487. 
465 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 195-197ú Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) όπ.π., σελ. 
ιβ΄-ιγ΄ú Σαραφίδου, Τρ. (1999). Οι λεξικογραφικές πολυτυπίες της νεοελληνικής γλώσσας και η 
λειτουργική τους εκµετάλλευση στη διδακτική πράξη. Γλώσσα, 47, σελ. 32-56ú Κακριδή�Ferrari, Μ. 
και Χειλά�Μαρκοπούλου, ∆. (1996). Η γλωσσική ποικιλία και η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως 
Ξένης Γλώσσας. Στο Η Νέα Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα. Προβλήµατα ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Ίδρυµα 
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- θηλυκοί τύποι που διαφοροποιούνται από τους αρσενικούς τύπους 

µορφολογικά και φωνητικά (π.χ. εργάτης � εργάτρια)466. 

- παράγωγοι τύποι των κύριων ληµµάτων, όπως υποκοριστικά (π.χ. 

κοριτσάκι)467, µεγεθυντικά (π.χ. κορίτσαρος), επιρρήµατα (π.χ. προσωπικά, 

προσωπικώς)468. 

β) Ως ένα λήµµα, δηλαδή µόνο µια φορά, καταµετρήθηκαν: 

- τα λήµµατα που είναι µεταξύ τους οµόηχα και οµόγραφα469 ταυτόχρονα, π.χ. 

«λίµα» [lìma] = οδοντωτό εργαλείο και «λίµα» [lìma] = πείνα, «αγγείο» 

[angìo] = δοχείο και «αγγείο» [angìo] = λεπτός σωλήνας του σώµατος, 

«σηµαντικός-ή-ό» [simandikόs] = που έχει ενδιαφέρον και «σηµαντικός-ή-ό» 

[simandikόs] = που δηλώνει, σηµαίνει κάτι. 

- οι θηλυκοί τύποι (επαγγελµατικών, κυρίως) που είναι οµόηχοι και 

οµόγραφοι µε τους αρσενικούς τύπους, π.χ. ο «φιλόλογος» [filόlogos] και η 

«φιλόλογος» [filόlogos]470. 

- τα οµόηχα και οµόγραφα επίθετα και ουσιαστικοποιηµένα επίθετα, π.χ. 

«εκπαιδευτικός-ή-ό» [ekpeδeftikόs] και «εκπαιδευτικός» [ekpeδeftikόs]471. 

Γενικά, αντιµετωπίσαµε τα οµόηχα και ταυτόχρονα οµόγραφα λήµµατα ως 

πολύσηµα472, για να τα καταµετρήσουµε ως ένα λήµµα. Κάθε οµάδα οµόγραφων και 

οµόηχων ταυτόχρονα ληµµάτων καταµετρήθηκε ως ένα λήµµα, για να αποφευχθούν 

υπερεκτιµήσεις του συνολικού λεξιλογίου των υποκειµένων473. Εξαίρεση 

αποτέλεσαν τα επιρρήµατα που παράγονται από επίθετα και είναι οµόηχα και 

οµόγραφα µε τον θηλυκό τύπο του επιθέτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα επιρρήµατα 

µετρήθηκαν ως ξεχωριστά λήµµατα. Έτσι, π.χ. το επίθετο «γενναίος-α-ο» [jenèos-a-

o]και το επίρρηµα «γενναία» [jenèa] µετρήθηκαν ως δύο λήµµατα. Για την πλήρη 

                                                                                                                                                                     
Γουλανδρή � Χόρν, σελ. 17-51ú Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π., σελ. 75-76ú Τσολάκη, Χρ. (1995), 
όπ.π., σελ. 171-178. 

466 Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 221-222ú Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π., σελ. 78. 
467 Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π., σελ. 75-76. 
468 Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 240ú Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π., σελ. 78. 
469 Οµόηχες είναι οι λέξεις που έχουν ίδια προφορά, αλλά διαφορετική ορθογραφία και σηµασία. 
Οµόγραφες είναι οι λέξεις που έχουν ίδια προφορά και ορθογραφία, αλλά διαφορετική ετυµολογία 
και σηµασία. Βλ. Τοµπαϊδη, ∆. (1998) όπ.π., σελ. 114-123, 151-153ú Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη 
(1998), όπ.π., σελ. ιβ΄ú Crystal, D. (1993), όπ.π., σελ. 167ú Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 86ú 
Hartmann, R.R.K. and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ 69. 

470 Πρβλ. Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π., σελ. 75. 
471 Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 220-221. 
472 Για την πολυσηµία των λέξεων στην ελληνική γλώσσα βλ. Τοµπαΐδη. ∆. (1995), όπ.π., σελ. 306-

313ú Mackridge, P. (1990), όπ.π., σελ. 455-457. 
80 Για την καταµέτρηση των οµόγραφων λέξεων βλ. D� Anna et.αl. (1991), όπ.π., σελ. 114ú Anglin, J. 

(1993), όπ.π., σελ. 15-16, 43-44ú Nation, I.S.P. (2001), όπ.π., σελ. 49-51. 
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διασάφηση της καταµέτρησης των οµόγραφων και οµόηχων ληµµάτων σηµειώνουµε 

εδώ ότι καταµετρήθηκαν ως ξεχωριστά λήµµατα. 

- τα οµόγραφα αλλά όχι οµόηχα λήµµατα π.χ. «βιάζω» [viazo] = εξαναγκάζω 

σε σεξουαλική πράξη και «βιάζω» [vjazo] = πιέζω χρονικά. 

- τα οµόηχα αλλά όχι οµόγραφα λήµµατα π.χ. «τείχος» [tiχos] και «τοίχος» 

[tiχos]. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την καταµέτρηση ληµµάτων (κυρίως διπλών 

τύπων και υποκοριστικών), τα οποία καταχωρίζονται στα λεξικά ως κύρια λήµµατα 

και παραπέµπουν σε άλλα κύρια λήµµατα, όπου ερµηνεύονται. Τα λήµµατα αυτά 

µετρήθηκαν µόνο µια φορά στο κύριο λήµµα όπου ερµηνεύονται. Έτσι, π.χ. το κύριο 

λήµµα «µερµήγκι» παραπέµπει στο κύριο λήµµα «µυρµήγκι» (κοινότερος τύπος), 

όπου αναφέρεται ως δεύτερος τύπος. Εκεί καταµετριέται για µία και µόνη φορά. 

Οµοίως το κύριο λήµµα «ναΐσκος» παραπέµπει στο κύριο λήµµα «ναός» όπου 

αναφέρεται και ερµηνεύεται ως υποκοριστικό. Εκεί καταµετριέται για µία και µόνη 

φορά474. Έτσι αποφύγαµε την καταµέτρηση του ίδιου λήµµατος επί δύο φορές. 

Εντελώς διευκρινιστικά αναφέρουµε ότι τόσο τα επίθετα (π.χ. ένοχος-η-ο) όσο και τα 

ρήµατα που σχηµατίζουν ενεργητική και παθητική φωνή (κτυπάω, -ιέµαι) 

καταµετρήθηκαν ως ένα λήµµα. 

Μετά την εφαρµογή των παραπάνω αρχών στην καταµέτρηση των ληµµάτων του 

λεξικού, γίνεται προφανές ότι οι αριθµοί των ληµµάτων που καταµετρήθηκαν 

περιλαµβάνουν το σύνολο των µονολεκτικών λεξηµάτων που έχουν λεξική σηµασία, 

διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ορθογραφία ή ως προς τη φωνητική µεταγραφή 

τους και αποτελούν λήµµατα του λεξικού. Έτσι, ορίζοντας ακόµα πιο συγκεκριµένα 

τον όρο «λέξη» για τις ανάγκες της έρευνάς µας, τον προσδιορίζουµε ως «το 

µονολεκτικό λέξηµα που καταχωρίζεται (ως κύριο λήµµα ή ως υπολήµµα) και  

ερµηνεύεται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο σε λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας 

(Κ.Ν.Γ.)». 

Από την µελέτη των τεσσάρων λεξικών της Κ.Ν.Γ. και την καταµέτρηση των 

ληµµάτων τους προέκυψαν τα εξής δεδοµένα: 

Λεξικό Κριαρά (1995). Ερµηνεύει περίπου 48.783 λέξεις.  

                                                           
474 Τα παραδείγµατα από το Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 
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Σύµφωνα µε τον υπολογισµό της Ιορδανίδου475 περιέχει 50.000 κύρια λήµµατα. 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Γαλάντη 60.000 και του Μουτζούρη 62.000 

λήµµατα.476. Σύµφωνα µε τον Μπαµπινιώτη το Λεξικό Κριαρά (1995) «ξεχωρίζει ως 

προς την ευστοχία των ερµηνευµάτων και την πληρότητα στην επεξεργασία των 

χρήσεων κάθε λήµµατος»477. 

Λεξικό Μείζον (1997). Ερµηνεύει περίπου 56.342 λέξεις. 

Σύµφωνα µε την Ιορδανίδου περιλαµβάνει περίπου 60.000 λήµµατα478. Στο 

ληµµατολόγιό του περιλαµβάνει ως υπολήµµατα πάρα πολλούς τύπους της 

καθαρεύουσας, πολλοί από τους οποίους δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι για κάθε σχεδόν επιρρηµατικό τύπο µε κατάληξη �α, το Λεξικό 

Μείζον (1997) καταγράφει και τον αντίστοιχο επιρρηµατικό τύπο της καθαρεύουσας 

µε κατάληξη �ως, εντός παρενθέσεως επισηµαίνοντάς τον µε το γράµµα Κ π.χ. 

προγενέστερα (Κ προγενεστέρως). Το ίδιο εφαρµόζεται και για τα ουσιαστικά, π.χ. 

ράχη (Κ ράχις). Έτσι, το Λεξικό αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα τον αναγνώστη να 

αντιληφθεί ποιοι τύποι παραµένουν εν χρήσει στη σύγχρονη Κ.Ν.Γ., καθώς τίποτα 

σχετικό δεν αναφέρεται ούτε στον πρόλογο του Λεξικού479. Αν επιλέγαµε το Λεξικό 

Μείζον (1997) ως σώµα λέξεων στην έρευνά µας, θα έπρεπε να τεθούν κάποιοι 

περιορισµοί για την περίπτωση τυχαίας επιλογής λέξεων της καθαρεύουσας, πράγµα 

που θα δυσκόλευε και θα έκανε πιο περίπλοκη τη διαδικασία επιλογής των λέξεων 

του δείγµατος.  

Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998). Ερµηνεύει περίπου 62.000 λέξεις. 

                                                           
475 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 56. Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι η Ιορδανίδου καταµετρά όλα τα 
κύρια λήµµατα, ενώ στη δική µας καταµέτρηση δεν συµπεριλαµβάνονται λήµµατα µε γραµµατική 
σηµασία (επιθήµατα, προθήµατα, α΄, β΄ συνθετικά) και τα κύρια λήµµατα, τα οποία παραπέµπουν σε 
άλλα λήµµατα, όπου ερµηνεύονται. Στην καταµέτρηση της Ιορδανίδου δεν συµπεριλαµβάνονται τα 
υπολήµµατα, ενώ στη δική µας συµπεριλαµβάνονται. Εποµένως, µικρές διαφοροποιήσεις στον 
υπολογισµό των ληµµάτων των λεξικών είναι λογικό ότι θα υπάρχουν. 

476 Μουτζούρη, Κ. (1995) Εµµανουήλ Κριαρά. Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής ∆ηµοτικής Γλώσσας. 
(Βιβλιοπαρουσίαση). Θαλλώ, 7, σελ. 171. Γαλάντη, Γ. (1995). 60.000 λήµµατα.  ∆ιαβάζω, 335, σελ. 
88. Για κριτική παρουσίαση του Λεξικού Κριαρά (1995) βλ. Τριανταφυλλόπουλου, Ν. (1995). 
Λεξιλογικά της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Εφηµ. Η Καθηµερινή, 26 Σεπτεµβρίου 1995, σελ. 10ú 
Σύνταξης (1995) Εµµανουήλ Κριαρά. Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης ∆ηµοτικής Γλώσσας. 
Φιλόλογος, 81, σελ. 161-162ú Κούρτοβικ, ∆. (1998). Από τον σκύφο ως την εντούρο. Εφηµ. Τα Νέα 
14 Απριλίου 1998, σελ. 27. 

477 Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998), όπ.π., σελ. 2058. 
478 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 56. 
479 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 56-57. Για κριτική παρουσίαση του Λεξικού Μείζον (1997) βλ. 
Κούρτοβικ, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 27ú Παπαλέξη, Η. (1998). Παρουσίαση: Μείζον Ελληνικό Λεξικό. 
∆ιαβάζω, 382, σελ. 22-23. 
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Η Ιορδανίδου µετρώντας όλων των ειδών τα κύρια λήµµατα του Λεξικού αυτού τα 

υπολογίζει σε 60.000480. Το λεξικό αυτό περιλαµβάνει πολλούς λόγιους τύπους (π.χ. 

βασίλειο και βασίλειον) χωρίς διαφανή κριτήρια επιλογής και στο θέµα της 

ορθογραφίας διαφοροποιείται αρκετά από την επίσηµη (σχολική), καθώς υποστηρίζει 

την αρχή της ορθογράφησης των λέξεων µε βάση παλαιότερους τύπους της 

ελληνικής γλώσσας και όχι µε βάση την αρχή της απλοποίησης481. Το Λεξικό 

Μπαµπινιώτη (1998) έχει χαρακτήρα έντονα εγκυκλοπαιδικό («υβρίδιο λεξικού και 

εγκυκλοπαίδειας»)482, καθώς περιλαµβάνει πολλές εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες. Ο 

έντονος εγκυκλοπαιδισµός του, ο οποίος σχολιάζεται από άλλους θετικά και από 

άλλους αρνητικά483, δεν εντοπίζεται µόνο στις ερµηνείες των ληµµάτων αλλά και 

στις κατηγορίες των ληµµάτων που ερµηνεύει (π.χ. ακρωνύµια, αρκτικόλεξα, κύρια 

ονόµατα, ονόµατα πόλεων και κρατών). Η χρησιµοποίηση του Λεξικού 

Μπαµπινιώτη (1998) ως σώµατος λέξεων στην έρευνά µας θα απαιτούσε για την 

τυχαία επιλογή του δείγµατος των λέξεων τη σύνταξη ενός αρκετά εκτεταµένου 

καταλόγου εξαιρέσεων ληµµάτων και υποληµµάτων (ακρωνύµιων, αρκτικόλεξων, 

κύριων ονοµάτων, λεξικών φράσεων, παγιωµένων φράσεων, λατινικών φράσεων, 

παροιµιών), πράγµα που θα έκανε πιο περίπλοκη τη διαδικασία επιλογής των λέξεων 

του δείγµατος. 

 

 

Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). Ερµηνεύει περίπου 51.801 λέξεις. 

                                                           
480 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 56. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον αριθµό των 150.000 λέξεων � 
φράσεων που περιέχει το Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998), όπως αναγράφεται στο εξώφυλλό του, 
συνυπολογίζονται και οι λεξικοί τύποι από όλες τις ιστορικές περιόδους της ελληνικής γλώσσας, οι 
οποίοι παρατίθενται στην ετυµολογία, στη γραµµατική, στα Σχόλια και στους Πίνακες του λεξικού. 
Βλ. Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998), όπ.π., σελ. 27. 

481 Ιορδανίδου, Α. (2000), όπ.π., σελ. 57.  
482 Μπουκάλα, Π. (1998). Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Εφηµ. Η Καθηµερινή, 23 Ιουνίου 

1998, σελ. 10. 
483 Για παρουσιάσεις και κριτικές του Λεξικού Μπαµπινιώτη (1998) βλ. Παπαγιαννίδου, Μ. (1998). Ο 
Θησαυρός της ελληνικής γλώσσας. Εφηµ. Το Βήµα, 10 Μαΐου 1998, σελ. 8-9ú Βώρου, Φ. (1998α). 
Ορισµένες προοιµιακές παρατηρήσεις. Εφηµ. Η Καθηµερινή, 23 Ιουνίου 1998, σελ. 10ú Βώρου, Φ. 
(1998β). Παρατηρήσεις για µια λεξικογραφική προσπάθεια. Γλώσσα, 46, σελ. 75-79ú Βώρου, Φ. 
(1998γ). Μερικές επισηµάνσεις για ένα Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Φιλόλογος, 93, σελ. 
265-268ú Μαραβέλια, Χ. (1999). �΄Α µεν συνήκα πρόχειρα � (Ολίγα κριτικά για το «Λεξικό 
Μπαµπινιώτη»). ∆ιαβάζω, 395, σελ. 33-35ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1998). Γ. Μπαµπινιώτη: «Λεξικό 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Βιβλιοκρισία). Η λέξη, 145-146, σελ. 445-448ú Κριαρά, Εµµ. 
(2000β). Το Λεξικό Μπαµπινιώτη και η δηµοτική. Εφηµ. Η Καθηµερινή, 5 Νοεµβρίου 2000, σελ. 
58ú Καλιόρη, Γ.Μ. (1998). Το Λεξικό Μπαµπινιώτη. Νέα Εστία, 144, (1706), σελ. 1056-1082ú 
Goutsos, D. (1999). George Babiniotis. Γεώργιος ∆. Μπαµπινιώτης. Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας.(Βιβλιοκρισία). Journal of Modern Greek Studies, 17 (1), σελ. 163-170. 
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Η Ιορδανίδου υπολογίζει τα κύρια λήµµατα σε 45.000484, ενώ ο Πετρούνιας485 και η 

Τζιβανοπούλου σε 50.000, περίπου486. Πρόκειται για ένα καθαρά «γλωσσικό» 

λεξικό487, το οποίο προσπαθεί να καλύψει το λεξιλόγιο της Κ.Ν.Γ., χωρίς να 

περιλαµβάνει λεξικούς τύπους λόγιους ή της καθαρεύουσας ούτε τύπους λαϊκούς � 

δηµοτικούς που δεν χρησιµοποιούνται πλέον και χωρίς να εµφανίζει στοιχεία 

εγκυκλοπαιδισµού ως προς τη σύσταση του ληµµατολογίου του. Ως υπολήµµατα 

ερµηνεύει µόνο δεύτερους τύπους των κύριων ληµµάτων, τους θηλυκούς τύπους των 

επαγγελµατικών και τα παράγωγα του κύριου λήµµατος (επιρρήµατα, µεγεθυντικά, 

υποκοριστικά). Το λεξικό αυτό εφαρµόζει την επίσηµη (σχολική) ορθογραφία488 και 

παραθέτει τη φωνητική µεταγραφή των ληµµάτων του, στοιχείο που µας βοηθά πολύ 

στη σωστή προφορά των λέξεων στο πλαίσιο της έρευνάς µας αλλά και στην 

επισήµανση των οµόηχων λέξεων489. Τόσο η µακροδοµή του όσο και η µικροδοµή 

του εξυπηρετούν τις ανάγκες της έρευνάς µας, περισσότερο από κάθε άλλο λεξικό. 

Οι εξαιρέσεις ληµµάτων και υποληµµάτων του Λεξικού κατά την επιλογή των 

λέξεων του δείγµατος είναι οι λιγότερες από κάθε περίπτωση, στην οποία θα 

επιλέγαµε άλλο λεξικό. 

Θεωρούµε ότι το Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) αποτελεί το πιο ικανοποιητικό 

σώµα λέξεων για τους σκοπούς της έρευνάς µας λόγω του αριθµού των λέξεων που 

ερµηνεύει και, ιδιαίτερα, λόγω των κατηγοριών που ερµηνεύει ως υπολήµµατα. 

Είναι ανάγκη να τονίσουµε εδώ προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι και τα τέσσερα 

λεξικά είναι πολύ σηµαντικά αποκτήµατα � επιτεύγµατα της ελληνικής 

                                                           
484 Ιορδανίδου , Α. (2000), όπ.π., σελ. 56.  
485 Πετρούνια, Ευαγγ. (1985), όπ.π., σελ. 354, όπου µια σύντοµη παρουσίαση της εργασίας και των 
αρχών του λεξικού. 

486 Τζιβανοπούλου, Α. (1997). Το λεξικό της Νέας Ελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Σπουδών. Στο Χρ. Τσολάκη (Επιµ.), όπ.π., σελ. 187. Πρόκειται για παρουσίαση και κριτική ενός 
δείγµατος του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη που είχε εκδοθεί το έτος 1987: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη. (1987). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. (∆είγµα: ψηφία Ζ, Η, Θ, Ι). 
Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Κριτικές για το δείγµα αυτό βλ. Μπαµπινιώτη, Γ. (1994), όπ.π., σελ. 424-426ú 
Σύνταξη (1987). Ένα χρήσιµο Λεξικό, µια υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας. Φιλόλογος, 50, 
σελ. 259-261ú Χαραλαµπάκη, Χρ. (1992), όπ.π., σελ. 309-325. 

487 Τζιβανοπούλου, Α. (1997), όπ.π., σελ. 186. Για την έννοια «γλωσσικό λεξικό» βλ. Πετρούνια, 
Ευαγγ. (1985), όπ.π., σελ. 319. 

488 Τζιβανοπούλου, Α. (1997), όπ.π., σελ. 188. 
489 Για παρουσιάσεις και κριτικές του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) βλ. Κεχαγιόγλου, Γ. 

(1999α). Από την κληρονοµιά ενός πρακτικού δηµοτικιστή. Εφηµ. Η Καθηµερινή, 12 Ιανουαρίου 
1999, σελ. 12ú Κεχαγιόγλου, Γ. (1999β). Ένα λεξικό διεθνών προδιαγραφών. ∆ιαβάζω, 395, σελ. 30-
32ú Τσολάκη, Χρ. (1999). Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Φιλόλογος, 95, σελ. 112-116ú 
Τσολάκη, Σ. (2000). Ένα «ιδρυµατικό» λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Εφηµ. Η Καθηµερινή, 5 
Νοεµβρίου 2000, σελ. 58ú Τζιβανοπούλου, Α. (1997), όπ.π., σελ. 184-193, όπου και παρουσίαση του 
τρόπου εργασίας για τη σύνταξη του Λεξικούú Κριαρά, Εµµ. (2000α), όπ.π., σελ. 356-359. 



 343

λεξικογραφίας490και ότι η επιλογή του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) για την 

έρευνά µας δεν απαξιώνει ούτε περιφρονεί τα άλλα τρία λεξικά, αλλά απλώς δείχνει 

ότι ως πιο κατάλληλο για το σκοπό της έρευνάς µας θεωρήσαµε το συγκεκριµένο 

Λεξικό. Ίσως για κάποια άλλη έρευνα µε άλλους σκοπούς καταλληλότερο να είναι 

κάποιο από τα υπόλοιπα τρία Λεξικά. 

 

Αφού επιλέξαµε το Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) ως το σώµα των λέξεων, από 

το οποίο θα επιλέγαµε το δείγµα των λέξεων της έρευνας, καθορίσαµε και τη µέθοδο 

επιλογής των λέξεων τηρώντας τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Η µέθοδος επιλογής του δείγµατος των λέξεων πρέπει να δίνει δείγµα 

λέξεων αντιπροσωπευτικό του συνολικού αριθµού των λέξεων που 

ερµηνεύονται στο Λεξικό, από όλες τις γραµµατικές κατηγορίες. 

β) Η µέθοδος επιλογής του δείγµατος των λέξεων πρέπει να παρέχει την ίδια 

πιθανότητα επιλογής σε κάθε λέξη που ερµηνεύεται (είτε ως κύριο λήµµα είτε 

ως υπολήµµα) στο λεξικό. 

γ) Η µέθοδος επιλογής του δείγµατος των λέξεων πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν απλή και σαφής, ώστε να διευκολύνει τόσο την επιλογή των λέξεων 

όσο και τον επανέλεγχο της επιλογής τους. 

Έτσι, η µέθοδος επιλογής των λέξεων που αποτέλεσαν το δείγµα λέξεων ακολούθησε 

τα εξής στάδια: 

α) Επιλέξαµε το δεύτερο τυπωµένο µε έντονα µαύρα γράµµατα λήµµα κάθε 

σελίδας του Λεξικού. Μοναδικός περιορισµός ήταν µα µην υπάρχει πάνω από 

το λήµµα αστερίσκος (*), σηµάδι που παραπέµπει για ερµηνεία του 

συγκεκριµένου λήµµατος σε άλλο λήµµα του Λεξικού. Με αυτή τη µέθοδο 

επιλογής ικανοποιούνται και οι τρεις προϋποθέσεις που έχουµε διατυπώσει 

παραπάνω491. 

 

 

Με την εφαρµογή της µεθόδου που περιγράψαµε ανωτέρω συγκεντρώσαµε 

ένα µεγάλο δείγµα αποτελούµενο από 1512 λήµµατα, ένα από κάθε σελίδα 

του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). Επειδή το δείγµα αυτό είναι 
                                                           
490 Αποστολάκη, Σ. (1999). «Θα ήταν άσχηµο να είχαµε µόνο ένα λεξικό». (Συνέντευξη του Καθηγητή 
Γ. Παράσογλου). Εφηµ. Ελευθεροτυπία, 5 Ιανουαρίου 1999ú Μοσχονά, Σπ. (2000α), όπ.π., σελ. 49. 
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ιδιαίτερα µεγάλο, ακολουθώντας τη δοκιµασµένη µεθοδολογική πρακτική του 

Anglin492 το διαιρέσαµε σε τρία µικρότερα δείγµατα που είναι και εύχρηστα 

στην έρευνα και τόσο ευµεγέθη, ώστε να δίνουν ένα αρκετά µεγάλο βαθµό 

εµπιστοσύνης στους σχετικούς µε το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου 

υπολογισµούς. Η διαίρεση του αρχικού δείγµατος σε τρία µικρότερα έγινε µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε το κάθε δείγµα να είναι αντιπροσωπευ-τικό του συνόλου 

των ληµµάτων του Λεξικού. Έτσι κάθε δείγµα περιλαµβάνει 504 λήµµατα. Το 

Α΄ δείγµα περιλαµβάνει τα λήµµατα 1ο, 4ο, 7ο, �1510ο. Το Β΄ δείγµα 

περιλαµβάνει τα λήµµατα 2ο, 5ο, 8ο�.1511ο και το Γ΄ δείγµα τα λήµµατα 3ο, 

6ο, 9ο�.1512ο. Από τα τρία ισοδύναµα δείγµατα επιλέχθηκε τυχαία µε 

κλήρωση το Β΄, για να αποτελέσει το δείγµα λέξεων της έρευνάς µας. 

β) Από τα 504 λήµµατα που περιλάµβανε αρχικά το δείγµα µας αφαιρέσαµε 

39 που αποτελούσαν λήµµατα µε γραµµατική σηµασία (προθήµατα, 

επιθήµατα, α΄ και β΄ συνθετικά, π.χ. ισ-, -ινός, αρχί-, -δοσία) και παρέµειναν 

συνολικά 465 λήµµατα µε λεξική σηµασία (λέξεις). Αυτές οι 465 λέξεις 

αποτελούν το συνολικό δείγµα λέξεων της έρευνάς µας. Στις 465 αυτές λέξεις 

διατηρήσαµε και τους συνδέσµους, προθέσεις, αντωνυµίες, επειδή αρκετές 

λέξεις, οι οποίες ανήκουν στις παραπάνω γραµµατικές κατηγορίες, έχουν ήδη 

ενταχθεί στο ενεργητικό λεξιλόγιο των παιδιών (π.χ. µε). Το δείγµα των 465 

λέξεων αποτελείται από 250 ουσιαστικά (ποσοστό 53,76% του δείγµατος), 63 

ρήµατα (ποσοστό 13,55%), 117 επίθετα (ποσοστό 25,16%)493, 29 επιρρήµατα 

(ποσοστό 6,24%) και από 6 λέξεις άλλων γραµµατικών κατηγοριών � 

αντωνυµίες, προθέσεις και συνδέσµους � (ποσοστό 1,29%). Παρόµοια είναι 

και η σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες και των άλλων δύο δειγµάτων 

λέξεων (Α΄ και Γ΄) που δεν χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνάς µας494. 

                                                                                                                                                                     
491 Πρβλ. την επιλογή των λέξεων του δείγµατος στις έρευνες των Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 43ú 

Smith, M.K. (1941), όπ.π., σελ. 315-316 και D� Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 115-116. 
492 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 43-44. 
493 Στη γραµµατική κατηγορία των επιθέτων κατατάξαµε και τις επιθετικοποιηµένες µετοχές µέσου 
παθητικού παρακείµενου σε �µενος. «Η µετοχή αυτή έχει έντονα ονοµατικό χαρακτήρα (λειτουργία 
επιθέτου και ουσιαστικού)» Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώτη, Γ. (1999), όπ.π., σελ. 123. «Σαν επίθετο 
δηλώνει τη συντελεσµένη ενέργεια ή κατάσταση» Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 348. Βλ. 
σχετικά και Θωµαδάκη, Ευαγγ. (1996), όπ.π., σελ. 81. 

494 Πρβλ. τα δύο δείγµατα λέξεων, Α΄ και Β΄, στην έρευνα της D�Anna et al. που αποτελούνται από 
ουσιαστικά κατά 49% το Α΄ και κατά 56% το Β΄, από ρήµατα κατά 11,6% το Α΄ και κατά 15,3% το 
Β΄, από επίθετα κατά 19,5% το Α΄ και κατά 15,8% το Β΄ και από επιρρήµατα, αντωνυµίες και λέξεις 
που µπορούν να καταταγούν σε περισσότερες από µία γλωσσικές κατηγορίες κατά 19,5% το Α΄ και 
κατά 13,2% το Β΄. (D�Anna, C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 116). 



 345

Ο τρόπος, µε τον οποίο εργαστήκαµε για την επιλογή των 465 λέξεων του 

δείγµατος, εκτιµούµε495 ότι µας οδηγεί στην κατασκευή ενός δείγµατος 

λέξεων αντιπροσωπευτικού του συνόλου λέξεων του λεξικού. Εποµένως, το 

δείγµα των 465 λέξεων είναι αντιπροσωπευτικό των λέξεων που 

ερµηνεύονται στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 

Για να ελέγξουµε το βαθµό αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος των 

λέξεων προχωρήσαµε σε µια επιπρόσθετη διαδικασία: εφαρµόσαµε τη µέθοδο 

της αναλογικά στρωµατοποιηµσένης κατανοµής των λέξεων του Λεξικού και 

του δείγµατος, όπως την εφάρµοσαν η D�Anna et al.496. Κατά την εφαρµογή 

αυτής της µεθόδου κάθε στρώµα λέξεων εµφανίζεται στο δείγµα λέξεων µε το 

ίδιο περίπου ποσοστό επί τοις εκατό (%), µε το οποίο εµφανίζεται στο σώµα 

των λέξεων � λεξικό, µε αποτέλεσµα το δείγµα των λέξεων να είναι 

αντιπροσωπευτικό του λεξικού. Προχωρήσαµε, λοιπόν, στις εξής ενέργειες: 

- Καθορίσαµε ως στρώµατα τα γράµµατα 

της αλφαβήτου. Εποµένως, είχαµε 24 στρώµατα. 

- Εντάξαµε τις λέξεις που ερµηνεύονται ως 

κύρια λήµµατα και υπολήµµατα στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) 

στα παραπάνω στρώµατα ανάλογα µε το αρχικό τους γράµµα. 

- Μετρήσαµε τις λέξεις κάθε στρώµατος. 

- Υπολογίσαµε το ποσοστό επί τοις εκατό 

(%) που καταλαµβάνει κάθε στρώµα στο σύνολο του Λεξικού Ιδρ. 

Τριανταφυλλίδη (1998). 

- Με βάση το ποσοστό αυτό κατατάξαµε τα 

στρώµατα κατά φθίνουσα σειρά. 

Στις ίδιες ακριβώς ενέργειες προχωρήσαµε και µε τις 465 λέξεις του 

δείγµατος. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7. 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα 5.7 σηµειώνεται η κατάταξη των στρωµάτων 

κατά φθίνουσα σειρά, στην τρίτη και στην έκτη στήλη ο αριθµός των λέξεων 

κάθε στρώµατος στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) και στο δείγµα των 

λέξεων, στην τέταρτη και στην έβδοµη στήλη το ποσοστό επί τοις εκατό (%) 

                                                           
495 Βλ. Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 43-45, 69, 76. 
496 D�Anna C.A. et al. (1991), όπ.π., σελ. 115-116. 
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του στρώµατος στο σύνολο του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) και στο 

σύνολο του δείγµατος λέξεων. 

 

Πίνακας 5.7 

Αναλογικά στρωµατοποιηµένη κατανοµή των λέξεων του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) και 

των λέξεων του δείγµατος. 

 

Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) ∆είγµα λέξεων Φθίνουσα 

σειρά 

κατάταξης 

Στρώµατα 

λέξεων 
Ν1 %1 Στρώµατα 

λέξεων 
Ν2 %2 

1 α 8668 16,73 α 82 17,63 

2 π 6064 11,71 π 58 12,47 

3 ε 5139 9,92 ε 46 9,89 

4 κ 5105 9,85 κ 44 9,46 

5 σ 4385 8,46 σ 41 8,82 

6 µ 3118 6,02 µ 27 5,80 

7 δ 2569 4,96 δ 24 5,16 

8 τ 2261 4,36 τ 19 4,09 

9 φ 1576 3,04 β 14 3,01 

10 ο 1507 2,91 ο 12 2,58 

11 γ 1336 2,58 φ 12 2,58 

12 β 1302 2,51 γ 11 2,36 

13 χ 1233 2,38 ν 10 2,15 

14 λ 1165 2,25 λ 10 2,15 

15 ν 994 1,92 χ 9 1,93 

16 υ 891 1,72 υ 9 1,93 

17 ι 822 1,59 θ 7 1,50 

18 ξ 754 1,45 ξ 7 1,50 

19 θ 719 1,39 ρ 6 1,29 

20 ρ 651 1,26 ι 5 1,07 

21 ψ 480 0,96 ψ 5 1,07 

22 ζ 445 0,86 ζ 4 0,86 

23 η 377 0,73 η 2 0,43 

24 ω 240 0,46 ω 1 0,21 

Σύνολα   51.801 100  465 100 

Ν1= αριθµός λέξεων στρώµατος στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) 

Ν2= αριθµός λέξεων στρώµατος στο δείγµα λέξεων 

% 1 = ποσοστό επί τοις εκατό του στρώµατος στο σύνολο του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998)  
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% 2= ποσοστό επί τοις εκατό του στρώµατος στο σύνολο του δείγµατος των λέξεων. 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.7, κάθε στρώµα λέξεων εµφανίζεται στο 

δείγµα των λέξεων µε το ίδιο περίπου ποσοστό %, µε το οποίο εµφανίζεται 

και στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 

5.7, η συµφωνία στις κατατάξεις των λέξεων του δείγµατος και του Λεξικού 

Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) είναι πολύ µεγάλη. Ο βαθµός συµφωνίας 

ανέρχεται στο 90%, όσον αφορά τις 10 πρώτες θέσεις της κατάταξης, όπου 

συγκεντρώνεται και η πλειονότητα των λέξεων του Λεξικού (40.392, 

ποσοστό 77,96%), αλλά και του δείγµατος (367, ποσοστό 78,91%) και στο 

60%, όσον αφορά τις υπόλοιπες 14 θέσεις της κατάταξης, όπου 

συγκεντρώνονται οι υπόλοιπες λέξεις του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη 

(1998) και του δείγµατος. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στις δύο 

κατατάξεις, κυρίως στις κατώτερες θέσεις, συνεκτιµώµενες µε τον αριθµό των 

λέξεων κάθε στρώµατος στο δείγµα είναι επουσιώδεις. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι η συµφωνία για τις θέσεις κατάταξης, στις οποίες εντάσσεται το 83,3% 

των λέξεων του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) και το 84% των λέξεων 

του δείγµατος είναι πλήρης. 
 

 Από όλα τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι το δείγµα των 465 

λέξεων είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των 51.801 λέξεων που 

ερµηνεύονται στο Λεξικό  Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). ∆ιαιρώντας το 

σύνολο των λέξεων του Λεξικού δια του αριθµού των λέξεων του δείγµατός 

µας βλέπουµε ότι σε κάθε λέξη του δείγµατος αντιστοιχούν 111,4 λέξεις του 

Λεξικού (51.801: 465= 111,4). Αυτό σηµαίνει ότι, αφού ο τρόπος επιλογής 

των λέξεων του δείγµατος ήταν αντιπροσωπευτικός του συνόλου των λέξεων 

που ερµηνεύει το Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998), για κάθε λέξη του 

δείγµατος που κατανοεί το υποκείµενο της έρευνας υπάρχουν 111,4 λέξεις 

του Λεξικού, τις οποίες κατανοεί497. Έτσι, το υποκείµενο που κατανοεί δύο 

λέξεις του δείγµατος, κατανοεί 223 λέξεις του Λεξικού και, εποµένως, της 

Κ.Ν.Γ., το υποκείµενο που κατανοεί 10 λέξεις του δείγµατος, κατανοεί 1114 

λέξεις του Λεξικού και, εποµένως, της Κ.Ν.Γ. κ.ο.κ. Ο αριθµός των 111,4 

λέξεων του λεξικού που αναλογούν σε καθεµία λέξη του δείγµατος, 

                                                           
497 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 61. 
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πολλαπλασιαζόµενος επί τον αριθµό των λέξεων του δείγµατος που κατανοεί 

το υποκείµενο, µας δίνει τον αριθµό των λέξεων της Κ.Ν.Γ. που κατανοεί το 

υποκείµενο. Τονίζουµε εδώ ότι, αν και ουσιαστικά υπολογίζουµε το σύνολο 

των λέξεων του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) που κατανοούν τα 

παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών, θεωρώντας αφαιρετικά ότι το Λεξικό αυτό 

περιλαµβάνει το σύνολο των λέξεων της Κ.Ν.Γ., υπολογίζουµε το σύνολο των 

λέξεων της Κ.Ν.Γ που κατανοούν τα παιδιά της ηλικίας αυτής. 

γ) Καταγράψαµε κατά αλφαβητική σειρά τις 465 λέξεις του δείγµατος µε τις 

γραµµατικές κατηγορίες, στις οποίες ανήκουν, και τις σηµασίες τους και 

ζητήσαµε από 25 Νηπιαγωγούς µετεκπαιδευόµενες στο ∆ιδασκαλείο 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τουλάχιστον πενταετή διδακτική 

εµπειρία, να λειτουργήσουν ως κριτές του δείγµατος των λέξεων, 

προβαίνοντας σε δύο ενέργειες: 

1. Να επιλέξουν από τις 465 λέξεις του δείγµατος εκείνες που κατά τη 

γνώµη τους κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

2. Να κατατάξουν τις κατανοητές από τα παιδιά αυτής της ηλικίας λέξεις 

κατά σειρά αύξουσας δυσκολίας αρχίζοντας, δηλαδή, από την πιο 

κατανοητή (άρα και πιο εύκολη) για τα παιδιά και προχωρώντας προς τη 

λιγότερο κατανοητή (άρα και πιο δύσκολη). 

Οι Νηπιαγωγοί κριτές έκριναν ότι από τις 465 λέξεις του δείγµατος τα παιδιά 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών κατανοούν τις 237 και αυτές κατέταξαν κατά σειρά 

αύξουσας δυσκολίας εµφανίζοντας αρκετά µεγάλο βαθµό συµφωνίας στις 

κατατάξεις τους. Από την επεξεργασία των 25 κατατάξεων που µας έδωσαν οι 

Νηπιαγωγοί � κριτές προέκυψε η αρχική κατάταξη των λέξεων του δείγµατος. 

δ) Με αυτή την αρχική κατάταξη διεξαγάγαµε την προέρευνα και την 

πιλοτική έρευνα χρησιµοποιώντας 30 υποκείµενα στην πρώτη περίπτωση και 

30 διαφορετικά υποκείµενα στη δεύτερη περίπτωση (σύνολο 60 υποκείµενα) 

που φοιτούσαν στα Νηπιαγωγεία, τα οποία είχαν επιλεγεί, για να διεξαχθεί σε 

αυτά η έρευνα. Τα 60 αυτά υποκείµενα εξαιρέθηκαν από τον πληθυσµό των 

Νηπιαγωγείων που θα αποτελούσε το δείγµα της έρευνας. Σκοπός της 

προέρευνας ήταν να διαπιστωθούν οι ερµηνείες � ορισµοί που δίνουν τα 

παιδιά για τις λέξεις του δείγµατος, ώστε να χρησιµοποιηθούν στη σύνταξη 

των εναλλακτικών απαντήσεων στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Σκοπός 
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της πιλοτικής έρευνας498 ήταν να ελέγξει τόσο τη σειρά της αύξουσας 

δυσκολίας, µε την οποία είχαν καταταχθεί οι λέξεις του δείγµατος όσο και την 

όλη διαδικασία της έρευνας σε µικρό αριθµό υποκειµένων, ώστε να 

εντοπισθούν και να διορθωθούν τυχόν αβλεψίες. Μετά τη διεξαγωγή της 

προέρευνας και της πιλοτικής έρευνας αφαιρέθηκε µία λέξη (ο σύνδεσµος  

�µε�) από τις 237 λέξεις του δείγµατος, οι οποίες έγιναν 236 και έγιναν 

ορισµένες διορθώσεις σχετικές µε την κατάταξή τους κατά σειρά αύξουσας 

δυσκολίας. Οι 236 αυτές λέξεις αποτελούν το τελικό δείγµα λέξεων της 

έρευνάς µας. Οι 236 λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν τελικά στην έρευνά µας 

αποτελούνται από 124 ουσιαστικά (ποσοστό 52,54%), 42 ρήµατα (ποσοστό 

17,80%), 53 επίθετα (ποσοστό 22,46%), 15 επιρρήµατα (ποσοστό 6,36%) και 

από 2 λέξεις άλλων γραµµατικών κατηγοριών � 1 αντωνυµία και 1 σύνδεσµος 

� (ποσοστό 0,85%). Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι η σύσταση του τελικού 

δείγµατος των 236 λέξεων δεν διαφοροποιείται πάρα πολύ από τη σύσταση 

του συνολικού δείγµατος των 465 λέξεων. Οι 236 λέξεις αποτελούν το 

50,75% του συνολικού δείγµατος, τα 124 ουσιαστικά αποτελούν το 26,67% 

του συνολικού δείγµατος και το 49,60% των ουσιαστικών του. Τα 42 ρήµατα 

αποτελούν το 9,03% του συνολικού δείγµατος και το 66,66% των ρηµάτων 

του. Τα 53 επίθετα αποτελούν το 11,39% του συνολικού δείγµατος και το 

45,30% των επιθέτων του. Τα 15 επιρρήµατα αποτελούν το 3,22% του 

συνολικού δείγµατος και το 51,72% των επιρρηµάτων του. Οι λέξεις άλλων 

γραµµατικών κατηγοριών αποτελούν το 0,43% του συνολικού δείγµατος και 

το 33,33% των οµοειδών λέξεών του. Η τελική κατάταξη των 236 λέξεων του 

δείγµατος κατά σειρά αύξουσας δυσκολίας, όπως χρησιµοποιήθηκε στην 

έρευνα φαίνεται στο ∆ελτίο Συνέντευξης (βλ. Παράρτηµα Β΄).  

 

5.4.3 Η επιλογή των κριτηρίων της έρευνας. 

Ιδιαίτερα λεπτό σηµείο της έρευνάς µας θεωρήσαµε την επιλογή των κριτηρίων 

(tasks) εκείνων, που θα µας επιτρέψουν να διαπιστώσουµε µε τον πλέον αξιόπιστο 

τρόπο την κατανόηση µιας λέξης από τα νήπια. Η επιλογή των κριτηρίων έγινε µε τις 

εξής προϋποθέσεις: 

                                                           
498 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 44. 
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α) Με το κριτήριο πρέπει να προσδιορίζεται µε άριστο τρόπο η 

κατανόηση µιας λέξης από το νήπιο. Ειδικότερα, το κριτήριο πρέπει να 

είναι τόσο αυστηρό, ώστε να µην υπολογίζει ως κατανοητές από τα 

υποκείµενα λέξεις, των οποίων η κατανόηση δεν αποδεικνύεται επαρκώς 

και ταυτόχρονα να είναι τόσο ανεκτικό-χαλαρό, ώστε να δίνει στα 

υποκείµενα τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι κατανοούν µια λέξη. Έτσι,  

αποφεύγεται ο κίνδυνος είτε  υπερεκτίµησης είτε υποεκτίµησης του 

νηπιακού λεξιλογίου. 

β) Το κριτήριο πρέπει να ανταποκρίνεται στα νοητικά και γλωσσικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας όπως είναι η ικανότητα 

γλωσσικής κατανόησης, η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης, ο βαθµός 

ανάπτυξης των µεταγλωσσικών ικανοτήτων, ο αυθορµητισµός, η χαρά και η 

ικανοποίηση των παιδιών κατά την παραγωγή και εκφώνηση του λόγου τους. 

Το κριτήριο πρέπει, δηλαδή, συνεκτιµώντας και σεβόµενο τις νοητικές και 

ιδιαίτερα τις γλωσσικές και µεταγλωσσικές ικανότητες του νηπίου, να του 

δίνει τη δυνατότητα όχι µόνο να ακούσει αλλά και να εκφραστεί το ίδιο 

ελεύθερα και αυθόρµητα, σχετικά µε την εκάστοτε εξεταζόµενη λέξη. Αυτό, 

άλλωστε, ταιριάζει και στον παιγνιώδη τρόπο που ακολουθείται κατά την 

εξέταση των νηπίων. 

γ) Είναι προτιµότερο το κριτήριο να έχει εφαρµοστεί από άλλους ερευνητές 

σε υποκείµενα ηλικίας 5-6 ετών, σε παρόµοιες µε τη δική µας έρευνες, ώστε 

να έχουν εντοπιστεί τυχόν πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα ή δυσκολίες που 

προκύπτουν από την εφαρµογή του και να έχουν προταθεί τρόποι 

αντιµετώπισής τους. 

Από τα κριτήρια, που χρησιµοποιούνται στα τεστ λεξιλογίου και έχουν αναφερθεί σε 

άλλο µέρος της εργασίας µας, θεωρούµε ότι τρία πληρούν τις προϋποθέσεις που 

θέσαµε. Τα κριτήρια αυτά είναι: α) ο ορισµός της λέξης από το υποκείµενο, β) η 

χρήση της λέξης σε πρόταση κατασκευαζόµενη από το υποκείµενο και γ) η 

δυνατότητα πολλαπλής επιλογής από το υποκείµενο µιας από τις  τέσσερις 

προτεινόµενες από τον ερευνητή σηµασίες για κάθε λέξη.  

Τα κριτήρια αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί σε έρευνες που έχουν ως στόχο τον 

υπολογισµό σε απόλυτους αριθµούς του λεξιλογίου των παιδιών, όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Στην κατηγορία αυτών των ερευνών, σε 

αυτή την ερευνητική παράδοση εντάσσεται και η δική µας έρευνα.  
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Κάθε ένα από τα κριτήρια που επιλέξαµε απαιτεί διαφορετικές ικανότητες από το 

υποκείµενο (µεταγλωσσική ικανότητα, ικανότητα κατασκευής και εκφώνησης 

πρότασης, ικανότητα κατανόησης της σηµασιολογικής και συντακτικής δοµής του 

προφορικού λόγου), πράγµα που είναι θετικό, διότι δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να διαπιστώσει τη γνώση της σηµασίας των λέξεων από το παιδί  µε τρεις 

διαφορετικούς τρόπους. Πιο συγκεκριµένα, ο συνδυασµός των τριών κριτηρίων δίνει 

τη δυνατότητα στο υποκείµενο που έχει λιγότερο ανεπτυγµένη την ικανότητα που 

σχετίζεται µε κάποιο κριτήριο, αλλά γνωρίζει τη σηµασία µιας λέξης, να δείξει αυτή 

τη γνώση του µε την επιτυχία του σε άλλο κριτήριο, το οποίο απαιτεί διαφορετική 

ικανότητα. Έτσι, όταν ένα υποκείµενο δεν µπορεί να ορίσει τη σηµασία µιας λέξης, 

επειδή δεν έχει ανεπτυγµένη τη µεταγλωσσική ικανότητα της διατύπωσης ορισµού, 

αν και γνωρίζει τη σηµασία αυτή, αποτυγχάνει µεν στο κριτήριο του ορισµού, αλλά 

έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι γνωρίζει τη σηµασία της συγκεκριµένης λέξης 

µε το κριτήριο της χρήσης της λέξης σε δική του πρόταση (ικανότητα γλωσσικής 

έκφρασης). Αν αποτύχει και σε αυτό το κριτήριο, ενώ γνωρίζει τη σηµασία της 

εξεταζόµενης λέξης, αποµένει η δυνατότητα να επιλέξει επιτυχώς µία από τις 

τέσσερις σηµασίες που προτείνει για τη λέξη ο ερευνητής (ικανότητα κατανόησης 

της σηµασιολογικής και συντακτικής δοµής των εναλλακτικών προτάσεων). Με τη 

χρήση των τριών κριτηρίων είµαστε περισσότερο σίγουροι για την κατανόηση µιας 

λέξης από το υποκείµενο. Αλλά και στην περίπτωση που το υποκείµενο, εξεταζόµενο 

µε όλα τα κριτήρια, δείχνει να µη γνωρίζει τη σηµασία µιας λέξης, ο ερευνητής είναι 

περισσότερο σίγουρος ότι το υποκείµενο δείχνει να µη γνωρίζει τη σηµασία της 

λέξης, επειδή πραγµατικά δεν τη γνωρίζει και όχι επειδή δυσκολεύεται να την 

εκφράσει.  

∆ιατάξαµε τα κριτήρια κατά σειρά αύξουσας ευκολίας, δηλαδή από το δυσκολότερο 

προς το ευκολότερο. Έτσι, για κάθε λέξη το υποκείµενο εξεταζόταν πρώτα µε το 

κριτήριο της διατύπωσης ορισµού. Αν αποτύγχανε, εξεταζόταν µε το κριτήριο της 

χρήσης της εξεταζόµενης λέξης σε πρόταση. Αν αποτύγχανε και σε αυτό, εξεταζόταν 

µε το κριτήριο της ερώτησης πολλαπλής επιλογής. Και τα τρία κριτήρια 

διακρίνονταν στα εξής δύο µέρη: 

α) Στο κύριο µέρος, όπου ο ερευνητής ζητούσε από το υποκείµενο να 

διατυπώσει ορισµό για τη λέξη, να χρησιµοποιήσει τη λέξη σε πρόταση, να 

επιλέξει τη σωστή από τις προτεινόµενες απαντήσεις, και 
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β) Στο επικουρικό µέρος, όπου ο ερευνητής διατύπωνε διευκρινιστικές 

ερωτήσεις σχετικές µε την απάντηση που έδωσε το υποκείµενο στο α΄ µέρος. 

Το επικουρικό µέρος εφαρµοζόταν µόνο όταν το έκρινε αναγκαίο ο 

ερευνητής. 

Για όλα τα κριτήρια συµπεριλάβαµε ως δοκιµαστικά θέµατα � απλές, κατανοητές 

λέξεις, των οποίων την κατανόηση από το υποκείµενο εξετάζαµε δοκιµαστικά στην 

αρχή της συνέντευξης � εξέτασής του.  

 

 

 

5.4.3.1   Κριτήριο διατύπωσης ορισµού 

Κατά το πρώτο κριτήριο (Κριτήριο Ι) ο ερευνητής ζητούσε από το υποκείµενο να 

ορίσει τη λέξη, να δώσει τη σηµασία της: «Τι σηµαίνει η λέξη _____;». Οι ορισµοί, 

που δίνονταν, ήταν κυρίως περιγραφικοί, µικρότεροι ή µεγαλύτεροι στην έκταση 

ανάλογα µε τη γνώση της σηµασίας της λέξης: όσο καλύτερα γνώριζαν τα 

υποκείµενα τη σηµασία της λέξης τόσο περισσότερο λεπτοµερής και ακριβής ήταν ο 

ορισµός που έδιναν. ∆εν έλειψαν και οι περιπτώσεις απόδοσης της σηµασίας µιας 

λέξης και µε τη χρήση µορφασµών και µιµητικών κινήσεων. 

Όταν από τον ορισµό που έδινε το υποκείµενο δεν προέκυπτε σαφής γνώση της 

σηµασίας της λέξης, ο ερευνητής διατύπωνε διερευνητικές ερωτήσεις του τύπου: «Τι 

άλλο µπορείς να µου πεις για τη σηµασία της λέξης ______;». Οι διερευνητικές 

αυτές ερωτήσεις δεν κατηύθυναν το υποκείµενο προς συγκεκριµένη απάντηση, δεν 

του έδιναν στοιχεία ή υπαινιγµούς, στους οποίους θα µπορούσε να στηριχθεί η 

απάντησή του, και δεν απαντούνταν µε µονολεκτικές απαντήσεις του τύπου «ναι / 

όχι». Από την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις ο ερευνητής έκρινε αν το υποκείµενο 

γνώριζε τη σηµασία µιας λέξης ή όχι.  Έτσι, το Κριτήριο Ι διακρίνεται σε δύο µέρη: 

στο κύριο µέρος, όπου ζητείται η απόδοση της σηµασίας της λέξης µε τη διατύπωση 

του ορισµού της (Κριτήριο Ια), και στο επικουρικό µέρος των διευκρινιστικών 

ερωτήσεων (Κριτήριο Ιβ). Με βάση το κριτήριο της διατύπωσης ορισµού µια λέξη 

θεωρούνταν κατανοητή είτε όταν το υποκείµενο την όριζε µε σαφήνεια (Κριτήριο Ια) 

είτε όταν  απαντούσε ικανοποιητικά (έτσι, ώστε να φαίνεται ότι γνωρίζει τη σηµασία 

της λέξης) σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες ακολουθούσαν προηγούµενο 

ασαφή ορισµό του υποκειµένου για τη λέξη (Κριτήριο Ιβ). 
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Υπήρξαν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες, αν και ο ερευνητής ζητούσε τη σηµασία 

της λέξης, το υποκείµενο χρησιµοποιούσε τη λέξη σε πρόταση, π.χ. Ερ.: «Τι σηµαίνει 

η λέξη χωράφι;». Υπ.: «Στο χωράφι µας έχουµε φυτέψει βρώµη». Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ακολουθούνταν οι διαδικασίες του Κριτηρίου ΙΙ. 

 

5.4.2.2   Κριτήριο χρήσης της λέξης σε πρόταση 

Κατά το δεύτερο αυτό κριτήριο (Κριτήριο ΙΙ), το οποίο εφαρµοζόταν, αν το 

υποκείµενο είχε αποτύχει στο Κριτήριο Ι, ο ερευνητής ζητούσε από το υποκείµενο να 

κατασκευάσει µια πρόταση, µέσα στην οποία να χρησιµοποιεί την εξεταζόµενη λέξη, 

έτσι ώστε να αποδεικνύει ότι γνωρίζει τη σηµασία της, π.χ. «Μπορείς να κάνεις µια 

πρόταση µε τη λέξη ______, έτσι ώστε να µου δείξεις ότι γνωρίζεις τι σηµαίνει;». Το 

υποκείµενο έπρεπε να χρησιµοποιήσει έτσι τη λέξη στην κατασκευαζόµενη πρόταση, 

ώστε να φαίνεται ότι γνωρίζει κάποια χαρακτηριστικά της που αποτελούν βασικά 

στοιχεία της σηµασίας της. 

Αν από την πρόταση που κατασκεύαζε το υποκείµενο δεν προέκυπτε σαφής γνώση 

της εξεταζόµενης λέξης, ο ερευνητής διατύπωνε διευκρινιστικές ερωτήσεις του 

τύπου: «Τι σηµαίνει η λέξη ______ σε αυτή την πρόταση;». Με τις µη 

κατευθυνόµενες και µη επιδεχόµενες µονολεκτικής απάντησης ερωτήσεις αυτού του 

τύπου ο ερευνητής έκρινε, αν το υποκείµενο γνώριζε τη σηµασία της εξεταζόµενης 

λέξης. Έτσι, και το Κριτήριο ΙΙ διακρίνεται σε δύο µέρη: το κύριο, όπου ζητείται η 

κατασκευή πρότασης µε χρήση της εξεταζόµενης λέξης (Κριτήριο ΙΙα) και το 

επικουρικό µέρος των διευκρινιστικών ερωτήσεων (Κριτήριο ΙΙβ). 

Το Κριτήριο ΙΙβ εφαρµόστηκε κυρίως στις περιπτώσεις, στις οποίες οι εξεταζόµενες 

λέξεις ήταν επίθετα499, ή επιρρήµατα και λιγότερο, όταν επρόκειτο για ρήµατα. 

Επίσης, η εφαρµογή του Κριτηρίου ΙΙβ χρειάστηκε στις λίγες περιπτώσεις 

ουσιαστικών µε µεταφορική σηµασία. Αντίθετα, στις περιπτώσεις εξέτασης 

συγκεκριµένων ουσιαστικών κατά κανόνα δεν χρειάστηκε η εφαρµογή του 

Κριτηρίου ΙΙβ. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών που δεν 

µπορούσαν να διατυπώσουν ορισµό για τη σηµασία µιας λέξης, δεν µπορούσαν ούτε 

να κατασκευάσουν πρόταση, η οποία να συµπεριλαµβάνει τη λέξη αυτή. 

                                                           
499 Π.χ. από την πρόταση του τύπου «Ο πατέρας µου είναι οµορφάντρας» δεν προκύπτει γνώση της 
σηµασίας της λέξης �οµορφάντρας�. 
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Με βάση το κριτήριο χρήση της λέξης σε πρόταση, µια λέξη θεωρούνταν κατανοητή 

είτε όταν το υποκείµενο τη χρησιµοποιούσε στην πρότασή του, έτσι ώστε να 

φαίνεται ότι γνωρίζει τη σηµασία της είτε όταν απαντούσε ικανοποιητικά σε 

διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικές µε τη σηµασία της λέξης στην πρότασή του. 

 

5.4.2.3  Κριτήριο πολλαπλής επιλογής ή πολλαπλής εκλογής 

Κατά το τρίτο αυτό κριτήριο (Κριτήριο ΙΙΙ), το οποίο εφαρµοζόταν αν το υποκείµενο 

είχε αποτύχει στο κριτήριο ΙΙ, ο ερευνητής ζητούσε από το υποκείµενο να επιλέξει 

από τις τέσσερις προτεινόµενες σηµασίες µιας λέξης τη σηµασία εκείνη που 

θεωρούσε σωστή. 

Η εκφώνηση των προτεινόµενων επιλογών � σηµασιών γινόταν από τον ερευνητή 

αργά και καθαρά. Για να δίνεται στο υποκείµενο η δυνατότητα να κατανοεί κάθε 

προτεινόµενη επιλογή, να αποφασίζει την απόρριψη ή την υιοθέτησή της, χωρίς να 

επηρεάζεται από τις επόµενες και χωρίς να επιβαρύνεται η µνήµη του, ο ερευνητής 

εκφωνούσε µία �µία κάθε εναλλακτική πρόταση � επιλογή. Άφηνε εύλογο χρονικό 

διάστηµα στο υποκείµενο, για να κρίνει την προηγούµενη εναλλακτική απάντηση 

είτε ως σωστή είτε ως λανθασµένη είτε να δηλώσει αβεβαιότητα για την ορθότητά 

της και κατόπιν προχωρούσε στην εκφώνηση της επόµενης εναλλακτικής απάντησης. 

Αν το υποκείµενο έκρινε ως ορθές περισσότερες από µία εναλλακτικές απαντήσεις, ο 

ερευνητής εκφωνούσε και πάλι τις συγκεκριµένες απαντήσεις, µέχρι το υποκείµενο 

να δώσει την τελική του απάντηση, είτε επιλέγοντας κάποια είτε απορρίπτοντάς τις 

όλες είτε δηλώνοντας την άγνοιά του. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και ένα 

µεγάλο µέρος των τυχαίων απαντήσεων στο κριτήριο αυτό. 

Άλλωστε, όταν ο ερευνητής διαισθανόταν ότι το υποκείµενο επέλεγε τυχαία τη 

σωστή απάντηση, διατύπωνε κάποια διευκρινιστική ερώτηση σχετική µε την 

επιλεγµένη απάντηση (π.χ. «Πώς είναι;», «Τι κάνει;», «Τι έχει;», «Γιατί;»), 

προκειµένου να διαπιστώσει, αν το υποκείµενο κατανοούσε τη σηµασία της 

επιλεγµένης απάντησης και τη σχέση της µε την εξεταζόµενη λέξη και, εποµένως, 

δεν την είχε επιλέξει τυχαία αλλά συνειδητά. Αν από τις απαντήσεις του υποκειµένου 

διαπιστωνόταν η τυχαία επιλογή της ορθής εναλλακτικής απάντησης, η επιλογή του 

δεν λαµβανόταν υπόψη και ο ερευνητής θεωρούσε τη λέξη άγνωστη για το 

υποκείµενο. Έτσι, και το Κριτήριο ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο µέρη: το κύριο µέρος, όπου 

ζητείται από το υποκείµενο να επιλέξει τη σωστή, κατά τη γνώµη του, πρόταση 
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(Κριτήριο ΙΙΙα) και το επικουρικό µέρος των διευκρινιστικών ερωτήσεων (Κριτήριο 

ΙΙΙβ). 

Μέχρι και την 70η λέξη περίπου του δείγµατος το κριτήριο ΙΙΙ χρησιµοποιήθηκε 

ελάχιστες φορές, επειδή τα υποκείµενα επιτύγχαναν στα Κριτήρια Ι και ΙΙ. Όσο 

αυξανόταν η δυσκολία των λέξεων τόσο συχνότερα γινόταν χρήση του Κριτηρίου ΙΙΙ 

και συνήθως τα νήπια επέλεγαν τη σωστή σηµασία. Είναι ιδιαίτερα έντονη η 

εντύπωση που σχηµάτισε ο ερευνητής ότι η ακρόαση της ορθής προτεινόµενης 

απάντησης λειτουργούσε σαν υπενθύµιση ή ενίσχυση κάποιας ξεχασµένης ή και 

αδύναµης γνώσης σχετικά µε τη σηµασία της λέξης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός 

ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στις οποίες επελέγησαν οι σωστές 

εναλλακτικές απαντήσεις, τα υποκείµενα, µόλις άκουγαν τη σωστή απάντηση, µε 

ζωντάνια και αυθορµητισµό, µε χαρά που φαινόταν στα πρόσωπά τους, φώναζαν: 

«Αυτό είναι το σωστό», «Ναι», «Αυτό πάει να πει», συναισθήµατα και εκδηλώσεις 

που δεν υπήρχαν στις περιπτώσεις τυχαίων επιλογών. Τυχαίες επιλογές (ορθές και 

λανθασµένες) γίνονταν κυρίως κατά την εξέταση των τελευταίων λέξεων του 

δείγµατος, αλλά δεν επηρέασαν τα αποτελέσµατα, λόγω των αυστηρών κανόνων 

σχετικά µε τη λήξη της εξέτασης. 

Με βάση το κριτήριο της πολλαπλής επιλογής µια λέξη θεωρούνταν κατανοητή, όταν 

το υποκείµενο επέλεγε τη σωστή από τις προτεινόµενες σηµασίες της (Κριτήριο ΙΙΙα) 

και (όπου χρειάστηκε) µπορούσε να αποδείξει ότι η επιλογή της δεν ήταν τυχαία 

(Κριτήριο ΙΙΙβ). 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη διατύπωση των εναλλακτικών απαντήσεων � 

προτεινόµενων σηµασιών, η οποία πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, ώστε να 

µην επηρεάζει την επιλογή του υποκειµένου.  

Ειδικότερα, στην κατασκευή των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ακολουθή-σαµε 

τις εξής αρχές:500 

α) Το στέλεχος της ερώτησης πρέπει να είναι ίδιο για όλες τις λέξεις � 

θέµατα, ώστε να διευκολύνει την εξέταση των υποκειµένων. Με αυτόν τον 

τρόπο τα υποκείµενα δεν αναγκάζονται σε κάθε λέξη � θέµα να κατανοήσουν 

διαφορετικό κάθε φορά στέλεχος και έτσι κερδίζουν χρόνο και πνευµατική 

δύναµη για την κατανόηση των εναλλακτικών απαντήσεων. Το στέλεχος έχει 

τη µορφή ελλιπούς καταφατικής πρότασης, η οποία συµπληρώνεται στο τέλος 

                                                           
500 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 55-56, και κυρίως Γεωργούση. Π. (1999), όπ.π., σελ. 405-414. 
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από κάθε εναλλακτική απάντηση, παραµένοντας αµετάβλητο ως προς τα 

άλλα στοιχεία του µε εξαίρεση την αλλαγή λέξης � θέµατος (Η λέξη ______ 

σηµαίνει���). Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε, ώστε να τοποθετηθεί 

στο στέλεχος όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της ερώτησης, ιδιαίτερα 

λέξεις που επαναλαµβάνονται σε κάθε εναλλακτική απάντηση. Έτσι 

αποκτήσαµε τη δυνατότητα διατύπωσης βραχύτερων εναλλακτικών 

απαντήσεων, απλούστερων συντακτικά και πιο κατανοητών από τα 

υποκείµενα. 

β) Σε κάθε ερώτηση πρέπει να δίδεται ο ίδιος αριθµός εναλλακτικών 

απαντήσεων. Αποφασίσαµε οι εναλλακτικές απαντήσεις να είναι τέσσερις, 

αριθµός που θεωρείται κατάλληλος για επιτυχή επίδοση του τεστ πολλαπλής 

επιλογής και συµβατός µε τις ικανότητες των παιδιών της ηλικίας αυτής. 

γ) Όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος του 

στελέχους που έχει µορφή ελλιπούς πρότασης και να συµφωνούν γραµµατικά 

και συντακτικά µε αυτό. 

δ) Όλες οι προτεινόµενες εναλλακτικές απαντήσεις χρειάζεται να είναι 

διατυπωµένες µε απλότητα και σαφήνεια.  

ε) Πρέπει να υπάρχει µόνο µια σωστή απάντηση-ορισµός από τις τέσσερις 

που θα προτείνονται για κάθε λέξη. Οι υπόλοιπες απαντήσεις (παρελκύουσες) 

θα είναι σαφέστατα λανθασµένες, όποια σηµασία κι αν δίδεται στις λέξεις 

που τις στοιχειοθετούν.  

στ) Οι εναλλακτικές απαντήσεις δεν πρέπει να είναι πρόδηλα ορθές ή 

εσφαλµένες, αλλά όλες (και οι παρελκύουσες) να είναι ευλογοφανείς και 

πιθανές. 

ζ) Οι εναλλακτικές απαντήσεις δεν πρέπει να περιέχουν νύξεις που θα 

κατευθύνουν τα υποκείµενα στην επιλογή τους.  

η) Όλες οι προτεινόµενες εναλλακτικές απαντήσεις που αφορούν την ίδια 

ερώτηση πρέπει να έχουν την ίδια συντακτική δοµή και το ίδιο µήκος. 

Υποστηρίζεται ότι τα υποκείµενα, που δεν είναι σίγουρα για το ποια από τις 

προτεινόµενες απαντήσεις είναι η σωστή, επιλέγουν εκείνη που διαφέρει από 

τις άλλες.501 Όπου η σωστή απάντηση δίδεται µονολεκτικά (συνώνυµη της 

οριζόµενης λέξης), µονολεκτικά θα δίδονται και οι παρελκύουσες (π.χ. για τη 
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λέξη �µπαστούνι�: µαγκούρα, καλάµι, σκούπα, τοίχος), όπου δίδεται µε 

ονοµατική φράση, όµοια θα δίδονται και οι παρελκύουσες (π.χ. για τη λέξη 

�µατάκι�: το µεγάλο µάτι, το µικρό µάτι, το µεγάλο αφτί, το µικρό αφτί) και 

όπου δίδεται µε ρηµατική φράση, όµοια θα δίδονται και οι παρελκύουσες 

(π.χ. για τη λέξη �σιµώνω�: έρχοµαι κοντά, φεύγω µακριά, ταξιδεύω 

γρήγορα, κοιµάµαι πολύ).  

θ) Οι εναλλακτικές απαντήσεις δεν πρέπει να περιέχουν λέξεις οµόηχες502 µε 

την εξεταζόµενη λέξη (π.χ. λύπη � λίπη � λείπει, κλίµα � κλήµα). 

 

 

ι) Οι εναλλακτικές απαντήσεις µπορεί να έχουν τη µορφή λέξεων 

συνώνυµων503 (π.χ. κοιτώ � βλέπω), παρώνυµων504 (π.χ. βάψιµο � σκάψιµο), 

ταυτόσηµων505 (π.χ. βάβα � γιαγιά), αντώνυµων506 (π.χ. χαζούτσικος � 

έξυπνος) µε την εξεταζόµενη λέξη, ή µπορεί να έχουν τη µορφή 

ετυµολογικού ορισµού (π.χ. χαρτάκι = το µικρό χαρτί) ή περιγραφικού 

ορισµού της (π.χ. κόλλα = το υγρό, µε το οποίο ενώνουµε δύο χαρτιά). Ο 

τύπος των απαντήσεων είναι προφανές ότι δε θα είναι ο ίδιος για όλες τις 

οριζόµενες λέξεις, αλλά θα είναι ο ίδιος για τις απαντήσεις που δίδονται σε 

κάθε λέξη-ερώτηση ξεχωριστά. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε, ώστε οι 

εναλλακτικές απαντήσεις κάθε ερώτησης να ανήκουν στο ίδιο λεξιλογικό � 

σηµασιολογικό πεδίο507 µε την εξεταζόµενη λέξη, π.χ. αιγοπρόβατα: κοπάδι 

από: α) κότες και κοκόρια, β) αγελάδες και γουρούνια, γ) κατσίκια και αρνιά, 

δ) λαγούς και κουνέλια � λεξιλογικό πεδίο �κατοικίδια ζώα�. Επίσης, 

                                                                                                                                                                     
501 Hughes, A., (1989). Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University 

Press, σελ. 148.   
502 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 186-187ú Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 115-121. 
503 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 190-193ú Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 38-39, 103ú 
Τοµπαΐδη, ∆. (1978). Τα Συνωνυµικά Ζεύγη Λόγιων και Λαϊκών Λέξεων της Κοινής Νεοελληνικής. 
Αθήνα:Έκδ. του συγγ., σελ. 23-32ú Τοµπαΐδη, ∆. (1995), όπ.π, σελ. 296-302ú Mackridge, P. (1990), 
όπ.π, σελ. 457-458.  

504 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 187-190ú Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 124-130. 
505 Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 193-195. 
506 Τοµπαΐδη, ∆. (1998), όπ.π., σελ. 131-135. 
507 Για την έννοια του λεξιλογικού � σηµασιολογικού πεδίου βλ. Schogt, H.G (1986). Lexical field. In 

Th. A. Sebeok (Ed.) Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Berlin: Mouton de Gruyter, Tome 1, σελ. 
448-451úHartmann, R.R.K., and James, Gr. (1998), όπ.π., σελ. 124ú Trask, R.L. (1997), όπ.π., σελ. 
196ú Crystal, D. (1993), όπ.π., σελ. 311ú Hartmann, R.R.K., and Storks, F.C. (1973), όπ.π., σελ. 203ú 
Crystal, D. (1994), όπ.π., σελ. 228ú Τοµπαΐδη, ∆. (1995), όπ.π, σελ. 275, 281-283ú Crystal, D, 
(1996), όπ.π., σελ. 157ú Μπαµπινιώτη, Γ. (1985), όπ.π., σελ. 57-64. 
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χοντρούλικος: α) κοντός, β) αδύνατος, γ) παχύς, δ) ψηλός � λεξιλογικό πεδίο 

�σωµατικά χαρακτηριστικά�. 

ια) Για την κατασκευή των απαντήσεων πρέπει να χρησιµοποιούνται λέξεις 

που είναι πιο γνωστές στα παιδιά από την εξεταζόµενη λέξη.  

ιβ) Στις εναλλακτικές απαντήσεις δεν πρέπει να χρησιµοποιείται η ίδια η 

εξεταζόµενη λέξη και πρέπει να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση κάποιας 

παράγωγης λέξης ή της λέξης ρίζας. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται 

λέξεις που περιέχονται στο δείγµα των εξεταζόµενων λέξεων. 

ιγ) ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί η ίδια εναλλακτική απάντηση σε παραπάνω 

από µία ερώτηση. 

ιδ) Οι εναλλακτικές απαντήσεις δεν πρέπει να είναι οµόηχες, συνώνυµες ή 

ταυτόσηµες µεταξύ τους, ούτε να επικαλύπτει η µία την άλλη. 

ιε) ∆εν πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις, όπως: «κανένα από τα 

παραπάνω», «όλα τα παραπάνω», «µερικά από τα παραπάνω». 

ιστ) Οι σωστές απαντήσεις δεν πρέπει να έχουν πάντα την ίδια θέση (α΄, β΄, 

γ΄, δ΄) αλλά πρέπει να κατανέµονται εξίσου σε όλες τις θέσεις µε ποσοστό 

25% σε κάθε θέση. Επίσης, δεν πρέπει να ακολουθούν σωστές απαντήσεις 

στην ίδια θέση για παραπάνω από δύο συνεχόµενες ερωτήσεις. 

ιζ) Ο σωστός ορισµός, που θα δίδεται για τη σηµασία κάθε λέξης, θα πρέπει 

να περιέχεται στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998), από το οποίο 

αντλήσαµε το δείγµα των λέξεων, και να είναι εκείνος που αποδίδει την πιο 

γνωστή για τα παιδιά σηµασία της λέξης ή εκείνος που συγκεντρώνει τις 

πιθανότητες να είναι ο πιο γνωστός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πολύσηµες 

λέξεις. Το ποια είναι η πιο γνωστή στα παιδιά σηµασία µιας λέξης 

αποφασίστηκε, όπου χρειάστηκε, από τον ερευνητή σε συνεργασία µε άλλους 

νηπιαγωγούς. 

Για την κατασκευή των εναλλακτικών απαντήσεων διενεργήσαµε προέρευνα µε 

δείγµα 30 υποκείµενα ηλικίας 5;5-6;5 ετών, επιλεγµένα από τα Νηπιαγωγεία, τα 

οποία είχαν κληρωθεί για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής. Τα 30 υποκείµενα της 

προέρευνας εξαιρέθηκαν από το δείγµα της κύριας έρευνας. Κατά την προέρευνα 

ζητούσαµε από κάθε υποκείµενο τη σηµασία των λέξεων που θα χρησιµοποιούνταν 

στην κύρια έρευνα. Οι όµοιες σηµασιολογικά απαντήσεις (ορθές ή λανθασµένες), 

που έδωσαν τα υποκείµενα σε ποσοστό άνω του 40%, είτε συµπεριλήφθηκαν 

αυτούσιες, όπου ήταν δυνατόν, είτε χρησιµοποιήθηκαν ως πρότυπα για την 
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κατασκευή των εναλλακτικών απαντήσεων (ορθών και παρελκυουσών � 

λανθασµένων) στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, οι  

εναλλακτικές απαντήσεις προέρχονται, κατά το δυνατόν, από τη γλώσσα των 

παιδιών, από το δικό τους γλωσσικό πλούτο, από τις δικές τους σηµασιολογικές 

σηµατοδοτήσεις, από τα λάθη τους και ακολουθούν το δικό τους τρόπο έκφρασης. Οι 

εναλλακτικές απαντήσεις δεν αποτελούν, δηλαδή, στην πλειονότητά τους προϊόν 

εργασίας γραφείου, αποκοµµένης από την ικανότητα γλωσσικής κατανόησης των 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών508 

Είναι ανάγκη να τονιστεί εδώ ότι µε δεδοµένα τα αποτελέσµατα της προέρευνας, οι 

αρχές κατασκευής των εναλλακτικών απαντήσεων εφαρµόστηκαν µε όση 

αυστηρότητα επέτρεπε το πνευµατικό επίπεδο και οι γλωσσικές ικανότητες των 

παιδιών. Πολλές φορές η εφαρµογή µιας από τις παραπάνω αρχές καθιστούσε µη 

εφαρµόσιµη κάποια άλλη αρχή, όπως π.χ. οι εναλλακτικές απαντήσεις στη λέξη 

�µατάκι�: α) �κλειστό µάτι�, β) �µεγάλο µάτι�, γ) �ανοιχτό µάτι�, δ) �µικρό µάτι�, 

αντιβαίνουν στην ιβ΄ αρχή. Αν , όµως, στη θέση της λέξης �µάτι� στις εναλλακτικές 

απαντήσεις τοποθετούσαµε τη συνώνυµη λέξη �οφθαλµός� ή τον περιγραφικό ορισµό 

�αισθητήριο όργανο της όρασης�, θα αντιβαίναµε στη ια΄ αρχή και τα πράγµατα θα 

ήταν χειρότερα. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις λάβαµε σοβαρά υπόψη τα 

αποτελέσµατα της προέρευνας. Η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ειδικά όταν πρόκειται για έρευνες λεξιλογίου στη 

νηπιακή ηλικία, είναι πολύ απαιτητική, δύσκολη και κοπιαστική εργασία. 

 

5.5.   Η διαδικασία της έρευνας  
 

Η έρευνα διεξήχθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 23 Απριλίου έως 10 Ιουνίου 

2001 στα Νηπιαγωγεία, στα οποία φοιτούσαν τα υποκείµενα του δείγµατος. Η 

διεξαγωγή της έρευνας προγραµµατίστηκε µε τέτοιον τρόπο, ώστε τη µία µέρα να 

διεξάγονται συνεντεύξεις σε Νηπιαγωγείο αστικής περιοχής και την εποµένη σε 

Νηπιαγωγείο αγροτικής περιοχής. Έτσι, το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της 

                                                           
508 Κατά την κατασκευή των εναλλακτικών απαντήσεων χρησιµοποιήσαµε όχι µόνο το Λεξικό Ιδρ. 
Τριανταφυλλίδη (1998) αλλά και τα ακόλουθα: Λεξικό Κριαρά (1995), Λεξικό Μείζον (1997), 
Λεξικό Μπαµπινιώτη (1998), Βοσταντζόγλου, Θ. (1990). Αντιλεξικόν ή Ονοµαστικόν της 
Νεοελληνικής Γλώσσης. Αθήναι: Έκδ. του συγγ.,  Β΄ έκδ.ú     Κουρµούλη, Γ. (1967). Αντίστροφον 
Λεξικόν της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Έκδ. του συγγ.ú Βακαλοπούλου, Αν. (2000). Το Πρώτο µου 
Λεξικό για το ∆ηµοτικό. Αθήνα: Πατάκης. 
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έρευνας, που δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλο (45 ηµέρες) δεν επηρέασε τα αποτελέσµατα 

ως προς τη µεταβλητή της γεωγραφικής περιοχής. 

Η συνέντευξη διεξαγόταν ατοµικά, µε ένα µόνο νήπιο κάθε φορά, σε κάποιο ήσυχο 

χώρο του Νηπιαγωγείου (γραφείο νηπιαγωγού, κουζίνα, κενή τάξη κ.ο.κ.). 

Ο ερευνητής, νηπιαγωγός ο ίδιος µε τριετή εµπειρία στην Προσχολική Εκπαίδευση, 

είχε επισκεφθεί κάθε Νηπιαγωγείο µία �δύο φορές509 πριν από την ηµέρα, κατά την 

οποία θα άρχιζε τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και σχεδόν πάντα η νηπιαγωγός της 

τάξης ανακοίνωνε από την προηγούµενη ηµέρα την επικείµενη επίσκεψή του.  

Έτσι, είχε δηµιουργηθεί µια φιλική ατµόσφαιρα µεταξύ ερευνητή και νηπίων και η 

συνέντευξη γινόταν πιο εύκολη και φυσική. Η συνέντευξη γινόταν µε παιγνιώδη 

τρόπο, κατάλληλο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Ο ερευνητής την ηµέρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων πήγαινε νωρίς το πρωί στο 

Νηπιαγωγείο κρατώντας ένα µικρό µαγνητόφωνο, ∆ελτία Συνέντευξης και ένα 

µεγάλο πάνινο λευκό αρκουδάκι � παιχνίδι, το οποίο έδινε στα παιδιά, για να 

παίξουν. Όταν διαπίστωνε ότι το αρκουδάκι είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, τα καλούσε στη γωνιά της συζήτησης και τους έλεγε:  

«Παιδιά, όπως βλέπετε, σήµερα δεν ήλθα µόνος µου, αλλά έφερα και έναν 

φίλο µου, τον αρκούδο, τον Ασπρούλη. Ο Ασπρούλης είναι πολύ καλός 

αρκούδος, αγαπάει πολύ τα παιδιά και θέλει να παίζει µαζί τους, αλλά δεν 

µπορεί, γιατί έχει ένα µεγάλο πρόβληµα: δεν ξέρει τι σηµαίνουν, τι θέλουν να 

πουν πολλές λέξεις και, έτσι, ούτε καταλαβαίνει τι του λένε τα παιδιά, ούτε 

εκείνα τον καταλαβαίνουν, αφού λέει λέξεις κάνοντας λάθη στις σηµασίες 

τους. Γι� αυτό ο Ασπρούλης δεν παίζει µε τα παιδιά, στενοχωριέται και 

κλαίει. Μου ζήτησε, λοιπόν, σήµερα να τον φέρω στο σχολείο σας και να σας 

παρακαλέσω να τον βοηθήσετε να µάθει µερικές λέξεις που είναι γραµµένες 

σε αυτό το χαρτί. Θέλετε να τον βοηθήσετε; Ωραία! Ο Ασπρούλης θα 

κάθεται στο γραφείο (ή όποια άλλη ελεύθερη αίθουσα του Νηπιαγωγείου) 

και θα σας φωνάζει ένα-ένα για να σας ρωτάει τι σηµαίνουν οι λέξεις αυτές». 

Ο ερευνητής ρωτούσε τα παιδιά αν κατάλαβαν το πρόβληµα του Ασπρούλη, 

εξηγούσε τους όρους �σηµασία�, �σηµαίνει�, �λέξη�, �πρόταση�510 και κατόπιν 

                                                           
509 Οι επισκέψεις αυτές είχαν γίνει κυρίως στο πλαίσιο της προέρευνας και της πιλοτικής έρευνας. 
510 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι όροι αυτοί φαίνονταν οικείοι και κατανοητοί στα παιδιά, καθώς όχι µόνο 
δεν ρωτούσαν για το περιεχόµενό τους, αλλά πολλές φορές τους χρησιµοποιούσαν στη διάρκεια της 
συνέντευξης µε την ορθή σηµασία τους, π.χ. «Καλά, δεν ξέρεις τι σηµαίνει η λέξη «_______;», «Να 
σου το πω µε µια άλλη λέξη;», «Επειδή αυτό είναι λίγο δύσκολο, θα σου το πω µε µια πρόταση, για 
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καλούσε ένα � ένα τα παιδιά στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης, όπου υπήρχε 

ένα τραπέζι µε δύο � τρεις καρέκλες. Ο ερευνητής και το παιδί κάθονταν στις δύο 

αντικριστές καρέκλες του τραπεζιού και ο Ασπρούλης είτε στην τρίτη καρέκλα είτε 

πάνω στο τραπέζι είτε στην αγκαλιά του παιδιού. Στη µέση του τραπεζιού υπήρχε το 

µαγνητόφωνο για τη µαγνητοφώνηση της συνέντευξης και προς το µέρος του 

ερευνητή ένα ∆ελτίο Συνέντευξης και ένα µολύβι, για να σηµειώνει τις απαντήσεις 

των υποκειµένων. Αν κάποιο παιδί ρωτούσε για την ύπαρξη και το σκοπό της χρήσης 

του µαγνητοφώνου και του ∆ελτίου Συνέντευξης («τι γράφεις;», «γιατί;»), ο 

ερευνητής απαντούσε: «Γράφω αυτά που µαθαίνεις στον Ασπρούλη, για να τα 

ακούσει ξανά στο σπίτι και να τα µάθει καλά»511. 

Στην αρχή της συνέντευξης ο ερευνητής έλεγε στο παιδί ότι αυτός θα µιλούσε εκ 

µέρους του Ασπρούλη που δεν ξέρει να µιλάει. Επίσης, έλεγε στο παιδί ότι σιγά � 

σιγά οι λέξεις θα γίνονταν όλο και πιο δύσκολες και ότι δεν έπρεπε να 

στεναχωριέται, όταν δεν ήξερε µία λέξη. Του έλεγε, ακόµα, ότι ήταν καλύτερα να 

                                                                                                                                                                     
να το καταλάβεις». Υπήρξαν και παιδιά που αντί του όρου πρόταση χρησιµοποιούσαν την 
περιγραφική έκφραση «µε πολλές λέξεις µαζί», (εννοώντας την πρόταση), αλλά αυτά τα παιδιά 
ήταν ελάχιστα. Η λεξική επίγνωση είναι µετασηµασιολογική ικανότητα, η οποία, σύµφωνα µε τους 
Bowey και Tunmer, στην πλήρη της ανάπτυξη αποτελείται από τρία επιµέρους συστατικά: α) την 
επίγνωση της λέξης ως µονάδας της γλώσσας, β) την επίγνωση της λέξης ως αυθαίρετης 
φωνολογικής πληροφορίας (ικανότητα διάκρισης σηµαίνοντος � σηµαινόµενου) και γ) την 
κατανόηση του µεταγλωσσικού όρου λέξη. Οι τρεις αυτές επιµέρους σηµασιολογικές ικανότητες 
αναπτύσσονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη, µε διαφορετικούς ρυθµούς (βλ. Bowey, J.A. and 
Tunmer, W.E. (1984), όπ.π., σελ. 73-75ú Bowey, J.A. et al. (1984), όπ.π., σελ. 501). Οι έρευνες 
έδειξαν ότι αναπτύσσονται κυρίως µετά από την ηλικία των 4 ετών (βλ. Tunmer, W.E., Bowey, J.A. 
and Grieve, R. (1983). The development of young children�s awareness of the world as a unit of 
spoken language. Journal of Psycholinguistic Research, 12 (6), σελ. 571-593ú Beliakova, G.P. 
(1988), όπ.π., σελ. 350-351ú Markman, E.M. (1976). Children�s difficulty with word � referent 
differentiation. Child Development, 47, σελ. 744-748ú Bowey, J.A. et al. (1984), όπ.π., σελ. 500-
511ú Bialystok, E. (1986). Children�s concept of word. Journal of Psycholinguistic Research, 15 (1), 
σελ. 18-31ú Karmiloff�Smith, Α. et al. (1996), όπ.π., σελ. 201-215). Για µια κατατοπιστική και 
κριτική παρουσίαση των σχετικών ερευνών βλ. Bowey, J.A. and Tunmer, W.E. (1984), όπ.π., σελ. 
75-91 και Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 74-80ú Foster�Cohen, S. (1999), όπ.π., σελ. 189-191.  

Το πλούσιο δεκτικό λεξιλόγιο ασκεί επίδραση, όχι πάντα στατιστικά σηµαντική, και στην 
ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων. Αυτό συµβαίνει, διότι, αν και δεν είναι αναγκαίο για το 
παιδί να κατέχει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο για να σκέπτεται µεταγλωσσικά, είναι, όµως, πολύ πιο 
εύκολο να κάνει τις κρίσεις αυτές για γνωστές του λέξεις. Chaney, C. (1992), όπ.π., σελ. 511ú 
Warren�Leubecker, A. and Carter, B.W. (1988), όπ.π., σελ. 729ú Rego, L.L.B. and Bryant, P.E. 
(1993). The connection between phonological � semantic and semantic skills and children�s reading 
and spelling. European Journal of Psychology of Education, 8 (3), σελ. 241-244ú Bowey, J.A. 
(1986). Syntactic awareness and verbal performance from preschool to fifth grade. Journal of 
Psycholinguistic Research, 15 (4), σελ. 297-304. 

511 ∆ιαµορφώσαµε όσο ήταν δυνατόν τον χώρο εξέτασης (test setting), όπως προτείνεται και 
εφαρµόζεται σε αρκετά έγκυρα τεστ, όπως: Dunn, L.M. and Dunn, L.M. (1981), όπ.π., σελ. 3ú 
Γεώργα, ∆.∆. κ.ά. (1997), όπ.π., σελ. 44-45ú Zimmermann, L.K. et al. (1997), όπ.π., σελ. 20-21ú 
Κρασανάκη, Γ. (1983), όπ.π., σελ. 117. 
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µην προσπαθεί να µαντέψει τη σηµασία της ή να την πει στην τύχη, αλλά να λέει ότι 

δεν ξέρει τι σηµαίνει512.  

Πριν από την έναρξη της εξέτασης των λέξεων του δείγµατος, γίνονταν δοκιµαστικές 

ασκήσεις και στα τρία κριτήρια µε λέξεις εκτός δείγµατος, εύκολες και σίγουρα 

κατανοητές από τα παιδιά αυτής της ηλικίας (π.χ. µπάλα, σχολείο), ώστε το παιδί να 

καταλάβει το µηχανισµό, τον τρόπο της εξέτασης. 

Κατόπιν, άρχιζε η κυρίως εξέταση ακολουθώντας τη σειρά των λέξεων όπως είναι 

καταταγµένες στην κλίµακα αύξουσας δυσκολίας αρχίζοντας από την πρώτη λέξη 

της κλίµακας, την πιο εύκολη, και εφαρµόζοντας στη χρήση των κριτηρίων την αρχή, 

«από το δυσκολότερο στο ευκολότερο»: ορισµός της λέξης από το υποκείµενο, 

χρήση της λέξης σε πρόταση, ερώτηση πολλαπλής επιλογής. 

Η εξέταση κάθε λέξης άρχιζε µε την εφαρµογή του κριτηρίου της �διατύπωσης 

ορισµού� (Κριτήριο Ια). Ο ερευνητής ρωτούσε το παιδί «Τι σηµαίνει η λέξη 

______;». Εάν το υποκείµενο όριζε τη λέξη µε τέτοιο τρόπο, που έδειχνε σαφή 

γνώση της σηµασίας της, η εξέταση της λέξης σταµατούσε εδώ και ο ερευνητής 

προχωρούσε στην εξέταση της επόµενης λέξης. Αν, όµως, το παιδί όριζε τη λέξη 

ετυµολογικά ή χρησιµοποιώντας κάποια συνώνυµη ή ταυτόσηµή της ή κάποιο β΄ 

τύπο της εξεταζόµενης λέξης513  ή αν η απάντηση του παιδιού δεν έδειχνε σαφή 

γνώση της σηµασίας της λέξης, ο ερευνητής προχωρούσε στην εφαρµογή του 

Κριτηρίου Ιβ, ρωτώντας το παιδί «Μπορείς να µου πεις κάτι παραπάνω για τη 

σηµασία της λέξης ________;», «Τι άλλο µπορείς να µου πεις για τη λέξη 

_______;». Αν οι απαντήσεις του παιδιού έδειχναν ότι κατανοεί τη λέξη, η εξέτασή 

της τελείωνε εδώ και ξεκινούσε η εξέταση της επόµενης λέξης µε την επανάληψη της 

ίδιας διαδικασίας (Κριτήριο Ια κ.ο.κ.).  

Αν, όµως, οι απαντήσεις δεν έδειχναν κατανόηση της λέξης από το παιδί, ο 

ερευνητής προχωρούσε στην εφαρµογή του κριτηρίου �χρήση της λέξης σε 

πρόταση� (Κριτήριο ΙΙα), διατυπώνοντας στο παιδί την εξής ερώτηση: «Μπορείς να 

χρησιµοποιήσεις τη λέξη ______ σε µια πρόταση, έτσι ώστε να µου δείξεις ότι ξέρεις 

τη σηµασία της;». Αν η χρήση της λέξης σε πρόταση οδηγούσε στη διαπίστωση ότι 

το υποκείµενο γνώριζε τη σηµασία της, τότε ο ερευνητής προχωρούσε στην εξέταση 
                                                           
512 Η οδηγία αυτή δινόταν ξανά, όποτε ο ερευνητής διαπίστωνε ότι το υποκείµενο άρχιζε να 
δυσκολεύεται στην απόδοση των σηµασιών, συνδυασµένη µε την αναγνώριση της µέχρι εκείνου του 
σηµείου προσφοράς του παιδιού: «Έµαθες πολλές λέξεις στον Ασπρούλη µέχρι τώρα. Μπράβο! Αν, 
όµως, κάποια λέξη δεν την ξέρεις, να πεις ότι δεν την ξέρεις. Μην προσπαθήσεις να µαντέψεις τη 
σηµασία της, µην προσπαθήσεις να την πεις στην τύχη και τη µάθει λάθος ο Ασπρούλης». 
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της επόµενης λέξης (Κριτήριο Ια κ.ο.κ.). Αν, όµως, η χρήση της λέξης σε πρόταση 

δεν οδηγούσε σε αυτή τη διαπίστωση, ο ερευνητής προχωρούσε στην εφαρµογή του 

Κριτηρίου ΙΙβ διατυπώνοντας στο υποκείµενο την εξής ερώτηση: «Τι σηµαίνει η 

λέξη _______ σε αυτή την πρόταση;», προκειµένου να διαπιστώσει αν το υποκείµενο 

γνωρίζει τη σηµασία της. Αν από την απάντηση φαινόταν ότι το παιδί γνωρίζε τη 

σηµασία της λέξης, η εξέτασή της τελείωνε και ο ερευνητής προχωρούσε στην 

εξέταση της επόµενης λέξης αρχίζοντας τη διαδικασία από τη αρχή (Κριτήριο Ια 

κ.ο.κ.).  

Αν, όµως, από την απάντηση του παιδιού δεν διαπίστωνε γνώση της σηµασίας της 

λέξης ή αν το παιδί αδυνατούσε να κατασκευάσει κάποια πρόταση ή κατασκεύαζε 

πρόταση χωρίς να συµπεριλάβει την εξεταζόµενη λέξη, ο ερευνητής προχωρούσε 

στην εφαρµογή του κριτηρίου �ερώτηση πολλαπλής επιλογής� (Κριτήριο ΙΙΙα). 

Υπενθύµιζε στο υποκείµενο τη διαδικασία εφαρµογής του κριτηρίου αυτού λέγοντάς 

του: «Θα ακούσεις τέσσερις προτάσεις για το τι σηµαίνει η λέξη ______, από τις 

οποίες µόνο η µία είναι σωστή και θέλω να τη βρεις. Όταν ακούς κάθε πρόταση, 

µπορείς να απαντάς �ναι�, αν νοµίζεις ότι είναι σωστή, �όχι�, αν νοµίζεις ότι είναι 

λανθασµένη, και �ίσως�, αν δεν έχεις αποφασίσει. Εγώ µετά θα σου ξαναδιαβάσω τις 

προτάσεις στις οποίες είπες �ναι� και �ίσως� για να διαλέξεις µία, αυτή που νοµίζεις 

ότι είναι σωστή. Αν δεν είσαι σίγουρος για τη σωστή απάντηση, µην προσπαθήσεις 

να τη µαντέψεις, αλλά πες ότι δεν την ξέρεις». Κάθε πρόταση άρχιζε µε τη φράση «Η 

λέξη _____ σηµαίνει ���.». Αν το υποκείµενο απαντούσε �ναι� ή �ίσως� σε 

περισσότερες από µία προτάσεις, ο ερευνητής τις επαναλάµβανε µέχρι το υποκείµενο 

να επιλέξει µία από αυτές ως σωστή ή να πει ότι δεν ξέρει.  

Όταν το υποκείµενο έδινε την τελική του απάντηση, η εξέταση της συγκεκριµένης 

λέξης τελείωνε και η ερευνητική διαδικασία επαναλαµβανόταν από την αρχή 

(Κριτήριο Ια κ.ο.κ.) για την επόµενη λέξη. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στις 

εναλλακτικές απαντήσεις χρησιµοποιούνταν λέξεις ρίζες ή παράγωγες ή 

ετυµολογικός ορισµός της εξεταζόµενης λέξης, και στις περιπτώσεις, όπου ο 

ερευνητής διαισθανόταν ότι το παιδί επέλεγε τυχαία τη σωστή απάντηση, 

προχωρούσε στην εφαρµογή του Κριτηρίου ΙΙΙβ. ∆ιατύπωνε στο παιδί µια απλή 

διευκρινιστική ερώτηση σχετική µε την επιλεγµένη απάντηση, π.χ. «∆ηλαδή, πώς 

είναι; / τι κάνει; / τι έχει;»514. Αν από την απόκριση του παιδιού σε αυτή την ερώτηση 

                                                                                                                                                                     
513 Γεώργα, ∆.∆. κ.ά. (1997), όπ.π., σελ. 134ú  Zimermman, I.L. et al. (1997), όπ.π., σελ. 65-67. 
514 Γεώργα, ∆.∆. κ.ά. (1997), όπ.π., σελ. 133. 
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επιβεβαιωνόταν ότι είχε επιλέξει τη σωστή απάντηση είτε χωρίς να την κατανοεί είτε 

τυχαία, χωρίς να µπορεί να τη συσχετίσει µε την εξεταζόµενη λέξη, η λέξη δεν 

θεωρούνταν κατανοητή από το παιδί, η εξέτασή της τελείωνε στο σηµείο αυτό και η 

συνέντευξη συνεχιζόταν µε την εφαρµογή της ερευνητικής διαδικασίας για την 

επόµενη λέξη (Κριτήριο Ια  κ.ο.κ.).  

Η ερευνητική διαδικασία συνεχιζόταν ώσπου το υποκείµενο να αποτύχει να 

εκφράσει σωστά τη σηµασία δέκα (10) συνεχόµενων λέξεων κατά την εφαρµογή των 

δύο πρώτων κριτηρίων και να αποτύχει πάνω από τρεις (3) φορές στο τρίτο κριτήριο, 

κατά την εξέταση των δέκα (10) αυτών λέξεων. Ο αριθµός των συνεχόµενων 

αποτυχιών στα δύο πρώτα κριτήρια είναι τέτοιος, που διασφαλίζει ότι οι πιθανότητες 

να γνωρίζει το υποκείµενο µια λέξη που έπεται των προηγούµενων δέκα (10) στην 

κλίµακα αύξουσας δυσκολίας είναι ελάχιστες.  Ο αριθµός αυτός προέκυψε από την 

πιλοτική έρευνα515.  

Μετά την αποτυχία του υποκειµένου σε δέκα (10) συνεχόµενες λέξεις ο ερευνητής 

διάβαζε κάθε επόµενη λέξη ρωτώντας το υποκείµενο αν γνωρίζει τη σηµασία της: 

«Ξέρεις τι σηµαίνει η λέξη ______;». Αν το υποκείµενο απαντούσε για κάποια λέξη 

θετικά (ότι ξέρει ή ίσως ξέρει τη σηµασία της), επαναλαµβανόταν από εκείνη τη λέξη 

και για τις επόµενες όλη η ερευνητική διαδικασία από την αρχή (Κριτήριο Ια 

κ.ο.κ.)516.  

Μόνο δύο φορές συνέβη κάτι τέτοιο και µόνο για τις δύο συγκεκριµένες λέξεις (τα 

δύο υποκείµενα δεν γνώριζαν τη σηµασία καµίας άλλης λέξης από όσες 

ακολουθούσαν). Έτσι, µετά την ανάγνωση των είκοσι (20) λέξεων που έπονταν 

εκείνης, στην οποία τελείωνε η εξέταση, τελείωνε και η συνέντευξη517. Με αυτόν τον 

τρόπο ο ερευνητής εξαντλούσε και την παραµικρή πιθανότητα το υποκείµενο να 

                                                           
515 Από την πιλοτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, αν ένα υποκείµενο αποτύγχανε στην απόδοση της 
σηµασίας οκτώ (8) συνεχόµενων λέξεων µε την εφαρµογή των δύο πρώτων κριτηρίων Ια,β, ΙΙα,β 
και πάνω από δύο (2) φορές στο τρίτο κριτήριο ΙΙΙα, οι πιθανότητες να γνωρίζει κάποια επόµενη, 
άρα δυσκολότερη λέξη, ήταν ελάχιστες. Αυξάνοντας το όριο σε δέκα (10) συνεχείς αποτυχίες στα 
δύο πρώτα κριτήρια και σε τρεις (3) συνεχείς αποτυχίες στο τρίτο κριτήριο, οι πιθανότητες αυτές 
εκµηδενίζονταν. 

516 Anglin, J. (1993), όπ.π. σελ. 58-59. 
517 Από την πιλοτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι αν ένα υποκείµενο δεν γνώριζε τη σηµασία των είκοσι 
επόµενων λέξεων εκείνης, στην οποία τελείωνε η εξέταση, τότε δεν γνώριζε τη σηµασία ούτε των 
υπόλοιπων λέξεων του δείγµατος. Και σε αυτό το σηµείο φαίνεται πόσο σηµαντικό είναι η 
κατάταξη των λέξεων του δείγµατος κατά σειρά αύξουσας δυσκολίας να γίνεται µε τη βοήθεια 
ανθρώπων που γνωρίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας (Νηπιαγωγοί), µε τη βοήθεια των ίδιων των 
παιδιών (πιλοτική έρευνα) και όχι από ένα άτοµο µε βάση τα µορφολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά 
των λέξεων. 
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γνωρίζει τη σηµασία µιας λέξης που βρισκόταν αρκετά ψηλά στην κλίµακα 

αύξουσας δυσκολίας. 

Εκτιµούµε ότι οι προϋποθέσεις που θέσαµε τόσο για το τέλος της εξέτασης (10 

συνεχόµενες αποτυχίες στα Κριτήρια Ι, ΙΙ σε ισάριθµες συνεχόµενες λέξεις και 3 

αποτυχίες στο Κριτήριο ΙΙΙ στις ίδιες λέξεις), όσο και για το τέλος της συνέντευξης 

(20 δηλώσεις άγνοιας της σηµασίας ισάριθµων λέξεων) εξασφαλίζουν ότι κατά την 

έρευνα εντοπίστηκε ο µέγιστος δυνατός αριθµός των λέξεων του δείγµατος που 

κατανοούσαν τα υποκείµενα. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο ερευνητής ενίσχυε το υποκείµενο λέγοντάς του 

«Μπράβο», «Πολύ ωραία», «Ξέρεις πολλές λέξεις», «Μαθαίνεις πολλές λέξεις στον 

Ασπρούλη», χωρίς, όµως, να επαινεί µόνο στις σωστές απαντήσεις ή να επικρίνει 

στις λανθασµένες518. Στις λανθασµένες απαντήσεις δεν έκανε διορθώσεις, επειδή δεν 

ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση το παιδί και επειδή σκοπός της έρευνας είναι η 

διαπίστωση της γνώσης της σηµασίας των λέξεων από τα παιδιά και όχι η 

διδασκαλία της σηµασίας τους στα παιδιά. 

Για τη σωστή προφορά των λέξεων του δείγµατος αλλά και των εναλλακτικών 

απαντήσεων ο ερευνητής συµβουλεύτηκε τη φωνητική µεταγραφή των λέξεων, όπως 

περιέχεται στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). 

Η συνέντευξη µε κάθε παιδί διαρκούσε περίπου 31 πρώτα λεπτά της ώρας. Η πιο 

βραχύχρονη διήρκεσε 20 περίπου πρώτα λεπτά και η πιο µακρόχρονη 44 πρώτα 

λεπτά. Ο ευχάριστος τρόπος της συνέντευξης βοηθούσε τα παιδιά να µην 

κουράζονται ιδιαίτερα και να µη χάνουν το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. 

Στην έρευνά µας κατανοητή θεωρούνταν µια λέξη για το παιδί αν αυτό µπορούσε 

είτε να την ορίσει επιτυχώς (Κριτήριο Ι) είτε να τη χρησιµοποιήσει σε πρόταση 

επιτυχώς (Κριτήριο ΙΙ) είτε να επιλέξει τη σωστή σηµασία της από τέσσερις 

προτεινόµενες (Κριτήριο ΙΙΙ). Κάθε σηµασία (κυριολεκτική ή µεταφορική) που 

απέδιδε το παιδί στην εξεταζόµενη λέξη (κυρίως στα Κριτήρια Ι και ΙΙ) γινόταν δεκτή 

ως σωστή, αρκεί να αναφερόταν στο οικείο λήµµα του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη 

(1998).  

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά τη συνέντευξη στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι 

οποίες είχαν επισηµανθεί κατά την πιλοτική έρευνα: 

                                                           
518 Γεώργα, ∆.∆. κ.ά. (1997), όπ.π., σελ. 46-48. 
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- Στην περίπτωση κατά την οποία το υποκείµενο αντιλαµβανόταν 

κάποιο παράγωγο επίρρηµα σε �α (εξεταζόµενη λέξη) ως ονοµαστική ενικού 

του θηλυκού γένους (π.χ. «γενναία») ή ως ονοµαστική πληθυντικού του 

ουδέτερου γένους (π.χ. «καθαρά») του επιθέτου, από το οποίο προήλθε το 

εξεταζόµενο επίρρηµα και το όριζε ορθώς µεν σηµασιολογικά αλλά ως 

επίθετο, τότε η λέξη θεωρούνταν γνωστή στο παιδί ως επίθετο και 

προσµετριόταν στη γραµµατική κατηγορία των επιθέτων. Ένα παράδειγµα: 

Ερ.: «Τι σηµαίνει η λέξη καθαρά;», Υπ.: «Καθαρά ρούχα, δεν είναι 

λερωµένα», Ερ. : «Η λέξη καθαρά σηµαίνει τίποτε άλλο;», Υπ.: «Όχι, αυτό: 

χέρια, ρούχα, παπούτσια χωρίς βρωµιές». 

- Στην περίπτωση κατά την οποία το υποκείµενο απέδιδε 

λανθασµένα στην εξεταζόµενη λέξη τη σηµασία κάποιας άλλη οµόηχης 

ακόµα και µετά από διερευνητικές ερωτήσεις, η λέξη θεωρούνταν µη 

κατανοητή στο παιδί519, π.χ. Ερ: «Τι σηµαίνει η λέξη δύω [δίο];», Υπ: «Είναι 

ένας αριθµός», Ερ: «Μήπως η λέξη [δίο] σηµαίνει και κάτι άλλο; Μήπως 

ξέρεις κάποια άλλη λέξη που να ακούγεται, όπως αυτή και να σηµαίνει κάτι 

άλλο;», Υπ: «Όχι». 

- Στην περίπτωση κατά την οποία το υποκείµενο αντιλαµβανόταν 

την εξεταζόµενη λέξη ως κάποια άλλη παρώνυµή της ή όταν ο ερευνητής 

αντιλαµβανόταν να συµβαίνει κάτι τέτοιο, διευκρίνιζε στο υποκείµενο τη 

φωνολογική διαφορά των δύο παρώνυµων λέξεων και επαναλάµβανε την 

ερώτηση για την εξεταζόµενη λέξη. Ένα παράδειγµα: Ερ: «Τι σηµαίνει η λέξη 

σιµώνω;», Υπ: «Φτιάχνω µε τα χέρια ψωµί», Ερ: «Αυτό σηµαίνει η λέξη 

ζυµώνω. Εγώ σε ρώτησα όχι για τη λέξη ζυ-µώνω αλλά για για τη λέξη σι-

µώνω. Τι σηµαίνει, λοιπόν, η λέξη σιµώνω;». 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία µαγνητοφωνούνταν, ο ερευνητής 

σηµείωνε στο ∆ελτίο Συνέντευξης τις σωστές απαντήσεις του υποκειµένου, το 

Κριτήριο, µε το οποίο το υποκείµενο αποδείκνυε τη γνώση της σηµασίας κάθε λέξης 

και τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης. 

Τα προσωπικά στοιχεία των υποκειµένων καταγράφονταν στο τέλος της ηµερήσιας 

ερευνητικής δραστηριότητας µε τη βοήθεια της Νηπιαγωγού και µε τη χρήση του 

Βιβλίου Μητρώου του Νηπιαγωγείου. 

                                                           
519 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 60. 
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Για κάθε συνέντευξη, δηλαδή για κάθε υποκείµενο, συµπληρώθηκε ένα ∆ελτίο 

Συνέντευξης, µε αποτέλεσµα να συγκεντρώσουµε 270 ∆ελτία Συνέντευξης, όσα και 

τα υποκείµενα της έρευνας. 

Για την ανάλυση των δεδοµένων κατασκευάσαµε ένα Πρωτόκολλο Συνέντευξης για 

κάθε υποκείµενο, όπου καταχωρίσαµε αναλυτικά τις επιδόσεις του, όπως αυτές 

προέκυπταν από το ∆ελτίο Συνέντευξης. Συγκεκριµένα, στο Πρωτόκολλο 

Συνέντευξης καταγράψαµε:  

α) Τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού: το όνοµα και τη γεωγραφική περιοχή 

του Νηπιαγωγείου, στο οποίο φοιτά, την ηλικία και το φύλο του παιδιού, τις 

γραµµατικές γνώσεις του πατέρα και της µητέρας του. 

β) Τις επιδόσεις του παιδιού στο σύνολο του δείγµατος των λέξεων και σε 

τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες (ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα, 

επιρρήµατα), σε κάθε Κριτήριο και 

γ) Τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης. 

Συντάξαµε συνολικά 270 Πρωτόκολλα Συνέντευξης, όσα και τα ∆ελτία Συνέντευξης. 

Για την επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων προχωρήσαµε στην κωδικοποίηση 

και καταχώρισή τους στον Η/Υ. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε 

το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. for Windows520. 

 

                                                           
520 Μακράκη, Β. (1997). Ανάλυση ∆εδοµένων στην Επιστηµονική Έρευνα µε τη Χρήση του S.P.S.S. Από 
τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Gutenbergú Norusis, M.J. (1993). S.P.S.S. for Windows Base System. 
User�s Guide. Release 6.0. Chicago: S.P.S.S. Inc. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήµατα που περιγράφουν τις επιδόσεις των 

υποκειµένων της έρευνάς µας στις πέντε λεξιλογικές κατηγορίες, στις οποίες 

µετρήθηκαν. Πιο συγκεκριµένα, µε τον όρο λεξιλογικές κατηγορίες στην εργασία µας 

αναφερόµαστε στις πτυχές του δεκτικού λεξιλογίου που ερευνήσαµε, δηλαδή στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες: 

ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα. 

Το κεφάλαιο αυτό της εργασίας µας χωρίζεται σε δύο µεγάλα υποκεφάλαια. Στο 

πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται στον 

πρώτο σκοπό της έρευνάς µας και στην υπόθεση που αντιστοιχεί σε αυτόν. Στο 

δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται στο 

δεύτερο σκοπό της έρευνάς µας και στις υποθέσεις που αντιστοιχούν σε αυτόν.  

 
6.3. Το µέγεθος και η σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

 
Στο πρώτο αυτό µέρος παρουσιάζονται τα ευρήµατα που περιγράφουν το µέγεθος 

του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου των υποκειµένων, το µέγεθος των γραµµατικών 

κατηγοριών που το συγκροτούν και τις µεταξύ τους συσχετίσεις.  

Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται το σύνολο των λέξεων που απαρτίζουν το δεκτικό 

λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών και η κατάταξή τους κατά γραµµατικές 

κατηγορίες.  

Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 6.1 αναφέρονται ονοµαστικά οι τέσσερις 

κατηγορίες (ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) που θα µας 

απασχολήσουν στη συνέχεια. Ο όρος «άλλη» αναφέρεται γενικά στις υπόλοιπες 

γραµµατικές κατηγορίες. Όµως, επειδή στις 236 λέξεις, µε βάση τις οποίες έγινε 

η εξέταση των παιδιών, συµπεριλαµβάνονται µόνο µία αντωνυµία («τοσηδά») 

και ένας σύνδεσµος («ωσότου»), θεωρούµε ότι µόνο οι δύο αυτές λέξεις δεν 
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µπορούν να αντιπροσωπεύσουν ικανοποιητικά τις γραµµατικές κατηγορίες, στις 

οποίες ανήκουν. Έτσι, θεωρούµε ότι στο τελικό δείγµα των 236 λέξεων δεν 

αντιπροσωπεύονται άλλες γραµµατικές κατηγορίες, πέραν των ουσιαστικών, 

ρηµάτων, επιθέτων και επιρρηµάτων. Για αυτόν το λόγο θα περιοριστούµε να 

µελετήσουµε µόνο την ύπαρξη ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων και 

επιρρηµάτων στο δεκτικό λεξιλόγιο του παιδιού και δεν θα επεκταθούµε στις 

άλλες γραµµατικές κατηγορίες (αντωνυµίες, προθέσεις, συνδέσµους, άρθρα, 

επιφωνήµατα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων 

των υποκειµένων στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές 

κατηγορίες των λέξεων του δείγµατος της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (Κ.Ν.Γ.) 
 

Κατανοητές λέξεις 

δείγµατος 

Κατανοητές λέξεις 

Κ.Ν.Γ. 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Μ1 s1 Μ2 % 

Ουσιαστικά   43,95 10,57 4896 56,61 

Ρήµατα  14,20   3,54 1582 18,29 

Επίθετα  12,84   3,95 1430 16,53 

Επιρρήµατα    5,92   1,42   660   7,63 

Άλλη   0,73   0,10     81   0,94 

Σ.∆.Λ.  77,64 17,43 8649  100 

 

Μ1= µέσος όρος κατανοητών 

λέξεων δείγµατος 

s1= τυπική απόκλιση 

υπολογισµένη 

Μ2= µέσος όρος κατανοητών 

λέξεων Κοινής                          

επί των  κατανοητών λέξεων του 

Νεοελληνικής Γλώσσας                

δείγµατος 

 

 

Στη δεύτερη και την τρίτη στήλη του Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται ο µέσος όρος 

(Μ) και η τυπική απόκλιση (s) αντίστοιχα των λέξεων του δείγµατος κατά 
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γραµµατική κατηγορία και συνολικά. Παρουσιάζονται οι αριθµοί των λέξεων 

του δείγµατος και της Κ.Ν.Γ., που κατανοούσαν τα υποκείµενα της έρευνάς µας. 

Από τη µελέτη της δεύτερης στήλης προκύπτει ότι τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 

ετών κατανοούν κατά µέσο όρο 77,64 από τις 465 λέξεις του συνολικού 

δείγµατός µας. Από τις 77,64 λέξεις κατά µέσο όρο οι 43,95 είναι ουσιαστικά, οι 

14,20 είναι ρήµατα, οι 12,84 είναι επίθετα και οι 5,92 είναι επιρρήµατα. Τα 

παιδιά φαίνεται να γνωρίζουν κατά µέσο όρο µία λέξη (0,73) από τις υπόλοιπες 

γραµµατικές κατηγορίες.  

Στην τέταρτη στήλη φαίνεται ο αριθµός των λέξεων � ληµµάτων του λεξικού, τις 

οποίες κατανοεί το παιδί ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Ο αριθµός αυτός προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασµό του µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν τα παιδιά επί 

τον δεκαδικό αριθµό 111,4, ο οποίος αποτελεί το λόγο των 51.801 του Λεξικού 

Τριαντα-φυλλίδη (1998) προς τις 465 λέξεις του δείγµατος (51.801 : 465 = 

111,4). Έτσι, προκύπτει ότι το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της ηλικίας  

αποτελείται κατά µέσο όρο από 8.649 λέξεις (77,64 x 111,4=8.649) της Κ.Ν.Γ. 

Σύµφωνα µε όσα έχουµε καθορίσει παραπάνω (Κεφ.5.4.1) η ακριβής διατύπωση 

της προηγούµενης πρότασης είναι: το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της 

ηλικίας αποτελείται κατά µέσο όρο από 8.649 µονολεκτικά λεξήµατα που 

καταχωρίζονται (ως κύρια λήµµατα ή ως υπολήµµατα) και ερµηνεύονται µε 

άµεσο ή έµµεσο τρόπο στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). Επειδή α) 

έχουµε προσδιορίσει µε τον παραπάνω πολύ συγκεκριµένο τρόπο τον όρο 

«λέξη» για τις ανάγκες της έρευνάς µας (Κεφ. 5) και β) αποδεχόµαστε αρκετά 

αφαιρετικά ότι ένα γενικό συγχρονικό κατά το δυνατόν πλήρες λεξικό 

περιλαµβάνει το σύνολο των λέξεων µιας γλώσσας στην ιστορική περίοδο που 

την περιγράφει (Κεφ. 3), µπορούµε να επιλέγουµε τη διατύπωση: «το δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της ηλικίας αποτελείται κατά µέσο όρο από 8.649 

λέξεις της Κ.Ν.Γ.». Με το ίδιο σκεπτικό µε το ίδιο σκεπτικό το λεξιλόγιο των 

παιδιών αυτής της ηλικίας αποτελείται κατά µέσο όρο «�από 4.896 ουσιαστικά 

της Κ.Ν.Γ.» κ.ο.κ. Οι 4.896 λέξεις (ποσοστό 56,61% των κατανοητών λέξεων) 

είναι ουσιαστικά, οι 1.582 (ποσοστό 18,29% των κατανοητών λέξεων) είναι 

ρήµατα, οι 1.430 (ποσοστό 16,53% των κατανοητών λέξεων) είναι επίθετα, οι 

660 (ποσοστό 7,63% των κατανοητών λέξεων) είναι επιρρήµατα και οι 81 λέξεις 

(0,94%) ανήκουν στις υπόλοιπες γραµµατικές κατηγορίες.  
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Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1 διαπιστώνουµε ότι 

οι τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες που εξετάζουµε στην έρευνά µας 

(ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) συµµετέχουν µε διαφορετικό 

ποσοστό η καθεµία στο συνολικό µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Το µεγαλύτερο µέρος του δεκτικού λεξιλογίου αυτής της 

ηλικίας αποτελείται από ουσιαστικά (ποσοστό 56,61%) και ακολουθούν οι 

γραµµατικές κατηγορίες των ρηµάτων (18,29%), των επιθέτων (16,53%) και των 

επιρρηµάτων (7,63%). Τέλος, ένα µικρό ποσοστό (0,94%) του δεκτικού 

λεξιλογίου αποτελείται από λέξεις άλλων γραµµατικών κατηγοριών (αντωνυµίες, 

σύνδεσµοι κ.ά.). Θελήσαµε να ελέγξουµε αν οι διαφορές των επιδόσεων των 

υποκειµένων στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες είναι στατιστικά σηµαντικές 

µεταξύ τους. Η ανακάλυψη µιας τέτοιας σχέσης σηµαίνει ότι και τα ποσοστά, µε 

τα οποία συµµετέχουν αυτές οι τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες στο δεκτικό 

λεξιλόγιο των υποκειµένων της έρευνάς µας, διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά 

µεταξύ τους. Γι� αυτόν το λόγο συγκρίναµε τους µέσους όρους των επιδόσεων 

των υποκειµένων στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες µεταξύ τους. Η 

σύγκριση αυτή έγινε µε τη χρήση του µη παραµετρικού κριτηρίου του Friedman, 

το οποίο έδειξε ότι οι µέσοι όροι επίδοσης των υποκειµένων στις τέσσερις 

γραµµατικές κατηγορίες διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (x2(3)= 

739,9,  p<.001). Το αποτέλεσµα αυτό µας δείχνει ότι µεταξύ των επιδόσεων των 

υποκειµένων στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά, αλλά δεν µας δείχνει µεταξύ ποιων γραµµατικών 

κατηγοριών εντοπίζεται αυτή η διαφορά. Προχωρήσαµε, λοιπόν, στη σύγκριση 

των επιδόσεων των υποκειµένων στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες, για να 

εξετάσουµε ποιες είναι εκείνες οι επιδόσεις που διαφέρουν µεταξύ τους. Για 

αυτόν το λόγο κάναµε διαδοχικές συγκρίσεις ανά δύο γραµµατικές κατηγορίες 

χρησιµοποιώντας το κριτήριο t και την προσαρµογή Bonferoni (t�test paired)521. 

Οι επιδόσεις των υποκειµένων κατά γραµµατική κατηγορία τοποθετήθηκαν σε 

φθίνουσα σειρά διαδοχής αρχίζοντας από αυτή µε το µεγαλύτερο µέσο όρο έως 

αυτή µε το µικρότερο µέσο όρο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.1.  

Σχήµα 6.1 

                                                           
521 Norusis, M.J. (1993), όπ.π., σελ. 273ú Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 161-162. 
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Οι συγκρίσεις των επιδόσεων έγιναν ανά δύο διαδοχικά, δηλαδή πρώτα 

συγκρίθηκε το ζεύγος ουσιαστικά (η καλύτερη επίδοση των υποκειµένων) και 

ρήµατα (η δεύτερη καλύτερη επίδοση). Κατόπιν συγκρίθηκε το ζεύγος ρήµατα 

και επίθετα (η τρίτη καλύτερη επίδοση) και, τέλος, το ζεύγος επίθετα και 

επιρρήµατα (η χειρότερη επίδοση).  

Με την προσαρµογή Bonferoni οι διαφορές των µέσων όρων γίνονται αποδεκτές 

σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1% µόνο όταν η κρίσιµη τιµή t δείχνει 

ότι η µεταξύ των µέσων όρων διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 1,25%ο 

(p<.003). 

Στον Πίνακα 6.2 φαίνεται σε ποιες γραµµατικές κατηγορίες σηµειώνονται 

διαφορετικοί µέσοι όροι επίδοσης από τις υπόλοιπες σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 1%. Οι τιµές που εµφανίζονται στον Πίνακα 6.2 είναι οι τιµές 

της ανά ζεύγη διαδοχικής σύγκρισης των µέσων όρων επίδοσης στις 

γραµµατικές κατηγορίες. Όταν η t�τιµή της διαφοράς δύο µεταβλητών 

αποδεικνύεται στατιστικά σηµαντική µε την προσαρµογή Bonferoni, τότε όλες οι 

µεταβλητές µε µικρότερο µέσο όρο από τη µεταβλητή Ψ (οριζόντιος άξονας) και 

οι µεταβλητές µε µεγαλύτερο µέσο όρο από τη µεταβλητή Χ (κάθετος άξονας) 

θα έχουν αντίστοιχα στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο ίδιο επίπεδο 

σηµαντικότητας. Έτσι, η σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης των υποκειµένων 

στα ρήµατα µε την επίδοση στα επίθετα είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 

µικρότερο του 1% µε την προσαρµογή Bonferoni [t (269)= 7,08  p<.001]. 

Εποµένως, ο µέσος όρος της επίδοσης στα ουσιαστικά, ο οποίος είναι 

µεγαλύτερος από τον αντίστοιχό του στα ρήµατα θεωρείται, επίσης, σηµαντικά 
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µεγαλύτερος από το µέσο όρο επίδοσης στα επίθετα, χωρίς να είναι αναγκαίος ο 

υπολογισµός της t�τιµής  που παίρνει η σύγκριση του ζεύγους ουσιαστικά και 

επίθετα. Ανάλογα, ο µέσος όρος επίδοσης των υποκειµένων στα επιρρήµατα, ο 

οποίος είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο στα επίθετα, θεωρείται, 

επίσης, σηµαντικά µικρότερος από το µέσο όρο επίδοσης στα ρήµατα, χωρίς να 

είναι αναγκαίος ο υπολογισµός της t�τιµής που παίρνει η σύγκριση του ζεύγους 

ρήµατα και επιρρήµατα. 

Πίνακας 6.2 

∆ιαδοχική σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης στις τέσσερις γραµµατικές 

κατηγορίες µεταξύ τους. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ουσιαστικά  Ρήµατα  Επίθετα  

Ρήµατα  57,99*   

Επίθετα   7,08*  

Επιρρήµατα    29,22* 

df= 269                         *p<.01 

 

 

Τα ευρήµατα αυτά επαληθεύουν πλήρως την πρώτη γενική υπόθεση της έρευνάς 

µας, σύµφωνα µε την οποία οι γραµµατικές κατηγορίες συµµετέχουν µε 

σηµαντικά διαφορετικό ποσοστό στο δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 

ετών.  

Ακολούθως θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τις ανώτερες και τις 

κατώτερες τιµές, τις οποίες µπορεί να πάρει το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών, 

και το ποσοστό των λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας που κατανοούν τα 

παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών.  

Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι κατώτερες και ανώτερες τιµές που 

προέκυψαν από τα δεδοµένα της έρευνας για τις γραµµατικές κατηγορίες και για 

το µέγεθος του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 
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Μέσοι όροι (Μ), κατώτερες και ανώτερες τιµές των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό 

∆εκτικό Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές κατηγορίες των λέξεων του δείγµατος και της 

Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

Κατανοητές λέξεις δείγµατος Κατανοητές λέξεις Κ.Ν.Γ. 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κατώτερη 

τιµή 

Ανώτερη 

τιµή 
Μ 

Κατώτερη 

τιµή 

Ανώτερη 

τιµή 
Μ 

Ουσιαστικά  19 84 43,95 2117 9358 4896 

Ρήµατα   6 29 14,20   668 3231 1582 

Επίθετα   3 25 12,84  334 2785 1530 

Επιρρήµατα   2 12   5,92  223 1337   660 

Άλλη   0   2    0,73      0   223      81 

Σ.∆.Λ. 34     141 77,64 3788  15707 8649 

Μ= µέσος όρος 

 

Στη δεύτερη και στην πέµπτη στήλη του Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι 

κατώτερες τιµές των κατανοητών από τα παιδιά αυτής της ηλικίας λέξεων 

του δείγµατος και, εποµένως, της Κ.Ν.Γ. συνολικά και κατά γραµµατική 

κατηγορία. Έτσι, από τις στήλες αυτές πληροφορούµαστε ότι τα υποκείµενα 

της έρευνάς µας κατανοούν τουλάχιστον 19 από τα ουσιαστικά του 

δείγµατος των λέξεων. Εποµένως, 2.117 (19 x 111,4) είναι ο ελάχιστος 

αριθµός ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. που γίνονται κατανοητά από ελληνόπουλα 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα µε εκείνα 

των υποκειµένων της έρευνάς µας. Οµοίως, οι κατώτερες τιµές των 

κατανοητών από τα παιδιά αυτής της ηλικίας ρηµάτων είναι 668 (6 x 111,4), 

επιθέτων 334 (3 x 111,4) και επιρρηµάτων 223 (2 x 111,4). Ιδιαίτερα 

σηµαντική πληροφορία είναι ότι το Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο των 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών έχει ως κατώτερο όριο τις 3.788 λέξεις (34 x 

111,4). Αυτός, δηλαδή, είναι ο κατώτερος αριθµός λέξεων που κατανοούν τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας. Είναι ανάγκη να σηµειώσουµε ότι η δεύτερη και 

η πέµπτη στήλη του Πίνακα 6.3 δεν λειτουργούν αθροιστικά, διότι οι 

κατώτερες τιµές του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου και των επιµέρους 

γραµµατικών κατηγοριών δεν σηµειώνονται από το ίδιο υποκείµενο. Αυτό 

σηµαίνει ότι το υποκείµενο που σηµειώνει το µικρότερο µέγεθος δεκτικού 

λεξιλογίου δεν σηµειώνει υποχρεωτικά και τις µικρότερες επιδόσεις  είτε σε 

όλες είτε στις περισσότερες είτε σε κάποιες γραµµατικές κατηγορίες. 
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Σίγουρα σηµειώνει µικρά, αλλά όχι υποχρεωτικά τα µικρότερα µεγέθη κάθε 

γραµµατικής κατηγορίας. Αλλά και αντίστροφα, το υποκείµενο που 

σηµειώνει το µικρότερο αριθµό των κατανοητών λέξεων µιας γραµµατικής 

κατηγορίας δεν σηµειώνει υποχρεωτικά και το µικρότερο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο.  

Με αντίστοιχο τρόπο, στις στήλες τρίτη και έκτη του Πίνακα 6.3 

εµφανίζονται οι ανώτερες τιµές των κατανοητών από τα παιδιά λέξεων του 

δείγµατος και της Κ.Ν.Γ. αντίστοιχα, κατά γραµµατική κατηγορία και 

συνολικά. Έτσι, από τις στήλες αυτές πληροφορούµαστε ότι τα υποκείµενα 

της έρευνάς µας κατανοούν το ανώτερο 84 από τα ουσιαστικά του δείγµατος 

των λέξεων. Εποµένως, από τα δεδοµένα µας φαίνεται ότι 9.358 (84 x 111,4) 

είναι ο ανώτερος αριθµός των ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. που κατανοούνται 

από τα παιδιά της ηλικίας αυτής, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα 

µε εκείνα των υποκειµένων της έρευνάς µας. Οµοίως, οι ανώτερες τιµές των 

κατανοητών από τα παιδιά της ηλικίας 5;5-6;5 ετών ρηµάτων είναι 3.231 

(29 x 111,4), επιθέτων 2.785 (25 x 111,4) και επιρρηµάτων 1.337 (12 x 111,4). 

Από την έκτη στήλη του Πίνακα 6.3 προκύπτει ότι ο µεγαλύτερος αριθµός 

λέξεων που µπορεί να κατανοεί ένα παιδί ηλικίας 5;5-6;5 ετών δεν 

υπερβαίνει τις 15.707 λέξεις (141 x 111,4). Είναι αναγκαίο να σηµειώσουµε 

ότι, ούτε η τρίτη ούτε η έκτη στήλη του Πίνακα 6.3 λειτουργούν 

αθροιστικά, διότι οι ανώτερες τιµές του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου και 

των επιµέρους γραµµατικών κατηγοριών δεν σηµειώνονται από το ίδιο 

υποκείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι το υποκείµενο που σηµειώνει το µεγαλύτερο 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου (141 λέξεις του δείγµατος ή 15.707 λέξεις 

της Κ.Ν.Γ.) δεν σηµειώνει υποχρεωτικά και τα µεγαλύτερα µεγέθη είτε σε 

όλες είτε στις περισσότερες είτε σε κάποιες από τις τέσσερις γραµµατικές 

κατηγορίες. Σίγουρα σηµειώνει µεγάλα αλλά όχι υποχρεωτικά τα 

µεγαλύτερα µεγέθη σε κάθε γραµµατική κατηγορία. Αλλά και αντίστροφα, 

το υποκείµενο που σηµειώνει το µεγαλύτερο αριθµό κατανοητών λέξεων 

µιας γραµµατικής κατηγορίας δεν σηµειώνει υποχρεωτικά και το 

µεγαλύτερο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. 

Σε άλλο σηµείο της ανάλυσης των αποτελεσµάτων θα εξετάσουµε και τη 

συσχέτιση των µεγεθών των γραµµατικών κατηγοριών µεταξύ τους αλλά 

και µε το µέγεθος του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου.  
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Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζεται το µέσο ποσοστό των λέξεων που κατανοούν 

τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών κατά γραµµατική κατηγορία (Γ.Κ.) αλλά και 

το σύνολο των λέξεων της Κ.Ν.Γ.  Για τον υπολογισµό των µέσων ποσοστών 

κάθε γραµµατικής κατηγορίας διαιρέσαµε το µέσο όρο των κατανοητών στα 

υποκείµενα της έρευνας λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας δια του 

συνολικού αριθµού των λέξεων της συγκεκριµένης γραµµατικής κατηγορίας 

που συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα των 465 λέξεων (π.χ. για τα ουσιαστικά 

είχαµε 43,95: 250 = 0,1758 x 100 = 17,58%). Όµοια ενεργήσαµε και για τον 

υπολογισµό του ποσοστού των κατανοητών λέξεων κάθε γραµµατικής 

κατηγορίας της Κ.Ν.Γ.: διαιρέσαµε το µέσο όρο των κατανοητών από τα 

παιδιά λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας δια του συνολικού αριθµού 

των λέξεων της συγκεκριµένης γραµµατικής κατηγορίας που 

περιλαµβάνονται στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998). Έτσι, για τα 

ουσιαστικά είχαµε: 4.896: 27.850 = 0,1758 x 100 = 17,58%. Ο αριθµός των 

λέξεων του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) κατά γραµµατική 

κατηγορία υπολογίστηκε µε τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των λέξεων 

κάθε γραµµατικής κατηγορίας στο δείγµα των 465 λέξεων επί τον σταθερό 

συντελεστή 111,4 (π.χ. για τα ουσιαστικά είχαµε: 250 x 111,4 = 27.850). Με 

την προϋπόθεση, λοιπόν, ότι το δείγµα των 465 λέξεων είναι 

αντιπροσωπευτικό του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη µπορούµε να 

υπολογίσµουµε όχι µόνο τον αριθµό των λέξεων του Λεξικού αυτού (και 

κατ� επέκταση της Κ.Ν.Γ.) κατά γραµµατική κατηγορία, αλλά και να 

υπολογίσουµε κατά γραµµατική κατηγορία και συνολικά το ποσοστό των 

λέξεων της Κ.Ν.Γ. που κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5;-6;5 ετών.  

Για τον υπολογισµό των µέσων ποσοστών, που καταλαµβάνουν οι 

κατανοητές από τα παιδιά λέξεις κάθε γραµµατικής κατηγορίας στο σύνολο 

των λέξεων του δείγµατος (465) και στο σύνολο των λέξεων της Κ.Ν.Γ. 

(51.801) διαιρέσαµε τον αριθµό των κατανοητών λέξεων κάθε γραµµατικής 

κατηγορίας δια του συνολικού αριθµού των λέξεων του δείγµατος και δια 

του συνολικού αριθµού των λέξεων του Λεξικού Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) 

αντίστοιχα (π.χ. για τα ουσιαστικά είχαµε: 43,95: 465 = 0,0945 x 100 = 9,45 

και αντίστοιχα 4.896: 51.801 = 0,945 x 100 = 9,45). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 
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Μέσοι όροι (Μ) και σχετικές συχνότητες (%) των κατανοητών από τα υποκείµενα λέξεων του 

δείγµατος και της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (Κ.Ν.Γ.) κατά γραµµατική κατηγορία (Γ.Κ.) και 

συνολικά. 

Λέξεις δείγµατος Λέξεις Κ.Ν.Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σύνολο Μ1 Σύνολο Μ2 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ. 

Ουσιαστικά  250 43,95 27850 4896 17,58 9,45 

Ρήµατα    63 14,20   7018 1582 22,54 3,05 

Επίθετα  117 12,84 13034 1430 10,97 2,76 

Επιρρήµατα    29   5,92    3231   660 20,42 1,27 

Άλλη      6   0,73     668     81 12,12 0,16 

Σ.∆.Λ. 465 77,64 51801 8649 --   16,69 

 

 

Στη δεύτερη και στην τέταρτη στήλη του Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται οι 

αριθµοί των λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας που περιλαµβάνονται 

στο δείγµα λέξεων της έρευνάς µας και στο Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη 

(1998) αντίστοιχα. Στην τρίτη και στην πέµπτη στήλη παρουσιάζονται οι 

µέσοι όροι των κατανοητών από τα υποκείµενα λέξεων του δείγµατος και 

της Κ.Ν.Γ. αντίστοιχα. Στην έκτη στήλη παρουσιάζονται οι σχετικές 

συχνότητες, τα ποσοστά που καταλαµβάνουν οι κατανοητές από τα 

υποκείµενα λέξεις κάθε γραµµατικής κατηγορίας (Γ.Κ.) στο σύνολο της 

γραµµατικής κατηγορίας, στην οποία ανήκουν. Στην έβδοµη στήλη 

παρουσιάζονται οι σχετικές συχνότητες των κατανοητών από τα υποκείµενα 

λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας στο σύνολο των λέξεων της Κ.Ν.Γ.  

Έτσι, τα 4.896 ουσιαστικά που κατανοούν τα υποκείµενα της έρευνάς µας 

αποτελούν το 17,58% των ουσιαστικών και το 9,45% των συνολικών λέξεων 

της Κ.Ν.Γ. 

Από τη µελέτη του Πίνακα 6.4 διαπιστώνουµε ότι, κατά την ηλικία των 5;5-

6;5 ετών τα παιδιά κατανοούν το 16,69% των λέξεων της Κ.Ν.Γ., αφού αυτό 

είναι το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι 8.649 κατανοητές λέξεις στο σύνολο 

των 51.801 λέξεων της Κ.Ν.Γ.  Μελετώντας τον αριθµό των κατανοητών 

λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας διαπιστώνουµε ότι στην ηλικία αυτή 

τα παιδιά κατανοούν το 17,58% των ουσιαστικών, το 22,54% των ρηµάτων, 

το 10,97% των επιθέτων, το 20,42% των επιρρηµάτων και το 12,12% των 

λέξεων των υπόλοιπων γραµµατικών κατηγοριών της Κ.Ν.Γ. Ταυτόχρονα, 
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πληροφορούµαστε και για το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι κατανοητές 

λέξεις κάθε γραµµατικής κατηγορίας στο συνολικό λεξιλόγιο της Κ.Ν.Γ.  

Έτσι, τα ουσιαστικά που γίνονται κατανοητά από τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας µπορεί µεν να αποτελούν το 17,58% του συνόλου των ουσιαστικών 

της Κ.Ν.Γ., αλλά αποτελούν µόνο το 9,45% του συνολικού λεξιλογίου της 

Κ.Ν.Γ. Μεγαλύτερες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται όσον αφορά τα 

ποσοστά των κατανοητών επιρρηµάτων (20,42% της γραµµατικής 

κατηγορίας αλλά µόλις 1,27% του συνολικού λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ.), των 

ρηµάτων (22,54% της γραµµατικής κατηγορίας αλλά µόνο 3,05% του 

συνολικού λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ.) και των επιθέτων (10,97% της 

γραµµατικής κατηγορίας αλλά µόνο 2,76% του συνολικού λεξιλογίου της 

Κ.Ν.Γ.). 

Σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις οδηγούµαστε και από τη συνεξέταση των 

Πινάκων 6.1 και 6.4 όσον αφορά τα ποσοστά των γραµµατικών κατηγοριών 

που αποτελούν το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι, αν και παραπάνω από το µισό δεκτικό λεξιλόγιο 

των παιδιών αποτελείται από ουσιαστικά (56,61%), αυτά αποτελούν µόνο το 

17,58% όλων των ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. και µόλις το 9,45% του 

συνολικού λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ.  Σε παρόµοια διαπίστωση καταλήγουµε 

και για τα επίθετα: τα κατανοητά από τα παιδιά επίθετα, αν και αποτελούν 

το 16,53% του δεκτικού λεξιλογίου τους, αποτελούν µόνο το 10,97% όλων 

των επιθέτων της Κ.Ν.Γ. και µόλις το 2,76% του συνολικού λεξιλογίου της 

Κ.Ν.Γ. Αντίθετα, τα 1582 ρήµατα που αποτελούν το 18,29% του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών, αποτελούν και το 22,54% όλων των ρηµάτων της 

Κ.Ν.Γ., αλλά µόλις το 3,05% του συνολικού λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ. Οµοίως, 

τα 660 κατανοητά επιρρήµατα που αποτελούν το 7,63% του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών, αποτελούν το 20,42% όλων των επιρρηµάτων της 

Κ.Ν.Γ., αλλά µόλις το 1,27% του συνολικού λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ. 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών κατανοούν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό � όσον αφορά το σύνολο των λέξεων κάθε γραµµατικής 

κατηγορίας � τις γραµµατικές κατηγορίες των ρηµάτων και των 

επιρρηµάτων και σε µικρότερο ποσοστό τις γραµµατικές κατηγορίες των 

ουσιαστικών και των επιθέτων. Αυτό συµβαίνει τη στιγµή, κατά την οποία 

το µεγαλύτερο µέρος του δεκτικού τους λεξιλογίου αποτελείται από 
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ουσιαστικά και επίθετα και όχι από ρήµατα και επιρρήµατα. Με άλλα λόγια, 

τα παιδιά της ηλικίας αυτής κατανοούν παραπάνω από το 1/5 των ρηµάτων 

και των επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ., περίπου το 1/6 των ουσιαστικών της και 

το 1/10 των επιθέτων της. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο ότι κάθε 

γραµµατική κατηγορία συµµετέχει µε διαφορετικό αριθµό λέξεων στο 

συνολικό λεξιλόγιο της Κ.Ν.Γ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και η κατάταξη 

των γραµµατικών κατηγοριών στην πέµπτη στήλη του Πίνακα 6.1 διαφέρει 

από την κατάταξή τους στην έκτη στήλη του Πίνακα 6.4, συµφωνεί µε την 

κατάταξή τους στην έβδοµη στήλη του Πίνακα 6.4.  

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είναι διαφορετικό το 

ποσοστό, µε το οποίο συµµετέχουν οι κατανοητές από τα παιδιά λέξεις µιας 

γραµµατικής κατηγορίας στο παιδικό δεκτικό λεξιλόγιο, από το ποσοστό, µε 

το οποίο οι ίδιες λέξεις συµµετέχουν στο σύνολο των λέξεων της 

γραµµατικής κατηγορίας τους. Είναι ενδιαφέρον να διερευνήσουµε 

παρακάτω αν κάποιο από τα πρώτα ποσοστά επηρεάζεται από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνάς µας. 

Οι διαπιστώσεις που προήλθαν από τη µελέτη του Πίνακα 6.4 µας οδήγησαν 

στη σκέψη ότι κάποιες από τις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες πιθανώς 

να σχετίζονται µεταξύ τους. Θεωρήσαµε, δηλαδή, πιθανό ο µεγάλος αριθµός 

κατανοητών λέξεων µιας γραµµατικής κατηγορίας να εµφανίζεται, όταν και 

σε κάποια άλλη γραµµατική κατηγορία σηµειώνεται µεγάλος αριθµός 

κατανοητών λέξεων. Θελήσαµε, λοιπόν, να εξετάσουµε την ύπαρξη 

συσχέτισης µεταξύ των επιδόσεων των υποκειµένων στις γραµµατικές 

κατηγορίες και στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. Θελήσαµε, δηλαδή, να 

διαπιστώσουµε, αν οι επιδόσεις των παιδιών σε µια γραµµατική κατηγορία 

συσχετίζονται µε τις επιδόσεις τους στις υπόλοιπες γραµµατικές κατηγορίες 

και στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο.  

Ο έλεγχος της συσχέτισης των επιδόσεων έγινε µε την εφαρµογή του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson r 522 και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.5. 

 
                                                           
522 Βλ. σχετικά: Γεωργούση, Π.Ν. (1991). Στατιστική Εφαρµοσµένη στις Επιστήµες της Συµπεριφοράς. 
Τόµ. Α΄ Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Εκδ. του συγγ., σελ. 143-150ú Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson r των λεξιλογικών κατηγοριών µεταξύ τους. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Σ.∆.Λ. Ουσιαστικά Ρήµατα Επίθετα 

Ουσιαστικά 0,97**    

Ρήµατα 0,82** 0,71**   

Επίθετα 0,85** 0,76** 0,65**  

Επιρρήµατα 0,42** 0,37** 0,33** 0,22** 

*P<.05                  **p<.01              ***p<.001 

 

 

Από τον Πίνακα 6.5 διαπιστώνουµε στατιστικά σηµαντικές (σε επίπεδο p<.01) 

συσχετίσεις µεταξύ των επιδόσεων και στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες αλλά 

και στο δεκτικό λεξιλόγιο. Όλες οι συσχετίσεις είναι θετικές ευθύγραµµες, πράγµα 

που σηµαίνει ότι τα παιδιά, που σηµειώνουν υψηλές ή χαµηλές επιδόσεις σε µια 

γραµµατική κατηγορία, θα σηµειώνουν ανάλογες επιδόσεις τόσο στις υπόλοιπες 

γραµµατικές κατηγορίες όσο και στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο523. Οι επιδόσεις σε 

όλες τις γραµµατικές κατηγορίες, εξαιρουµένων των επιρρηµάτων, και στο συνολικό 

δεκτικό λεξιλόγιο στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν υψηλούς έως πολύ υψηλούς 

βαθµούς συσχέτισης (0,71-0,97).  

Μόνο οι επιδόσεις στη γραµµατική κατηγορία των επιρρηµάτων εµφανίζουν 

χαµηλές συσχετίσεις (0,22-0,42) µε τις επιδόσεις σε όλες τις άλλες 

γραµµατικές κατηγορίες και στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. Οι επιδόσεις 

σε όλες τις άλλες γραµµατικές κατηγορίες εµφανίζουν υψηλούς έως πολύ 

υψηλούς (0,71-0,97) βαθµούς συσχέτισης τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις 

επιδόσεις στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. Εξαίρεση αποτελεί η συσχέτιση 

επιδόσεων µεταξύ ρηµάτων και επιθέτων, η οποία χαρακτηρίζεται µέτριου 

βαθµού (0,65). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι υψηλότερες συσχετίσεις 

εµφανίζονται µεταξύ των επιδόσεων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και 

στις τρεις γραµµατικές κατηγορίες (0,82-0,97). 

Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι τα παιδιά που κατανοούν πολλά ουσιαστικά 

κατανοούν και πολλά επίθετα, ρήµατα αλλά και πολλές λέξεις, άρα έχουν 
                                                                                                                                                                     

(1990), όπ.π., Τόµ. Α΄ Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Εκδ. του συγγ., σελ. 140-145ú Fasold, R. 
(1995). The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell, σελ. 102-108. 
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µεγάλο δεκτικό λεξιλόγιο, και αντίστροφα τα παιδιά που έχουν µεγάλο 

δεκτικό λεξιλόγιο κατανοούν πολλά ουσιαστικά, επίθετα και ρήµατα. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι η κατανόηση πολλών ρηµάτων, επιθέτων και ιδίως 

ουσιαστικών οδηγεί στην απόκτηση µεγάλου δεκτικού λεξιλογίου. Φαίνεται, 

επίσης, ότι στην απόκτηση µεγάλου δεκτικού λεξιλογίου συµβάλλουν και οι 

τρεις αυτές γραµµατικές κατηγορίες. Αυτό σηµαίνει α) ότι είναι απίθανο ένα 

άτοµο να διαθέτει µεγάλο δεκτικό λεξιλόγιο, το οποίο να αποτελείται µόνο 

από ουσιαστικά ή µόνο από επίθετα ή µόνο από ρήµατα, β) ότι υπάρχουν 

τέτοιες σχέσεις (παραγωγής, σύνθεσης ) µεταξύ των γραµµατικών 

κατηγοριών, ώστε η κατανόηση κάποιων λέξεων που ανήκουν σε µια 

γραµµατική κατηγορία να επιφέρει ή να υποβοηθά την κατανόηση κάποιων 

άλλων λέξεων που ανήκουν σε µια άλλη γραµµατική κατηγορία. Κάτι τέτοιο 

δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε την ίδια βεβαιότητα για τη γραµµατική 

κατηγορία των επιρρηµάτων, επειδή οι βαθµοί συσχέτισής της µε τις άλλες 

γραµµατικές κατηγορίες είναι χαµηλοί.  

 

6.4. Παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος και τη σύσταση 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 
 

Στην έρευνάς µας εξετάζουµε την επίδραση που ασκούν τρεις παράγοντες 

στο µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικόυ 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) Το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων, β) Η γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και γ) Το φύλο των παιδιών. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε 

τη σχέση κάθε παράγοντα χωριστά µε το µέγεθος και τη σύσταση του 

δεκτικού λεξιλογίου, ώστε να εκπληρώσουµε το δεύτερο στόχο της έρευνάς 

µας και να ελέγξουµε τις υπόλοιπες ερευνητικές υποθέσεις. 

Πριν προχωρήσουµε στις επόµενες αναλύσεις, θεωρήσαµε σκόπιµο να 

ελέγξουµε αν η κατανοµή του δείγµατός µας είναι οµαλή. Για αυτόν το λόγο 

εφαρµόσαµε το µη παραµετρικό τεστ Kolmogorov�Smirnov. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κατανοµή µας σε όλες τις µετρήσεις είναι 

οµαλή.  

                                                                                                                                                                     
523 Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1990), όπ.π., σελ. 140. 
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Λόγω της µεγάλης διασποράς των ηλικιών των υποκειµένων θελήσαµε να ελέγξουµε 

αν η ηλικία επηρεάζει το συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των υποκειµένων της έρευνάς 

µας. Για αυτόν το λόγο συσχετίσαµε εφαρµόζοντας τον συντελεστή Pearson r τις 

επιδόσεις των υποκειµένων µε την ηλικία τους (Πίνακας 6.6.). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson r των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο 

(Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές κατηγορίες µε την ηλικία.  

 

 Σ.∆.Λ. Ουσιαστικά Ρήµατα Επίθετα Επιρρήµατα 

Ηλικία 0,22** 0,20** 0,17** 0,25** 0,04 

*p<.05,                                  **p<.01,                                     ***p<.001 

 

Από τον Πίνακα διαπιστώνουµε ότι η ηλικία συσχετίζεται µεν στατιστικά 

σηµαντικά µε το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και των γραµµατικών 

κατηγοριών πλην των επιρρηµάτων, αλλά οι συσχετισµοί αυτοί είναι πολύ 

µικροί, σχεδόν αµελητέοι, σε σηµείο ώστε µόλις να θεωρούνται ότι δείχνουν 

θετική ευθύγραµµη συσχέτιση. Εποµένως, η ηλικία των υποκειµένων της 

έρευνάς µας δεν επηρεάζει τις επιδόσεις τους ούτε στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο ούτε στις επιµέρους γραµµατικές κατηγορίες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 

χρειάζεται να προχωρήσουµε σε στατιστικές αναλύσεις σχετικές µε την ηλικία 

των υποκειµένων, αφού αυτά συµπεριφέρονται στις λεξιλογικές επιδόσεις τους 

σαν να έχουν την ίδια ηλικία.  

 

6.2.1 Η σχέση των γραµµατικών γνώσεων των γονέων µε το µέγεθος και τη 

σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

Παρακάτω εξετάζουµε τη σχέση του επιπέδου των γραµµατικών γνώσεων του 

πατέρα και της µητέρας χωριστά µε τις λεξιλογικές επιδόσεις των παιδιών, δηλαδή µε 

τον αριθµό των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά συνολικά και κατά γραµµατική 

κατηγορία. Για το σκοπό αυτό συγκρίναµε τις µέσες επιδόσεις των παιδιών στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες µεταξύ των 

τεσσάρων επιπέδων των γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της µητέρας τους 

εφαρµόζοντας τη στατιστική τεχνική της ανάλυσης διακύµανσης Oneway ANOVA.  
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Από τη µελέτη των Πινάκων 6.7. και 6.8 προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι επιδόσεις 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις γραµµατικές 

κατηγορίες των ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων και επιρρηµάτων είναι στατιστικά 

σηµαντικά διαφορετικές µεταξύ των επιπέδων γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και 

της µητέρας. Παρατηρούµε µάλιστα ότι οι διαφορές εµφανίζονται στο ίδιο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είτε αφορά τη σύγκριση µεταξύ των επιπέδων 

γραµµατικών γνώσεων του πατέρα είτε αφορά τη µητέρα. Μοναδική διαφοροποίηση 

στο επίπεδο σηµαντικότητας εµφανίζεται όσο αφορά τα επιρρήµατα. Ενώ, δηλαδή, η 

διαφορά, όταν συγκρίνονται τα επίπεδα γραµµατικών γνώσεων του πατέρα, 

εµφανίζεται σε επίπεδο σηµαντικότητας F(3,266)=5,9 , p<.001, όταν συγκρίνονται τα 

επίπεδα γραµµατικών γνώσεων της µητέρας, εµφανίζεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 

F(3,266)=4,9 , p<.01. 

Αξίζει πάντως να παρατηρηθεί ότι το µικρότερο επίπεδο σηµαντικότητας είτε 

αναφορικά µε τις συγκρίσεις των επιπέδων γραµµατικών γνώσεων του πατέρα είτε 

αναφορικά µε τις αντίστοιχες συγκρίσεις της µητέρας, εµφανίζεται στην κατανόηση 

των ρηµάτων: πατέρας F(3,266)= 3,4 , p<.05 και µητέρα F(3,266)= 3,5 , p<.05. Από 

τη µελέτη του Πίνακα 6.7 προκύπτει ότι τα υποκείµενα µε πατέρες απόφοιτους 

∆ηµοτικού Σχολείου (κατώτατο επίπεδο γραµµατικών γνώσεων) κατανοούν το 

14,62% των λέξεων της Κ.Ν.Γ. (7.575 λέξεις), το 14,84% των ουσιαστικών, το 

21,90% των ρηµάτων, το 9,66% των επιθέτων και το 18,63% των επιρρηµάτων της. 

Αντίθετα, τα παιδιά µε πατέρες απόφοιτους της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ανώτατο 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων) κατανοούν το 18,17% των λέξεων της Κ.Ν.Γ. (9.413 

λέξεις), το 19,40% των ουσιαστικών, το 23,65% των ρηµάτων, το 12,05% των 

επιθέτων και το 21,01% των επιρρηµάτων της. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό 

δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών µε πατέρες απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου (7.575 

λέξεις) αντιστοιχεί στο 80,47% του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου µε πατέρες 

απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (9.413 λέξεις). Ανάµεσα σε αυτά τα άκρα 

κυµαίνονται και οι επιδόσεις των παιδιών που έχουν πατέρες απόφοιτους Γυµνασίου 

και Λυκείου. Ανάλογες είναι οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη µελέτη του 

Πίνακα 6.8, όπου τα υποκείµενα κατανέµονται µε κριτήριο το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων της µητέρας τους. Η σύγκριση των Πινάκων 6.7 και 6.8 µας οδηγεί στην 

παρατήρηση ότι υπάρχει µεγάλος βαθµός  εγγύτητας  στις επιδόσεις  των 

υποκειµένων,  τα οποία ταξινοµούνται σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων, είτε τα υποκείµενα ταξινοµούνται σε αυτό µε κριτήριο τις σπουδές του 
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πατέρα είτε µε κριτήριο τις σπουδές της µητέρας. Οι επιδόσεις, δηλαδή, των 

υποκειµένων, τα οποία ταξινοµούνται στο επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του 

∆ηµοτικού Σχολείου µε κριτήριο τις σπουδές της µητέρας, είναι πολύ κοντά στις 

επιδόσεις των υποκειµένων, τα οποία ταξινοµούνται στο ίδιο επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων µε κριτήριο, όµως, τις σπουδές του πατέρα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις 

επιδόσεις των υποκειµένων, τα οποία ταξινοµούνται στα υπόλοιπα τρία επίπεδα 

γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους. Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω επαληθεύεται η δεύτερη γενική υπόθεση της έρευνάς µας, σύµφωνα µε 

την οποία το µέγεθος και οι γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών επηρεάζονται από το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων 

των γονέων τους. Επαληθεύονται και τα δύο σκέλη της υπόθεσας 2α, σύµφωνα µε 

την οποία τα παιδιά που έχουν γονείς υψηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων 

κατανοούν α) περισσότερες λέξεις και β) µεγαλύτερο αριθµό λέξεων κάθε 

γραµµατικής κατηγορίας (ιδίως επιθέτων και επιρρηµάτων)  από τα παιδιά που έχουν 

γονείς χαµηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. Οι υποθέσεις αυτές επαληθεύονται 

ως προς το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων για κάθε γονέα χωριστά. Όσον αφορά, 

µάλιστα, το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης 2α, φαίνεται ότι οι διαφορές είναι 

στατιστικά σηµαντικές για όλες τις γραµµατικές κατηγορίες και ότι µικρότερο 

επίπεδο σηµαντικότητας εµφανίζουν µόνο για τη γραµµατική κατηγορία των 

ρηµάτων. 

Οι στατιστικά σηµαντικές τιµές του Κριτηρίου F στις δύο αναλύσεις δείχνουν ότι οι 

µέσοι όροι των επιδόσεων των παιδιών δεν είναι όλοι ίσοι. ∆εν δείχνουν, όµως, αν 

διαφέρουν σηµαντικά όλοι οι µέσοι όροι µεταξύ τους ή κάποιοι από αυτούς ή µόνο 

ένας από αυτούς. Για να αντλήσουµε αυτή την πληροφορία εφαρµόσαµε τη µέθοδο 

πολλαπλών συγκρίσεων εκ των υστέρων (post hoc test) του τεστ Tuckey H.S.D. Τα 

αποτελέσµατα των πολλαπλών συγκρίσεων των επιδόσεων των παιδιών ως προς τα 

επίπεδα γραµµατικών γνώσεων του πατέρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.9, και της 

µητέρας στον Πίνακα 6.10. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές 

κατηγορίες (Γ.Κ.) ως προς το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων του πατέρα. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑ 

∆ηµοτικού Σχολείου Γυµνασίου Λυκείου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Λ
Ε
Ξ
ΙΛ
Ο
Η
ΙΚ

Ε
Σ 

Κ
Α
Τ
Η
ΓΟ
ΡΙ
Ε

Σ 

Ν M1 M2 s1 
% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ. 
Ν M1 M2 s1 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ 
Ν M1 M2 s1 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ 
Ν M1 M2 s1 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ 

F 

Σ.∆.Λ. 39 68 7575 15,6 -- 14,62 57 70,3 7831 16,8 -- 15,12 106 80,7 8990 17,0 -- 17,35 64 84,5 9413 15,2 -- 18,17 13,6*** 

Ουσ/κά 39 37,1 4133   9,0 14,84   7,98 57 39,8 4434 10,0 15,92   8,56 106 45,7 5091 10,5 18,28   9,83 64 48,5 5403   8,9 19,40 10,43 15,8*** 

Ρήµατα 39 13,8 1537   3,5 21,90   2,97 57 13,1 1549   3,5 20,79   2,82 106 14,5 1615   3,5 23,01   3,12 64 14,9 1660   3,4 23,65   3,02 3,4* 

Επίθετα 39 11,3 1259   3,7   9,66   2,43 57 11,3 1259   3,8 9,66   2,43 106 13,4 1493   3,8 11,45   2,88 64 14,1 1571   3,9 12,05   3,03 8,6*** 

Επιρ/τα 39   5,4  602   1,4 18,63   1,16 57   5,5   613   1,6 18,97   1,18 106   6,2   691   1,3 21,39   1,33 64   6,1   679   1,5 21,01   1,31 5,9*** 

df=3,266       *p<.05          **p<.01          ***p<.001 

Γ.Κ.= Γραµµατικές Κατηγορίες 

F= τιµή κριτηρίου F υπολογισµένη επί των λέξεων του δείγµατος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές 

κατηγορίες (Γ.Κ.) ως προς το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων της µητέρας. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΗΤΕΡΑΣ 

∆ηµοτικού Σχολείου Γυµνασίου Λυκείου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Λ
Ε
Ξ
ΙΛ
Ο
Η
ΙΚ

Ε
Σ 

Κ
Α
Τ
Η
ΓΟ
ΡΙ
Ε

Σ 

Ν M1 M2 s1 
% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ. 
Ν M1 M2 s1 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ 
Ν M1 M2 s1 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ 
Ν M1 M2 s1 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ 

F 

Σ.∆.Λ. 24 69,7 7765 14,3 -- 14,99 54 67,8 7553 16,5 -- 14,58 128 79,4 8845 16,1 -- 17,07 64 85,5 9525 17,0 -- 18,39 13,9*** 

Ουσ/κά 24 37,8 4211   8,6 15,12   8,13 54 38,2 4255   9,7 15,28   8,21 128 45,0 5013   9,9 18,00   9,68 64 48,9 5447 10,2 19,56 10,51 15,3*** 

Ρήµατα 24 14,3 1593   3,1 22,70   3,07 54 13 1448   3,9 20,63   2,79 128 14,2 1582   3,5 22,54   3,05 64 15,1 1682   3,2 23,97   3,25 3,5* 

Επίθετα 24 11,6 1292   3,2   9,91   2,49 54 10,7 1192   3,7   9,14   2,30 128 13,2 1470   3,8 11,28   2,84 64 14,4 1604   4,0 12,31   3,10 10,4*** 

Επιρ/τα 24   5,4   602   1,2 18,63   1,16 54   5,4 602   1,5 18,63   1,16 128   6,1 679   1,4 21,01   1,31 64   6,1   679   1,3 21,01   1,31 4,9** 

df=3,266       *p<.05          **p<.01          ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9 

Πολλαπλές συγκρίσεις µε το κριτήριο Tuckey H.S.D. των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό 

∆εκτικό Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων του πατέρα. 

 

Σ.∆.Λ. 
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου  

 2,32 12,74*** 

10,42*** 

16,50*** 

14,18*** 

           3,76 

Ουσιαστικά  ∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 2,71 8,61*** 

5,89*** 

11,40*** 

  8,69*** 

          2,79 

Ρήµατα  ∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,72      0,71 

     1,44 

          1,12 

          1,84* 

          0,40 

Επίθετα  ∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 7,69      2,19* 

 2,11** 

2,83*** 

2,75*** 

          0,64 

Επιρρήµατα  ∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,11 0,84** 

1,74** 

          0,72* 

          0,61 

          0,12 

*p<.05                           **p<.01                ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10 

Πολλαπλές συγκρίσεις µε το κριτήριο Tuckey H.S.D. των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό 

∆εκτικό Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων της µητέρας. 

 

Σ.∆.Λ. ∆ηµοτικού  

Σχολείου 

Γυµνασίου  Λυκείου  Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού  

Γυµνασίου 

Λυκείου  

 1,89        9,71* 

   11,60*** 

15,83*** 

17,72*** 

           6,13 

Ουσιαστικά  ∆ηµοτικού 

Σχολείου  

Γυµνασίου  Λυκείου  Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού  

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,35  7,21** 

   6,85*** 

11,10*** 

10,75*** 

           3,90** 

Ρήµατα  ∆ηµοτικού  

Σχολείου 

Γυµνασίου  Λυκείου  Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού  

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 1,29      4,17 

      1,25 

           0,80 

2,09** 

           0,84 

Επίθετα  ∆ηµοτικού  

Σχολείου 

Γυµνασίου  Λυκείου  Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού  

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,88      1,56 

  2,45*** 

           2,77* 

   3,65*** 

           1,20 

Επιρρήµατα  ∆ηµοτικού 

Σχολείου  

Γυµνασίου  Λυκείου  Τριτ/µιας Εκπ/σης 

∆ηµοτικού  

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 5,09      0,76 

 0,71** 

            0,73 

            0,68* 

             2,34 

 

Η προσεκτική µελέτη των Πινάκων 6.9 και 6.10 οδηγεί σε τρεις διαπιστώσεις: 

α) Τα αποτελέσµατα των πολλαπλών συγκρίσεων που γίνονται µε βάση τα επίπεδα 

γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της µητέρας οµοιάζουν πολύ µεταξύ τους. 

β) Οι διαφορές που παρουσιάζονται ως στατιστικά σηµαντικές σε όλες τις 

συγκρίσεις, και στις περισσότερες περιπτώσεις σε επίπεδο p<.001 

εντοπίζονται στη σύγκριση των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους 

∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου µε τις επιδόσεις παιδιών µε γονείς 
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απόφοιτους Λυκείου και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους ∆ηµοτικού 

Σχολείου και των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους Γυµνασίου δεν 

παρατηρούνται. Οµοίως, στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν παρατηρούνται 

µεταξύ των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους Λυκείου και των  

επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Μπορούµε, δηλαδή, να ισχυριστούµε ότι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρουσιάζονται µεταξύ των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους του 

κύκλου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των επιδόσεων των παιδιών µε 

γονείς απόφοιτους ανώτερων κύκλων εκπαίδευσης. Στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των βαθµίδων των ίδιων κύκλων δεν παρουσιάζονται. Οι 

παραπάνω διαπιστώσεις µπορούν να απεικονισθούν και µε το ακόλουθο 

σχήµα, όπου φαίνεται η φορά των στατιστικά σηµαντικών διαφορών. 

 

∆ηµοτικό                                        Λύκειο 
                             Σχολείο 

                      Γυµνάσιο                                        Τριτ/µια Εκπ/ση 
 

γ) Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίζονται στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο, και στις γραµµατικές κατηγορίες των ουσιαστικών, επιθέτων και 

επιρρηµάτων. Εξαίρεση αποτελεί η γραµµατική κατηγορία των ρηµάτων, 

όπου στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάζονται µόνο στη σύγκριση 

των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους Γυµνασίου µε τις επιδόσεις 

παιδιών µε γονείς απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι διαφορές αυτές 

κινούνται και σε χαµηλά επίπεδα σηµαντικότητας (p<.01 και p<.05). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις συµβάλλουν στην επαλήθευση της υπόθεσης 2α.. 

Ακολούθως, προσπαθήσαµε να επαληθεύσουµε την υπόθεση 2β, σύµφωνα µε 

την οποία τα επίθετα και τα επιρρήµατα συµµετέχουν στο δεκτικό λεξιλόγιο 

παιδιών που έχουν γονείς υψηλότερων επιπέδων γραµµατικών γνώσεων µε 

ποσοστά µεγαλύτερα από εκείνα µε τα οποία συµµετέχουν στο δεκτικό λεξιλόγιο 

παιδιών που έχουν γονείς χαµηλότερων επιπέδων γραµµατικών γνώσεων. 

Ελέγξαµε τη σύσταση κατά γραµµατική κατηγορία του δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών υπολογίζοντας το ποσοστό συµµετοχής κάθε γραµµατικής κατηγορίας σε 
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αυτό. Από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα έχουµε διαπιστώσει ποιο ποσοστό 

κάθε γραµµατικής κατηγορίας, επί του συνόλου των λέξεων κάθε γραµµατικής 

κατηγορίας, κατανοούν τα παιδιά µε γονείς διαφορετικών επιπέδων γραµµατικών 

γνώσεων. Εδώ ελέγξαµε αν το ποσοστό, µε το οποίο εµφανίζεται κάθε 

γραµµατική κατηγορία στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών, επηρεάζεται από το 

επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της µητέρας των παιδιών. 

Ελέγξαµεσ, επίσης, αν τα επίθετα και τα επιρρήµατα εµφανίζονται µε 

µεγαλύτερα ποσοστά στο συνολικό λεξιλόγιο παιδιών που έχουν γονείς υψηλού 

επιπέδου γραµµατικών γνώσεων, από ό,τι στο συνολικό λεξιλόγιο παιδιών που 

έχουν γονείς χαµηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. Για το σκοπό αυτό 

συγκρίναµε τα µέσα ποσοστά, µε τα οποία εµφανίζονται οι τέσσερις γραµµατικές 

κατηγορίες στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο, µεταξύ των τεσσάρων επιπέδων 

γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της µητέρας χωριστά. Εφαρµόσαµε και 

εδώ τη στατιστική τεχνική της ανάλυσης διακύµανσης Oneway ANOVA.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων του πατέρα. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΏΣΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑ 

∆ηµοτικού 

Σχολείου  
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

ΓΡΑΜΜ/ΚΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

N % s N % s N % s N % s 

F 

Ουσιαστικά 39 54,52 3,2 57 56,56 3,7 106 56,45 3,5 68 57,46 3,0 6,32*** 

Ρήµατα 39 20,32 2,8 57 18,68 2,8 106 18,05 2,7 68 17,65 2,3 9,37*** 

Επίθετα  39 16,36 2,8 57 15,93 2,9 106 16,53 2,8 68 16,58 2,8 0,69 

Επιρρήµατα 39   8,26 2,3 57   8,08 2,5 106   7,98 2,1 68   7,29 1,5 2,50 

df=3,266                         *p<.05                      **p<.01                      ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων της µητέρας. 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΏΣΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑ 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

ΓΡΑΜΜ/ΚΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

N % s N % s N % s N % s 

F 

Ουσιαστικά  24 54,14 3,5 54 56,26 3,4 128 56,60 3,6 64 57,18 2,9 4,86** 

Ρήµατα 24 20,61 2,4 54 19,20 3,1 128 18,01 2,8 64 17,73 2,1 9,40*** 

Επίθετα  24 16,61 2,6 54 15,65 2,9 128 16,50 2,8 64 16,73 2,6 1,66 

Επιρρήµατα 24  7,93 2,0 54   8,31 2,5 128   7,95 2,1 64   7,28 1,6 2,56 

df=3,266                         *p<.05                      **p<.01                      ***p<.001 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσής µας παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.11 και 

6.12. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν µια καταγραφή της σύστασης κατά 

γραµµατική κατηγορία του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

οµαδοποιηµένων µε κριτήριο το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων είτε του πατέρα 

(Πίνακας 6.10) είτε της µητέρας (Πίνακας 6.12).  

Από τη µελέτη των δύο Πινάκων παρατηρούµε ότι υπάρχει µεταξύ τους 

συµφωνία, όσο αφορά τη σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου από τις τέσσερις 

γραµµατικές κατηγορίες. Από τους δύο Πίνακες (6.10 και 6.11) φαίνεται ότι το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα, αλλά και της µητέρας, επηρεάζει το 

ποσοστό συµµετοχής των ουσιαστικών και των ρηµάτων στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών. Αντίθετα, δεν επηρεάζει σηµαντικά τα ποσοστά των 

επιθέτων και των επιρρηµάτων, τα οποία εµφανίζουν σχετικά σταθερό ποσοστό 

σε όλα τα επίπεδα γραµµατικών γνώσεων των γονέων των υποκειµένων.  

Εποµένως, η υπόθεσή µας (2β) ότι µεγαλύτερα ποσοστά επιθέτων και 

επιρρηµάτων εµφανίζονται στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών µε 

γονείς υψηλών επιπέδων γραµµατικών γνώσεων δεν επαληθεύεται. 

Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι  η κατάταξη των γραµµατικών κατηγοριών µε 

βάση το ποσοστό που αυτές καταλαµβάνουν στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο 

παραµένει η ίδια για όλα τα υποκείµενα ανεξάρτητα από το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων του πατέρα ή της µητέρας τους: ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, 

επιρρήµατα.  
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 Η συγκριτική αντιπαράθεση κατά ζεύγη των Πινάκων 6.7 και 6.11 και των 

Πινάκων 6.8 και 6.12 µας δείχνει ότι στις οµάδες παιδιών, στις οποίες 

παρατηρείται σηµαντική διαφορά µεταξύ των µεγεθών του δεκτικού λεξιλογίου 

τους, παρατηρείται όχι µόνο στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αριθµών 

των ουσιαστικών, τα οποία κατανοούν, αλλά και στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των ποσοστών, µε τα οποία αυτή η γραµµατική κατηγορία εµφανίζεται 

στο δεκτικό λεξιλόγιο κάθε οµάδας. Ίσως αυτό να δείχνει ότι η αύξηση των 

κατανοητών ουσιαστικών είναι αυτή κυρίως που οδηγεί στην αύξηση του 

συνολικού δεκτικού λεξιλογίου, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο 

της συσχέτισής τους µε το συντελεστή Pearson r σε προηγούµενο σηµείο της 

στατιστικής επεξεργασίας (βλ. και Πίνακα 6.5).  

Οι στατιστικά σηµαντικές τιµές του F στους Πίνακες 6.11 και 6.12 δείχνουν ότι 

τα µέσα ποσοστά των τεσσάρων γραµµατικών κατηγοριών δεν είναι ίσα στις 

οµάδες παιδιών µε γονείς διαφορετικού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. Για να 

εξακριβώσουµε αν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους τα ποσοστά των 

ουσιαστικών και των ρηµάτων σε όλες τις οµάδες παιδιών µε γονείς 

διαφορετικού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων ή σε µερικές από αυτές, 

εφαρµόσαµε τη µέθοδο πολλαπλών συγκρίσεων εκ των υστέρων (post hoc test) 

του τεστ Tuckey H.S.D. Τα αποτελέσµατα των πολλαπλών συγκρίσεων των 

µέσων ποσοστών κάθε γραµµατικής κατηγορίας στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο 

των παιδιών ως προς τα επίπεδα γραµµατικών γνώσεων του πατέρα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.13 και της µητέρας στον Πίνακα 6.14. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13 

Πολλαπλές συγκρίσεις µε το Κριτήριο Tuckey H.S.D. των µέσων ποσοστών των 

γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς 

το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα. 

 

Ουσιαστικά  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου  

 2,03* 1,93* 

          0,10 

2,94*** 

        0,90 

        1,00 
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Ρήµατα 
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 1,64*   2,27*** 

         0,63 

2,67*** 

        1,03 

        0,39 

Επίθετα  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,42          0,17 

         0,60 

        0,22 

        0,64 

        4,56 

Επιρρήµατα  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού 

Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,18          0,28 

         0,10 

        0,97 

        0,79 

        0,68 

*p<.05                      **p<.01                      ***p<.001 

 

 

 

Η µελέτη των Πινάκων 6.13 και 6.14 µας οδηγεί σε δύο διαπιστώσεις: 

α) Τα αποτελέσµατα των πολλαπλών συγκρίσεων που γίνονται µε βάση τα επίπεδα 

γραµµατικών γνώσεων του πατέρα και της µητέρας οµοιάζουν πολύ µεταξύ τους. 

β) Οι διαφορές, οι οποίες παρουσιάζονται στα ποσοστά συµµετοχής των 

ουσιαστικών και των ρηµάτων στο δεκτικό λεξιλόγιο, παρατηρούνται µεταξύ 

των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου ή 

Γυµνασίου και των επιδόσεων παιδιών µε γονείς απόφοιτους Λυκείου ή 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Παρατηρούνται, δηλαδή, οι ίδιες 

διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν και κατά τη µελέτη των µέσων όρων των 

επιδόσεων των υποκειµένων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις 

γραµµατικές κατηγορίες ως προς το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των 
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γονέων τους (Πίνακες 6.9 και 6.10). Εποµένως, τα αποτελέσµατα των 

Πινάκων 6.13 και 6.14 συµφωνούν και ενισχύουν τις διαπιστώσεις που 

κάναµε παραπάνω, κατά τη µελέτη των Πινάκων 6.9 και 6.10. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14 

Πολλαπλές συγκρίσεις µε το Κριτήριο Tuckey H.S.D. των µέσων ποσοστών των γραµµατικών 

κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων της µητέρας. 

 

Ουσιαστικά  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου  

 2,12 2,46** 

       0,34 

3,04*** 

       0,92 

       0,58 

Ρήµατα 
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 1,41   2,61*** 

       1,20* 

2,89*** 

      1,47* 

      0,28 

Επίθετα  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,96        0,11 

       0,85 

      0,11 

      1,07 

      0,22 

Επιρρήµατα  
∆ηµοτικού 

Σχολείου 
Γυµνασίου Λυκείου 

Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Γυµνασίου 

Λυκείου 

 0,38        2,11 

       0,36 

      0,65 

      1,03* 

      0,67 

*p<.05                      **p<.01                      ***p<.001 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι η σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών, τουλάχιστον όσον αφορά τις γραµµατικές κατηγορίες 

των ουσιαστικών και των ρηµάτων, επηρεάζεται από το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων των γονέων τους ως εξής: το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών που έχουν 

γονείς υψηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων εµφανίζει σηµαντικά µεγαλύτερα 

ποσοστά ουσιαστικών και ρηµάτων από το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών που έχουν 

γονείς χαµηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. 
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6.2.2 Η σχέση της γεωγραφικής περιοχής µόνιµης κατοικίας 

µε το µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 
Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζουµε τη σχέση της περιοχής µόνιµης κατοικίας 

(αστικής ή αγροτικής) µε το µέγεθος και τη σύσταση κατά τις γραµµατικές 

κατηγορίες των ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων και επιρρηµάτων του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Κύριος σκοπός µας είναι ο έλεγχος της 

τρίτης ερευνητικής υπόθεσης, σύµφωνα µε την οποία η γεωγραφική περιοχή µόνιµης 

κατοικίας επηρεάζει αφενός το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-

6;5 ετών συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία (ιδίως επίθετα και επιρρήµατα) 

και αφετέρου επηρεάζει τα ποσοστά, µε τα οποία συµµετέχουν τα επίθετα και τα 

επιρρήµατα στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών αυτών προς όφελος  

εκείνων που κατοικούν σε αστικές περιοχές.  

Για τον έλεγχο της υπόθεσής µας χρησιµοποιήσαµε το κριτήριο t-test, το οποίο 

χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ 

των µέσων όρων δύο οµάδων524. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.15. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό ∆εκτικό 

Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης 

κατοικίας. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 

περιοχή 
Ν Μ1 Μ2 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ. 
s1 t 

Αγροτική  113 72,9 8099 -- 15,63 16,3  

Σ.∆.Λ. 

 

Αστική  157 81,2 9046 -- 17,46 17,4 

 

4,07*** 

Αγροτική  113 40,6 4523 16,24   8,73   9,8  

Ουσιαστικά  

 

Αστική  157 46,3 5158 18,52   9,96 10,5 

 

4,53*** 

 Αγροτική 113 13,9 1548 22,06   2,99    3,5  

                                                           
524 Μακράκη, Β. (1997), όπ.π., σελ. 117-121. 
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Ρήµατα 

 

Αστική 157 14,4 1604 22,85   3,10   3,5  1,36 

Αγροτική 113 11,8 1315 10,09   2,54   3,6  

Επίθετα  

 

Αστική 157 13,6 1515 11,62   2,92   4,0 

 

3,62*** 

Αγροτική 113   5,8   646 19,99   1,25   1,4  

Επιρρήµατα 

 

Αστική 157   6,0   668 20,67   1,29   1,4 

 

 1,55 

df= 268             *p<.05,                **p<.01,               ***p<.001 

 

Από τον Πίνακα 6.15 συνάγουµε το συµπέρασµα ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των παιδιών που κατοικούν σε αγροτική και των παιδιών που 

κατοικούν σε αστική περιοχή, όσο αφορά το συνολικό δεκτικό λεξιλόγιό τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι 8.099 λέξεις της Κ.Ν.Γ. που κατανοούν τα παιδιά αγροτικών 

περιοχών αντιστοιχούν στο 89,53% των 9.046 λέξεων της Κ.Ν.Γ. που κατανοούν τα 

παιδιά των αστικών περιοχών. Επίσης, οι 8.099 κατανοητές λέξεις αποτελούν το 

15,63% του λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ., ενώ οι 9.046 κατανοητές λέξεις αποτελούν το 

17,46% της Κ.Ν.Γ.  Αυτή η διαφορά των 947 λέξεων (9.046-8.099) ή 1,83% υπέρ 

των παιδιών των αστικών περιοχών είναι στατιστικά σηµαντική t(268)= 4,1 ,  p<.001. 

∆ιαπιστώνουµε, ακόµα, ότι τα παιδιά που κατοικούν µόνιµα σε αγροτική περιοχή 

κατανοούν το 16,24% των ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ., το 22,06% των ρηµάτων, το 

10.09% των επιθέτων και το 19,99% των επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. Αντίθετα, τα 

παιδιά που κατοικούν µόνιµα σε αστική περιοχή κατανοούν το 18,52% των 

ουσιαστικών, το 22,85% των ρηµάτων, το 11,62% των επιθέτων και το 20,67% των 

επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. 

Εποµένως, στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται και όσον αφορά την 

κατανόηση λέξεων από τις γραµµατικές κατηγορίες των ουσιαστικών και των 

επιθέτων µε τα παιδιά των αστικών περιοχών να κατανοούν σηµαντικά περισσότερα 

ουσιαστικά και επίθετα από τα παιδιά των αγροτικών περιοχών. Αντίθετα, δεν 

εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές σχετικά µε τους αριθµούς των 

κατανοητών ρηµάτων και επιρρηµάτων από τα παιδιά των δύο περιοχών. 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.15 επαληθεύουν την υπόθεση 

3α σύµφωνα µε την οποία η γεωγραφική περιοχή επηρεάζει το µέγεθος  του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία. 

Ειδικότερα, επαληθεύεται πλήρως το πρώτο σκέλος της υπόθεσης 3α σύµφωνα µε το 
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οποίο τα παιδιά των αστικών περιοχών έχουν µεγαλύτερο µέγεθος δεκτικού 

λεξιλογίου από τα παιδιά των αγροτικών περιοχών. Το δεύτερο σκέλος της  υπόθεσης 

3α σύµφωνα µε το οποίο τα παιδιά των αστικών περιοχών κατανοούν µεγαλύτερους 

αριθµούς λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας (ιδίως επίθετα και επιρρήµατα) από 

ό,τι τα παιδιά των αγροτικών περιοχών επαληθεύεται µόνο µερικώς, αφού από τη 

στατιστική ανάλυση προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά µόνο για τα 

ουσιαστικά και τα επίθετα .  

Ακολούθως, µελετήσαµε τη σύσταση του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών που κατοικούν µόνιµα στους δύο τύπους γεωγραφικών περιοχών. 

Μελετήσαµε, δηλαδή, το ποσοστό, το οποίο καταλαµβάνει κάθε γραµµατική 

κατηγορία στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών της αγροτικής και της 

αστικής περιοχής ξεχωριστά. Τα µέσα ποσοστά των τεσσάρων γραµµατικών 

κατηγοριών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.16. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας τους. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγραφική 

Περιοχή 
Ν % s t df 

Αγροτική 113 55,79 3,5 
Ουσιαστικά 

Αστική 157 56,92 3,4 
2,66** 268 

Αγροτική 113 19,13 2,8 
Ρήµατα 

Αστική 157 17,89 2,7 
3,69** 268 

Αγροτική 113 16,14 2,8 
Επίθετα 

Αστική 157 16,57 2,8 
1,25 268 

Αγροτική 113 8,20 2,3 
Επιρρήµατα 

Αστική 157 7,63 1,9 
2,41* 216,09 

*p<.05                **p<.01            ***p<.001 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6.16 διαπιστώνονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στις δύο οµάδες παιδιών (αγροτικής και αστικής περιοχής) όσον αφορά τα 

ποσοστά που καταλαµβάνουν οι γραµµατικές κατηγορίες των ουσιαστικών, των 

ρηµάτων και λιγότερο των επιρρηµάτων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο κάθε 

οµάδας. ∆ιαπιστώνουµε ότι οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές υπέρ των 



 326

παιδιών των αστικών περιοχών  όσον αφορά τα ποσοστά των ουσιαστικών [t(268)= 

2,66 , p<.01] και υπέρ των παιδιών των αγροτικών περιοχών όσον αφορά τα ποσοστά 

των ρηµάτων [t(268)= 3,69 , p<.001] και των επιρρηµάτων [t(216,1)= 2,41 , p<.05]. 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω αποτελέσµατα η υπόθεσή µας 3β για υπεροχή των 

παιδιών των αστικών έναντι των παιδιών των αγροτικών  περιοχών στα ποσοστά µε 

τα οποία συµµετέχουν στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιό τους τα επίθετα και τα 

επιρρήµατα, δεν επαληθεύεται. Αντίθετα, σηµαντική υπεροχή των παιδιών των 

αστικών περιοχών εµφανίζεται στο ποσοστό των ουσιαστικών, πράγµα που συµφωνεί 

και µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.15. Σηµαντική υπεροχή των παιδιών των 

αγροτικών περιοχών εµφανίζεται στα ποσοστά των ρηµάτων και των επιρρηµάτων,.  

Αξίζει, τέλος, να παρατηρήσουµε ότι η κατάταξη των γραµµατικών κατηγοριών, 

σύµφωνα µε το ποσοστό που καταλαµβάνουν στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο δεν 

διαφοροποιείται ούτε για τα υποκείµενα της αγροτικής ούτε για τα υποκείµενα της 

αστικής περιοχής από την κατάταξη, η οποία εµφανίζεται για το δεκτικό λεξιλόγιο 

όλων των υποκειµένων της έρευνας ( βλ. Πίνακα 6.1). 

Από τις µέχρι τώρα αναλύσεις έχει προκύψει το συµπέρασµα ότι το µέγεθος και η 

σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-

6;5 ετών επηρεάζεται σηµαντικά από το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων 

τους και από τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας τους. Η διαπίστωση αυτή 

αποτέλεσε για µας έναυσµα προβληµατισµού για την προσθετική ή αλληλοσυσχετική 

επίδραση των δύο µεταβλητών ( επίπεδο γραµµατικών γνώσεων γονέων και 

γεωγραφική περιοχή) στο µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του 

δεκτικού λεξιλογίου. Πιο συγκεκριµένα, θελήσαµε να διερευνήσουµε αν τα παιδιά 

διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών που έχουν γονείς ίδιου επιπέδου γραµµατικών 

γνώσεων διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους στο µέγεθος και τη σύσταση κατά 

γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού τους λεξιλογίου. Έτσι, διερευνήσαµε τα εξής: 

α) Αν τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές έχουν µεγαλύτερο δεκτικό 

λεξιλόγιο από τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και έχουν γονείς ίδιου 

επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. 

β) Αν τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές κατανοούν µεγαλύτερο 

αριθµό επιθέτων και επιρρηµάτων της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας 

(Κ.Ν.Γ.) από τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και έχουν γονείς 

ίδιου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. 
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Για τη διερεύνηση αυτή συγκρίναµε µε τη χρήση του παραµετρικού κριτηρίου t-test 

τις επιδόσεις των παιδιών που είχαν πατέρες ίδιου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων 

αλλά κατοικούσαν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Οι ίδιες συγκρίσεις έγιναν 

χωριστά και µε βάση το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων των µητέρων. Τα 

αποτελέσµατα των συγκρίσεων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Α1-

Α8 του Παραρτήµατος Α. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθη-καν και από 

αναλύσεις, οι οποίες έγιναν, όπου χρειαζόταν, και µε τη χρήση του µη παραµετρικού 

κριτηρίου Mann�Whitney. Από τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψε η διαπίστωση ότι οι 

διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών που κατοικούν σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές αλλά έχουν γονείς ίδιου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων είναι στατιστικά 

ασήµαντες και όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου τους συνολικά και 

κατά γραµµατική κατηγορία και όσον αφορά ιδιαίτερα τον αριθµό των επιθέτων και 

των επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. που κατανοούν. Αυτό σηµαίνει ότι η µόρφωση των 

γονέων επιδρά στο µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του 

δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών πολύ περισσότερο από όσο επιδρά 

η γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας των παιδιών.  

 

6.2.3 Η σχέση του φύλου µε το µέγεθος και τη σύσταση κατά 

γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 

ετών. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζουµε τη σχέση του φύλου (αγόρι ή 

κορίτσι) µε το µέγεθος και τη σύσταση κατά τις γραµµατικές κατηγορίες των 

ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων και επιρρηµάτων του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Σκοπός µας είναι ο έλεγχος της τέταρτης γενικής υπόθεσης, 

σύµφωνα µε την οποία δεν αναµένεται το φύλο να επηρεάζει σηµαντικά ούτε το 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία (ιδίως τα 

επίθετα) ούτε το ποσοστό συµµετοχής  των επιθέτων στο δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσής µας χρησιµοποιήσαµε το κριτήριο t-test. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.17. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17 

Μέσοι όροι (Μ) και τυπικές αποκλίσεις (s) των επιδόσεων των υποκειµένων στο Συνολικό ∆εκτικό 

Λεξιλόγιο (Σ.∆.Λ.) και τις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 

Γ.Κ. 

% 

Κ.Ν.Γ. 
s1 t 

Αγόρι 142 78,8 8778 -- 16,94 17,7 
Σ.∆.Λ. 

Κορίτσι 128 76,4 8511 -- 16,43 17,1 
1,10 

Αγόρι 142 44,6 4968 17,84   9,59 10,8 
Ουσιαστικά 

Κορίτσι 128 43,2 4812 17,28   9,29 10,3 
1,06 

Αγόρι 142 14,5 1615 23,01   3,12   3,7 
Ρήµατα 

Κορίτσι 128 13,9 1548 22,06   2,99   3,4 
1,31 

Αγόρι 142 13,0 1448 11,11   2,79   3,9 
Επίθετα 

Κορίτσι 128 12,6 1404 10,77   2,71   4,0 
0,80 

Αγόρι 142   5,9   657 20,33   1,27   1,5 
Επιρρήµατα 

Κορίτσι 128   5,9   657 20,33   1,27   1,3 
0,04 

df= 268,           *p<.05,                  **p<.01,                    ***p<.001 

 

 

Από τη µελέτη του Πίνακα 6.17 διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου τους συνολικά και κατά γραµµατική 

κατηγορία (ιδίως στα επίθετα). Από τα δεδοµένα της έρευνάς µας προκύπτει ότι τα 

αγόρια είναι εκείνα που υπερέχουν των κοριτσιών  στο σύνολο τόσο του δεκτικού 

λεξιλογίου όσο και κάθε γραµµατικής κατηγορίας, όπως των επιθέτων. Όµως, η 

υπεροχή αυτή των αγοριών δεν είναι σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

στατιστικά σηµαντική, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι η ποσοτική διαφορά στο 

λεξιλόγιο των δύο φύλων είναι µεγάλη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των κοριτσιών (8.511 

λέξεις) αποτελεί το 97% του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου των αγοριών, δηλαδή 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι από πλευράς µεγέθους τα συνολικά δεκτικά λεξιλόγια 

των δύο φύλων σχεδόν ταυτίζονται. Πολύ µικρές είναι, επίσης, και οι διαφορές 

µεταξύ των δύο φύλων και όσο αφορά το ποσοστό των κατανοητών λέξεων κάθε 

γραµµατικής κατηγορίας. Έτσι, τα αγόρια κατανοούν το 17,84% των ουσιαστικών, το 

23,01% των ρηµάτων, το 11,11% των επιθέτων και το 20,33% των επιρρηµάτων της 
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Κ.Ν.Γ.  Αντίστοιχα, τα κορίτσια κατανοούν το 17,28% των ουσιαστικών, το 22,06% 

των ρηµάτων, το 10,77% των επιθέτων και το 20,33% των επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. 

Εποµένως, τα δεδοµένα της έρευνας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.17,  

επαληθεύουν  πλήρως τη σχετική ερευνητική µας υπόθεση 4α, σύµφωνα µε την οποία 

δεν υπάρχουν ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ηλικίας 5;5-6;5 ετών στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου τους συνολικά 

και κατά γραµµατική κατηγορία (ιδίως στα επίθετα). Το συµπέρασµά µας αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα 6.18, στον οποίο παρουσιάζεται η 

σύσταση κατά γραµµατική κατηγορία του δεκτικού λεξιλογίου των αγοριών και των 

κοριτσιών χωριστά. Κάθε γραµµατική κατηγορία, όπως τα επίθετα, εµφανίζεται µε 

σχεδόν ίδιο ποσοστό συµµετοχής τόσο στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των αγοριών 

όσο και στο αντίστοιχο των κοριτσιών επαληθεύοντας πλήρως τη σχετική ερευνητική 

µας υπόθεση 4β. Τέλος, η κατάταξη των γραµµατικών κατηγοριών µε βάση το 

ποσοστό, το οποίο καταλαµβάνουν στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο είναι ίδιο και για 

τα δύο φύλα και η ίδια µε αυτήν που εµφανίζεται για όλα τα υποκείµενα της έρευνάς 

µας.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το φύλο τους. 

 

Γραµµατικές 

Κατηγορίες 
Φύλο Ν % s t 

Αγόρι 142 56,46 3,6 
Ουσιαστικά 

Κορίτσι 128 56,44 3,3 
0,054 

Αγόρι 142 18,47 2,9 
Ρήµατα 

Κορίτσι 128 18,35 2,7 
0,35 

Αγόρι 142 16,41 2,8 
Επίθετα 

Κορίτσι 128 16,37 2,8 
0,11 

Αγόρι 142 7,74 2,1 
Επιρρήµατα 

Κορίτσι 128 8,00 2,1 
1,04 

           *p<.05                   **p<.01                        ***p<.001 

 

Από τη σχετική βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι µεγάλες διαφορές υπέρ των 

κοριτσιών αυτής της ηλικίας, στο µέγεθος του λεξιλογίου εµφανίζονται σε έρευνες, 

στις οποίες τα υποκείµενα προέρχονται από πληθυσµό χαµηλού κοινωνικοπολιτιστι-
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κού και οικονοµικού επιπέδου525. Αν η παραπάνω διαπίστωση ισχύει και για την 

έρευνά µας θα πρέπει να εµφανίζονται τα εξής δύο στοιχεία: 

α) Η διαφορά µεταξύ των επιδόσεων αγοριών και κοριτσιών να επηρεάζεται 

σηµαντικά από το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειάς τους. 

β) Τα κορίτσια που προέρχονται από χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου οικογένειες να σηµειώνουν σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις από τα 

αντίστοιχα αγόρια. 

Αν και από την ανάλυση των επιδόσεων όλων των υποκειµένων δεν προέκυψαν 

σηµαντικές διαφορές υπέρ κάποιου φύλου, όπως είδαµε παραπάνω, θελήσαµε να 

ελέγξουµε αν, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι επιδόσεις των παιδιών 

διαφοροποιούνται ως προς το φύλο, όταν τα υποκείµενα προέρχονται από οικογένει-

ες του ίδιου κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου. Πιο συγκεκριµένα, χωρίζοντας τα 

υποκείµενα της έρευνάς µας στα διαφορετικά κοινωνικοπολιτιστικά επίπεδα, από τα 

οποία προέρχονται, θελήσαµε να ελέγξουµε αν οι επιδόσεις των υποκειµένων που 

προέρχονται από το ίδιο κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο διαφοροποιούνται ως προς το 

φύλο τους. Στην περίπτωση αυτή: 

α) Οι διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου 

τους θα είναι στατιστικά σηµαντικές, όταν τα υποκείµενα προέρχονται από χαµηλού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου οικογένειες, και στατιστικά ασήµαντες, όταν τα 

υποκείµενα προέρχονται από µεσαίου και υψηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου 

οικογένειες. 

β) Οι διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σύνολο των κατανοητών επιθέτων 

της Κ.Ν.Γ. θα είναι στατιστικά σηµαντικές, όταν τα υποκείµενα προέρχονται από 

χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου οικογένειες, και στατιστικά ασήµαντες, 

όταν τα υποκείµενα προέρχονται από µεσαίου και υψηλού κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου οικογένειες. 

Θελήσαµε, επίσης, να ελέγξουµε αν, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι επιδόσεις των 

αγοριών και των κοριτσιών της έρευνάς µας που προέρχονται από οικογένειες του 

ίδιου χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου διαφοροποιούνται µεταξύ τους 

σηµαντικά. Πιο συγκεκριµένα, θελήσαµε να ελέγξουµε όσον αφορά τα υποκείµενα 

που προέρχονται από οικογένειες του ίδιου χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου 

αν τα κορίτσια εµφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια στο σύνολο του 

                                                           
525 Maccoby, E.E. and Jacklin C.N. (1978), όπ.π., Vol. 1, σελ. 78-83, όπου αναφέρονται οι σχετικές 
έρευνες. Βλ. και Verhulst�Schlichting, L. et al. (1987), όπ.π., σελ. 53-57. 
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δεκτικού λεξιλογίου και στο σύνολο των κατανοητών επιθέτων. Στην περίπτωση 

αυτή: 

α) Μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες του ίδιου χαµηλού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, τα κορίτσια θα έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο 

δεκτικό λεξιλόγιο από τα αγόρια. 

β) Μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες του ίδιου χαµηλού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, τα κορίτσια θα κατανοούν σηµαντικά µεγαλύτερο 

σύνολο επιθέτων από τα αγόρια. 

Έχοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στη µεθοδολογία της έρευνάς µας526 και τα µέχρι 

στιγµής αποτελέσµατα χρησιµοποιήσαµε δύο κριτήρια καθορισµού του 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου των οικογενειών, από τις οποίες προέρχονται τα 

υποκείµενα της έρευνας: α) Το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων των γονέων, και 

β) Τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της οικογένειας. Χρησιµοποιώντας το 

πρώτο κριτήριο θεωρήσαµε: α) Ως οικογένειες χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου εκείνες, στις οποίες ένας τουλάχιστον γονέας είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού 

Σχολείου ή Γυµνασίου, και β) Ως οικογένειες µεσαίου ή υψηλού κοινωνικοπολιτιστι-

κού επιπέδου εκείνες, στις οποίες ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι απόφοιτος 

Λυκείου ή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Χρησιµοποιώντας το δεύτερο κριτήριο 

θεωρήσαµε: α) Ως οικογένειες χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, όσες κατοι-

κούν σε αγροτικές περιοχές, και β) Ως οικογένειες µεσαίου ή υψηλού κοινωνικοπολι-

τιστικού επιπέδου, όσες κατοικούν σε αστικές περιοχές. 

Κατόπιν, προχωρήσαµε σε δύο οµάδες συγκρίσεων: 

α) Συγκρίναµε τις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών που έχουν πατέρες ίδιου επιπέδου 

γραµµατικών γνώσεων. Επίσης, συγκρίναµε χωριστά τις επιδόσεις αγοριών και 

κοριτσιών που έχουν µητέρες ίδιου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. Τα 

αποτελέσµατα των συγκρίσεων αυτών παρουσιάζονται στους Πίνακες Α9 � Α16 του 

Παραρτήµατος Α. 

β) Συγκρίναµε τις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών που κατοικούν µόνιµα σε 

αγροτικές περιοχές. Επίσης, συγκρίναµε χωριστά τις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών 

που κατοικούν µόνιµα σε αστικές περιοχές. Τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων αυτών 

παρουσιάζονται στους Πίνακες Α21 � Α22 του Παραρτήµατος Α. 

Όλες οι συγκρίσεις έγιναν µε τη χρήση του κριτηρίου t�test. 

                                                           
526 Βλ. Κεφ. 5.3. 
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Από τη συγκριτική µελέτη των Πινάκων Α9 � Α16 δεν διαπιστώνουµε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στις επιδόσεις των δύο φύλων σε καµία µέτρηση και σε κανένα 

γραµµατικό επίπεδο γνώσεων είτε του πατέρα είτε της µητέρας. Αξίζει να 

παρατηρηθεί ότι τα κορίτσια εµφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια στο 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου στην περίπτωση, κατά την οποία οι πατέρες των 

υποκειµένων είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου (Πίνακας Α9), και στην 

περίπτωση, κατά την οποία οι µητέρες είναι απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Πίνακας Α16), όχι όµως σε βαθµό στατιστικά σηµαντικό.  

Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις για τα σύνολα των κατανοητών από τα δύο φύλα 

επιθέτων. Οι διαφορές στις επιδόσεις υπέρ των κοριτσιών εµφανίζονται στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πατέρες των υποκειµένων είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού 

Σχολείου ή Γυµνασίου (βλ. Πίνακες Α9, Α10) και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

µητέρες των υποκειµένων είναι απόφοιτοι Γυµνασίου ή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(βλ. Πίνακες Α14, Α16). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπερτερούν τα αγόρια. Καµία 

από τις διαφορές που παρουσιάζονται δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη συγκριτική µελέτη των Πινάκων Α9� Α16 

είναι ότι οι συγκρινόµενες µεταξύ τους επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών δεν 

επηρεάζονται σηµαντικά από το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του κάθε γονέα 

χωριστά. Εποµένως, όταν το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο των οικογενειών, από τις 

οποίες προέρχονται τα υποκείµενα καθορίζεται µε κριτήριο το επίπεδο των 

γραµµατικών γνώσεων του κάθε γονέα χωριστά, τότε, όσον αφορά το µέγεθος του 

δεκτικού λεξιλογίου και το σύνολο των κατανοητών επιθέτων, δεν παρατηρούνται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε κανένα 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο. Οι επιδόσεις των δύο φύλων συγκρινόµενες µεταξύ 

τους σε κάθε κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, δεν διαφέρουν σηµαντικά. Μπορούµε να 

πούµε ότι τα υποκείµενα της έρευνάς µας παρουσιάζουν, όσον αφορά τη σύγκριση 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, ίσες περίπου επιδόσεις σε κάθε κοινωνικοπολιτιστικό 

επίπεδο. Το δείγµα των αγοριών και των κοριτσιών της έρευνάς µας συµπεριφέρεται 

µε τον ίδιο τρόπο (ενιαία) στο σύνολό του, άσχετα από κοινωνικοπολιτιστικό 

επίπεδο. Εποµένως, οι διαφορές στις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών, όσον αφορά 

το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και τα σύνολα των κατανοητών επιθέτων, δεν 

επηρεάζονται από το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειάς τους, όταν αυτό 

καθορίζεται µε κριτήριο το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων κάθε γονέα. 
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Το συµπέρασµα αυτό δεν συµφωνεί µε τις διαπιστώσεις της βιβλιογραφίας, οι οποίες 

υποστηρίζουν, όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και τα σύνολα των 

κατανοητών επιθέτων, διαφορετικές επιδόσεις µεταξύ των δύο φύλων σε κάθε 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο, και συγκεκριµένα υποστηρίζουν την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των επιδόσεων αγοριών και κοριτσιών που 

προέρχονται από οικογένειες χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου και 

στατιστικά ασήµαντων διαφορών µεταξύ των επιδόσεων αγοριών και κοριτσιών που 

προέρχονται από οικογένειες µεσαίου ή υψηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου. 

Από τη µελέτη των Πινάκων Α9, Α10, Α13 και Α14, όπου παρουσιάζονται οι 

επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών, τα οποία προέρχονται από οικογένειες χαµηλού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, δεν διαπιστώνονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές υπέρ των κοριτσιών όσον αφορά είτε το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου 

είτε το σύνολο των κατανοητών επιθέτων. Οι διαφορές υπέρ των κοριτσιών στους 

Πίνακες Α9 (πατέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου) και Α16 (µητέρες απόφοιτοι 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης), όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και το 

σύνολο των επιθέτων, δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και, µάλλον, αποτελούν την 

εξαίρεση. Εποµένως, δεν επαληθεύονται οι δύο υποθέσεις, οι οποίες προέβλεπαν, 

όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και το σύνολο των κατανοητών 

επιθέτων, την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις επιδόσεις αγοριών και 

κοριτσιών που προέρχονται από οικογένειες του ίδιου χαµηλού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου (όταν αυτό καθορίζεται µε κριτήριο το επίπεδο 

γραµµατικών γνώσεων κάθε γονέα της οικογένειας).  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται και από τη µελέτη των Πινάκων Α17 

� Α20, στους οποίους παρουσιάζονται τα ποσοστά, τα οποία καταλαµβάνει κάθε 

γραµµατική κατηγορία στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο αγοριών και κοριτσιών που 

έχουν γονείς (πατέρες ή µητέρες) απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου, 

χωριστά. Βλέπουµε ότι τα επίθετα καταλαµβάνουν µεγαλύτερο ποσοστό στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο αγοριών µε γονείς απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου 

(Πίνακες Α17, Α19) και στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο κοριτσιών µε γονείς 

απόφοιτους Γυµνασίου (Πίνακες Α18, Α20). Καµία από τις παραπάνω διαφορές δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική. Τέλος, η κατάταξη των γραµµατικών κατηγοριών µε 

βάση το ποσοστό που καταλαµβάνουν στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο κάθε οµάδας 

υποκειµένων παραµένει η ίδια. 
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Εποµένως, ο έλεγχος των τεσσάρων ερευνητικών υποθέσεων µέσα από την κατάταξη 

των αγοριών και κοριτσιών του δείγµατος σε οικογένειες χαµηλού και µεσαίου ή 

υψηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, µε κριτήριο το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων κάθε γονέα χωριστά, οδηγεί στην απόρριψη και των τεσσάρων ερευνητικών 

υποθέσεων.  

Από τη µελέτη των Πινάκων Α21 και Α22, όπου παρουσιάζονται συγκριτικά οι 

επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών κάθε γεωγραφικής περιοχής χωριστά, 

διαπιστώνουµε ότι οι επιδόσεις των δύο φύλων δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά 

µεταξύ τους είτε τα υποκείµενα κατοικούν σε αστική είτε κατοικούν σε αγροτική 

περιοχή. Το δείγµα της έρευνας συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική περιοχή κατοικίας του. Εποµένως, οι επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών, 

όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και το σύνολο των κατανοητών 

επιθέτων, δεν επηρεάζονται από το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειάς 

τους, όταν αυτό καθορίζεται µε κριτήριο τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας 

τους.  

∆εν παρατηρούνται, επίσης, στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των επιδόσεων 

των δύο φύλων που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, όσον αφορά το µέγεθος του 

δεκτικού λεξιλογίου και το σύνολο των κατανοητών επιθέτων Η υπεροχή των 

αγοριών στον αριθµό των κατανοητών επιθέτων παρατηρείται, όταν συγκρίνουµε τις 

επιδόσεις των αγοριών και κοριτσιών είτε στην περίπτωση που κατοικούν µόνιµα σε 

αστική περιοχή είτε στην περίπτωση που κατοικούν µόνιµα σε αγροτική περιοχή. Και 

στις δύο περιπτώσεις, όµως, η υπεροχή αυτή των αγοριών είναι στατιστικά ασήµαντη. 

Εποµένως, όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου και το σύνολο των 

κατανοητών επιθέτων, δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

επιδόσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, τα οποία προέρχονται από οικογένειες του 

ίδιου χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου, όταν αυτό καθορίζεται µε κριτήριο 

τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της οικογένειας. 

Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα Α23, όπου 

παρουσιάζονται τα ποσοστά, τα οποία καταλαµβάνει κάθε γραµµατική κατηγορία στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο αγοριών και κοριτσιών χωριστά που κατοικούν µόνιµα 

σε αγροτικές περιοχές. Ελαφρώς µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν τα επίθετα 

στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των αγοριών από ό,τι στων κοριτσιών, χωρίς, όµως, 

η διαφορά που προκύπτει να είναι στατιστικά σηµαντική. Τέλος, η κατάταξη των 

γραµµατικών κατηγοριών µε βάση το ποσοστό που καταλαµβάνουν στο συνολικό 
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δεκτικό λεξιλόγιο παραµένει ίδια και για τα δύο φύλα της αγροτικής περιοχής και ίδια 

µε την κατάταξη που ισχύει για όλα τα υποκείµενα της έρευνάς µας. 

Τελικό συµπέρασµα των αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν παραπάνω είναι ότι 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών, όσον αφορά 

το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου, το σύνολο των κατανοητών επιθέτων και το 

ποσοστό συµµετοχής των επιθέτων στο δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 

ετών δεν διαπιστώθηκαν ούτε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποκείµενα 

προέρχονταν από χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου οικογένειες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Το κεφάλαιο αυτό ακολουθεί την ίδια δοµή µε το Κεφάλαιο 6, στο οποίο 

παρουσιάσαµε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Αποτελείται, δηλαδή, από δύο 

υποκεφάλαια, στα οποία επιχειρείται η ερµηνεία των αντίστοιχων αποτελεσµάτων 

που παρουσιάστηκαν προηγουµένως. 

 

7.1. Το µέγεθος και η σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 
 

Στο πρώτο µέρος του Κεφ. 7 επιχειρείται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνάς 

µας, τα οποία αφορούν το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου γενικά και την έκταση 

που καταλαµβάνουν σε αυτό οι γραµµατικές κατηγορίες των ουσιαστικών, των 

ρηµάτων, των επιθέτων και των επιρρηµάτων. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας ο µέσος αριθµός λέξεων που 

κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών ανέρχεται στις 8.649 λέξεις (βλ. Πίνακα 

6.1). Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε από τον έλεγχο της κατανόησης ενός δείγµατος 

λέξεων, το οποίο επιλέχθηκε από σύγχρονο λεξικό της Κ.Ν.Γ. µε τέτοιο τρόπο, ώστε 

να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού ληµµατολογίου του λεξικού. Τα κριτήρια 

που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαπίστωση της κατανόησης των λέξεων, χωρίς να 

είναι ούτε πολύ χαλαρά ούτε πολύ αυστηρά, ανταποκρίνονταν στους όρους της 

επιστηµονικής αυστηρότητας, ακολούθησαν τις σύγχρονες ερευνητικές µεθόδους του 

χώρου αυτού και έλαβαν υπόψη την ηλικία και τη γλωσσική ανάπτυξη των 

υποκειµένων της έρευνας. Η έλλειψη αρκετών ερευνών µε αντικείµενο την εκτίµηση 
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του µεγέθους του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών αυτής της ηλικίας σε απόλυτους 

αριθµούς και η ποικιλία των µεθόδων που ακολουθούνται από ανάλογες έρευνες σε 

µεγαλύτερους ηλικιακά πληθυσµούς, µας αναγκάζουν να συγκρίνουµε τα 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα της έρευνάς µας µόνο µε τα αντίστοιχα των ερευνών 

εκείνων, οι οποίες ανήκουν στην ίδια ερευνητική παράδοση µε τη δική µας έρευνα527.  

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

των παλαιότερων ερευνών της M.K. Smith το 1941 και της M.C. Templin το 1957 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τουλάχιστον ως προς τις παραµέτρους που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Οι δύο αυτές έρευνες, όπως είδαµε και στο Κεφ. 3, έχουν µεταξύ 

τους πολλά κοινά µεθοδολογικά στοιχεία: χρησιµοποιούν το ίδιο τεστ κατανόησης 

λέξεων (Seashore-Eckerson English Recognition Vocabulary Test528) και την ίδια 

µεθοδολογία. Σκοπός της χρήσης του συγκεκριµένου τεστ είναι η εύρεση  από κάθε 

έρευνα τριών αποτελεσµάτων: του αριθµού των βασικών λέξεων, του αριθµού των 

παράγωγων λέξεων και του συνολικού αριθµού λέξεων (βασικών και παράγωγων) 

που κατανοούν τα υποκείµενα των ερευνών τους. Έτσι, από την έρευνα της M.K. 

Smith προκύπτει ότι τα παιδιά ηλικίας περίπου 6 ετών κατανοούν κατά µέσο όρο 

16.100 βασικές λέξεις, 4.900 παράγωγες και, εποµένως, συνολικά 21.000 λέξεις529. 

Από την έρευνα της Templin προκύπτει ότι τα παιδιά ηλικίας περίπου 6 ετών 

κατανοούν κατά µέσο όρο 7.800 βασικές λέξεις, 5.200 παράγωγες και, εποµένως, 

13.000 λέξεις συνολικά530. 

Ο µέσος όρος των λέξεων που κατανοούνται από ελληνόπουλα ηλικίας 5;5-6;5 ετών, 

όπως προκύπτει από την έρευνά µας, ανέρχεται στις 8.649 λέξεις. Είναι µικρότερος 

από το µέσο όρο των βασικών και συνολικών λέξεων που προέκυψε από την έρευνα 

της M.K. Smith και από το µέσο όρο των συνολικά κατανοητών λέξεων που 

προέκυψε από την έρευνα της Templin. Ο µέσος όρος των 8.649 κατανοητών λέξεων 

είναι µεγαλύτερος µόνο από το µέσο όρο των κατανοητών βασικών λέξεων της 

αγγλικής που προέκυψε από την έρευνα της Templin (7.800). Τα αποτελέσµατα της 

δικής µας έρευνας είναι σωστό να συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα εκείνα των 

ερευνών της M.K. Smith και της Templin, τα οποία αναφέρονται στον αριθµό των 

                                                           
527 Βλ. Κεφ. 3.2.2. και εξής. 
528 Για την κατασκευή και τη δοµή του Seashore�Eckerson  English Recognition Vocabulary Test που 
χρησιµοποιήθηκε στις έρευνες της M.K. Smith και της M.C. Templin βλ. Smith M.K. (1941), όπ.π., 
σελ. 318-319ú Templin M.C. (1957), όπ.π., σελ. 108-109ú και Κεφ. 3.2.2.2 της εργασίας µας.  

529 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 110-113ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 13.  
530 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 111-113. 
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κατανοητών βασικών λέξεων και όχι στον αριθµό του συνόλου των κατανοητών 

λέξεων για δύο λόγους: 

α) Οι παράγωγες λέξεις, οι οποίες στις έρευνες της M.K. Smith και της 

Templin αποτελούν τη διαφορά µεταξύ του αριθµού των βασικών λέξεων και 

του αριθµού των κατανοητών λέξεων συνολικά (π.χ. στην έρευνα της M.K. 

Smith 21.000 � 16.100= 4.900, στην έρευνα της Templin 13.000 � 7.800= 

5.200) είναι παράγωγες των συγκεκριµένων βασικών λέξεων531. Εποµένως, ο 

µέσος όρος των κατανοητών παράγωγων λέξεων προέρχεται από την εξέταση 

των υποκειµένων σε λέξεις παράγωγες των βασικών λέξεων του δείγµατος, 

κάτι που δεν συµβαίνει στη δική µας έρευνα. 

β) Το µικρό δείγµα των 46 λέξεων που χρησιµοποιήθηκε από τις δύο 

ερευνήτριες για τον έλεγχο των κατανοητών από τα παιδιά παράγωγων λέξεων 

της αγγλικής δεν µπορεί να οδηγήσει σε έγκυρα αποτελέσµατα532. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε καθεµιά από τις 46 παράγωγες λέξεις του δείγµατος 

αντιστοιχούσαν 4.450 παράγωγες λέξεις του λεξικού αναφοράς533. 

Για αυτούς τους λόγους και οι επόµενοι µελετητές αναφέρονται κυρίως στους µέσους 

όρους των κατανοητών βασικών λέξεων, όπως αυτοί προκύπτουν από τις έρευνες των 

M.K. Smith και Templin.  

Η σύγκριση, λοιπόν, ανάµεσα στον αριθµό των βασικών λέξεων που κατανοούνται 

από αµερικανόπουλα ηλικίας 6 περίπου ετών και τον αριθµό των συνολικών λέξεων 

που κατανοούνται από ελληνόπουλα ηλικίας 5;5-6;5 ετών (µε µέσο όρο ηλικίας 5;11 

έτη) οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα αµερικανόπουλα του 1941 και του 1957 

υπερτερούν από τα ελληνόπουλα του 2001. Όµως, το αρχικό αυτό συµπέρασµα 

ανατρέπεται από την κριτική που έχει ασκηθεί µέχρι σήµερα στις έρευνες της M.K. 

Smith και της Templin, κριτική η οποία εστιάζεται στην κατασκευή και τη δοµή του 

τεστ των Seashore and Eckerson, το οποίο χρησιµοποίησαν στις έρευνές τους. 

Ειδικότερα, ασκήθηκε κριτική στον χαρακτηρισµό των ληµµάτων του λεξικού Funk 

and Wagnall�s (corpus αναφοράς) ως λέξεων βασικών (λέξεων ριζών) ή παράγωγων 

και στην καταµέτρηση των οµόγραφων λέξεων.  

Ο Anglin παρατήρησε ότι τα κύρια λήµµατα του λεξικού Funk and Wagnall�s New 

Standard Dictionary, που χρησιµοποιήθηκε ως corpus αναφοράς, τα οποία 

                                                           
531 Βλ. την κατασκευή του τεστ αυτού, Κεφ. 3.2.2.2 της εργασίας µας. 
532 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 15. 
533 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 108. 
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χαρακτηρίζονται από τις M.K. Smith και Templin ως λέξεις ρίζες ή βασικές και 

χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή των λέξεων � ριζών του δείγµατος, δεν 

περιλαµβάνουν µόνο λέξεις βασικές (ρίζες) αλλά λέξεις και άλλων µορφολογικών 

κατηγοριών, όπως σύνθετες, παράγωγες και ιδιωµατισµούς. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

σύνολα των 16.100 λέξεων ριζών κατά την M.K. Smith και των 7.800 λέξεων ριζών 

κατά την Templin στην πραγµατικότητα δεν αποτελούνται µόνο από λέξεις ρίζες ή 

βασικές αλλά από λέξεις όλων των µορφολογικών κατηγοριών534. ∆ηλαδή, η 

διάκριση των κατανοητών λέξεων από τις M.K. Smith και Templin σε ρίζες ή βασικές 

και σε παράγωγες δεν είναι ορθή, αφού στα σύνολα των βασικών λέξεων 

συµπεριλαµβάνονται λέξεις όλων των µορφολογικών κατηγοριών. Εποµένως, οι 

µέσοι όροι των βασικών κατανοητών λέξεων αποτελούν και τους µέσους όρους των 

κατανοητών λέξεων συνολικά.  

Στην κατασκευή του τεστ των Seashore and Eckerson αναφέρονται και οι Lorge and 

Chall, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι στις έρευνες της M.K. Smith και της Templin η 

καταµέτρηση των οµόγραφων ληµµάτων του λεξικού ως ξεχωριστών λέξεων και όχι 

ως µίας λέξης αυξάνει το µέγεθος του λεξικού αναφοράς µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται και ο αριθµός των λέξεων του λεξικού που αντιστοιχούν σε κάθε µία λέξη 

του δείγµατος (συντελεστής αναλογίας)535. Αυτό έχει ως συνέπεια την πλασµατική 

αύξηση του αριθµού των κατανοητών από τα παιδιά λέξεων, ο οποίος προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των κατανοητών λέξεων του δείγµατος επί τον 

συγκεκριµένο συντελεστή. Οι διαφορετικές αρχές καταµέτρησης των οµόγραφων 

λέξεων από τους ερευνητές σε γλώσσες, όπως η αγγλική και η γαλλική, στις οποίες 

εµφανίζεται µεγάλος αριθµός οµόγραφων λέξεων (σε αντίθεση µε την ελληνική, στην 

οποία ο αντίστοιχος αριθµός είναι µικρός)536, είναι δυνατόν να επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα των ερευνών. 

Οι Lorge and Chall επεσήµαναν, επίσης, ότι το δείγµα λέξεων που αποτελεί το τεστ 

των Seashore and Eckerson περιλαµβάνει πολλές συχνόχρηστες λέξεις. Η ύπαρξη 

αρκετών συχνόχρηστων λέξεων στο υπό εξέταση δείγµα λέξεων επηρεάζει ανοδικά 

                                                           
534 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 16-17. 
535 Lorge, I. and Chall, J. (1963). Estimating the size of vocabularies of children and adults: An analysis 

of methodological issues. Journal of Experimental Education, 32, σελ. 147-157. Παράθεση στο 
Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 15. 

536 Πετρούνια, Ευαγγ. (1984), όπ.π., σελ. 261ú Κοντοσόπουλου, Ν. (1998). Γλώσσες και ∆ιάλεκτοι της 
Ευρώπης. Αθήνα: Γρηγόρης, Τόµ. Α΄, σελ. 32. 
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τα αποτελέσµατα σχετικά µε το συνολικό µέγεθος του λεξιλογίου537. Πρέπει, όµως, 

εδώ να τονιστεί η παρατήρηση του Anglin ότι όσο µικρότερο είναι ένα γενικό λεξικό 

τόσο περισσότερες συχνόχρηστες λέξεις περιλαµβάνει στο ληµµατολόγιό του538. 

Είναι προφανές ότι πολύ µικρότερο θα είναι το ποσοστό των συχνόχρηστων λέξεων 

σε ένα λεξικό 250.000 ληµµάτων από ό,τι σε ένα λεξικό 50.000 ληµµάτων.  

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της έρευνας της M.K. Smith (16.100 λέξεις) έχει 

υποστηριχθεί ότι, λόγω της µεγάλης χαλαρότητας που χαρακτήριζε την εξέταση των 

υποκειµένων (π.χ. διατύπωση υπαινικτικών ερωτήσεων) και τη βαθµολόγηση της 

επίδοσής τους, τα υποκείµενα ως ένα βαθµό καθοδηγούνταν στην ορθή απάντηση. 

Αυτό σε συνδυασµό µε την έλλειψη εφαρµογής κάποιας µεθόδου διόρθωσης των 

αρχικών αποτελεσµάτων οδήγησε στη διαµόρφωση αποτελεσµάτων αρκετά υψηλών 

αλλά και απολύτως ελέγξιµων ως πλασµατικών539.  

Τα αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας σχετικά µε τον αριθµό των λέξεων που 

κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών µε µέσο όρο ηλικίας τα 5;11 έτη 

συµπίπτουν αρκετά µε εκείνα της Templin. Η διαφορά των 850 περίπου λέξεων 

(8.649 � 7.800) µεταξύ των δύο αποτελεσµάτων µπορεί να εξηγηθεί από τη 

χρονολογική διαφορά µεταξύ των δύο ερευνών (44 έτη), τη διαφορετική εθνικότητα 

και γλώσσα των υποκειµένων και από τα διαφορετικά δείγµατα λέξεων, τα οποία 

προέρχονταν από διαφορετικά λεξικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δείγµα των 331 

λέξεων στην έρευνα της M.K.Smith και της Templin προέρχεται από ένα σώµα 

αναφοράς 166.147 λέξεων και σε κάθε µία λέξη του δείγµατος αντιστοιχούν 505 

λέξεις του σώµατος αναφοράς, ενώ το δικό µας δείγµα των 465 λέξεων προέρχεται 

από ένα σώµα αναφοράς 51.801 λέξεων και σε κάθε µία λέξη του δείγµατος 

αντιστοιχούν 111,4 λέξεις του σώµατος αναφοράς.  

Η δική µας έρευνα έχει πολλές µεθοδολογικές οµοιότητες µε την έρευνα του Anglin, 

από την οποία σε αρκετά σηµεία χρησιµοποιήσαµε ιδέες και πρακτικές. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι εµφανίζεται µεγάλη σύµπτωση και στα αποτελέσµατα των δύο 

ερευνών. Ο Anglin εξετάζοντας παιδιά µε µέσο όρο ηλικίας 6;7 ετών διαπίστωσε ότι 

αυτά κατανοούν κατά µέσο όρο 10.398 λέξεις, ενώ εµείς εξετάζοντας παιδιά µε µέσο 

όρο ηλικίας 5;11 ετών διαπιστώσαµε ότι αυτά κατανοούν κατά µέσο όρο 8.649 

λέξεις. Η διαφορά των 1.749 λέξεων ερµηνεύεται κυρίως από δύο στοιχεία: 
                                                           
537 Lorge, I. and Chall, J. (1963), όπ.π., σελ. 147-157. Παράθεση στο Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 15-

16. 
538 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 119. 
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α) Από τη διαφορά ηλικίας, η οποία ανέρχεται στους 8 µήνες. Σύµφωνα µε 

τους υπολογισµούς της Carey το παιδί κατά την προσχολική ηλικία κατανοεί 

κάθε µέρα κατά µέσο όρο 5 λέξεις, ενώ κατά τον Anglin 5,5540. Κατά τα 

σχολικά έτη από την Α΄ στη Γ΄ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου σύµφωνα µε το 

Miller το παιδί κατανοεί ηµερησίως κατά µέσο όρο 14,5 νέες λέξεις, ενώ κατά 

τον Anglin 12 νέες λέξεις541. Εποµένως, υιοθετώντας το µικρότερο αριθµό 

κατανόησης νέων λέξεων ηµερησίως, 1.200 (8 µήνες  x  30 ηµέρες / µήνα  x  5 

λέξεις / ηµέρα) από τις 1.749 λέξεις της διαφοράς ερµηνεύονται λόγω της 

διαφοράς στην ηλικία των υποκειµένων των δύο ερευνών. 

β) Στις 10.398 κατανοητές λέξεις που προκύπτουν από την έρευνα του Anglin 

περιλαµβάνονται και πολυλεκτικά λεξήµατα όπως ιδιωµατισµοί (π.χ. eleventh 

hour), λεξικές φράσεις (π.χ. loose cover)542, ενώ στις 8.649 κατανοητές λέξεις 

της δικής µας έρευνας περιλαµβάνονται αποκλειστικά και µόνο µονολεκτικά 

λεξήµατα. 

Άλλα στοιχεία που ερµηνεύουν τη διαφορά των αποτελεσµάτων είναι η 

διαφορετική εθνικότητα των υποκειµένων και βεβαίως τα διαφορετικά δείγµατα 

λέξεων που προέρχονται από διαφορετικά λεξικά.  

Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι παρά τις διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στις 

έρευνες της Templin, του Anglin και τη δική µας όσον αφορά το corpus αναφοράς 

και το µέσο αριθµό κατανοητών λέξεων του δείγµατος (βλ. Πίνακα 7.1.) τα 

αποτελέσµατα και των τριών ερευνών δεν αποκλίνουν σηµαντικά, αλλά µάλλον 

συµπίπτουν, όπως δείξαµε παραπάνω.  

                                                                                                                                                                      
539 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 16, 108-109, 150ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ.  119-120.  
540 Carey, S. (1978), όπ.π., σελ. 264ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 131-132. 
541 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 132. 
542 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 64. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 

Τα κυριότερα συγκρίσιµα χαρακτηριστικά ερευνών σχετικών µε το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 

5;5-6;5 ετών. 

 

Έρευνα 
Ηλικία 

υποκειµένων 

Ν 

υποκειµένων 

Λέξεις 

corpus 

αναφοράς 

Λέξεις 

δείγµατος 

Αναλογία 

λέξεων 

corpus / 

λέξεις 

δείγµατος 

Μ.Ο. 

κατανοητών 

λέξεων 

δείγµατος 

Μ.Ο. 

κατανοητών 

λέξεων 

corpus 

Templin (1957) 

Anglin (1993) 

Οικονοµίδης (2002) 

6;0 

6;7 

 5,11 

  60 

  31 

270 

166.247 

258.601 

  51.801 

331 

434 

465 

   505 

  595,85 

111,4 

15,44 

17,45 

77,64 

   7.800 

10.398 

   8.649 

 

 

Από τη µελέτη του Πίνακα 7.1 φαίνεται ότι στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το 

δείγµα λέξεων προέρχεται από µεγάλο corpus (εδώ λεξικό), οι λέξεις του δείγµατος 

είναι πιο δύσκολες και καθεµιά από αυτές αντιστοιχεί σε πολύ µεγάλο αριθµό 

ληµµάτων του λεξικού. Αντίθετα, στην περίπτωση κατά την οποία το δείγµα λέξεων 

προέρχεται από µικρότερο λεξικό, οι λέξεις του δείγµατος είναι πιο εύκολες και 

καθεµιά από αυτές αντιστοιχεί σε µικρό αριθµό ληµµάτων του λεξικού. Ο ακριβής 

καθορισµός του αριθµού των λέξεων του corpus, του αριθµού των λέξεων του 

δείγµατος καθώς και της µεταξύ τους αναλογίας είναι απαραίτητος για αξιόπιστες 

συγκρίσεις των ερευνητικών δεδοµένων. Οι µέσοι όροι κατανοητών λέξεων του 

δείγµατος στις έρευνες της Templin (15,44) και του Anglin (17,45) είναι πολύ 

µικρότεροι από τον αντίστοιχο µέσο όρο της δικής µας έρευνας (77,64) λόγω του ότι 

τα corpus αναφοράς των ερευνών αυτών, τα λεξικά Funk and Wagnalls New Standard 

Dictionary (1937) και Webster�s Third New International Dictionary of the English 

Language (1981), περιέχουν την πλειονότητα των ειδικών επιστηµονικών και 

τεχνικών όρων543, οι οποίοι είναι αρκετά δυσνόητοι και δεν χρησιµοποιούνται 

ευρύτατα στην καθηµερινή επικοινωνία. Εποµένως, και στο δείγµα των λέξεων, αφού 

αυτό κατασκευάζεται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του λεξικού 

� corpus αναφοράς, θα περιλαµβάνονται και αρκετές δυσνόητες και µη συχνά 

                                                           
543 Webster�s Third New International Dictionary of the English Language (1981), όπ.π., σελ. 4α � 5α. 
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χρησιµοποιούµενες λέξεις. Αντίθετα, λόγω της έλλειψης ανάλογου ελληνικού 

λεξικού544, το Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998) που επιλέξαµε ως corpus της δικής 

µας έρευνας, δεν περιέχει εξειδικευµένους επιστηµονικούς και τεχνικούς όρους, αλλά 

τους ευρύτερα γνωστούς και χρησιµοποιούµενους στην καθηµερινή επικοινωνία545. 

Εποµένως, και στο δείγµα λέξεων, το οποίο κατασκευάστηκε µε τον τρόπο που 

περιγράψαµε στο Κεφ. 5, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του λεξικού � corpus 

αναφοράς, θα περιλαµβάνονται αρκετά εύκολες στην κατανόηση και συχνά 

χρησιµοποιούµενες λέξεις.  

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι από ένα µικρό corpus αναφοράς, 

όπου κατά τεκµήριο περιλαµβάνονται κυρίως οι ευρύτατα χρησιµοποιούµενες λέξεις, 

πρέπει να κατασκευάζουµε ένα µεγάλο δείγµα λέξεων, ώστε ο συντελεστής 

αναλογίας να παραµένει µικρός. Αντίθετα, αν από µικρό corpus αναφοράς 

κατασκευάσουµε µικρό δείγµα λέξεων µε µεγάλο µεταξύ τους συντελεστή αναλογίας, 

κινδυνεύουµε να οδηγηθούµε σε υπερεκτιµηµένα πλασµατικά αποτελέσµατα.  

Θα µπορούσε κάποιος να θεωρήσει υπερβολική τη χρήση ενός µεγάλου λεξικού 

(250.000 λέξεων) ως corpus αναφοράς για την έρευνα του δεκτικού λεξιλογίου 

µικρών παιδιών. Κατά τη γνώµη µας η επιλογή αυτή είναι η ενδεδειγµένη, αν ο 

σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει πόσες από τις λέξεις της σύγχρονης 

γλώσσας κατανοεί το παιδί.  

Από την έρευνά µας προέκυψε ότι τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών (µέσης ηλικίας 5;11 

ετών) κατανοούν 8.649 λέξεις της Κ.Ν.Γ., δηλαδή το 16.69% του συνόλου των 

51.801 λέξεων της Κ.Ν.Γ. που καταχωρίζονται ως λήµµατα ή υπολήµµατα στο 

Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998), το οποίο χρησιµοποιήσαµε ως corpus αναφοράς 

της έρευνάς µας (βλ. Πίνακα 6.4). Ίσως ο αριθµός των 8.649 λέξεων και το ποσοστό 

που καταλαµβάνει (16,69%) να φαίνεται αρκετά υψηλός. Πρέπει, όµως, εδώ να 

λάβουµε υπόψη τα εξής στοιχεία: 

                                                           
544 Προσπάθεια σύνταξης ενός µεγάλου λεξικού, στο οποίο θα περιλαµβάνονταν όλες οι 
χρησιµοποιούµενες λέξεις της Κ.Ν.Γ. (εξειδικευµένοι επιστηµονικοί όροι, ειδικά λεξιλόγια κ.ά.) και 
θα περιέχονταν 250.000-300.000 λέξεις είχε καταβληθεί από τον ∆. Γεωργακά, αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε λόγω του θανάτου του λεξικογράφου. Βλ. σχετικά Georgacas, D.J. (1981). The first 
large international dictionary of common and cultivated Modern Greek «Λεξικό της Κοινής, 
Γραπτής, Λογοτεχνικής και Λόγιας Νεοελληνικής (∆ηµοτικής)» and a sample of 34 entries (articles) 
απαρνητής � άπαστρος. Μαντατοφόρος, 18, σελ. 35-66ú Κριαρά, Εµµ. (2000α), όπ.π., σελ. 333-340ú 
Καζάζη, Ι.Ν. (1991). ∆ηµήτριος Ι. Γεωργακάς (1908-1990). Λεξικογραφικόν ∆ελτίον, 17, σελ. 211-
215ú Πετρούνια, Ευάγγ. (1985), όπ.π., σελ. 352-355. 

545 Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998), όπ.π., σελ. ια΄. 
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α) Οι 8.649 λέξεις που κατανοούνται από παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών αποτελούνται 

µόνο από µονολεκτικά λεξήµατα που καταχωρίζονται ως κύρια λήµµατα ή 

υπολήµµατα και ερµηνεύονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στο Λεξικό Ιδρ. 

Τριανταφυλλίδη (1998). Πολυλεκτικά λεξήµατα (π.χ. λεξικές φράσεις, ιδιωµατισµοί), 

τα οποία αποτελούν µεγάλο µέρος του λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ.546 και αρκετά από αυτά 

είναι κατανοητά στα παιδιά, δεν συµπεριλαµ-βάνονται στις 8.649 λέξεις. Π.χ. είναι 

απίθανο ένα παιδί αυτής της ηλικίας να µην κατανοεί το λέξηµα � λεξική φράση 

�παιδική χαρά�. 

β) Οι 51.801 λέξεις που καταχωρίζονται ως λήµµατα στο Λεξικό Ιδρ. 

Τριανταφυλλίδη (1998) δεν είναι όλες οι λέξεις της Κ.Ν.Γ.  Έτσι, δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο Λεξικό αυτό οι λέξεις που έχουν ήδη ενταχθεί στη 

γλώσσα µας από την έκδοσή του ως σήµερα. Οι λέξεις της Κ.Ν.Γ. 

προσδιορίζονται σε πολύ περισσότερες από αυτές που ερµηνεύονται ως 

λήµµατα στα λεξικά, αλλά δεν υπάρχει µέχρι στιγµής επακριβής υπολογισµός 

τους547. Επίσης, στις 51.801 λέξεις δεν συµπεριλαµβάνονται κύρια ονόµατα 

(π.χ. τοπωνύµια, βαπτιστικά, εθνικά).  

Εποµένως, ο αριθµός των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

ενδέχεται να είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που προέκυψε από την έρευνά 

µας. Ας σηµειωθεί εδώ ότι ο αριθµός των σηµασιών που κατανοούνται από τα 

παιδιά είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των κατανοητών λέξεων λόγω της 

ύπαρξης πολύσηµων λέξεων. 

Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας, τη σύγκρισή τους µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα άλλων ερευνών και τη συζήτηση που προηγήθηκε 

προκύπτει ότι το δεκτικό λεξιλόγιο ελληνόπουλων ηλικίας 5;5-6;5 ετών (µ.ο. ηλικίας 

5;11 ετών) ανέρχεται κατά µέσο όρο στις 8.649 λέξεις. Το αποτέλεσµα αυτό 

συµφωνεί µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνών που διενεργήθηκαν 

για τον υπολογισµό του δεκτικού λεξιλογίου αγγλόφωνων υποκειµένων ηλικίας 

περίπου 6 ετών, λαµβανοµένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων κάθε έρευνας548. 

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου αγγλόφωνων και 

ελληνόφωνων παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών είναι περίπου το ίδιο ή, τουλάχιστον, δεν 

παρουσιάζει µεγάλες διαφορές. ∆υστυχώς, δεν είχαµε τη δυνατότητα βιβλιογραφικής 

                                                           
546 Αναστασιάδη�Συµεωνίδη, Α. (1996α), όπ.π., σελ. 129. 
547 Κοντοσόπουλου, Ν.Γ. (1998), όπ.π., Τόµ. Α΄, σελ. 84.  
548 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 111-113ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 63-71. 
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αναδίφησης και µελέτης ανάλογων ερευνών που έχουν διεξαχθεί µε παιδιά της ίδιας 

περίπου ηλικίας σε άλλες γλώσσες πέραν της Αγγλικής. Εποµένως, η πληροφόρησή 

µας και οι κρίσεις µας βασίζονται µόνο στη σχετική αγγλόφωνη βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά τη σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου κατά γραµµατικές κατηγορίες 

παρατηρούµε ότι διαφορετικό ποσοστό του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών ηλικίας 5;5;-6;5 ετών καταλαµβάνουν οι τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες 

που εξετάσαµε. Υπερτερούν τα ουσιαστικά καταλαµβάνοντας το 56,61% του 

συνολικού δεκτικού λεξιλογίου, ακολουθούν τα ρήµατα µε 18,29%, έπονται µε µικρή 

διαφορά τα επίθετα µε 16,53%, ενώ τελευταία έρχονται τα επιρρήµατα µε 7,63% (βλ. 

Πίνακα 6.1). 

Η συγκεκριµένη σειρά κατάταξης των γραµµατικών κατηγοριών διατηρείται σταθερή 

σε όλες τις αναλύσεις, στις οποίες προχωρήσαµε, όταν διαιρούσαµε το δείγµα των 

υποκειµένων σε µικρότερα δείγµατα. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε υποοµάδα του 

δείγµατός µας (π.χ. αγόρια, κορίτσια, παιδιά αστικής, παιδιά αγροτικής περιοχής κ.ά.) 

οι γραµµατικές κατηγορίες εµφανίζονταν µε την ίδια σειρά κατάταξης. Έτσι, 

επαληθεύεται πλήρως η πρώτη γενική υπόθεση της έρευνάς µας, σύµφωνα µε την 

οποία στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών οι τέσσερις 

γραµµατικές κατηγορίες που εξετάζουµε θα συµµετέχουν µε διαφορετικό ποσοστό η 

καθεµία, µε τα ουσιαστικά να υπερτερούν και να ακολουθούν τα ρήµατα, τα επίθετα 

και τα επιρρήµατα (βλ. Πίνακα 6.2). Η υπεροχή των ουσιαστικών οφείλεται στο ότι 

το λεξιλόγιο κάθε γλώσσας, όχι µόνο της ελληνικής, αποτελείται στο µεγαλύτερο 

ποσοστό του από ουσιαστικά, διότι αυτά επιτελούν την κατεξοχήν δηλωτική � 

αναφορική λειτουργία έχοντας είτε συγκεκριµένο είτε αφηρηµένο αντικείµενο 

αναφοράς549. Είναι, λοιπόν, αναµενόµενο στο λεξιλόγιο του φυσικού οµιλητή µιας 

γλώσσας να εµφανίζεται στο µεγαλύτερο ποσοστό η γραµµατική κατηγορία των 

ουσιαστικών. Τα ρήµατα, αν και δεν αποτελούν την αµέσως µετά τα ουσιαστικά 

πολυπληθέστερη γραµµατική κατηγορία στο λεξιλόγιο µιας γλώσσας (τη θέση αυτή 

καταλαµβάνουν τα επίθετα), εµφανίζονται να καταλαµβάνουν µε ποσοστό 25,16% τη 

δεύτερη θέση στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών.  

Αυτό συµβαίνει επειδή και τα ρήµατα επιτελούν δηλωτική � αναφορική λειτουργία 

και αποτελούν τον κορµό της πρότασης. Το µήνυµα δεν µεταδίδεται χωρίς την 

ύπαρξη ρήµατος, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ουσιαστικών και των επιθέτων που 

                                                           
549 Όσον αφορά το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 
συνολικό δείγµα των 465 λέξεων της έρευνάς µας οι 250 (ποσοστό 53,76%) είναι ουσιαστικά. 
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περιέχονται στην πρόταση550. Εποµένως, αν και είναι λίγα στο λεξιλόγιο µιας 

γλώσσας, η κατανόηση και η χρήση των ρηµάτων είναι απαραίτητη για τη γλωσσική 

επικοινωνία. Έτσι ερµηνεύεται το γεγονός ότι καταλαµβάνουν τη δεύτερη θέση στο 

δεκτικό λεξιλόγιο. 

Τα επίθετα, αν και υπερτερούν των ρηµάτων στο λεξιλόγιο µιας γλώσσας, στο 

δεκτικό λεξιλόγιο των φυσικών οµιλητών της ακολουθούν πίσω από τα ρήµατα. Τόσο 

οι ενήλικοι οµιλητές µιας γλώσσας όσο και οι οµιλητές της ηλικίας των 5;5-6;5 ετών 

δεν χρειάζεται πάντα να αποδώσουν κάποια ιδιότητα στο αντικείµενο της συζήτησής 

τους, οπότε δεν τους δίδεται πάντα η ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν ή να ακούσουν 

τους άλλους να χρησιµοποιούν στο λόγο τους επίθετα, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι 

Παΐζη και Καβουκόπουλος, «τα επίθετα είναι λιγότερο αναγκαία στην οργάνωση των 

βασικών δοµών του λόγου κι αντίστοιχα οι συχνότητές τους είναι αισθητά 

χαµηλότερες»551. 

Παρόµοια ισχύουν και για τα επιρρήµατα552. Η χρήση τους δεν είναι πάντοτε 

απαραίτητη για τη µετάδοση του µηνύµατος. Ωστόσο, η κατανόηση των επιρρηµάτων 

που δηλώνουν χώρο, χρόνο και, δευτερευόντως, τρόπο είναι σηµαντική για την 

επιτυχηµένη συµµετοχή του φυσικού οµιλητή στις καθηµερινές συνθήκες 

επικοινωνίας553. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την παραγωγή επιρρηµάτων από 

επίθετα οδηγεί τα επιρρήµατα να καταλαµβάνουν την τέταρτη θέση στην κατάταξη 

των γραµµατικών κατηγοριών στο δεκτικό λεξιλόγιο.  

Η σειρά κατάταξης των τεσσάρων αυτών γραµµατικών κατηγοριών στο δεκτικό 

λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών συµφωνεί και µε τα σχετικά πορίσµατα των 

ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη σύνταξη του βασικού λεξιλογίου της ελληνικής 

γλώσσας. Ο Κούλας, συγκεντρώνοντας corpus γραπτού λόγου που προερχόταν από 

διδακτικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου, τον ηµερήσιο και 

περιοδικό τύπο, τη λογοτεχνία και την αλληλογραφία, και corpus προφορικού λόγου 

που προερχόταν από µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις µε πρόσωπα από όλη την 

Ελλάδα, διαφορετικής διαµονής, µόρφωσης, φύλου και ηλικίας, συνέταξε τα βασικά 

λεξιλόγια της γραπτής και της προφορικής νεοελληνικής γλώσσας. ∆ιαπίστωσε ότι 

από τις 2.591 λέξεις που αποτελούσαν το βασικό λεξιλόγιο του γραπτού λόγου οι 

                                                           
550 Κλαίρη, Χρ. και Μπαµπινιώρη, Γ. (1999), όπ.π., σελ. 1. 
551 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 122. 
552 Παΐζη, Λ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 125. 
553 Χατζησαββίδη, Σ. (2001), όπ.π., σελ. 536ú McLaughlin, S. (1998). Introduction to Language 

Development. San Diego: Singular Publishing Group, σελ. 297-299.  
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1.372 (ποσοστό 52,95%) ήταν ουσιαστικά, οι 542 (20,91%) ρήµατα, οι 405 (15,63%) 

επίθετα και οι 193 (7,44%) επιρρήµατα. Επίσης, από τις 1.673 λέξεις που 

αποτελούσαν το βασικό λεξιλόγιο του προφορικού λόγου, οι 861 (ποσοστό 51,46%) 

ήταν ουσιαστικά, οι 387 (23,13%) ρήµατα, οι 189 (11,29%) επίθετα και οι 162 

(9,68%) επιρρήµατα554. 

Παρόµοια αποτελέσµατα για τη συχνότητα στον προφορικό λόγο των τεσσάρων 

γραµµατικών κατηγοριών που µας ενδιαφέρουν προκύπτουν και από την πιο 

πρόσφατη προσπάθεια σύνταξης του βασικού λεξιλογίου της προφορικής Κ.Ν.Γ. από 

τον Χατζησάβα. Από την επεξεργασία µαγνητοφωνηµένων συνοµιλιών ενήλικων 

ανδρών και γυναικών διαφορετικών µορφωτικών επιπέδων και επαγγελµάτων 

προέκυψαν 4.798 οµάδες λέξεων, οι οποίες διακρίνονται σε 2.529 (ποσοστό 52,71%) 

οµάδες ουσιαστικών, 944 (19,67%) οµάδες ρηµάτων, 897 (18,69%) οµάδες επιθέτων 

και 320 (6,67%) οµάδες επιρρηµάτων555. 

Από την έρευνα του Καβουκόπουλου σε corpus προφορικού και γραπτού λόγου της 

Κ.Ν.Γ. σχετικά µε τη χρήση των ουσιαστικών ρηµάτων και επιθέτων στο γραπτό και 

προφορικό λόγο, φάνηκε ότι στο συνολικό corpus υπερτερούσε η χρήση 

ουσιαστικών, ακολουθούσε σε µικρή απόσταση η χρήση ρηµάτων και τρίτη 

κατατασσόταν η χρήση επιθέτων556. Η ίδια σειρά κατάταξης των τεσσάρων 

γραµµατικών κατηγοριών εµφανίζεται και σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά µε 

το παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών. Ο Krause διαπίστωσε ότι στο παραγωγικό 

λεξιλόγιο γερµανοπαίδων της Α΄ τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου τα ουσιαστικά 

καταλάµβαναν ποσοστό 54% και ακολουθούσαν κατά σειρά τα ρήµατα, τα επίθετα 

και τα επιρρήµατα557. Ο Σαφαρίκας έδειξε ότι τα παιδιά των τάξεων ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

του ∆ηµοτικού Σχολείου χρησιµοποιούσαν στο γραπτό λόγο τους µε µεγαλύτερη 

συχνότητα πρώτα τα ουσιαστικά, κατόπιν τα ρήµατα, ακολούθως τα επίθετα και, 

τέλος, τα επιρρήµατα558. Από την ίδια έρευνα προέκυψε ακόµα ότι το βασικό 

λεξιλόγιο του γραπτού λόγου (εκθέσεις) των παιδιών αυτής της ηλικίας αποτελούνταν 

από ουσιαστικά σε ποσοστό 46%, από ρήµατα σε ποσοστό 24%, από επίθετα σε 

ποσοστό 14% και από επιρρήµατα σε ποσοστό 7% 559. Ο Ράπτης µελετώντας τις 

                                                           
554 Κούλα, Λ. (1973), όπ.π., σελ. 30-33, 146-148. 
555 Χατζησάβα, Α. (1992), όπ.π., σελ. 71-74. 
556 Καβουκόπουλου, Φ. (1996), όπ.π., σελ. 104-117. 
557 Krause, P. (χ.χ.). Der Wortschatz Eines Sechsjärigen Knaben. Παράθεση στο Τσίριµπα, Αντ.  

(1969), όπ.π., σελ. 24. 
558 Σαφαρίκα, Αγγ. (1961), όπ.π., σελ. 76. 
559 Παρασκευόπουλου, Ι.Ν. (1985), όπ.π., Τόµ. Γ΄, σελ. 88. 
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διαφορετικές λέξεις που χρησιµοποίησαν στο γραπτό λόγο τους (εκθέσεις) παιδιά  

των τάξεων Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού Σχολείου διαπίστωσε ότι το 48% των 

λέξεων αυτών ήταν ουσιαστικά, το 23% ρήµατα, το 20% επίθετα και το 4% 

επιρρήµατα560. 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να συζητηθεί και η κλίµακα των διαφορετικών τιµών που 

παίρνει η τυπική απόκλιση (s1) στις επιδόσεις των υποκειµένων σε κάθε γραµµατική 

κατηγορία του Πίνακα 6.1. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι η τυπική απόκλιση 

παίρνει τη χαµηλότερη τιµή της, όσον αφορά τις επιδόσεις των υποκειµένων στην 

κατανόηση επιρρηµάτων, υψηλότερες τιµές, όσον αφορά τις επιδόσεις στην 

κατανόηση ρηµάτων και επιθέτων, και την υψηλότερη τιµή, όσον αφορά τις επιδόσεις 

στην κατανόηση των ουσιαστικών. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιδόσεις των υποκειµένων 

παρουσιάζουν πολύ µεγάλη οµοιογένεια, όσον αφορά των κατανόηση κυρίως των 

επιρρηµάτων και, δευτερευόντως, των ρηµάτων και των επιθέτων, ενώ εµφανίζουν 

αρκετή ανοµοιογένεια, όσον αφορά την κατανόηση των ουσιαστικών561. 

Ερµηνεύουµε την ύπαρξη αυτών των διαφορών ως εξής: 

α) Τα ουσιαστικά αποτελούν τη µεγαλύτερη γραµµατική κατηγορία λέξεων µε 

δηλωτική � αναφορική λειτουργία τόσο στο σύνολο του λεξιλογίου της 

γλώσσας όσο και στο δείγµα λέξεων της έρευνάς µας. Τα υποκείµενα 

γνωρίζουν διαφορετικό αριθµό ουσιαστικών ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα, τα 

βιώµατα και τις εµπειρίες τους (π.χ. εκτυπωτής, φυτοφάρµακο). 

β) Αντίθετα, η κατανόηση ρηµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που δηλώνουν κίνηση 

(π.χ. βγαίνω), αίσθηση, (π.χ. κοιτώ), συναίσθηµα (π.χ. υπεραγαπώ) και 

επιρρηµάτων που δηλώνουν τόπο (π.χ. πίσω) και χρόνο (π.χ. τώρα) δεν 

σχετίζεται τόσο πολύ µε τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των παιδιών όσο 

µε την καθηµερινή επικοινωνία και πρακτική562. Αυτές οι υποκατηγορίες των 

ρηµάτων και των επιρρηµάτων, οι οποίες εµφανίζονται σε σηµαντικό βαθµό 

και στο δείγµα λέξεων της έρευνας, είναι κατανοητές σχεδόν από όλα τα 

υποκείµενα της έρευνάς µας. 

γ) Όσον αφορά την κατανόηση των επιθέτων, η µεγάλη οµοιογένεια στις 

επιδόσεις των υποκειµένων οφείλεται στην κατανόηση ενός αριθµού επιθέτων 

                                                           
560 Ράπτη, Ν. (1979). Μορφο�µεθοδολογικά Στοιχεία για το Μάθηµα της Αναγνώσεως (Ειδική 
∆ιδακτική). Αθήνα: Έκδ. του συγγ. σελ. 74-77. 

561 Γεωργούση, Π. (1991), όπ.π., σελ. 110. 
562 McLaughlin, S. (1998), όπ.π., σελ. 295. 
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του δείγµατος που χρησιµοποιούνται στον καθηµερινό λόγο των παιδιών (π.χ. 

χοντρούλικος, χαζούτσικος). 

Με παρόµοιο τρόπο ερµηνεύονται και τα διαφορετικά ποσοστά κατανόησης κάθε 

γραµµατικής κατηγορίας της Κ.Ν.Γ. από παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών (βλ. Πίνακα 

6.4). Τα µεγαλύτερα ποσοστά αφορούν τις γραµµατικές κατηγορίες των ρηµάτων 

(22,54%) και των επιρρηµάτων (20,42%), οι οποίες αποτελούν και τις πιο 

ολιγοπληθείς σε αριθµό λέξεων γραµµατικές κατηγορίες από τις τέσσερις που 

εξετάζουµε. Όπως υποστηρίξαµε παραπάνω, η ύπαρξη τόσο στα ρήµατα όσο και στα 

επιρρήµατα λέξεων, οι οποίες δεν σχετίζονται τόσο µε τα ενδιαφέροντα και τις 

εµπειρίες των υποκειµένων όσο µε την καθηµερινή επικοινωνία και πρακτική, 

συντελεί στη δηµιουργία µιας εκτεταµένης οµάδας λέξεων κατανοητών από τα παιδιά 

της ηλικίας που εξετάζουµε. Η οµάδα αυτή των λέξεων αποτελεί το σκληρό πυρήνα 

των κατανοητών ρηµάτων και επιρρηµάτων, πάνω στον οποίο προστίθενται και άλλα 

κατανοητά ρήµατα και επιρρήµατα αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα τα παιδιά ηλικίας 5;5-

6;5 ετών να κατανοούν πάνω από το 1/5 των ρηµάτων και επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. 

Όσον αφορά τα ουσιαστικά της Κ.Ν.Γ., από το σύνολο των οποίων το 17,58% είναι 

κατανοητά στα παιδιά αυτής της ηλικίας, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι σηµαντικό 

ρόλο στη διαµόρφωση του ποσοστού αυτού παίζουν τα ενδιαφέροντα και οι εµπειρίες 

των παιδιών (βλ. Πίνακα 6.4). ∆ηλαδή, όσο περισσότερα ενδιαφέροντα και εµπειρίες 

έχουν τόσο περισσότερο αυξάνουν τις γνώσεις τους, άρα και τον αριθµό των λέξεων 

που κατανοούν563, αφού µε λέξεις και ιδιαίτερα µε ουσιαστικά δηλώνονται τα γνωστά 

πλέον αντικείµενα, πρόσωπα, φαινόµενα, καταστάσεις (π.χ. εκτυπωτής, 

αυτοκινητοδρόµιο). Υπάρχει, όµως, και µία οµάδα ουσιαστικών δηλωτικών 

αντικειµένων της καθηµερινής και της παιδικής ζωής, των οποίων η κατανόηση δεν 

συνδέεται πάντα µε τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των παιδιών αλλά µε την 

καθηµερινή επικοινωνία και πρακτική (π.χ. κάθισµα, µατάκι, παιγνιδάκι). Η 

κατανόηση αυτής της οµάδας των ουσιαστικών επιτυγχάνεται από όλα ή από τα 

περισσότερα παιδιά, καθώς πρόκειται για λέξεις που χρησιµοποιούνται πολλές φορές 

καθηµερινά σε κάθε οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και τα παιδιά είναι 

εξοικειωµένα µε αυτές564. Η οµάδα αυτή των ουσιαστικών αποτελεί το σκληρό 

πυρήνα των κατανοητών από όλους ουσιαστικών, πάνω στον οποίο προστίθενται τα 

κατανοητά από τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες του ατόµου ουσιαστικά. Στα 

                                                           
563 Leeper, S.H. et al. (1984), όπ.π., σελ. 209. 
564 Γερογιαννάκη, Α.Ν. (1997), όπ.π., σελ. 68. 
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τελευταία οφείλεται και η διαφοροποίηση των ατόµων ως προς τα ποσοστά των 

ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. που κατανοούν. Πρέπει, όµως, εδώ να τονίσουµε ότι, επειδή 

η κατηγορία των ουσιαστικών είναι η πολυπληθέστερη της γλώσσας και επειδή οι 

περισσότερες από τις νέες λέξεις (δάνεια, νεολογισµοί, επιστηµονικοί και τεχνικοί 

όροι) που εντάσσονται καθηµερινά στο λεξιλόγιο της γλώσσας ανήκουν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία στη γραµµατική κατηγορία των ουσιαστικών, η αύξηση 

του ποσοστού των κατανοητών λέξεων αυτής της κατηγορίας θα είναι περισσότερο 

απαιτητική και περισσότερο αργή από ό,τι η αύξηση του ανάλογου ποσοστού 

κατανοητών λέξεων στις γραµµατικές κατηγορίες των ρηµάτων και των 

επιρρηµάτων, οι οποίες δεν εµπλουτίζονται µε νέες λέξεις µε τόσο ταχείς ρυθµούς. 

Με άλλα λόγια, η αύξηση του ποσοστού των κατανοητών ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. θα 

επιτυγχάνεται µε την κατανόηση από το παιδί πολύ περισσότερων λέξεων από εκείνες 

που θα απαιτείται να γίνονται κατανοητές, για να αυξηθεί ισόποσα το ποσοστό των 

κατανοητών ρηµάτων και επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. 

Όσον αφορά τα επίθετα, παρά το ότι αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη 

γραµµατική κατηγορία στη γλώσσα, το γεγονός ότι δεν είναι πάντα απαραίτητα (δεν 

είναι πάντα αναγκαίος ο επιθετικός προσδιορισµός ενός αντικειµένου, προσώπου ή 

κατάστασης) στην οργάνωση των βασικών δοµών του λόγου περιορίζει το ποσοστό 

των κατανοητών λέξεων αυτής της κατηγορίας σε έναν αριθµό επιθέτων που 

χρησιµοποιούνται πιο συχνά στο λόγο και δηλώνουν βασικές χαρακτηριστικές 

ιδιότητες (σωµατικές και χαρακτηρολογικές). Πρόκειται συνήθως για επίθετα που 

χρησιµοποιούνται για τη δήλωση συγκεκριµένων αλλά διαφορετικών µεταξύ τους 

χαρακτηριστικών (π.χ. µεγάλος αντί γέρος, ψηλός, χοντρός ή καλός αντί µειλίχιος, 

συνετός, ήρεµος). Εποµένως, η κατανόηση µεγαλύτερου αριθµού επιθέτων δεν 

εξαρτάται µόνο από τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες αλλά και από τη γλωσσική 

καλλιέργεια του παιδιού που αρχίζει να αποδίδει λεπτές διακρίσεις στα 

χαρακτηριζόµενα πρόσωπα, αντικείµενα, καταστάσεις. Τα επίθετα είναι µετά τα 

ουσιαστικά η γραµµατική κατηγορία που εµπλουτίζεται µε τις περισσότερες νέες 

λέξεις. Εποµένως, και η αύξηση του ποσοστού των κατανοητών επιθέτων της Κ.Ν.Γ. 

θα είναι περισσότερο αργή και απαιτητική από ό,τι η ανάλογη των ρηµάτων και των 

επιρρηµάτων. Έτσι, η αύξηση του ποσοστού των κατανοητών επιθέτων της Κ.Ν.Γ. θα 

επιτυγχάνεται µε την κατανόηση από το παιδί πολύ περισσότερων λέξεων από 

εκείνες, τις οποίες θα απαιτείται να κατανοεί, για να αυξηθεί ισόποσα το ποσοστό 

των κατανοητών ρηµάτων και επιρρηµάτων της Κ.Ν.Γ. 
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Παρόµοια µε τα επίθετα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν και οι µικρότερες 

γραµµατικές κατηγορίες (σύνδεσµοι, προθέσεις, κ.ά.). Η κατανόηση µεγαλύτερου 

αριθµού λέξεων από αυτές τις κατηγορίες σχετίζεται µε την απόδοση λεπτών 

διακρίσεων (π.χ. που/ όπου/ οποίος, -α, -ο) στις αρχικά γενικώς χρησιµοποιούµενες 

λέξεις και στην υιοθέτηση συγκεκριµένου ύφους (π.χ. αν � άµα). 

Και ως προς το συνολικό αριθµό των λέξεων κι ως προς τους επιµέρους αριθµούς των 

λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας που είναι κατανοητές από τα παιδιά ηλικίας 

5;5-6;5 ετών διαπιστώνονται αρκετές διαφορές (βλ. Πίνακα 6.3). Είναι 

χαρακτηριστικές οι διαφορές των κατώτερων και των ανώτερων τιµών κατανοητών 

λέξεων, όπου οι κατώτερες τιµές κατανοητών λέξεων κυµαίνονται από το 1/5 έως το 

1/8 των ανώτερων τιµών της ίδιας γραµµατικής κατηγορίας. Οι κατώτερες και οι 

ανώτερες τιµές έχουν περιορισµένη συνεισφορά στην προσπάθειά µας να γνωρίσουµε 

το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών, επειδή είναι καθαρά ενδεικτικές των ακραίων 

ορίων και οι περισσότερες σηµειώθηκαν µόνο µία φορά από τα υποκείµενα της 

έρευνας. Μόνο ένα υποκείµενο κατανοούσε µόλις 19 ουσιαστικά, αλλά και µόνο ένα 

υποκείµενο κατανοούσε 84 ουσιαστικά. Έτσι, πιο σηµαντικά είναι τα στοιχεία που 

αφορούν τις αποκλίσεις των επιδόσεων των υποκειµένων από το µέσο όρο των 

επιδόσεων όλων των υποκειµένων στην κατανόηση λέξεων κάθε γραµµατικής 

κατηγορίας και στο συνολικό λεξιλόγιο, όπως εκφράζονται από την τυπική απόκλιση 

(s) και από τον Πίνακα 6.1. 

Οι µεγαλύτερες αποκλίσεις στις επιδόσεις των υποκειµένων από το µέσο όρο 

εµφανίζονται στην κατανόηση των ουσιαστικών και του συνόλου των λέξεων (βλ. 

Πίνακα 6.1). Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί στη δράση δύο παραγόντων:        

α) Στο ρόλο που διαδραµατίζουν στην κατανόηση διαφορετικών λέξεων, ιδιαίτερα 

των ουσιαστικών, τα ενδιαφέροντα και οι εµπειρίες των παιδιών, µε τα παιδιά που 

έχουν µεγαλύτερο πλούτο ενδιαφερόντων και εµπειριών να υπερέχουν στο σύνολο 

των κατανοητών λέξεων και ιδιαίτερα των ουσιαστικών, και β) Στον υψηλό βαθµό 

συσχέτισης που σηµειώνεται µεταξύ της επίδοσης στην κατανόηση των ουσιαστικών 

και της επίδοσης στην κατανόηση του συνολικού αριθµού λέξεων. 

Οι υψηλού βαθµού συσχετίσεις που εµφανίζονται µεταξύ των γραµµατικών 

κατηγοριών, εκτός των επιρρηµάτων, και του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου 

ερµηνεύονται από το ποσοστό του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου που 

καταλαµβάνουν τα ουσιαστικά (56,61%), τα ρήµατα (18,29%), και τα επίθετα 

(16,53%), το οποίο συνολικά ανέρχεται στο 91,43% (βλ. Πίνακες 6.1 και 6.5). Είναι, 
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λοιπόν, λογικό ότι όσο περισσότερες λέξεις καθεµιάς από τις τρεις παραπάνω 

γραµµατικές κατηγορίες κατανοούν τα παιδιά τόσο περισσότερες λέξεις Ακατανοούν 

συνολικά. Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό ότι η υψηλότερη συσχέτιση των 

επιδόσεων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο εµφανίζεται σε σχέση µε τις επιδόσεις 

στην κατανόηση των ουσιαστικών, επειδή αυτά συµµετέχουν µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό (56,61%) στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο.  

Επίσης, οι υψηλού βαθµού συσχετίσεις που παρατηρούνται κυρίως µεταξύ των 

ουσιαστικών, ρηµάτων και επιθέτων και οι χαµηλές αλλά πάντα θετικές συσχετίσεις 

των παραπάνω γραµµατικών κατηγοριών µε την κατηγορία των επιρρηµάτων 

οφείλονται στις σχέσεις παραγωγής και σύνθεσης που υπάρχουν µεταξύ των λέξεων 

της Κ.Ν.Γ.565 Ο µηχανισµός της παραγωγής λέξεων διαφορετικών γραµµατικών 

κατηγοριών από µία κοινή ρίζα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στο λεξιλόγιο της 

Κ.Ν.Γ., π.χ. πίστη (ουσ.) � πιστός (επίθ.) � πιστά (επίρρ.) � πιστεύω (ρ.) � πίστωση 

(ουσ.) � πιστώνω (ρ.) � πιστωτικός (επίθ.). Έτσι, δηµιουργούνται οµάδες λέξεων µε 

έκδηλες τις µεταξύ τους σχέσεις566. Ο φυσικός οµιλητής που κατανοεί µία λέξη από 

την οµάδα του παραδείγµατός µας, π.χ. τη λέξη πίστη (ουσ.), µπορεί να κατανοήσει 

τη λέξη πιστός (επίθ.) πιο εύκολα από ό,τι θα την κατανοούσε, αν δεν γνώριζε τη 

λέξη πίστη, και αντίστροφα. Ακόµα, πολύ διαδεδοµένος είναι στην Κ.Ν.Γ. ο 

µηχανισµός της σύνθεσης µεταξύ των λέξεων. Χαρακτηριστικά, η Αναστασιάδη � 

Συµεωνίδη καταγράφει 21 κατηγορίες µονολεκτικών συνθέτων «ανάλογα µε τη 

γραµµατική κατηγορία του συνθέτου, των συνθετικών και της συντακτικής τους 

σχέσης»567. Το γεγονός αυτό εξηγεί και την ύπαρξη τόσο πολλών σύνθετων λέξεων 

στο λεξιλόγιο της Κ.Ν.Γ.568 Είναι προφανές ότι ο φυσικός οµιλητής που κατανοεί τα 

συνθετικά µιας σύνθετης λέξης έχει µεγάλες πιθανότητες να κατανοήσει και τη 

σύνθετη λέξη που προκύπτει από τη σύνθεσή τους. 

Από την έρευνα του Anglin έγινε φανερό ότι τα παιδιά ηλικίας 6;7 ετών µπορούσαν 

σε µεγάλο ποσοστό να κάνουν αναλύσεις παράγωγων και σύνθετων λέξεων και να 

                                                           
565 Κοντοσόπουλου, Ν.Γ. (1998), όπ.π., σελ. 84ú Αναστασιάδη� Συµεωνίδη, Α. (1996α), όπ.π., σελ. 

147. 
566 Κοντοσόπουλου, Ν.Γ. (1998), όπ.π., σελ. 86. Για την παραγωγή λέξεων στην Κ.Ν.Γ. βλ. 
Τριανταφυλλίδη, Μ. (1991), όπ.π., σελ. 115-142ú Τσοπανάκη, Α. (1994), όπ.π., σελ. 640-642ú 
Θωµαδάκη, Ευαγγ. (1996), όπ.π., σελ. 69-96. 

567 Αναστασιάδη� Συµεωνίδη, Α. (1996β). Η νεοελληνική σύνθεση. Στο Γ. Κατσιµαλή, Φ.Α. 
Καβουκόπουλοθ (Επιµ.), Ζητήµατα Νεοελληνικής Γλώσσας. ∆ιδακτική Προσέγγιση. Ρέθυµνο: 
Πανεπιστήµιο Κρήτης. Τµήµα Φιλολογίας. Τοµέας Γλωσσολογίας, σελ. 100-101ú Τριανταφυλλίδη, 
Μ. (1991), όπ.π., σελ. 147-183. 

568 Αναστασιάδη� Συµεωνίδη, Α. (1996β), όπ.π., σελ. 109-111. 
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κατανοούν τη σηµασία τους αρκεί να κατανοούσαν εκ των προτέρων τη σηµασία των 

λέξεων ριζών για τις παράγωγες και των συνθετικών για τις σύνθετες λέξεις569.  

Εποµένως, οι µηχανισµοί της παραγωγής και της σύνθεσης οδηγούν στη δηµιουργία 

λέξεων που σχετίζονται µορφολογικά και σηµασιολογικά τόσο µεταξύ τους όσο και 

µε τις λέξεις-ρίζες. Οι λέξεις αυτές αποτελούν οικογένειες λέξεων και η αρχική 

κατανόηση µιας από τις λέξεις που ανήκουν σε µια οικογένεια υποβοηθά το φυσικό 

οµιλητή στην κατανόηση και των υπόλοιπων λέξεων της ίδιας οικογένειας, 

ανεξάρτητα από τη γραµµατική κατηγορία, στην οποία ανήκουν. Η Clark υποστηρίζει 

ότι το παιδί χρησιµοποιεί τις αρχές της σηµασιολογικής διαφάνειας (transparency of 

meaning), τις απλότητας της µορφής (simplicity of form) και της παραγωγικότητας 

(productivity), για να κατακτήσει το µηχανισµό δηµιουργίας σύνθετων λέξεων570. Σε 

έρευνα των Γαβριηλίδου και Ευθυµίου σχετικά µε την ικανότητα κατανόησης και 

δηµιουργίας συνθέτων από παιδιά ηλικίας 3-5;5 ετών διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας έχουν κατακτήσει ως ένα βαθµό το µηχανισµό της δηµιουργίας 

συνθέτων και ότι µε τη συστηµατική διδασκαλία της σύνθεσης αυτή η κατάκτηση 

διευρύνεται571. 

Οι γενικά υψηλοί βαθµοί συσχέτισης που εµφανίζονται τόσο µεταξύ του συνολικού 

δεκτικού λεξιλογίου και των τεσσάρων γραµµατικών κατηγοριών ξεχωριστά όσο και 

µεταξύ των γραµµατικών κατηγοριών δείχνουν ότι το δεκτικό λεξιλόγιο 

αναπτύσσεται µέσα από την αύξηση της κατανόησης λέξεων όλων των γραµµατικών 

κατηγοριών και όχι µέσα από την αύξηση της κατανόησης µίας µόνο γραµµατικής 

κατηγορίας (βλ. Πίνακα 6.5). ∆είχνουν, επίσης, ότι η αύξηση της κατανόησης των 

λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας δεν επιτυγχάνεται αφ� εαυτής, αλλά σχετίζεται 

και µε την κατανόηση λέξεων από τις άλλες γραµµατικές κατηγορίες. Πρέπει, όµως, 

εδώ να παρατηρήσουµε ότι τα ουσιαστικά φαίνεται να είναι ο κύριος φορέας της 

αυξητικής πορείας του δεκτικού λεξιλογίου, αφού αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό 

του και εµφανίζουν τη µεγαλύτερη θετική συνάφεια µε την τιµή που αυτό σηµειώνει. 

Φαίνεται, λοιπόν, τα ουσιαστικά να είναι ο πλέον ευαίσθητος δείκτης για την 

εκτίµηση του µεγέθους του δεκτικού λεξιλογίου. 

                                                           
569 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 80-95, 121-124. 
570 Clark, E. (1995). The Lexicon in Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. Reprint, σελ. 

109-140ú Γαβριηλίδου, Ζ. και Ευθυµίου Αγγ. (2001). ∆ιδακτική των συνθέτων στο Νηπιαγωγείο. Στο 
Ευαγγ. Κούρτη (Επιµ.) Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω � Γ. ∆αρδανός, 
Τόµ. Α΄, σελ. 21 

571 Γαβριηλίδου, Ζ. και Ευθυµίου Αγγ. (2001), όπ.π., σελ. 17-27. 
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Οι υψηλοί βαθµοί συσχέτισης των επιδόσεων στις τρεις γραµµατικές κατηγορίες 

(ουσιαστικά,ρήµατα,επίθετα) µεταξύ τους αλλά και µε τις επιδόσεις στο συνολικό 

δεκτικό λεξιλόγιο µπορούν να λειτουργήσουν και προβλεπτικά: µε βάση, δηλαδή, τη 

(χαµηλή, µέτρια, υψηλή) επίδοση του παιδιού σε µία από τις τρεις γραµµατικές 

κατηγορίες, µπορούµε µε αρκετά µεγάλη ασφάλεια να προβλέψουµε την ανάλογη 

επίδοσή του στις άλλες δύο γραµµατικές κατηγορίες και στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο. Οµοίως, µε βάση τη (χαµηλή, µέτρια, υψηλή) επίδοση του παιδιού στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο µπορούµε να προβλέψουµε την ανάλογη επίδοσή του σε 

καθεµία από τις τρεις αυτές γραµµατικές κατηγορίες. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει 

µε τον ίδιο βαθµό ασφάλειας µε/για τις επιδόσεις του παιδιού στη γραµµατική 

κατηγορία των επιρρηµάτων λόγω των χαµηλών βαθµών συσχέτισης των επιδόσεων 

αυτών µε τις αντίστοιχες επιδόσεις του στις άλλες γραµµατικές κατηγορίες και στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας σχετικά µε τις γραµµατικές κατηγορίες που 

περιλαµβάνονται στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

ανέδειξαν την κυριαρχία κατά σειρά των ουσιαστικών, των ρηµάτων και των 

επιθέτων. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε εκείνα στατιστικών ερευνών 

σχετικών µε το λεξιλόγιο είτε της Κ.Ν.Γ. είτε παιδιών σχολικής ηλικίας, όπως είδαµε 

παραπάνω. Τα διαφορετικά ποσοστά κατανόησης κάθε γραµµατικής κατηγορίας 

ερµηνεύτηκαν µε βάση το πλήθος των λέξεων και το ρόλο κάθε γραµµατικής 

κατηγορίας στην οργάνωση των βασικών δοµών του λόγου. Τέλος, οι υψηλές 

συσχετίσεις µεταξύ των επιδόσεων στις γραµµατικές κατηγορίες αποδόθηκαν στο 

ρόλο των µηχανισµών της παραγωγής και της σύνθεσης λέξεων στην Κ.Ν.Γ. 

7.3. Παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος και τη σύσταση 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

 
Η κατά το δυνατόν πληρέστερη µελέτη του δεκτικού λεξιλογίου εµπεριέχει και τον 

εντοπισµό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τόσο το µέγεθος όσο και τη 

σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου. 

Όπως αναφέραµε σε άλλο κεφάλαιο της εργασίας µας, οι διαφορές των παιδιών στο 

δεκτικό λεξιλόγιο έχουν αποδοθεί από τους ερευνητές σε αρκετούς παράγοντες. 

Αποφασίσαµε στο πλαίσιο αυτής της έρευνας να διερευνήσουµε την επίδραση τριών 

παραγόντων: των γραµµατικών γνώσεων των γονέων, της γεωγραφικής περιοχής 
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µόνιµης κατοικίας και του φύλου των παιδιών. Στο Κεφάλαιο 3 προχωρήσαµε σε µία 

εκτενή επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και στο Κεφάλαιο 6, όπου 

παρουσιάσαµε τα αποτελέσµατα της έρευνας, παρατηρήσαµε ότι οι τρεις παραπάνω 

παράγοντες επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό ο καθένας το µέγεθος και τη σύσταση 

του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών του δείγµατός µας. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε τη διαφορετικού βαθµού επίδραση που ασκούν οι 

τρεις εξεταζόµενοι παράγοντες στο δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

Πριν προχωρήσουµε, όµως, στην προσπάθεια ερµηνείας της επίδρασης αυτών των 

παραγόντων είναι σηµαντικό να συζητήσουµε την επίδραση της ηλικίας. Από τον 

έλεγχο συσχέτισης µεταξύ της ηλικίας και των επιδόσεων των παιδιών στο συνολικό 

δεκτικό λεξιλόγιο και στις επιµέρους γραµµατικές κατηγορίες διαπιστώσαµε ότι οι 

συσχετίσεις που προέκυψαν είναι σε όλες τις περιπτώσεις πολύ µικρές (βλ. Πίνακα 

6.6). Από αυτό το εύρηµα συνάγεται το συµπέρασµα ότι το µέγεθος του δεκτικού 

λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών δεν επηρεάζεται από τις µεταξύ τους 

ηλικιακές διαφορές, όταν αυτές εκτείνονται κατά µέσο όρο στους 6 µήνες. Έρευνες 

που έχουν εξετάσει την επίδραση της ηλικίας στις γλωσσικές ικανότητες παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών έχουν καταλήξει σε διαφορετικά µεταξύ τους αποτελέσµατα. 

Έτσι, άλλες έρευνες δείχνουν ότι η ηλικία επηρεάζει σηµαντικά τις επιδόσεις των 

υποκειµένων572 και άλλες το αντίθετο573. Όσον αφορά την επίδραση της ηλικίας στο 

λεξιλόγιο, ο Ζάχαρης εξετάζοντας τις επιδόσεις παιδιών ηλικίας 4;8-6;5 ετών, 

διαπίστωσε ότι όσο αυξανόταν η χρονολογική ηλικία αυξανόταν και η επίδοση των 

παιδιών. Ο ερευνητής, όµως, δεν προχώρησε σε έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας 

των διαφορών που προέκυψαν και, έτσι, δεν γνωρίζουµε αν οι διαφορές αυτές είναι 

στατιστικά σηµαντικές574. Αντίθετα, η Γερογιαννάκη, εξετάζοντας τις επιδόσεις 

παιδιών ηλικίας 4;8-6;1 ετών σε τεστ δεκτικού λεξιλογίου, διαπίστωσε ότι τα 

µεγαλύτερα παιδιά είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα µικρότερα αλλά οι µεταξύ 

τους διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές575. Φαίνεται λοιπόν ότι, όταν η 

διαφορά στην ηλικία δεν είναι πολύ µεγάλη (περίπου 6 µήνες), δεν σηµειώνονται 

                                                           
572 Μπουζάκη, Σ. και Γεωργογιάννη, Π. (1991), όπ.π., σελ. 49-52ú Παπαδιώτου�Αθανασίου, Β. (1987). 
Σχολική Ετοιµότητα. Η Σχολική Επίδοση των 5½ και 6½χρονων Μαθητών. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Παράθεση στο Γερογιαννάκη, Α.Ν. (1997), όπ.π., σελ. 106. 

573 Πόρποδα, Κ. (1990). Ανάγνωση και γραφή στα πεντέµισι ή εξήµισι  χρόνια; Ο ρόλος της 
χρονολογικής ηλικίας στην εκµάθηση του γραπτού λόγου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 12, σελ. 65-82ú 
Πόρποδα, Κ. (1992). Η εκµάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφίας σε σχέση µε την ηλικία και 
τη φωνηµική ενηµερότητα. Ψυχολογία, 1 (1), σελ. 33-36. 

574 Ζάχαρη, ∆. (1996), όπ.π., σελ. 150-155. 
575 Γερογιαννάκη, Α.Ν. (1997), όπ.π., σελ. 102-103.   
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στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των υποκειµένων όσον αφορά το 

δεκτικό τους λεξιλόγιο. Με τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν και τα αντίστοιχα της 

δικής µας έρευνας.  

Ερµηνεύοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούµε να υποθέσουµε ότι µια σειρά 

άλλοι παράγοντες, όπως το κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας, οι 

εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα, οι ευκαιρίες γλωσσικής επικοινωνίας, η φοίτηση για ένα 

ή για δύο έτη στο νηπιαγωγείο, η νοηµοσύνη κ.ά. είναι δυνατόν να επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου περισσότερο από ό,τι η χρονολογική ηλικία. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι στην εκµάθηση του λεξιλογίου γνωστικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες ασκούν µεγαλύτερη επίδραση από τη χρονολογική ηλικία και ότι όσο πιο 

δυνατή είναι η δική τους επίδραση τόσο αποδυναµώνεται η επίδραση της 

χρονολογικής ηλικίας576. Είναι, λοιπόν, πιθανό ένα παιδί µε αναπτυγµένες γνωστικές 

ικανότητες, που ζει σε πλούσιο  σε γλωσσικά ερεθίσµατα περιβάλλον, να έχει 

µεγαλύτερο δεκτικό λεξιλόγιο από ένα λίγο µεγαλύτερό του στην ηλικία παιδί µε µη 

αναπτυγµένες γνωστικές ικανότητες και φτωχό σε γλωσσικά ερεθίσµατα περιβάλλον 

διαβίωσης. Είναι ανάγκη να τονίσουµε και πάλι ότι οι παραπάνω ερµηνείες αφορούν 

τις επιδόσεις παιδιών µε µικρές ηλικιακές διαφορές (6 µήνες), τα οποία προέρχονται 

από ποικίλα κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα και έχουν φοιτήσει (τα περισσότερα 

επί δύο σχολικά έτη) στο Νηπιαγωγείο. Μεγάλο ενδιαφέρον θα συγκέντρωνε η 

διερεύνηση της επίδρασης της χρονολογικής ηλικίας, όταν οι άλλοι παράγοντες 

παραµένουν σταθεροί, κάτι που δεν εµπίπτει στους στόχους της παρούσας έρευνας. 

 

7.2.1 Η σχέση των γραµµατικών γνώσεων των γονέων µε το 

µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του 

δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας φάνηκε ότι οι επιδόσεις των παιδιών στην 

κατανόηση των λέξεων συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία επηρεάζονται 

σηµαντικά από το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους (βλ. Πίνακα 6.7 

και Πίνακα 6.8). Τα παιδιά µε γονείς υψηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων 

κατανοούν περισσότερες λέξεις, έχουν µεγαλύτερο δεκτικό λεξιλόγιο από τα παιδιά 

µε γονείς χαµηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων.  

                                                           
576 Γερογιαννάκη, Α.Ν. (1997), όπ.π., σελ. 103ú Μπουζάκη, Ι. και Γεωργογιάννη, Π. (1991), όπ.π., σελ. 

96-98ú Πόρποδα, Κ. (1990), όπ.π., σελ. 65-82. 
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Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν προκύψει και από τις έρευνες των Templin577 και 

Anglin578 σχετικά µε το µέγεθος σε απόλυτους αριθµούς του δεκτικού λεξιλογίου 

παιδιών που προέρχονταν από οικογένειες διαφορετικού κοινωνικοοικονοµικού 

επιπέδου, όπως το προσδιόρισαν µε βάση το επάγγελµα του πατέρα. Επίσης, σε 

έρευνες τόσο του παραγωγικού579 όσο και του δεκτικού λεξιλογίου µε ποικίλα 

ερευνητικά εργαλεία έχει διαπιστωθεί υπεροχή στις επιδόσεις παιδιών που 

προέρχονται από οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού 

επιπέδου580. Στο ίδιο αποτέλεσµα έχουν καταλήξει και πολλές έρευνες που µέτρησαν 

το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών µε τη χρήση του Peabody Picture Vocabulary Test 

(P.P.V.T.�R.)581, το οποίο, όµως, έχει χαρακτηριστεί ως πολιτισµικά φορτισµένο τεστ 

που επιτρέπει στα παιδιά ανώτερων κοινωνικών επιπέδων να σηµειώνουν 

µεγαλύτερες επιδόσεις582.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση µε εκείνα άλλων 

ελληνικών ερευνών που δείχνουν ότι το κοινωνικοοικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο 

της οικογένειας επηρεάζει σηµαντικά την επίδοση των παιδιών σε διάφορες 

γλωσσικές ικανότητες583. Ακόµα, τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν µε τα πορίσµατα 

µετρήσεων που έχουν διεξαχθεί στη χώρα µας σχετικά µε το λεξιλόγιο των ελλήνων 

µαθητών και δείχνουν ότι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου έχουν µεγαλύτερο βασικό, 

παραγωγικό και δεκτικό λεξιλόγιο από παιδιά που προέρχονται από οικογένειες 

χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου584. 

Επίσης, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνά µας συµφωνούν µε τα 

ανάλογα προηγούµενων ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία παιδιά που προέρχονται από 

οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου χρησιµοποιούν 

                                                           
577 Templin, M. (1957), όπ.π., σελ. 112-114, 147-149. 
578 Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 61-62. 
579 Bleek, H. (1965), όπ.π. Παράθεση στο Πυργιωτάκη, Ι. (1992), όπ.π., σελ 113ú Lawton, D. (1963), 
όπ.π., σελ. 127-131, 138-140ú Lawton, D. (1964), όπ.π., σελ. 203-204ú Robinson, W.P. (1965), όπ.π., 
σελ. 243-246. 

580 Wooster, A.D. (1970), όπ.π., σελ. 121-122ú Jahoda, G. (1964), όπ.π., σελ. 321-323. 
581 Βλ. ενδεικτικά Warren�Leubeker, A. and Carter, B.W. (1988), όπ.π., σελ. 732-740. 
582 Warren�Leubecker, A and Carter, B.W. (1988), όπ.π., σελ.739. 
583 Βλ. ενδεικτικά Μπουζάκη, Ι και Γεωργογιάννη, Π. (1991), όπ.π., σελ. 80-82, 86-88ú Χατζησαββίδη, 
Σ. (1994), όπ.π., σελ. 116ú Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 167-172ú Βάµβουκα, Μ. (1992), όπ.π., 
σελ. 29-33. 

584 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 74-79ú Φίστα, Γ.Ι. (2000), όπ.π., σελ. 83ú Γερογιαννάκη, Α.Ν. 
(1997), όπ.π., σελ. 81-88. 
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στο λόγο τους περισσότερα επίθετα και επιρρήµατα από τα παιδιά που προέρχονται 

από οικογένειες χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου585. 

Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ερευνών εµπλουτίζονται από αυτά της έρευνά 

µας για τους εξής λόγους: α) Η έρευνά µας εξετάζει την κοινωνιογλωσσική 

διαφοροποίηση στο δεκτικό λεξιλόγιο µε ανεξάρτητη µεταβλητή όχι το εισόδηµα ή το 

επάγγελµα των γονέων, όπως συµβαίνει σε άλλες έρευνες586, αλλά αποκλειστικά τη 

µόρφωση των γονέων (όπως αυτή εκφράζεται από το επίπεδο των γραµµατικών τους 

γνώσεων), η οποία θεωρείται ότι επηρεάζει περισσότερο από το εισόδηµα και το 

επάγγελµα τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών587. β) Τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας εντοπίζουν την ύπαρξη κοινωνιογλωσσικών διαφορών τόσο στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο όσο και στις επιµέρους γραµµατικές κατηγορίες, και γ) 

Επειδή αφετηρία της έρευνάς µας είναι ένα µετρήσιµο corpus λέξεων της Κ.Ν.Γ., το 

Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη (1998), µπορούµε να εντοπίσουµε την 

κοινωνιογλωσσική διαφοροποίηση και στο διαφορετικό ποσοστό κατανόησης κάθε 

γραµµατικής κατηγορίας της Κ.Ν.Γ. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας επαληθεύεται η υπόθεσή µας ότι παιδιά µε γονείς 

υψηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων κατανοούν περισσότερες λέξεις 

συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία (ιδίως επίθετα και επιρρήµατα) από τα 

παιδιά µε γονείς χαµηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων (βλ. Πίνακα 6.7 και 

Πίνακα 6.8). Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει όταν ως κριτήριο γραµµατικών 

γνώσεων χρησιµοποιούµε είτε τις σπουδές του πατέρα είτε τις σπουδές της µητέρας. 

Οι διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών των δύο οµάδων είναι στατιστικά σηµαντικές 

όσο αφορά την κατανόηση όχι µόνο των επιθέτων και των επιρρηµάτων αλλά και των 

ουσιαστικών και των ρηµάτων (βλ. Πίνακα 6.7 και Πίνακα 6.8). Το αποτέλεσµα αυτό 

δείχνει ότι τα δεκτικά λεξιλόγια των δύο οµάδων διαφοροποιούνται µεταξύ τους 

καθολικά. Οι διαφοροποιήσεις, δηλαδή, παρατηρούνται σε όλες τις γραµµατικές 

κατηγορίες και όχι µόνο σε κάποιες από αυτές (π.χ. στα επίθετα). Το γεγονός αυτό σε 

                                                           
585 Lawton, D. (1963), όπ.π., σελ. 127-131ú Lawton, D. (1964), όπ.π., σελ. 203-204ú Bleek, H. (1965), 
όπ.π. Παράθεση στο Πυργιωτάκη, Ι. (1992), όπ.π., σελ. 112-113ú Landau, D.E. (1970), όπ.π. 
Παράθεση στο Holzman, M. (1997), όπ.π., σελ. 239-240ú Robinson, W.P. (1965), όπ.π., σελ. 243-
246ú Μπασλή, Ι.Ν. (1983), όπ.π., σελ. 56-57ú Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 83-85, 90-93, 99-101, 
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συνδυασµό µε τις διαφοροποιήσεις στο µέγεθος του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου 

δείχνει ότι η συνολική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

µε γονείς υψηλότερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων δεν οφείλεται στην ανάπτυξη 

και διαφοροποίηση της κατανόησης µόνο µίας επιµέρους γραµµατικής κατηγορίας, 

αλλά στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση και των τεσσάρων γραµµατικών 

κατηγοριών. Μπορούµε, πάντως, να υποθέσουµε ότι η γραµµατική κατηγορία των 

ουσιαστικών ως η πολυπληθέστερη γραµµατική κατηγορία θα παίζει σηµαντικότερο 

ρόλο από τις άλλες ολιγοπληθείς γραµµατικές κατηγορίες στη αύξηση και 

διαφοροποίηση του δεκτικού λεξιλογίου. Η υπόθεση αυτή ισχυροποιείται από το 

γεγονός ότι τα ουσιαστικά είναι η γραµµατική κατηγορία, µε την οποία, κυρίως, 

δηλώνονται εµπειρίες, βιώµατα, γνώσεις, στις οποίες υπερέχουν τα παιδιά των 

περισσότερο µορφωµένων γονέων. Τα συµπεράσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία 

µε τη διαπίστωση που κάναµε σε προηγούµενο σηµείο, σύµφωνα µε την οποία 

υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων στην κατανόηση των λέξεων του 

δεκτικού λεξιλογίου συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία. Η υψηλή αυτή 

συσχέτιση, η οποία αποδόθηκε στη λειτουργία των µηχανισµών παραγωγής και 

σύνθεσης στο λεξιλόγιο της Κ.Ν.Γ., δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό ο µικρός αριθµός 

κατανοητών λέξεων µίας γραµµατικής κατηγορίας να συµβάλλει στην κατανόηση 

µικρού αριθµού λέξεων και άλλων γραµµατικών κατηγοριών. Έτσι, π.χ. το παιδί που 

δεν κατανοεί τη λέξη ανοίγω (ρ.) έχει µικρές πιθανότητες να κατανοεί µία ή 

περισσότερες από τις λέξεις που ανήκουν µεν στην ίδια οικογένεια λέξεων ως 

παράγωγες ή σύνθετες, αλλά σε διαφορετικές γραµµατικές κατηγορίες: άνοιγµα 

(ουσ.), ανοιχτός, -η, -ο (επίθ.), ανοιχτά (επίρρ.), ανοιγοκλείνω (ρ.). 

Η εµφάνιση κοινωνιογλωσσικών διαφορών και στις τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες 

και όχι µόνο στα επίθετα και στα επιρρήµατα, ίσως δείχνει ότι οι δύο αυτές 

γραµµατικές κατηγορίες δεν αποτελούν τους µόνους ευαίσθητους δείκτες 

κοινωνιογλωσσικής διαφοροποίησης στο δεκτικό λεξιλόγιο, αφού δείχνουν κάτι (την 

κοινωνιογλωσσική διαφορά) που µπορεί να διαπιστωθεί και µε τη χρήση άλλων 

δεικτών (των ουσιαστικών και των ρηµάτων). Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε 

δύο παρατηρήσεις: α) Το γεγονός ότι η κοινωνιογλωσσική διαφοροποίηση 

διαπιστώνεται και από τον έλεγχο της κατανόησης των ουσιαστικών και των 

ρηµάτων δεν µειώνει την αξία των επιθέτων και των επιρρηµάτων ως δεικτών 

κοινωνιογλωσσικής διαφοροποίησης στο δεκτικό λεξιλόγιο. Αυτό θα συνέβαινε αν η 

κοινωνιογλωσσική διαφοροποίηση διαπιστωνόταν µόνο από τον έλεγχο της 
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κατανόησης των ουσιαστικών και των ρηµάτων και όχι και από τον έλεγχο της 

κατανόησης των επιθέτων και των επιρρηµάτων. Στην υποθετική αυτή περίπτωση οι 

διαφορές στα µεγέθη των συνολικών κατανοητών λέξεων, των ουσιαστικών και των 

ρηµάτων, θα ήταν σηµαντικές, ενώ οι διαφορές στα µεγέθη των επιθέτων και των 

επιρρηµάτων θα ήταν ασήµαντες. β) Στη µελέτη του παραγωγικού λεξιλογίου τα 

επίθετα και τα επιρρήµατα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι κοινωνιογλωσσικοί δείκτες, 

διότι η χρήση των κατάλληλων επιθέτων και επιρρηµάτων οδηγεί το φυσικό οµιλητή 

στον περισσότερο ακριβή προσδιορισµό προσώπων, πραγµάτων και ενεργειών και 

στην επίτευξη ή τη διατήρηση του ύφους που επιθυµεί. Εποµένως, η επιλογή των 

κατάλληλων από µια ποικιλία επιθέτων και επιρρηµάτων αποτελεί ένδειξη πλούσιου 

λεξιλογίου. Για παράδειγµα στα εκφωνήµατα «Ο χοντρός στρατηγός οργάνωσε το 

στρατό του και µετά επιτέθηκε στον εχθρό»η επιλογή των κατάλληλων από ένα 

σύνολο επιθέτων και επιρρηµάτων µε παρεµφερή προς τα ήδη επιλεγµένα σηµασία 

(π.χ. εύσωµος, παχύσαρκος, ευτραφής, παχύς, γεµάτος, στρουµπουλός, κοιλαράς, 

τετράπαχος, τροφαντός, παχουλός και κατόπιν, αργότερα, ακολούθως, έπειτα, 

ύστερα, µετέπειτα, µεταγενέστερα, στερνά) αποτελεί σαφή ένδειξη για τη λεξιλογική 

ικανότητα του οµιλούντος.  

Στις µελέτες του παραγωγικού λεξιλογίου ερευνάται η χρήση επιθέτων και 

επιρρηµάτων, διότι, ενώ δεν αποτελούν στοιχεία αναγκαία για την οργάνωση του 

λόγου, η χρήση τους αφήνει ενδείξεις για τη λεξιλογική ικανότητα του οµιλούντος. 

∆ιαβάζοντας π.χ. µια µαθητική έκθεση µε θέµα «Τα µέσα συγκοινωνίας» το 

ενδιαφέρον των ερευνητών δεν συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά και τα ρήµατα, τα 

οποία στη µεγάλη τους πλειοψηφία υπάρχουν σε όλες τις εκθέσεις µε αυτό το θέµα 

(π.χ. πλοίο, καράβι, βάρκα, τρένο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τρέχω, πετάω, κολυµπάω, 

πλέω) και είναι αναγκαία για την οργάνωση του λόγου, για τη µετάδοση του 

µηνύµατος, αλλά τα επίθετα και τα επιρρήµατα, που χωρίς να είναι πάντα αναγκαία 

για την οργάνωση του λόγου και τη µετάδοση του µηνύµατος, προσδιορίζουν τους 

όρους της πρότασης, ενίοτε δε αποτελούν και κύριο όρο της πρότασης (π.χ. «Το 

πελώριο αεροπλάνο πετάει ταχύτατα», «Το αεροπλάνο είναι πελώριο»). Άλλωστε, 

και στις περισσότερες έρευνες του παραγωγικού λεξιλογίου τα επίθετα και τα 

επιρρήµατα διακρίνονται σε «κοινά» και «µη κοινά», των οποίων η χρήση στο 

ενεργητικό λεξιλόγιο αποτελεί δείκτη κοινωνιογλωσσικής διαφοροποίησης588. 

                                                           
588 Παΐζη, Γ.Α. και Καβουκόπουλου, Φ.Α. (2001), όπ.π., σελ. 62-66. 
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Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι, αν και τα επίθετα και τα 

επιρρήµατα αποτελούν ευαίσθητους κοινωνιογλωσσικούς δείκτες στη µελέτη του 

παραγωγικού λεξιλογίου, δεν αποτελούν τους µοναδικούς ευαίσθητους κοινωνιο-

γλωσσικούς δείκτες και στη µελέτη του δεκτικού λεξιλογίου.  

Τα συµπεράσµατα αυτά υποστηρίζονται και από τις διαφορές που εντοπίστηκαν στην 

ποσοστιαία σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών µε γονείς διαφορετικού 

επιπέδου γραµµατικών γνώσεων (βλ. Πίνακα 6.11 και Πίνακα 6.12). 

Συγκρίνοντας την ποσοστιαία σύσταση κατά γραµµατική κατηγορία του συνολικού 

δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών, των οποίων οι πατέρες τους είναι απόφοιτοι 

∆ηµοτικού Σχολείου, και των παιδιών, των οποίων οι πατέρες είναι απόφοιτοι 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (τα δύο άκρα της κλίµακας γραµµατικών γνώσεων) 

διαπιστώνουµε τα εξής (βλ. Πίνακα 6.11): 

α) Το ποσοστό των ουσιαστικών είναι µεγαλύτερο στο δεκτικό λεξιλόγιο 

παιδιών µε πατέρες απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης από ό,τι στο 

δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών µε πατέρες απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου (βλ. 

Πίνακα 6.11). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολύ µεγάλη διαφορά του 

αριθµού των ουσιαστικών που κατανοούνται από τις δύο οµάδες παιδιών (βλ. 

Πίνακα 6.7 και Πίνακα 6.11). Η διαφορά αυτή που αρχικά εκφράζεται σε 

απόλυτους αριθµούς οδηγεί στην εµφάνιση σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των 

συγκρινόµενων ποσοστών των ουσιαστικών στα δεκτικά λεξιλόγια των δύο 

οµάδων παιδιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά που εµφανίζεται µεταξύ 

του αριθµού των ουσιαστικών που κατανοούνται από παιδιά µε πατέρες 

απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου και πατέρες απόφοιτους Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (5403-4133=1270 ουσιαστικά) αποτελεί το 69% της διαφοράς 

των 1838 (9413-7575) λέξεων που εµφανίζεται ανάµεσα  στα  συνολικά  

δεκτικά  λεξιλόγια των δύο οµάδων. Επίσης, η διαφορά µεταξύ των δύο 

οµάδων ως προς τα ποσοστά των κατανοητών ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. (19,40-

14,84=4,56) είναι µεγαλύτερη από τη διαφορά τους ως προς τα ποσοστά του 

συνολικού αριθµού κατανοητών λέξεων της Κ.Ν.Γ. (18,17-14,62=3,55),(βλ. 

Πίνακα 6.7). Και από αυτή τη σύγκριση προκύπτει ότι τα ουσιαστικά 

αποτελούν εκείνη τη γραµµατική κατηγορία που συµµετέχει περισσότερο 

στην αύξηση και διαφοροποίηση του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου των 

παιδιών µε γονείς απόφοιτους  διαφορετικών επιπέδων γραµµατικών γνώσεων 

(βλ. Πίνακα 6.11 και Πίνακα 6.12). Τα ουσιαστικά, έτσι, αναδεικνύονται και 
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από αυτή τη σύγκριση ως ο πλέον ευαίσθητος  κοινωνιογλωσσικός δείκτης για 

το δεκτικό λεξιλόγιο, όπως υποστηρίξαµε και παραπάνω. 

β) Αντίθετα, το ποσοστό των ρηµάτων είναι µεγαλύτερο στο δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών µε πατέρες απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου από ό,τι 

στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών µε πατέρες απόφοιτους Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (βλ. Πίνακα 6.7 και Πίνακα 6.11). Το αποτέλεσµα αυτό 

οφείλεται στο ότι η διαφορά που σηµειώνεται σε απόλυτους αριθµούς όσον 

αφορά τα µεγέθη των κατανοητών ρηµάτων (123 λέξεις) ανάµεσα στις δύο 

οµάδες παιδιών είναι πολύ µικρή, ενώ η διαφορά στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο είναι πολύ µεγάλη (1.838 λέξεις). Εποµένως, το ποσοστό που 

καταλαµβάνουν παρόµοια µεγέθη της ίδιας γραµµατικής κατηγορίας (ρήµατα) 

σε εντελώς ανόµοιου µεγέθους συνολικά δεκτικά λεξιλόγια είναι διαφορετικό. 

Μεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνει εκείνο από τα δύο παρόµοια µεγέθη της 

ίδιας γραµµατικής κατηγορίας, το οποίο ανήκει στο µικρότερου µεγέθους 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. 

Όταν, λοιπόν, η ίδια γραµµατική κατηγορία εµφανίζεται µε το ίδιο περίπου 

µέγεθος σε δύο διαφορετικού µεγέθους συνολικά δεκτικά λεξιλόγια η σχέση 

που διαµορφώνεται είναι η εξής: όσο µεγαλύτερο είναι το συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο τόσο µικρότερο θα είναι το ποσοστό, µε το οποίο θα εµφανίζεται η 

συγκεκριµένη γραµµατική κατηγορία σε αυτό το δεκτικό λεξιλόγιο. Και 

αντίστροφα, όσο µικρότερο είναι το συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο τόσο 

µεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό, µε το οποίο θα συµµετέχει η συγκεκριµένη 

γραµµατική κατηγορία σε αυτό το δεκτικό λεξιλόγιο.  

γ) Όσον αφορά τα επίθετα και τα επιρρήµατα, φαίνεται ότι η διαφορά των 

κατανοητών λέξεων των γραµµατικών αυτών κατηγοριών µεταξύ των δύο 

οµάδων παιδιών είναι ανάλογη της διαφοράς τους στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των ποσοστών, µε τα οποία εµφανίζονται τα επίθετα και τα 

επιρρήµατα στα δεκτικά λεξιλόγια των δύο οµάδων (βλ. Πίνακες 6.7 και 6.11 

και Πίνακες 6.8 και 6.12). Με άλλα λόγια, η διαφορά του αριθµού των 

επιθέτων και των επιρρηµάτων που κατανοούν τα παιδιά µε πατέρες 

απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου από τον αριθµό των επιθέτων και των 

επιρρηµάτων που κατανοούν τα παιδιά µε πατέρες απόφοιτους Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης δεν είναι τόσο µεγάλη, ώστε να προκαλεί σηµαντική διαφορά 
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στα ποσοστά εµφάνισης αυτών των γραµµατικών κατηγοριών στα συνολικά 

δεκτικά λεξιλόγια των δύο οµάδων. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι διαφορές στην ποσοστιαία σύσταση των 

δεκτικών λεξιλογίων παιδιών µε πατέρες απόφοιτους ∆ηµοτικού Σχολείου και µε 

πατέρες απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης οφείλονται αφενός στον αρκετά 

µεγαλύτερο αριθµό ουσιαστικών που κατανοούν τα παιδιά µε πατέρες απόφοιτους 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και αφετέρου στους παρόµοιους αριθµούς ρηµάτων που 

κατανοούν τα παιδιά και των δύο οµάδων (βλ. Πίνακα 6.7 και Πίνακα 6.11). 

Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και όταν εξετάζουµε τα παιδιά µε βάση το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας τους (βλ. Πίνακα 6.8 και Πίνακα 6.12). 

Από την κατεύθυνση των διαφορών υπέρ των παιδιών µε γονείς ανώτερης µόρφωσης 

ως προς τα ουσιαστικά και υπέρ των παιδιών µε γονείς στοιχειώδους µόρφωσης ως 

προς τα ρήµατα επιβεβαιώνεται η υπεροχή των παιδιών µε µορφωµένους γονείς στα 

ουσιαστικά, τα οποία φαίνεται ότι αποτελούν τη γραµµατική κατηγορία, µέσω της 

οποίας κυρίως αναπτύσσεται το δεκτικό λεξιλόγιο (βλ. Πίνακα 6.11 και Πίνακα 6.12).  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας φάνηκε ότι σηµαντικές διαφορές 

εµφανίζονται, όταν συγκρίνονται οι επιδόσεις στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και σε 

κάθε γραµµατική κατηγορία χωριστά, παιδιών µε γονείς απόφοιτους του κύκλου της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (∆ηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου) και παιδιών µε 

γονείς απόφοιτους ανώτερων κύκλων εκπαίδευσης (Λυκείου και Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης), (βλ. Πίνακες 6.9 και 6.10 και Πίνακες 6.13 και 6.14). Αντίθετα, δεν 

εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές, όταν συγκρίνονται οι αντίστοιχες επιδόσεις 

παιδιών µε γονείς απόφοιτους διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθµίδων του ίδιου 

κύκλου εκπαίδευσης (∆ηµοτικού Σχολείου � Γυµνασίου, Λυκείου � Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης). Τα αποτελέσµατα αυτά επισηµαίνουν την ύπαρξη µεγάλης διαφοράς 

µεταξύ του µορφωτικού κλίµατος που χαρακτηρίζει οικογένειες µε γονείς απόφοιτους 

ανώτερων κύκλων εκπαίδευσης και του µορφωτικού κλίµατος που χαρακτηρίζει 

οικογένειες µε γονείς απόφοιτους κατώτερων κύκλων εκπαίδευσης. Επισηµαίνουν, 

όµως, και την ανυπαρξία σηµαντικών διαφορών ως προς το µορφωτικό κλίµα µεταξύ 

οικογενειών µε γονείς απόφοιτους διαφορετικών βαθµίδων του ίδιου κύκλου 

εκπαίδευσης. 
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Οι διαφορές αυτές έχουν επισηµανθεί και από άλλες έρευνες σχετικές µε γλωσσικές 

ικανότητες των παιδιών589, αλλά στη δική µας έρευνα εµφανίζονται µε περισσότερο 

έντονη µορφή. Από τα αποτελέσµατα αυτά προκύπτουν δύο συµπεράσµατα που 

αφορούν κυρίως το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας: 

α) Υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των µορφωτικών επιπέδων των 

αποφοίτων του κύκλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των αποφοίτων 

ανώτερων, µη υποχρεωτικών, κύκλων εκπαίδευσης. Το συµπέρασµα αυτό 

είναι λογικό και δείχνει ότι η συνέχιση των σπουδών σε ανώτερα επίπεδα 

αποβαίνει προς όφελος του ατόµου και του συνόλου. 

β) ∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των µορφωτικών επιπέδων των 

αποφοίτων διαφορετικών βαθµίδων του ίδιου κύκλου εκπαίδευσης. Το 

συµπέρασµα αυτό, το οποίο ισχύει και για τον υποχρεωτικό κύκλο 

εκπαίδευσης και για τον µη υποχρεωτικό κύκλο ανώτερης εκπαίδευσης είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό, επειδή δείχνει ότι το µορφωτικό επίπεδο του 

απόφοιτου του ∆ηµοτικού Σχολείου δε διαφέρει από αυτό του απόφοιτου του 

Γυµνασίου και αντίστοιχα ότι το µορφωτικό επίπεδο του απόφοιτου Λυκείου 

δεν διαφέρει σηµαντικά από το µορφωτικό επίπεδο του απόφοιτου 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα ερωτήµατα που τίθενται από τη διατύπωση 

του παραπάνω συµπεράσµατος έχουν προφανώς σχέση µε την ποιότητα της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης σε κάθε βαθµίδα του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος και χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης, η οποία, όµως, δεν εµπίπτει 

στους σκοπούς και το περιεχόµενο της εργασίας µας. 

Οι καλύτερες επιδόσεις παιδιών µε γονείς υψηλότερου επιπέδου γραµµατικών 

γνώσεων στην κατανόηση των λέξεων του δείγµατος µπορούν να ερµηνευτούν µε τη 

βοήθεια και των ευρηµάτων προηγούµενων ερευνών, οι οποίες, ακολουθώντας 

διαφορετικές προσεγγίσεις, ερµηνεύουν την επίδραση που ασκεί το µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι 

γονείς υψηλού µορφωτικού επιπέδου συζητούν µε τα παιδιά τους παρέχοντας 

ευρύτερες πληροφορίες και χρησιµοποιούν ποικιλία γλωσσικών τύπων, ανεπτυγµένο 

και πλούσιο λεξιλόγιο που οδηγεί σε αντίστοιχο λεξιλογικό εµπλουτισµό των 

παιδιών. Αντίθετα, οι γονείς χαµηλού µορφωτικού επιπέδου χρησιµοποιούν 

περιορισµένo λεξιλόγιο και γλωσσικούς τύπους επαρκείς κυρίως για την 

                                                           
589 Ορφανουδάκη, Αγγ. (1995), όπ.π., σελ. 66-71ú Γερογιαννάκη, Α. Ν. (1997), όπ.π., σελ. 81-88ú 
Μανωλίτση, Γ. (2000), όπ.π., σελ. 168, 307-310. 
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αντιµετώπιση των καθηµερινών αναγκών590.Όσο υψηλότερο είναι το µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων τόσο µεγαλύτερη είναι και η συχνότητα αφήγησης ή ανάγνωσης 

στα παιδιά τους παιδικών κειµένων, µε αποτέλεσµα την υψηλότερη επίδοση των 

παιδιών σε τεστ δεκτικού λεξιλογίου591. Στις οικογένειες µε γονείς χαµηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου επικρατεί κυρίως το κλειστό κύκλωµα επικοινωνίας, όπου οι 

ευκαιρίες που δίδονται στο παιδί για γλωσσική έκφραση και για κατάκτηση νέων 

λέξεων είναι ελάχιστες.  

Επίσης, οι ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά για συζήτηση µε τους µορφωµένους γονείς 

µε αφορµή ποικίλα θέµατα και ερεθίσµατα, (π.χ. όσα είδαν σε µια εκδροµή592, σε µια 

τηλεοπτική εκποµπή, όσα έγιναν στο σχολείο, όσα επιθυµούν ή ονειρεύονται) 

αποτελούν ευκαιρίες γνωριµίας µε άγνωστα µέχρι πριν από λίγο αντικείµενα, 

φαινόµενα ή καταστάσεις. Όλα αυτά γίνονται γνωστά µε το «σηµαίνον» τους, µε τη 

λέξη που τα δηλώνει, µε αποτέλεσµα να εµπλουτίζεται το λεξιλόγιο των παιδιών. Τα 

βιώµατα, τα ερεθίσµατα και οι εµπειρίες κωδικοποιούνται µε λέξεις, έτσι ώστε το 

πλούσιο σε βιώµατα, ερεθίσµατα και γνώσεις παιδί να είναι πλούσιο και στο δεκτικό 

του λεξιλόγιο.  

Γενικά, από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας προκύπτει ότι η επίδραση του 

επιπέδου γραµµατικών γνώσεων των γονέων είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην 

ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Τα αποτελέσµατα 

αυτά φαίνεται να δικαιώνουν τη θεωρία του Bernstein ως προς την ύπαρξη 

κοινωνικών διαφορών και στο δεκτικό λεξιλόγιο. Βέβαια δεν µπορούµε να 

υποστηρίξουµε την ύπαρξη των δύο γλωσσικών κωδίκων του Bernstein στο δεκτικό 

λεξιλόγιο, µπορούµε, όµως, να υποστηρίξουµε την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών 

στο δεκτικό λεξιλόγιο, οι οποίες αποδίδονται και στους παράγοντες των οποίων τη 

δράση επεσήµανε ο Bernstein. Το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων δεν 

είναι ο µόνος παράγοντας που λειτουργεί στο πλαίσιο της οικογένειας και επηρεάζει 

τις επιδόσεις και την πρόοδο των παιδιών. Σηµαντικό βάρος αποδίδεται και στο 

ψυχολογικό κλίµα της οικογένειας και ιδιαίτερα στην ποιότητα της διαπροσωπικής 

                                                           
590 Tizard, B. and Hughes, M. (1984). Young Children Learning, Talking and Thinking at Home and at 

School. London: Fontana, σελ. 158ú Dixon, P. et al. (1988), όπ.π, σελ. 465-472ú Engle, R. et al. 
(1990), όπ.π., σελ. 799-804 

591 Senechal, M. et al. (1995), όπ.π., σελ. 221-227ú Senechal, M. et al. (1996), όπ.π., σελ. 524-533ú 
Cunningham, A.E. and Stanovich, K.E (1991), όπ.π., σελ. 267-272ú Heath, S.B. (1983). Ways with 
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Press, σελ. 232-233ú Raz, I.S. and Bryant, P. (1990). Social background phonological awareness and 
children�s reading. British Journal of Developmental Psychology, 8, σελ. 219-222. 

592 Leeper, S.H. et al. (1984), όπ.π., σελ. 209. 
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σχέσης που έχουν οι γονείς µε τα παιδιά τους. Όταν οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις 

είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες, τότε το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των γονέων πολύ 

λίγα µπορεί να προσφέρει στα παιδιά. Αρκετά υποκείµενα της έρευνάς µας µε γονείς 

απόφοιτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (π.χ. ιατρούς, δικηγόρους) σηµείωσαν από τις 

χαµηλότερες επιδόσεις στην εξέταση των λέξεων του δείγµατος. Οι συζητήσεις µε τις 

νηπιαγωγούς µας πληροφορούσαν για το οικογενειακό κλίµα που επικρατούσε στο 

σπίτι των παιδιών αυτών, τα οποία µεγάλωναν µε κάποια γιαγιά ή µε µια οικιακή 

βοηθό, συνήθως αλλόγλωσση, και έβλεπαν τους γονείς τους τα Σαββατοκύριακα, 

όταν αυτοί δεν εργάζονταν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες είναι οι πιο 

χαρακτηριστικές, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το υψηλό µορφωτικό επίπεδο του γονέα που 

δεν επικοινωνεί µε το παιδί του δεν µπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιδικού 

δεκτικού λεξιλογίου. Θεωρούµε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον οι µελλοντικές έρευνες να 

µελετήσουν την ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου του παιδιού σε σχέση και µε το 

µέγεθος, τη συνοχή και το ψυχολογικό κλίµα της οικογένειας, διατηρώντας 

σταθερούς τους υπόλοιπους παράγοντες, όπως το µορφωτικό, οικονοµικό και 

κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας593. Οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ γονέων και 

παιδιών, η ποιοτική εκµετάλλευση (εκδροµές, επισκέψεις, αφήγηση / ανάγνωση 

κειµένων, συζητήσεις για ποικίλα θέµατα) του χρόνου που µοιράζονται, αν 

ερευνηθούν σε σχέση µε το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών, πιστεύουµε ότι θα µας 

οδηγήσουν σε σηµαντικά συµπεράσµατα και προτάσεις σχετικά µε την επίδραση της 

οικογένειας στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το πνευµατικό επίπεδο της οικογένειας, όπως αυτό 

καθορίζεται από τη µόρφωση των γονέων, επιδρά τόσο πολύ στο δεκτικό λεξιλόγιο 

των παιδιών, ώστε στην ίδια σχολική τάξη να υπάρχουν µαθητές µε σηµαντικές 

διαφορές ως προς το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου τους. Εποµένως, η σχολική 

οµάδα που αποτελείται από παιδιά µε γονείς όλων των µορφωτικών επιπέδων 

διαφοροποιείται σε υποοµάδες όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου. Τα 

παιδιά των µορφωµένων γονέων όχι µόνο κατανοούν µεγαλύτερο αριθµό λέξεων, 

αλλά βρίσκονται και πιο κοντά στη γλώσσα του σχολείου, η οποία οµοιάζει, 

σύµφωνα µε τη θεωρία του Bernstein, πολύ περισσότερο µε αυτή των ανώτερων 

στρωµάτων, όπου εντάσσονται συνήθως και οι µορφωµένοι γονείς, παρά µε τη 

γλώσσα των κατώτερων στρωµάτων, όπου εντάσσονται οι λιγότερο µορφωµένοι 
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γονείς594. Για παράδειγµα, όπως φάνηκε και από τη διεξαγωγή της έρευνάς µας, οι 

λέξεις «εκτυπωτής» και «ανθοδοχείο» ήταν κατανοητές κυρίως από παιδιά µε γονείς 

ανώτερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. Μάλιστα, τα παιδιά αυτά κατανοούσαν 

και τη λέξη «βάζο» ως λέξη που αποδίδει την έννοια του ανθοδοχείου, δηλαδή ως ένα 

άλλο σηµαίνον του ίδιου σηµαινόµενου. Αντίθετα, η µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών 

µε γονείς κατώτερου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων κατανοούσε µόνο τη λέξη 

«βάζο» ως τη λέξη που αποδίδει την έννοια του ανθοδοχείου. Είναι προφανές ότι τα 

παιδιά αυτά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν δυσκολίες κατά τη 

φοίτησή τους στο σχολείο, δυσκολίες που θα πηγάζουν από την αδυναµία 

κατανόησης του σχολικού λόγου, όπως αυτός εκφέρεται από τον εκπαιδευτικό και 

από τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια595, και θα εκτείνονται έως την αδυναµία εκµάθησης 

του µηχανισµού της γραφής και ανάγνωσης596.  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το Νηπιαγωγείο, ως η πρώτη σχολική βαθµίδα, µπορεί να 

διαδραµατίσει ρόλο αντισταθµιστικό και, εποµένως, προληπτικό αρνητικών 

συνεπειών για τους µαθητές. Μέσα από την καθηµερινή γλωσσική επικοινωνία και τη 

γενικότερη καλλιέργεια του λόγου το Νηπιαγωγείο υποβοηθά τον εµπλουτισµό του 

δεκτικού λεξιλογίου των µαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση και ερµηνεία 

λέξεων που αντλούνται όχι µόνο από τον λόγο του εκπαιδευτικού και των 

αναγνωσµάτων αλλά και από τον αφηγηµατικό λόγο των ίδιων των µαθητών, όταν 

περιγράφουν προσωπικά βιώµατα και εµπειρίες (π.χ. µια εκδροµή, το επάγγελµα του 

πατέρα, το σπίτι του παππού κ.ά.). Ο εκπαιδευτικός µπορεί στην αρχή του σχολικού 

έτους µε ένα τεστ, όπως αυτό που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας, να ελέγξει το 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου των µαθητών του και να σχεδιάσει έτσι τη 

διδασκαλία του, ώστε να βοηθήσει στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου ειδικά των 

µαθητών που έχουν τις χαµηλότερες επιδόσεις. Πολύ µεγαλύτερη θα ήταν η 

προσφορά του στους µαθητές αυτούς, αν µπορούσε να εντοπίσει την αδυναµία 

κατανόησης λέξεων συγκεκριµένων σηµασιολογικών πεδίων (π.χ. τεχνολογία, 

πολιτισµός κ.ά.) και να κατευθύνει προς αυτό το σηµείο τη διδασκαλία νέων λέξεων. 

Οπωσδήποτε, η διαφοροποίηση της σχολικής τάξης ως προς το δεκτικό λεξιλόγιο των 

µαθητών της αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος αφενός δείχνει πόσο πολύ µπορεί να 

                                                           
594 Γώγου, Λ. (1989). Η σχολική διαφοροποίηση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο. Νεοελληνική Παιδεία, 17, 
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595 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 122-123. 
596 Engle, R. et al. (1990), όπ.π., σελ. 802. 
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προσφέρει η προσχολική εκπαίδευση στην αντιµετώπιση και αυτού του είδους της 

ανισότητας και αφετέρου ενδυναµώνει το αίτηµα για υποχρεωτική φοίτηση των 

παιδιών στο Νηπιαγωγείο. 

 

7.2.2 Η σχέση της γεωγραφικής περιοχής µόνιµης κατοικίας 

µε το µέγεθος και τη σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες 

του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας φαίνεται ότι η γεωγραφική περιοχή µόνιµης 

κατοικίας ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό τις διαφορές που σχετίζονται µε την 

κατανόηση των λέξεων, συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία από παιδιά 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών (βλ. Πίνακα 6.15). Τα παιδιά που κατοικούν µόνιµα σε αστικές 

περιοχές φαίνεται ότι κατανοούν σηµαντικά περισσότερες λέξεις συνολικά, και 

σηµαντικά περισσότερα ουσιαστικά και επίθετα από τα παιδιά που κατοικούν µόνιµα 

σε αγροτικές περιοχές. Επαληθεύεται, έτσι, η αρχική µας υπόθεση ως προς τις 

επιδόσεις των παιδιών αυτών στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο, στα ουσιαστικά και τα 

επίθετα, ενώ δεν επαληθεύεται ως προς τις επιδόσεις τους στα ρήµατα και τα 

επιρρήµατα. Αν καιτα παιδιά των αστικών περιοχών κατανοούν περισσότερα ρήµατα 

και επιρρήµατα από τα παιδιά των αγροτικών περιοχών, η διαφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας συµφωνούν µε αυτά προηγούµενων ερευνών που 

έχουν µελετήσει το δεκτικό λεξιλόγιο597 και τον προφορικό και γραπτό λόγο598 των 

µαθητών αγροτικής προέλευσης. Στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα 

γίνεται σύγκριση µεταξύ των µαθητών της αγροτικής τάξης µε µαθητές της µεσαίας 

κοινωνικής τάξης και µε µαθητές της εργατικής τάξης χωριστά. Στις έρευνες αυτές το 

κριτήριο της περιοχής µόνιµης κατοικίας συνδέεται και µε µορφωτικά και 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό από 

την οµάδα της αγροτικής περιοχής, παιδιών των οποίων το οικογενειακό µορφωτικό, 

οικονοµικό ή κοινωνικό επίπεδο είναι ανώτερο από αυτό που προβλέπουν οι 

ερευνητές για την τυπική αγροτική οικογένεια599. Η πρακτική αυτή µας οδηγεί σε 
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όπ.π., σελ. 40-41. 



 368

επιφυλάξεις για το πόσο αντιπροσωπευτικό είναι το δείγµα της αγροτικής περιοχής, 

όταν επιλέγεται µε αυτόν τον τρόπο. Στη δική µας έρευνα τα παιδιά κατατάχθηκαν 

στην οµάδα αγροτικής ή αστικής προέλευσης µε µοναδικό κριτήριο την περιοχή, 

όπου κατοικούν µόνιµα. Μετά την αρχική σύγκριση των επιδόσεων των δύο αυτών 

οµάδων, προχωρήσαµε σε δεύτερη σύγκριση των υποκειµένων των δύο αυτών 

οµάδων, κρατώντας σταθερό το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους. Με 

αυτόν τον τρόπο ερευνούµε αφενός την ύπαρξη και το βαθµό επίδρασης της περιοχής 

µόνιµης κατοικίας στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών και αφετέρου την ύπαρξη 

αλληλεπίδρασης γεωγραφικής περιοχής µόνιµης κατοικίας και επιπέδου γραµµατικών 

γνώσεων των γονέων στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών τους. Έτσι, επεκτείνουµε τα 

ευρήµατα των προηγούµενων ερευνών.  

Οι διαφορές υπέρ των παιδιών των αστικών περιοχών σηµειώνονται όχι µόνο όσον 

αφορά το συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο αλλά και όσον αφορά όλες τις γραµµατικές 

κατηγορίες, πράγµα που δείχνει ότι η διαφορά µεταξύ των παιδιών των δύο περιοχών 

εκτείνεται σε όλο το λεξιλόγιο (βλ. Πίνακα 6.15). Βέβαια, οι διαφορές φαίνεται να 

είναι σηµαντικές όσον αφορά το µέγεθος του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου και τα 

σύνολα των ουσιαστικών και των επιθέτων, ενώ δεν φαίνεται να είναι σηµαντικές 

όσον αφορά τα σύνολα των ρηµάτων και των επιρρηµάτων. Θεωρούµε ότι τα 

ουσιαστικά, ως η γραµµατική κατηγορία που κυριαρχεί στο παιδικό λεξιλόγιο λόγω 

της δηλωτικής � αναφορικής της λειτουργίας, είναι αναµενόµενο να 

διαφοροποιούνται έντονα ανάµεσα στις δύο οµάδες παιδιών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι η διαφορά των 635 ουσιαστικών (5.158 � 4.523) αποτελεί το 67% της διαφοράς 

των 947 λέξεων (9.046 � 8.099) που εµφανίζεται ανάµεσα στα συνολικά δεκτικά 

λεξιλόγια των δύο οµάδων. Επίσης, η διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων ως προς τα 

ποσοστά των κατανοητών ουσιαστικών της Κ.Ν.Γ. (18,52% � 16, 24% = 2,28%) 

είναι µεγαλύτερη από τη διαφορά τους ως προς τα ποσοστό του συνολικού αριθµού 

των κατανοητών λέξεων της Κ.Ν.Γ. (17,46% � 15, 63% = 1,83%). Και από αυτή τη 

σύγκριση προκύπτει ότι τα ουσιαστικά αποτελούν εκείνη τη γραµµατική κατηγορία 

που συµµετέχει περισσότερο στην αύξηση και διαφοροποίηση του συνολικού 

δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών αστικών έναντι των παιδιών αγροτικών περιοχών. 

Τα ουσιαστικά , έτσι, αναδεικνύονται και από αυτή τη σύγκριση ως ο πλέον 

ευαίσθητος κοινωνιογλωσσικός δείκτης για το δεκτικό λεξιλόγιο, όπως υποστηρίξαµε 

και παραπάνω. 
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  Η διαφορά στην κατανόηση των επιθέτων εµφανίζεται σηµαντική, όπως είχαµε 

προβλέψει, και αποτελεί το 20% περίπου της διαφοράς του συνολικού δεκτικού 

λεξιλογίου µεταξύ των δύο οµάδων. Επιβεβαιώνεται και από αυτή τη σύγκριση ότι τα 

επίθετα είναι µετά τα ουσιαστικά εκείνη η γραµµατική κατηγορία που συµµετέχει 

στην αύξηση και διαφοροποίηση του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών 

αστικών περιοχών έναντι των παιδιών αγροτικών περιοχών. ∆ιαπιστώνεται και πάλι 

ότι τα επίθετα παραµένουν ένας ευαίσθητος κοινωνιογλωσσικός δείκτης.  

Η µη διαπίστωση σηµαντικών διαφορών στις γραµµατικές κατηγορίες των ρηµάτων 

και των επιρρηµάτων δείχνει ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας, ανεξάρτητα από την 

αστικότητα της περιοχής, όπου κατοικούν, κατανοούν έναν αριθµό ρηµάτων και 

επιρρηµάτων που είναι αναγκαίος για την καθηµερινή επικοινωνία (βλ. Πίνακα 6.15). 

Θυµίζουµε εδώ ότι τα ρήµατα και τα επιρρήµατα είναι οι πλέον ολιγοπληθείς 

γραµµατικές κατηγορίες του λεξιλογίου και ότι εκφράζουν ενέργειες και 

προσδιορισµούς, των οποίων τα σηµαίνοντα δεν υπόκεινται σε µεγάλης κλίµακας 

αλλαγές ή εµπλουτισµούς, όπως συµβαίνει µε τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Έτσι, η 

διαφοροποίηση του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών αστικής και αγροτικής περιοχής 

δεν οφείλεται στην άγνοια των σταθερών στο χρόνο σηµασιών (ενεργειών και 

ιδιοτήτων) που δηλώνονται από ρήµατα και επιρρήµατα αλλά στην άγνοια νέων 

σηµαινοµένων που δηλώνονται κυρίως από τα ουσιαστικά και τα επίθετα.  

Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από την ποσοστιαία σύσταση του 

δεκτικού λεξιλογίου παιδιών αγροτικής και αστικής περιοχής κατά γραµµατικές 

κατηγορίες (βλ. Πίνακα 6.16). Το ποσοστό των ουσιαστικών είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερο στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών αστικής περιοχής από ό,τι στο 

δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών αγροτικής περιοχής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολύ 

µεγάλη διαφορά του αριθµού των ουσιαστικών που κατανοούνται από τις δύο οµάδες 

παιδιών. Η διαφορά αυτή οδηγεί στη σηµαντική διαφορά των δύο συγκρινόµενων 

ποσοστών. Αντίθετα τα ποσοστά των ρηµάτων και των επιρρηµάτων είναι 

µεγαλύτερα στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών της αγροτικής περιοχής από ό,τι στο 

δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών της αστικής περιοχής. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται 

στο ότι οι διαφορές που σηµειώνονται σε απόλυτους αριθµούς όσον αφορά τα µεγέθη 

των δύο αυτών γραµµατικών κατηγοριών, των ρηµάτων (56 λέξεις) και των 

επιρρηµάτων (22 λέξεις) ανάµεσα στις δύο οµάδες παιδιών, είναι πολύ µικρές, ενώ η 

διαφορά στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο είναι πολύ µεγάλη (950 λέξεις) (βλ. Πίνακες 

6.15 και 6.16). Εποµένως, το ποσοστό που καταλαµβάνουν παρόµοια µεγέθη της 
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ίδιας γραµµατικής κατηγορίας (ρήµατα) σε εντελώς ανόµοιου µεγέθους συνολικά 

δεκτικά λεξιλόγια είναι διαφορετικό. Μεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνει εκείνο από 

τα δύο παρόµοια µεγέθη της ίδιας γραµµατικής κατηγορίας, το οποίο ανήκει στο 

µικρότερου µεγέθους συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. 

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα επιρρήµατα: οι απόλυτοι αριθµοί των κατανοητών 

επιρρηµάτων στα συνολικά δεκτικά λεξιλόγια των δύο οµάδων είναι παρόµοιοι, µε 

αποτέλεσµα τα επιρρήµατα να καταλαµβάνουν περιορισµένο ποσοστό στο 

µεγαλύτερου µεγέθους συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών αστικών περιοχών 

και ευρύτερο ποσοστό στο µικρότερου µεγέθους συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών 

αγροτικών περιοχών (βλ. Πίνακες 6.15 και 6.16).  

Όσον αφορά τα επίθετα, φαίνεται ότι η διαφορά των κατανοητών επιθέτων µεταξύ 

των δύο οµάδων παιδιών είναι ανάλογη της διαφοράς τους στο συνολικό δεκτικό 

λεξιλόγιο µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ποσοστών, µε τα οποία εµφανίζονται τα επίθετα στα δεκτικά λεξιλόγια των δύο 

οµάδων (βλ. Πίνακες 6.15 και 6.16). Με άλλα λόγια, η διαφορά του αριθµού των 

επιθέτων που κατανοούν τα παιδιά των αστικών περιοχών από τον αριθµό των 

επιθέτων που κατανοούν τα παιδιά των αγροτικών περιοχών δεν είναι τόσο µεγάλη, 

ώστε να προκαλεί σηµαντική διαφορά στα ποσοστά εµφάνισης των επιθέτων στα 

συνολικά δεκτικά λεξιλόγια των δύο οµάδων. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι διαφορές στην ποσοστιαία σύσταση των 

δεκτικών λεξιλογίων παιδιών αστικής και αγροτικής περιοχής οφείλονται αφενός 

στον αρκετά µεγαλύτερο αριθµό ουσιαστικών που κατανοούν τα παιδιά των αστικών 

περιοχών και αφετέρου στους παρόµοιους αριθµούς ρηµάτων και επιρρηµάτων που 

κατανοούν τα παιδιά και των δύο περιοχών. 

Από την κατεύθυνση των διαφορών υπέρ των παιδιών αστικών περιοχών για τα 

ουσιαστικά και υπέρ των παιδιών αγροτικών περιοχών για τα ρήµατα και τα 

επιρρήµατα επιβεβαιώνεται η υπεροχή των παιδιών αστικών περιοχών στα 

ουσιαστικά, τα οποία αποτελούν το κύριο όχηµα για την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

τους.  

Από τα αποτελέσµατα που εκτέθηκαν µέχρι τώρα φαίνεται ότι υπάρχει, όσον αφορά 

το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου, µία σαφής διαφορά υπέρ των παιδιών που 

κατοικούν µόνιµα σε αστικές περιοχές. Τα ποικίλα µορφωτικά ερεθίσµατα που 

χαρακτηρίζουν τις αστικές περιοχές φαίνεται να έχουν µερίδιο ευθύνης στις 

παρατηρούµενες διαφορές στο λεξιλόγιο των δύο οµάδων παιδιών που εξετάσαµε. 
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Στην ύπαρξη διαφορών θεωρούµε ότι συµβάλλει το γενικότερο µορφωτικό επίπεδο 

που είναι χαµηλότερο στις αγροτικές από ό,τι στις αστικές περιοχές: είδαµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο ότι στις αγροτικές περιοχές κατοικεί η πλειοψηφία των 

λιγότερο µορφωµένων κατοίκων, κάτι που φαίνεται πολύ καθαρά και από το δείγµα 

της έρευνάς µας (βλ. Πίνακα 5.3). Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των συγγενών, των 

γειτόνων, των συχωριανών δεν βοηθά την ανάπτυξη του γλωσσικού πλούτου και της 

γλωσσικής έκφρασης των παιδιών, δίνοντας στο λόγο τους στοιχεία από τον 

περιορισµένο κώδικα του Bernstein600. Οι συζητήσεις για περιορισµένο αριθµό 

θεµάτων, το ψυχολογικό κλίµα της οικογένειας, τα ενδιαφέροντα των γονέων 

σχετίζονται µε το µορφωτικό τους επίπεδο, το οποίο, όπως είδαµε ήδη, επηρεάζει 

σηµαντικά το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών . 

Η διερεύνηση της προσθετικής επίδρασης των δύο µεταβλητών, της γεωγραφικής 

περιοχής µόνιµης κατοικίας και του επιπέδου γραµµατικών γνώσεων των γονέων, στο 

δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών έδειξε ότι η επίδραση της δεύτερης µεταβλητής είναι 

ισχυρότερη από την επίδραση της πρώτης: παιδιά που κατοικούν µόνιµα σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αλλά έχουν γονείς ίδιου επιπέδου γραµµατικών 

γνώσεων δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού 

τους λεξιλογίου και την κατανόηση επιρρηµάτων και επιθέτων (βλ. Πίνακες Α1 � 

Α8). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο σηµαντικός παράγοντας που ασκεί επίδραση στο 

δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών είναι το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, των 

προσώπων που αποτελούν το στενό πυρήνα της οικογένειας. Το εύρηµα αυτό δείχνει 

ότι η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται κυρίως από τα ερεθίσµατα που 

δέχονται µέσα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον και όχι από αυτά του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι πολύ φυσικό, επειδή µε τα άτοµα του άµεσου 

οικογενειακού περιβάλλοντος (αδέλφια, γονείς) έρχεται σε καθηµερινή επαφή και 

επικοινωνία το παιδί, σε αυτά τα άτοµα καταφεύγει για να εκφράσει επιθυµίες, 

παράπονα, απορίες κ.ά.  Η συνεχής γλωσσική επικοινωνία µαζί τους αποβαίνει 

καθοριστικός παράγοντας για τη γλωσσική του ανάπτυξη. Τα συµπεράσµατα της 

δικής µας έρευνας συµφωνούν µε εκείνα της έρευνας του ∆ανασσή�Αφεντάκη κ.ά., 

σύµφωνα µε τα οποία η επίδραση του µορφωτικού επιπέδου των γονέων στη 

γλωσσική επάρκεια των παιδιών τους είναι ισχυρότερη από την επίδραση της 

γεωγραφικής περιοχής µόνιµης κατοικίας601. 

                                                           
600 Μπασλή, Ι.Ν. (1988), όπ.π., σελ. 121-123. 
601 ∆ανασσή�Αφεντάκη, Αντ. κ.ά. (2002), όπ.π., σελ. 194-196. 
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Από άλλες έρευνες έχει φανεί ότι το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, όπως αυτό 

καθορίζεται από τις σπουδές των γονέων, παίζει πιο καθοριστικό ρόλο στη γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού από ό,τι το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας602. Από τη δική 

µας έρευνα φαίνεται ότι το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας (γραµµατικές γνώσεις 

γονέων) παίζει πιο καθοριστικό ρόλο από τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας 

της οικογένειας στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και, ειδικότερα, στην ανάπτυξη 

του δεκτικού λεξιλογίου του.  

Το εύρηµα αυτό θεωρούµε ότι επιτρέπει µια αισιόδοξη οπτική, αφού δείχνει ότι η 

επίδραση των ευρύτερων αρνητικών κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών σε µια 

µορφή της γλωσσικής ανάπτυξης, στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου, 

περιορίζεται αποτελεσµατικά από το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας. 

∆ηµιουργεί, όµως, και έναν προβληµατισµό σχετικά µε την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος από την πολιτεία µε την ανάλογη αποτελεσµατικότητα, 

ώστε η παρεχόµενη µόρφωση να κάνει ικανούς τους πολίτες να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικά το κοινωνικά και πολιτιστικά ελλειµµατικό περιβάλλον, στο οποίο 

ζουν. ∆ηµιουργεί, επίσης, την υποχρέωση στην πολιτεία να καταβάλει προσπάθειες 

για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και των αγροτικών 

περιοχών, προς αποφυγή δηµιουργίας ή επίτασης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και 

αδικιών. Αντιλαµβάνεται κανείς την αδικία που υφίσταται το παιδί, το οποίο µε τους 

µορφωµένους γονείς του κατοικεί στην αγροτική περιοχή έναντι του παιδιού που µε 

γονείς ίδιας µόρφωσης µε του προηγούµενου κατοικεί στην αστική περιοχή.  

Η υπεροχή των παιδιών της αστικής περιοχής στο δεκτικό λεξιλόγιο αναδείχθηκε µε 

σαφήνεια σε αυτό το κεφάλαιο. Τα παιδιά των αγροτικών περιοχών ξεκινούν τη 

σχολική τους ζωή µε µικρότερο δεκτικό λεξιλόγιο από τα παιδιά των αστικών 

περιοχών, µε όσα αρνητικά εµπεριέχει ή προοιωνίζεται η διαφορά αυτή (π.χ. 

δυσκολία στην κατανόηση της ανάγνωσης), η οποία µπορεί να λειτουργήσει ως 

αφετηρία εµφάνισης και άλλων διαφορών. Η αντισταθµιστική λειτουργία της 

προσχολικής εκπαίδευσης είναι αναγκαία και σε αυτήν την περίπτωση. 

                                                           
602 Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 69. 
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7.2.3 Η σχέση του φύλου µε το µέγεθος και τη σύσταση κατά 

γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 
Η εξέταση της επίδρασης του φύλου στο µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου ήταν ως 

ένα βαθµό αναγκαία για την έρευνά µας, λόγω των αντικρουόµενων απόψεων που 

έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί για την υπεροχή του ενός ή του άλλου φύλου στο 

λεξιλόγιο, κατά την ηλικία που εξετάζουµε (βλ. Κεφ 3.3.3).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου 

συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία και ιδιαίτερα τον αριθµό των επιθέτων που 

κατανοούν παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών, επαληθεύοντας πλήρως την αρχική µας 

υπόθεση (βλ. Πίνακα 6.17). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν τόσο µε τα ανάλογα 

αποτελέσµατα νεότερων ερευνών όσο και µε τα πορίσµατα µελετών που έχουν γίνει 

πάνω σε ένα µεγάλο αριθµό ερευνών και δείχνουν ότι, όσον αφορά το µέγεθος του 

δεκτικού λεξιλογίου, δεν σηµειώνονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, 

ενώ συχνή αλλά µη σηµαντική είναι η υπεροχή των αγοριών603. 

Η ανυπαρξία σηµαντικής διαφοράς στο µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου µεταξύ των 

δύο φύλων δείχνει ότι το ευρύτατα διαδεδοµένο στερεότυπο περί λεξιλογικής 

υπεροχής των κοριτσιών δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η ύπαρξη 

λεξιλογικής υπεροχής των κοριτσιών µάλλον λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούµενη 

προφητεία στους παλαιότερους ερευνητές µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται κατά τη 

βαθµολόγηση των υποκειµένων τους604. Επίσης, η επιλογή των λέξεων του δείγµατος 

από ένα λεξικό της επίσηµης (standard) Κ.Ν.Γ., όπως έγινε και για την Αγγλική από 

τους Templin και Anglin, επιτρέπει την εξέταση των δύο φύλων σε λέξεις, οι οποίες 

προέρχονται από ποικίλους τοµείς, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα της 

καθηµερινής ζωής και όχι από επιµέρους δραστηριότητες και ενδιαφέροντα του ενός 

ή του άλλου φύλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αντικειµενική εξέταση των 

υποκειµένων σε ένα αντικειµενικό και µη προκατειληµµένο (not biased) δείγµα 
                                                           
603 Templin, M.C. (1957), όπ.π., σελ. 112-115, 135-136, 146ú Anglin, J. (1993), όπ.π., σελ. 139ú 
Γερογιαννάκη, Α.Ν. (1997), όπ.π., σελ. 75-76ú Maccoby, E. And Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., σελ. 75-
85ú Hyde, J.S. and Linn, M.C. (1988), όπ.π., σελ. 60-64ú Βάµβουκα, Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 22-24. 



 374

λέξεων µε συνέπεια την εξαγωγή ασφαλών αποτελεσµάτων, ανεπηρέαστων από το 

είδος ή το σηµασιολογικό πεδίο, στο οποίο εντάσσονται οι λέξεις του δείγµατος. Στην 

άντληση ασφαλών συµπερασµάτων βοηθούν και τα αντικειµενικά κριτήρια 

κατανόησης της λέξης, που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνά µας, τα οποία 

περιορίζουν τη µεροληπτική εµπλοκή του ερευνητή στις φάσεις της συνέντευξης και 

της βαθµολόγησης. Έτσι, και ο παράγοντας «φύλο του εξεταστή» φαίνεται να µην 

επηρεάζει τα αποτελέσµατα υπέρ του ενός ή του άλλου φύλου.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας δεν προκύπτει υπεροχή των κοριτσιών ούτε 

όσον αφορά τα επίθετα, στα οποία υπερτερούν τα αγόρια (βλ. Πίνακες 6.17 και 6.18). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η υπεροχή των κοριτσιών στη συγκεκριµένη γραµµατική 

κατηγορία, όπως έχει διαπιστωθεί από προηγούµενες έρευνες,  αφορά µόνο τη χρήση 

των επιθέτων, πτυχή του παραγωγικού λεξιλογίου605, και όχι την κατανόησή τους, 

πτυχή του δεκτικού λεξιλογίου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι, καθώς το δείγµα 

λέξεων δεν προέρχεται µόνο από τοµείς σχετικούς µε τις ασχολίες και τα 

ενδιαφέροντα του ενός ή του άλλου φύλου (π.χ. χρώµατα, αθλητισµός), δεν µπορούµε 

να υποστηρίξουµε µε µεγάλη σιγουριά την ισότητα των δύο φύλων ως προς την 

κατανόηση επιθέτων συγκεκριµένων σηµασιολογικών πεδίων. Μια έρευνα, η οποία 

θα έλεγχε παιδιά των δύο φύλων στην κατανόηση επιθέτων σχετικών µε 

ενδιαφέροντα των δύο φύλων, θα έδειχνε αν υπάρχουν διαφυλικές διαφορές όσον 

αφορά την κατανόηση επιθέτων που ανήκουν σε συγκεκριµένα σηµασιολογικά πεδία. 

Μια τέτοια έρευνα, η οποία θα κατασκεύαζε δείγµα λέξεων κατά σηµασιολογικά 

πεδία (π.χ. χρώµατα, αθλητισµός), θα έδινε απαντήσεις για την ύπαρξη διαφυλικών 

διαφορών στην κατανόηση ειδικών λεξιλογίων. Η ύπαρξη διαφορών στην κατανόηση 

λέξεων ειδικών λεξιλογίων δεν αποτελεί έγκυρο δείκτη διαφυλικών διαφορών στην 

ευρύτερη λεξιλογική ικανότητα, επειδή τα βιώµατα και ενδιαφέροντα ατόµων και 

οµάδων παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση των ειδικών λεξιλογίων. Τέτοιες 

διαφοροποιήσεις σε διάφορα ειδικά λεξιλόγια είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται 

µεταξύ παιδιών µε διαφορετικά βιώµατα και ενδιαφέροντα (π.χ. µεταξύ παιδιών της 

αστικής και της αγροτικής περιοχής ως προς το ειδικό λεξιλόγιο των φυτών ή των 

µέσων συγκοινωνίας). Η ύπαρξη διαφορών στην κατανόηση λέξεων του γενικού 

λεξιλογίου, όµως, αποτελεί έγκυρο δείκτη διαφορών στην ευρύτερη λεξιλογική 

                                                                                                                                                                      
604 Κατή, ∆. (1990), όπ.π., σελ. 148-149ú Βάµβουκα, Μ. (1987), όπ.π., σελ. 50ú Hyde, J.S. and Linn, 

M.C. (1988), όπ.π., σελ. 60-64. 
605 Foster�Cohen, S.H. (1999), όπ.π., σελ. 138. 
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ικανότητα ατόµων ή οµάδων. Όσον αφορά, λοιπόν, την κατανόηση λέξεων του 

γενικού λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ. από αγόρια και κορίτσια, τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων δεν 

διαπιστώθηκαν ούτε όταν τα παιδιά προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοπολιτιστικά 

περιβάλλοντα, είτε ως κριτήριο χρησιµοποιήθηκε το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων 

του κάθε γονέα χωριστά είτε η γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της 

οικογένειας (βλ. Πίνακες Α9 � Α23). Η διαπίστωση αυτή δεν συµφωνεί µε τις 

διαπιστώσεις της βιβλιογραφίας που υποστηρίζουν ότι η σηµαντικότητα των 

διαφορών στις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών συσχετίζεται µε το 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο της οικογένειας, και συγκεκριµένα υποστηρίζουν την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των επιδόσεων αγοριών και 

κοριτσιών που προέρχονται από οικογένειες χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου και στατιστικά ασήµαντων διαφορών µεταξύ των επιδόσεων αγοριών και 

κοριτσιών που προέρχονται από οικογένειες µεσαίου ή υψηλού κοινωνικοπολιτιστι-

κού επιπέδου606.  

 Ίσως οι διαφορές που είχαν σηµειωθεί σε προηγούµενες έρευνες να οφείλονται στο 

ότι τα κορίτσια των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων επικοινωνούσαν µε τη µητέρα 

τους παίζοντας στο σπίτι περισσότερο από τα αγόρια της ίδιας κοινωνικής τάξης, τα 

οποία ασχολούνταν περισσότερο µε παιδιές αθλητικού�σωµατικού τύπου, όπου η 

γλωσσική επικοινωνία είναι περιορισµένη607. Αντίθετα, παρόµοιες διαφορές δεν 

παρατηρήθηκαν µεταξύ των δύο φύλων των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Μια 

πιθανή εξήγηση είναι ότι τα αγόρια των ανώτερων κοινωνικών τάξεων δεν 

απασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους µόνο µε τα σωµατικά παιγνίδια αλλά και 

µε παιγνίδια µεγαλύτερων και πιο σύνθετων απαιτήσεων, ενώ έχουν και άλλες 

ενασχολήσεις, όπως παρακολούθηση φροντιστηριακών µαθηµάτων, ακρόαση 

ιστοριών από τους γονείς, ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων µε αποτέλεσµα µέσα από 

τις ασχολίες αυτές να εξισορροπούν τα κέρδη των κοριτσιών και στις ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις να µη διαπιστώνονται γλωσσικές διαφυλικές διαφορές. Στις µέρες 

µας η ζωή στην πόλη έχει µειώσει τις ευκαιρίες των αγοριών για παιγνίδια έξω από το 

σπίτι, οι µητέρες των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων εργάζονται και δεν έχουν 

                                                           
606 Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., Vol. 1, σελ. 78-83ú Verhulst�Schlichting, L. et al. 

(1987), όπ.π., σελ. 53-57ú Leeper, S.H. et al. (1984), όπ.π., σελ. 210. 
607 Βάµβουκα, Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 22-23. 
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πολύ χρόνο, για να συνοµιλήσουν µε τα παιδιά τους, ιδιαίτερα µε τα κορίτσια, και η 

τηλεόραση αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδοµένους και κοινούς για τα δύο φύλα 

τρόπους απασχόλησης κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι 

να έχει µειωθεί η προνοµιακή επικοινωνία των κοριτσιών µε τις µητέρες τους ή η 

απασχόλησή τους µε παιγνίδια, στα οποία χρειάζεται γλωσσική επικοινωνία, αλλά 

και να έχει µειωθεί ο χρόνος ενασχόλησης των αγοριών µε σωµατικά παιγνίδια. Ο 

ελεύθερος χρόνος των δύο φύλων αποκτά κοινά χαρακτηριστικά µε αποτέλεσµα 

κάποιες διαφορές, όπως οι διαφορές στο λεξιλόγιο, οι οποίες οφείλονται και στη 

διαφορετική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, να έχουν εξαφανισθεί. Έτσι, 

ερµηνεύουµε την έλλειψη διαφορών µεταξύ των δύο φύλων που προέρχονται από 

οικογένειες κατώτερου κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου. Αποδίδουµε, δηλαδή, την 

εµφάνιση αυτών των διαφορών, όπως εντοπίστηκαν από άλλες έρευνες, σε 

κοινωνικοπαιδαγωγικούς παράγοντες, και τη µη εµφάνισή τους στη µεταβολή των 

κοινωνικοπαιδαγωγικών παραγόντων608.  

Από το σύνολο εκείνων των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας που αφορούν τη σχέση 

φύλου και δεκτικού λεξιλογίου φαίνεται ότι στην ηλικία των 5;5-6;5 δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά το µέγεθος και τη 

σύσταση του δεκτικού τους λεξιλογίου. Παράγοντες όπως το δείγµα των 

υποκειµένων, το δείγµα των λέξεων, η επιλογή των συγκεκριµένων κριτηρίων µπορεί 

να επηρεάζουν έµµεσα το αποτέλεσµα της έρευνας, αν και ελήφθησαν όλα τα δυνατά 

µέτρα, ώστε να µη συµβεί κάτι τέτοιο. Εποµένως, οι επόµενες έρευνες θα µπορούσαν 

να εξετάσουν το ίδιο θέµα χρησιµοποιώντας διαφορετικό δείγµα λέξεων και 

διαφορετικά κριτήρια. Από την έρευνά µας δεν δόθηκε τελική απάντηση όσον αφορά 

την ύπαρξη διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στην κατανόηση λέξεων 

συγκεκριµένων σηµασιολογικών πεδίων. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν ήταν στους 

στόχους της. Θεωρούµε ότι η διερεύνηση της ύπαρξης διαφορών στην κατανόηση 

λέξεων των τριών πολυπληθέστερων γραµµατικών κατηγοριών (ουσιαστικών, 

επιθέτων και ρηµάτων) που ανήκουν σε συγκεκριµένα σηµασιολογικά πεδία θα 

µπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέροντα στόχο επόµενων ερευνών. 

 

                                                           
608 Βάµβουκα, Μ. (1987), όπ.π., σελ. 50ú Βάµβουκα, Μ. (1992α), όπ.π., σελ. 59ú Maccoby, E.E. and 

Jacklin, C.N. (1978), όπ.π., σελ. 311-313ú Τζάνη, Μ. (1983), όπ.π., σελ. 72-73ú Leeper, S.H. et al. 
(1984), όπ.π., σελ. 210. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε µια συνθετική θεώρηση των ευρηµάτων της έρευνάς µας µε στόχο τη 

διατύπωση συµπερασµάτων και παιδαγωγικών προτάσεων αναφορικά µε το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

 

8.2. Συµπεράσµατα 
 

Στην εργασία µας αυτή θέσαµε διπλό σκοπό: 

α) Τη διερεύνηση του µεγέθους και της σύστασης κατά γραµµατικές κατηγορίες 

(ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών. 

β) Τη διερεύνηση που ασκούν στο µέγεθος και τη σύσταση του δεκτικού 

λεξιλογίου το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η γεωγραφική περιοχή µόνιµης 

κατοικίας και το φύλο των παιδιών. 

Από την αναδίφηση της σχετικής ελληνικής και αγγλόφωνης βιβλιογραφίας φάνηκε 

ότι τόσο το µέγεθος όσο και η σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού 

λεξιλογίου επηρεάζονται από παράγοντες που έχουν σχέση τόσο µε την 

ακολουθούµενη κάθε φορά ερευνητική µεθοδολογία όσο και από εξωγενείς 

παράγοντες. 

Στην εµπειρική µελέτη που αναλάβαµε, αφού καθορίσαµε µε σαφήνεια την 

ερευνητική µας µεθοδολογία (επιλογή δείγµατος, κατασκευή και καθορισµός 

ερευνητικού εργαλείου, κριτηρίων και διαδικασίας), προσπαθήσαµε να υπολογίσουµε 

πόσες λέξεις κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών και πόσες από αυτές ανήκουν 

στις τέσσερις πολυπληθέστερες γραµµατικές κατηγορίες λέξεων (ουσιαστικά, 

ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα). ∆ιατυπώσαµε, επίσης, τέσσερις γενικές υποθέσεις 

βασιζόµενοι στα πορίσµατα προηγούµενων ερευνών και κατευθυνόµενοι από το 

διπλό σκοπό της εργασίας µας. Στην πρώτη υποθέσαµε ότι οι τέσσερις αυτές 

γραµµατικές κατηγορίες λέξεων συµµετέχουν µε διαφορετικό ποσοστό η καθεµιά στο 

συνολικό µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών αυτής της ηλικίας. Στις 

υπόλοιπες υποθέσαµε ότι το µέγεθος και οι γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών επηρεάζονται σηµαντικά από το επίπεδο 
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γραµµατικών γνώσεων των γονέων και τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας, 

ενώ δεν επηρεάζονται σηµαντικά από το φύλο των παιδιών.  

Η συµβολή της µελέτης µας στην παιδαγωγική βιβλιογραφία έγκειται στα εξής: α) 

Επιχειρείται, για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο, ο υπολογισµός σε απόλυτους 

αριθµούς του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών και των γραµµατικών 

κατηγοριών που το αποτελούν. β) Η κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου 

ακολούθησε τους πλέον σύγχρονους κανόνες που εφαρµόζονται σε έρευνες αυτού 

του είδους.  γ) Η διαπίστωση της κατανόησης µιας λέξης από το παιδί έγινε µε τη 

χρήση περισσότερων κριτηρίων και µε πιο αυστηρό τρόπο από ό,τι είχε γίνει σε 

προηγούµενες έρευνες του ίδιου είδους στο εξωτερικό. 

Τα συµπεράσµατα, στα οποία κατέληξε η έρευνά µας, είναι τα εξής: 

1. Τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και από 

το επόµενο σχολικό έτος θα φοιτούν στην Α΄ Τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου 

κατανοούν κατά µέσο όρο 8.649 λέξεις (µονολεκτικά λεξήµατα) της Κοινής 

Νεοελληνικής Γλώσσας (Κ.Ν.Γ.). 

2. Οι γραµµατικές κατηγορίες των ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων και 

επιρρηµάτων συµµετέχουν µε διαφορετικό ποσοστό η καθεµία στο συνολικό 

δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Πιο συγκεκριµένα, οι 

περισσότερες λέξεις που κατανοούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι 

ουσιαστικά, ακολουθούν τα ρήµατα, τα επίθετα και, τέλος, τα επιρρήµατα. 

Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν την πρώτη γενική υπόθεση που είχαµε 

διατυπώσει.  

3. Οι επιδόσεις παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών στις γραµµατικές 

κατηγορίες των ουσιαστικών, ρηµάτων και επιθέτων εµφανίζουν στατιστικά 

σηµαντικούς υψηλούς βαθµούς συσχέτισης τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις 

επιδόσεις στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο. Οι συσχετίσεις µε τις επιδόσεις 

στα επιρρήµατα είναι επίσης στατιστικά σηµαντικές αλλά χαµηλού βαθµού. 

Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι όσο περισσότερα ουσιαστικά κατανοεί ένα παιδί 

ηλικίας 5;5-6;5 ετών τόσο περισσότερα ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα και 

τόσο περισσότερες λέξεις συνολικά κατανοεί, και το αντίστροφο. 

4. Στο ηλικιακό εύρος των 5;5-6;5 ετών διαπιστώθηκε ότι η ηλικία 

συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε το µέγεθος του συνολικού δεκτικού 

λεξιλογίου και κάθε γραµµατικής κατηγορίας εκτός των επιρρηµάτων. Όµως, 

οι συσχετισµοί αυτοί φάνηκαν τόσο µικροί, ώστε να θεωρείται ότι η ηλικία 



 379

των υποκειµένων σε αυτό το ηλικιακό εύρος δεν επηρεάζει τις επιδόσεις τους 

ούτε στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο ούτε στις επιµέρους γραµµατικές 

κατηγορίες.  

5. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε ότι στην ηλικία των 5;5-6;5 

ετών τα παιδιά που έχουν γονείς υψηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων 

(απόφοιτους Λυκείου, Α.Ε.Ι.) κατανοούν σηµαντικά περισσότερες λέξεις 

συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία από τα παιδιά που έχουν γονείς 

χαµηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων (απόφοιτους ∆ηµοτικού, 

Γυµνασίου). Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν τη σχετική ερευνητική µας 

υπόθεση(2α).  

6. ∆εν σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τα 

ποσοστά, µε τα οποία συµµετέχουν τα επίθετα και τα επιρρήµατα στο 

συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο, µεταξύ παιδιών µε γονείς υψηλού επιπέδου 

γραµµατικών γνώσεων και παιδιών µε γονείς χαµηλού επιπέδου γραµµατικών 

γνώσεων. Αντίθετα, στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν αναφορικά 

µε τα ποσοστά των ουσιαστικών και των ρηµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά 

δεν επαληθεύουν τη σχετική ερευνητική µας υπόθεση (2β). 

7. Τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών που κατοικούν µόνιµα σε αστικές 

περιοχές κατανοούν περισσότερες λέξεις συνολικά, περισσότερα ουσιαστικά 

και επίθετα από παιδιά ίδιας ηλικίας που κατοικούν µόνιµα σε αγροτικές 

περιοχές. Και στις τρεις περιπτώσεις οι διαφορές κρίθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές. ∆εν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τον 

αριθµό των κατανοητών ρηµάτων και επιρρηµάτων. Τα αποτελέσµατα αυτά 

επαληθεύουν εν µέρει τη σχετική ερευνητική µας υπόθεση (3α). 

8. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τα ποσοστά, µε τα οποία 

συµµετέχουν οι τέσσερις γραµµατικές κατηγορίες στο δεκτικό λεξιλόγιο, 

µεταξύ παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών που κατοικούν σε αστικές περιοχές και 

παιδιών ίδιας ηλικίας που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές διαπιστώθηκαν 

όσον αφορά τα ουσιαστικά (υπέρ των παιδιών αστικών περιοχών), τα ρήµατα 

και τα επιρρήµατα (υπέρ των παιδιών αγροτικών περιοχών).Τα αποτελέσµατα 

αυτά δεν επαληθεύουν  τη σχετική ερευνητική µας υπόθεση (3β). 

9. Σηµαντικότερο ρόλο στο µέγεθος του αριθµού των λέξεων που 

κατανοούν τα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών συνολικά και κατά γραµµατική 

κατηγορία  (ιδίως των επιθέτων και των επιρρηµάτων) φαίνεται ότι 
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διαδραµατίζει το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων και όχι η 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας τους. Αυτά τα αποτελέσµατα 

προέκυψαν, όταν κάναµε τις ανάλογες συγκρίσεις µεταξύ των λεξιλογικών 

επιδόσεων παιδιών που κατοικούν µόνιµα σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές, αλλά έχουν γονείς ίδιου επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. 

10. Καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν σηµειώνεται στην ηλικία 

των 5;5-6;5 ετών µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ούτε αναφορικά µε το 

µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου συνολικά και κατά γραµµατική κατηγορία 

ούτε αναφορικά µε τη σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου κατά τις τέσσερις 

εξεταζόµενες γραµµατικές κατηγορίες. Έτσι, φαίνεται αφενός ότι και τα δύο 

φύλα κατανοούν παρόµοιο αριθµό επιθέτων και αφετέρου ότι τα επίθετα 

συµµετέχουν µε παρόµοιο ποσοστό στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο των δύο 

φύλων. Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν πλήρως την τέταρτη γενική 

υπόθεσή µας και τις δύο επιµέρους υποθέσεις της (4α, 4β). 

11. Όσον αφορά το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου συνολικά και κατά 

γραµµατική κατηγορία, και όσον αφορά τη σύσταση του δεκτικού λεξιλογίου 

από τις τέσσερις εξεταζόµενες γραµµατικές κατηγορίες, δεν διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών που 

προέρχονταν είτε από οικογένειες χαµηλού είτε από οικογένειες µεσαίου ή 

υψηλού κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου. Ειδικότερα, δεν σηµειώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

προερχόµενων από οικογένειες του ίδιου χαµηλού κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου ούτε αναφορικά µε το µέγεθος του συνολικού δεκτικού λεξιλογίου 

ούτε αναφορικά µε τα ποσοστά των κατανοητών επιθέτων. Τα αποτελέσµατα 

ήταν τα ίδια είτε χρησιµοποιήσαµε ως κριτήρια για την κατάταξη των 

οικογενειών σε κοινωνικοπολιτιστικά επίπεδα το επίπεδο γραµµατικών 

γνώσεων κάθε γονέα χωριστά είτε χρησιµοποιήσαµε ως κριτήριο τη 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας της οικογένειας. 
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Περιορισµοί της έρευνάς µας 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι τα παραπάνω συµπεράσµατα, στα οποία κατέληξε η έρευνά 

µας, υπόκεινται στους εξής περιορισµούς: 

1. Η γενίκευση των συµπερασµάτων της έρευνας µπορεί να γίνει σε 

πληθυσµούς που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα µε εκείνα του 

δείγµατός µας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν το συγκεκριµένο ηλικιακό 

εύρος (5;5-6;5 ετών), τη µόνιµη διαµονή των υποκειµένων σε αστικές και 

αγροτικές περιοχές, την απουσία δίγλωσσης εµπειρίας και τη φοίτηση 

τουλάχιστον επί ένα σχολικό έτος σε ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο. Η συγκρότηση 

του δείγµατός µας έγινε µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να ελέγχονται τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, και µε τη µέθοδο της αναλογικά 

στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας, ώστε το δείγµα να είναι όσο το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, από τον οποίο προέρχεται, όπως 

περιγράψαµε στο Κεφ. 5.2. Είναι, λοιπόν, πιθανό ένα δείγµα υποκειµένων µε 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα παραπάνω να οδηγήσει την έρευνα σε 

διαφορετικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα σχετικά µε το δεκτικό 

λεξιλόγιό του. 

2. Η γενίκευση των συµπερασµάτων της έρευνας επηρεάζεται και από τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε κατά τη διεξαγωγή της. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης 

έρευνας προήλθαν µε τη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου ερευνητικού 

εργαλείου (κατάλογος λέξεων) και την εφαρµογή των συγκεκριµένων 

κριτηρίων (ορισµός, χρήση της λέξης σε πρόταση, ερώτηση πολλαπλής 

επιλογής). Μια άλλη έρευνα που θα χρησιµοποιήσει διαφορετικό ερευνητικό 

εργαλείο (κατασκευασµένο µε διαφορετικό τρόπο ή και προερχόµενο από 

άλλο corpus λέξεων) είναι πιθανό να καταλήξει σε διαφορετικά 

συµπεράσµατα. Είναι προφανές, δηλαδή, ότι ένα ερευνητικό εργαλείο που θα 

προέρχεται από ένα corpus λέξεων µικρότερο ή µεγαλύτερο από αυτό που 

χρησιµοποιήσαµε εµείς (Λεξικό Ιδρ. Τριανταφυλλίδη 1998) θα δώσει 

διαφορετικά αποτελέσµατα ως προς το µέγεθος του δεκτικού λεξιλογίου για 

τους λόγους που έχουν αναφερθεί στο Κεφ. 3.1.1. Επίσης, η πιθανή 

διαφορετική σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες ενός άλλου ερευνητικού 

εργαλείου σε σύγκριση µε αυτή του ερευνητικού εργαλείου που 
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χρησιµοποιήσαµε είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Στο ίδιο σηµείο µπορεί να οδηγήσει και ένας ορισµός της λέξης διαφορετικός 

από αυτόν που υιοθετήσαµε στην έρευνά µας, όπως έχει συζητηθεί στο Κεφ. 

3.1.2. Αλλά και το ίδιο ερευνητικό εργαλείο να χρησιµοποιήσει µία  νέα 

έρευνα, αν εφαρµόσει διαφορετικά κριτήρια διαπίστωσης της κατανόησης 

των λέξεων, πάλι είναι πιθανό να καταλήξει σε διαφορετικά συµπεράσµατα, 

έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε κριτηρίου, όπως έχουν συζητηθεί 

στο Κεφ. 3.1.3. Είναι, εποµένως, προφανές ότι κάθε διαφοροποίηση ή κάθε 

συνδυασµός διαφοροποιήσεων της ερευνητικής µεθοδολογίας που 

ακολουθήσαµε στην έρευνά µας, σε όποιο σηµείο και αν εντοπιστεί η 

διαφοροποίηση αυτή, ενδυναµώνει την πιθανότητα παραγωγής διαφορετικών 

αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων. 

3. Ωστόσο, έχοντας υπόψη αφενός τα παραπάνω και αφετέρου το 

γεγονός ότι τόσο η περιοχή (Νοµοί Ρεθύµνης και Χανίων) όσο και ο 

πληθυσµός, στον οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, δεν παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές από άλλες περιοχές της ελληνικής επαρχίας και τους 

πληθυσµούς τους, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η διεξαγωγή µιας νέας 

έρευνας µε την ίδια µεθοδολογία, σε πληθυσµό µε τα ίδια χαρακτηριστικά, σε 

µια άλλη περιοχή της ελληνικής επαρχίας, θα κατέληγε σε παρόµοια 

συµπεράσµατα. Επιφυλακτικοί για την οµοιότητα των αποτελεσµάτων 

είµαστε όσον αφορά µια έρευνα µε παιδιά ηλικίας 5;5-6;5, ετών που 

κατοικούν µόνιµα σε µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Πειραιάς, 

Θεσσαλονίκη). Μπορούµε, όµως να υποθέσουµε ότι τα αποτελέσµατα µιας 

τέτοιας έρευνας δεν θα ήταν εντελώς ασύµβατα µε αυτά της δικής µας, καθώς 

τα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού που κατοικεί στις 

υποβαθµισµένες περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων οµοιάζουν αρκετά 

µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών της έρευνάς µας. 

 

Μελλοντικές κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας 

Με την εργασία µας αυτή προσπαθήσαµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα που 

θέσαµε. Κατά την εξέλιξη της εργασίας µας αναδύθηκαν ποικίλα νέα ερωτήµατα, 

πολλά από τα οποία περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο της ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων. Εδώ δεν θα επαναλάβουµε αυτά τα ερωτήµατα, αλλά θα 
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προσπαθήσουµε να διατυπώσουµε εκείνα, στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι 

µελλοντικές έρευνες σχετικά µε το λεξιλόγιο των νηπίων. 

Οι µελλοντικές κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας µπορούν να συνοψισθούν στις 

εξής: 

1. Είναι αδήριτη η ανάγκη για τη διερεύνηση του δεκτικού λεξιλογίου 

των νηπίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Μια έρευνα, η οποία θα περιλαµβάνει 

υποκείµενα από όλον τον ελληνικό χώρο, θα οδηγήσει σε πολύ σηµαντικά 

αποτελέσµατα και θα συµβάλει στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στη διδασκαλία του δεκτικού λεξιλογίου. Σε µια τέτοια έρευνα θα φανούν και 

οι διαφορές που υπάρχουν στο δεκτικό λεξιλόγιο τόσο µεταξύ παιδιών που 

κατοικούν µόνιµα στην επαρχία και παιδιών που κατοικούν µόνιµα σε 

µεγάλα αστικά κέντρα, όσο και παιδιών που κατοικούν µόνιµα σε 

διαφορετικές περιοχές του ίδιου µεγάλου αστικού κέντρου. Μια τέτοιου 

γεωγραφικού εύρους έρευνα δεν µπορεί να αναληφθεί από έναν µόνο 

ερευνητή, αλλά από µια ευρύτερη ερευνητική οµάδα που θα λειτουργεί στο 

πλαίσιο ενός φερέγγυου φορέα (π.χ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

Πανεπιστηµιακά  Τµήµατα). 

2. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διερεύνηση του δεκτικού λεξιλογίου 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών στην ευρύτερη πληρότητά του. Η δική µας 

έρευνα δίνει απαντήσεις µόνο για ένα µέρος του παιδικού δεκτικού 

λεξιλογίου, την κατανόηση µονολεκτικών λεξηµάτων. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα θα ήταν τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που θα εξέταζε και την 

κατανόηση πολυλεκτικών λεξηµάτων (ονοµατικές, ρηµατικές, 

λεξικοσυντακτικές λεξικές φράσεις) από τα παιδιά, καθώς αυτές αποτελούν 

σοβαρό µέρος του λεξιλογίου της Κ.Ν.Γ. 

3. Ιδιαίτερα σηµαντική θα ήταν και η διερεύνηση της επίδρασης στο 

δεκτικό λεξιλόγιο παραγόντων που δεν εξετάσθηκαν στην παρούσα έρευνα. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι το ψυχολογικό κλίµα που επικρατεί στην 

οικογένεια, η ύπαρξη αδελφών και η σειρά γέννησης του παιδιού, οι 

αναγνωστικές συνήθειες της οικογένειας, οι ποικίλες ευκαιρίες γλωσσικής 

επικοινωνίας, η εκµετάλλευση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η 

δίγλωσση εµπειρία του παιδιού και οι οικογενειακές, κοινωνικές και 

οικονοµικές συνθήκες που τη συνοδεύουν. 
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4. Βαρύνουσα σηµασία για το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 

όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας θα έχουν τα συµπεράσµατα που θα 

προκύψουν από τη διερεύνηση της επίδρασης στο δεκτικό λεξιλόγιο 

παραγόντων, όπως η φοίτηση των παιδιών σε Παιδικό Σταθµό πριν από τη 

φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο, η διετής ή µονοετής φοίτησή τους στο 

Νηπιαγωγείο, η φοίτηση σε διαφορετικού τύπου Νηπιαγωγείο (Κλασικό ή 

Ολοήµερο), ο ρυθµός ανάπτυξης του δεκτικού λεξιλογίου στη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών σε όλο το εύρος του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος θα µας δώσουν πληροφορίες για το δεκτικό 

λεξιλόγιο των µαθητών κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας και θα συνεισφέρουν 

θετικά στον προγραµµατισµό της γλωσσικής διδασκαλίας. 

5. Η αντιστοιχία του λεξιλογίου των βιβλίων που χρησιµοποιούνται στο 

Νηπιαγωγείο (π.χ. «Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων») και των 

διδακτικών εγχειριδίων «Η Γλώσσα µου» της Α΄ Τάξης ∆ηµοτικού Σχολείου 

µε το λεξιλόγιο των παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών πρέπει να διερευνηθεί και, 

αν χρειάζεται, να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεµβάσεις.  

6. Αρκετά σηµαντικά θα ήταν τα συµπεράσµατα µιας έρευνας, η οποία 

θα έθετε ως σκοπό την επίδραση της ηλικιακής διαφοράς στο δεκτικό 

λεξιλόγιο παιδιών που φοιτούν στην ίδια σχολική τάξη. Μία έρευνα µε 

υποκείµενα παιδιά ηλικίας 5;5-6;5 ετών, τα οποία θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη 

∆ηµοτικού Σχολείου, θα δείξει πόσο επηρεάζουν τη λεξιλογική και γλωσσική 

ανάπτυξη των παιδιών αυτών οι µεταξύ τους ηλικιακές διαφορές. 

7. Η διερεύνηση των τρόπων ανάπτυξης του δεκτικού λεξιλογίου πρέπει 

να τεθεί στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, ώστε η διδασκαλία του 

λεξιλογίου να γίνεται µε τον πιο αποδοτικό τρόπο.  

8. Περισσότερο πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος που διαδραµατίζει στην 

κατανόηση νέων λέξεων από το παιδί η εµπειρική, αισθαντική γνώση που 

αυτό έχει για τον τρόπο λειτουργίας των µηχανισµών παραγωγής και 

σύνθεσης λέξεων. 

Στη µελέτη µας, οι υψηλού βαθµού συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν µεταξύ των 

γραµµατικών κατηγοριών στο δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών 

αποδόθηκαν στην υποσυνείδητη γνώση της λειτουργίας των δύο παραπάνω 

µηχανισµών. Η περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος, όπως και ποικίλων 

ερωτηµάτων που συνδέονται µε αυτό (π.χ. Ποια γραµµατική κατηγορία 
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κατανοούν πιο εύκολα τα παιδιά; Υπάρχει αιτιακή σχέση µεταξύ της κατανόησης 

επιθέτων και της κατανόησης επιρρηµάτων;), θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε 

καλύτερα τη δοµή και τη λειτουργία του νοητικού λεξικού παιδιών ηλικίας 5;5-

6;5 ετών. 

9. Αν και από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας φάνηκε ότι το δεκτικό 

λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών επηρεάζεται από το επίπεδο 

γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους, θεωρούµε ότι µια έρευνα, που θα 

µελετούσε το δεκτικό και το παραγωγικό λεξιλόγιο των γονέων προχωρώντας 

στις κατάλληλες συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα λεξιλόγια των παιδιών, θα έδινε 

ακόµα πιο έγκυρα στοιχεία για τη λεξιλογική επίδραση που ασκούν οι γονείς 

στα παιδιά τους. 

10. Η έρευνά µας έδειξε ότι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων 

στην ηλικία των 5;5-6;5 ετών όσον αφορά το δεκτικό λεξιλόγιο δεν 

υπάρχουν. Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν το γενικό λεξιλόγιο. Παραµένει 

αναπάντητο το ερώτηµα, αν τα δύο φύλα διαφοροποιούνται ως προς την 

κατανόηση ειδικών λεξιλογίων. Οι µελλοντικοί ερευνητές καλούνται να 

διερευνήσουν το ερώτηµα αυτό και να φωτίσουν τους όρους που το 

διαµορφώνουν. 

11. Η δική µας έρευνα έδωσε στοιχεία για τον ένα τύπο λεξιλογίου 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών, για το δεκτικό λεξιλόγιό τους. Η γνώση µας για 

το λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της ηλικίας θα είναι κατά πολύ πληρέστερη, 

όταν θα διαθέτουµε ερευνητικά δεδοµένα και για τον άλλο τύπο λεξιλογίου, 

το ενεργητικό ή παραγωγικό λεξιλόγιο. Πρόκειται για µια έρευνα αρκετά 

απαιτητική, η οποία θα στηριχθεί εξολοκλήρου στον προφορικό λόγο των 

παιδιών µέσα από συζητήσεις, αφηγήσεις ή ανακοινώσεις πάνω σε 

προκαθορισµένα ή ελεύθερα θέµατα. Με βάση τα ερευνητικά δεδοµένα 

τέτοιου είδους ερευνών θα συνταχθεί και το βασικό λεξιλόγιο των παιδιών 

αυτής της ηλικίας, το οποίο θα αποτελέσει βασικότατο εργαλείο � οδηγό 

τόσο για τη γλωσσική διδασκαλία και τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων 

για τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου όσο και για τη συγγραφή 

κειµένων παιδικής λογοτεχνίας από τους λογοτέχνες. 

 

8.3. Παιδαγωγικές προτάσεις 



 386

Η κατάκτηση του λεξιλογίου είναι ένας σηµαντικός τοµέας της γλωσσικής ανάπτυξης 

µε συνέπεια ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου να αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Η παιδαγωγική αξία της έρευνάς µας έγκειται στο ότι µελετά τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών και τους 

παράγοντες που το επηρεάζουν. Εποµένως, τα πορίσµατα της έρευνάς µας µπορούν 

να προσφέρουν χρήσιµα στοιχεία για εκείνη την πτυχή της γλωσσικής διδασκαλίας 

στο Νηπιαγωγείο, που έχει ως στόχο της τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου των 

νηπίων. 

Οι προτάσεις που ακολουθούν βασίζονται στα αποτελέσµατα της έρευνάς µας και 

υπόκεινται στους ίδιους περιορισµούς µε αυτά. Πρόθεσή µας δεν είναι η διατύπωση 

εξειδικευµένων προτάσεων διδακτικής του δεκτικού λεξιλογίου, ενέργεια που 

αποτελεί αντικείµενο της ειδικής διδακτικής του γλωσσικού µαθήµατος στην 

προσχολική εκπαίδευση, αλλά η γενικότερη επισήµανση των συνθηκών και των 

αρχών εκείνων που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου 

και να υποβοηθήσουν τη διδακτική πράξη σε αυτό το θέµα. 

Οι παιδαγωγικές προτάσεις που προκύπτουν από τα ευρήµατα της έρευνάς µας, 

µπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 

1. Η προσπάθεια για τον εµπλουτισµό του δεκτικού λεξιλογίου παιδιών 

νηπιακής ηλικίας µπορεί να χρησιµοποιήσει αρκετά στοιχεία από τα 

πορίσµατα της έρευνάς µας σχετικά µε το µέγεθος, τη σύσταση κατά 

γραµµατικές κατηγορίες του δεκτικού λεξιλογίου και τους παράγοντες που το 

επηρεάζουν. Όπως φάνηκε από τα ευρήµατά µας, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 

διαθέτουν ένα αρκετά αναπτυγµένο δεκτικό λεξιλόγιο 8.649 περίπου λέξεων, 

οι οποίες ανήκουν κατά διαφορετικά ποσοστά κυρίως στις γραµµατικές 

κατηγορίες των ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων και επιρρηµάτων. Στο ήδη 

αποκτηµένο δεκτικό λεξιλόγιο µπορούν να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, για 

να υποβοηθήσουν τον περαιτέρω εµπλουτισµό του. 

2. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανάγκη ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για θέµατα σχετικά µε το δεκτικό λεξιλόγιο των 

µαθητών τους. Θέµατα σχετικά µε το µέγεθος, τη σύσταση του δεκτικού 

λεξιλογίου, τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτά τα χαρακτηριστικά του, 

καθώς επίσης και για διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης αυτών των 

χαρακτηριστικών µε σκοπό τον εµπλουτισµό του δεκτικού λεξιλογίου πρέπει 
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να βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της ενηµέρωσης. Επιστήµονες � ερευνητές 

που ασχολούνται µε τη διδακτική της γλώσσας θα µπορούσαν να είναι οι 

κύριοι φορείς αυτής της ενηµέρωσης, η οποία πρέπει να παρέχεται και κατά 

τη διάρκεια των βασικών σπουδών των εκπαιδευτικών και στο πλαίσιο 

σπουδών µετεκπαίδευσης και επιµορφωτικών σεµιναρίων. 

3. Σηµαντικό είναι το βάρος που πρέπει να δοθεί στην απάλειψη των 

στερεοτύπων που κυριαρχούν σχετικά µε τις επιδόσεις των δύο φύλων στο 

δεκτικό λεξιλόγιο. Οι σύγχρονες έρευνες έχουν καταδείξει την ανυπαρξία 

σηµαντικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στον τοµέα αυτό και η σχετική 

ενηµέρωση ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών θα αποβεί ιδιαίτερα υποβοηθητική 

στο έργο τους. 

4. Πολύ θα βοηθούσε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών η σχετική 

ενηµέρωση των γονέων τους. Ιδιαίτερο βάρος θα µπορούσε να δοθεί σε 

θέµατα λεξιλογικής ανάπτυξης, όπου θα τονιζόταν ο σηµαντικός ρόλος του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και τον εµπλουτισµό του 

δεκτικού λεξιλογίου των παιδιών. Η ενηµέρωση των γονέων σκοπό έχει την 

ευαισθητοποίησή τους στα σχετικά θέµατα και την υπόδειξη συγκεκριµένων 

ενεργειών µε σκοπό τη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών. Εκεί θα τονιστεί ότι 

για να εντάξει στο λεξιλόγιό του  µια λέξη το παιδί πρέπει να γνωρίζει το 

αντικείµενο αναφοράς της, ότι στον εµπλουτισµό του δεκτικού λεξιλογίου 

συµβάλλει η παροχή ερεθισµάτων και ευκαιριών στα παιδιά για απόκτηση 

νέων εµπειριών και βιωµάτων µέσα από οικογενειακές επισκέψεις, εκδροµές, 

παρακολούθηση εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, συµβατών 

µε το νοητικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους. Θα τονιστεί, 

επίσης, ότι οι ευκαιρίες γλωσσικής επικοινωνίας στο σπίτι, είτε µε τη µορφή 

αφήγησης ιστοριών ή προσωπικών βιωµάτων από το γονέα είτε, κυρίως, µε τη 

µορφή συζήτησης µε το παιδί, δίνουν τη δυνατότητα σε αυτό να κατανοήσει 

νέες λέξεις ή να διευκρινίσει τη σηµασία ήδη γνωστών λέξεων. Οι 

ενηµερώσεις των γονέων µπορούν να γίνονται στο πλαίσιο λειτουργίας των 

Σχολών Γονέων και, κυρίως, στο πλαίσιο της συνεργασίας γονέων και 

σχολείου από τους εκπαιδευτικούς. 

5. Η υπεροχή των παιδιών των αστικών περιοχών έναντι των παιδιών των 

αγροτικών περιοχών και στον τοµέα του δεκτικού λεξιλογίου αποδεικνύει για 

άλλη µια φορά την επίδραση του φτωχού µορφωτικού περιβάλλοντος που 
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χαρακτηρίζει τις αγροτικές περιοχές της πατρίδας µας. Θεωρούµε ότι είναι 

υποχρέωση της πολιτείας να αποδείξει έµπρακτα το ενδιαφέρον της για τις 

αγροτικές περιοχές, διότι µόνο µέσα από την άνοδο του µορφωτικού και 

πολιτιστικού επιπέδου των περιοχών αυτών θα µειωθεί η απόσταση που 

χωρίζει τα παιδιά των αγροτικών περιοχών από εκείνα των αστικών περιοχών 

όχι µόνο στις επιδόσεις τους στη λεξιλογική και στη γλωσσική ανάπτυξη, 

αλλά και σε όλες τις σχολικές επιδόσεις. Η ανύψωση του µορφωτικού και 

πολιτιστικού επιπέδου δεν εξασφαλίζεται µόνο µέσα από βραχυχρόνιας 

αποτελεσµατικότητας πολιτιστικές εκδηλώσεις (οµιλίες, εκθέσεις κ.ά.), αλλά 

αποτελεί το αποτέλεσµα ενός πολυεπίπεδου αναπτυξιακού σχεδιασµού 

(οικονοµικού, υγειονοµικού, εκπαιδευτικού), ο οποίος µπορεί να συγκρατήσει 

τους νέους στην ύπαιθρο, να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας, να προσφέρει 

ιατρικές, κοινωνικές, και εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να 

θέσει τις βάσεις για απρόσκοπτη πολιτιστική ανάπτυξη. Ο εµπλουτισµός των 

σχολείων των αγροτικών περιοχών µε βιβλία και βιντεοκασέτες 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου µέσω του θεσµού των δανειστικών και των 

κινητών βιβλιοθηκών θα προσφέρει αρκετά στην παροχή νέων ερεθισµάτων 

στα παιδιά και στην επαφή τους µε νέες λέξεις. Οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν στα σχολεία της υπαίθρου καλούνται να κατανοήσουν τους λόγους 

που συντελούν στην εµφάνιση των σχετικών διαφορών στο δεκτικό λεξιλόγιο 

µεταξύ παιδιών αστικών και αγροτικών περιοχών και µε ευαισθησία, επιµονή 

και υποµονή να προσπαθήσουν για την άµβλυνσή των διαφορών αυτών.  

6. Από τα ευρήµατα της έρευνάς µας φάνηκε ότι τα παιδιά µε γονείς 

χαµηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων υστερούν έναντι των παιδιών µε 

γονείς υψηλού επιπέδου γραµµατικών γνώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι 

τουλάχιστον ως προς το δεκτικό λεξιλόγιο υπάρχουν µεγάλες διαφορές 

ανάµεσα στα µέλη της ίδιας σχολικής τάξης. Ο εκπαιδευτικός καλείται 

σεβόµενος τις διαφορές αυτές να προχωρήσει στη διδασκαλία του λεξιλογίου 

της επίσηµης Κ.Ν.Γ., επειδή σε αυτό εντάσσεται το λεξιλόγιο του σχολείου, 

της διοίκησης των περισσοτέρων συνθηκών καθηµερινής επικοινωνίας και 

αυτό είναι απαραίτητο για την ευρύτερη σχολική, επαγγελµατική και 

κοινωνική πρόοδο και ζωή του µαθητή. Ο εµπλουτισµός του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών που προέρχονται από χαµηλότερου 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου οικογένειες δεν πρέπει να γίνεται µε τρόπο 
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τέτοιο, ώστε να τους δηµιουργεί την εντύπωση πως µιλούν λανθασµένα και 

πως απορρίπτουµε το λόγο τους, ειδικά στην περίπτωση που χρησιµοποιούν 

γεωγραφικά ή κοινωνικά ιδιώµατα. Ο ευαίσθητος εκπαιδευτικός οφείλει να 

αναγνωρίζει τις διαφορετικές γλωσσικές αφετηρίες, να εντοπίζει τις 

γλωσσικές διαφορές και στο λεξιλόγιο και να προσπαθεί τόσο να 

ανταποκριθεί στις διαφορετικές λεξιλογικές ανάγκες των µαθητών του όσο 

και να αµβλύνει τις µεταξύ τους διαφορές. Οφείλει να υποβοηθάει το 

λεξιλογικό εµπλουτισµό των παιδιών µε µικρότερο λεξιλόγιο χωρίς 

ταυτόχρονα να ανακόπτει το λεξιλογικό εµπλουτισµό των παιδιών µε 

µεγαλύτερο λεξιλόγιο. Είναι προφανές ότι, αφού µέσα στην ίδια σχολική τάξη 

του Νηπιαγωγείου συνυπάρχουν διαφορετικές ως προς το δεκτικό λεξιλόγιο 

οµάδες παιδιών µε διαφορετικές λεξιλογικές ανάγκες, επιβάλλεται η 

διαφορική αντιµετώπισή τους, καθώς η όµοια αντιµετώπιση ανόµοιων 

οµάδων οδηγεί σε ανόµοια-άνισα αποτελέσµατα. 

Οι συζητήσεις και οι ποικίλες ευκαιρίες οργανωµένης γλωσσικής επικοινωνίας, 

οι οποίες λαµβάνουν χώρα στο νηπιαγωγείο είτε µε τις ελεύθερες ανακοινώσεις 

είτε µε τη διδασκαλία ποικίλων θεµάτων (π.χ. επαγγέλµατα, µέσα επικοινωνίας, 

µέσα συγκοινωνίας κ.ά.), το πλούσιο εποπτικό υλικό, οι σχολικές επισκέψεις 

(στην εξοχή, σε ιδρύµατα, σε χώρους εργασίας κ.α.) και οι κάθε είδους σχολικές 

εκδηλώσεις (εορτές, εκθέσεις, δρώµενα) παρέχουν νέα ερεθίσµατα και εµπειρίες 

και κάνουν κατανοητές νέες λέξεις και στα παιδιά εκείνα που δεν έχουν τη 

δυνατότητα απόκτησης αυτών των βιωµάτων µέσα από την οικογενειακή ζωή. 

Εξυπακούεται ότι, όσο πλουσιότερος είναι ο εξοπλισµός των Νηπιαγωγείων και 

όσο µικρότερη είναι η αναλογία µαθητών ανά νηπιαγωγό τόσο καλύτερα θα είναι 

και τα αποτελέσµατα. Επίσης, η θέσπιση υποχρεωτικής διετούς Προσχολικής 

Εκπαίδευσης θα συµβάλει θετικά στη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών που 

προέρχονται από χαµηλού µορφωτικού επιπέδου οικογένειες, αφού έτσι θα δοθεί 

η δυνατότητα στο Νηπιαγωγείο να αναπτύξει πλήρως το αντισταθµιστικό του 

έργο µε όραµα και πρόγραµµα. 

 Προγράµµατα αντισταθµιστικής αγωγής, τηλεοπτικά ή άλλης µορφής, µε 

έµφαση στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου µπορούν να αναπτυχθούν και να 

εφαρµοστούν, αφού ληφθεί υπόψη και η σχετική προσπάθεια που είχε γίνει στο 

παρελθόν κυρίως στις Η.Π.Α. 
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7. Τόσο ο νηπιαγωγός όσο και ο δάσκαλος της Α΄ τάξης του ∆ηµοτικού 

Σχολείου µπορούν να διεξάγουν µικροέρευνες για την καλύτερη γνώση του 

λεξιλογίου των µαθητών τους. Τέτοιες έρευνες είναι χρήσιµο να διεξάγονται 

στην αρχή, στη µέση και στο τέλος του σχολικού έτους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 

θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει µε ποιο λεξιλογικό δυναµικό έρχονται τα 

παιδιά στην τάξη του, να διαπιστώνει την αποτελεσµατικότητα της 

διδασκαλίας του και να κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις. Οι µικροέρευνες 

αυτές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης µπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισµό 

παιδιών που υστερούν σηµαντικά στο δεκτικό λεξιλόγιο έναντι των 

συµµαθητών τους και λόγω αυτής της υστέρησης ενδέχεται ακόµα και να µην 

κατανοούν το λόγο του εκπαιδευτικού και των συµµαθητών τους µε 

αποτέλεσµα να µη συµµετέχουν σε αρκετές σχολικές δραστηριότητες και να 

αντιµετωπίζουν ήδη ή να πρόκειται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα στη 

σχολική τους ζωή. 

Τέτοιου είδους ευρήµατα θα προσανατολίσουν τον εκπαιδευτικό στη 

µεγιστοποίηση των προσπαθειών του και στην εφαρµογή των κατάλληλων 

διδακτικών µεθόδων για τον εµπλουτισµό του δεκτικού λεξιλογίου αυτών των 

παιδιών. Είναι σηµαντικό να έχει ο εκπαιδευτικός υπόψη του ότι τέτοιου είδους 

εκτιµήσεις και συγκρίσεις της λεξιλογικής ικανότητας του παιδιού µπορούν να 

γίνουν µόνο µέσα στη σχολική τάξη και όχι µέσα στην οικογένεια, αφού οι γονείς 

συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης του παιδιού τους µε άλλα παιδιά ή µε 

παιδιά που προέρχονται από άλλου µορφωτικού και κοινωνικοπολιτιστικού 

επιπέδου οικογένειες. Για τις µικροέρευνες αυτές, οι οποίες θα γίνονται µε 

παιγνιώδη τρόπο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ερευνητικό εργαλείο, όπως αυτό 

που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας, ή να κατασκευαστεί κάποιο ανάλογο 

από τον ίδιο τον ερευνητή � εκπαιδευτικό µε βάση το σκοπό της έρευνάς του 

(π.χ. µπορεί ένα ερευνητικό εργαλείο να περιέχει µόνο τις λέξεις που διδάχθηκαν 

σε µια χρονική περίοδο του σχολικού έτους, αποσκοπώντας στη διαπίστωση της 

κατανόησής τους από τους µαθητές). 

8. Είναι φανερό ότι στο Νηπιαγωγείο είναι φυσικό και ταυτόχρονα αναγκαίο 

να διδάσκονται νέες λέξεις στα παιδιά. Φυσικό, διότι η κατανόηση νέων 

λέξεων γίνεται καθηµερινά σε κάθε χώρο, και αναγκαίο, διότι µέσα από τα 

θέµατα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Νηπιαγωγείο 

ανακύπτει η ανάγκη κατανόησης νέων λέξεων. Ο νηπιαγωγός, λοιπόν, 
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καλείται να εφαρµόσει τις αρχές και τις µεθόδους εκείνες που διασφαλίζουν 

την περισσότερο φυσική και ταυτόχρονα αποτελεσµατική κατανόηση των 

νέων λέξεων. Μεθοδεύοντας την επαφή των παιδιών µε νέες λέξεις και 

στοχεύοντας στην κατανόησή τους ο νηπιαγωγός οφείλει να έχει υπόψη του 

τα εξής: 

• Για τη διδασκαλία νέων λέξεων ο νηπιαγωγός µπορεί να αξιοποιεί 

ποικίλες πηγές, όπως αναγνώσµατα παιδικής λογοτεχνίας, αφίσες, εικόνες 

ποικίλων αντικειµένων και καταστάσεων, δραστηριότητες δραµατο-

ποίησης, κουκλοθεάτρου, λόγο των ενηλίκων, λόγο των παιδιών. Η 

αξιοποίηση πολλών και ποικίλων γλωσσικών πηγών, η πολυτροπικότητα 

των κειµένων όχι µόνο παρέχει τη δυνατότητα γνωριµίας µε ποικίλα 

λεξιλόγια, αλλά, κυρίως, ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών. Επίσης, είναι 

χαρακτηριστικό ότι µία λέξη µέσα σε ένα κείµενο (π.χ. διαφήµιση) 

ενδέχεται να έχει κεντρικό ρόλο, να τονίζεται έτσι, ώστε να ελκύει την 

προσοχή του παιδιού, πράγµα που βοηθά στην κατανόησή της από το 

παιδί. Αντίθετα, µέσα σε ένα άλλο είδος κειµένου (π.χ. αφήγηση) η ίδια 

λέξη ενδέχεται να περνά απαρατήρητη από το παιδί. Η κατανόηση µιας 

λέξης µέσα από το παιδικό ανάγνωσµα ή το ποίηµα γίνεται πιο εύκολη για 

το παιδί, επειδή «ωθείται» από το συναισθηµατικό αποτέλεσµα του 

κειµένου στην ψυχή του παιδιού. Τότε η άγνωστη λέξη συγκινεί, 

ενδιαφέρει, κινητοποιεί τις νοητικές δυνάµεις του παιδιού, για να την 

κατακτήσουν και να την εσωτερικεύσουν στο νοητικό λεξικό. Ενδέχεται 

να πρόκειται για µια πολύ συχνή στη χρήση της λέξη, η οποία στο πλαίσιο 

της καθηµερινής επικοινωνίας δεν ασκούσε καµία γοητεία στο παιδί, ενώ 

στο πλαίσιο του λογοτεχνικού κειµένου κινητοποιεί το παιδί, για να την 

κατακτήσει. Η επεξεργασία των αφηγηµατικών κειµένων περιλαµβάνει 

και την επεξήγηση νέων λέξεων στα παιδιά, ενώ κατά τη δραµατοποίηση 

ενός παραµυθιού ή κατά τη δραστηριότητα, όπου τα νήπια παίζουν 

κουκλοθέατρο, οι νέες λέξεις όχι µόνο κατανοούνται ευρύτερα αλλά 

εντάσσονται και στο παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών µε παιγνιώδη 

τρόπο. Ο µαθητής, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σχετικής µε το ιατρικό 

επάγγελµα δραστηριότητας άκουσε λέξεις (π.χ. φάρµακα, σύριγγα) 

σχετικές µε το επάγγελµα του ιατρού, τις κατανοεί ακόµα περισσότερο και 

τις εντάσσει στο παραγωγικό του λεξιλόγιο, όταν του δοθεί η ευκαιρία να 
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υποδυθεί ένα ρόλο στη δραµατοποίηση που έχει θέµα της την επίσκεψη 

του άρρωστου παιδιού στον ιατρό. Ο λόγος των ενηλίκων που µπορούν να 

επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο µε διάφορες  αφορµές (π.χ. επαγγελµατίες 

µιλούν για το επάγγελµά τους), αλλά και ο λόγος των ίδιων των παιδιών 

στις ελεύθερες ανακοινώσεις τους (π.χ. πώς πέρασα χθες), εµπεριέχουν 

λέξεις άγνωστες για πολλά παιδιά, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενα διδασκαλίας. 

• Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαφόρων θεµάτων στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του νοητικού και του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα 

τα νήπια καλούνται να περιγράψουν αντικείµενα, φαινόµενα, 

συναισθήµατα, καταστάσεις, να συσχετίσουν και να συγκρίνουν. Οι νέες 

λέξεις που αναδύονται από τις ανάγκες περιγραφής µιας εικόνας 

αποτελούν νέες γνώσεις και χρειάζεται να εξηγούνται ως προς τη σηµασία 

τους στα νήπια µε τη βοήθεια του εποπτικού υλικού. 

• Ο νηπιαγωγός µπορεί να προγραµµατίζει τη διδασκαλία 1-2 νέων 

λέξεων ή φράσεων σχετικών µε τα θέµατα των προγραµµατισµένων 

δραστηριοτή-των κάθε ηµέρας. Είναι λογικό ότι η επιλογή αυτών των 

λέξεων θα γίνεται από το νηπιαγωγό µε κριτήρια την αντιληπτική 

ικανότητα, τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, τις εµπειρίες, τα βιώµατα, τις 

γλωσσικές ανάγκες και δυνατότητες των µαθητών αλλά και τις ανάγκες 

της διδασκαλίας. Είναι προφανές ότι,  στην επιλογή των προς διδασκαλία 

λέξεων, ο νηπιαγωγός ξεκινάει από τις περισσότερο γνωστές και 

προχωράει προς τις λιγότερο γνωστές και τις εντελώς άγνωστες  λέξεις 

επιλέγοντας εκείνες, στις οποίες προτίθεται να δώσει µεγαλύτερη έµφαση. 

Με αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά, αφενός, κατακτούν τη σηµασία 

νέων λέξεων και, αφετέρου, επεκτείνουν την κατανόηση ή προχωρούν και 

στη χρήση λέξεων που έχουν ήδη κατανοηθεί σε ένα πρώτο αρχικό 

επίπεδο. Στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων ο νηπιαγωγός επιλέγει 

θεµατικές ενότητες και οργανώνει τις λέξεις που προορίζονται για 

διδασκαλία � κατανόηση από τα παιδιά. Οι δραστηριότητες, µε τις οποίες 

θα επιχειρηθεί η κατανόηση των νέων λέξεων, µπορούν να παίρνουν 

ποικίλες µορφές µε βασικά γνωρίσµατα τον παιγνιώδη χαρακτήρα τους 

και την έντονη συµµετοχή των παιδιών. Έτσι, ο νηπιαγωγός µπορεί να 
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δηµιουργήσει π.χ. αινίγµατα µε απάντηση την άγνωστη λέξη. Η εργασία, 

µε συγκεκριµένα κάθε φορά σηµασιολογικά πεδία, µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα διασκεδαστική και διδακτική για τα νήπια. Π.χ. «Ας βρούµε 

λέξεις που λένε κάτι.» (ψιθυρίζω, µιλώ, συνοµιλώ, κουβεντιάζω, φωνάζω, 

κραυγάζω, γκαρίζω κ.ά.). Η διδασκαλία αυτού του είδους είναι, επίσης, 

ιδιαίτερα αποτελεσµατική όσον αφορά την κατανόηση νέων λέξεων, αφού 

οι νέες αυτές λέξεις καταχωρίζονται στο νοητικό λεξικό του παιδιού κοντά 

σε άλλες σχετικής σηµασίας, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να κατανοούνται 

πιο εύκολα αλλά και να διατηρούνται στο λεξικό δυναµικό του παιδιού. 

• Η διδασκαλία µιας λέξης δε γίνεται µόνο για µια φορά, µόνο στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας µιας ηµέρας και µετά προχωρούµε στην 

επόµενη άγνωστη λέξη. Στο Νηπιαγωγείο επανερχόµαστε στις ίδιες λέξεις 

µε διαφορετικές αφορµές και µέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, 

καθώς η πλήρης κατανόηση µιας λέξης δεν γίνεται πάντα µε την πρώτη 

φορά που θα την εξηγήσουµε στα παιδιά. 

• Στην ευρύτερη κατανόηση µιας λέξης συµβάλλει η διδασκαλία των 

ευρύτερων λεξικών και συντακτικών µορφών, µε τις οποίες 

χρησιµοποιείται στο λόγο. Έτσι, η διδασκαλία της µεταφορικής έννοιας 

που µπορεί να πάρει µια λέξη (π.χ. παιδί-θαύµα, παιδί-λάστιχο, κλαίει σαν 

παιδί), η διδασκαλία της σύνταξής της µε άλλες λέξεις (π.χ. καλό παιδί, 

µικρό παιδί, άσχηµο παιδί, κ.ά.), η ένταξή της σε πολυλεκτικές λεξικές 

µονάδες � πολυλεκτικά λεξήµατα (π.χ. παιδική χαρά, κ.ά.), βοηθά το παιδί 

να κατανοήσει καλύτερα τη λέξη, όταν τη συναντά σε διαφορετικά 

κειµενικά πλαίσια. Έτσι, ο νηπιαγωγός µπορεί να ζητήσει από το παιδί να 

υποδυθεί το καράβι που ταξιδεύει σε µία θάλασσα, η οποία αλλάζει 

ιδιότητες και µορφές ανάλογα µε τις εικόνες που εναλλάσσει ο 

νηπιαγωγός (βαθιά, ρηχή, βρώµικη, καθαρή, γαλάζια, πλατιά, απέραντη, 

τρικυµισµένη, φουρτουνιασµένη, µανιασµένη, ήρεµη κ.ά.). Εδώ φαίνονται 

και οι µεταφορές (µανιασµένη, ήρεµη) που χρησιµοποιούνται, για να 

αποδώσουν την κατάσταση της θάλασσας. Η θάλασσα, βεβαίως, µπορεί 

να γίνεται ανάλογα µε τη ρότα του καραβιού µας πέλαγος, ωκεανός κ.ά., 

το καράβι να προσεγγίζει σε λιµάνι, γιαλό, ακτή κ.ά.  
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• Πολύ χρήσιµη είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην κατανόηση 

της λειτουργίας των µηχανισµών της παραγωγής και της σύνθεσης. Πάντα 

µε παιγνιώδη τρόπο µπορούµε να διδάξουµε οικογένειες λέξεων (π.χ. 

«Πώς λένε αυτόν που είναι στο στρατό;» «Πώς λένε τον αρχηγό του 

στρατού;» «Πώς λένε το µέρος που µένει ο στρατός;» κ.ά.), σύνθεση νέων 

λέξεων (π.χ. «Πώς λένε τη φωλιά του αετού;» «Πώς λένε τη σαλάτα που 

φτιάχνουµε µε ντοµάτα;» κ.ά.), την παραγωγή υποκοριστικών, µεγεθυντι-

κών (π.χ. «Πώς λένε το παπούτσι του µεγάλου και πώς του µωρού;»). Ο 

νηπιαγωγός µπορεί να οργανώσει παιγνίδια µε κάρτες για την κατανόηση 

και τη δηµιουργία σύνθετων λέξεων. Π.χ. «Στη µια κάρτα έχω µαχαίρια 

και στην άλλη έχω πιρούνια. Αν τις ενώσω τι θα έχω;» 

«Μαχαιροπήρουνα». Όταν τα παιδιά καταλάβουν πώς λειτουργεί ο 

µηχανισµός της σύνθεσης στη γλώσσα, οι κάρτες θα είναι περιττές και τα 

παιδιά θα µπορούν να συνθέτουν και λέξεις αφηρηµένες τουλάχιστον ως 

προς το ένα τους συνθετικό. Π.χ. «Ας φτιάξουµε λεξούλες που θα έχουν 

και τη λέξη άγριος. Ποιος θα µου πει µια λεξούλα που µαζί µε τη λέξη 

άγριος µας κάνουν µια καινούργια λέξη;» «Αγριοκάτσικο, αγριάνθρωπος 

κ.ά.». Αναλόγως, χρησιµοποιώντας τους µηχανισµούς της παραγωγής και 

της σύνθεσης ο νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να του πουν λέξεις που 

έχουν µέσα τους τη λέξη «δήµος» (δηµοτικός κήπος, δήµαρχος κ.ά.). 

Παιγνίδια µε λέξεις, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις 

παραγωγής ή σύνθεσης, βοηθούν την κατανόηση της άγνωστης λέξης µε 

την τοποθέτησή της δίπλα σε κάποια ήδη γνωστή. Π.χ. «Ο δροµέας έτρεχε 

γρήγορα στο δρόµο», «Ο κρεοπώλης πουλάει το κρέας ακριβά». Στην 

περίπτωση, κατά την οποία τα ουσιαστικά σχηµατίζουν υποκοριστικά ή 

µεγεθυντικά, αυτά καλό θα είναι να διδάσκονται µαζί, για να 

κατανοούνται ευκολότερα και καλύτερα από τα παιδιά. Το ίδιο µπορεί να 

γίνεται και µε τα παραθετικά των επιθέτων. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

ευαισθητοποιούνται στους βασικούς µηχανισµούς δηµιουργίας νέων 

λέξεων και µπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα κάποιες παράγωγες 

λέξεις, όταν κατανοούν ήδη τη λέξη ρίζα, ή κάποιες σύνθετες λέξεις, όταν 

κατανοούν τις λέξεις, από τις οποίες συνετέθησαν. Ιδιαίτερα απολαυστική 

θα µπορούσε να είναι η ανεύρεση συνώνυµων ή αντίθετων λέξεων. Για 

παράδειγµα, µπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να αντικαταστήσουν 
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τις λέξεις ενός ποιήµατος µε συνώνυµές τους. Π.χ. στο ποίηµα «Τρεις 

σπανοί» η αντικατάσταση των λέξεων «γένια», «χτένια» από τις 

συνώνυµές τους «µούσια», «τσατσάρες» κ.ά. Επίσης, απολαυστική και 

δηµιουργική κατάσταση προβληµατισµού είναι η πρόκληση για τα παιδιά 

να αντικαταστήσουν τις λέξεις ενός κειµένου µε τις αντίθετές τους. 

• Η έρευνά µας έδειξε ανάµεσα σε άλλα ότι τα ουσιαστικά είναι εκείνη 

η γραµµατική κατηγορία που συµµετέχει περισσότερο από όλες στο 

δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών και ότι ο αριθµός των 

ουσιαστικών που κατανοεί το παιδί αυτής της ηλικίας συσχετίζεται τόσο 

µε τον αριθµό όλων των κατανοητών λέξεων όσο και µε τον αριθµό των 

κατανοητών λέξεων κάθε γραµµατικής κατηγορίας χωριστά. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο νηπιαγωγός είναι προτιµότερο να ξεκινάει τη διδασκαλία 

νέων λέξεων, των λέξεων ενός θέµατος ή ενός σηµασιολογικού πεδίου 

από τα ουσιαστικά και, ιδιαίτερα, από τα συγκεκριµένα ουσιαστικά. ∆εν 

πρέπει, όµως, να σταµατά εκεί, αλλά πρέπει να προχωρά και στη 

διδασκαλία λέξεων του ίδιου θέµατος ή πεδίου που ανήκουν σε 

διαφορετικές από τα ουσιαστικά γραµµατικές κατηγορίες. Ιδιαίτερα 

χρήσιµο θα είναι η διδασκαλία των επιθέτων να ακολουθείται από τη 

διδασκαλία των τροπικών επιρρηµάτων που παράγονται από τα 

συγκεκριµένα κάθε φορά επίθετα.  

• Οι προς διδασκαλία λέξεις προσφέρονται στα παιδιά µέσα από 

κείµενο και όχι ως τµήµατα ενός καταλόγου λέξεων αποκοµµένων από το 

λόγο. Έτσι, δεν θα πούµε «Σήµερα θα µάθουµε τι θα πει η λέξη 

κατσαρόλα», αλλά θα πούµε «Η µαµά µαγείρεψε το φαγητό στην 

κατσαρόλα». Η αναζήτηση της σηµασίας της λέξης µε τη βοήθεια του 

κειµενικού πλαισίου της  κάνει πιο εύκολη για το παιδί την κατανόησή 

της. Επίσης, καταλληλότατο πλαίσιο για τη διδασκαλία νέων λέξεων είναι 

η φυσική γλωσσική επικοινωνία, αφού επικοινωνούµε µε εκφωνήµατα 

που αποτελούν σύνολα λέξεων κατάλληλα συντεταγµένων και όχι µε 

µεµονωµένες λέξεις. 

• Η χρήση εικονόγραπτων παιδικών λεξικών ή παιδικών ηλεκτρονικών 

λεξικών (CD ROM) µε συντονιστή το νηπιαγωγό θα βοηθήσει τα παιδιά 

να κατανοούν νέες άγνωστες λέξεις συνδέοντάς τις µε το αντικείµενο 



 396

αναφοράς τους. Η χρήση του λεξικού για την ερµηνεία των άγνωστων 

λέξεων, που αναδύονται κατά τη διδασκαλία («Φέρε Γιώργο το λεξικό 

µας, να δούµε τι σηµαίνει αυτή η λέξη»), εθίζει από νωρίς τα παιδιά στη 

χρήση του λεξικού, αφού συνειδητοποιούν από νωρίς το ρόλο του στον 

εµπλουτισµό του λεξιλογίου, και αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για τη 

δηµιουργία του δικού τους λεξικού. Κάθε νέα λέξη που ακούγεται στο 

Νηπιαγωγείο µπορεί να καταγράφεται στο κάτω µέρος ενός χαρτονιού και 

στο πάνω µέρος να εικονογραφείται από τα ίδια τα παιδιά609. Τα 

εικονογραφηµένα χαρτόνια τοποθετούνται σε ένα ντοσιέ και αποτελούν το 

συνεχώς εµπλουτιζόµενο λεξικό του Νηπιαγωγείου. Το λεξικό αυτό 

βρίσκεται στη γωνιά της βιβλιοθήκης διαθέσιµο για κάθε επίδοξο 

αναγνώστη κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες. Το παιδί µε τη βοήθεια 

της ζωγραφιάς ή της εικόνας θα συνδέει τη λέξη µε το αντικείµενο 

αναφοράς  της και θα την εντάσσει στο δεκτικό λεξιλόγιό του.  

• Η διδασκαλία του λεξιλογίου θα γίνεται µέσα στο πλαίσιο της 

επικοινωνιακής � λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Η επικοινωνιακή � 

λειτουργική µεθοδολογική αρχή προϋποθέτει ότι η διδασκαλία της 

γλώσσας, άρα και του λεξιλογίου, επιτυγχάνεται µέσα από τη δηµιουργία 

στην τάξη συνθηκών επικοινωνίας, στο πλαίσιο των οποίων οι µαθητές θα 

προσπαθήσουν να εκφραστούν και να κατανοήσουν µια συζήτηση, µια 

αφήγηση, µια ανακοίνωση που τους διεγείρει το ενδιαφέρον. Αυτό 

σηµαίνει ότι θα ενδιαφερθούν για τη σηµασία των νέων λέξεων και θα τις 

κατανοήσουν ευκολότερα, αν αυτές προσφέρονται µέσα σε ένα πλαίσιο 

γλωσσικής επικοινωνίας που ελκύει το ενδιαφέρον του παιδιού. 

9. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας για το δεκτικό λεξιλόγιο 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 5;5-6;5 ετών µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι 

είναι ανάγκη να εµπλουτιστεί το Πρόγραµµα Σπουδών της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο µε στόχους που απευθύνονται στην ανάπτυξη του 

δεκτικού λεξιλογίου των νηπίων. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας 

θεωρούµε ότι η εύστοχη χρήση λέξεων ή εκφράσεων συνδεδεµένων µε ειδικές 

περιστάσεις, η κατανόηση απλών µορφών της µεταφορικής χρήσης των 
                                                           
609 Σφυρόερα, Μ. (2000). Κατασκευή και χρήση λεξικού από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Ζ. 
Γαβριηλίδου (Επιµ.) Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία. 
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λέξεων, η χρήση των συνδετικών λέξεων είναι πολύ εύκολα επιτεύξιµοι 

στόχοι για τις ικανότητες και το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της 

ηλικίας. Υποστηρίζουµε ότι η προσέγγιση του λεξιλογίου διάφορων 

θεµατικών περιοχών, η κατανόηση των λέξεων σε σύνδεση µε τα αντικείµενα 

αναφοράς τους, η εύρεση αντιθέτων και συνωνύµων µπορούν να ενταχθούν 

ως στόχοι µαζί µε τις σύστοιχες δραστηριότητές τους στο Πρόγραµµα 

Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Οι στόχοι αυτοί 

µπορούν να παραµείνουν και στο αντίστοιχο Πρόγραµµα της Α΄ Τάξης 

∆ηµοτικού Σχολείου, όπου τώρα είναι ενταγµένοι. Η παραµονή τους και στο 

Πρόγραµµα αυτό επιβάλλεται από τις ατοµικές διαφορές των παιδιών και από 

τη µη θέσπιση της Προσχολικής Εκπαίδευσης ως υποχρεωτικής βαθµίδας στο 

Εκπαιδευτικό µας Σύστηµα.  

10. Τα πορίσµατα της µελέτης µας σχετικά µε τα κύρια χαρακτηριστικά 

(µέγεθος, σύσταση κατά γραµµατικές κατηγορίες) του δεκτικού λεξιλογίου 

παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών και τους παράγοντες που το επηρεάζουν 

αποτελούν τα πρώτα δεδοµένα στο θέµα αυτό για την Ελληνική Προσχολική 

Εκπαίδευση. Τα όργανα µέτρησης που κατασκευάστηκαν και εφαρµόστηκαν 

στην έρευνά µας έδειξαν ότι µπορούν να αναγνωρίσουν την κατανόηση 

λέξεων από τα παιδιά και να βοηθήσουν στον υπολογισµό σε απόλυτους 

αριθµούς του παιδικού δεκτικού λεξιλογίου. Καλύπτεται, έτσι, ένα κενό στην 

ελληνική ερευνητική βιβλιογραφία ως προς την έλλειψη κατάλληλων 

οργάνων έρευνας του δεκτικού λεξιλογίου. Τόσο τα όργανα µέτρησης όσο και 

τα πορίσµατα της έρευνάς µας θεωρούµε ότι αποτελούν σηµαντικά εφόδια για 

τους µελλοντικούς ερευνητές και µπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία για 

την περαιτέρω έρευνα του δεκτικού λεξιλογίου και για το σχεδιασµό 

διδακτικών προγραµµάτων λεξιλογικού εµπλουτισµού στο Ελληνικό 

Νηπιαγωγείο. 

 

 

                                                                                                                                                                      
Πρακτικά Ηµερίδας, 26 Οκτωβρίου 1999. Ξάνθη: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Παιδαγωγικό 
Τµήµα Νηπιαγωγών, σελ. 49-60. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
• Πίνακες µέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων και σχετικών συχνοτήτων των επιδόσεων των 

υποκειµένων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους 

(Α1 � Α8). 

 

• Πίνακες µέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων και σχετικών συχνοτήτων των επιδόσεων των 

υποκειµένων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο 

τους και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων των γονέων τους (Πίνακες Α9 � Α20). 

 

• Πίνακες µέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων και σχετικών συχνοτήτων των επιδόσεων των 

υποκειµένων στο συνολικό δεκτικό λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες  ως προς το φύλο 

και τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας τους (Πίνακες Α21 � Α23). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού 
Σχολείου 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t df M�W 

Αγροτική 31 67,7 7542 -- 14,56 16,8  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 8 69,0 7687 -- 14,84   9,9 

 
0,27 18,9 0,73 

Αγροτική 31 36,7 4088 14,68    7,89   9,7  
Ουσιαστικά 
 Αστική 8 38,6 4300 15,44   8,30   5,9 

 
0,52 37 0,89 

Αγροτική 31 13,8 1537 21,90    2,97   3,7  
Ρήµατα 
 Αστική 8 13,5 1504 21,43   2,90   3,0 

 
0,26 37 0,21 

Αγροτική 31 11,3 1259   9,66   2,43   4,0  
Επίθετα 
 Αστική 8 11,1 1237   9,49    2,39   2,2 

 
0,16 20,8 0,30 

Αγροτική 31  5,4   602 18,63    1,16   1,1  
Επιρρήµατα 
 Αστική 8   5,1   568 17,58    1,10   0,6 

 
0,78 37 0,92 

     *p<.05               **p<.01 ,               ***p<.001 
Ν= αριθµός υποκειµένων 
Μ1= µέσος όρος κατανοητών λέξεων 

δείγµατος 
Μ2= µέσος όρος κατανοητών λέξεων Κ.Ν.Γ. 
Γ.Κ.= Γραµµατική Κατηγορία 
Κ.Ν.Γ.= Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα 
s1= τυπική απόκλιση υπολογισµένη επί των 

κατανοητών λέξεων του δείγµατος 
t= κριτήριο Independent t� test  
df= βαθµός ελευθερίας 
M�W= κριτήριο Mann � Whitney  
Σ.∆.Λ.= Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ A2 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%)  των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι Γυµνασίου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή N Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t df M� W 

Αγροτική 43 69,6 7753 -- 14,97 15,3  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 14 72,4 8065 -- 15,57 21,4 

 
0,45 17,5 0,32 

Αγροτική 43 39,4 4389 15,76   8,47   9,2  
Ουσιαστικά 
 Αστική 14 41,2 4590 16,48   8,86 12,5 

 
0,58 55 0,50 

Αγροτική 43 13,1 1459 20,79   2,82   3,4  
Ρήµατα 
 Αστική 14 13,1 1459 20,79   2,82   4,1 

 
0,88 55 0,19 

Αγροτική 43 11,1 1237   9,49   2,39   3,4  
Επίθετα 
 Αστική 14 12,2 1359 10,43   2,62   4,8 

 
1,01 55 0,43 

Αγροτική 43   5,6   624 19,31   1,20   1,6  
Επιρρήµατα 
 Αστική 14   5,2   579 17,92   1,12   1,6 

 
0,76 55 0,58 

    *p<.05 ,               **p<.01 ,              ***p<.001 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 
µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι Λυκείου 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή N Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγροτική 28 81,3 9,57 -- 17,48 15,6  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 78 80,5 8968 -- 17,31 17,6 

 
0,20 

Αγροτική 28 45,4 5058 18,16   9,76   8,7  
Ουσιαστικά 
 Αστική 78 45,9 5113 18,36   9,87 11,1 

 
0,22 

Αγροτική 28 15,0 1671 23,81   3,23   3,7  
Ρήµατα 
 Αστική 78 14,3 1593 22,70   3,07   3,4 

 
0,92 

Αγροτική 28 13,7 1526 11,71   2,95   3,6  
Επίθετα 
 Αστική 78 13,3 1482 11,37   2,86   3,9 

 
0,44 

Αγροτική 28   6,4   713 22,07   1,38   1,6  
Επιρρήµατα 
 Αστική 78   6,2   691 21,39   1,33   1,2 

 
0,79 

          df= 104             *p<.05 ,               **p<.01 ,              ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή N Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t df M�W 

Αγροτική 11 76,8 8555 -- 16,51 12,6  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 57 85,9 9569 -- 18,47 15,3 

 
1,86 66 2,27* 

Αγροτική 11 44,4 4946 17,76    9,55   9,9  
Ουσιαστικά 
 Αστική 57 49,3 5492 19,72 10,60   8,5 

 
1,68 66 1,94 

Αγροτική 11 14,0 1560 22,23   3,01   2,8  
Ρήµατα 
 Αστική 57 15,1 1682 23,97   3,25   3,5 

 
0,97 66 0,97 

Αγροτική 11 11,7 1303 10,00   2,51   1,8  
Επίθετα 
 Αστική 57 14,5 1615 12,39   3,12   4,0 

3,72** 32,9 2,55** 

Αγροτική 11   5,7   635 19,65   1,22   1,0  
Επιρρήµατα 
 Αστική 57   6,2   691 21,39   1,33   1,6 

 
0,89 66 0,88 

 *p<.05 ,               **p<.01 ,              ***p<.001 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α5 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού 
Σχολείου 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t M�W 

Αγροτική 18 67,1 7475 -- 14,43 14,5  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική   6 77,3 8611 -- 16,62 11,8 

1,6 1,33 

Αγροτική 18 36,1 4021 14,44   7,76   8,7  
Ουσιαστικά 
 Αστική   6 43,0 4790 17,20   9,25   6,3 

1,8 1,63 

Αγροτική 18 14,0 1560 22,23   3,01   3,1  
Ρήµατα 
 Αστική   6 15,2 1693 24,12   3,27   3,3 

0,8 0,71 

Αγροτική 18 11,2 1248   9,57   2,41   3,5  
Επίθετα 
 Αστική   6 12,8 1426 10,94   2,75   2,0 

1,1 1,24 

Αγροτική 18   5,3   590 18,26   1,14   1,2  
Επιρρήµατα 
 Αστική   6   5,5   613 18,97   1,18   1,0 

0,3 0,31 

df= 22                      *p<.05 ,                  **p<.01 ,             ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α6 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι Γυµνασίου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή N Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t M�W 

Αγροτική 43 67,3 7497 -- 14,47 15,8  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 11 69,7 7765 -- 14,99 19,8 

 
0,43 0,50 

Αγροτική 43 38,0 4233 15,20   8,17   9,1  
Ουσιαστικά 
 Αστική 11 39,0 4345 15,60   8,39 12,1 

 
0,31 0,33 

Αγροτική 43 12,8 1426 20,32   2,75   3,8  
Ρήµατα 
 Αστική 11 13,7 1526 21,74   2,94   4,0 

 
0,70 0,58 

Αγροτική 43 10,6 1181   9,06   2,28   3,7  
Επίθετα 
 Αστική 11 11,3 1259   9,66   2,43   3,8 

 
0,53 0,49 

Αγροτική 43   5,5   613 18,97   1,18   1,5  
Επιρρήµατα 
 Αστική 11   5,3   590 18,26   1,14   1,7 

 
0,38 0,23 

df= 52                     *p<.05 ,                    **p<.01 ,                ***p<.001 
 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α7 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 
µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι Λυκείου 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t M�W 

Αγροτική 39 78,5 8745 -- 16,88 14,7  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 89 79,7 8879 -- 17,14 16,9 

 
0,40 0,52 

Αγροτική 39 43,5 4846 17,40   9,35   8,4  
Ουσιαστικά 
 Αστική 89 45,7 5091 18,28   9,83 10,4 

 
1,20 1,29 

Αγροτική 39 14,8 1649 23,50   3,18   3,2  
Ρήµατα 
 Αστική 89 14,0 1560 22,23   3,01   3,6 

 
1,11 1,21 

Αγροτική 39 13,1 1459 11,19   2,82   3,6  
Επίθετα 
 Αστική 89 13,2 1470 11,28   2,84   3,8 

 
0,07 0,11 

Αγροτική 39   6,3   702 21,73   1,35   1,4  
Επιρρήµατα 
 Αστική 89   6,1   680 21,05   1,31   1,4 

 
0,78 0,59 

  df= 126                   *p<.05 ,                   **p<.01 ,              ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α8 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς τη γεωγραφική περιοχή 

µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Γεωγρ/κή 
περιοχή Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t df M�W 

Αγροτική 13 80,9 9012 -- 17,40 17,4  
Σ.∆.Λ. 
 Αστική 51 86,7 9658 -- 18,64 16,9 

 
1,09 62 1,14 

Αγροτική 13 47,2 5258 18,88 10,15 12,0  
Ουσιαστικά 
 Αστική 51 49,4 5503 19,76 10,62   9,8 

 
0,67 62 0,42 

Αγροτική 13 14,4 1604 22,85   3,10   3,5  
Ρήµατα 
 Αστική 51 15,3 1704 24,28   3,29   3,2 

 
0,89 62 0,97 

Αγροτική 13 12,8 1426 10,94   2,75   2,2  
Επίθετα 
 Αστική 51 14,8 1649 12,65   3,18   4,3 

 
2,27* 37,9 1,55 

Αγροτική 13   5,8   646 19,99   1,25   1,4  
Επιρρήµατα 
 Αστική 51   6,2   691 21,39   1,33   1,3 

 
1,05 62 0,91 

  *p<.05 ,               **p<.01 ,              ***p<.001 
 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t M�W 

Αγόρι 18 67,2 7486 -- 14,45 15,0 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 21 68,7 7653 -- 14,77 16,4 0,31 0,04 

Αγόρι 18 36,4 4055 14,56   7,83   8,9 Ουσιαστικά 
 Κορίτσι 21 37,7 4200 15,08   8,11   9,2 0,44 0,54 

Αγόρι 18 14,0 1560 22,23   3,01   3,4 Ρήµατα 
 Κορίτσι 21 13,6 1515 21,59   2,92   3,7 0,33 0,38 

Αγόρι 18 11,2 1248   9,57   2,41   3,8 Επίθετα 
 Κορίτσι 21 11,3 1259   9,66   2,43   3,6 0,14 0,20 

Αγόρι 18   5,1   568 17,58   1,10   0,8 Επιρρήµατα 
 Κορίτσι 21   5,7   635 19,65   1,22   1,1 1,88 1,85 

df= 37                    *p<.05                   **p<.01                 ***p<.001 
 
 



 428

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α10 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι Γυµνασίου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t df 

Αγόρι 30 70,7 7876 -- 15,20 13,7 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 27 69,8 7776 -- 15,01 20,0 0,20 45,3 

Αγόρι 30 39,9 4445 15,96   8,58   7,9 
Ουσιαστικά Κορίτσι 27 39,8 4434 15,92   8,56 12,0 0,02 44,3 

Αγόρι 30 13,4 1493 21,27   2,88   3,2 Ρήµατα 
Κορίτσι 27 12,7 1415 20,16   8,73   3,8 0,82 55 

Αγόρι 30 11,2 1248   9,57   2,41   3,4 
Επίθετα Κορίτσι 27 11,5 1281   9,83   2,47   4,2 0,28 55 

Αγόρι 30   5,7   635 19,65   1,22   1,6 Επιρρήµατα 
Κορίτσι 27   5,2   579 17,92   1,12   1,5 1,24 55 

  *p<.05                       **p<.01                         ***p<.001 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α11 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι Λυκείου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγόρι 57 81,9 9124 -- 17,61 18,9 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 49 79,3 8834 -- 17,05 14,5 0,78 

Αγόρι 57 46,5 5180 18,60 10,00 11,8 Ουσιαστικά 
 Κορίτσι 49 44,9 5002 17,96   9,66   8,9 0,80 

Αγόρι 57 14,7 1638 23,34   3,16   3,9 Ρήµατα 
 Κορίτσι 49 14,2 1582 22,54   3,05   3,0 0,78 

Αγόρι 57 13,8 1537 11,79   2,97   3,8 Επίθετα 
 Κορίτσι 49 13,1 1459 11,19   2,82   3,8 1,96 

Αγόρι 57   6,0   668 20,67   1,29   1,1 Επιρρήµατα 
 Κορίτσι 49   6,5   724 22,41   1,40  1,4 1,95 

df= 104                    *p<.05                    **p<.01                      ***p<.001 
 



 429

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α12 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 
επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: πατέρες απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγόρι 37 86,0 9580 -- 18,49 14,9 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 31 82,7 9213 -- 17,78 15,6 0,9 

Αγόρι 37 49,5 5514 19,80 10,64   8,3 
Ουσιαστικά Κορίτσι 31 47,4 5280 18,96 10,19   9,5 1,0 

Αγόρι 37 15,1 1682 23,97   3,25   3,0 Ρήµατα 
Κορίτσι 31 14,7 1638 23,34   3,16   3,8 0,5 

Αγόρι 37 14,3 1593 12,22   3,07   4,0 
Επίθετα Κορίτσι 31 13,9 1548 11,88   2,99   3,8 1,5 

Αγόρι 37   6,3   702 21,73   1,35   1,7 
Επιρρήµατα Κορίτσι 31   5,8   646 19,99   1,25   1,3 0,4 

  df= 66                    *p<.05                   **p<.01                       ***p<.001 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α13 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t M�W 

Αγόρι 16 69,8 7776 -- 15,01 12,4 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι   8 69,4 7731 -- 14,92 18,7 0,07 0,92 

Αγόρι 16 37,9 4222 15,16   8,15   7,7 
Ουσιαστικά Κορίτσι   8 37,6 4189 15,04   8,09 10,6 0,08 0,61 

Αγόρι 16 14,3 1593 22,70   3,07   2,9 Ρήµατα 
Κορίτσι   8 14,2 1582 22,54   3,05   3,7 0,05 0,93 

Αγόρι 16 11,9 1326 10,17   2,56   2,9 
Επίθετα Κορίτσι   8 11,1 1237   9,49   2,39   3,9 0,53 0,40 

Αγόρι 16   5,1   568 17,58   1,10   1,2 
Επιρρήµατα Κορίτσι   8   5,9   657 20,33   1,27   1,0 1,52 1,69 

df= 22                    *p<.05                  **p<.01                     ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α14 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι Γυµνασίου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγόρι 23 67,8 7553 -- 14,58 14,8 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 31 67,8 7553 -- 14,58 17,9 0,002 

Αγόρι 23 38,3 4267 15,32   8,24   8,5 
Ουσιαστικά Κορίτσι 31 38,1 4244 15,24   8,19 10,6 0,05 

Αγόρι 23 13,2 1470 20,95   2,84   4,0 Ρήµατα 
Κορίτσι 31 12,8 1426 20,32   2,75   3,8 0,35 

Αγόρι 23 10,3 1147   8,80   2,21   3,3 
Επίθετα Κορίτσι 31 11,1 1237   9,49   2,39   3,9 0,75 

Αγόρι 23   5,6   624 19,31   1,20   1,6 
Επιρρήµατα Κορίτσι 31   5,3   590 18,26   1,14  1,5 0,95 

       df= 52              *p<.05                  **p<.01                      ***p<.001 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α15 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 

επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι Λυκείου 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγόρι 66 81,9 9124 -- 17,61 17,7 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 62 76,7 8544 -- 16,49 14,0 1,81 

Αγόρι 66 46,5 5180 18,60 10,00 10,8 Ουσιαστικά 
 Κορίτσι 62 43,5 4846 17,40   9,35   8,6 1,70 

Αγόρι 66 14,8 1649 23,50   3,18   3,9 Ρήµατα 
 Κορίτσι 62 13,7 1526 21,74   2,94   3,0 1,75 

Αγόρι 66 13,6 1515 11,62   2,92   4,0 Επίθετα 
 Κορίτσι 62 12,7 1415 10,86   2,73   3,4 1,30 

Αγόρι 66   6,2   691 21,39   1,33   1,6 Επιρρήµατα 
 Κορίτσι 62   6,0   668 20,67   1,29   1,2 0,77 

  df= 126                  *p<.05                   **p<.01                       ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α16 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και το 
επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: µητέρες απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγόρι 37 83,9 9346 -- 18,04 17,5 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 27 87,7 9770 -- 18,86 16,5 0,86 

Αγόρι 37 48,1 5358 19,24 10,34 10,5 Ουσιαστικά 
 Κορίτσι 27 50,1 5581 20,04 10,77   9,9 0,78 

Αγόρι 37 14,8 1649 23,50   3,18   3,3 Ρήµατα 
 Κορίτσι 27 15,5 1727 24,61   3,33   3,1 0,90 

Αγόρι 37 14,2 1582 12,14   3,05   3,6 Επίθετα 
 Κορίτσι 27 14,7 1638 12,57   3,16   4,6 0,47 

Αγόρι 37   5,9   657 20,33   1,27   1,4 Επιρρήµατα 
 Κορίτσι 27   6,4   713 22,07   1,38   1,1 1,78 

  df= 62                    *p<.05                    **p<.01                      ***p<.001 
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α17 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 
λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: 

πατέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου. 
 

Γραµµατικές 
Κατηγορίες 

Φύλο  Ν % s t df M�W 

Αγόρι 18 54,10 3,9 
Ουσιαστικά Κορίτσι 27 54,88 2,3 

0,73 26,6 0,92 

Αγόρι 18 20,97 3,3 
Ρήµατα Κορίτσι 21 19,76 2,2 

1,36   37 1,24 

Αγόρι 18 16,39 2,9 
Επίθετα Κορίτσι 21 16,33 2,7 

0,06   37 0,25 

Αγόρι 18   7,84 1,9 
Επιρρήµατα Κορίτσι 21   8,63 2,5 

1,08   37 1,00 

         *p<.05                **p<.01            ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α18 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 
λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων του πατέρα: 

πατέρες απόφοιτοι Γυµνασίου. 
 

Γραµµατικές 
Κατηγορίες Φύλο  Ν % s t M�W 

Αγόρι 30 56,42 4,0 
Ουσιαστικά Κορίτσι 27 56,71 3,4 

0,29 0,28 

Αγόρι 30 18,91 2,6 
Ρήµατα Κορίτσι 27 18,44 3,2 

0,62 0,99 

Αγόρι 30 15,68 2,7 
Επίθετα Κορίτσι 27 16,22 3,2 

0,68 0,84 

Αγόρι 30   8,31 2,6 
Επιρρήµατα Κορίτσι 27   7,81 2,2 

0,76 0,34 

                 df= 55               *p<.05                **p<.01            ***p<.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α19 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 
λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: 

µητέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου. 
 

Γραµµατικές 
Κατηγορίες Φύλο  Ν % s t df M�W 

Αγόρι 16 54,19 4,0 
Ουσιαστικά Κορίτσι   8 54,02 2,2 

0,11 21,5 0,09 

Αγόρι 16 20,55 2,5 
Ρήµατα Κορίτσι   8 20,75 2,3 

0,19   22 0,24 

Αγόρι 16 16,98 2,5 
Επίθετα Κορίτσι   8 15,88 2,7 

0,97   22 0,92 

Αγόρι 16   7,52 2,1 
Επιρρήµατα Κορίτσι   8   8,76 1,5 

1,46   22 1,62 

         *p<.05               **p<.01            ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α20 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 
λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και το επίπεδο γραµµατικών γνώσεων της µητέρας: 

µητέρες απόφοιτοι Γυµνασίου. 
 

Γραµµατικές 
Κατηγορίες Φύλο  Ν % s t M�W 

Αγόρι 23 56,47 3,7 
Ουσιαστικά Κορίτσι 31 56,10 3,2 

0,38 0,20 

Αγόρι 23 19,36 3,6 
Ρήµατα Κορίτσι 31 19,07 2,7 

0,34 0,48 

Αγόρι 23 15,01 2,2 
Επίθετα Κορίτσι 31 16,12 3,4 

1,37 1,50 

Αγόρι 23   8,64 2,8 
Επιρρήµατα Κορίτσι 31   8,07 2,3 

0,81 0,41 

              df= 52                *p<.05                **p<.01            ***p<.001 
 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α21 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και τη 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας: αγόρια και κορίτσια αγροτικής περιοχής 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t df 

Αγόρι 56 73,1 8143 -- 15,72 16,3 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 57 72,3 8054 -- 15,55 16,5 0,24 111 

Αγόρι 56 40,7 4534 16,28   8,75   9,9 Ουσιαστικά 
 Κορίτσι 57 40,5 4512 16,20   8,71   9,7 0,12 111 

Αγόρι 56 14,1 1571 22,38   3,03   3,6 Ρήµατα 
 Κορίτσι 57 13,6 1515 21,59   2,92   3,5 0,79 111 

Αγόρι 56 11,9 1326 10,17   2,56   3,5 Επίθετα 
 Κορίτσι 57 11,7 1303 10,00   2,51   3,8 0,30 111 

Αγόρι 56   5,7   635 19,65   1,22   1,6 Επιρρήµατα 
 Κορίτσι 57   5,9   657 20,33   1,27   1,2 0,73 103,2 

  *p<.05                  **p<.01                      ***p<.001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α22 

Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (s) και σχετικές συχνότητες (%) των επιδόσεων των υποκειµένων 
στο Συνολικό ∆εκτικό Λεξιλόγιο και στις γραµµατικές κατηγορίες ως προς το φύλο τους και τη 

γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας: αγόρια και κορίτσια αστικής περιοχής 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φύλο Ν Μ1 Μ2 

% 
Γ.Κ. 

% 
Κ.Ν.Γ. s1 t 

Αγόρι 86 82,5 9190 -- 17,74 17,7 
Σ.∆.Λ. Κορίτσι 71 79,7 8879 -- 17,14 17,0 1,00 

Αγόρι 86 47,1 5247 18,84 10,13   1,06 Ουσιαστικά 
 Κορίτσι 71 45,4 5058 18,16   9,76 10,3 1,00 

Αγόρι 86 14,7 16383 23,34   3,16   3,7 Ρήµατα 
 Κορίτσι 71 14,1 1571 22,38   3,03   3,3 0,96 

Αγόρι 86 13,7 1526 11,71   2,94   4,0 Επίθετα 
 Κορίτσι 71 13,4 1493 11,45   2,88   4,1 0,56 

Αγόρι 86   6,1   680 21,05   1,31   1,4 Επιρρήµατα 
 Κορίτσι 71   6,0   668 20,67   1,29   1,4 0,49 

     df= 155              *p<.05                  **p<.01                      ***p<.001 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α23 

Μέσα ποσοστά (%) και τυπικές αποκλίσεις (s) των γραµµατικών κατηγοριών στο συνολικό δεκτικό 
λεξιλόγιο των υποκειµένων ως προς το φύλο τους και τη γεωγραφική περιοχή µόνιµης κατοικίας: 

αγόρια και κορίτσια που κατοικούν µόνιµα σε αγροτικές περιοχές. 
 

Γραµµατικές 
Κατηγορίες Φύλο  Ν % s t df 

Αγόρι 56 55,64 4,1 
Ουσιαστικά Κορίτσι 57 55,95 2,8 

0,47 96,8 

Αγόρι 56 19,38 3,0 
Ρήµατα Κορίτσι 57 18,89 2,5 

0,94  111 

Αγόρι 56 16,26 2,7 
Επίθετα Κορίτσι 57 16,03 2,9 

0,43  111 

Αγόρι 56   7,98 2,4 
Επιρρήµατα Κορίτσι 57   8,41 2,2 

1,01  111 

            *p<.05                **p<.01            ***p<.001 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
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∆ΕΛΤΙΟ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
Προσωπικά στοιχεία νηπίου 

 
Νηπιαγωγείο:�������..                                                Ηµεροµηνία εξέτασης����.                                         

Ηµεροµηνία γέννησης:�����                                           Φύλο νηπίου: Αγόρι __  Κορίτσι __   

Γραµµατικές γνώσεις πατέρα: ∆ηµοτικό __   Γυµνάσιο __   Λύκειο __   Ανώτερη __   Ανώτατη __   

Επάγγελµα πατέρα:�������������������������������. 

Γραµµατικές γνώσεις µητέρας: ∆ηµοτικό __   Γυµνάσιο __   Λύκειο __   Ανώτερη __   Ανώτατη __   

Επάγγελµα µητέρας:�������������������������������. 

Κατάλογος λέξεων 

1. παιγνιδάκι 
    Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   

        Η λέξη  παιγνιδάκι  σηµαίνει ένα µικρό 
      α) πιρουνάκι µε το οποίο τρώγω                     γ) ποτηράκι µε το οποίο πίνω 
      β) πραγµατάκι µε το οποίο παίζω                   δ) παράθυρο από το οποίο βλέπω το δρόµο 
2. καθαρά 
    Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   

        Η λέξη  καθαρά  σηµαίνει � 
    α) χωρίς φαγητό                    β) χωρίς φίλους                     γ) χωρίς βρωµιές                    δ) χωρίς 
βιβλία 
3. µατάκι 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ        

       Η λέξη   µατάκι  σηµαίνει  

    α) κλειστό µάτι                    β) µεγάλο µάτι                        γ) ανοιχτό µάτι                      δ) µικρό µάτι 
4. χαρτάκι 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
        Η λέξη    χαρτάκι   σηµαίνει  
    α) µεγάλο χαρτί          β) µικρό χαρτί          γ) σκισµένο χαρτί          δ) τσαλακωµένο χαρτί 
5. κοιτώ 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  κοιτώ  σηµαίνει  
      α) πιάνω                    β) ακούω                    γ) µυρίζω                    δ) βλέπω  
6. βγαίνω 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  βγαίνω  σηµαίνει ότι είµαι  
      α) στο σπίτι µου, ανοίγω την πόρτα και πηγαίνω βόλτα 
      β) στο δρόµο, ανοίγω την πόρτα του σπιτιού µου και προχωρώ µέσα 
      γ) στο δωµάτιο µου, σβήνω το φως και κοιµάµαι 
      δ) στην κουζίνα, κάθοµαι στην καρέκλα µου και τρώγω 
7. κόλλα 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __            

          Η λέξη  κόλλα   σηµαίνει το υγρό µε το οποίο  

      α) πλένουµε τα πιάτα                         γ) καθαρίζουµε τα τζάµια                                  
      β) ενώνουµε δύο χαρτιά                     δ) σαπουνίζουµε τα χέρια    
8. φίδι 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  φίδι  σηµαίνει ένα  
      α) πουλί που πετάει στον ουρανό, έχει µεγάλα νύχια στα πόδια του και, αν µας πιάσει µ� αυτά, θα 

µας σηκώσει  ψηλά. 
      β) ζώο  που τρέχει στο δάσος, έχει µεγάλα δόντια στο στόµα του και, αν µας πιάσει, θα µας φάει 
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      γ) ερπετό που σέρνεται στο χώµα, έχει δηλητήριο στο στόµα του και , αν µας δαγκώσει, 
πεθαίνουµε  

      δ) ψάρι που κολυµπάει στη θάλασσα, έχει µεγάλα αγκάθια στο σώµα του και, αν µας ακουµπήσει, 
θα µας πονέσει. 

9. µακριά 
   Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  µακριά  σηµαίνει ότι κάτι βρίσκεται  
      α) σε µεγάλη απόσταση από µας                     γ) δίπλα µας 
      β) σε µικρή απόσταση από µας                       δ) κάτω από τα πόδια µας 
10. µπαστούνι 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  µπαστούνι  σηµαίνει το  
      α) ξύλο που κρατούν οι γέροι για να στηρίζονται και για να περπατούν. 
      β) ρούχο που φορούν οι άνθρωποι για να κολυµπήσουν στη θάλασσα. 
      γ) καπέλο που φορούν στο κεφάλι τα παιδιά για να µην κρυώνουν το χειµώνα. 
      δ) παπούτσι που φορούν οι άνθρωποι όταν έχει πολλή βροχή ή χιόνι 
 
 
 
11. χωράφι 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  χωράφι  σηµαίνει το µέρος όπου  
      α) ψαρεύουµε ψάρια και αχινούς                                     γ) φτιάχνουµε σπίτια και δρόµους 
      β) φυτεύουµε δέντρα, σιτάρι και άλλα φυτά                    δ) χορεύουµε και τραγουδάµε 
 
12. πίσω 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
         Η λέξη πίσω σηµαίνει στη µεριά 
     α) της πλάτης               β) του προσώπου               γ) των χεριών               δ) των ποδιών  
13. οµορφάντρας   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         

          Η λέξη  οµορφάντρας σηµαίνει  

      α) ωραίος άντρας           β) άσχηµος άντρας           γ) παντρεµένος άντρας           δ) 
αρραβωνιασµένος άντρας 

14. βάψιµο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __            
          Η λέξη βάψιµο  σηµαίνει  
      α) κόψιµο                    β) γκρέµισµα                    γ) σκάψιµο                    δ) χρωµάτισµα 
15. ανθοδοχείο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
        Η λέξη ανθοδοχείο  σηµαίνει  
    α) το τασάκι όπου ρίχνουµε τις στάχτες και τα τσιγάρα                    γ) το µπουκάλι που έχει κρασί 
    β) την κανάτα που γεµίζουµε µε νερό                                                δ) το βάζο όπου έχουµε τα 
λουλούδια 
16. κάθισµα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη κάθισµα  σηµαίνει ένα έπιπλο στο οποίο 
      α) καθόµαστε                     β) κοιµόµαστε                     γ) τρώµε                  δ)  γράφουµε 
17. φάκελο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη φάκελο σηµαίνει  
      α) την ξύλινη θήκη µέσα στην οποία βάζουµε τα βιβλία 
      β) τη σιδερένια θήκη µέσα στην οποία βάζουµε τα εργαλεία 
      γ) τη χάρτινη θήκη όπου βάζουµε διάφορα χαρτιά και στέλνουµε γράµµατα  
      δ) την πλαστική θήκη όπου βάζουµε τα µολύβια και τους µαρκαδόρους. 
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18. γείτονας    
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
        Η λέξη γείτονας σηµαίνει αυτόν που µένει 
    α) κοντά στο σπίτι µας                         γ) σε άλλη πόλη     
    β) στην ίδια πόλη µε εµάς                    δ) µόνος του     
19. µπρατσωµένος 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη µπρατσωµένος σηµαίνει αυτόν που  
      α) κολυµπάει µε µπρατσάκια                         γ) έχει δυνατά µπράτσα  
      β) έχει αδύναµα µπράτσα                               δ) κολυµπάει χωρίς µπρατσάκια 
20. κατεβαίνω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη κατεβαίνω σηµαίνει ότι πηγαίνω από 
      α) το σαλόνι στην κουζίνα 
      β) το πιο χαµηλό σκαλί πηγαίνω προς το πιο ψηλό. 
      γ) το πιο ψηλό σκαλί πηγαίνω προς το πιο χαµηλό.  
      δ) την κουζίνα στο σαλόνι 
21. ξερά 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ξερά σηµαίνει 
     α) χωρίς χυµούς                    β) φρέσκα                    γ) χλωρά                    δ) ξέρασµα 
22. σούζα 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __            
          Η λέξη σούζα σηµαίνει   
      α) κλοτσάω την µπάλα δυνατά                                          γ) κάνω ποδήλατο µε τη µία ρόδα να 
πατάει στο δρόµο 
      β) φτιάχνω ένα φαγητό µέσα στην κατσαρόλα                 δ) λέω σε κάποιον να κάνει ησυχία       
23. χερούκλα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη χερούκλα σηµαίνει το 
      α) χέρι του κοριτσιού               β) µικρό χέρι               γ) χέρι του αγοριού               δ) µεγάλο χέρι  
 
24. ανέβασµα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙ __         

          Η λέξη ανέβασµα σηµαίνει ότι πηγαίνω από  
      α) πάνω προς τα κάτω                            γ) την πόλη µου σε µια άλλη πόλη 
      β) κάτω προς τα πάνω                            δ) το χωριό µου σε ένα άλλο χωριό 
25. καίγω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη καίγω σηµαίνει  
      α) πετάω στη θάλασσα πέτρες και ξύλα                    γ) ρίχνω τα σκουπίδια στο καλαθάκι 
      β) ρίχνω στη φωτιά χαρτιά και ξύλα                         δ) πετάω τα παιγνίδια µου από το παράθυρο 
 
26. ξαναβλέπω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ξαναβλέπω σηµαίνει  
      α) πιάνω πάλι κάτι               β) ακούω πάλι κάτι               γ) µυρίζω πάλι κάτι               δ) κοιτάζω 

πάλι κάτι 
27. υψηλά   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη υψηλά σηµαίνει ότι κάτι βρίσκεται  
      α) δίπλα µας               β) πολύ πιο κάτω από µας               γ) πολύ πιο πάνω από µας               δ) 

απέναντι µας 
28. λουκέτο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __  __         
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          Η λέξη λουκέτο σηµαίνει  
      α) το εργαλείο που καρφώνει πρόκες                γ) την κλειδαριά που βάζουµε σε πόρτες, παράθυρα, 

συρτάρια  
      β) το παιδάκι του λύκου                                    δ) πολλά λουλούδια µαζί 
29. χοντρούλικος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη χοντρούλικος σηµαίνει  
      α) κοντός                         β) αδύνατος                         γ) παχύς                         δ) ψηλός 
30. παναθηναϊκός   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη παναθηναϊκός σηµαίνει το όνοµα µιας  
      α) χώρας                         β) οµάδας                         γ) ιστορίας                         δ) γιορτής  
31. καρεκλάς   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη καρεκλάς σηµαίνει αυτόν που φτιάχνει και πουλάει  
      α) κρεβάτια                         β) καθρέπτες                         γ) καρέκλες               δ) τραπέζια 
32. ψιθυριστά   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  ψιθυριστά σηµαίνει  
      α) κρατάω κάποιον πολύ σφιχτά για να µη µου φύγει 
      β) ακούω κάποιον πολύ προσεκτικά για να µάθω αυτά που λέει  
      γ) κοιτάζω κάποιον πολύ προσεκτικά για να τον γνωρίσω 
      δ) µιλάω σε κάποιον πολύ σιγά για να µη µε ακούσουν οι άλλοι  
33. κιτρινούλης   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη κιτρινούλης σηµαίνει αυτόν που έχει χρώµα 
      α) κίτρινο                         β) κόκκινο                         γ) µπλε                         δ) µαύρο  
34. καµηλοπάρδαλη   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη καµηλοπάρδαλη σηµαίνει το ζώο που έχει 
      α) µεγάλα αυτιά, µικρό σώµα και τρέχει πολύ γρήγορα 
      β) µεγάλα µάτια και καµπούρα στην πλάτη 
      γ) πολύ µακρύ και αδύνατο λαιµό, και ψηλά πόδια  
      δ) ψηλά πόδια, µακριά ουρά και σέρνει  την άµαξα 
35. χαζούτσικος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __        
          Η λέξη χαζούτσικος σηµαίνει   
      α) λυπηµένος                         β) έξυπνος                         γ) χαρούµενος               δ) βλάκας 
36. ανοιγοκλείνω 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __      
         Η λέξη ανοιγοκλείνω σηµαίνει  
     α) κλείνω την πόρτα και δεν την ανοίγω                         γ) ανοίγω και κλείνω την πόρτα πολλές 
φορές  
     β) ανοίγω την πόρτα και δεν την κλείνω                         δ) ανοίγω την πόρτα και φεύγω 
 
 
37. παϊδάκι   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         
          Η λέξη παίδάκι σηµαίνει  
      α) τα πέδιλα που φοράµε το καλοκαίρι                        γ) το παιδάκι που τρώει το φαγητό του  
      β) ένα παιχνιδάκι µε το οποίο παίζουν τα παιδιά         δ) το κρέας µε κόκαλο από ζώο που το 

ψήνουµε και το                 τρώµε  
38. πηγαινοέρχοµαι   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __     
          Η λέξη πηγαινοέρχοµαι σηµαίνει  
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      α) κάθε µέρα έρχοµαι στο σχολείο                         γ) όλο το καλοκαίρι πηγαίνω στη θάλασσα 
      β) πάω κι έρχοµαι συνέχεια                                    δ) κάθε Κυριακή πηγαίνω στην εκκλησία 
39. σφαίρα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη σφαίρα σηµαίνει αυτό που ρίχνει  
      α) το τόξο                         β) το όπλο                         γ) η σφεντόνα                         δ) το κανόνι  
 
 
40. στρογγυλά   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη στρογγυλά σηµαίνει όπως το σχήµα του  
      α) τριγώνου                         β) τετραγώνου                         γ) κύκλου                         δ) 

παραλληλογράµµου                                                                                             
41. ασκηµοµούρικος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ασκηµοµούρικος σηµαίνει αυτόν που δεν έχει 
      α) πολλά παιγνίδια               β) ωραίο σπίτι               γ) καινούργιο αυτοκίνητο               δ) όµορφο 

πρόσωπο 
42. αγκάθα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη αγκάθα σηµαίνει το 
      α) µεγάλο αγκάθι               β) µικρό αγκάθι               γ) αγκάθι ενός λουλουδιού               δ) αγκάθι 

ενός δέντρου 
43. αστόλιστος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         
          Η λέξη αστόλιστος σηµαίνει αυτόν που δεν  
      α) είναι στριµωγµένος               β) έχει στόµα               γ) είναι στολισµένος               δ) έχει στυλό 
44. Αµερικάνος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη Αµερικάνος σηµαίνει αυτόν που ζει στην  
      α) Αφρική                         β) Αµερική                         γ) Αυστραλία                         δ) Αυστρία 
45. λίπασµα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη λίπασµα σηµαίνει αυτό που 
      α) τρώνε τα παιδιά για να µεγαλώσουν 
      β) ρίχνουµε στα δέντρα και στα φυτά για να µεγαλώσουν 
      γ) τρώνε τα ζώα για να µεγαλώσουν 
      δ) ρίχνουµε στη θάλασσα για να πιάνουµε τα ψάρια 
46. σήµα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη σήµα σηµαίνει  
      α) την πινακίδα της τροχαίας στο δρόµο                         γ) το αυτοκίνητο του µπαµπά 
      β) την παγίδα για τα άγρια ζώα                                       δ) τη σειρήνα της αστυνοµίας 
47. γλωσσούλα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη γλωσσούλα σηµαίνει  
      α) γλωσσού                     β) κοµµένη γλώσσα                     γ) µικρή γλώσσα                     δ) µεγάλη 
γλώσσα  
48. ακούµπηµα 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ακούµπηµα σηµαίνει  
      α) κουµπώνω κάτι               β) αγγίζω κάτι                 γ) ξεκουµπώνω κάτι                δ) λυγίζω κάτι   
49. ζωηράδα 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη  ζωηράδα σηµαίνει ότι είµαι 
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      α) ζωηρός                         β) ζωντανός                         γ) κοιµισµένος                         δ) πεθαµένος 
50. λυκοφωλιά   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
        Η λέξη  σηµαίνει  
    α) το στάβλο των ζώων          β) τη φωλιά της αλεπούς          γ) το σπίτι των πουλιών          δ) το 
σπίτι του λύκου     
51. κοµµατάρα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη κοµµατάρα σηµαίνει  
      α) µεγάλο και ωραίο κοµµάτι                          γ) κοµµάτι από τούρτα 
      β) µικρό και άσχηµο κοµµάτι                          δ) κοµµάτι από κεϊκ 
52. υπεραγαπώ   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη υπεραγαπώ σηµαίνει  
      α) αγαπώ πάρα πολύ              β) αγαπώ πολύ λίγο              γ) δεν αγαπώ καθόλου              δ) δεν 
αγαπώ κανέναν 
53. σκέτα 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη σκέτα σηµαίνει 
      α) χωρίς τίποτε άλλο                                  γ) χωρίς σκέπασµα 
      β) µε άλλα πράγµατα µαζί                         δ) χωρίς γεύση 
54. καφετής   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη καφετής σηµαίνει αυτόν που  
      α) είναι καφετζής          β) πίνει πολύ καφέ          γ) πηγαίνει στην καφετέρια          δ) έχει χρώµα 
καφέ  
55. διάστηµα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη διάστηµα σηµαίνει το µέρος όπου βρίσκονται 
      α) το φεγγάρι, τα διαστηµόπλοια                            γ) τα άγρια ζώα και τα µεγάλα δέντρα 
      β) τα ψάρια, τα κοχύλια, οι βάρκες                         δ) τα πουλιά, τα σύννεφα, τα αεροπλάνα 
56. ξεκουκουλώνω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ξεκουκουλώνω σηµαίνει  
      α) φοράω το παλτό µου                              γ) βγάζω το παλτό µου       
      β) σκεπάζω το κεφάλι µου                         δ) ξεσκεπάζω το κεφάλι µου 
57. ταµπούρλο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ταµπούρλο σηµαίνει   
      α) πιάνο                         β) φλογέρα                         γ) τύµπανο                         δ) κιθάρα 
58. φτυαριά   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                       ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
           Η λέξη φτυαριά σηµαίνει ότι 
      α) ο εργάτης κρατάει ένα φτυάρι                         γ) πετάω το χώµα µε το φτυάρι 
      β) έχω δύο φτυάρια                                              δ) το µαγαζί που πουλάει φτυάρια 

59. λάµπω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη λάµπω σηµαίνει είµαι 
      α) σκοτεινός               β) φωτεινός               γ) γρήγορος               δ) αργός  
60. αρπακτικός   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη αρπακτικός σηµαίνει αυτόν που  
      α) µιλάει συνέχεια στους άλλους                                       γ) δε µιλάει καθόλου στους άλλους 
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      β) δίνει στους άλλους δικά του πράγµατα                         δ) παίρνει από τους άλλους τα πράγµατά 
τους  

61. φιλοξενία 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη φιλοξενία σηµαίνει ότι 
     α) στο σπίτι µου δε µένει κανείς                               γ) δεν έχω σπίτι για να µείνω 
     β) διώχνω κάποιον από το σπίτι µου                         δ) δέχοµαι κάποιον να µείνει στο σπίτι µου  
62. γυρεύω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη γυρεύω σηµαίνει  
      α) ψάχνω                         β) γυρίζω                    γ) απαγορεύω                    δ) µαγειρεύω 
63. λιγόστεµα 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη λιγόστεµα σηµαίνει ότι κάτι από 
      α) πολύ γίνεται λίγο               β) λίγο γίνεται πολύ               γ) λάδι γίνεται λίπος               δ) λίπος 
γίνεται λάδι 
64. τετραγωνικός 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
         Η λέξη τετραγωνικός σηµαίνει αυτόν που 
     α) γράφει σε τετράδιο           β) έχει σχήµα τριγώνου           γ) έχει σχήµα τετραγώνου           δ)είναι 

προσεκτικός 

 

 

65. συνεργάτης 

      Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
         Η λέξη συνεργάτης σηµαίνει αυτόν που 

     α) δουλεύει µαζί µε άλλους                         γ) δεν δουλεύει καθόλου      

     β) δουλεύει µόνος του                                 δ) δουλεύει πάρα πολύ 

66. καταναγκάζω              

      Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
             Η λέξη καταναγκάζω σηµαίνει  

        α) κάνω αυτό που θέλει κάποιος                                  γ) δεν κάνω αυτό που θέλει κάποιος 

        β) αφήνω κάποιον να κάνει ό,τι θέλει                          δ) βάζω κάποιον να κάνει κάτι που δεν θέλει   

67. αλογατάκι   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη αλογατάκι σηµαίνει  
      α) µεγάλο γατάκι                    β) µεγάλο άλογο                    γ) µικρό γατάκι                    δ) µικρό 

άλογο  
68. ανθρωπάκος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη ανθρωπάκος σηµαίνει   
      α) µικρός άνθρωπος                  β) µεγάλος άνθρωπος                  γ) µαύρος άνθρωπος                  δ) 

λευκός άνθρωπος 
69. αναστέναγµα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   
          Η λέξη αναστέναγµα σηµαίνει να 
      α) είσαι χαρούµενος                   β) κάνεις ουφ και ωχ!                   γ) είσαι γελαστός                  δ) 

είσαι στεγνός 
70. βόσκω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __            
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          Η λέξη βόσκω σηµαίνει  
      α) αρµέγω τα ζώα        β) πηγαίνω τα ζώα να φάνε         γ) κυνηγάω τα ζώα          δ) σκοτώνω τα 

ζώα 

71. κατασκόπευση 

      Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         
           Η λέξη κατασκόπευση σηµαίνει  

       α) παρακολουθώ κρυφά και µαθαίνω τα µυστικά κάποιου 

       β) στοχεύω κάποιον µε το όπλο µου 

       γ) βαδίζω � περπατάω σε κατασκότεινο δρόµο 

      δ) το καλοκαίρι πηγαίνω στην κατασκήνωση 

72. νυσταλέα 
      Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         
        Η λέξη νυσταλέα σηµαίνει  
    α) νηστεύοντας πολύ            β) νυστάζοντας πολύ            γ) νυχτώνοντας γρήγορα            δ) νικώντας 

εύκολα 

73. σκανταλιά   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη σκανταλιά σηµαίνει   
      α) το φαγητό σκορδαλιά                         γ) τη σκανδάλη του όπλου 
      β) µια µεγάλη ζηµιά                               δ) µια µικρή αταξία, πονηριά  
74. ρόδι   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __        

           Η λέξη ρόδι σηµαίνει  
      α) ένα φρούτο µε σκληρή πράσινη φλούδα που µέσα έχει πολλά µαύρα κουκούτσια 
      β) ένα φρούτο µε σκληρή κίτρινη φλούδα που µέσα έχει πολλά κόκκινα σπόρια  
      γ) ένα φρούτο µε λεπτή πράσινη φλούδα που µέσα έχει χρώµα λευκό 
      δ) τη ρόδα που έχει το αυτοκίνητο 
75. γαµπίτσα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη γαµπίτσα σηµαίνει  
      α) µικρή , όµορφη γάµπα            β) µεγάλη, άσχηµη γάµπα            γ) στραβή γάµπα            δ) 

χτυπηµένη γάµπα 
76. αρχιστράτηγος   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη αρχιστράτηγος σηµαίνει  
      α) αρχηγός του σχολείου                         γ) αρχηγός της πατρίδας       
      β) αρχηγός των ζώων                              δ) αρχηγός του στρατού  
77. µικροµάνα 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __    

          Η λέξη µικροµάνα σηµαίνει τη µαµά που 
      α) είναι πολύ µικρή              β) έχει µικρά παιδιά                γ) έχει µεγάλα παιδιά              δ) είναι 

πολύ µεγάλη 
 
 
 
78. χαρακάκι   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη χαρακάκι σηµαίνει  
      α) µικρός χάρακας               β) µεγάλος χάρακας               γ) πλαστικός χάρακας               δ) ξύλινος 

χάρακας 
79. χτενισµατάκι   
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     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη χτενισµατάκι σηµαίνει  
      α) τη µεγάλη χτένα          β) το χτένισµα των µαλλιών          γ) το µικρό χτένι        δ) τα αχτένιστα 

µαλλιά  
80. φασκελώνω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη φακελώνω σηµαίνει  
      α) φακελώνω                         β) φουσκώνω                         γ) µουντζώνω                         δ) 

µουντζουρώνω 
81. ουζάδικο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη ουζάδικο σηµαίνει   
      α) µπουκάλι όπου βάζουµε ούζο                         γ) ποτήρι που έχει ούζο 
      β) µαγαζί που πουλάει ούζο                                δ) παιδί που πίνει ούζο 
82. ψευδολογώ 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη ψευδολογώ σηµαίνει 
     α) λέω ψέµατα               β) ακούω ψέµατα               γ) µου αρέσουν τα ψέµατα               δ) δεν αγαπώ 
τα ψέµατα 
83. περαστικός 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη περαστικός σηµαίνει αυτόν που 
      α) περνάει από κάποιο µέρος                          γ) πηγαίνει ένα µεγάλο ταξίδι  
      β) κάθεται στην καρέκλα του                          δ) µένει σε µια πόλη 
84. κοτζάµ 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη κοτζάµ σηµαίνει τόσο 
     α) γέρος                         β) µεγάλος                         γ) νέος                         δ) ωραίος 
85. πολεµοχαρής 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη πολεµοχαρής σηµαίνει αυτόν που 
     α) πήγε στον πόλεµο και σκοτώθηκε                         γ) παίζει πόλεµο µε τους φίλους του 
     β) στεναχωριέται να πολεµάει                                   δ) χαίρεται να πολεµάει  
86. φυτοφάρµακο   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη φυτοφάρµακο σηµαίνει το φάρµακο που 
      α) πίνουν οι µεγάλοι άνθρωποι για να µην αρρωσταίνουν  
      β) ρίχνουµε στα λουλούδια και στα δέντρα για να µην αρρωσταίνουν 
      γ)  δίνουµε στα ζώα για να µην αρρωσταίνουν 
      δ) πίνουν τα µικρά παιδιά για να µην αρρωσταίνουν 
87. δετός 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη δετός σηµαίνει αυτόν που πρέπει να  
     α) δεθεί                         β) λυθεί                         γ) δοθεί                         δ) γδυθεί 
88. ερηµίτης 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη ερηµίτης σηµαίνει αυτόν που 
     α) αγαπάει την έρηµο                                     γ) ταξιδεύει στην έρηµο 
     β) ζει µόνος του στην ερηµιά                         δ) ταξιδεύει στην ερηµιά 
89. ατύλιγος 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη ατύλιγος σηµαίνει αυτόν που 
     α) είναι λίγος               β) µπορεί να τυλιχθεί               γ) δεν µπορεί να τυλιχθεί               δ) είναι 
τυλιγµένος 
90. αλαφρόµυαλος 
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     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη αλαφρόµυαλος σηµαίνει αυτόν που 
     α) είναι ελαφρύς               β) έχει πολύ µυαλό               γ) δεν έχει µυαλό               δ) είναι βαρύς 
 
 
 
 
 
 
91. πιάστρα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη πιάστρα σηµαίνει  
      α) το τσιµπιδάκι µε το οποίο τα κορίτσια πιάνουν τα µαλλιά τους 
      β) την κρεµάστρα στην οποία κρεµάµε τα ρούχα µας  
      γ) το µανταλάκι µε το οποίο κρεµάµε τα βρεγµένα ρούχα 
      δ) τα πιάτα στα οποία τρώµε το φαγητό µας 
92. σιµώνω   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη σιµώνω σηµαίνει   
      α) φεύγω µακριά               β) έρχοµαι κοντά               γ) τρέχω γρήγορα               δ) περπατώ αργά 
93. παΐδι   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη παΐδι σηµαίνει  
      α) το παιδί που πηγαίνει σχολείο                                  γ) κρέας µε κόκαλο από τα πλευρά των ζώων 

που το τρώµε 
      β) ένα µικρό καλάθι όπου βάζουµε φρούτα                 δ) την πηρούνα που έχει ο µάγειρας για να 

πιάνει το κρέας 
94. τρίζω 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη τρίζω σηµαίνει ότι κάνω θόρυβο 
     α) φίου-φίου, όπως ο αέρας που φυσάει                               γ) ντιν-νταν, όπως η καµπάνα στην 
εκκλησία 
     β) τσίου-τσίου, όπως τα πουλιά στα δέντρα                         δ) κρατσ-κρατς, όπως τα ξύλα στη φωτιά  
95. καβγατζής   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη καβγατζής σηµαίνει αυτόν που 
      α) τρώει πολλά αβγά           β) δεν ακούει τους άλλους           γ) πουλάει αβγά           δ) µαλώνει µε 
τους άλλους 
96. πεισµατάρης   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __    

          Η λέξη πεισµατάρης σηµαίνει αυτόν που  
      α) δεν ξέρει ποιήµατα                                                  γ) δεν αλλάζει ποτέ τη γνώµη του για κάτι  
      β) ακούει πάντα τη γνώµη των άλλων                         δ) ξέρει πολλά ποιήµατα 
97. εγκυµονούσα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

        Η λέξη εγκυµονούσα σηµαίνει  
    α) γυναίκα που έχει στην κοιλιά της µωράκι                         γ) γιαγιά που αγαπάει τα εγγόνια της 
    β) µαµά που φροντίζει τα παιδιά της                                     δ) γυναίκα που έχει πολλά αδέλφια 
98. τοσηδά 
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη τοσηδά σηµαίνει πολύ 
      α) όµορφη                         β) µεγάλη                         γ) µικρή                         δ) άσχηµη 
99. κατάπληξη 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙ __         

             Η λέξη κατάπληξη σηµαίνει  
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         α) µπλέξιµο                         β) έκπληξη                         γ) πληγή                         δ) πλέξιµο 

100. ξοδιάζω 

        Κριτήρια:   Ια __                  Ιβ __          ΙΙα __                 ΙΙβ __        ΙΙΙ __   

             Η λέξη ξοδιάζω σηµαίνει  

         α) ξοδεύω                         β) ξιδιάζω                         γ) ξυλιάζω                         δ) ξινίζω 

101. ακυρώνω 

     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

                    Η λέξη ακυρώνω σηµαίνει  

         α) κάνω κάτι να µην ισχύει                         γ) ισχυρίζοµαι ότι 

         β) κάνω κάτι να ισχύει                                δ) είµαι ισχυρός 
102. καραγκιοζιλίδικος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη καραγκιοζιλίδικος σηµαίνει αυτόν που  
     α) παίζει Καραγκιόζη στην τηλεόραση                   γ) βλέπει Καραγκιόζη στην τηλεόραση 
     β) κάνει αστεία , όπως ο Καραγκιόζης                   δ) πεινάει, όπως ο Καραγκιόζης 
103. δασολόγος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη δασολόγος σηµαίνει αυτόν που 

         α) καίει το δάσος                   β) µένει στο δάσος                    γ) φυλάει το δάσος                        δ) 
µελετάει το δάσος 
 
 
 
 
104. επανέρχοµαι 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη επανέρχοµαι σηµαίνει 
     α) πηγαίνω για πρώτη φορά σε ένα µέρος                         γ) λείπω από ένα µέρος  
     β) φεύγω πάλι από ένα µέρος                                            δ) γυρίζω πάλι σε ένα µέρος  
105. εκτυπωτής 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη εκτυπωτής σηµαίνει  

         α) το µηχάνηµα που τυπώνει σε χαρτί ό,τι γράφουµε στο κοµπιούτερ 

         β) τον άνθρωπο που χτυπάει όποιον βρει µπροστά του 

         γ) τον άνθρωπο που έχει πολλά κτήµατα και τα φυτεύει 

         δ) το κουδούνι του σπιτιού που χτυπάει δυνατά 
106. σβέρκο   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη σβέρκο σηµαίνει το  
      α) πίσω µέρος του ποδιού                          γ) µπροστινό µέρος της πλάτης 
      β) πίσω µέρος του λαιµού                          δ) µπροστινό µέρος του κεφαλιού 
107. λέοντας   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη λέοντας σηµαίνει ένα µεγάλο 
    α) πουλί που πετάει στον ουρανό                         γ) ζώο που ζει στη ζούγκλα 
    β) ζώο που µένει στην αυλή µας                          δ) ψάρι που κολυµπάει στη θάλασσα 
108. αχορτασιά 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη αχορτασιά σηµαίνει   
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      α) δεν τρώω χόρτα                          γ) έχω χορτάσει από το φαγητό       
      β) τρώω τα χόρτα                            δ) δεν έχω χορτάσει φαγητό 
109. µεταξοσκώληκας 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη µεταξοσκώληκας σηµαίνει  

         α) το µετάξι που το τρώνε οι κάµπιες                                  γ) το σκουλήκι που ζει µέσα στο χώµα 

         β) την κάµπια από την οποία βγαίνει το µετάξι                   δ) το σκουλήκι που βάζουµε για 
δόλωµα στα ψάρια              
110. νερολούλουδο   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη νερολούλουδο σηµαίνει το λουλούδι που φυτρώνει  
      α) σε χωράφια               β) σε λίµνες και ποτάµια               γ) στην έρηµο               δ) στην 

ακρογιαλιά 

111. τσαχπίνικος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         

             Η λέξη τσαχπίνικος σηµαίνει  

         α) κλαψιάρικος          β) ναζιάρικος          γ) ζηλιάρικος               δ) µυξιάρικος 

112. πλακουτσοµύτα   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη πλακουτσοµύτα σηµαίνει αυτήν  που 
      α) την έχουν πλακώσει ξύλα και πέτρες                         γ) έχει µεγάλη, φαρδιά , άσχηµη µύτη  
      β) έχει µικρή, λεπτή, όµορφη µύτη                                 δ) έχει πολλή πλάκα 

113. βράβευση 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη βράβευση σηµαίνει 
      α) δίνω βραβείο                    β) είναι βράδυ                    γ) έχει βρέξει                    δ) χτυπώ στα 

βράχια  

114. θαλασσαετός 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη θαλασσαετός σηµαίνει  τον αετό που 
     α) πετάει πάνω από τη θάλασσα                         γ) κρύβεται πίσω από τα βράχια 
     β) πέφτει στη θάλασσα                                       δ) φεύγει από τη θάλασσα 
115. δοκιµαστήριο 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη δοκιµαστήριο σηµαίνει   
      α) το γυµναστήριο όπου γυµναζόµαστε                         γ) τον άνθρωπο που δοκιµάζει το ρούχο 
      β) το ρούχο που δοκιµάζουµε                                         δ) το µέρος όπου δοκιµάζουµε ένα ρούχο 
116. πλατύστοµος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη πλατύστοµος σηµαίνει αυτόν που 
    α) τον πονάει η πλάτη του                                 γ) µας γυρίζει την πλάτη του 
    β) έχει φαγητό στο στόµα του                           δ) έχει µεγάλο στόµα 

 
117. ξέβγαλµα   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη ξέβγαλµα σηµαίνει ότι βγάζω 
      α) τη σαπουνάδα από τα χέρια µου                          γ) κάτι από τις τσέπες µου 
      β) τα παπούτσια µου                                                 δ) τα ρούχα µου 

118. αµάζωχτος 
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       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη αµάζωχτος σηµαίνει αυτόν που 
     α) δεν τον έχουν σκλαβώσει                             γ) δεν τον έχουν φάει 
     β) δε µαζεύει τα πράγµατά του                         δ) δεν τον έχουν µαζέψει  
119. απελευθερωτής 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη απελευθερωτής σηµαίνει αυτόν που  
     α) είναι ελεύθερος                                            γ) ελευθερώνει τους άλλους  
     β) τον ελευθερώνουν οι άλλοι                          δ) αγαπά την ελευθερία  
120. έχθρητα 

      Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __   

           Η λέξη έχθρητα σηµαίνει  

       α) ζήλια                         β) αγάπη                         γ) φιλία                         δ) µίσος  
121. ντουφεκίδι    
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη ντουφεκίδι σηµαίνει 
       α) τη θήκη του ντουφεκιού                         γ) αυτόν που κρατάει το ντουφέκι 
       β) το ντουφέκι                                             δ) τον πυροβολισµό του ντουφεκιού 
122. ηµερεύω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ηµερεύω σηµαίνει 

         α) κάνω ένα άγριο ζώο ήµερο                        γ) βγαίνω βόλτα µόνο την ηµέρα 

         β) ζω σε ένα µέρος                                         δ) αλλάζω τις µέρες στο ηµερολόγιο 

123. αδεκαρία 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                        ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

              Η λέξη αδεκαρία σηµαίνει 

         α) δεν έχω καθόλου χρήµατα, ούτε µία δεκάρα                    γ) έχω µαρκαδόρους από δέκα 

χρώµατα 

         β) είµαι µεγάλος, δέκα χρονών                                             δ) παίζω µε δέκα φίλους µου          

124. θερµόλουτρα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη θερµόλουτρα σηµαίνει  

        α) το µπάνιο µε ζεστό νερό                                               γ) το µπάνιο µε κρύο νερό 

        β)τη µεγάλη συσκευή που ζεσταίνει το νερό                    δ) το ιατρικό εργαλείο που δείχνει τον 

πυρετό         

125. προστατευόµενος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη προστατευόµενος σηµαίνει αυτόν που 
     α) προσέχει τα αυτοκίνητα, όταν βαδίζει στο δρόµο               γ) τον προσέχουµε να µην πάθει τίποτα 
κακό 
     β) µας προσέχει να µην πάθουµε τίποτα κακό                         δ) προσέχει τη δασκάλα, όταν µιλάει 

στο σχολείο 

126. σταθερότητα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη σταθερότητα σηµαίνει ότι 

         α) το λεωφορείο έφυγε από τη στάση                          γ) είµαι στη στάση του λεωφορείου 
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         β) αλλάζω θέση                                                            δ) µένω στη θέση µου 

127. αφρεσκάριστος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη αφρεσκάριστος σηµαίνει αυτόν που φαίνεται 

         α) περιποιηµένος                                                    γ) προσεκτικός 

         β) απεριποίητος                                                      δ) απρόσεκτος 

128. προβληµατίζω 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη προβληµατίζω σηµαίνει 
     α) λύνω ένα πρόβληµα                         γ) δηµιουργώ για κάποιον ένα πρόβληµα  
     β) έχω ένα πρόβληµα                           δ) δε λύνω ένα πρόβληµα  
129. γεννησιµιό 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη γεννησιµιό σηµαίνει 
     α) τα γένια                    β) την ώρα της γέννησης                    γ) τη γενιά                    δ) τη γέµιση 
 

 

130. δεκαεξάρα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη δεκαεξάρα σηµαίνει την κοπέλα που 

         α) είναι 16 χρονών                    γ) είναι µαθήτρια για 16 χρόνια  

         β) έχει 16 κούκλες                    δ) έχει 16 φίλους  
131. ηρωικά   
        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη  ηρωικά σηµαίνει να κάνεις κάτι 
      α)  χωρίς να το θέλεις                          γ) µε θάρρος και χωρίς φόβο 
      β) µε φόβο                                           δ) που θέλεις 
132. αιγοπρόβατα   
     Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη αιγοπρόβατα σηµαίνει ένα κοπάδι από 
      α) κότες και κοκόρια                                  γ) κατσίκια και αρνιά  
      β) αγελάδες και γουρούνια                         δ) λαγούς και κουνέλια  
133. ελαστικότητα 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

        Η λέξη ελαστικότητα σηµαίνει ότι µπορώ 
    α) δύσκολα να κάνω πολλές κινήσεις µε τα µάτια µου 
    β) δύσκολά να κάνω πολλές κινήσεις µε το σώµα µου 
    γ) εύκολα να κάνω πολλές κινήσεις µε τα µάτια µου 
    δ) εύκολα να κάνω πολλές κινήσεις µε το σώµα µου   
134. ραντίζω   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη ραντίζω σηµαίνει   
      α) ρίχνω νερό µε τον κουβά                         γ) ποτίζω τις γλάστρες 
      β) πετάω σταγόνες νερού                             δ) βουτάω µέσα στα νερά 
135. νούφαρο   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη νούφαρο σηµαίνει ένα φυτό µε  
      α) µεγάλα φύλλα, που απλώνεται παντού πάνω στο χώµα 
      β) µικρά φύλλα και αγκάθια, που βγάζει λευκά και κόκκινα λουλούδια 
      γ) µικρά φύλλα που ανεβαίνει πάνω στα διπλανά δένδρα 
      δ) µεγάλα φύλλα, που βρίσκεται πάνω στο νερό των λιµνών  
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136. µεγέθυνση  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη µεγέθυνση σηµαίνει ότι κάνω κάτι να  

         α) φαίνεται κάτι µεγαλύτερο από ό,τι είναι                         γ) φαίνεται κάτι όπως είναι 

         β) φαίνεται κάτι µικρότερο από ό,τι είναι                           δ) µη φαίνεται καθόλου 
137. υπόθετο   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη υπόθετο σηµαίνει κάποιο 
      α) ποτό                              β) φαγητό                    γ) αναψυκτικό                    δ) φάρµακο  
138. υποχρεωτικός   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη υποχρεωτικός σηµαίνει αυτόν που  
      α) έχει χαρά             β) χρωστάει             γ) πρέπει να γίνει οπωσδήποτε             δ) έχει κάποιο 

χρώµα 
139. ζεύγος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη ζεύγος σηµαίνει 
     α) ένα κοπάδι ζώων                           γ) ένας άνδρα και η γυναίκα του  
     β) µια παρέα παιδιών                         δ) ένα παιδί που είναι µόνο του 

140. κλεισούρα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη κλεισούρα σηµαίνει  

         α) η άσκηµη µυρωδιά ενός κλειστού χώρου όπου δεν µπαίνει αέρας 

         β) η εκκλησία της γειτονιάς µας όπου πηγαίνουµε στις γιορτές 

         γ) το κλείσιµο της πόρτας για να µη φεύγει η ζέστη 

         δ) η κλήρωση των δώρων για να τα πάρουν οι τυχεροί 

141. αυτοκινητοδρόµιο   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη αυτοκινητοδρόµιο σηµαίνει  
      α) δρόµος, όπου περνούν µόνο αυτοκίνητα                          γ) µεγάλος δρόµος, όπου γίνονται 

αγώνες αυτοκινήτου  
      β) δρόµος, όπου δεν περνούν αυτοκίνητα                             δ) πεζοδρόµιο, όπου περπατούν µόνο οι 
άνθρωποι 
 

142. υπερνικώ 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη υπερνικώ σηµαίνει  

         α) δε συναντώ εµπόδια σε καµιά προσπάθειά µου 

         β) σταµατώ µπροστά στα εµπόδια και αφήνω την προσπάθειά µου 

         γ) ξεπερνώ τα εµπόδια που υπάρχουν σε µια προσπάθειά µου 

         δ) φοβάµαι τα εµπόδια και δεν τα ξεπερνώ 
143. κραυγάζω   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη κραυγάζω σηµαίνει   
      α) κλοτσάω πολύ δυνατά                         γ) φωνάζω πολύ δυνατά  
      β) µιλάω πολύ σιγά                                  δ) κουράζοµαι πολύ εύκολα 

144. βαρελοποείο  
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        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη βαρελοποιείο σηµαίνει το µέρος όπου 

        α)  αδειάζουν τα βαρέλια                         γ) καίνε τα βαρέλια          

       β) γεµίζουν τα βαρέλια                         δ) φτιάχνουν τα βαρέλια 
145. αηδονίσιος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη αηδονίσιος σηµαίνει αυτόν που 
     α) έχει σχέση µε το αηδόνι             β) πουλάει αηδόνια             γ) νιώθει αηδία             δ) αγαπάει τα 
αηδόνια 
146. πριονιστήριο 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

        Η λέξη πριονιστήριο σηµαίνει το µέρος όπου 
    α) πουλάνε πριόνια         β) κόβουν τα ξύλα µε πριόνι         γ) ακονίζουν πριόνια        δ) αποθηκεύουν 
τα πριόνια  
147. αποβλακωτικός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη αποβλακωτικός σηµαίνει αυτόν που 

         α) κάνει τους άλλους ηλίθιους                          γ) κάνει τους άλλους έξυπνους 

         β) έχει έξυπνους φίλους                                    δ) έχει ηλίθιους φίλους 

148. χείλος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη χείλος σηµαίνει   
      α) το χυλό                    β) τα χείλη                         γ) τη χυλόπιτα                         δ) τη χήνα  
149. αξέχαστος   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη  σηµαίνει αυτόν που 
      α) δεν τον ξεχνάµε ποτέ           β) ξεχνάει συνέχεια           γ) τον ξύνουµε συνέχεια          δ) δεν τον 

ξύνουµε ποτέ 
150. κακοτυπώνω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη κακοτυπώνω σηµαίνει ότι τυπώνω ένα βιβλίο  

         α) σε λίγη ώρα               β) µε ωραίο τρόπο               γ) µε άσχηµο τρόπο               δ) σε πολλή ώρα 

151. υγιαίνω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη υγιαίνω σηµαίνει  

         α) είµαι άρρωστος                                           γ) είµαι αγενής 

         β) είµαι καλά στην υγεία µου                         δ) γεννιέµαι 

152. συµπεθέρα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη συµπεθέρα σηµαίνει ό,τι είναι 

         α) µεταξύ τους οι άνδρες που έχουν παντρευτεί δύο αδελφές 

         β) ο αδερφός του γαµπρού για τη νύφη 

         γ) ο αδερφός της νύφης για το γαµπρό 

         δ) η µητέρα του γαµπρού για τους γονείς της νύφης 

153. θεατρικός 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 
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          Η λέξη θεατρικός σηµαίνει αυτόν που 
      α) αγαπάει το θέατρο             β) έχει σχέση µε το θέατρο             γ) παίζει στο θέατρο             δ) 

βλέπει θέατρο  

154. θολός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη θολός σηµαίνει αυτόν που 

         α) δεν τον βλέπουµε καθόλου                             γ) τον βλέπουµε θαµπά 

         β) τον βλέπουµε πολύ καλά                                δ) έρχεται κοντά µας χωρίς να τον θέλουµε 

 
 
155. παρεξηγήσιµος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη παρεξηγήσιµος σηµαίνει αυτόν που µπορεί να 
     α) µην τον καταλάβουν καθόλου                         γ) µην τον καταλάβουν σωστά  
     β) τον καταλάβουν σωστά                                    δ) τον καταλάβουν λίγο  

156. ψωριάζω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ψωριάζω σηµαίνει  

         α) πηγαίνω για ψώνια                    β) τρώω ψωµί                    γ) έχω ψείρες                    δ) έχω 

ψώρα 

157. κουρέλιασµα 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη κουρέλιασµα σηµαίνει   
      α) αγοράζω καινούργια ρούχα                          γ) κόβω και χαλάω ένα ρούχο  
      β) κόβω τα µαλλιά µου                                     δ) έχω πολλά µαλλιά 

158. διάπλατα   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη διάπλατα σηµαίνει  
    α) λίγο κλειστά                    β) πολύ κλειστά                    γ) λίγο ανοιχτά                     δ) πολύ ανοιχτά 
159. τραπεζιέρης 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη τραπεζιέρης σηµαίνει αυτόν που 
      α) φτιάχνει τραπέζια             β) πουλάει τραπέζια             γ) σερβίρει στα τραπέζια             δ) σπάζει 
τραπέζια 
160. βιβλιοδέτης 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη βιβλιοδέτης σηµαίνει αυτόν που 
     α) γράφει βιβλία                  β) διαβάζει βιβλία                  γ) πουλάει βιβλία                  δ) δένει 
βιβλία 
161. γρηγορώ 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη γρηγορώ σηµαίνει 
     α) είµαι άρρωστος µε γρίπη                         γ) προσέχω να µη συµβεί κάτι κακό  
     β) τρέχω πολύ γρήγορα                                δ) είµαι πολύ γκρινιάρης 

162. πλησιέστερος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη πλησιέστερος σηµαίνει αυτόν που 
     α) βρίσκεται πιο κοντά µας                           γ) βρίσκεται µέσα στο πλυντήριο 
     β) βρίσκεται πιο µακριά µας                         δ) έχει πλυθεί  
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163. θυµαράκι  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη θυµαράκι σηµαίνει  

         α) το αλεύρι που ζυµώνει η µαµά για να κάνει γλυκό 

         β) ένα µικρό φυτό που έχει γαλάζια λουλούδια και ωραία µυρωδιά 

         γ) το θυµιάτισµα που κάνουµε µπροστά στις εικόνες 

         δ) το θυµό που έχουµε όταν µας παίρνουν τα παιχνίδια  

164. βελονωτός 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη βελονωτός σηµαίνει αυτόν που 
     α) ράβει µε µια βελόνα            β) κρατάει µια βελόνα            γ) πατάει µια βελόνα            δ) µοιάζει 

µε βελόνα  

165. Ίκαρος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη Ίκαρος σηµαίνει 
     α) αυτόν που τρώει καρότα                           γ) το καρότσι όπου βάζουµε χώµα 
     β) αυτόν που έχει κουραστεί                         δ) το γιο του ∆αίδαλου 
166. ανεµοσκορπίζω 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη ανεµοσκορπίζω σηµαίνει 
     α) βάζω τα λεφτά µου στον κουµπαρά                          γ) ξοδεύω τα λεφτά µου χωρίς λόγο  
     β) πετάω τα ρούχα µου σε όλο το σπίτι                         δ) κρεµάω τα ρούχα µου στην ντουλάπα 
167. καλουπώνω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη καλουπώνω σηµαίνει  

         α) βάζω τα κεραµίδια πάνω στη στέγη του σπιτιού 

         β) φτιάχνω πρόχειρα µια ταράτσα µε ξύλα, πάνω στα οποία θα ρίξω τσιµέντο 

         γ) σκάβω το χώµα για να βρω τις κολώνες του σπιτιού 

         δ) τοποθετώ σιδερένια κάγκελα στο µπαλκόνι, για να µην πέφτω κάτω 

 

168. ευκιολόπιστος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ευκολόπιστος σηµαίνει αυτόν που πιστεύει 

         α) στους θεούς του Ολύµπου                             γ) στον Χριστό και στην Παναγία 

         β) δύσκολα ό,τι του λένε                                    δ) εύκολά ό,τι του λένε 

169. Χιώτισσα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη Χιώτισσα σηµαίνει αυτήν που  

         α) είναι από τη Χίο                              γ) έχει χνούδια στα ρούχα της 

         β) είναι γεµάτη χιόνια                         δ) µυρίζουν τα χνώτα της     

170. τηλεσκηνοθέτης 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη τηλεσκηνοθέτης σηµαίνει αυτόν που 

         α) αγόρασε µια τηλεόραση για να βλέπει τις ειδήσεις 
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         β) έχει µια σκηνή για να µένει τα καλοκαίρια κοντά στη θάλασσα 

         γ) πουλάει σκοινιά για να δένουµε τα κιβώτια 

         δ) δείχνει στους ηθοποιούς πώς να παίξουν ένα έργο στην τηλεόραση 

171. αντικριστός 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη αντικριστός σηµαίνει αυτόν που βρίσκεται 
    α) δίπλα σε κάποιον άλλο                           γ) απέναντι από κάποιον άλλο  
    β) πίσω από κάποιον άλλο                          δ) κάτω από κάποιον άλλο 

172. καταδύοµαι 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη καταδύοµαι σηµαίνει  

         α) κολυµπάω πάνω στο νερό                              γ) βουλιάζω στον πάτο της θάλασσας                                                         

         β) βουτάω κάτω από το νερό                             δ) πνίγοµαι στη θάλασσα 

173. σχισµή 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη σχισµή σηµαίνει  

         α) σκίσιµο                      β) σχήµα                         γ) χαραµάδα                           δ) στιγµή 

174. αποτράβηγµα 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη αποτράβηγµα σηµαίνει 
     α) φτάνω κάπου                     β) µένω κάπου                     γ) φεύγω από κάπου                     δ) 
πηγαίνω κάπου 
175. στραβοκάνης 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη στραβοκάνης σηµαίνει αυτόν που έχει  
     α)  στραβά πόδια                    β) στραβά χέρια                    γ) στραβό κεφάλι                    δ) στραβά 

αυτιά 

176. βρεχάµενα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη βρεχάµενα σηµαίνει τα 

         α) βρεγµένα ρούχα που στεγνώνουν 

         β) µέρη του πλοίου που βρίσκονται έξω από τη θάλασσα 

         γ) µέρη του πλοίου που βρίσκονται µέσα στη θάλασσα 

         δ) στεγνά ρούχα που βρέχονται 

177. ιδροκόπηµα  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ιδροκόπηµα σηµαίνει  

         α) ιδρώτας που µυρίζει άσχηµα                         γ) πολύς ιδρώτας 

         β) λίγος ιδρώτας                                                 δ) ιδρώτας που δε µυρίζει καθόλου 

178. νεκρώνω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη νεκρώνω σηµαίνει φέρνω 

         α) τη χαρά και το γέλιο                                        γ) τη λύπη και το κλάµα 
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         β) τη γέννηση και τη ζωή                                     δ) την καταστροφή και το θάνατο 

179. σεληνόφωτος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη σεληνόφωτος σηµαίνει αυτόν που φωτίζεται από 

         α) τον ήλιο                       β) τα αστέρια                       γ) το φεγγάρι                        δ) τη γη                                    

180. γονικός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη γονικός σηµαίνει αυτόν που έχει σχέση µε 

         α) τη γέννηση                         β) τους γονείς                         γ) το γόνατο                         δ) τη 

γωνία 

 

181. ανυπολόγιστος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ανυπολόγιστος σηµαίνει  

         α) αµέτρητος                         β) µετρηµένος                         γ) µέτριος                         δ) µέτρο 

182. δρασκελίζω  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         

             Η λέξη δρασκελίζω σηµαίνει  

         α) κολυµπάω στη θάλασσα κάνοντας βουτιές 

         β) περνάω πάνω από ένα εµπόδιο κάνοντας µεγάλο βήµα 

         γ) πηγαίνω στο σπίτι µου περπατώντας αργά 

         δ) παίζω ποδόσφαιρο τρέχοντας πίσω από την µπάλα 

183. αεριώδης  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη αεριώδης σηµαίνει αυτόν που 

         α) έχει τη µορφή αερίου                         γ) τον φυσάει ο αέρας 

         β) βγάζει πολλά αέρια                            δ) πετάει στον αέρα 

184. λέρα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη λέρα σηµαίνει  

         α) βέρα                         β) λύρα                         γ) βρωµιά                         δ) µέρα 

185. δύω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη δύω σηµαίνει  

         α) τρίβοµαι                         β) πλένοµαι               γ) ξύνοµαι                         δ) χάνοµαι  

186. στοιχίζω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη στοιχίζω σηµαίνει  

         α) έχω κάποια τιµή σε χρήµατα                                   γ) βάζω ένα στοίχηµα 

         β) φτιάχνω ένα τείχος                                                  δ) µετράω το βάρος στη ζυγαριά 
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187. βάσανος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

         Η λέξη βάσανος σηµαίνει 
     α) το λουλούδι βασιλικός                         γ) την προσεκτική εξέταση  
     β) τη µεγάλη στενοχώρια                         δ) το στέµµα του βασιλιά 
188. ετοιµόρροπος 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη ετοιµόρροπος σηµαίνει αυτόν που 
     α) τρώει πολύ σορόπι                               γ) κάνει ισορροπία πάνω σε ένα ξύλο 
     β) είναι έτοιµος φτιαχτεί                          δ) είναι έτοιµος να γκρεµιστεί 

189. ακροάτρια 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ακροάτρια σηµαίνει αυτήν που 

         α) µυρίζει τα λουλούδια της άνοιξης 

         β) περπατάει στην άκρη του δρόµου 

         γ) βλέπει µε προσοχή κάποια ταινία στην τηλεόραση 

         δ) ακούει µε προσοχή κάποιον να µιλάει  

190. τέµπερα 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη τέµπερα σηµαίνει 
      α) µια τέντα για τον ήλιο               β) ένα χρώµα για ζωγραφική               γ) τεµπελιά               δ) 
τόµπολα    
191. τρέσα  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη τρέσα σηµαίνει  

         α) τα µανίκια που έχει το πουκάµισο και βάζουµε τα χέρια µας 

         β) την τσέπη που έχουµε στο παντελόνι για να βάζουµε τα λεφτά µας 

         γ) τα κουµπιά που έχει το σακάκι για να το κουµπώνουµε  

         δ) µια όµορφη ταινία που τη ράβουµε στα ρούχα µας για να οµορφύνουν 

192. σκουµπρί 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη σκουµπρί σηµαίνει ένα 

         α) πολύχρωµο σκουφί                    β) νόστιµο ψάρι                   γ) χρυσό σκουλαρίκι                   δ) 

µικρό σκουλίκι 

 

 

 

 

193. δαιµόνιος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη δαιµόνιος σηµαίνει αυτόν που είναι  

         α) λίγη ώρα δεµένος                            γ) πολύ χαζός και ανίκανος 

         β) πολλή ώρα δεµένος                         δ) πολύ έξυπνος και ικανός 

194. φορτωτήρα   
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       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __  

          Η λέξη φορτωτήρα σηµαίνει   
      α) το φορτηγό που είναι φορτωµένο µε κουτιά                         γ) το µηχάνηµα που φορτώνει τα 

εµπορεύµατα 
      β) τον φορτωτή που φορτώνει τα χώµατα                                 δ) τον άνθρωπο που φορτώνει τα 

δέµατα  

195. κανελής 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

           Η λέξη κανελής σηµαίνει αυτόν που 
      α) έχει το χρώµα της κανέλας                         γ) βάζει κανέλα στο φαγητό του 
      β) πουλάει κανέλα                                           δ) αλλάζει τα κανάλια στην τηλεόραση  

196. µουδιάζω 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη µουδιάζω σηµαίνει 
      α) αγοράζω καινούργια ρούχα                         γ) µοιράζω τους µαρκαδόρους µου 
      β) βουλιάζω στην άµµο                                    δ) δεν αισθάνοµαι το πόδι µου και δεν µπορώ να 

περπατήσω  

197. πρωτοτυπώ 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη πρωτοτυπώ σηµαίνει κάνω 

         α) ό,τι και οι άλλοι άνθρωποι                            γ) συνέχεια το ίδιο πράγµα 

         β) κάτι όµοιο µε κάποιον άλλο                          δ) κάτι καινούργιο και ξεχωριστό 

198. ωσότου 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ωσότου σηµαίνει  

         α) µέχρι να                          β) µετά                         γ) πριν                          δ) ύστερα 

199. κρίσιµος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη κρίσιµος σηµαίνει αυτόν που 

         α) έχει µεγάλο ενδιαφέρον για µια υπόθεση 

         β) παίζει µεγάλο ρόλο σε µια υπόθεση 

         γ) έχει µικρό ενδιαφέρον για µια υπόθεση 

         δ) παίζει µικρό ρόλο σε µια υπόθεση 

200. πεντακοσασριά 
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη πεντακοσαριά σηµαίνει 
     α) περίπου πεντακόσιοι (500)                         γ) περίπου πενήντα (50) 
     β) περίπου πέντε (5)                                        δ) περίπου πέντε χιλιάδες (5.000)  

201. ενικός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ενικός σηµαίνει τους τύπους της λέξης που φανερώνουν 

         α) δύο πρόσωπα ή πράγµατα                         γ) πολλά πρόσωπα ή πράγµατα 

         β) ένα πρόσωπο ή πράγµα                             δ) τρία πρόσωπα ή πράγµατα 

202. πολυχρονεµένος 
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        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη πολυχρονεµένος σηµαίνει αυτόν που του εύχονται να ζήσει 

         α) άσχηµα χρόνια                 β) λίγα χρόνια                     γ) καλά χρόνια                       δ) πολλά 

χρόνια 

203. ολιγόζωος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ολιγόζωος σηµαίνει αυτόν που 

         α) δε ζει καθόλου               β) ζει πολύ χρόνο               γ) ζει για πάντα                         δ) ζει λίγο 

χρόνο 

204. ξέφρενος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ξέφρενος σηµαίνει αυτόν που 

         α) έχει ξεπεράσει τα όρια                          γ) κινείται αργά 

         β) κινείται µέσα στα όρια                          δ) σταµατάει απότοµα 

 

 

 

 

 

 

205. ερωδιός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ερωδιός σηµαίνει το 

         α) µεγάλο πουλί µε κοντά πόδια που ζει στις λίµνες και τρώει ψάρια 

         β) µεγάλο πουλί µε ψηλά πόδια που ζει στους βάλτους και τρώει ψάρια και βατράχια 

         γ) µεγάλο πουλί µε ψηλά πόδια που το χειµώνα πηγαίνει σε άλλες ζεστές χώρες 

         δ) µικρό πουλί που πετάει πάνω από τη θάλασσα και τρώει ψάρια 

206. παραλαµβάνω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη παραλαµβάνω σηµαίνει  

         α) παίρνω κάτι                    β) δίνω κάτι                    γ) µου παίρνουν κάτι                    δ) πουλάω 

κάτι 

207. ξεγνοιάζω   
       Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

          Η λέξη ξεγνοιάζω σηµαίνει  
      α) συνεχίζω να ενδιαφέροµαι και να φροντίζω συνέχεια για κάτι 
      β) σταµατώ να ενδιαφέροµαι και να φροντίζω συνέχεια για κάτι  
      γ) ξεχνάω ό,τι µου λένε 
      δ) πηγαίνω στο σπίτι για να ξεκουραστώ  

208. έγκαιρα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη έγκαιρα σηµαίνει  
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         α) µετά την ώρα που πρέπει                                γ) πριν από την ώρα που πρέπει 

         β) ακριβώς την ώρα που πρέπει                          δ) την ώρα που δεν πρέπει 

209. συνθηµατικά  

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη συνθηµατικά σηµαίνει ότι  

         α) λέω κάτι σε κάποιον και το καταλαβαίνουν και οι άλλοι 

         β) πετάω στα σύννεφα µε το αεροπλάνο 

         γ) µιλάω µε κάποιον µόνο όταν είµαστε µόνοι µας 

         δ) λέω σε κάποιον κάτι µε λέξεις ή µε νοήµατα χωρίς οι άλλοι να καταλαβαίνουν τι λέω 

210. µαρσιποφόρο 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη µαρσιποφόρο σηµαίνει το ζώο που έχει 

         α) δύο χέρια στο σώµα του για να αγκαλιάζει το παιδάκι του 

         β) ένα σάκο στην κοιλιά του για να βάζει µέσα το παιδάκι του 

         γ) δύο µάτια στο πρόσωπό του για να βλέπει το παιδάκι του 

         δ) δυο αυτιά στο κεφάλι του ΄για να ακούει το παιδάκι του 

211. ουροδοχείο 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ουροδοχείο σηµαίνει 

         α) γιος                         β) γιοτ                         γ) γιογιό                         δ) γιορτή 

212. κατατόπια 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη κατατόπια σηµαίνει τα 

         α) γνωστά και κεντρικά σηµεία µιας περιοχής                          γ) πολλά καταστήµατα µιας 

περιοχής 

         β) κρυφά και απόκεντρα σηµεία µιας περιοχής                         δ) ωραία τοπία µιας περιοχής 

213. εξευτελίζω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη εξευτελίζω σηµαίνει  

         α) ζηλεύω                    β) ρεζιλεύω                    γ) βασιλεύω                    δ) φιλεύω  

214. τροφαντός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __        

             Η λέξη τροφαντός σηµαίνει  

         α) κοκαλιάρης               β) κακοθρεµµένος               γ) αδύνατος               δ) καλοθρεµµένος 

215. άτλαντας 
        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη άτλαντας σηµαίνει µια σειρά από 
         α) ιστορίες αληθινές ή ψεύτικες                              γ) χάρτες περιοχών ή ιστορικών γεγονότων  
         β) παραµύθια µε ζώα ή ανθρώπους                         δ) εικόνες µε πουλιά ή ψάρια 

216. δίτοµος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 
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             Η λέξη δίτοµος σηµαίνει  

         α) το βαρύ αυτοκίνητο που ζυγίζει δύο τόνους                                   γ) το ποδήλατο που έχει δύο 

τροχούς 

         β) τον οδηγό ταξιδιών που αποτελείται από δύο τόµους                    δ) το ζώο που έχει δύο πόδια             

 

217. ασπλαχνία 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ασπλαχνία σηµαίνει 

         α) ενδιαφέρον για όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια 

         β) αδιαφορία για όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια 

         γ) χαρά επειδή εµείς δεν έχουµε ανάγκη από βοήθεια 

         δ) λύπη επειδή εµείς έχουµε ανάγκη από βοήθεια 

218. εύφορος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη εύφορος σηµαίνει αυτόν που φέρνει 

         α) λίγες βροχές                               γ) πολλές βροχές 

         β) λίγους καρπούς                          δ) πολλούς καρπούς 

219. εύρεση 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη εύρεση σηµαίνει 

         α) χάσιµο                         β) ανακάλυψη                         γ) έλλειψη                         δ) επανάληψη 

220. απρόσµενα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη απρόσµενα σηµαίνει ότι 

         α) δε γίνεται τίποτα                                             γ) κάτι γίνεται χωρίς να το περιµένει κανείς 

         β) όλοι περιµένουν κάτι να γίνει                         δ) γίνονται πολλά πράγµατα µαζί 

221. κατακτήτρια 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη κατακτήτρια σηµαίνει αυτήν που 

         α) χτυπάει ένα ξένο παιδί                               γ) καµαρώνει το παιδί της            

         β) καθαρίζει ένα ξένο σπίτι                           δ) παίρνει µε πόλεµο µια ξένη χώρα 

222. επιστηµονικά 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη επιστηµονικά σηµαίνει ότι 

         α) κάτι λέγεται µε λίγα λόγια κλείνοντας µια συζήτηση 

         β) κάτι µελετάται µε τις αρχές και τις µεθόδους της επιστήµης 

         γ) κάτι κρίνεται µε αρνητικό τρόπο 

         δ) διαλέγω µε αυστηρά κριτήρια τους φίλους µου 

223. µαλλοβάµβακος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 
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             Η λέξη µαλλοβάµβακος σηµαίνει αυτόν που 

         α) είναι φτιαγµένος από µαλλί και βαµβάκι                         γ) έχει βαµβάκια στα µαλλιά του 

         β) ανακατεύει το µαλλί µε το βαµβάκι                                δ) φοράει µπλούζα φτιαγµένη από 

βαµβάκι                            

                                                                                                           και σακάκι φτιαγµένο από µαλλί 

224. καλοθελητής 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη καλοθελητής σηµαίνει αυτόν που 

         α) θέλει το καλό όλων των ανθρώπων 

         β) δήθεν από ενδιαφέρον λέει σε έναν άνθρωπο όσα κακά λόγια λένε οι άλλοι γι� αυτόν 

         γ) θέλει το κακό όλων των ανθρώπων 

         δ) λέει σε έναν άνθρωπο όσα καλά λόγια λένε οι άλλοι γι� αυτόν 

225. συµφιλιωτής 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __  

             Η λέξη συµφιλιωτής σηµαίνει αυτόν που κάνει δύο ανθρώπους να 

         α) είναι φίλοι             β) είναι εχθροί                  γ) τσακώνονται µεταξύ τους                  δ) 

φιλιούνται                                                     

226. µισθωτός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ __         

             Η λέξη µισθωτός σηµαίνει αυτόν που 

         α) δουλεύει χωρίς να παίρνει µισθό 

         β) για τη δουλειά που κάνει πληρώνεται µε ηµεροµίσθια 

         γ) για τη δουλειά που κάνει πληρώνεται µε µισθό 

         δ) έχει σταµατήσει να δουλεύει και παίρνει σύνταξη  

227. εξοντωτικός 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη εξοντωτικός σηµαίνει αυτόν που 

         α) καταστρέφει και σκοτώνει τα πάντα                         γ) δίνει νερό στα ζώα 

         β) βοηθάει όλους τους ανθρώπους                                δ) δίνει φαγητό στα πουλιά 

 

 

 

228. πρόωρος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη πρόωρος σηµαίνει αυτόν που είναι έτοιµος 

         α) νωρίτερα από την εποχή του  

         β) αργότερα από την εποχή του  

         γ) ακριβώς στην εποχή του  

         δ) κοντά στην εποχή του  

229. βρύο 



 462

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη βρύο σηµαίνει ένα φυτό 

         α) µε πολλά χρώµατα που φυτρώνει στον κήπο 

         β) που φυτρώνει σε µέρη µε ήλιο και ζέστη 

         γ) σαν χνούδι που φυτρώνει σε µέρη µε σκιά και υγρασία 

         δ) µε ένα χρώµα που φυτρώνει στη γλάστρα 

230. δικαιούχος 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη δικαιούχος σηµαίνει αυτόν που 

         α) δεν έχει καµία δικαιολογία                          γ) έχει µία δικαιολογία   

         β) δεν έχει κανένα δικαίωµα                            δ) έχει κάποιο δικαίωµα 

231. ανακριβής 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη ανακριβής σηµαίνει 

         α) λανθασµένος                         β) σωστός                         γ) ανακριτής                         δ) µαχητής 

232. παστεριώνω 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη παστεριώνω σηµαίνει ότι 

         α) ρίχνω ζάχαρη στο γάλα για να φύγουν τα µικρόβια 

         β) δεν πίνω γάλα επειδή φοβάµαι τα µικρόβια 

         γ) σκεπάζω το ποτήρι µε το γάλα για να µη µπουν µέσα τα µικρόβια 

         δ) ζεσταίνω πάρα πολύ το γάλα και µετά το παγώνω για να πεθάνουν τα µικρόβια 

233. αναισθητοποίηση 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη αναισθητοποίηση σηµαίνει τον τρόπο, µε τον οποίο ο άνθρωπος 

         α) φοβάται τον πόνο                                        γ) καταλαβαίνει τον πόνο 

         β) δεν καταλαβαίνει τον πόνο                         δ) δεν φοβάται τον πόνο 

234. άρκτος 
        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη άρκτος σηµαίνει 
         α) αρκούδα                         β) αλεπού                         γ) λύκος                         δ) τσακάλι 
235. αγορανοµία 
        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη αγορανοµία σηµαίνει την υπηρεσία που  
         α) φέρνει το νερό στις πόλεις                                           γ) συνδέει τα τηλέφωνα των σπιτιών 
µεταξύ τους   
         β) ελέγχει τα προϊόντα και τις τιµές τους                         δ) παράγει το ηλεκτρικό φως  
236. βάβα 

        Κριτήρια:   Ια __         Ιβ __                         ΙΙα __         ΙΙβ __                         ΙΙΙα __        ΙΙΙβ ٱ 

             Η λέξη βάβα σηµαίνει 

         α) µπαµπάς                              β) παππούς                              γ) µαµά                         δ) γιαγιά      
 


