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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Η Γλώσσα 

Η γλώσσα αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόµενο που 

σχετίζεται µε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής. Αποτελεί, εξάλλου, το 

κυριότερο µέσο µε το οποίο ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις. Ο πιο συνηθισµένος 

ορισµός της γλώσσας τη θέλει να αποτελεί «σύστηµα επικοινωνίας». Ένας άλλος 

ορισµός, του Sapir, υποστηρίζει ότι: «η γλώσσα είναι αποκλειστικά ανθρώπινη και µη 

ενστικτώδης µέθοδος για να µεταδίδουµε ιδέες, συγκινήσεις και επιθυµίες µε τη 

βοήθεια συµβόλων εκουσίως παραγόµενα» (Lyons, 1992:21) Ο ορισµός αυτός, όµως, 

είναι τόσο ευρύς που περιλαµβάνει όχι µόνο τις φυσικές γλώσσες, αλλά και όλα τα 

άλλα τεχνητά συστήµατα επικοινωνίας που έχουν δηµιουργηθεί από τον άνθρωπο, 

όπως για παράδειγµα τα µαθηµατικά σύµβολα ή «τη γλώσσα του σώµατος» 

(Φιλιππάκη Warburton, 1992: 14). Το κύριο διακριτικό ανάµεσα στις φυσικές και τις 

τεχνητές γλώσσες είναι ότι οι φυσικές γλώσσες έχουν διπλή άρθρωση, δηλαδή δίνουν 

στους οµιλητές τη δυνατότητα να παράγουν άπειρο αριθµό προτάσεων στηριγµένοι 

στις ελάχιστες φθογγικές / ηχητικές µονάδες που διαθέτουν. 

Παρόλα αυτά, µετά από µία ανασκόπηση στους διάφορους ορισµούς που 

έχουν διατυπωθεί σχετικά µε τη γλώσσα, το συµπέρασµα είναι ένα: οι γλώσσες είναι 

συστήµατα συµβόλων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της επικοινωνίας (Lyons, 

1992: 26). Για να είναι όµως δυνατή η επικοινωνία προϋποτίθεται ότι οι οµιλητές 

γνωρίζουν τη χρήση του κώδικα, δηλαδή της γλώσσας στην οποία επιδιώκεται η 

επικοινωνία.  

Όσοι ασχολούνται µε τη γλώσσα συµφωνούν ότι πρέπει να χαρακτηριστεί 

ετερογενής και όχι οµοιογενής. Η ετερογένεια, δηλαδή η πολυµορφία της γλώσσας, 

συνδέεται µε το δυναµισµό και τη διαρκή κινητικότητά της. Σύµφωνα µε τον Labov, 

«η µελέτη της γλωσσικής ποικιλίας επιτρέπει τη συγχρονική εξέταση της γλωσσικής 

µεταβολής, εφόσον η µεταβολή αυτή είναι το αποτέλεσµα µιας πολύπλοκης 

διαδικασίας όπου εµπλέκονται διαφόρων ειδών παράµετροι και µεταβλητές» (όπως 

παρατίθεται στο, Ιορδανίδου,  1999: 1). Για τον λόγο αυτό, τα προβλήµατα που θέτει 

αυτή η πολυµορφία εντάσσονται σε ποικίλα πεδία έρευνας. Έτσι, οι απόπειρες να 

ερµηνευθεί η γλώσσα υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, δεν έλειψαν ποτέ. 

Ουσιαστικά, όµως, το φαινόµενο της γλώσσας παρέµενε ανερµήνευτο και ανεξήγητο, 
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µέχρι την εποχή που εµφανίστηκε η νεότερη γλωσσολογία, δηλαδή στα µέσα της 

δεύτερης δεκαετίας του αιώνα µας.  

Ο εισηγητής της σύγχρονης γλωσσολογίας Ferdinand de Saussure  διακρίνει 

τη γλώσσα σε λόγο και οµιλία. Ο λόγος αποτελεί τη συστηµατική πλευρά της 

γλώσσας. Είναι ένα σύστηµα, το οποίο αποτελείται από έναν αριθµό στοιχείων µε 

συγκεκριµένες λειτουργίες. Η οµιλία αποτελεί την πραγµάτωση του λόγου. Κάθε 

µέλος της γλωσσικής κοινότητας όταν θέλει να επικοινωνήσει µε τα υπόλοιπα πρέπει 

να µιλήσει. Απ’ όλα αυτά προκύπτει πως η γλωσσολογία µελετά τη γλώσσα ως 

ανεξάρτητη πραγµατικότητα που διέπεται από τις δικές της αρχές και τους δικούς της 

νόµους. 

Μία από τις κύριες αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας είναι ότι, η προφορική 

γλώσσα είναι βασικότερη από τη γραπτή (Lyons, 1992: 29). Η δοµική προτεραιότητα 

του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού είναι εύκολο να εξηγηθεί. Αν θεωρήσουµε 

ότι κάθε αποδεκτή προφορική πρόταση µπορεί να µετατραπεί σε µια αποδεκτή 

γραπτή πρόταση, τότε η παραπάνω παραδοχή δεν ισχύει. Η δοµή των γραπτών 

προτάσεων εξαρτάται από αναγνωρίσιµες διακρίσεις σχηµάτων και η δοµή των 

προφορικών προτάσεων από αναγνωρίσιµες διακρίσεις ήχων. Στην παραπάνω ιδεατή 

περίπτωση κάθε γραπτή πρόταση θα έχει την ίδια εσωτερική δοµή µε την αντίστοιχη 

προφορική πρόταση. ∆εν είναι αποδεκτοί, όµως, όλοι οι συνδυασµοί φθόγγων. Η 

δυνατότητα των φθόγγων µιας συγκεκριµένης γλώσσας να συνδυάζονται µεταξύ τους 

εξαρτάται από τις ιδιότητες του ίδιου του µέσου· για παράδειγµα, ορισµένοι 

συνδυασµοί φθόγγων είναι, είτε αδύνατον, είτε πολύ δύσκολο να προφερθούν. Από 

την άλλη πλευρά, η δυνατότητα συνδυασµού των γραµµάτων δεν είναι µε κανέναν 

τρόπο προβλέψιµη από το σχήµα τους. Εποµένως, η προφορική γλώσσα είναι, από 

δοµική άποψη, πιο βασική από τη γραπτή. 

Η λειτουργική προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού 

είναι πιο εύκολο να εξηγηθεί. Αρκεί να λάβουµε υπόψη µας ότι η προφορική γλώσσα 

χρησιµοποιείται για περισσότερους σκοπούς απ’ ό,τι η γραπτή, ενώ η γραπτή 

υποκαθιστά την προφορική µόνο σε περιπτώσεις όπου η δεύτερη κρίνεται ανεπαρκής, 

αδύνατη ή αναξιόπιστη. Ακόµα, η εφεύρεση και ευρεία πλέον διάδοση του 

τηλεφώνου επιτρέπει τη χρήση του προφορικού λόγου σε περιπτώσεις όπου στο 

παρελθόν επιβαλλόταν η γραπτή επικοινωνία (Lyons, 1992: 33). 

Τέλος, η βιολογική προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού 

ενισχύεται από την άποψη ότι οι άνθρωποι είναι γενετικά προετοιµασµένοι όχι µόνο 
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να αποκτήσουν τη γλώσσα, αλλά και να παράγουν και να αναγνωρίζουν τους 

φθόγγους της γλώσσας.  

 

1.2 Η Γλωσσολογία 

Εφόσον, η γλώσσα µπορεί να µελετηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Έτσι, και το πεδίο της γλωσσολογίας µπορεί να διαιρεθεί σε επιµέρους τοµείς, 

ανάλογα µε την ιδιαίτερη έµφαση που δίνει σ’ ένα σύνολο φαινοµένων ή υποθέσεων, 

απ’ ό,τι σε κάποιο άλλο. 

Μια διάκριση που µπορεί να γίνει είναι ανάµεσα στη γενική και στην 

περιγραφική γλωσσολογία. Η γενική γλωσσολογία ασχολείται µε τη µελέτη της 

γλώσσας εν γένει, για παράδειγµα, βασικό της ερώτηµα είναι: «Τι είναι γλώσσα;», 

ενώ η περιγραφική γλωσσολογία ασχολείται µε την περιγραφή συγκεκριµένων 

γλωσσών. Ωστόσο, η καθεµία εξαρτάται έµµεσα ή άµεσα από την άλλη. Έτσι, η 

γενική γλωσσολογία παρέχει τις έννοιες και τις κατηγορίες µε τις οποίες αναλύονται 

οι συγκεκριµένες γλώσσες και η περιγραφική γλωσσολογία µε τη σειρά της παρέχει 

τα δεδοµένα που αντικρούουν ή επιβεβαιώνουν τις προτάσεις και θεωρίες που θέτει η 

γενική γλωσσολογία (Lyons, 1992: 52). 

Μια άλλη διάκριση µπορεί να γίνει ανάµεσα στη διαχρονική περιγραφή µιας 

γλώσσας, η οποία αφορά την ιστορική εξέλιξη µιας γλώσσας µέσα στο χρόνο και 

αποτελεί αντικείµενο της ιστορική γλωσσολογίας, και στη συγχρονική περιγραφή 

µιας γλώσσας, όπου είναι µη ιστορική και παρουσιάζει τη γλώσσα όπως είναι σε 

κάποια συγκεκριµένη στιγµή µέσα στο χρόνο (Lyons, 1992: 53). 

Μια τρίτη διάκριση γίνεται ανάµεσα στη θεωρητική και την εφαρµοσµένη 

γλωσσολογία. Η θεωρητική γλωσσολογία µελετά τη γλώσσα και τις γλώσσες 

προσπαθώντας να κατασκευάσει µια θεωρία των δοµών και των λειτουργιών τους, 

χωρίς να αναφέρεται σε πρακτικές εφαρµογές. Αντίθετα, η εφαρµοσµένη 

γλωσσολογία ενδιαφέρεται για την εφαρµογή των εννοιών και των πορισµάτων της 

γλωσσολογίας µέσα από πρακτικές εφαρµογές, όπως για παράδειγµα µέσα από τη 

γλωσσική διδασκαλία (Lyons, 1992: 23). 

Για την τέταρτη και τελευταία διάκριση δεν υπάρχει αποδεκτή ορολογία, 

οπότε υιοθετούµε τους όρους µικρογλωσσολογία και µακρογλωσσολογία. Η 

µικρογλωσσολογία ασχολείται αποκλειστικά µε τη δοµή των γλωσσικών 

συστηµάτων, ενώ η µακρογλωσσολογία ασχολείται µε όσα σχετίζονται µε 
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οποιονδήποτε τρόπο µε τη γλώσσα εν γένει και τις επιµέρους γλώσσες (Lyons, 1992: 

54).   

 

1.3  Η θεωρητική γλωσσολογία και η µορφολογία 

Η θεωρητική γλωσσολογία, όπως προαναφέραµε προσπαθεί να κατασκευάσει 

µια θεωρία των δοµών και των λειτουργιών της γλώσσας και  περιέχει τους εξής 

τοµείς: 

α) την µορφολογία, η οποία ασχολείται µε τη διερεύνηση και την ανάλυση 

των λέξεων, 

β) την φωνολογία, η οποία ασχολείται µε το σύστηµα των γλωσσικών ήχων, 

γ) την σύνταξη, η οποία ασχολείται µε τη δοµή των προτάσεων και  

δ) τη σηµασιολογία, η οποία θέτει ως στόχο της τη διερεύνηση των σηµασιών. 

 Η µορφολογία τοποθετείται στον πυρήνα της γλωσσολογικής έρευνας και 

αυτό γιατί ασχολείται µε τη µελέτη των λέξεων, οι ιδιότητες των οποίων εξετάζονται 

σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης (Ράλλη, 2001: 15). Οι λέξεις έχουν φωνολογικές 

ιδιότητες. Όταν συνδυάζονται µεταξύ τους δηµιουργούν προτάσεις και έτσι 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία. Οι περισσότερες απ’ αυτές, όµως, αποτελούνται από 

επιµέρους συστατικά, που είναι φορείς µορφής και σηµασίας και τα οποία 

συµπλέκονται σε συγκεκριµένες δοµές, σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες και 

αρχές. Η µορφολογία, λοιπόν, διερευνά και αναλύει τις λέξεις, προτείνοντας γι’ αυτό 

το σκοπό συγκεκριµένες θεωρητικές προσεγγίσεις. Επειδή, λοιπόν, αποτελείται από 

κανόνες και αρχές βάσει των οποίων σχηµατίζονται οι λέξεις από τα επιµέρους 

συστατικά, θεωρείται γραµµατικός τοµέας.  Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της 

βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε τους άλλους τοµείς της γραµµατικής, τη φωνολογία, 

τη σύνταξη και τη σηµασιολογία.  

 Τα βασικά αντικείµενα ανάλυσης και τα πρωτογενή στοιχεία του τοµέα της 

µορφολογίας είναι οι λέξεις και τα µορφήµατα. Οι λέξεις παίζουν σηµαντικότατο 

ρόλο στη γλώσσα. ∆ιακρίνονται εύκολα γιατί, φέρουν έναν τόνο (φωνολογικό 

κριτήριο), έχουν ολοκληρωµένη σηµασία (σηµασιολογικό κριτήριο), αποτελούν 

αυτοτελείς ενότητες, την εσωτερική δοµή των οποίων δεν επηρεάζει η σύνταξη 

(συντακτικό κριτήριο) και µεσολαβούν παύσεις µεταξύ τους στο γραπτό λόγο ( 

Ράλλη, 2001: 29).  
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 Τα µορφήµατα είναι, τα ελάχιστα συστατικά των λέξεων που είναι φορείς 

µορφής και σηµασίας. Για την αναγνώριση ενός µορφήµατος λαµβάνονται υπόψη τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

• η ύπαρξή του σε περισσότερες από µια λέξεις και 

• η ίδια συνεισφορά στο νόηµα των λέξεων, όπου αυτό ανιχνεύεται.  

Για παράδειγµα: χτενίζ-ω, χτενίζ-οµαι,  

   τραγουδ-ώ, τραγούδ-ι, τραγουδ-ιστής 

Τα µορφήµατα που προκύπτουν από τη µορφολογική ανάλυση των λέξεων 

διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στα ελεύθερα και στα δεσµευµένα. 

Ελεύθερα είναι τα µορφήµατα που εντοπίζονται στις λέξεις χωρίς εσωτερική 

µορφολογική δοµή, όπως: και, µε, χωρίς, σήµερα, κ.λ.π. ∆εσµευµένα είναι αυτά που 

δεν υπάρχουν ελεύθερα σε φράσεις και για να χρησιµοποιηθούν υπόκεινται 

υποχρεωτικά στη διαδικασία του συνδυασµού µε άλλα µορφήµατα, όπως: -ος, -ο, 

 -ακι, -ικ-, λουλούδ-, τραγουδ-, α-, -οµαι, µπαλ-, κ.λ.π. 

 Τα δεσµευµένα µορφήµατα, ωστόσο, που βρίσκονται σε λέξεις µε εσωτερική 

µορφολογική δοµή διακρίνονται σε θέµατα και προσφύµατα. Ως θέµατα θεωρούµε τις 

βάσεις για τη δηµιουργία των λέξεων και αυτά που είναι κυρίως υπεύθυνα για τη 

σηµασία, όπως: παιδ-, γοµ-, φιλ-, υπάρχ-, νοµίζ-, κ.λ.π. Τα προσφύµατα ανάλογα µε 

τη θέση που λαµβάνουν ως προς το θέµα χωρίζονται σε προθήµατα, όπως: ευ- στο 

ευτυχής, α- στο άπιαστος, κλπ. και επιθήµατα, όπως: -ακι στο κοριτσάκι και –ω στο 

τρέχω κ.λ.π. 

 Τρεις είναι οι µορφολογικές διαδικασίες σχηµατισµού λέξεων, η κλίση, η 

παραγωγή και η σύνθεση. Κλίση είναι η διαδικασία σχηµατισµού διαφορετικών 

µορφών µιας λέξης, οι οποίες δηµιουργούνται από το συνδυασµό συγκεκριµένου 

θέµατος και κλιτικών προσφυµάτων, όπως: ο µαθητ- ής, του µαθητ- ή, τον µαθητ- ή, 

µαθητ- ής, οι µαθητ- ές, των µαθητ- ών, τους µαθητ- ές, µαθητ- ές. Παραγωγή είναι η 

διαδικασία σχηµατισµού νέων λέξεων, συνήθως µετά το συνδυασµό θέµατος και 

παραγωγικού προσφύµατος, όπως: παίζ-ω > παι-χνίδι, άσπρ- ος > ασπρ- ίζω, άσχηµ- 

ος > άσχηµ- α. Σύνθεση είναι η διαδικασία που δηµιουργεί µορφολογικά πολύπλοκα 

στοιχεία από τουλάχιστον δύο θέµατα.  
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1.4 Η σύνθεση των λέξεων 

Στη Νεοελληνική Κοινή η σύνθεση είναι µια εξαιρετικά παραγωγική 

διαδικασία. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να διευκρινίσουµε πως ο όρος «Νεοελληνική 

Κοινή» αναφέρεται στη γλώσσα που κανονικά γράφουν και µιλούν στην καθηµερινή 

ζωή   τους οι µέσης µόρφωσης Έλληνες των αστικών κέντρων (Mackridge, 1990: 54). 

Στη σύνθεση των λέξεων, λοιπόν, η λέξη προκύπτει από το συνδυασµό λέξεων 

µορφηµάτων που υπάρχουν ανεξάρτητα από αυτή, λ.χ., αλατοπίπερο, µολυβοθήκη, 

τρεµοσβήνω (Παυλίδου, 2005:64). 

Όλες οι σύνθετες λέξεις, λοιπόν, στην Νεοελληνική Κοινή, έχουν τόνο, 

χαρακτηριστικό που καθιστά τα σύνθετα µια φωνολογική ενότητα, που στη διεθνή 

βιβλιογραφία αποκαλείται φωνολογική λέξη. Ωστόσο, ο τόνος ενός σύνθετου µπορεί 

να συµπίπτει µε τον τόνο ενός από τα συστατικά του, όπως: µαρουλοσαλάτα, πβ. 

σαλάτα,  ή να διαφέρει, όπως: αυγολέµονο, πβ. λεµόνι. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό 

των σύνθετων ότι έχουν συγκεκριµένη σηµασία που έχουν, η οποία δεν πηγάζει 

πάντα από τις σηµασίες των επιµέρους χαρακτηριστικών τους. Σε αντίθεση µε τις 

φράσεις που παρουσιάζουν σηµασιολογική διαφάνεια, -αυτές δηλαδή που η σηµασία 

τους προκύπτει από το άθροισµα των σηµασιών των λέξεων που τις αποτελούν-, τα 

σύνθετα παρουσιάζουν σηµασιολογική αδιαφάνεια και η σηµασία τους είναι πολλές 

φορές διαφορετική από τα επιµέρους συνθετικά µέρη. Το µέγεθος της 

σηµασιολογικής αδιαφάνειας κυµαίνεται ανάλογα µε την περίπτωση. Έτσι, ενώ στο 

σύνθετο «γαλανοµάτης» η σηµασία ορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά «γαλανός» 

και «µάτι», το σύνθετο «σπαγκοραµµένος» δηλώνει τον «τσιγκούνη», ανεξάρτητα 

από τα συστατικά του «σπάγκος» και «ραµµένος» και το σύνθετο «ελαφρόµυαλος» 

τον «επιπόλαιο», σηµασία που απορρέει µόνο µεταφορικά από τα επιµέρους 

συστατικά «ελαφρύς» και «µυαλό». Ένα ακόµη χαρακτηριστικό των σύνθετων είναι 

ότι, τα συστατικά τους δεν είναι πάντα ολόκληρες λέξεις. Πρόκειται συνήθως για τα 

θέµατα που αποµένουν όταν αφαιρέσουµε τα κλιτικά επιθήµατα. Για παράδειγµα:  

α. αλατοπίπερο    < αλάτ- πιπέρ-  πρβλ.  αλάτι  πιπέρι 

β. χτυποκάρδι      < χτυπ- καρδ-  πρβλ.  χτυπώ  καρδιά 

  Άλλο βασικό χαρακτηριστικό που παρατηρούµε στις σύνθετες λέξεις είναι ο 

δείκτης της σύνθεσης. Πρόκειται για το φωνήεν /ο/, που συνδέει τα συστατικά του 

σύνθετου και διασφαλίζει τη µετάβαση από το ένα συνθετικό στο άλλο. Για 

παράδειγµα:  

  καραβόπανο   <   καραβ-ό-πανο 
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  ντοµατοσαλάτα <   ντοµατ-ο-σαλάτα 

  χασαποµάχαιρο <   χασαπ-ο-µάχαιρο 

  τραπεζοµάντηλο <   τραπεζ-ο-µάντηλο 

Έχει παρατηρηθεί πως το -ο- που εµφανίζεται ανάµεσα στα συστατικά των 

σύνθετων δεν έχει άλλη λειτουργία, πέρα από τη σύνθεση των συστατικών µεταξύ 

τους. Έτσι, υπεύθυνος για την εµφάνισή του είναι ένας διορθωτικός κανόνας, ο 

οποίος τακτοποιεί τη µορφή των σύνθετων, εισάγοντας το -ο-, όπου αυτό επιτρέπεται, 

και λειτουργεί µετά την εφαρµογή των κανόνων σχηµατισµού των σύνθετων λέξεων 

(Ράλλη, 2006:39). Παρατηρούµε, όµως, ότι το -ο- δεν εµφανίζεται πριν από 

ουσιαστικό που αρχίζει από φωνήεν, όπως: οµορφάντρας    πβ.  οµορφοάντρας 

                κακάσχηµος     πβ.  κακοάσχηµος 

                ορθάνοιχτος     πβ.  ορθοάνοιχτος 

                αξιαγάπητος     πβ.  αξιοαγάπητος  

 Αυτό το γεγονός ερµηνεύεται φωνολογικά στα ελληνικά µε το νόµο της 

ηχητικής ιεραρχίας, σύµφωνα µε τον οποίο το /ο/ αποβάλλεται, όταν έπονται τα 

ισχυρότερα στην κλίµατα ιεραρχίας φωνήεντα /a/ και /e/ και κυρίως, όταν αυτά είναι 

τονισµένα.  

 Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις στην ελληνική γλώσσα όπου το -ο- 

εµφανίζεται, παρόλο που το δεύτερο συνθετικό αρχίζει από φωνήεν, όπως για 

παράδειγµα: πηγαινοέρχοµαι  πβ.  πηγαινέρχοµαι 

          µαυρόασπρος πβ.  µαυράσπρος  

 Με κριτήριο τη λειτουργική σχέση ανάµεσα στα δύο συνθετικά µέρη του 

σύνθετου, διακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες συνθέτων: τα σύνθετα µε σχέση 

εξάρτησης και αυτά µε σχέση παράταξης. Η πρώτη κατηγορία διαιρείται στα δύο 

υποκατηγορίες, τα υποτακτικά σύνθετα και σε αυτά που το εξαρτώµενο µέλος 

αποδίδει µια ιδιότητα στο βασικό. Για παράδειγµα, στις λέξεις νυχτοπούλι και 

αγριάνθρωπος υπάρχει µια σχέση εξάρτησης µε υπόταξη, ενώ στη λέξη οµορφόπαιδο  

το εξαρτώµενο µέλος αποδίδει ιδιότητα στο βασικό. Αντίθετα στις λέξεις 

αλατοπίπερο και πικρόγλυκος έχουµε σχέση παράταξης.   

 Σηµασιολογικά παρατηρούµε πως ορισµένα σύνθετα αναπτύσσουν σηµασίες 

που δεν προέρχονται από τα επιµέρους συστατικά τους. Αυτό το φαινόµενο 

ονοµάζεται σηµασιολογική αδιαφάνεια. Για παράδειγµα, σηµασιολογική αδιαφάνεια 

έχουµε στις σύνθετες λέξεις αλογοουρά και ψυχοκόρη. 
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 Στα σύνθετα µε σχέση εξάρτησης, µεταξύ των συνθετικών µελών, το στοιχείο 

που προσδιορίζει τη γραµµατική κατηγορία και τη βασική σηµασία στο συντακτικό 

σχηµατισµό, βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της δοµής και λέγεται κεφαλή. Έτσι, όταν ο 

προσδιορισµός είναι επιθετικός, όπως για παράδειγµα στη λέξη ανοιχτόχρωµος, το 

επίθετο «ανοιχτός» προηγείται της κεφαλής «χρώµα». Όταν έχουµε ονοµατικό 

προσδιορισµό, όπως στη λέξη µολυβοθήκη, το ουσιαστικό «µολύβι» προηγείται της 

κεφαλής «θήκη». Άρα, όσον αφορά στα ελληνικά, στα σύνθετα µε σχέση εξάρτησης 

η κεφαλή αποτελεί το συνθετικό µέρος που τοποθετείται στα δεξιά της δοµής, όπως, 

παράδειγµα, στις λέξεις χρυσόσκονη, χρονόµετρο, αγριάνθρωπος, ανοιχτόµυαλος, 

ξεροκέφαλος, οµορφάντρας, κ.λπ.. Η κεφαλή, όµως, δεν είναι υπεύθυνη µόνο για τη 

γραµµατική κατηγορία του σύνθετου, αλλά και για άλλα µορφοσυντακτικά και 

σηµασιολογικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι, το γένος και η βασική σηµασία του 

σύνθετου. Για παράδειγµα: 

 Σύνθετο  Α’ συνθετικό  Β’ συνθετικό 

 χρυσόσκονη  χρυσός   σκόνη 

 [Ο, ΘΗΛ.]  [Ε, ΑΡΣ.]  [Ο, ΘΗΛ.] 

 µαυροπούλι  µαύρος   πουλί 

 [Ο, ΟΥ∆.]  [Ε, ΑΡΣ.]  [Ο, ΟΥ∆.] 

 στοµαχόπονος  στοµάχι  πόνος 

 [Ο, ΑΡΣ.]  [Ο, ΟΥ∆.]  [Ο, ΑΡΣ.] 

 Πρόβληµα, όµως, σχετικά µε τη θέση της κεφαλής εντοπίζεται στα 

παρατακτικά σύνθετα, στα οποία κανένα από τα δύο συνθετικά µέρη δεν είναι πιο 

βασικό από το άλλο. Έτσι, υποστηρίζουµε την άποψη ότι σε αυτά τα σύνθετα η 

έννοια της κεφαλής δεν έχει νόηµα. Γι’ αυτό το λόγο κιόλας στα παρατακτικά 

σύνθετα τα δύο συνθετικά µέρη παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς το ένα 

από τα δύο να αποτελεί τη βάση του σύνθετου και η σηµασία του σύνθετου 

δηµιουργείται από το άθροισµα των σηµασιών των συστατικών. Τα ακόλουθα 

παραδείγµατα είναι ενδεικτικά της σύνθεσης αυτού του τύπου: 

αυγολέµονο  <   αυγό λεµόνι 

λαδόξιδο  <   λάδι ξύδι 

βορειοδυτικός  <   βόρειος δυτικός  

ανεβοκατεβαίνω <   ανεβαίνω κατεβαίνω 

ανοιγοκλείνω  <   ανοίγω κλείνω 

ανεµοβρόχι  <   άνεµος βροχή 
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µπαινοβγαίνω  <   µπαίνω βγαίνω 

Επίσης, υπάρχουν κάποια παρατακτικά σύνθετα, των οποίων τα συνθετικά 

µέρη επιδεικνύουν σχετικά ελεύθερη σειρά. Είναι συνήθως αυτά στα οποία τα 

συνθετικά ανήκουν στην κατηγορία του επιθέτου. Για παράδειγµα: 

πικρόγλυκος  / γλυκόπικρος 

µαυρόασπρος  / ασπρόµαυρος 

γλυκόξινος  / ξινόγλυκος 

Γερµανοιταλός  / Ιταλογερµανός 

µακρόστενος  / στενόµακρος 

Όσον αφορά στα σύνθετα µε σχέση εξάρτησης παρατηρούµε πως έχουµε µια 

αυστηρώς καθορισµένη σειρά όρων. Το προσδιορίζον στοιχείο προηγείται του 

προσδιοριζόµενου· για παράδειγµα, µολυβοθήκη, χρυσόσκονη, σπανακόπιτα, 

καραβόσκοινο, ντοµατοσαλάτα, χασαποµάχαιρο, κ.λπ.. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποια σύνθετα µε σχέση εξάρτησης στα οποία 

παρατηρείται ευελιξία ως προς τη σειρά των επιµέρους συνθετικών µερών, όπως για 

παράδειγµα στις σύνθετες λέξεις : καρδιοχτύπι πβ.   χτυποκάρδι 

                  κεφαλόπονος πβ.   πονοκέφαλος 

                  οδοντόπονος πβ.   πονόδοντος 

Τα σύνθετα της νέας ελληνικής κατατάσσονται κυρίως σε τρεις µεγάλες 

γραµµατικές κατηγορίες: τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήµατα. Τα είδη των 

συστατικών που µετέχουν στη δηµιουργία σύνθετων της κατηγορίας του ουσιαστικού 

είναι ουσιαστικά και επίθετα. Έτσι έχουµε: 

α)    Ουσιαστικό  +  Ουσιαστικό 

       αµπελόφυλλο       <    αµπέλι    φύλλο 

       τυρόπιτα              <    τυρί        πίτα 

       πορτοπαράθυρο   <   πόρτα     παράθυρο 

       ελικοδρόµιο         <   έλικας    δρόµος 

β)    Επίθετο  +  Ουσιαστικό 

       αγριόχηνα           <   άγριος       χήνα 

       ανοιχτόχρωµος   <   ανοιχτός    χρώµα 

       στενόµυαλος       <   στενός      µυαλό 

       πλατύσκαλο        <   πλατύς      σκάλα 

Τα σύνθετα που ανήκουν στην κατηγορία του επιθέτου σχηµατίζονται από 

επίθετα, ουσιαστικά και επιρρήµατα. Έτσι έχουµε: 
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α)    Επίθετο  +  Επίθετο 

        ασπρόµαυρος     <   άσπρος       µαύρος 

        νοτιοδυτικός      <    νότιος        δυτικός 

        ξινόγλυκος         <    ξινός          γλυκός 

        κοντόχοντρος     <    κοντός       χοντρός 

β)    Ουσιαστικό  +  Επίθετο 

        λεξιλάγνος         <    λέξη           λάγνος  

        γλωσσοπλάστης <   γλώσσα      πλάστης 

        κοσµαγάπητος    <   κόσµος       αγαπητός 

        αγοραφοβικός     <   αγορά         φοβικός    

γ)     Επίρρηµα  +  Επίθετο 

        πισωκίνητος       <    πίσω           κινητός 

        κακογραµµένος  <    κακά           γραµµένος 

        αργόσυρτος        <    αργά           συρτός 

        καλοφτιαγµένος  <   καλά           φτιαγµένος 

Τα σύνθετα που ανήκουν στην κατηγορία του ρήµατος σχηµατίζονται από 

ρήµατα, ουσιαστικά και επιρρήµατα. Έτσι έχουµε: 

α)    Ρήµα  +  Ρήµα 

       ανεβοκατεβαίνω   <   ανεβαίνω     κατεβαίνω 

       µπαινοβγαίνω       <   µπαίνω         βγαίνω 

       ανοιγοκλείνω        <   ανοίγω         κλείνω 

       περνοδιαβαίνω      <   περνώ          διαβαίνω 

β)    Ουσιαστικό  +  Ρήµα 

       κονταροχτυπιέµαι  <   κοντάρι       χτυπιέµαι 

       αλυσοδένοµαι        <   αλυσίδα      δένοµαι 

       θαλασσοπνίγοµαι   <   θάλασσα     πνίγοµαι 

       νυχτοπερπατώ        <    νύχτα          περπατώ 

γ)    Επίρρηµα  +  Ρήµα 

       κρυφοκοιτάζω        <   κρυφά         κοιτάζω 

       πισωγυρίζω            <   πίσω           γυρίζω 

       πρωτοαντικρίζω     <   πρώτα         αντικρίζω 

       αργοσέρνω             <   αργά            σέρνω  

Τέλος, υπάρχουν και σύνθετα ονόµατα, στα οποία το πρώτο συνθετικό είναι 

αριθµητικό ή αντωνυµία, όπως για παράδειγµα: 
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πεντάρφανος        <    πέντε       ορφανός  

δίφραγκο        <    δύο          φράγγο 

εξάσφαιρο              <    έξι            σφαίρα 

αυτόνοµος              <    αυτός        νόµος 

αλληλοβοήθεια      <    αλλήλων   βοήθεια 

αυτοκριτική            <   (ε)αυτός     κριτική  

 Η Αγγελική Σακελλαρίου στη ∆ιδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας κάνει µια πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση στις σύνθετες λέξεις. ∆ιακρίνει τα 

παρατακτικά σύνθετα, που η σηµασία τους προκύπτει από το άθροισµα των 

σηµασιών των λέξεων που ενώθηκαν, π.χ., αλατοπίπερο, αντρόγυνο, τα 

προσδιοριστικά σύνθετα, που η πρώτη λέξη προσδιορίζει τη δεύτερη, π.χ., 

µεγαλέµπορος, αγριογούρουνο, τα αντικειµενικά σύνθετα, που το ένα συνθετικό είναι 

αντικείµενο του άλλου, π.χ., ανθρωποφάγος, µισάνθρωπος, και τα κτητικά σύνθετα, 

που είναι ένα είδος αντικειµενικών συνθέτων, αφού αναλύονται µε τη φράση αυτός 

που έχει το δεύτερο συνθετικό, π.χ., γαλανοµάτης, σιδεροκέφαλος (Σακελλαρίου, 

2000:132). 

 

1.5 Τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόµενο να υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός µαθητών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση για τον 

οποίο η ελληνική δεν είναι µητρική γλώσσα. Αυτό συνέβη ως αποτέλεσµα της 

έλευσης στη χώρα µας µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών αλλά και 

παλιννοστούντων Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική ένωση (Αγιακλή, Χατζηδάκη, 

2009). 

Από την δεκαετία του ’80 έγιναν προσπάθειες ειδικής διδασκαλίας σε 

παλιννοστούντες, τότε, Έλληνες µαθητές  µε τη µορφή της φοίτησης στα Σχολεία 

Απόδηµων Ελληνοπαίδων, στις Τάξεις Υποδοχής και στα Φροντιστηριακά Τµήµατα. 

Λήφθηκαν µέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι και σήµερα, προσαρµοσµένα, 

βέβαια, στην Οδηγία της ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την εκπαίδευση των 

µεταναστών, που εκδόθηκε το 1977 αλλά τέθηκε σε εφαρµογή το 1981. Η Οδηγία 

περιλαµβάνει δύο βασικές διατάξεις: (α) ότι τα κράτη-µέλη οφείλουν να 

δηµιουργήσουν τάξεις υποδοχής, στις οποίες η διδασκαλία να είναι προσαρµοσµένη 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των αλλόγλωσσων µαθητών και (β) ότι τα κράτη-µέλη 

οφείλουν να λάβουν µέτρα σε συνεργασία µε τις αρχές της χώρας προέλευσης, ώστε 
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να παρέχεται στους αλλόγλωσσους µαθητές η δυνατότητα διδασκαλίας της γλώσσας 

και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης. 

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση σχετικά µε την εκπαίδευση των 

αλλόγλωσσων µαθητών έλαβε χώρα το 1996, µε την ψήφιση του νόµου 2413 περί 

Εκπαίδευσης Εξωτερικού και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Αυτός ο νόµος αφορά 

και την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία των διαπολιτισµικών σχολείων. Επειδή, 

όµως, ο αριθµός των διαπολιτισµικών σχολείων δεν επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες των αλλόγλωσσων µαθητών της χώρας µας, το µέτρο που στην ουσία 

εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ταχείας και 

αποτελεσµατικής εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας περιορίζεται στις Τάξεις 

Υποδοχής και στα Φροντιστηριακά Τµήµατα. 

Έτσι, η εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Φ1/22/Γ1/720 της 14/9/99) ρυθµίζει 

θέµατα που αφορούν τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα, όπως: 

περιορίζει τη φοίτηση των αλλόγλωσσων µαθητών σε ξεχωριστές τάξεις σε ένα 

σχολικό έτος το πολύ, ενώ παράλληλα, επιδιώκει τη συνύπαρξή τους µε µαθητές, οι 

οποίοι είναι φυσικοί οµιλητές, σε µια σειρά από µαθήµατα. Επίσης, καθιερώνει τη 

µαθησιακή υποστήριξη των αλλόγλωσσων µαθητών και αξιοποιεί και µέσα στην 

«κανονική τάξη» τον εκπαιδευτικό που είναι επιφορτισµένος µε τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Εν συνεχεία, προβλέπεται προαιρετική 

διδασκαλία της πρώτης γλώσσας των µαθητών αυτών, από εκπαιδευτικούς των 

χωρών προέλευσης για τέσσερις ώρες εβδοµαδιαίως και εκτός σχολικού ωραρίου. 

Σε αυτό το σηµείο κρίνουµε απαραίτητο να δώσουµε έναν ορισµό για τη 

µητρική γλώσσα, καθώς επίσης και να κάνουµε µία διάκριση ανάµεσα στη δεύτερη 

και στην ξένη γλώσσα.  

Μια γλώσσα µπορεί να είναι, ανάλογα µε τη σειρά κατάκτησής της ή την 

επίδραση του περιβάλλοντος, µητρική, πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή ξένη κτλ. Ο όρος 

«µητρική γλώσσα» σηµαίνει ότι το άτοµο έχει κατακτήσει µε φυσικό τρόπο τη 

γλώσσα της µητέρας του. Επειδή, όµως, σε πολλές περιπτώσεις η γλώσσα που το 

άτοµο έχει κατακτήσει φυσικά δεν είναι πάντα η γλώσσα της µητέρας, ο Ernst 

Apeltauer (Ζύφωµ, 2000: 340-346) προτείνει τον όρο «πρώτη γλώσσα» για αποφυγή 

παρεξηγήσεων. Έτσι, «µητρική» ή «πρώτη γλώσσα» είναι κυριολεκτικά η πρώτη 

γλώσσα που κατακτά το άτοµο φυσικά και αβίαστα µέσα από την επίδραση του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. 
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Σχετικά µε τους όρους «δεύτερη» και «ξένη» γλώσσα, είναι γνωστό ότι η 

οριοθέτηση ανάµεσά τους είναι αρκετά δύσκολη. Η χαρακτηριστική διαφορά τους 

είναι, ουσιαστικά, η ενίσχυση από το περιβάλλον, η οποία αποτελεί προνόµιο της 

δεύτερης γλώσσας. Και ενώ η εκµάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται στη χώρα 

προέλευσης του διδασκόµενου, η εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας γίνεται στο 

περιβάλλον που αυτή χρησιµοποιείται. Έτσι, η απόκτηση µίας ξένης γλώσσας 

διαφέρει από την απόκτηση µίας δεύτερης γλώσσας στο ότι, ο µαθητευόµενος δεν  

µπορεί να µάθει µία ξένη γλώσσα εκτός των µαθηµάτων. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, 

η απόκτηση µίας ξένης γλώσσας διαρκεί περισσότερο από την απόκτηση της 

δεύτερης. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάκτηση, και κατά συνέπεια η 

διδασκαλία της µητρικής, της δεύτερης ή ξένης γλώσσας διαφοροποιούνται. Η κοινή 

γραµµή που εφαρµόστηκε αρχικά στη διδασκαλία της µητρικής, γύρω στο 1970, και 

µετά επεκτάθηκε και στη διδασκαλία της δεύτερης ή ξένης αφορά στην 

επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία αναλύεται στη συνέχεια. 

Εξελικτικά, για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών έχουν προταθεί διάφορες 

µέθοδοι και προσεγγίσεις οι οποίες διαφέρουν ως προς τη βαρύτητα που δίνεται, κατά 

τη διδασκαλία, στη δοµή ή στη χρήση της γλώσσας. Οι πιο γνωστές είναι: 

§ η γραµµατικοµεταφραστική µέθοδος, 

§ η παραδοσιακή προσέγγιση, 

§ η άµεση µέθοδος, 

§ η ακουστικο-προφορική µέθοδος, 

§ η δοµική προσέγγιση και  

§ η επικοινωνιακή προσέγγιση. 

 

1.5.1 Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση ή επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία, που 

άρχισε να επηρεάζει τη σχολική πράξη µετά το 1970, εµφανίστηκε τη δεκαετία του 

’60, όταν η γενετική-µετασχηµατιστική θεωρία οδήγησε στην παρακµή των 

διδακτικών µοντέλων που στηρίζονταν στο δοµισµό. Εισηγητής της παραπάνω 

θεωρίας ήταν ο Αµερικανός γλωσσολόγος Noam Chomsky, ο οποίος µε τα έργα του 

«Συντακτικές ∆οµές», 1953 και «Απόψεις για τη θεωρία της σύνταξης», 1965 

αµφισβήτησε το θεωρητικό υπόβαθρο του δοµισµού. 
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Σύµφωνα µε τον Chomsky, «ο άνθρωπος, ως οµιλητής, χρησιµοποιεί 

παραγωγικά το λόγο και µπορεί, κάθε στιγµή, να δηµιουργεί προτάσεις που ποτέ 

µέχρι τότε δεν είχε ακούσει να λέγονται, ενώ ως ακροατής, έχει την ικανότητα να τις 

αντιλαµβάνεται ως προτάσεις της γλώσσας του και να τις θεωρεί ορθές». Η ερµηνεία 

της δηµιουργικής αυτής ικανότητας του ανθρώπου αποτελεί την γενετική-

µετασχηµατιστική θεωρία. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, εκείνο που διαθέτει ο οµιλητής µιας γλώσσας 

δεν µπορεί να είναι η γνώση µεµονωµένων γλωσσικών δοµών, αλλά η κατοχή ενός 

πεπερασµένου µηχανισµού, που ταυτίζεται µε τη γραµµατική της γλώσσας, 

αποτελείται από στοιχεία και από συνδυαστικούς κανόνες και παρέχει στο άτοµο / 

οµιλητή τη δυνατότητα να παράγει το άπειρο πλήθος των γραµµατικών προτάσεων 

της γλώσσας του και µόνο αυτές. 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η επικοινωνιακή γλωσσική 

διδασκαλία είναι: 

§ Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού. 

§ Η έµφαση στη συνταγµατική διάσταση της γλώσσας. 

§ Η ένταξη του γλωσσικού φαινόµενου στο σχήµα της επικοινωνίας και ο 

τονισµός της επικοινωνιακής λειτουργίας του γλωσσικού κώδικα. 

§ Η έµφαση στην έννοια του περιβάλλοντος, τόσο ως γλωσσικού όσο και ως 

εξωγλωσσικού/καταστασιακού. 

§ Η διαπίστωση της οριζόντιας (γεωγραφικής) και κάθετης (κοινωνικής) 

ποικιλίας του γλωσσικού φαινοµένου. 

Γενικότερα, η επικοινωνιακή προσέγγιση είναι περισσότερο ένα µέσο για την 

επίτευξη της επικοινωνίας παρά ένα σύστηµα εκπαίδευσης. Εδώ, η λέξη-κλειδί είναι 

η επικοινωνία και η βασική άποψη είναι ότι, η γλώσσα αποτελεί ένα εργαλείο για 

διαπροσωπική επικοινωνία που λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό 

περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από την κατάσταση της επικοινωνίας, το θέµα που 

αυτή διαπραγµατεύεται αυτή, τους ρόλους των συνοµιλητών κλπ. Με αυτό τον τρόπο 

η Ε. Π. προσπαθεί να ενώσει, για χάρη της γλωσσικής διδασκαλίας και εκµάθησης, 

τους δύο πόλους που αναφέραµε: τη δοµή και τη χρήση. Έτσι, διαµορφώνεται µια 

προσέγγιση, η οποία δίνει ένα πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο στη διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας, καθώς αντιµετωπίζει τη γλωσσική ικανότητα ως "δεξιότητα" και όχι 

ως "γνώση".  Αντιλαµβάνεται το γλωσσικό υλικό ως δράση και ενέργεια και το 
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διδάσκει µέσα από µια δυναµική και δηµιουργική αναπαραγωγή. Κάποιες από τις 

βασικές τοποθετήσεις πάνω στο συγκεκριµένο θέµα είναι οι εξής: 

§ Η αρχή της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, σύµφωνα µε την οποία οι 

δραστηριότητες που περιλαµβάνουν πραγµατική επικοινωνία προάγουν και 

προωθούν την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας. 

§ Η αρχή της σκόπιµης χρήσης του γλωσσικού κώδικα. Σύµφωνα µε αυτή την 

αρχή, όταν κατά τις διδακτικές δραστηριότητες η γλώσσα χρησιµοποιείται για 

την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, όπως για πληροφόρηση, για πειθώ, για 

συγνώµη κ.α., επιτυγχάνεται ταχύτερη και ευχερέστερη εκµάθηση της 

δεύτερης γλώσσας. 

§ Η αρχή της πρόκλησης του ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την οποία όταν οι 

διδακτικές δραστηριότητες ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τα 

ενδιαφέροντα των µαθητών αποτελούν ισχυρά κίνητρα που διευκολύνουν και 

προωθούν την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας. 

Γενικός στόχος της διδασκαλίας της γλώσσας είναι η ανάπτυξη της 

επικοινωνιακής δεξιότητας. Ο όρος «δεξιότητα» αναφέρεται στην ικανότητα για 

επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Ο Dell Hymes (Γεωργογιάννης, 2006: 20) ορίζει 

την επικοινωνιακή δεξιότητα ως δυνατότητα αναγνώρισης και παραγωγής 

εκφωνηµάτων, τα οποία είναι γραµµατικά ορθά και τα οποία λειτουργούν 

γραµµατικά σωστά, δηλαδή, είναι κατάλληλα για συγκεκριµένη κατάσταση και για 

συγκεκριµένα πολιτισµικά συµφραζόµενα. Τονίζοντας δε, ότι η γραµµατική 

ορθότητα δεν αποτελεί ικανή προϋπόθεση για αποτελεσµατική γλωσσική επικοινωνία 

και ότι πιο σηµαντικό γι’ αυτό είναι η προσαρµογή της χρήσης της γλώσσας στο 

εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο, συνέλαβε στο να αντιστραφούν οι προτεραιότητες 

στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Έτσι, δίνεται έµφαση στη χρήση της γλώσσας 

και όχι στη σπουδή της γλωσσικής δοµής -και µάλιστα µε τον τυπολατρικό τρόπο που 

γινόταν ως τότε-, αφού µιας και η επικοινωνιακή δεξιότητα προϋποθέτει γνώση τη 

δοµής, αλλά και των λειτουργιών του συστήµατος. Η δεξιότητα στην επικοινωνιακή 

χρήση της γλώσσας αναλύεται στα διάφορα συστατικά της, τα οποία αποτελούν τις 

βασικές κατηγορίες, µε βάση τις οποίες διαµορφώνεται το υλικό για τη διδασκαλία 

της γλώσσας. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: α)περίσταση επικοινωνίας, 

β)θέµατα επικοινωνίας, γ)γλωσσικές λειτουργίες, δ)έννοιες γενικές και ειδικές και 

ε)γλωσσικά στοιχεία. 
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Το περιεχόµενο της γλωσσικής διδασκαλίας ορίζεται µε βάση αυτούς τους 

άξονες, αλλά, κάθε φορά, σύµφωνα µε τις ανάγκες του µαθητικού κοινού στο οποίο 

αυτή απευθύνεται. Αν, για παράδειγµα, αυτός που µαθαίνει ελληνικά είναι κάποιος 

που επισκέπτεται την Ελλάδα για τουρισµό, οι περιστάσεις επικοινωνίας που θα 

περιλάβουµε στο διδακτικό υλικό µας θα είναι αυτές που συµβαίνουν σ' ένα 

εστιατόριο, στην αγορά, στο αεροδρόµιο/σταθµό/λιµάνι, σ' ένα γραφείο ταξιδιών, 

στον Ε.Ο.Τ., σε γραφείο πληροφοριών κλπ. Οι θεµατικές περιοχές αντίστοιχα θα 

περιλαµβάνουν την αγορά, τα καταναλωτικά προϊόντα, τη διατροφή, τα ταξίδια, τις 

καιρικές συνθήκες, τις υπηρεσίες κλπ. Οι γλωσσικές λειτουργίες θα περιλαµβάνουν 

αυτά που θα πρέπει να είναι ικανός να κάνει ο οµιλητής στις παραπάνω περιστάσεις, 

δηλαδή να χαιρετάει, να ζητάει πληροφορίες, να αγοράζει, να πληρώνει, να 

παραγγέλνει, να εκφράζει µια επιθυµία κλπ. Οι έννοιες και τα γλωσσικά στοιχεία θα 

οριστούν σύµφωνα µε τις γλωσσικές λειτουργίες και τις θεµατικές περιοχές που 

έχουν επιλεγεί για να διδαχτούν. Υπάρχει, δηλαδή, συσχετισµός µεταξύ των 

γλωσσικών λειτουργιών, των περιστάσεων επικοινωνίας, των θεµάτων επικοινωνίας, 

των εννοιών και των γλωσσικών σχηµάτων που τα εκφράζουν.  

Η επιλογή και η διαµόρφωση του περιεχοµένου της διδασκαλίας γίνεται µε 

βάση τις γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και µε στόχο να εξυπηρετηθούν αυτές οι 

γλωσσικές ανάγκες. Αυτό αποτελεί βασική αρχή της Ε. Π. και πρέπει επίσης να 

αποτελεί το πρώτο βήµα στην προετοιµασία του δασκάλου. Πρέπει, δηλαδή, να 

αναγνωριστούν και να οριστούν οι πραγµατικές γλωσσικές ανάγκες αυτών που 

µαθαίνουν τη γλώσσα, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιος σκοπός στη διαδικασία της 

µάθησης, που να είναι ορατός τόσο για τον δάσκαλο, όσο και για τον µαθητή, και να 

είναι επίσης και εφικτός. Ως εκ τούτου, αν κάποιος διδάσκει τα ελληνικά ως ξένη 

γλώσσα στο περιβάλλον ενός σχολείου, θα πρέπει, καταρχήν, να εντοπίσει τις 

γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και να κάνει έναν πίνακα στον οποίο θα 

περιλαµβάνονται η αναλυτική περιγραφή της γλωσσικής συµπεριφοράς που είναι 

επιθυµητό να αποκτήσει ο µαθητής, αλλά και πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο το 

µαθητή, την ταυτότητα και την προσωπικότητά του, προκειµένου να διαµορφώσει 

ένα διδακτικό υλικό και έναν τρόπο διδασκαλίας που να έχουν ως στόχο το 

µεγαλύτερο δυνατό όφελος του µαθητή. Ζητήµατα που αφορούν τον χρόνο (πόσες 

ώρες) ή τον χώρο (χωριστές τάξεις γλωσσικής διδασκαλίας για τους ξενόφωνους 

µαθητές ή όχι) αφορούν φυσικά την πολιτική του κάθε σχολείου ή τη γενικότερη 
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εκπαιδευτική πολιτική της επικοινωνιακής προσέγγισης). 

            Σύµφωνα µε τον Hymes, η επικοινωνιακή δεξιότητα αποτελείται από: 

§ Φωνολογική δεξιότητα, 

§ Μορφολογική δεξιότητα, 

§ Συντακτική δεξιότητα, 

§ Σηµασιολογική δεξιότητα και  

§ Πραγµατολογική δεξιότητα. 

Η ελληνική γλώσσα, ως αντικείµενο διδασκαλίας, αντιµετωπίζεται τις 

περισσότερες φορές ως ένα σύστηµα κανόνων γραµµατικής και σύνταξης, η γνώση 

των οποίων, µαζί µε τη γνώση ενός όγκου λεξιλογίου, πιστοποιεί και τη γνώση της 

γλώσσας.  Η γνώση, ωστόσο, της δοµής της γλώσσας δεν αποτελεί αρκετή 

προϋπόθεση για την επιτέλεση µιας επικοινωνιακής πράξης. Ανάµεσα σε αυτούς που 

µιλούν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα συναντούµε, συχνά, κανείς ανθρώπους, οι οποίοι 

µιλούν ευχερώς τη γλώσσα χωρίς να την έχουν διδαχθεί ποτέ συστηµατικά (γιατί οι 

περισσότεροι οµιλητές αυτής της κατηγορίας έχουν µάθει να την  µιλούν σε κάποιο 

φυσικό περιβάλλον), καθώς επίσης και ανθρώπους οι οποίοι, αν και την έχουν 

διδαχθεί συστηµατικά,  δυσκολεύονται στη σωστή παραγωγή λόγου. 

Το αρχικό πρόβληµα, µε το οποίο βρίσκονται αντιµέτωποι οι διδασκόµενοι 

την κοινή νεοελληνική γλώσσα και το οποίο εµφανίζεται σε όλα τα επίπεδα της 

γλώσσας, είναι η σύστασή της. Όπως είναι γνωστό, η κοινή νεοελληνική γλώσσα 

διαµορφώθηκε από τη σύνθεση δύο ρευµάτων: της δηµοτικής, που αποτελεί τη βάση 

της κοινής νεοελληνικής και της καθαρεύουσας, που επέδρασε συµπληρωµατικά σε 

όλα τα επίπεδα. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας, πέρα από τη γλωσσική ποικιλία, ο εκπαιδευτικός και ο µαθητής 

έχουν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των παράλληλων στοιχείων, λαϊκών και 

λόγιων. 

Όταν αναφερόµαστε στη µορφολογική δοµή της νέας ελληνικής, εννοούµε 

τόσο τις δοµές κλίσης όσο και τις δοµές παραγωγής, σύνθεσης και µετατροπής. Στην 

παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µόνο µε τη σύνθεση και θεωρήσαµε τέσσερα 

κριτήρια επιλογής που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 

1. Η πρωτοτυπικότητα των δοµών. Θα διδαχθεί κατά προτεραιότητα ό,τι είναι 

κεντρικό σε αντίθεση µε ό,τι είναι περιφερειακό.  

2. Η συχνότητα των δοµών. ∆ιδάσκονται πρώτα οι συχνόχρηστοι τύποι. Σε 

συνάρτηση µε το επίπεδο των σπουδών, θα διδαχθεί στο επίπεδο των 
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αρχαρίων ό,τι είναι περισσότερο συχνό, ενώ όσο ανεβαίνει το επίπεδο 

σπουδών θα διδαχθούν και δοµές που είναι πιο σπάνιες. 

3. Η διαθεσιµότητα (παραγωγικότητα) των δοµών. Η διαθεσιµότητα 

αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται στους οµιλητές να έχουν στη διάθεσή 

τους το σύνολο των κατασκευασµένων λέξεων και των οµαλών χρήσεων που 

επιτρέπει η εφαρµογή ενός γλωσσικού κώδικα. Είναι γλωσσικής φύσης και 

στηρίζεται στη γλωσσική ικανότητα. Η διαθεσιµότητα διαφέρει από τη 

συχνότητα. Είναι δυνατόν ένα γλωσσικό στοιχείο να είναι διαθέσιµο αλλά να 

µην έχει υψηλή συχνότητα. Αντίστροφα, µια δοµή µπορεί να είναι συχνή αλλά 

να µην είναι διαθέσιµη.  

4. Η αντιπαραθετικότητα των δοµών. Σε συνάρτηση µε τη µητρική γλώσσα 

του εκπαιδευόµενου, θα διδαχθούν οι δοµές εκείνες στις οποίες δυσκολεύεται 

ο εκπαιδευόµενος λόγω παρεµβολής της µητρικής του γλώσσας. Για 

παράδειγµα, ο εκπαιδευόµενος του οποίου η µητρική γλώσσα δε διαθέτει 

σύστηµα πτώσεων µορφολογικά σηµαδεµένων (αγγλικά, γαλλικά) είναι 

αναµενόµενο να δυσκολεύεται, σε αντίθεση µε άλλον του οποίου η γλώσσα 

διαθέτει σύστηµα πτώσεων µορφολογικά σηµαδεµένων (γερµανικά, ρωσικά). 

(Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, 2003). 

 

1.6 Η αξιολόγηση της γλωσσοµάθειας των αλλόγλωσσων µαθητών  

 Η αξιολόγηση είναι µια εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία· 

πολλώ δε όταν έχουµε να κάνουµε µε την αξιολόγηση της γλωσσοµάθειας των 

αλλόγλωσσων µαθητών. Οι διαφορετικές ανάγκες, αλλά και οι διαφορετικές 

ικανότητες που µπορεί να αναπτύξουν οι αλλόγλωσσοι-δίγλωσσοι µαθητές, πρέπει να 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από τον εκπαιδευτικό σε κάθε φάση της αξιολόγησης, 

είτε πρόκειται για γραπτές και προφορικές εξετάσεις, είτε πρόκειται για την κρίση 

που σχηµατίζει µέσα από την καθηµερινή εµπειρία στην τάξη. 

 Μελέτες για τον καθορισµό των επιπέδων γλωσσοµάθειας της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας έχουν γίνει από διάφορους φορείς της χώρας µας, όπως 

είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» που υλοποιείται από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αλλά και από συναφή προγράµµατα όπως 

αυτό της Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων. Επίσης, το τµήµα Στήριξης και 
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προβολής της ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) έχει 

καταρτίσει επίπεδα γλωσσοµάθειας. 

 

1.6.1 Κριτήρια διαµόρφωσης των επιπέδων γλωσσοµάθειας 

 Η σύγκριση ή η αντιστοίχηση των διαφόρων πιστοποιητικών µεταξύ τους 

είναι δύσκολη εξαιτίας των διαφορετικών µεθόδων που επιλέγονται για την ανάπτυξη 

µιας κλίµακας επιπέδων (διαισθητικές/εµπειρικές, ποσοτικές, ποιοτικές) και των 

στόχων τους οποίους εξυπηρετούν. Μερικοί από τους ορισµούς που αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το τι ονοµάζονται επίπεδα και ποιο σκοπό 

εξυπηρετούν είναι (Αντωνοπούλου, 2001): 

• Σύντοµη περιγραφή των στόχων που χαρακτηρίζουν τη γλωσσική 

επάρκεια των χρηστών µιας γλώσσας σε διάφορες βαθµίδες. 

• Ταξινόµηση και σχεδιασµός των γλωσσικών στοιχείων που 

καθορίζουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους, οι οποίοι επιδιώκονται σε 

κάθε στάδιο της διδασκαλίας/εκµάθησης µια γλώσσας, ανάλογα µε τους 

λόγους για τους οποίους επιχειρείται. 

• Πλαίσιο που ορίζει τις γνώσεις και τις γλωσσικές ικανότητες που 

οφείλει να αποκτήσει ο τυπικός µαθητής µιας γλώσσας σε κάθε στάδιο της 

διδακτικής διαδικασίας. 

• Σύνδεση µεταξύ του σχεδιασµού των µαθηµάτων, του διδακτικού και 

εποπτικού υλικού, της εφαρµογής τους στη διδακτική διαδικασία και της 

αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών.  

• Οδηγός για όσους ασχολούνται µε τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

γλωσσικών προγραµµάτων, για την ορθότερη κατανοµή του χρόνου που 

διατίθεται για τη διδασκαλία και για πιο σύγχρονο σχεδιασµό των µαθηµάτων, 

µε την προϋπόθεση ότι η περιγραφή και ο προσανατολισµός του περιεχοµένου 

των επιπέδων ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της γλωσσικής 

διδασκαλίας. 

• Σχήµα διαβάθµισης για την αξιολόγηση των επιδόσεων των µαθητών, 

είτε πρόκειται για εξετάσεις περιορισµένης εµβέλειας, είτε για εξετάσεις 

ευρείας κλίµακας. (Αντωνοπούλου, 2001: 48). 
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Ο Τάµης Μ. (2001: 33) αναφέρει ότι, µε τον όρο επίπεδα γλωσσοµάθειας 

εννοούµε την ποιότητα, τον βαθµό και την έκταση της απόδοσης που πρέπει να 

κατακτήσουν οι µαθητές ύστερα από µια επιτυχηµένη διδακτική διαδικασία. 

Όσον αφορά, τώρα στο σχηµατισµό µιας κλίµακας επιπέδων, στην 

αριθµητικής τους διαβάθµιση και στην περιγραφή του περιεχοµένου τους πρέπει, 

σύµφωνα µε την Αντωνοπούλου (2001): 

• να λαµβάνεται υπόψη η ετερογένεια των διδασκοµένων και των 

υποψηφίων σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι γλωσσικές τους ανάγκες και 

η πολλαπλότητα των στόχων τους,  

• να υιοθετείται συγκεκριµένος προσανατολισµός για τη διδασκαλία ή 

για το περιεχόµενο εξεταστικών δοκιµασιών,  

• να περιγράφονται συνοπτικά αλλά σαφώς, εκτός από τα απαραίτητα 

για το κάθε επίπεδο γλωσσικά στοιχεία, τα θέµατα τα οποία πρέπει να 

µπορούν να χειρίζονται οι χρήστες µιας συγκεκριµένης γλώσσας, οι 

επικοινωνιακές καταστάσεις και οι κοινωνικοψυχολογικοί ρόλοι, 

στους οποίους να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται, 

• το περιεχόµενό τους να είναι φιλικό σε αυτούς που θα το εφαρµόσουν,  

• να ευθυγραµµίζονται και να λαµβάνουν υπόψη τους άλλες 

διαβαθµίσεις και περιγραφές και   

• να συµπληρώνονται από κλίµακες αξιολόγησης που δίνουν το βαθµό 

επιτυχίας και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αξιολογηθεί ο µαθητής 

ή ο υποψήφιος σε εξετάσεις. (Αντωνοπούλου, 2001). 

Σύµφωνα µε τον Τάµη Μ. (2001) τα κριτήρια που διαµορφώνουν τα επίπεδα 

γλωσσοµάθειας είναι: (α) η επικοινωνιακή και εκφραστική επάρκεια, (β) η γλωσσική 

επάρκεια, (γ) η δηµιουργική επάρκεια και (δ) η κοινωνιογλωσσική επάρκεια των 

µαθητών. 

Σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του συµβουλίου της Ευρώπης, η 

διαβάθµιση των επιπέδων πρέπει να είναι συνακόλουθη µε περιγραφικά κριτήρια και 

κριτήρια µέτρησης. Αναφορικά µε τα περιγραφικά κριτήρια υποστηρίζεται ότι, η 

διαβάθµιση πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολλές κατηγορίες και να εφαρµόζεται σε 

ποικιλία περιστάσεων και περιπτώσεων. Επιπλέον, σχετικά µε τα ζητήµατα µέτρησης 

υποστηρίζεται ότι οι δραστηριότητες και οι ικανότητες πρέπει να είναι αντικειµενικά 

καθορισµένες και ο αριθµός των επιπέδων να είναι τέτοιος, ώστε να είναι διακριτή η 
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πρόοδος των µαθητών από το ένα επίπεδο στο άλλο (Common European Framework 

of reference: Learning, Teaching, Assessment 2001: 21).   

 

1.6.2 Επίπεδα Γλωσσοµάθειας 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας σε ενηλίκους, που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) χωρίζει το πρόγραµµα σε έξι επίπεδα: Στοιχειώδες 

επίπεδο Α1, Εισαγωγικό επίπεδο Α2, Βασικό επίπεδο Β1, Επίπεδο επάρκειας Β2, 

Προχωρηµένο επίπεδο Γ1 και Επίπεδο αυτάρκειας Γ2. 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνοµάθειας του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) έχει τέσσερα επίπεδα: Α΄ επίπεδο, Β΄ επίπεδο, 

Γ΄ επίπεδο και ∆΄ επίπεδο.  

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοιχία των δύο αναλυτικών 

προγραµµάτων σύµφωνα µε τις µελέτες της Αντωνοπούλου (2001: 55) και των 

Κοντού κ.α. (2002: 18-19): 

ΚΕΓ ΕΚΠΑ 

 Στοιχειώδες επίπεδο Α1 

Α΄ επίπεδο Εισαγωγικό επίπεδο Α2 

Β΄ επίπεδο Βασικό επίπεδο Β1 

Γ΄ επίπεδο Επίπεδο επάρκειας Β2 

∆΄ επίπεδο Προχωρηµένο επίπεδο Γ1 

 Επίπεδο αυτάρκειας Γ2 

 

 

1.6.3 Προσφερόµενα µαθήµατα της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης 

 Το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.∆Ε.Κ.) του Παιδαγωγικού 

τµήµατος ∆ηµοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών προσφέρει µια σειρά 

µαθηµάτων της νέας ελληνικής γλώσσας για µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και 

ιδιώτες, οµογενείς και αλλοδαπούς απ' όλο τον κόσµο. Σκοπός του προγράµµατος 

είναι η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες 

που: (α) διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, (β) πρόκειται να φοιτήσουν σε ελληνικά 

ΑΕΙ και ΤΕΙ, (γ) επιθυµούν, µέσω της ελληνικής γλώσσας, να γνωρίσουν καλύτερα 

την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισµό και (δ) επιθυµούν να συµµετάσχουν στις 
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εξετάσεις για την κατοχή του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας. Τα µαθήµατα 

ανταποκρίνονται σε τρία επίπεδα διδασκαλίας: στο πρώτο επίπεδο ή επίπεδο 

αρχαρίων, που χωρίζεται σε Αρχαρίων 1 (Α1) και Αρχαρίων 2 (Α2), στο δεύτερο 

επίπεδο, των προχωρηµένων, (αντίστοιχο του first certificate) που χωρίζεται σε 

Προχωρηµένων 1 (Β1) και Προχωρηµένων 2 (Β2) και στο τρίτο επίπεδο είναι των 

προχωρηµένων (αντίστοιχο του Proficiency). 

 Το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών 

(Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ) του Παιδαγωγικού τµήµατος ∆ηµοτικής εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει διαφορετικά προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής 

γλώσσας, ανάλογα µε το αν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι: α) ως 

δεύτερης γλώσσας, β) ως ξένης γλώσσας ή γ) ως δεύτερης γλώσσας σε ταχύρρυθµα 

µαθήµατα. Το πρόγραµµα, λοιπόν, για τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα  σε οµοεθνείς 

µαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας µε έστω και περιορισµένη 

επικοινωνιακή επάρκεια στην ελληνική γλώσσα. Η διάρκειά του είναι 4 ώρες 

εβδοµαδιαίως για 10 χρόνια. Το πρόγραµµα αυτό χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα. Το 

πρώτο επίπεδο εκτείνεται στην προδηµοτική τάξη (νηπιαγωγείο) µέχρι και τη Β΄ 

τάξη, Το δεύτερο επίπεδο αφορά την Γ΄ και την ∆΄ τάξη, το τρίτο επίπεδο την Ε΄ και 

την  Στ΄ και το τέταρτο επίπεδο τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου. Για τα ελληνικά ως 

ξένη γλώσσα, το πρόγραµµα αφορά µαθητές από 6 έως 12 ετών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, χωρίς καθόλου γλωσσικές και µε ελάχιστες ή και καθόλου ελληνογενείς 

πολιτισµικές προϋποθέσεις. Η διάρκειά του είναι 3 ώρες εβδοµαδιαίως για 6 χρόνια. 

Το πρόγραµµα χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο, αφορά την πρώτη και δεύτερη 

τάξη, το δεύτερο την τρίτη και τέταρτη τάξη και το τρίτο την πέµπτη και έκτη τάξη. 

Τέλος, η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ταχύρρυθµα τµήµατα 

αφορά οµοεθνείς µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε περιορισµένη 

επικοινωνιακή επάρκεια στην ελληνική και οµοεθνείς µαθητές πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς καθόλου γλωσσικές και µε ελάχιστες ως 

καθόλου ελληνογενείς πολιτισµικές προϋποθέσεις. Η ηλικία ων µαθητών είναι από 12 

έως 16 ετών και η διάρκεια του προγράµµατος είναι 4 ώρες εβδοµαδιαίως για 3 

χρόνια. Το πρόγραµµα αυτό χωρίζεται σε τρία επίπεδα. 
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1.7 Το φαινόµενο της σύνθεσης στα αναλυτικά προγράµµατα του Κ.Ε.Γ. και του 

Ε.Κ.Π.Α. 

Στο αναλυτικό πρόγραµµα Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνοµάθειας του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) το φαινόµενο της σύνθεσης διδάσκεται στο Γ΄ 

επίπεδο µόνο. Εκεί, γίνεται µια σύντοµη αναφορά χωρίς να παρουσιάζεται και να 

εξηγείται καθόλου το φαινόµενο τη σύνθεσης και ζητείται από τους µαθητές να 

συνθέσουν λέξεις µε πρώτο συνθετικό τις λέξεις όλο-, κατά- και θεό-. 

Στο αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας σε ενηλίκους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(Ε.Κ.Π.Α.) συναντάµε τη σύνθεση στα επίπεδα 1 και 2: Εισαγωγικό και Βασικό. 

Εξηγείται το φαινόµενο της σύνθεσης και παρουσιάζεται η παρατακτική σύνθεση, η 

υποτακτική και το συνδετικό φωνήεν σε ξεχωριστά υποκεφάλαια (4.6.2.1, 4.6.2.2, και 

4.6.2.3 αντίστοιχα).  Στο Προχωρηµένο επίπεδο έχουµε, πάλι, τη διδασκαλία της 

σύνθεσης σε ξεχωριστά υποκεφάλαια, που αναφέρονται στον σχηµατισµό και στον 

τονισµό των σύνθετων ονοµάτων (6.2.2.1 και 6.2.2.2 αντίστοιχα). 

Σε µια σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών που έχει κάνει το Κ.Ε.Γ. 

ανάµεσα στο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και στο Πρόγραµµα Σπουδών για 

τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, βρίσκουµε ότι µόνο στο Γ΄ επίπεδο 

ελληνοµάθειας γίνεται µια µικρή αναφορά στη σύνθεση των λέξεων, ενώ αντίστοιχα 

στο πρόγραµµα σπουδών του Γυµνασίου γίνεται κανονική διδασκαλία του 

σχηµατισµού των σύνθετων λέξεων µε έµφαση κιόλας στη διαφορετική σηµασία που 

έχουν οι λέξεις µε ένα κοινό συνθετικό.      

 

1.8 Το φαινόµενο της σύνθεσης στο ∆ηµοτικό σχολείο. 

1.8.1 Το φαινόµενο της σύνθεσης στο αναλυτικό πρόγραµµα του ∆ηµοτικού 

 Το διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ) και 

αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών (Α.Π.Σ.) για την ελληνική γλώσσα του δηµοτικού 

σχολείου αναφέρονται αρχικά, στο σκοπό της διδασκαλίας του µαθήµατος της 

γλώσσας και θέτουν τους άξονες και τους γενικούς στόχους της διδασκαλίας, καθώς 

επίσης και τους ειδικούς στόχους. Στη συνέχεια χωρίζουν της τάξεις ανά δύο σε Α΄-

Β΄, Γ΄- ∆΄ και Ε΄-Στ΄ και ασχολούνται µε τη διδασκαλία του προφορικού λόγου, τα 

µέρη του γραπτού λόγου, όπως η ανάγνωση, η γραφή και η παραγωγή γραπτού λόγου 

και η λογοτεχνία, τη γραµµατική και τη διαχείριση της πληροφορίας σε κάθε τάξη 
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χωριστά. Τέλος, ασχολούνται µε την αξιολόγηση. Πουθενά, όµως, σ’ αυτό το 

αναλυτικό πρόγραµµα, καθώς και στο ∆ΕΠΠΣ, δεν γίνεται έστω και µια µικρή 

αναφορά στο φαινόµενο της σύνθεσης. 

 

1.8.2 Το φαινόµενο της σύνθεσης στα βιβλία του δηµοτικού σχολείου. 

 Το φαινόµενο της σύνθεσης µέσα στα σχολικά βιβλία του ∆ηµοτικού κάνει 

την εµφάνισή του στην Γ΄ τάξη. Στα τρία τεύχη του βιβλίου των µαθητών, λοιπόν, 

υπάρχει µία άσκηση µε σύνθετες λέξεις, καθώς και άλλες δύο στα τετράδια εργασιών. 

Στο βιβλίο του µαθητή, στη σελίδα 35, λοιπόν, ζητάει από τους µαθητές να φτιάξουν 

σύνθετες λέξεις ενώνοντας το χάσκω, το κρυφά και το περί µε το ρήµα γελώ κάθε 

φορά. Στη συνέχεια πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε λέξη µε την σωστή εικόνα 

ανάλογα µε την ερµηνεία της. Στα τετράδια εργασιών, αντίστοιχα, στο πρώτο τεύχος, 

στη σελίδα 76, δίνει στους µαθητές σύνθετες λέξεις και πρέπει να τις ταξινοµήσουν 

ανάλογα µε την ερµηνεία τους. Στο δεύτερο τεύχος, στη σελίδα 13, ζητάει από τους 

µαθητές να φτιάξουν σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τη λέξη χιόνι και δεύτερο 

συνθετικό τις λέξεις θύελλα, νερό, πόλεµος, µπάλα. 

 Στα βιβλία της ∆΄ τάξης έχουµε µία άσκηση στο πρώτο τεύχος του βιβλίου 

του µαθητή, στη σελίδα 67, όπου αναλύει τις σύνθετες λέξεις που λήγουν σε –ποιος,  

-ποιείο και –ποιητός και ζητάει από τους µαθητές να συµπληρώσουν κενά προτάσεων 

χρησιµοποιώντας αυτές τις λέξεις. Στο δεύτερο τεύχος του βιβλίου του µαθητή 

αναλύονται, στη σελίδα 101, τα αριθµητικά επίθετα, τα οποία θεωρούνται σύνθετες 

λέξεις. Στο τρίτο τεύχος του βιβλίου του µαθητή έχουµε µία άσκηση, στη σελίδα 35, 

όπου ζητάει από τους µαθητές να φτιάξουν σύνθετες λέξεις µε τη λέξη γη και µία 

άσκηση, στη σελίδα 46, όπου πρέπει οι µαθητές να φτιάξουν λέξεις, είτε µε 

παραγωγή, είτε µε σύνθεση, µε τις λέξεις: φωνή, πιστεύω και φίλος. Στα τετράδια 

εργασιών, στο πρώτο τεύχος δεν έχουµε καµία άσκηση, στο δεύτερο τεύχος, στη 

σελίδα 7, µία άσκηση όπου οι µαθητές πρέπει να σχηµατίσουν σύνθετα ρήµατα και 

στη σελίδα 33, µία άσκηση όπου πρέπει οι µαθητές να αντικαταστήσουν τις 

υπογραµµισµένες φράσεις µε µία λέξη, για παράδειγµα, τον πονούσε η κοιλιά του, 

πονόκοιλος.  

Στα βιβλία της Ε΄   έχουµε τέσσερις ασκήσεις στον πρώτο τεύχος του βιβλίου 

των µαθητών, δύο στο δεύτερο και καµία στο τρίτο. Στα τετράδια εργασιών 

εντοπίζουµε µία ανάλογη άσκηση στο κάθε ένα. Αναλυτικά, στο πρώτο τεύχος του 

βιβλίου του µαθητή, έχουµε, στη σελίδα 14, µία άσκηση, στην οποία πρέπει να 
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αντιστοιχίσουµε τις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τη λέξη οίκος µε τα 

συνθετικά τους. Στη σελίδα 27 έχουµε να φτιάξουµε σύνθετες λέξεις µε τη λέξη ήχος 

και να γράψουµε και την ερµηνεία τους. Στη σελίδα 34 έχουµε σύνθετες λέξεις µε τη 

λέξη οδός και πρέπει να χωρίσουµε τα συνθετικά τους. Στη σελίδα 75 έχουµε λέξεις 

παράγωγες και σύνθετες της λέξης φίλος και πρέπει να τις εντάξουµε σε κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά. Στο δεύτερο τεύχος, στη σελίδα 43, έχουµε σύνθετες λέξεις και 

πρέπει να τις αντιστοιχίσουµε µε τη σωστή ερµηνεία τους και στη σελίδα 59 -έχουµε 

µε τη βοήθεια του λεξικού- να βρούµε σύνθετες λέξεις της λέξης χρόνος και να 

χωρίσουµε τα συνθετικά τους µέρη. Στο τετράδιο εργασιών, στο πρώτο τεύχος, στη 

σελίδα 52, έχουµε σύνθετα επίθετα της οικογένειας φίλος και πρέπει να βρούµε τα 

αντίστοιχα ουσιαστικά· και στο δεύτερο τεύχος, στη σελίδα 13, έχουµε µια 

ορθογραφική άσκηση µε σύνθετες λέξεις της οικογένεια της λέξης γη, τις οποίες 

πρέπει να τις γράψουµε σωστά και να βρούµε τη σηµασία τους από το λεξικό.  

Στα βιβλία των µαθητών της Στ΄ τάξης, όπως και στα τετράδια εργασιών, δεν 

συναντάµε καµία άσκηση µε σύνθετες λέξεις. Βέβαια, οφείλουµε εδώ να πούµε πως 

σε όλα τα βιβλία και τα τετράδια, µέσα στα διάφορα κείµενα ή τις ασκήσεις, 

υπάρχουν σύνθετες λέξεις, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν έναυσµα για ανάλυση 

του σχηµατισµού των σύνθετων, καθώς επίσης και της ερµηνείας τους. 

Επίσης, στη νέα γραµµατική του δηµοτικού σχολείου που γράφτηκε από τους: 

Ειρήνη Φιλλιπάκη-Warburton,Μιχαήλ Γιωργιαφέντη, Γεώργιο Κοτζόγλου και 

Μαργαρίτα Λουκά και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, στην ενότητα 17, -που ασχολείται µε το πώς φτιάχνουµε νέες λέξεις- 

γίνεται λόγος για το φαινόµενο της σύνθεσης. Πιο συγκεκριµένα, στην σελίδα 206 

στην υποενότητα 17.2 αναφέρει πως «σύνθεση έχουµε όταν συνδυάζουµε µία λέξη µε 

µία άλλη για να φτιάξουµε µία καινούρια λέξη». Στη συνέχεια, κάνει χωρισµό των 

συνθέτων στις γνωστές, πλέον, κατηγορίες, παρατακτικά, προσδιοριστικά, κτητικά 

και αντικειµενικά και εξηγεί στους µαθητές πώς φτιάχνουµε σύνθετες λέξεις. 

Κατόπιν, ασχολείται µε το συνδετικό φωνήεν –ο- και µε τις λέξεις που συνδυάζονται 

µε προθέσεις, π.χ. αντιπρόεδρος, για τις οποίες αναφέρει ότι άλλοτε µοιάζουν µε 

σύνθετες και άλλοτε µε παράγωγες. Τέλος, κάνει µια αναφορά στα πολυλεκτικά 

σύνθετα, όπως π.χ. παιδική χαρά, λαϊκή αγορά. 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1 Σκοπός και υπόθεση 

 Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε το φαινόµενο της σύνθεσης στη 

νέα ελληνική γλώσσα και µε τη διδασκαλία του σε αλλόγλωσσους. Σκοπός µας είναι 

να διερευνήσουµε, κατά πόσο οι αλλόγλωσσοι µαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του 

δηµοτικού σχολείου µπορούν να συνθέσουν µε µονωµένες λέξεις και να 

δηµιουργήσουν επιτυχώς σύνθετες λέξεις. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας συνιστά ένα πολύ δύσκολο εγχείρηµα, γιατί, πέρα από την 

ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου κάθε φορά ακροατηρίου, πρέπει να 

συνυπολογίζεται και ένα πλήθος άλλων παραµέτρων που σχετίζονται µε την υφή και 

τη µοναδική φυσιογνωµία της γλώσσας µας. Η µορφολογία είναι µια τέτοια 

παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η σύνθεση, που εξετάζουµε σε αυτή την εργασία, είναι 

ένας τοµέας της µορφολογίας. ∆υσκολεύονται, λοιπόν, άραγε, οι αλλόγλωσσοι 

µαθητές κατά τη διαδικασία σχηµατισµού σύνθετων λέξεων της νέας ελληνικής 

γλώσσας; 

 

2.2 Μέθοδος 

 Αντικείµενο της έρευνας µας αποτέλεσαν οι σύνθετες λέξεις της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας στην ονοµαστική τους πτώση. Σ’ αυτό το µέρος της έρευνας 

χρησιµοποιήσαµε τη µελέτη περίπτωσης σε αλλόγλωσσους µαθητές της Ε΄ και Στ΄ 

τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Το δείγµα µας αποτελούνταν από 10 µαθητές της Ε΄ 

τάξης, από τους οποίους, τέσσερα ήταν αγόρια και έξι κορίτσια, και 10 µαθητές της 

Στ’ τάξης, όπου και οι δέκα ήταν αγόρια. Χρησιµοποιήσαµε µαθητές και της Ε΄ και 

της Στ΄, γιατί, όπως είδαµε και παραπάνω, κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, το δεύτερο (Αντωνοπούλου, 

2001:55) και (Κοντού, 2002: 18-19). Το σχολείο που επιλέξαµε ήταν το 

∆ιαπολιτισµικό σχολείο Αλσούπολης στη Νέα Ιωνία. Επιλέξαµε να κάνουµε την 

έρευνά µας σ’ ένα διαπολιτισµικό σχολείο, γιατί ήταν µεγαλύτερες οι πιθανότητες να 

βρούµε αλλόγλωσσους µαθητές, οι οποίοι δεν έχουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα. 

Αντίθετα, στα κανονικά σχολεία υπάρχουν πολλοί αλλόγλωσσοι µαθητές, οι οποίοι, 

είτε µένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είτε είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς 

µετανάστες και χειρίζονται καλά την ελληνική γλώσσα· και άρα δεν µας 
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εξυπηρετούσαν στην έρευνά µας, αφού θα έκαναν τόσα λάθη, όσα και οι φυσικοί 

οµιλητές.  

 

2.3 Στάδια της έρευνας 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ακολουθήσαµε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Συγκέντρωση και καταγραφή των σύνθετων λέξεων 

Για τη συγκέντρωση και καταγραφή των σύνθετων λέξεων κάναµε 

αποδελτίωση από το Λεξικό της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» (2002-2004). Γι’ αυτό το σκοπό 

χρησιµοποιήσαµε την ηλεκτρονική µορφή του λεξικού που βρίσκεται στη σελίδα 

http://www.museduc.gr/index.php?page=22& sub=223. Το λεξικό περιλαµβάνει 

10.000 περίπου λήµµατα. Το ληµµατολόγιο προέκυψε από συνδυασµό επεξεργασίας 

α) του ληµµατολογίου υπαρχόντων λεξικών της νέας ελληνικής, που απευθύνονται σε 

µαθητές του δηµοτικού και του γυµνασίου (ως ενδεικτικού για τον ορισµό του 

«βασικού λεξιλογίου») και β) ηλεκτρονικού σώµατος κειµένων, στο οποίο 

περιλαµβάνονται και τα σχολικά βιβλία. Επίσης, κάναµε αποδελτίωση και 

καταγράψαµε τις σύνθετες λέξεις που εµφανίζονται στο Λεξικό του ∆ηµοτικού, των 

Άννα Βακαλοπούλου και Άννα Ιορδανίδου, των εκδόσεων Πατάκη. Το λεξικό αυτό 

περιέχει περίπου 6.000 λήµµατα. 

2. Εύρεση συχνότητας εµφάνισης του καταλόγου των σύνθετων λέξεων 

Λαµβάνοντας υπόψη µας την παράµετρο «συχνότητα χρήσης», που 

παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, ως µία παράµετρος επιλογής της διδακτέας ύλης 

κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Αναστασιάδη-

Συµεωνίδη, 2003: 27-28),  εντοπίσαµε τη συχνότητα εµφάνισης κάθε σύνθετης λέξης 

που είχαµε καταγράψει στην ονοµαστική πτώση. Για την άντληση των συχνοτήτων 

χρησιµοποιήσαµε τη µηχανή αναζήτησης «Google». Αφού εντοπίσαµε τις 

συχνότητες, απορρίψαµε όσες σύνθετες λέξεις είχαν πολύ χαµηλή συχνότητα χρήσης 

(f<1.000) µε την αιτιολογία ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να διδάξουµε τόσο σπάνιες 

λέξεις σε αλλόγλωσσους µαθητές, τουλάχιστον σ’ ένα πρώτο σχολικό επίπεδο. Στη 

συνέχεια χωρίσαµε τις υπόλοιπες σύνθετες λέξεις  σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: 1) 

Σύνθετες λέξεις µε πολύ συχνή χρήση, που περιλάµβανε τις λέξεις εκείνες µε 

εµφάνιση σε περισσότερα από 100.000 λήµµατα (f > 100.000), 2) Σύνθετες λέξεις µε 

συχνή χρήση, που περιλαµβάνει αυτές µε συχνότητα εµφάνισης από 10.000 µέχρι 

100.000 λήµµατα (10.000<f<100.000) και 3) Σύνθετες λέξεις µε λιγότερο συχνή 
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χρήση, που περιλαµβάνει αυτές µε συχνότητα εµφάνισης κάτω από 10.000 λήµµατα 

(f<10.000). Οι πλήρης κατάλογοι, και των τριών κατηγοριών, µε τη συχνότητα 

εµφάνισης των λέξεων, βρίσκονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

3. ∆ηµιουργία ασκήσεων 

Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε το ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας. Αυτό 

αποτελούνταν από επτά ασκήσεις δηµιουργίας σύνθετων λέξεων. Υπόδειγµα του 

ερωτηµατολογίου υπάρχει στο Παράρτηµα Ι. 

4. ∆ιανοµή του ερωτηµατολογίου, µελέτη περίπτωσης 

Στη συνέχεια, δώσαµε το ερωτηµατολόγιο στους αλλόγλωσσους µαθητές. 

Συγκεκριµένα, δείγµα της έρευνάς µας ήταν οι µαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης του 

∆ιαπολιτισµικού σχολείου Αλσούπολης στη Νέα Ιωνία. Για τη διεξαγωγή της 

έρευνάς µας επιλέξαµε τη µελέτη περίπτωσης. Ο ερευνητής της µελέτης περίπτωσης 

παρατηρεί τα χαρακτηριστικά µίας οµάδας, ενός παιδιού, µίας παρέας, µίας σχολικής 

τάξης, ενός σχολείου ή µίας κοινότητας. Ο σκοπός αυτής της παρατήρησης είναι να 

εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει συστηµατικά τα πολυσχιδή φαινόµενα που 

συνθέτουν τον κύκλο ζωής της µονάδας, προκειµένου να κάνει γενικεύσεις σχετικά 

µε τον ευρύτερο πληθυσµό στον οποίο ανήκει αυτή η µονάδα (Cohen, Manion, 1994: 

152-153). Έτσι και εµείς, χρησιµοποιήσαµε, ως δείγµα της έρευνας, µαθητές από ένα 

σχολείο, µε σκοπό να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας, για να κάνουµε 

γενικεύσεις στον ευρύτερο πληθυσµό, στον οποίο ανήκει το δείγµα µας, δηλαδή 

στους αλλόγλωσσους µαθητές. Επιπρόσθετοι λόγοι, που µας έκαναν να επιλέξουµε τη 

µελέτη περίπτωσης για την έρευνά µας είναι ότι, πρόκειται για µια µέθοδος ιδιαίτερα 

κατάλληλη για ερευνητές που εργάζονται µόνοι τους, δίνει την ευκαιρία να µελετηθεί 

σε βάθος µια πλευρά ενός προβλήµατος σε περιορισµένη χρονική έκταση και 

επιτρέπει στον ερευνητή να αφοσιωθεί σε µια συγκεκριµένη κατάσταση και να 

αναγνωρίσει τις ποικίλες αλληλεπιδρώσες διαδικασίες στην έρευνά του (Bell, 1997, 

σ. 31)      

5. Εξαγωγή αποτελεσµάτων και ανάλυση 

Αφού συλλέξαµε τα ερωτηµατολόγια, κάναµε στατιστική ανάλυση ξεχωριστά 

σε κάθε µία απάντηση των µαθητών και δηµιουργήσαµε γραφήµατα 

χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα του Microsoft Office, Excel. Στη συνέχεια, κάναµε 

ένα συγκεντρωτικό γράφηµα των απαντήσεων των µαθητών για κάθε άσκηση. Έτσι, 

αναλύσαµε συνολικά οχτώ γραφήµατα. 

6. Ανάλυση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων 
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Στο τέλος, µε βάση την ανάλυση των αποτελεσµάτων, που έγινε στο 

προηγούµενο στάδιο της έρευνας, οδηγηθήκαµε σε κάποια συµπεράσµατα. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

3.1 Ανάλυση αποτελεσµάτων ανά απάντηση 

Στην πρώτη άσκηση ζητούσαµε από τους µαθητές να δηµιουργήσουν 

σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τη λέξη χιόνι και δεύτερο συνθετικό τις λέξεις 

θύελλα, πόλεµος, άνθρωπος και νερό. Τις λέξεις χιονοθύελλα και χιονοπόλεµος τις 

έκαναν όλοι οι µαθητές σωστά. Στη λέξη χιονάνθρωπος το 35% απάντησε λάθος (7 

λάθη). Οι έξι από αυτούς έφτιαξαν τη λέξη χιονοάνθρωπος. Προφανώς επηρεάστηκαν 

από τα υπόλοιπα παραδείγµατα και έβαλαν σαν πρώτο συνθετικό το χιονο. Ο έβδοµος 

έφτιαξε τη λέξη χιονονάνθρωπός.  
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Τέλος, στη λέξη χιονόνερο έκανε λάθος το 10% των µαθητών (2 λάθη). Ο 

ένας έφτιαξε τη λέξη χιονίνερο και ο άλλος τη λέξη χιονένερο.   
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Στη δεύτερη άσκηση ζητούσαµε από τους µαθητές να γράψουν µε µία λέξη 

πώς λέµε την πίτα µε σπανάκι, την πίτα µε µήλο, τη φωλιά του χελιδονιού και τη φωλιά 

του µυρµηγκιού. Στη λέξη σπανακόπιτα το 15% των µαθητών απάντησε λάθος (3 

λάθη). Έτσι, το ένα λάθος ήταν σπανακοπίτι, το άλλο σπανακο πίτα, δεν κατάφερε, 

δηλαδή, ο µαθητής να κάνει σύνθεση των λέξεων και το τρίτο σπανακοπίτια.  
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Στη λέξη µηλόπιτα το 25% απάντησε λάθος (5 λάθη). Από αυτά, το ένα ήταν 

στον τονισµό και τα υπόλοιπα ήταν αδυναµία σύνθεσης των λέξεων και παράθεση 

δίπλα - δίπλα  µε δύο λέξεις, µήλο πίτα.  
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Στη λέξη χελιδονοφωλιά το 30% απάντησε λάθος (6 λάθη). Από αυτά, ένα 

ήταν χελιδονιοφωλιά, ένα χελονοφωλιά, δύο χελιδοφωλιά και δύο ήταν χελιδονο 

φωλιά. 



 34

χελιδονοφωλιά

6

14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Σωστό Λάθος

 
 

 Τέλος, στη λέξη µυρµηγκοφωλιά απάντησε λάθος το 80% των µαθητών (4 

λάθη). Από αυτά, ένα ήταν µυρµηγκιφωλιά, ένα µυρµηγοφωλιά, ένα φωλιά µυρµηγου 

και το τελευταίο µυρµηγκο φωλιά.     
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 Στην τρίτη άσκηση ζητούσαµε να µας σχηµατίσουν σύνθετες λέξεις από 

ζευγάρια ουσιαστικών, όπως αλάτι + πιπέρι, µαρούλι + σαλάτα και πόνος + κεφάλι. 

Στη λέξη αλατοπίπερο το 30% των µαθητών απάντησε λάθος (6 λάθη). Από αυτά, 

τέσσερα ήταν αλατο πιπέρι και δύο αλατο πίπερο.  
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αλατοπίπερο
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 Στη λέξη µαρουλοσαλάτα το 35% των µαθητών απάντησε λάθος (7 λάθη). 

Όλα τα λάθη ήταν της µορφής µαρουλο σαλάτα, δηλαδή, πάλι, είχαµε αδυναµία 

πραγµατοποίηση της σύνθεσης.  
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Στη λέξη πονοκέφαλος, πάλι, το 35% των µαθητών απάντησε λάθος (7 λάθη). 

Από αυτά, τρία λάθη ήταν πονοκεφάλι, ένα κεφαλόπονος, δύο πόνο κέφαλο και ένα 

πόνος κεφάλου. 
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 Στην τέταρτη άσκηση ζητούσαµε από τους µαθητές να µας γράψουν πώς 

λέγεται  αυτός που έχει γαλανά µάτια, αυτός που έχει σκληρή καρδιά και αυτός που έχει 

γκρίζα µαλλιά. Στη λέξη γαλανοµάτης το 10% των µαθητών απάντησε λάθος (2 

λάθη). Από αυτά, το ένα ήταν µατιογάλανο και το άλλο γαλάζια µάτια. 

γαλανοµάτης
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 Στη λέξη σκληρόκαρδος το 35% των µαθητών απάντησε λάθος (7 λάθη). Από 

αυτά, τα δύο ήταν σκληρο καρδιά, ένα κενό, ένα καρδιόσκληρο και δύο σκληρο 

καρδος.  

σκληρόκαρδος

13

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Σωστό Λάθος

 
 

 Τέλος, στη λέξη γκριζοµάλλης το 45% των µαθητών απάντησε λάθος (9 λάθη). 

Από αυτά, τέσσερα ήταν γκιζοµαλλιά, τρία γκρίζο µάλλης, ένα γκριζόµαλλος και ένα 

µαλλιόγκριζα. 
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Στην πέµπτη άσκηση ζητούσαµε από του µαθητές να φτιάξουν σύνθετα 

ρήµατα από τα ρήµατα ανοίγω + κλείνω, πηγαίνω + έρχοµαι και ανεβαίνω + 

κατεβαίνω. Στη λέξη ανοιγοκλείνω το 50% των µαθητών απάντησε λάθος (10 λάθη). 

Από αυτά, το ένα ήταν ανοίγω κλείνω και τα υπόλοιπα ήταν ανοίγωκλείνω. Εδώ, 

παρόλο που η λέξη ακούγεται σωστή, την µετράµε ως λάθος, γιατί ο µαθητής δεν έχει 

χρησιµοποιήσει το συνδετικό φωνήεν - ο -. 
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 Στη λέξη πηγαινοέρχοµαι το 60% των µαθητών απάντησε λάθος (12 λάθη). 

Από αυτά, ένα ήταν πηγαινόρχοµαι, οχτώ πηγαίνω έρχοµαι και τρία πηγαινωέρχοµαι. 
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 Στη λέξη ανεβοκατεβαίνω το 80% των µαθητών απάντησε λάθος (16 λάθη). 

Από αυτά, ένα ήταν ανεβενα κατέβαινα, επτά ανεβωκατεβαίνω, δύο ανεβαίνο 

κατεβαίνω, τρία ανεβαικατεβαίνω, τρία ανεβαίνω κατεβαίνω, ένα ανεβαίνω κατέβω 

και ένα ανεβακατεύω. 
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Στην έκτη άσκηση είχαµε δύο µπαλόνια-πλαίσια, καθένα από τα οποία είχε 

πέντε λέξεις, και ζητούσαµε από τους µαθητές να ενώσουν τις λέξεις, 

χρησιµοποιώντας µια λέξη από κάθε µπαλόνι τη φορά και να δηµιουργήσουν 

σύνθετες λέξεις. Οι λέξεις στο ένα µπαλόνι-πλαίσιο ήταν σπανάκι, κουτάλι, άνεµος, 

χορός και καλός και στο άλλο µπαλόνι-πλαίσιο πηδώ, καιρός, θύελλα, πίτα και 

πιρούνι. Αυτή την άσκηση τέσσερις µαθητές δεν µπόρεσαν να την κάνουν σχεδόν 

καθόλου. Από αυτούς, οι δύο έφτιαξαν µόνο τη λέξη σπανακόπιτα. Για να µην 

χαλάσει το σύνολο υπολογίζουµε και αυτά τα ερωτηµατολόγια, απλά καταγράφουµε 
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τις απαντήσεις τους ως λάθος και κενές. Στη λέξη σπανακόπιτα, λοιπόν, το 15% των 

µαθητών απάντησε λάθος (3 λάθη). Από αυτά, δύο ήταν σπανακο πιτα  και ένα κενό.  
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 Στη λέξη καλοκαίρι το 65% των µαθητών απάντησε λάθος ( 13 λάθη). Από 

αυτά τρία ήταν κενά, ένα καλόκαιρος, τέσσερα καλόκαιρο και τρία καλός καιρός.  
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Στη λέξη χοροπηδώ το 25% των µαθητών απάντησε λάθος (5 λάθη). Από 

αυτά, δύο ήταν κενά, δύο χορο πηδώ και ένα χορουπηδώ. 
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Στη λέξη κουταλοπίρουνο το 60% των µαθητών απάντησε λάθος (12 λάθη). 

Από αυτά, πέντε ήταν κουταλοπιρούνι, ένα πιρουνοκουτάλι, δύο κουτάλο πίρουνο και 

τέσσερα κενά.  
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Στη λέξη ανεµοθύελλα το 45% των µαθητών απάντησε λάθος (9 λάθη). Από 

αυτά, ένα ήταν ανεµόθυλλα, τέσσερα ανεµο θύελλα και τέσσερα κενά. 
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 Στην έβδοµη και τελευταία άσκηση είχαµε ένα κείµενο µε 13 κενά και δίπλα 

σε κάθε κενό είχαµε σε παρένθεση τις λέξεις, τις οποίες έπρεπε να χρησιµοποιήσουν 

οι µαθητές, για να φτιάξουν σύνθετες λέξεις. Οι λέξεις ήταν: µέση + µέρα, Σάββατο + 

Κυριακή, ιχθύς + πωλώ, κρέας + πωλώ, κεφάλι + τυρί, αλάτι + πιπέρι, ελιά + λάδι, 

µαρούλι + φύλλα, δόντι + κρέµα, δόντι + βούρτσα, άνθη + πωλώ, ζάχαρη + πλάστης, 

γράµµατα + σήµα. Στη  λέξη µεσηµέρι το 15% των µαθητών απάντησε λάθος (3 

λάθη). Από αυτά, ένα ήταν µεσηµεριανά, ένα µεσόµερο και ένα µεσηµέρα.  
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Στη λέξη Σαββατοκύριακο όλοι οι µαθητές απάντησαν σωστά. Στη λέξη 

ιχθυοπωλείο το 70% των µαθητών απάντησαν λάθος (14 λάθη). Από αυτά, τα δύο 

ήταν κενά, ένα ιχθυςπωλώ, τρία ιχθοπωλώ, ένα ιχθοςπολος, ένα ιχθυοπωλώς, ένα 

ιχθοπωλίο, ένα ιχθυοπωλεί, δύο ιχθυπωλώ, ένα ιχθυπωλίο και ένα ιχθυοπωλώ.  

ιχθυοπωλείο
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 Στη λέξη κρεοπωλείο το 75% των µαθητών απάντησε λάθος (15 λάθη). Από 

αυτά, ένα ήταν κρεαπωλίο, τρία κρεαπωλώ, οχτώ κρεατοπωλίο, ένα κρέας πωλος, ένα 

κρεατοπωλό και ένα κρεµωπωλώ.  
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Στη λέξη κεφαλοτύρι το 15% των µαθητών απάντησε λάθος (3 λάθη). Από 

αυτά, και τα τρία ήταν κεφαλότυρο. 
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Στη λέξη αλατοπίπερο το 25% των µαθητών απάντησε λάθος (5 λάθη). Από 

αυτά, τέσσερα ήταν αλατοπιπέρι και ένα αλατινω πιπερι.  
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 Στη λέξη ελαιόλαδο το 50% των µαθητών απάντησε λάθος (10 λάθη). Από 

αυτά τέσσερα ήταν ελιόλαδο, ένα ελιατύνι, δύο ελιολάδι, ένα ελεολαδος και ένα 

ελιαλολάδι.  
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Στη λέξη µαρουλόφυλλα το 20% των µαθητών απάντησε λάθος (4 λάθη). Από 

αυτά, ένα ήταν µαρούλι φύλλα και τρία µαρουλόφυλλο. 

µαρουλόφυλλα
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Στη λέξη οδοντόκρεµα απάντησε λάθος το 30% των µαθητών (6λάθη). Από 

αυτά, τέσσερα ήταν δοντόκρεµα, ένα δοδοκρεµα και ένα δοντόκρεµω. 
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Στη λέξη οδοντόβουρτσα το 40% των µαθητών απάντησε λάθος (8 λάθη). Από 

αυτά, δύο ήταν δοντόβουρτσα, ένα δοδόβουρτσα, ένα δοδόβουτσα, ένα οδοντο βουρτα, 

ένα οδοντόβουρτα, ένα οδοντόκρεµα και ένα δοντόβουρτσω. 
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 Στη λέξη ανθοπωλείο το 55% των µαθητών απάντησε λάθος (11 λάθη). Από 

αυτά, τρία ήταν ανθοπωλώ, τρία άνθη πωλώ, δύο ανθω πωλίο, ένα θηνω πωλώ και  

ένα ανθοπώλεις.   
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 Στη λέξη ζαχαροπλαστείο το 70% των µαθητών απάντησε λάθος (14 λάθη). 

Από αυτά, έντεκα ήταν ζαχαροπλάστης, ένα ζαχαροπλάση και δύο ζαχαροπλάστη.  
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 Στη λέξη γραµµατόσηµο όλοι οι µαθητές απάντησαν σωστά. 

 

3.2 Ανάλυση αποτελεσµάτων ανά άσκηση 

Όπως βλέπουµε και από το γράφηµα της πρώτης άσκησης,  το σύνολο των 

µαθητών τα έχει πάει πολύ καλά σ’ αυτή την άσκηση. Όλοι οι µαθητές έχουν 

απαντήσει σωστά στις δύο ερωτήσεις και στις άλλες δύο έχουν κάνει λάθος λίγοι 

µαθητές. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα συχνοτήτων, οι λέξεις της άσκησης 

αυτής είναι συχνόχρηστες, εκτός από τη λέξη χιονοπόλεµος, που έχει χαµηλότερη 

συχνότητα, την οποία, όµως, όλοι οι µαθητές την είχαν σωστή. Αυτό ίσως οφείλεται 

στο γεγονός ότι η λέξη χιονοπόλεµος, παρόλο που δεν έχει συχνή εµφάνιση, είναι 

αρκετά οικεία στους µαθητές. Τα περισσότερα λάθη έγιναν στη λέξη χιονάνθρωπος 

που οι µαθητές έφτιαχναν ως χιονοάνθρωπος. Μια εξήγηση που µπορούµε να 

δώσουµε είναι επειδή οι προηγούµενες λέξεις είχαν σαν πρώτο συνθετικό το χιονό- 

και πρόσθεταν κάθε φορά την άλλη λέξη, το εφάρµοσαν σαν «κανόνα» και σε αυτή 

την περίπτωση.    
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων πρώτης άσκησης 
 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

χιονοθύελλα 30.900 
χιονοπόλεµος 4.590 
χιονάνθρωπος 33.300 

χιονόνερο 54.700 
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Στη δεύτερη άσκηση, παρατηρούµε ότι σε κάθε ερώτηση έκανε λάθος περίπου 

το ίδιο ποσοστό των µαθητών. Αυτό είναι αξιοσηµείωτο, γιατί, αν δούµε τον πίνακα 

συχνοτήτων, θα δούµε ότι οι δύο λέξεις έχουν υψηλή συχνότητα εµφάνισης, ενώ οι 

άλλες δύο χαµηλότερη συχνότητα. Ωστόσο οι µαθητές έχουν παρόµοιο ποσοστό 

λάθους σε όλες. Αυτό ίσως οφείλεται στον τρόπο που ρωτούσαµε για τη σωστή λέξη, 

ο  οποίος τους βοηθούσε να βρούνε τη σωστή απάντηση αυθόρµητα. Για παράδειγµα 

ρωτούσαµε, πώς λέµε την πίτα από µήλο, και περιµέναµε την απάντηση, µηλόπιτα. 
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 
 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

σπανακόπιτα 28.500 
µηλόπιτα 60.500 

χελιδονοφωλιά 2.170 
µυρµηγκοφωλιά 3.770 

 
 

Στην τρίτη άσκηση, παρατηρούµε πως και εδώ οι µαθητές έκαναν σε 

παρόµοιο ποσοστό λάθος σε κάθε ερώτηση,  παρόλο που εδώ η µια λέξη έχει µέτρια 

συχνότητα εµφάνισης, η άλλη λέξη χαµηλή συχνότητα εµφάνισης και η τρίτη υψηλή 

συχνότητα εµφάνισης. ∆εν φάνηκε, δηλαδή, σ’ αυτή την άσκηση να επηρεάζει τους 

µαθητές η συχνότητα εµφάνισης των λέξεων. Αξιοσηµείωτο, επίσης,  είναι το 

γεγονός πως το ίδιο ποσοστό µαθητών έκανε λάθος και σε κάθε ερώτηση παρ’ όλο 

που στη λέξη µαρουλοσαλάτα οι µαθητές δεν άλλαζαν καθόλου το δεύτερο συνθετικό 

ενώ στις λέξεις αλατοπίπερο και πονοκέφαλος έπρεπε να το αλλάξουν.   
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Τρίτη άσκηση
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 
 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

αλατοπίπερο 45.300 
µαρουλοσαλάτα 1.080 

πονοκέφαλος 208.000 
 

 

Στην τέταρτη άσκηση βλέπουµε ότι στις δύο από τις τρεις λέξεις οι µαθητές 

έχουν κάνει αρκετά λάθη. Οι τρεις λέξεις αυτής της άσκησης έχουν χαµηλή 

συχνότητα εµφάνισης· οι δύο, όµως, να έχουν ιδιαίτερα χαµηλή. Αυτές οι λέξεις είναι 

δύσκολες και στην προφορά τους και ίσως σε αυτό να οφείλονται και τα λάθη των 

µαθητών. 
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 
 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

γαλανοµάτης 7.640 
σκληρόκαρδος 4.300 
γκριζοµάλλης 2.350 

 
 

Στην πέµπτη άσκηση, ζητάµε από τους µαθητές να σχηµατίσουν σύνθετα 

ρήµατα. Παρατηρούµε, λοιπόν, πως σε κάθε ερώτηση τουλάχιστον το 50% των 

µαθητών απάντησε λάθος. Όλες οι λέξεις αυτής της άσκησης έχουν χαµηλή 

συχνότητα εµφάνισης, παράγοντας, όµως, που δε φαίνεται να δυσκόλεψε τους 

µαθητές. Ίσως τους δυσκόλεψε το γεγονός ότι είχαµε να κάνουµε µε ρήµατα. Έτσι, 

είτε παρέθεταν τη µία λέξη δίπλα, στην άλλη αφήνοντας κενό ανάµεσα στις δύο 

λέξεις, είτε ένωναν τις δύο λέξεις όπως ήταν. Στην πρώτη περίπτωση, διάβαζαν τις 

λέξεις που είχαν γράψει και αυτό που άκουγαν τους φαινόταν σωστό και νόµιζαν ότι 

είναι και σωστό. Στη δεύτερη περίπτωση, αντί για το συνδετικό ο, άφηναν την 

κατάληξη ω του πρώτου ρήµατος, κάτι που το θεωρήσαµε λάθος. Τέλος,  

παρατηρούµε ότι τους δυσκόλεψε ιδιαίτερα η σύνθεση του ρήµατος ανεβοκατεβαίνω. 

Στο εν λόγω ρήµα έπρεπε να αλλάξουν την πρώτη λέξη εντελώς και από ανεβαίνω να 

την κάνουν ανεβο- κάτι που ελάχιστοι µαθητές το κατάφεραν να σχηµατίσουν και να  

γράψουν σωστά.  
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 

 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

ανοιγοκλείνω 7.150 
πηγαινοέρχοµαι 2.970 
ανεβοκατεβαίνω 7.540 
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Η έκτη άσκηση, όπως παρατηρούµε, δυσκόλεψε αρκετά τους µαθητές. Ίσως 

τους δυσκόλεψε η µορφή της άσκησης, σύµφωνα µε την οποία, έπρεπε να 

συνδυάσουν λέξεις από δύο διαφορετικά µπαλόνια-πλαίσια και να φτιάξουν σύνθετες 

λέξεις. Σε κάθε µία ερώτηση ξεχωριστά παρατηρούµε ότι υπάρχουν λάθη. Εντύπωση 

µας προκαλεί το γεγονός ότι τα περισσότερα λάθη τα έκαναν στη λέξη καλοκαίρι, που 

εµφανίζει πολύ υψηλή συχνότητα. Εδώ, ίσως, τους δυσκόλεψε το ότι κατά τη 

σύνθεση έπρεπε να αλλάξουν και τις δύο λέξεις (καλός + καιρός → καλοκαίρι). 

Αµέσως επόµενη σε λάθη έρχεται η λέξη κουταλοπίρουνο, η οποία έχει πολύ χαµηλή 

συχνότητα εµφάνισης (f=159). Αυτή τη λέξη την έχουµε αφαιρέσει από τον κατάλογο 

µε τις σύνθετες που προτείνουµε για διδασκαλία, αφού είχε συχνότητα εµφάνισης στο 

Google κάτω από 1.000. Ωστόσο, τη συµπεριλάβαµε σε µια άσκηση για να δούµε πώς 

θα αντιδράσουν οι µαθητές και αν θα µπορέσουν να τη σχηµατίσουν. Αυτό που 

διαπιστώσαµε είναι πως δυσκολεύτηκαν, -όχι όµως περισσότερο- στο σχηµατισµό σε 

κάποιων άλλων λέξεων µε υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης (βλ. καλοκαίρι). Στη 

συνέχεια, παρατηρούµε πως στη λέξη ανεµοθύελλα µε συχνότητα εµφάνισης f=6.920, 

έχουν κάνει περισσότερα λάθη απ’ ότι στη λέξη χοροπηδώ, που έχει συχνότητα 

εµφάνισης f=5.730. Αυτό οφείλεται, ίσως, στο ότι η λέξη χοροπηδώ είναι πιο οικεία 

και την χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους, περισσότερο από τη λέξη 

ανεµοθύελλα. Τέλος, στη λέξη σπανακόπιτα βλέπουµε ότι έχουν κάνει τρία παιδιά 

λάθος, τα ίδια παιδιά που έκαναν λάθος την ίδια λέξη και σε προηγούµενη άσκηση.  
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 
 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

σπανακόπιτα 28.500 
καλοκαίρι 4.320.000 
χοροπηδώ 5.730 

κουταλοπίρουνο 159 
ανεµοθύελλα 6.920 

 
 

Στην έβδοµη άσκηση, παρατηρούµε, αρχικά, ότι από τις 13 λέξεις µόνο τις 2 

κατάφεραν και τις απάντησαν όλοι οι µαθητές σωστά. Όσον αφορά στις λέξεις που 

έκαναν λάθος οι µαθητές, παρατηρούµε ότι σε τέσσερις από αυτές (µεσηµέρι, 

κεφαλοτύρι, αλατοπίπερο και µαρουλόφυλλα) βλέπουµε ότι έχουν κάνει λάθος λίγοι 

µαθητές (3 µε 5). Οι λέξεις αυτές έχουν, η µεν πρώτη υψηλή συχνότητα εµφάνισης, οι 

δε δεύτερη και η τρίτη µέτρια συχνότητα εµφάνισης και η τέταρτη χαµηλή συχνότητα 

εµφάνισης. Θα µπορούσαµε να πούµε, δηλαδή, πως τα λάθη αυτά δεν επηρεάζονται 

από τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων. Σε άλλες τέσσερις λέξεις έχουν κάνει 

λάθος 6 µε 11 µαθητές. Οι λέξεις αυτές είναι ελαιόλαδο, οδοντόκρεµα, οδοντόβουρτσα 

και ανθοπωλείο. Από αυτές, η πρώτη έχει υψηλή συχνότητα εµφάνισης και οι 

υπόλοιπες τρεις, µέτρια συχνότητα εµφάνισης. Πάλι, δηλαδή, θα µπορούσαµε να 

πούµε πως τα λάθη δεν επηρεάζονται από τη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων, κάτι 

που φαίνεται ιδιαίτερα εδώ, µια και όλες οι λέξεις είναι συχνόχρηστες· παρόλα αυτά 

αρκετοί µαθητές έχουν κάνει λάθος. Τέλος, στις υπόλοιπες τρεις λέξεις (ιχθυοπωλείο, 

κρεοπωλείο και ζαχαροπλαστείο), οι οποίες είναι συχνόχρηστες, πολλοί µαθητές 

έχουν κάνει λάθος ( 14 µε 15). 
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 
 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

µεσηµέρι 2.370.000 
Σαββατοκύριακο 1.570.000 

ιχθυοπωλείο 18.200 
κρεοπωλείο 80.100 
κεφαλοτύρι 37.200 
αλατοπίπερο 45.300 
ελαιόλαδο 369.000 
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Πίνακας συχνοτήτων λέξεων δεύτερης άσκησης 

 

Λέξη Συχνότητα 
εµφάνισης 

µαρουλόφυλλα 1.360 
οδοντόκρεµα 24.400 

οδοντόβουρτσα 35.800 
ανθοπωλείο 85.200 

ζαχαροπλαστείο 322.000 
γραµµατόσηµα 47.100 

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αυτή η εργασία έχει ως θέµα της τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας και συγκεκριµένα τη διδασκαλία των σύνθετων λέξεων της ελληνικής 

γλώσσας σε αλλόγλωσσους µαθητές. Όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω, η 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας συνιστά ένα πολύ δύσκολο 
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εγχείρηµα, γιατί, πέρα από την ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου κάθε φορά 

ακροατηρίου, πρέπει να συνυπολογίζεται και ένα πλήθος άλλων παραµέτρων που 

σχετίζονται µε την υφή και τη µοναδική φυσιογνωµία της γλώσσας µας. Η 

µορφολογία είναι µια τέτοια παράµετρος, που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Η σύνθεση των λέξεων 

αποτελεί έναν τοµέα της µορφολογίας. Ερευνητικό µας ερώτηµα ήταν, το αν µπορούν 

οι αλλόγλωσσοι µαθητές να συνθέσουν επιτυχώς σύνθετες λέξεις. Συµπερασµατικά, 

αυτό που θα µπορούσαµε να πούµε είναι ότι οι αλλόγλωσσοι µαθητές συναντούν 

κάποιες δυσκολίες κατά το σχηµατισµό των σύνθετων λέξεων, αλλά δεν 

δυσκολεύονται σε µεγάλο βαθµό. Κατάφεραν επιτυχώς σε µεγάλο ποσοστό, σχεδόν 

σε κάθε άσκηση που τους δώσαµε, να σχηµατίσουν σωστά τις σύνθετες λέξεις.  

Υπάρχει, βέβαια, και ένα µέρος των µαθητών που δυσκολεύτηκε κατά το σχηµατισµό 

των σύνθετων λέξεων. Αυτοί οι µαθητές, όµως, δυσκολεύτηκαν σε συγκεκριµένες 

λέξεις που παρουσιάζουν κάποιες ιδιοµορφίες κατά το σχηµατισµό τους -τις οποίες 

θα αναλύσουµε αργότερα- και όχι γενικότερα κατά τον σχηµατισµό όλων των 

σύνθετων λέξεων. 

 Ως σηµαντική παράµετρο στην εργασία µας είχαµε λάβει την «συχνότητα 

χρήσης», που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως µία παράµετρος επιλογής της 

διδακτέας ύλης κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

(Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, 2003:27-28). Ως εκ τούτου, διαπιστώσαµε, λοιπόν, µέσα 

από την έρευνά µας, πως δεν επηρεάζει τόσο, όσο είχαµε αρχικά υποθέσει, η 

συχνότητα χρήσης των σύνθετων λέξεων, το σωστό σχηµατισµό τους από τους 

αλλόγλωσσους µαθητές. Παρατηρήσαµε ότι, οι µαθητές µπορούν να σχηµατίσουν 

επιτυχώς σύνθετες λέξεις, οι οποίες έχουν χαµηλή συχνότητα εµφάνισης, και να 

δυσκολευτούν σε λέξεις οι οποίες έχουν υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης. Ένας 

λόγος για τον οποίο θεωρήσαµε ότι µπορεί να συµβαίνει κάτι τέτοιο είναι ότι, µπορεί 

κάποιες λέξεις να έχουν χαµηλότερη συχνότητα εµφάνισης από κάποιες άλλες, αλλά 

να περιλαµβάνονται στην καθηµερινότητα και το λεξιλόγιο των παιδιών και έτσι να 

καταφέρνουν να τις συνθέσουν επιτυχώς. Αυτό συνέβη µε τις λέξεις χιονοπόλεµος και 

χοροπηδώ, τις οποίες κατάφεραν να σχηµατίσουν, σε µεγάλο ποσοστό, σωστά οι 

µαθητές, παρά τη χαµηλή τους συχνότητα. 

Ακόµα, παρατηρήσαµε πως δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αλλόγλωσσους µαθητές 

ο σχηµατισµός των σύνθετων ρηµάτων. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην 

αντιπαραθετικότητα των δοµών µεταξύ της ελληνικής γλώσσας και της µητρικής 
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γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, 2003). Έτσι, αν η 

µητρική γλώσσα των µαθητών δεν έχει σύνθετα ρήµατα, µια τέτοια άσκηση µπορεί 

να τους δυσκολέψει ιδιαίτερα. Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο ίσως δυσκολεύτηκαν 

οι µαθητές κατά το σχηµατισµό των σύνθετων ρηµάτων, είναι η κατάληξη ω των 

ρηµάτων, η οποία φωνητικά συµπίπτει µε το συνθετικό ο- των σύνθετων λέξεων. 

Έτσι, οι µαθητές παρέθεταν τη µια λέξη δίπλα στην άλλη και νόµιζαν ότι έχουν 

φτιάξει το σύνθετο ρήµα που τους ζητούσαµε, εφόσον όταν διάβαζαν τη λέξη, αυτή 

«ακουγόταν» σωστή.  

Επιπλέον, µια «οµάδα» λέξεων, στις οποίες έκαναν κάθε φορά λάθος πάνω 

από τους µισούς µαθητές, ήταν εκείνες οι λέξεις που έπρεπε οι µαθητές να 

µεταβάλλουν κάπως ένα από τα δύο συνθετικά µέρη ή να τους προσθέσουν µια 

διαφορετική παραγωγική κατάληξη. Κάτι τέτοιο συνέβη στις λέξεις: ανεβοκατεβαίνω, 

καλοκαίρι, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, ελαιόλαδο, ανθοπωλείο και ζαχαροπλαστείο. 

Στη λέξη ανεβοκατεβαίνω (ανεβαίνω + κατεβαίνω) οι µαθητές έπρεπε να κάνουν το 

ανεβαίνω ανέβο-, κάτι που του δυσκόλεψε πολύ, αφού το 80% των µαθητών 

απάντησε λάθος. Στη λέξη καλοκαίρι (καλό + καιρός) έπρεπε τη λέξη καιρός να την 

κάνουν -καίρι και να αλλάξουν και τον τόνο. Εδώ, έκανε λάθος το 65% των µαθητών. 

Στη λέξη ιχθυοπωλείο (ιχθύς + πωλώ) το 70% των µαθητών απάντησε λάθος, αφού 

µάλλον µπερδεύτηκε από τη λέξη ιχθύς, που έχει λόγια προέλευση και από την 

παραγωγική κατάληξη -ειο που έπρεπε να βάλει στο τέλος. Στη λέξη κρεοπωλείο 

(κρέας + πωλώ) έπρεπε να πάρουν το θέµα της λέξης κρε- να βάλουν το συνθετικό -ο- 

και την παραγωγική κατάληξη –ειο. Έτσι, έκανε λάθος το 75% των µαθητών. Στη 

λέξη ελαιόλαδο (ελιά + λάδι) έκανε λάθος το 50% των µαθητών. Εδώ έπρεπε, αντί για 

τη λέξη ελιά να χρησιµοποιήσουν τη λέξη έλαιο-, κάτι που τους δυσκόλεψε, όπως 

φάνηκε. Στις λέξεις ανθοπωλείο (άνθος + πωλώ) και ζαχαροπλαστείο (ζάχαρη + 

πλάστης) έκανε λάθος το 55% και 70%  των µαθητών αντίστοιχα. Εδώ τους 

δυσκόλεψε, πάλι, η παραγωγική κατάληξη -ειο που έπρεπε να βάλουν στο τέλος. 

Επίσης, θα πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι η απουσία ιδιαίτερης 

αναφοράς στο φαινόµενο της σύνθεσης των λέξεων, τόσο στο αναλυτικό πρόγραµµα 

Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

(ΚΕΓ), όσο και στο αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας σε ενηλίκους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), ίσως οφείλεται σ’ αυτό που έδειξε και η δική µας έρευνα. 

Οφείλεται, δηλαδή, στο γεγονός ότι οι αλλοδαποί µαθητές δεν δυσκολεύονται 
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ιδιαίτερα κατά τη σύνθεση των λέξεων και έτσι, δεν κρίνεται απαραίτητη η 

επισταµένη και αναλυτική διδασκαλία του φαινοµένου. Εξάλλου, τόσο το αναλυτικό 

πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου, όσο και τα βιβλία του δηµοτικού, δεν 

ασχολούνται ιδιαίτερα µε το φαινόµενο της σύνθεσης, µάλλον γιατί δεν είναι 

αυξηµένης δυσκολίας για τους µαθητές.     

  

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σύµφωνα µε όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω, πιστεύουµε ότι ο µεθοδικός 

σχεδιασµός της διδασκαλίας αποτελεί βασική προϋπόθεση, όχι µόνο για τη σωστή 

οργάνωση και διεξαγωγή του µαθήµατος, αλλά και για την όλη επιτυχία του 

(Μήτσης, 2004:258). Τελικός στόχος του µαθήµατός µας δεν είναι να αποκτήσουν οι 

µαθητές γνώσεις πάνω στη γλώσσα, ούτε να αποστηθίσουν πίνακες λεξιλογίου ή 

γραµµατικής, αλλά να γίνουν επαρκείς οµιλητές της νεοελληνικής γλώσσας. Επίσης, 

µια από τις θεµελιακές αρχές στην οποία βασίζεται η διδασκαλία του λεξιλογίου1 

είναι ότι διδάσκεται κατά θεµατικές ενότητες και ξεκινά µε τις πιο χρηστικές και 

συχνές λέξεις και πορεύεται προς τις πιο σπάνιες και λιγότερο χρηστικές (Μάρκου 

1999: 39-40). Η χρήση της εικόνας στην εκµάθηση του λεξιλογίου στους αρχάριους 

µαθητές είναι απαραίτητη. Επιπλέον, σε όποιο επίπεδο της επάρκειας της γλώσσας 

και να βρίσκεται, ο αλλόγλωσσος µαθητής πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί το 

καινούριο λεξιλόγιο ενσωµατωµένο σε προτάσεις (Σακελλαρίου 2000: 117-119).2 

Αυτό σηµαίνει ότι ο σχεδιασµός του µαθήµατος δεν πρέπει να κινείται προς την 

κατεύθυνση παροχής γνώσεων, αλλά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων και της βελτίωσης της γλωσσικής συµπεριφοράς. 

 
 
 
 

                                                 
1 Το λεξιλόγιο που επιλέγεται για να διδαχθεί στους αρχάριους αλλόγλωσσους µαθητές πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει ως ένα βαθµό τις ιδιαιτερότητες των µαθητών στους οποίους απευθύνεται. Πιο 
συγκεκριµένα, το λεξιλόγιο που διδάσκεται πρέπει να αποτελείται από τις λεγόµενες πολυλειτουργικές 
λέξεις (π.χ. συλλογικά ουσιαστικά, ρήµατα που επιτρέπουν περίφραση, δεικτικές αντωνυµίες, αριθµοί 
και επιρρήµατα κτλ.), λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή και στο σχολείο 
(Μάρκου 1999: 39-40). 
2 Η χρήση της µητρικής γλώσσας στους µαθητές µη φυσικούς οµιλητές κατά την εκµάθηση των 
καινούριων λέξεων είναι επιθυµητή. Ωστόσο, τα εξωγλωσσικά στοιχεία (οι εικόνες, οι κινήσεις κτλ.) 
πρέπει να αποσύρονται σταδιακά όσο οι γνώσεις του µαθητή αυξάνονται, προκειµένου να 
προσαρµοστεί στις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στην επικοινωνία (Σακελλαρίου 2000: 117-
119). 
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…..∆ηµοτικό Σχολείο…………………………… 

Τάξη:……Εθνικότητα:…………………………. 

Φύλο:…………………………………………….. 

 
 
∆ηµιούργησε σύνθετες λέξεις, όπως στο παράδειγµα: 
 
    βροχή        =  χιονόβροχο 

    θύελλα      = ……………… 

           πόλεµος    = ………………. 

    άνθρωπος = ………………. 

      νερό         = ………………. 

 

Γράψε µε µία λέξη πώς λέµε… 

7. την πίτα µε κολοκύθι:                   κολοκυθόπιτα 

8. την πίτα µε σπανάκι:             ………………………… 

9. την πίτα µε µήλο:                  …………………………. 

10. τη φωλιά του χελιδονιού:      …………………………. 
 

11. τη φωλιά του µυρµηγκιού:    …………………………. 
 
 
 
Σχηµάτισε σύνθετες λέξεις µε τα παρακάτω ζευγάρια ουσιαστικών. 

ρύζι       +   γάλα                ρυζόγαλο 

αλάτι      +  πιπέρι           …………………….. 

µαρούλι +  σαλάτα       ……………………... 

πόνος     +   κεφάλι       ……………………… 

 
     χιόνι 
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πηδώ         καιρός 
 
         θύελλα 
 
πίτα       πιρούνι        

Πώς λέγεται… 

το περιστέρι που είναι άγριο;      αγριοπερίστερο 

αυτός που έχει γαλανά µάτια;     ………………………… 

αυτός που έχει σκληρή καρδιά;  ………………………… 

αυτός που έχει γκρίζα µαλλιά;  …………………………. 

 

Σχηµάτισε σύνθετα ρήµατα: 

ανάβω      +    σβήνω                     αναβοσβήνω 

ανοίγω     +    κλείνω                  ………………………… 

πηγαίνω   +   έρχοµαι                 ……………………….... 

ανεβαίνω +   κατεβαίνω                …………………………. 

 

Πάρε µια λέξη από κάθε µπαλόνι και δηµιούργησε σύνθετες λέξεις.  

 

σπανάκι           κουτάλι 

      άνεµος    χορός 

                καλός         

                                  
                                                                                             

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………..  

……………………………………... 
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Συµπλήρωσε τα κενά του κειµένου φτιάχνοντας τις σύνθετες λέξεις 

που είναι στις παρενθέσεις. Προσοχή! Θυµήσου να βάλεις τις λέξεις 

στο σωστό τύπο.  

Κάθε Παρασκευή …………………… (µέση + µέρα) η γιαγιά Ιωάννα 

έπαιρνε την εγγονή της από το σχολείο και πήγαιναν για ψωνίσουν ό,τι 

τους χρειαζόταν για το …………………………… (Σάββατο + 

Κυριακή) που περνούσαν µαζί. Σήµερα θα πήγαιναν σε πολλά µαγαζιά. 

Πρώτα ξεκίνησαν απ’ το ……………………(ιχθύς + πωλώ), όπου 

πήραν ψάρι για το Σάββατο  και στη συνέχεια πήγαν 

στο………………………(κρέας + πωλώ), όπου πήραν κοτόπουλο για 

την Κυριακή. Έπειτα πήγαν στο σούπερ µάρκετ και αγόρασαν διάφορα 

πράγµατα που έλειπαν απ’ το σπίτι, όπως µισό κιλό 

………………………. (κεφάλι + τυρί), ……………………… (αλάτι + 

πιπέρι), δύο λίτρα…………………………(ελιά + λάδι), µπόλικα  

…………………….. (µαρούλι + φύλλα), ………………………. (δόντι 

+ κρέµα) και …………………………….. (δόντι + βούρτσα). Αργότερα 

πήγαν απ’ το ……………………. (άνθη + πωλώ) να πάρουν λίγα 

λουλούδια και στο……………………    (ζάχαρη + πλάστης) για γλυκά. 

Τέλος πέρασαν απ’ το ταχυδροµείο να πάρουν µερικά 

…………………………… (γράµµατα + σήµα) που χρειαζόταν η 

γιαγιά. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!  

Καλό Καλοκαίρι! 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f<10.000 
 
 

A  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  αετονύχης 1.160 

αγαθοεργία 5.020  αετοφωλιά 7.090 
αγγειοπάθεια 2.100  αιγαιοπελαγίτικος 2.270 
αγγειοπλάστης 5.410  αιµοβόρος 4.390 
αγγλοµαθής 1.210  αιµορραγώ 3.430 
αγκυροβολώ 1.580  αιµοφιλία 2.050 
αγορανόµος 7.840  αιωνόβιος 4.130 
αγοροκόριτσο 6.940  ακροαστικά 2.120 
αγουρέλαιο 1.620  ακροβατώ 9.920 
αγουροξυπνηµένος 5.360  ακροποταµιά 2.830 
αγριελιά 3.840  ακροστιχίδα 4.720 
αγριόγιδα 1.950  ακτινοβόληση 7.140 
αγριοκάτσικο 5.280  ακτινοβολώ 2.560 
αγριοκερασιά 1.730  αλατόνερο 8.860 
αγριοκοίταγµα 1.020  αλεπότρυπα 3.740 
αγριοκοιτάζω 1.140  αλευροβιοµηχανία 4.580 
αγριόπαπια 5.190  αλευρόµυλος 1.760 
αγριοπερίστερο 1.170  αληθοφανής 9.000 
αγριοφωνάρα 2.550  αλλήθωρος 3.140 
αγριόχηνα 1.110  αλληλογραφώ 1.500 
αγριόχοιρος 6.680  αλληλοσεβασµός 9.470 
αγριόχορτο 2.380 

 
αλληλοϋποστήριξη 1.840 

αγροτόπαιδο 1.150  αµερικανόφιλος 1.140 
αγροφύλακας 7.920  αµµοθύελλα 4.170 
αδελφοκτόνος 2.130  αµµόλοφος 3.420 
αδενοπάθεια 1.940  αµπελόφυλλο 3.190 
αεικίνητος 8.940  αµυγδαλέλαιο 7.580 
αερόβιος 1.020  αµυγδαλόψιχα 5.210 
αερογράµµα 7.140  αµφίβιος 2.350 
αεροθάλαµος 2.470  αναβοσβήνω 3.350 
αερολογώ 1.260  αναποδογυρίζω 3.240 

αεροµεταφερόµενος 2.340  ανεβοκατεβάζω 1.890 
αεροπειρατής 1.720  ανεβοκατεβαίνω 7.540 
αεροστεγής 2.680  ανεβοκατέβασµα 9.470 
αεροφαγία 3.060  ανεµοβλογιά 7.110 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
ανεµοβρόχι 4.020  αρθρογραφώ 3.220 
ανεµοζάλη 2.550  αριστερόστροφος 1.250 
ανεµοθύελλα 6.920  αριστοτέχνης 2.850 
ανεµοπλάνο 4.200  αρµατοδροµία 2.150 
ανθοδοχείο 9.040  αρχαιοµάθεια 1.140 
ανθόκηπος 1.390  αρχειοφύλακας 1.220 
ανθόνερο 8.670  αρχετυπικός 1.830 
ανθοπώλης 9.730  αρχιγραµµατέας 4.320 
ανθότοπος 1.340  αρχιεπίσκοπος 2.020 
ανθρωπογεωγραφία 54.300  αρχιµάγειρας 4.890 
ανθρωπογνωσία 1.430  αρχιµάστορας 4.810 
ανθρωποκτόνος 2.790  αρχιµηνιά 6.760 
ανθρωποφαγία 6.420  ασβεστόνερο 1.140 
ανθρωποφάγος 9.300  ασπροµάλλης 5.320 
ανισοµερής 1.650  ασπρόρουχα 5.190 
ανοιγοκλείνω 7.150  ατµοηλεκτρικός 4.160 
ανοιχτόκαρδος 2.330  αυλόγυρος 3.940 
ανοιχτοµάτης 3.950  αυτοθαυµασµός 1.560 
ανοιχτόµυαλος 7.250  αχθοφόρος 5.600 
ανοιχτοχέρης 4.940    
ανοιχτόχρωµος 1.190    
ανοσοβιολογία 2.530    
ανταρτοπόλεµος 7.790    
αντεροβγάλτης 7.580    
αξιέπαινος 4.640    
αξιοζήλευτος 1.780   
αξιοθαύµαστος 6.870  B 
αξιοθρήνητος 3.300  Λέξη Συχνότητα f 
αξιολάτρευτος 3.750  βαθµοθηρία 7.090 
αξιολύπητος 6.140  βαθύπλουτος 3.620 
αξιοµνηµόνευτος 1.220  βαθυσκάφος 4.680 
αξιοσέβαστος 7.390  βαθυστόχαστος 4.310 
απορριµµατοφόρο 7.490  βαθυτυπία 5.050 
αραβοσιτέλαιο 8.880  βαθύφωνος 3.810 
αργοκίνητος 2.800  βαµβακέλαιο 5.280 
αργοπορώ 1.010  βαµβακοπαραγωγός 2.610 

αργόστροφος 2.390  βαµβακόσπορος 4.420 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

βαρελοποιός 1.120  βραδύνους 3.450 
βαρήκοος 1.800  βραδυφλεγής 8.910 

βαρύγδουπος 2.180  βρακοφόρος 1.520 

βαρύµαγκας 1.710  βραχονήσι 1.760 

βαρυποινίτης 2.980  βραχυχρόνιος 1.210 

βαρυσήµαντος 1.880  βρεφοκοµείο 7.770 

βαρυστοµαχιά 3.580  βρεφοκοµία 7.030 
βαρύτιµος 1.070  βρεφοκόµος 1.740 
βασιλοµήτωρ 3.280  βρεφοκρατούσα 5.050 
βατραχάνθρωπος 2.910  βροντοφωνάζω 1.350 

βατραχοπέδιλο 2.870  βροχόµετρο 2.340 

βενζινοκίνητος 2.360  βυθοµέτρηση 1.970 

βενζινόκολλα 3.410  βωµολοχία 7.480 

βιαιοπραγία 7.120  βωµολόχος 2.340 
βιβλιοδετείο 1.460    
βιβλιοδέτης 2.690    
βιβλιοµανία 1.330  Γ 
βιβλιοστάτης 1.550  Λέξη Συχνότητα f 
βιβλιοσυλλέκτης 1.410  γαιανθρακοφόρος 3.440 
βιβλιόφιλος 5.150  γαϊδουράγκαθο 8.200 
βιογένεση 1.360  γαλαζοαίµατος 2.840 
βιογενετική 1.450  γαλαζόπετρα 1.860 
βιοµηχανοποίηση 9.790  γαλαζοπράσινος 1.100 
βιοπορισµός 2.430  γαλακτοπαραγωγή 3.720 

βιοφυσική 8.080  γαλακτοπωλείο 3.730 
βλαχόφωνος 2.290  γαλανοµάτης 7.640 
βολεϊµπολίστας 3.600  γαλατόπιτα 8.890 
βορειοηπειρωτικός 2.670  γαλλοµαθής 1.220 
βοσκοτόπι 4.300  γαλλόφωνος 1.870 
βοσκότοπος 6.390  γαριδοσαλάτα 3.620 
βοτανολόγος 8.910  γειτονόπουλο 1.630 
βουτυρόγαλα 2.710  γελοιοποιώ 1.350 
βουτυροµπεµπές 1.530  γενειοφόρος 5.310 
βουτυρόπαιδο 1.560  γενοκτονία 1.300 
βραδύγλωσσος 1.780  γερανογέφυρα 3.070 
βραδυκαρδία 5.000  γερµανόφιλος 4.440 
βραδυκίνητος 1.040    
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Λέξη Συχνότητα f  ∆ 
γερµανόφωνος 1.940  Λέξη Συχνότητα f 
γερόλυκος 7.260  δασονόµος 1.420 
γεροντοκόρος 1.010  δασοφύλακας 5.000 
γεροντολογία 2.500  δαφνέλαιο 2.270 
γεροντοπαλίκαρο 2.210  δαφνόφυλλο 3.150 
γεροπαράξενος 1.710  δεκαεννιάχρονος 1.470 
γευσιγνώστης 8.190  δεκαεξάχρονος 4.210 
γεφυροπλάστιγγα 1.760  δεκαεφτάχρονος 1.740 
γεφυροποιός 1.640  δεκαοχτάχρονος 1.410 
γεώµηλο 7.360  δεκαπενθήµερος 1.890 
γεωπολιτικός 2.560  δεκαπεντάχρονος 8.750 
γιατροσόφι 5.180  δεκατριάχρονος 1.680 
γιγαντοαφίσα 6.670  δεκάχρονος 4.750 
γιγαντοµαχία 8.680  δεντροστοιχία 1.740 
γιγαντόσωµος 2.550  δερµατοπάθεια 3.850 
γιδοβοσκός 8.140  δευτεροβάθµιος 3.000 
γιδοπρόβατα 5.220  διαβολογυναίκα 2.680 
γκριζοµάλλης 2.350  διαµαντόπετρα 2.140 
γλυκοµίλητος 3.730  διγαµία 7.550 
γλυκόπικρος 2.260  διηγηµατογραφία 1.150 
γλωσσολογικός 1.090  δικαιοπάροχος 3.320 
γλωσσοµαθής 2.670  δικοµανία 2.550 
γλωσσοφαγιά 2.420  διοπτροφόρος 2.070 
γοργοπόδαρος 2.210  δίποδος 5.040 
γουνοποιία 1.980  δισέγγονο 3.040 
γουρλοµάτης 1.110  δισκοπάθεια 4.320 
γραφειοκράτης 8.000  δίφθογγος 2.750 
γραφολογία 7.350  δίφυλλο 6.750 
γυµνασιόπαιδο 1.100  δίχρωµος 1.710 
γυναικοκατακτητής 1.760  διψήφιος 8.720 
γυροσκόπιο 7.280  δίψηφο 2.300 
γυροφέρνω 5.190  διώροφος 2.730 

   δύστροπος 9.420 

   δωδεκαήµερο 7.320 

   δωδεκάχορδος 7.350 
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Ε  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  ενδοµήτριος 1.490 

εβδοµηντάχρονος 1.460  ενδόµυχος 5.100 
εγγυοδοσία 8.190  ενδοσκοπικός 1.060 
εγωκεντρισµός 8.080  εννοιολογικός 4.320 
εγωπάθεια 5.250  ενοικιοστάσιο 1.030 
εγωπαθής 2.400  ενοχοποιώ 1.060 
εθελοδουλία 2.050  εντεκάχρονος 2.250 
εθελοτυφλώ 4.260  εντοµοφάγος 1.100 
εθνοµάρτυρας 3.490  εξαψήφιος 2.170 
εθνοµουσικολογία 4.320  εξωκοινοβουλευτικός 1.850 
εθνοφρουρά 5.590  επιπλοποιείο 1.250 
ειδοποιώ 5.020  επιφυλλιδογραφία 1.200 
εικοσάχρονος 4.600  εργασιοµανία 2.270 
ειρηνόφιλος 2.580  εργατοπατέρας 2.810 
εκατονταετία 5.470  εργοστασιάρχης 1.740 
ελαιόδεντρο 2.820  ερωτοχτυπηµένος 4.430 
ελαιοκοµία 5.910  ετεροβαρής 4.070 
ελαιοπαραγωγή 8.990  ετερογένεια 9.370 
ελαιοπαραγωγός 2.120  ετοιµόγεννη 4.650 
ελαιόχρωµα 1.410  ετοιµόλογος 8.720 
ελαφρόµυαλος 1.900  ετοιµόρροπος 2.040 
ελαφρόπετρα 9.420  εύγευστος 3.540 
ελευθεροστοµία 2.480  ευθύβολος 1.910 
ελεφαντόδοντο 9.560  ευθυγραµµίζω 1.090 
ελεφαντοστό 1.750  ευθύγραµµος 2.780 
ελικοειδές 3.870  ευθυνοφοβία 4.680 
ελικοφόρο 3.050  ευκολόπιστος 4.330 
ελληνοκεντρικός 3.640  ευρυµάθεια 4.950 
ελληνοµαθής 1.030  εύστροφος 8.290 
ελληνορωµαϊκός 1.880  εφηµεριδοπώλης 4.000 
ελληνόφωνος 9.730  εφτάψυχος 5.460 
ελληνοχριστιανικός 2.270    
εµπειροτέχνης 2.880    
εµποροβιοµηχανική 2.680  Ζ 
ενδογαµία 1.230  Λέξη Συχνότητα f 
ενδοκοµµατική 1.980  ζαχαρότευτλο 1.250 
ενδοκρινής 1.110  ζηλιαρόγατος 2.420 
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Λέξη Συχνότητα f  Θ 
ζηλοτυπία 4.360  Λέξη Συχνότητα f 
ζηλότυπος 2.870  θαλαµοφύλακας 3.130 
ζηλόφθονος 1.740  θαλασσαετός 2.090 
ζιζανιοκτόνο 6.950  θαλασσογραφία 9.640 
ζυθεστιατόριο 1.520  θαλασσόλυκος 5.660 
ζυθοποιείο 3.720  θαλασσόνερο 3.890 
ζωντόβολο 3.910  θαλασσοπούλι 5.270 
ζωογόνος 4.810  θανατοποινίτης 5.020 

ζωοδότης 5.740  θαυµατοποιός 9.430 
ζωοκλέφτης 3.850  θεατρόφιλος 1.200 
ζωοποιός 5.550  θεογνωσία 3.780 
ζωοτεχνία 5.410  θεόγυµνος 1.100 
ζωόφιλος 6.520  θεοπάλαβος 1.540 

   θεόρατος 2.800 

   θεότρελος 3.870 

Η  θερµοηλεκτρικός 1.510 
Λέξη Συχνότητα f  θερµοπαρακαλώ 6.000 

ηδυπάθεια 3.030  θερµοπηγή 2.190 
ηλεκτροθεραπεία 3.590  θηριοτροφείο 5.900 
ηλεκτρολύτης 2.670  θησαυροφύλακας 1.240 
ηλεκτροµαγνήτης 1.690    
ηλεκτροµαγνητικός 1.820    
ηλεκτροµηχανή 2.730    
ηλεκτροτεχνίτης 9.010  Ι 
ηλεκτρόφωνο 5.080  Λέξη Συχνότητα f 
ηλεκτροχηµεία 5.830  ιδιότροπος 7.880 
ηλιοκαµένος 2.880  ιεροµάρτυρας 8.880 
ηλιόσπορος 3.970  ισοβαρής 2.170 
ηπατοπάθεια 1.680  ισοµέρεια 1.970 
ηττοπαθής 7.310  ισοµερής 2.520 
ηφαιστειολογία 1.610  ισορροπώ 9.090 
ηχογραφώ 7.920  ισπανόφωνος 9.300 

   ιχθυοπώλης 1.950 

   ιχνογραφία 4.720 
 
 
 
 
 
 



 68

Κ  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  καλοσυνάτος 6.090 

κακοβουλία 2.930  καλοτάξιδος 13.500 
κακόγουστος 4.140  καλότροπος 1.390 
κακογράφος 1.070  καλότυχος 9.030 
κακόηχος 1.160  καλοψηµένος 1.460 
κακόκεφος 3.590  καλόψυχος 2.990 
κακοµαθηµένος 5.370  καλπονοθεία 2.040 
κακοµεταχειρίζοµαι 1.540  κανονιοβολισµός 1.230 
κακότροπος 3.440  κανονιοφόρος 3.410 
κακόψυχος 1.130  καπνοµάγαζο 3.290 
καλαµποκέλαιο 8.280  καπνοπαραγωγός 1.070 
καλλίφωνος 2.670  καραγκιοζοπαίχτης 3.550 
καλοβαλµένος 1.160  καρδιογράφος 2.030 
καλοβλέπω 7.580  καρδιοπαθής 3.400 
καλόβολος 5.400  καρδιοχτυπώ 1.250 
καλόγνωµος 2.180  καρκινοπαθής 5.560 
καλόγουστος 2.210  καρποφόρος 2.900 
καλογραµµένος 3.580  καρτοτηλέφωνο 9.420 
καλοδιάθετος 1.620  καστορέλαιο 2.060 
καλοδιατηρηµένος 1.340  κηποτεχνική 1.890 
καλοζωία 1.350  κινηµατογραφόφιλος 1.300 
καλοήθης 8.170  κλαυσίγελος 2.220 
καλοθελητής 5.640  κλειστοφοβία 9.540 
καλοθέλω 3.010  κλεπτοµανία 3.650 
καλοκάγαθος 9.310  κλεφτοκοτάς 2.940 
καλόκαρδος 14.500  κλεφτοπόλεµος 6.110 
καλοµαγειρεµένο 2.770  κληροδοσία 1.810 
καλοµαθαίνω 1.270  κοινοποιώ 5.010 
καλοµαθηµένος 5.640  κοινωνιολογία 2.350 
καλόµοιρος 2.000  κοκκινογένης 3.880 
καλόπαιδο 5.810  κοκκινογούλι 1.420 
καλοπιάνω 3.990  κοκκινοµάλλης 3.770 
καλόπιασµα 2.490  κοκκινοµάλλης 4.990 
καλοπληρωτής 1.070  κολεγιόπαιδο 1.060 
καλοσκέφτοµαι 6.370  κολοκυθόσπορος 2.150 
καλοστεκούµενος 1.230  κονταροχτύπηµα 1.040 
καλοστηµένος 1.250  κοντοστέκοµαι 2.100 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
κοντόφθαλµος 2.610  λαχανόπιτα 1.040 
κοσµηµατοπώλης 2.990  λαχειοπώλης 4.420 
κοσµογραφία 1.940  λεβεντόπαιδο 5.680 
κοσµογυρισµένος 3.190  λεµονοστύφτης 2.230 
κοτόπιτα 6.960  λεξικογραφία 8.300 
κουµπότρυπα 2.770  λεπτοκαµωµένος 1.340 
κουτοπόνηρος 5.890  λιανοτράγουδο 1.360 
κουτσοδόντης 2.100  λιγοµίλητος 8.210 
κουτσοφλέβαρος 8.100  λιµενεργάτης 7.470 
κουφόβραση 2.870  λιµενοβραχίονας 3.110 
κρασοπατέρας 1.190  λιµενοφύλακας 1.730 
κρεατοελιά 2.160  λιναρόσπορος 4.100 
κρεατοφάγος 1.250  λιοστάσι 3.000 
κρεβατοµουρµούρα 7.570  λιοτρίβι 5.500 
κρεοπώλης 7.380  λιποβαρής 1.020 
κρυπτόλεξο 1.940  λουφαδόρος 2.430 
κρυσταλλογραφία 3.880  λυκοφιλία 2.350 
κυλινδρόµυλος 2.590    
κυνηγότοπος 1.170    
κυνόδοντας 1.050  Μ 
κωδωνοκρουσία 2.640  Λέξη Συχνότητα f 
κωφάλαλος 4.400  µαγκανοπήγαδο 1.670 
   µαγνητοταινία 4.860 

   µαγνητοφώνηση 5.430 

Λ  µαθητολόγιο 1.620 
Λέξη Συχνότητα f  µακρηγορώ 6.960 

λαδοµπογιά 9.020  µακρόβιος 2.500 
λαδόξιδο 4.080  µακροβιοτική 2.590 
λαδοτύρι 8.600  µακροβούτι 4.920 
λαθραναγνώστης 1.560  µακρόκοσµος 3.250 
λαθρέµπορος 8.020  µακροοικονοµία 6.550 
λαθρόβιος 1.970  µακρόπνοος 1.100 
λαοπρόβλητος 2.550  µακροσκελής 7.400 
λασπόνερο 1.060  µακρόστενος 1.690 
λαχανόκηπος 6.720  µακρόσυρτος 2.250 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
µακρυµάλλης 5.550  µεγαλόψυχος 7.340 
µαλλιοκέφαλα 7.140  µελανοδοχείο 8.570 
µαλλιοτράβηγµα 5.010  µελισσοκοµείο 2.870 
µανόξυλο 3.350  µελισσουργός 7.410 
µαντρότοιχος 1.520  µελισσοφάγος 1.110 
µαξιλαροπόλεµος 8.240  µελιστάλακτος 1.030 
µαρµαρόσκονη 3.800  µελλοντολόγος 7.980 
µαρουλοσαλάτα 1.080  µελόπιτα 1.160 
µαρουλόφυλλο 1.360  µεροληπτώ 2.060 
µαρτυρολόγιο 3.380  µεταβιοµηχανικός 2.350 
µασκοφόρος 9.770  µεταλλοβιοµηχανία 6.230 
µαστιγοφόρος 1.380  µητριαρχία 4.840 
µαστροχαλαστής 5.750  µητροκτονία 1.210 
µαταιοπονία 3.850  µητροκτόνος 2.570 
µατογυάλια 2.360  µηχανοδηγός 7.480 
µαυραγορίτης 1.750  µικρέµπορος 1.010 
µαυροντυµένος 1.550  µικροαντικείµενο 8.700 
µαυροπίπερο 1.200  µικροαστός 7.680 
µαυροσκούφης 3.870  µικροατύχηµα 5.020 
µαυροφρύδης 2.090  µικροβιοκτόνο 1.340 
µαχαιροβγάλτης 4.560  µικροδείχνω 1.050 
µαχαιροπίρουνο 2.810  µικροδιαφορά 2.940 
µεγαλεπήβολος 1.020  µικροέπιπλο 1.510 
µεγαλοαστός 1.420  µικροζηµιά 4.810 
Μεγαλοβδόµαδα 3.250  µικροϊδιοκτήτης 1.860 
µεγαλοδικηγόρος 5.560  µικροκαµωµένος 4.950 
µεγαλοδύναµος 5.550  µικροµάγαζο 2.840 
µεγαλοµανής 6.080  µικρόνοια 1.390 
µεγαλοµάρτυρας 6.170  µικροπρέπεια 5.870 
µεγαλόνησος 7.070  µικροσυµφέρον 3.440 
µεγαλοποιώ 1.480  µικροτεχνία 2.400 
µεγαλορρηµοσύνη 1.080  µικροτραυµατισµός 3.610 
µεγαλόσταυρος 1.420  µικροφωνικός 1.270 
µεγαλοστοµία 2.180  µικρόψυχος 4.680 
µεγαλόσχηµος 2.680  µισογύνης 9.660 
µεγαλοφυής 9.710  µισοπεθαµένος 1.630 
µεγαλόφωνος 1.540  µισοτιµής 9.000 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
µισότρελος 1.560  µονοψήφιος 3.660 
µισοφέγγαρο 8.210  µοσχοκάρφι 1.090 
µισόφωτο 1.030  µοσχολίβανο 2.120 
µοιρογνωµόνιο 7.680  µουρουνέλαιο 4.180 
µοιρολάτρης 2.170  µουσικοδιδάσκαλος 1.760 
µοιρολόγι 8.610  µουσικοκριτικός 4.500 
µοιρολογώ 1.120  µουσικοχορευτικός 2.700 
µοναχογιός 6.360  µουστοκούλουρο 4.620 
µοναχοκόρη 7.860  µυγοσκοτώστρα 6.870 
µονοδιάστατος 4.700  µυθοµανία 1.580 
µονοδρόµηση 5.550  µυλόπετρα 5.290 
µονοετής 4.230  µυρµηγκοφάγος 1.600 
µονοήµερος 2.700  µυρµηγκοφωλιά 3.770 
µονοθεϊσµός 5.910  µυστικοπαθής 3.210 
µονοθέσιος 4.030  µυστικοσύµβουλος 2.600 
µονόκαννο 2.480    
µονόκερως 7.650    
µονοκόµµατος 3.820    
µονοκοντυλιά 3.480  Ν 
µονοκοπανιά 6.310  Λέξη Συχνότητα f 
µονοκύτταρος 1.680  ναοδοµία 4.260 
µονολεκτικός 1.010  ναρκοληψία 1.930 
µονολιθικός 1.680  ναυλοσύµφωνο 1.070 
µονολογώ 5.350  ναυταθλητικός 3.880 
µονοµανής 1.630  ναυτεργάτης 7.370 
µονοµανία 6.250  ναυτοδικείο 3.400 
µονοπλάνο 4.860  νεκροκρέβατο 3.070 
µονόπλευρος 6.130  νεκρολογία 7.680 
µονοπύρηνος 1.340  νεκροµαντεία 5.780 
µονοπώληση 8.820  νεκροταφείο 9.140 
µονοσήµαντος 1.530  νεκροφάνεια 2.480 
µονότονος 8.360  νεκροφιλία 3.530 
µονοτυπία 1.350  νεκρόφιλος 3.990 
µονοφασικός 1.940  νεκροφόρα 3.770 
µονόφωτο 3.680  νεοαποικιοκρατία 1.410 
µονόχνοτος 1.170  νεοδιόριστος 1.180 
µονόχρωµος 8.600  νεοζηλανδός 7.600 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
νεοκλασικός 1.020  ξενοµανία 7.700 
νεόκτιστος 2.920  ξενόφερτος 7.570 
νεολιθικός 6.350  ξενόφοβος 1.190 
νεοσύστατος 8.440  ξερόβηχας 1.190 
νερόβραστος 1.830  ξεροβήχω 2.050 
νεροζούµι 1.800  ξεροβόρι 2.780 
νερόκοτα 2.370  ξεροβούνι 4.390 
νεροκουβαλητής 1.840  ξεροκόµµατο 8.160 
νεροµάνα 8.690  ξερολιθιά 4.260 
νεροµπογιά 2.100  ξερονήσι 8.780 
νεροπίστολο 4.210  ξεροπήγαδο 3.140 
νεροπότηρο 4.220  ξερότοπος 1.010 
νεροτριβή 4.960  ξεροφαγία 1.960 
νερόφιδο 4.700  ξηµεροβραδιάζοµαι 2.350 
νευρασθένεια 1.040  ξηροβούνι 4.720 
νευροπάθεια 5.420  ξηροφθαλµία 4.150 
νεφρολόγος 3.690  ξινόγαλα 2.340 
νεφροπάθεια 6.110  ξινόµηλο 2.730 
νεφροπαθής 2.250  ξιφοµαχία 6.810 
νηπιοβαπτισµός 1.760  ξυλόβιδα 1.800 
νιόπαντρος 3.360  ξυλόφωνο 6.180 
νοηµατοδότηση 4.990    
νοµοδιδάσκαλος 1.610    
νοµοµαθής 1.910  Ο 
νοµότυπος 2.530  Λέξη Συχνότητα f 
νυµφοµανία 1.240  ογδοντάχρονος 1.150 
νυφοπάζαρο 4.520  ογκόλιθος 6.690 
νυχτόβιος 3.060  ογκοµετρικός 1.530 
νυχτοκόρακας 1.770  οδοµαχία 1.050 
νυχτοφύλακας 5.580  οδοντογιατρός 5.800 

   οδοντοτεχνίτης 6.450 

   οδοντοφυΐα 2.820 

Ξ  οδοσήµανση 4.150 
Λέξη Συχνότητα f  οινοπαραγωγός 2.620 

ξανθοµάλλης 3.710  οκταετής 2.560 
ξενόγλωσσος 2.670  οκταµελής 2.610 
ξενοκρατία 2.340  οκτάχρονος 2.490 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
ολιγόλεπτος 5.180  ορθοπεταλιά 2.420 
ολιγόλογος 2.110  ορθοστάτης 5.490 
ολιγοµελής 5.480  οριοθετώ 1.610 
ολογραφία 8.950  ορνιθολόγος 5.850 
ολόγυµνος 4.810  ορνιθοσκαλίσµατα 3.410 
ολόδροσο 1.810  ορνιθοτροφείο 1.350 
ολοζώντανος 3.860  οσιοµάρτυρας 6.210 
ολοκαίνουριος 6.140  οστεοφυλάκιο 4.160 
ολόσωµος 3.830  ουρανογραφία 1.550 
ολοφάνερος 3.590  ουρανοκατέβατος 4.690 
ολόφρεσκος 1.080  οφθαλµολογικός 1.090 
ολοχρονίς 2.410  οφθαλµοσκόπιο 1.450 
οµαδάρχης 2.930  οφθαλµοφανής 5.110 
οµογάλακτος 1.020    
οµοιοπαθής 9.740    
οµορφάντρας 1.490  Π 
οµορφόπαιδο 9.150  Λέξη Συχνότητα f 
οµότεχνος 1.420  παγοθήκη 1.720 
ονειροβατώ 1.260  παγοθραυστικό 1.280 
ονοµατοθεσία 9.970  παγοκύστη 2.250 
οξυγονοκόλληση 2.460  παγοποιείο 2.670 
οξυµετρία 1.020  παγοπώλης 2.210 
οξύµωρος 3.670  παθογόνος 3.160 
οξύνοια 6.860  παθολογικός 7.540 
οξύνους 2.490  παιδοκτονία 2.630 
οπισθοφύλακας 5.080  παιδονόµος 2.130 
οπλοµαχία 1.150  παιδοτρίβης 1.290 
οπλονόµος 4.160  παιδοψυχολόγος 8.330 
οπλοπολυβόλο 3.530  παλαιοχριστιανικός 1.130 
οπλοπωλείο 3.370  παλιόγερος 1.360 
οπλοφόρος 2.460  παλιοζωή 6.090 
οπλοφορώ 5.110  παλιοµοδίτικος 1.900 
οργανοπαίχτης 3.330  παλιόσκυλο 3.610 
ορεσίβιος 2.750  παλιόσπιτο 2.370 
ορθογώνιος 4.640  παλιοτόµαρο 3.050 
ορθοδοντικός 6.040  παλιόφιλος 5.150 
ορθολογικός 5.890  παλιόχαρτο 1.180 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
πανικοβάλλοµαι 2.170  ποδοκίνητος 1.090 
παντογνωσία 3.170  ποδόλουτρο 4.510 
παντοπώλης 2.180  ποδοσφαιρόφιλος 5.700 
παπαδοπαίδι 2.430  ποδόφρενο 1.780 
παραθυρόφυλλο 3.050  ποικιλόµορφος 1.230 
παραλληλεπίπεδο 3.060  ποινικολόγος 7.770 
παραµυθόδραµα 6.520  πολτοποιώ 1.050 
παρασηµοφόρηση 2.400  πολυβολείο 2.220 
παρελθοντολογία 3.480  πολυδιαβάζω 2.240 
παρκόµετρο 1.950  πολυδιαβασµένος 1.710 
πατροπαράδοτος 2.120  πολυέξοδος 4.920 
παχύδερµο 3.950  πολυήµερος 5.040 
πεζοπόρος 4.980  πολυλογάς 5.640 
πελεκανόµορφα 3.570  πολυµαθής 3.680 
πενηντάχρονος 2.280  πολύξερος 1.890 
πεντακάθαρος 3.900  πολυταξιδεµένος 3.900 
πενταπλάσιος 1.460  πολυτάραχος 1.380 
πεντάχρονος 3.460  πολυχρόνιο 1.510 
περίτεχνος 3.270  πολύωρος 1.150 
περονόσπορος 7.330  πολυώροφος 1.290 
περτοχελίδονο 1.060  πονόδοντος 8.010 
πετρελαιοκίνηση 9.170  πονόκοιλος 1.070 
πετρελαιοµηχανή 2.570  πονόψυχος 3.460 
πετροβόληµα 1.140  ποντικοµαµή 1.400 
πετρογραφία 1.320  ποντικότρυπα 2.870 
πετσοκόβω 1.310  ποντικοφάρµακο 8.050 
πευκοβελόνα 1.430  πορτοπαράθυρα 5.120 
πηγαινοέρχοµαι 2.970  πορφυρογέννητος 8.010 
πικραµύγδαλο 5.920  ποταµολογία 4.700 
πικρόχολος 3.320  ποτοπωλείο 2.680 
πιστοποιώ 3.560  πραγµατογνώµονας 6.880 
πλατανόφυλλο 1.430  πραγµατολογία 2.980 
πλεκτοβιοµηχανία 1.740  πρασόπιτα 5.160 
πλουσιοπάροχος 1.040  πρασόρυζο 1.160 
ποδαρόδροµος 2.440  πριονοκορδέλα 6.670 
ποδοβολητό 4.740  προσοδοφόρος 2.770 
ποδόγυρος 1.210  προσωπάρχης 5.930 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
προσωπολατρία 2.560  σιγανοπαπαδιά 1.500 
προσωποποιώ 3.390  σιγοµουρµουρίζω 1.110 
προχειροδουλειά 5.850  σιγοτραγουδώ 2.270 
πρωτοβάζω 1.380  σιδερόβεργα 1.400 
πρωτοβάθµιος 2.200  σιδηροτροχιά 2.780 
πρωτοβρόχι 3.890  σκαντζόχοιρος 9.830 
πρωτογάλα 4.700  σκλαβοπάζαρο 8.020 
πρωτοµάρτυρας 3.390  σκληρόκαρδος 4.300 
πρωτοπαλίκαρο 8.240  σκουρόχρωµος 1.660 
πτηνοτρόφος 3.770  σογιέλαιο 9.550 
πτωχοκοµείο 5.630  σπανακοτυρόπιτα 4.050 
πυκνοκατοικηµένος 1.350  σπερµατοκτόνο 1.240 
πυκνόµετρο 2.980  σπιτονοικοκύρης 1.740 
πυραυλοκίνητος 1.380  σταυροβελονιά 7.670 
πυργοδέσποινα 2.160  σταυροκατσάβιδο 4.560 
πυργοδεσπότης 1.020  σταφιδόψωµο 5.810 
πυργόσπιτο 1.250  στενογραφία 5.920 
πυρηνέλαιο 4.550  στενόµακρος 1.090 
πυροβασία 6.650  στενόµυαλος 4.620 
πυροβάτης 5.220  στερεότυπος 1.380 
πυροβολαρχία 5.370  στερνοπαίδι 1.130 
πυροβολείο 1.640  στρατοκόπος 1.440 
πυροβολητής 3.750  στρατονόµος 2.010 
πυρόξανθος 1.980  στρεπτόκοκκος 2.650 
πυροτεχνουργός 2.310  στριφογυρίζω 3.400 

   στρωµατογραφία 4.440 

   συµµοριτοπόλεµος 2.560 

Σ  συµφεροντολόγος 2.310 
Λέξη Συχνότητα f  σχοινοβάτης 9.650 

σαπουνόνερο 5.580  σωµατεµπόριο 1.930 
σαπουνόφουσκα 2.520    
σαρανταήµερο 1.850    
σαραντάχρονος 2.040    
σαρκοβόρος 1.510  Τ 
σγουροµάλλης 1.900  Λέξη Συχνότητα f 
σεισµογράφος 3.290  τακτοποιώ 8.890 
σεισµοπαθής 2.760  ταξινοµώ 3.900 
σησαµέλαιο 4.740  ταραχοποιός 4.740 

 



 76

 
Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

ταχυκίνητος 2.260  τρεµοπαίζω 1.670 
ταχύρρυθµος 1.780  τρίγλωσσος 2.130 
τελειοποιώ 1.220  τριεθνής 1.180 
τερατογένεση 4.800  τριήµερος 7.750 
τετραθέσιος 4.730  τρικέφαλος 2.890 
τετρακέφαλος 1.780  τρίκλινος 1.150 
τετρακύλινδρος 8.750  τρίµετρος 1.510 
τετραπλάσιος 4.070  τρίµηνος 3.480 
τετράπλευρος 1.050  τριπολικός 2.860 
τετραπλός 2.950  τρισάθλιος 4.120 
τετράποδος 9.970  τρισευτυχισµένος 3.160 
τετράφυλλος 2.540  τριτοβάθµιος 1.740 
τετράχρονος 9.210  τριτοετής 8.170 
τετραχρωµία 4.040  τριτοκοσµικός 1.750 
τετραψήφιος 4.730  τριχοειδής 3.850 
τετράωρος 1.340  τρίχορδος 1.400 
τεχνοδοµή 6.470  τρίχρονος 2.440 
τεχνοκριτής 1.250  τριχρωµία 1.440 
τηλεγραφείο 1.920  τρίχρωµος 1.070 
τηλεδιάγνωση 1.410  τριψήφιος 4.740 
τηλεκατευθυνόµενος 7.570  τροµοκρατώ 2.000 

τηλεπαρουσιαστής 6.830  τροπαιοφόρος 3.970 
τηλεσκηνοθεσία 1.180  τροποποιώ 4.470 
τηλεφηµερίδα 4.080  τροπόσφαιρα 3.960 
τηλεχειριζόµενος 4.490  τροχοφόρος 4.480 
τοκογλύφος 9.180  τσιγκογραφία 1.950 
τοκοµερίδιο 3.150  τσιµεντόλιθος 1.240 
τονοσαλάτα 7.330  τσοπανόσκυλο 6.070 
τοξικοµανία 9.920  τυρόγαλο 5.050 
τορπιλοβόλο 1.050  τυροκόµος 2.590 
τουρκόσπορος 1.880  τυφλοπόντικας 7.820 
τραγελαφικός 1.860  τυφλοσούρτης 3.810 
τραγόπαπας 1.820    
τραπεζογραµµάτιο 1.880    
τραπεζοκόµος 6.460  Υ 
τρελόγιατρος 3.720  Λέξη Συχνότητα f 
τρελόχαρτο 4.140  υαλοπίνακας 1.580 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

υγιεινολόγος 1.480  φιλαρέσκεια 4.370 
υδατάνθρακας 3.630  φιλάσθενος 2.210 
υδατογραφία 9.610  φιλαυτία 8.160 
υδατόπτωση 1.250  φιλοβασιλικός 2.240 
υδατόσηµο 3.280  φιλόκαλος 1.260 
υδατοστεγής 2.060  φιλοκυβερνητικός 4.880 
υδατοσφαίριση 3.080  φιλολαϊκός 1.870 
υδατοφράκτης 1.330  φιλοµαθής 8.430 
υδρατµός 2.100  φιλόµουσος 3.650 
υδρόβιος 3.130  φιλονικώ 1.490 
υδρογονάνθρακας 1.880  φιλοπερίεργος 1.170 
υδροθεραπεία 9.590  φιλοπόλεµος 5.910 
υδροκέφαλος 1.760  φιλοπονία 3.130 
υδροκυάνιο 6.550  φιλόπτωχος 3.740 
υδρόµυλος 1.640  φιλοστοργία 1.240 
υδρορροή 5.790  φιλότεχνος 4.490 
υδρόσφαιρα 2.840  φιλοχρήµατος 3.120 
υδρόχρωµα 1.390  φιλύποπτος 1.110 
υδρόψυκτος 6.950  φλογοβόλο 6.460 
υλικοτεχνικός 3.350  φοροφυγάς 3.850 
υµνογράφος 5.500  φορτοεκφόρτωση 8.870 
υπερβαίνω 3.520  φορτοταξί 1.250 
υπνοβασία 3.400  φουσκοδεντριά 1.280 
υπνοβατώ 1.180  φουσκοθαλασσιά 2.530 
υπνοπαιδεία 1.710  φρενοβλάβεια 1.640 
υστερόβουλος 1.010  φρενοβλαβής 1.530 

   φτωχοµάνα 9.720 

   φτωχόσπιτο 1.060 

Φ  φυγόποινος 2.270 
Λέξη Συχνότητα f  φυγόπονος 1.920 

φανουρόπιτα 7.480  φυγόστρατος 2.090 
φαρµακόγλωσσος 4.080  φυλλοβόλος 9.090 
φαροφύλακας 8.550  φυλλοκάρδι 3.070 
φεγγαρόφωτο 5.530  φυλλοµετρώ 1.200 
φθοροποιός 1.740  φυµατιολογία 1.830 
φιδόχορτο 1.040  φυσικοµαθηµατικός 4.220 
φιλαλήθεια 9.700  φυτοφάγος 5.340 
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Φ  Λέξη Συχνότητα f 

Λέξη Συχνότητα f  χαρτοκόπτης 3.800 
φυτοφάρµακο 9.120  χαρτοκοπτική 8.250 
φωταγωγός 2.120  χαρτοµάζα 8.040 
φωτοβολία 2.660  χαρτοµάνι 3.590 
φωτοβόλος 1.180  χαρτοµάντιλο 5.410 
φωτογενής 2.250  χαρτοπαίγνιο 3.030 
φωτοδότης 2.660  χαρτοπαίκτης 4.930 
φωτοευαίσθητος 1.400  χαρτοπωλείο 6.280 
φωτοηλεκτρικός 1.590  χαρτοσακούλα 3.400 
φωτοµοντέλο 9.780  χασαποµάχαιρο 1.340 
φωτοφοβία 2.700  χασαποσέρβικος 1.100 

   χασαποταβέρνα 3.730 

   χασοµέρης 4.890 

Χ  χασοµερώ 1.450 
Λέξη Συχνότητα f  χαυλιόδοντας 1.440 

χαζοβιόλης 1.130  χειροµάντης 1.800 
χαζολόγηµα 1.010  χειροτέχνης 4.350 
χαζοπούλι 3.820  χελιδονόψαρο 1.650 
χαζοχαρούµενος 4.890  χελιδονοφωλιά 2.170 
χαλβαδόπιτα 3.760  χιλιοστόγραµµο 1.060 
χαλιναγωγώ 1.570  χιλιόχρονος 9.440 
χαλκοκρατία 2.020  χιονόβροχο 2.380 
χαλκοµανία 8.660  χιονοθύελλα 9.500 
χαλκουργός 1.820  χιονοπόλεµος 4.590 
χαλυβουργείο 3.100  χοιροστάσιο 6.130 
χαµηλόβαθµος 2.040  χοιροτροφία 7.060 
χαµηλοβλεπούσα 4.010  χοροδιδασκαλείο 1.420 
χαµηλόµισθος 2.490  χοροδιδάσκαλος 7.740 
χαµηλόφωνος 1.200  χοροπηδάω 5.730 
χαριτολογώ 1.250  χοροπήδηµα 1.270 
χαρµολύπη 9.230  χοροστασία 1.390 
χαροκόπι 5.630  χορτονοµή 2.370 
χαροκόπος 7.650  χορτόπιτα 8.270 
χαροποιώ 3.020  χορτόσουπα 8.690 
χαρτοβασίλειο 2.730  χορτοτάπητας 2.660 
χαρτογιακάς 1.230  χρεόγραφο 2.070 
χαρτογράφος 5.200  χρησιµοθηρία 1.150 
χαρτοκιβώτιο 6.700    
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
χρηστοµάθεια 1.520  ψαρόλαδο 1.200 
χριστιανοδηµοκρατία 1.260  ψαρότοπος 6.380 
χριστιανοµάχος 1.100  ψευδοµάρτυρας 3.740 
χριστιανόπουλο 4.640  ψευδοµαρτυρία 3.540 
χριστόψαρο 1.820  ψευδοπρόβληµα 1.360 
χριστόψωµο 5.690  ψευδοπροφήτης 8.740 
χρονικογράφος 5.410  ψευδοροφή 6.030 
χρονοβόρος 6.950  ψευτοθόδωρος 1.440 
χρονοεπίδοµα 3.090  ψηλόλιγνος 2.210 
χρονοµέτρης 4.440  ψηλοτάβανο 5.660 
χρονοµετρώ 1.110  ψηλοτάκουνο 1.840 
χρονοτριβώ 1.900  ψιλοβρέχει 5.760 
χρυσαετός 4.160  ψιλοκόβω 1.980 
χρυσόβουλο 9.160  ψιλοκουβέντα 3.990 
χρυσοδάκτυλος 1.290  ψοφόκρυο 9.140 
χρυσοθήρας 7.080  ψυχαγωγώ 3.630 
χρυσόµαλλος 5.010  ψυχοβγάλτης 8.820 
χρυσόµυγα 5.700  ψυχογλωσσολογία 5.590 
χρυσοφόρος 5.610  ψυχοκόρη 1.480 
χρυσόχαρτο 6.250  ψυχοπάθεια 3.340 
χρυσοχέρης 3.120  ψυχοφάρµακο 1.710 
χρυσοχοείο 7.750  ψυχοφθόρος 1.220 
χρυσοχόος 9.840  ψυχοφυσιολογία 1.760 
χρωµατοπωλείο 8.150    
χρωµόσφαιρα 3.660    
χτυποκάρδι 6.870  Ω 
χωριατόπαιδο 1.960  Λέξη Συχνότητα f 
   ωραιοπάθεια 1.220 

   ωραιοπαθής 1.090 

   ωρολογοποιός 5.890 

Ψ    
Λέξη Συχνότητα f    

ψαρόβαρκα 9.170    
ψαροκάικο 3.570    
ψαροκασέλα 3.250    
ψαροκόκαλο 2.240    
ψαρόκολλα 1.240    
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 10.000<f<100.000 
 

A  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  ακτινογραφία 79.000 

αγγειογραφία 12.700  ακτινολόγος 20.700 
αγγειοπλαστική 28.500  ακτοφύλακας 51.500 
αγγελιαφόρος 38.500  ακτοφυλακή 15.400 
αγιογράφηση 16.000  αλατοπίπερο 45.300 
αγιόκληµα 14.700  αλεξικέραυνο 12.200 
αγκυροβολία 18.000  αλεξιπτωτιστής 10.100 
αγοραπωλησία 60.300  αλεξίσφαιρο 16.600 
αφρόγαλα 12.500  αλληλοβοήθεια 33.600 
αγοραφοβία 43.700  αλληλοσπαραγµός 11.300 
αγρανάπαυση 11.800  αλογόµυγα 71.700 
αγριόγατα 13.800  αλουµινόχαρτο 47.100 
αγριογούρουνο 55.000  αµαξοστάσιο 19.600 
αγριολούλουδο 26.200  αµαξοστοιχία 45.900 
αγρονόµος 10.100  αµµοβολή 20.100 
αγροφύλακας 11.100  αµπελοφιλοσοφία 11.500 
αειθαλής 17.800  αναισθησιολόγος 14.800 
αεροβόλο 58.600  ανεµόπτερο 15.600 
αερογέφυρα 19.900  ανεµόσκαλα 14.700 
αερόθερµο 25.100  ανθοδέσµη 53.000 
αεροµαχίες 24.200  ανθοπωλείο 85.200 
αεροπειρατεία 19.800  ανθότυρο 23.200 
αεροπλανοφόρο 28.000  ανθοφορία 23.000 
αχρωµατοψία 10.100  ανθρακωρυχείο 12.800 
αεροπόρος 13.700  αξιαγάπητος 35.000 
αερόσακος 33.500  αξιόλογος 78.500 
αεροσυνοδός 26.400  αξιοπρεπής 84.400 
αεροφωτογραφία 20.600  αξιότιµος 24.100 
αθλητικογράφος 12.400  απαισιοδοξία 93.800 
αιγοπρόβατα 16.100  απαισιόδοξος 72.000 
αιµοδότης 19.400  αριστοκράτης 20.100 
ακροβασία 11.100  αρσιβαρίστας 43.800 
ακροβάτης 33.400  αρτοβιοµηχανία 10.200 
ακρογιαλιά 59.600  αρτοποιός 13.000 
ακρογωνιαίος 34.200  αρχαιοελληνικός 65.600 
ακροθαλασσιά 13.200  αρχιµουσικός 15.600 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

αρχιφύλακας 39.200  βιογράφος 13.600 
αρχιχρονιά 11.500  βιοµάζα 45.600 
ασπρόµαυρος 18.300  βιοπαλαιστής 49.800 
αστρολόγος 27.400  βιοπάλη 14.000 
αστροναύτης 42.800  βιόσφαιρα 19.200 
αστροπελέκι 14.400  βιοτεχνικός 21.000 
αστροφυσική 56.800  βιοχηµικός 16.000 
αστυνοµοκρατία 22.500  βιοψία 22.800 
αστυφύλακας 86.200  βορειοανατολικός 28.400 
ατµοµηχανή 48.100  βορειοδυτικός 27.500 
αυγολέµονο 26.400  βουνοκορφή 11.100 
αυτόγραφο 49.900  βουνοπλαγιά 44.700 
αφρόγαλα 12.500  βραχονησίδα 28.400 
   βρεφονηπιακός 23.800 

   βροχοποιός 19.100 

   βυθόµετρο 88.000 

B  βυτιοφόρο 19.200 
Λέξη Συχνότητα f    

βαθµολογώ 17.900    
βαθµοφόρος 22.300  Γ 
βαρηκοΐα 31.700  Λέξη Συχνότητα f 

βαρύτονος 15.600  γαλακτοβιοµηχανία 29.600 
βαρυχειµωνιά 21.600  γαλανόλευκος 22.800 

βασιλόπιτα 61.500  γαστρονόµος 15.200 
βατραχοπέδιλα 28.800  γατόψαρο 18.100 

βενζινοκινητήρας 23.700  γελοιογραφία 93.200 
βιβλιοθηκονόµος 21.500  γενεαλογία 84.600 
βιβλιοκριτικός 37.000  γενναιόδωρος 23.400 
βιβλιολογία 29.300  γενναιόψυχος 17.500 
βιβλιοπαραγωγή 12.200  γεροδεµένος 11.500 

βιβλιοπώλης 27.800  γεροντοκόρη 14.800 
βιβλιοφάγος 22.000  γεωπονία 53.300 
βιβλιοφιλία 95.900  γεωτρύπανο 18.600 
βιβλιοχαρτοπωλείο 23.400  γεωφυσικός 32.900 
βιντεοκλάµπ 42.400  γιγαντοοθόνη 15.000 
βιντεοταινία 61.800  γλυκοπατάτα 11.500 
   γλωσσολόγος 25.600 
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Λέξη Συχνότητα f  Ε 

γλωσσοµάθεια 14.300  Λέξη Συχνότητα f 
γοµολάστιχα 10.900  εγκεφαλοπάθεια 13.200 
γραµµατοκιβώτιο 35.400  εθιµοτυπία 28.500 
γραµµατολογία 27.100  εθνογραφία 33.900 
γραµµατόσηµο 47.100  ειδησιογραφία 18.900 
γραµµόφωνο 26.000  ειδωλολάτρης 11.300 
γραφοµηχανή 35.000  ειδωλολατρία 19.700 
γυαλόχαρτο 27.600  εικονογραφηµένος 17.800 
γυναικοµαστία 30.200  εικονοστάσι 20.900 
γυναικόπαιδα 37.900  εικοσιτετράωρο 91.000 
γυρολόγος 24.200  εκκεντρότροφος 14.200 
γυψαδόρος 16.800  ελαιοτριβείο 30.200 
   ελαιοχρωµατιστής 25.400 

   ελικοδρόµιο 46.400 

   ελληνοµάθεια 11.800 

∆  ελληνόφωνη 30.000 
Λέξη Συχνότητα f  ελονοσία 41.900 

δενδροφύτευση 57.800  ελπιδοφόρος 23.100 
δεξιοτέχνης 23.700  εµπειρογνώµονας 33.900 
δεσµοφύλακας 11.000  εµποροπανήγυρη 32.700 
διγενής 83.800  ενδοκρινολόγος 12.000 
διµερής 44.000  ενδυµατολογία 10.200 
δίπολος 58.500  ενδυµατολόγος 21.700 
δισκοβολία 17.900  ενεργοποιώ 27.700 
δισκοβόλος 10.700  εννιάµερα 14.000 
δισκόφρενο 19.700  ενοχοποίηση 13.900 
διχογνωµία 18.500  εντοµοκτόνο 22.000 
δίχρονος 11.200  εξώπορτα 35.200 
διψοµανία 61.000  επιδειξιοµανία 45.600 
δουλεµπόριο 56.500  επιπλοποιός 13.900 
δυσάρεστος 13.100  εργοδοσία 91.500 
δυστυχία 32.600  εργοδότης 80.400 
δύστυχος 23.900  εργόχειρο 15.100 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

ερηµονήσι 21.900  ηχοληψία 31.900 
εσπεριδοειδή 76.000  ηχορύπανση 50.500 
ετοιµοθάνατος 33.600  ηχόχρωµα 66.700 
ευθυβολία 16.500    
ευρεσιτεχνία 17.300    
ευρωβουλή 87.400  Θ 
ευχέλαιο 33.500  Λέξη Συχνότητα f 

   θαλασσοπόρος 10.500 

   θαλασσοταραχή 11.800 

Ζ  θανατηφόρος 33.700 
Λέξη Συχνότητα f  θεµατοφύλακας 36.700 

ζαµπονοτυρόπιτα 15.100  θεοµηνία 37.600 
ζαχαροκάλαµο 13.400  θερµοκήπιο 70.100 
ζαχαροπλάστης 17.200  θερµοσίφωνας 69.400 
ζηµιογόνος 16.500  θησαυροφυλάκιο 35.200 
ζωολογία 83.500    
     

    
Η  Ι 

Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

ηδονοβλεψίας 80.200  ιπποπόταµος 17.400 
ηθικολογία 15.800  ιδιόρρυθµος 14.100 
ηλεκτρογεννήτρια 16.800  ιδιότροπος 12.400 
ηλεκτροµαγνητισµός 28.200  ιεροψάλτης 11.200 

ηλεκτροπαραγωγή 41.700  ισηµερία 45.100 
ηλεκτροπληξία 58.300  ισόβιος 20.600 
ηλεκτροσόκ 45.400  ιστόγραµµα 46.800 
ηλεκτροτεχνία 42.800  ιχθυέλαιο 14.000 
ηλεκτροφωτισµός 13.000  ιχθυοπωλείο 18.200 
ηλιαχτίδα 82.300  ιχθυοτροφείο 12.800 
ηλιέλαιο 86.900    
ηλιοθεραπεία 62.900    
ηλιόλουστος 23.700    
ηµεροδείκτης 26.800  Κ 
ηµεροµίσθιο 48.600  Λέξη Συχνότητα f 
ηττοπάθεια 37.700  κακόβουλος 17.300 
ηχολήπτης 44.300  κακοήθεια 23.600 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

κακοήθης 15.800  κοµψοτέχνηµα 13.900 
κακοµαθηµένος 14.300  κορυφογραµµή 23.500 
κακοµοίρης 73.800  κορφοβούνι 11.600 
κακόµοιρος 14.800  κοσµηµατοθήκη 13.800 
κακοποιός 28.700  κοσµηµατοπωλείο 56.200 
καλλιγραφία 13.200  κοσµοπολίτης 15.000 
καλόγερος 69.500  κοσµοσυρροή 28.600 
καλόγρια 59.300  κουκουλοφόρος 61.400 
καλοδεχούµενος 21.300  κουτόχορτο 48.900 
καλόκαρδος 14.500  κοψοχρονιά 14.800 
καλοντυµένος 11.000  κρεατόπιτα 11.000 
καλοπέραση 80.000  κρεοπωλείο 80.100 
καλόπιστος 10.300  κρυπτογραφία 33.000 
καλοπροαίρετος 19.000  κτηνιατρείο 35.600 
καλορίζικος 32.500  κτηνοτρόφος 29.400 
καλοφαγάς 10.400  κωµόπολη 99.900 
καλοφαίνεται 36.200    
κανονιοβολισµός 1.230    
καπνοβιοµηχανία 25.100  Λ 
καρδιοπάθεια 35.900  Λέξη Συχνότητα f 
καρδιοχτύπι 30.500  λαδοµπογιά 10.500 
καρυδόπιτα 20.400  λαδοτύρι 11.900 
κασετόφωνο 44.100  λαθρεπιβάτης 17.900 
καυσαέριο 32.800  λαοθάλασσα 25.200 
κεραυνοβόλος 24.500  λαχαναγορά 58.300 
κερδοφόρος 19.000  λαχειοφόρος 22.600 
κεφαλόβρυσο 79.500  λεκανοπέδιο 185.000 
κεφαλοτύρι 37.200  λεµονόκουπα 12.300 
κλειδαρότρυπα 43.300  λιγοµίλητος 10.200 
κληρονόµος 71.400  λιθογραφία 22.400 
κλιµακοστάσιο 15.900  λιοπύρι 12.900 
κοινοπολιτεία 54.400  λογοδοσία 39.000 
κοινότοπος 50.300  λογοτέχνης 83.500 
κοινόχρηστος 20.900  λουτρόπολη 19.000 
κολοκυθόπιτα 40.100  λυκόσκυλο 17.300 
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Μ  Λέξη Συχνότητα f 

Λέξη Συχνότητα f  µελοµακάρονο 14.300 
µαγνητοσκόπηση 42.200  µεροκάµατο 82.100 
µαγνητόφωνο 23.200  µεσήλικας 27.900 
µακροβούτι 11.900  µεταξοτυπία 42.600 
µακροζωία 78.100  µετριοπάθεια 34.700 
µακροηµέρευση 11.800  µετριοπαθής 61.100 
µακροθυµία 10.800  µετριόφρων 22.200 
µακρόκλιµα 16.200  µετροπόντικας 17.800 
µακροπρόθεσµος 20.600  µηλόπιτα 60.500 
µακροχρόνιος 21.600  µηχανόβιος 44.900 
µαντρόσκυλο 11.400  µηχανοδηγός 32.400 
µαξιλαροθήκη 20.700  µικροβιολόγος 19.000 
µαστογραφία 44.700  µικρογραφία 87.600 
µαταιοδοξία 71.600  µικροκύµατα 25.000 
µαταιόδοξος 10.600  µικροµεσαίος 10.700 
µαυροδάφνη 26.800  µικροοικονοµία 68.300 
µαυροµάτης 37.300  µικροοργανισµός 81.600 
µαυροπίνακας 13.700  µικροπολιτική 35.100 
µαυροπούλι 10.500  µικροπράγµατα 37.900 
µαχαιροβγάλτης 19.500  µικροπωλητής 36.700 
µαχαιροπίρουνα 71.900  µικροσκοπικός 12.100 
µεγαλογιατρός 56.700  µικρόσωµος 12.800 
µεγαλοεπιχειρηµατίας 60.500  µικροφωτογραφία 28.900 

µεγαλοµανία 13.300  µικροψυχία 10.800 
µεγαλοπρέπεια 67.000  µισθοδοσία 96.800 
µεγαλοπρεπής 29.400  µισθοφόρος 14.800 
µεγαλόσωµος 12.000  µισογύνης 13.200 
µεγαλούπολη 48.700  µισόλογα 32.800 
µεγαλοφυής 10.400  µισοτιµής 10.500 
Μεγαλόχαρη 11.700  µισοφέγγαρο 10.100 
µεγαλοψυχία 18.100  µοναρχία 51.000 
µεγάφωνο 66.700  µοναχοπαίδι 23.600 
µειοψηφία 23.800  µονογαµία 14.200 
µελισσοκόµος 18.700  µονογενής 11.500 
µελισσόχορτο 10.300  µονόγραµµα 91.300 
µελιτζανοσαλάτα 14.800  µονογραφή 22.100 
µελλοθάνατος 11.600  µονόζυγο 33.600 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

µονοκαλλιέργεια 11.500  νεκροφόρα 13.200 
µονόλεπτο 20.300  νεκροψία 55.000 
µονοµάχος 89.600  νεογέννητο 94.300 
µονοµέρεια 14.800  νεοµάρτυρας 19.300 
µονοµερής 38.100  νεοσύλλεκτος 23.700 
µονοµιάς 58.800  νεοφερµένος 11.300 
µονόπετρος 86.900  νεοφώτιστος 20.200 
µονορούφι 15.000  νερόµυλος 25.200 
µονότερµα 10.200  νεροποντή 32.100 
µονοτονικό 20.200  νεροχελώνα 10.400 
µονότονος 15.000  νεροχύτης 41.200 
µονόφθαλµος 21.000  νευρολογία 73.000 
µονοχρωµία 71.600  νεφρολογία 25.000 
µοσχοκάρυδο 23.600  νηπιαγωγός 64.400 
µοτοποδήλατο 58.700  νοικοκυρά 90.600 
µουσικολογία 14.800  νοµισµατοκοπείο 18.100 
µουσικολόγος 26.900  νοµοθέτης 70.500 
µουσικοσυνθέτης 61.500  νοµοταγής 13.100 
µουσικόφιλος 26.100  νοµοτέλεια 19.600 
µπακαλόγατος 62.200  νοσοκόµος 20.000 
µυθοπλασία 44.900  νοσταλγώ 34.000 
µυροβόλος 20.100  νοτιοανατολικός 25.700 
µυστικοπάθεια 13.400  νοτιοδυτικός 29.400 

   νυχτοπούλι 25.100 
     

Ν    
Λέξη Συχνότητα f  Ξ 

ναρκοµανής 13.300  Λέξη Συχνότητα f 
ναρκοπέδιο 26.700  ξενοδόχος 21.200 
ναυαγοσώστης 15.200  ξενοφοβία 73.800 
νεκρανάσταση 15.600  ξεροκέφαλος 15.900 
νεκροθάφτης 19.000  ξερόλας 21.100 
νεκροκεφαλή 18.100  ξιφοµάχος 13.600 
νεκρόπολη 16.200  ξυλοκόπος 13.200 
νεκροτοµείο 60.300  ξυλουργείο 54.200 
νεκροτοµή 17.200    
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Ο  Λέξη Συχνότητα f 

Λέξη Συχνότητα f  ορθογράφος 19.000 
ογκολογία 34.100  ορθοπαιδική 11.500 
ογκολόγος 10.300  ορθοπεδικός 36.700 
οδοιπόρος 23.700  ορθοστασία 21.400 
οδονταλγία 44.300  ορθοφωνία 11.600 
οδοντιατρείο 18.400  οροσειρά 91.600 
οδοντόβουρτσα 38.500  ορυκτέλαιο 24.300 
οδοντογλυφίδα 19.800  ορυκτολογία 17.100 
οδοντόκρεµα 24.400  ορφανοτροφείο 49.200 
οδοντόπαστα 10.500  ορφανοτροφείο 49.200 
οδοντοστοιχία 10.800  ουρανοξύστης 19.400 
οδόστρωµα 84.400  οφθαλµαπάτη 24.200 
οδοστρωτήρας 26.100  οφθαλµίατρος 26.200 
οδόφραγµα 23.000    
οικογενειάρχης 38.100    
οικογενειοκρατία 11.700  Π 
οικοδεσπότης 64.700  Λέξη Συχνότητα f 
οικολόγος 51.800  παγόβουνο 22.600 
οικοτεχνία 29.000  παγοδροµία 11.000 
οικοτροφείο 45.700  παγοδρόµιο 28.400 
οινοπαραγωγή 26.200  παγωτοµηχανή 11.600 
οκταετία 21.200  παθολόγος 47.100 
οκτώηχος 10.500  παιδαγωγός 51.400 
οληµερίς 34.900  παιδίατρος 29.700 
ολόγραµµα 20.300  παιδοµάζωµα 26.300 
ολοµόναχος 26.300  παιδοψυχίατρος 10.300 
οµογενής 73.500  παιχνιδότοπος 10.400 
οµοιοκαταληξία 27.800  παλαίµαχος 92.700 
οµοφυλοφιλία 96.700  παλαιογραφία 23.900 
οµοψυχία 38.500  παλαιοντολογία 44.300 
οξυγώνιος 47.000  παλαιοπωλείο 19.800 
οξύθυµος 11.900  παλιάνθρωπος 12.200 
οξύλιθος 12.200  παλιόπαιδο 25.500 
οπλοκατοχή 33.300  παλιοπαρέα 27.100 
οπλοφορία 17.500  πανεπιστηµιούπολη 75.400 

οπλοχρησία 62.100  παντοδύναµος 17.100 
ορειβάτης 35.800  παντοπωλείο 43.200 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
παραλληλόγραµµο 25.100  πολυβόλο 35.700 
παραφινέλαιο 11.300  πολυβραβευµένος 16.900 
πατατοσαλάτα 18.100  πολυγαµία 11.000 
πατριδογνωσία 15.500  πολυγλωσσία 76.300 
παυσίπονο 20.800  πολυέλαιος 15.200 
παχύµετρο 11.800  πολύπαθος 37.700 
παχύσαρκος 17.700  πολύπλοκος 22.900 
πεζογράφηµα 11.200  πολύτεκνος 22.200 
πεζοναύτης 13.200  πολυτονικό 30.900 
πειραµατόζωο 27.500  πολυχρωµία 14.200 
περιφερειάρχης 55.900  ποµποδέκτης 29.100 
πετρελαιαγωγός 10.700  πονόλαιµος 13.800 
πετρελαιοειδή 43.500  ποντικοπαγίδα 38.500 
πετρελαιοκηλίδα 10.600  ποταµόπλοιο 13.000 
πετρελαιοπηγή 21.700  ποτοποιία 39.600 
πετρελαιοφόρος 26.000  πραγµατοποιώ 13.300 
πετροπόλεµος 10.300  προβοσκίδα 13.900 
πευκοδάσος 22.900  προσωπογραφία 33.900 
πιεσόµετρο 26.000  προσωποποίηση 48.400 
πικροδάφνη 18.000  Πρωταπριλιά 70.000 
πιπερόριζα 13.200  πρωτόγονος 20.500 
πλανητάρχης 32.600  πρωτοµάστορας 49.700 
πλαστικοποίηση 34.900  πρωτοπαπάς 84.600 
πλαστογραφία 46.700  πρωτότοκος 23.300 
πληροφοριοδότης 33.500  πτηνοτροφείο 19.900 
πλοίαρχος 80.100  πυροβολισµός 25.200 
πλοιοκτήτης 12.200  πυροβόλο 34.800 
πνευµονολόγος 14.300  πυροβολώ 16.000 
πνευµονοπάθεια 25.700  πυροσβεστήρας 15.200 
ποδηλατοδροµία 17.900  πυροσβέστης 51.800 
ποδοπάτηµα 19.400  πυροτέχνηµα 51.100 
ποικιλοµορφία 50.400    
ποινολόγιο 15.400    
πολεµοφόδια 17.200  Ρ 
πολιτογράφηση 11.000  Λέξη Συχνότητα f 
πολυάσχολος 17.300  ραδιενέργεια 61.000 
πολυβιταµίνες 53.700  ραδιοτηλεόραση 94.500 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
ραπτοµηχανή 17.100  στρουθοκάµηλος 14.100 
ραχοκοκαλιά 47.700  στροφόµετρο 36.800 
ρινοπλαστική 12.400  στυλοβάτης 19.400 
ρυζάλευρο 10.100  συκοφάντης 41.500 
ρυζόγαλο 16.400  συµβολαιογράφος 35.200 

   συντοµογραφία 59.300 

   συρµατόπλεγµα 25.900 

Σ  σφαιροβολία 17.500 
Λέξη Συχνότητα f  σφυροβολία 14.900 

σαββατόβραδο 95.500  σχιζοφρένεια 71.300 
σαρανταποδαρούσα 11.800  σωµατοφύλακας 18.100 
σαρκοφάγος 11.800    
σεληνόφως 21.800    
σηµαιοφόρος 38.800  Τ 
σηµειογραφία 18.600  Λέξη Συχνότητα f 
σιδηρόδροµος 74.100  ταραµοσαλάτα 13.400 
σιδηρουργός 12.400  ταχυδακτυλουργός 22.300 
σκαλοπάτι 36.100  ταχυκαρδία 15.300 
σκηνογραφία 61.300  ταχύµετρο 22.700 
σκηνογράφος 33.200  ταχύπλοο 91.200 
σκουπιδότοπος 29.600  τελειοµανής 14.800 
σκυλόψαρο 11.500  τελειόφοιτος 85.400 
σκυταλοδροµία 28.200  τετράγωνος 21.500 
σοβαροφάνεια 16.800  τετράεδρος 20.700 
σπαζοκεφαλιά 25.700  τετραετής 11.000 
σπαθόχορτο 12.500  τετραµελής 14.200 
σπανακόπιτα 28.500  τετράποδο 21.100 
σπιρτόκουτο 16.300  τεχνολογικός 99.300 
σπιτόγατος 17.200  τεχνολόγος 49.900 
σπορέλαιο 24.900  τζογαδόρος 16.900 
σταυροπόδι 12.700  τηλεβόας 10.900 
σταυροφόρος 12.700  τηλέγραφος 16.800 
σταχτοδοχείο 10.100  τηλεθέαση 89.300 
στερεοφωνικός 19.200  τηλεθεατής 44.800 
στιχοµυθία 18.800  τηλεθέρµανση 25.700 
στραβοπάτηµα 44.500  τηλεϊατρική 13.300 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
τηλεπάθεια 59.500  τροχονόµος 40.300 
τηλεπαιχνίδι 79.300  τροχοπέδη 62.300 
τηλεπικοινωνία 42.300  τροχόσπιτο 45.700 
τηλεσκοπικός 10.400  τρυποκάρυδος 20.200 
τηλεταινία 11.100  τσιγαρόχαρτο 12.300 
τηλεφακός 39.200  τσιµεντοβιοµηχανία 12.800 
τηλεφωνητής 41.200  τσιµεντούπολη 16.200 
τµηµατάρχης 31.200  τσιχλόφουσκα 23.500 
τοµογραφία 73.400  τυρόπιτα 77.400 
τοξικοµανής 27.200  τυφλοπόντικας 13.000 
τοπογράφος 91.800    
τοποθετώ 51.400    
τραγουδοποιός 62.200  Υ 
τραπεζοειδής 28.700  Λέξη Συχνότητα f 
τραπεζοµάντιλο 15.200  υαλοβάµβακας 10.900 
τραυµατολογία 14.300  υγροβιότοπος 15.500 
τρελοκοµείο 35.000  υγρότοπος 52.800 
τριγωνοµετρία 20.100  υδραγωγείο 37.700 
τρίεδρος 34.900  υδροβιολογία 35.100 
τριετής 28.600  υδροηλεκτρικός 37.800 
τριήµερος 13.000  υδροµασάζ 144.000 
τριθέσιος 26.700  υδροπλάνο 14.000 
τρικλοποδιά 15.400  υδροφόρος 14.000 
τρίκυκλο 22.800  υιοθετώ 16.900 
τριµελής 31.000  υµνογραφία 32.400 
τριµερής 34.700  υπέρβαρος 20.500 
τριοδικός 10.900  υπερηχογράφηµα 48.700 
τριπλάσιο 44.500  υπνοβάτης 10.300 
τρίποδο 55.100  υπνοθεραπεία 10.400 
τρισδιάστατος 23.200  υπνόσακος 15.100 
τρισεκατοµµύριο 13.200  υποθηκοφυλακείο 24.300 
τρισµέγιστος 18.400  υστεροβουλία 11.600 
τριτογενής 15.100  υστερόγραφο 71.200 
τριχόπτωση 42.200  υψηλόβαθµος 16.800 
τροµοκράτης 80.200  υψίφωνος 14.100 
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Φ  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  φωτογένεια 10.300 

φαγοπότι 91.300  φωτογραφείο 31.800 
φαρµακοβιοµηχανία 33.300  φωτοθεραπεία 10.800 
φαρµακογνωσία 43.500  φωτοκύτταρο 10.400 
φαρµακοποιός 80.600  φωτοµοντάζ 14.300 
φασκόµηλο 34.900  φωτοσκίαση 10.800 
φεγγαρόφωτο 11.600  φωτοστέφανο 23.900 
φιλάργυρος 15.200  φωτοσύνθεση 21.200 
φιλέλληνας 21.600    
φιλήσυχος 11.500    
φιλόδοξος 61.700   
φιλοδώρηµα 22.600  Χ 
φιλοζωικός 12.300  Λέξη Συχνότητα f 
φιλόζωος 22.300  χαζοκούτι 17.500 
φιλοθεάµων 29.000  χαζοµπαµπάς 33.000 
φιλόξενος 31.000  χαλαζόπτωση 23.500 
φιλοξενώ 17.300  χαλκογραφία 12.600 
φιλοπατρία 26.000  χαµογελάω 33.600 
φιλοπρόοδος 11.700  χαρταετός 37.100 
φιλοτελισµός 10.800  χαρτογραφία 94.000 
φιλότιµος 24.600  χαρτοµαντεία 13.200 
φιλοφρόνηση 10.000  χαρτονόµισµα 45.500 
φοιτητόκοσµος 24.200  χαρτοπετσέτα 20.400 
φοροτεχνικός 30.300  χαρτοποιία 63.600 
φρασεολογία 36.300  χαρτοπόλεµος 10.300 
φρενοκοµείο 12.900  χαρτοπολτός 17.900 
φρουτόκρεµα 10.700  χαρτορίχτρα 37.900 
φτωχογειτονιά 17.300  χαρτόσηµο 39.100 
φυσικοθεραπευτής 29.800  χαρτοταινία 11.900 
φυσικοχηµεία 23.500  χαρτοφύλακας 38.200 
φυσιοδίφης 49.000  χειµωνανθός 22.100 
φυσιολάτρης 15.000  χειροκροτώ 11.500 
φυτολογία 44.600  χειροπόδαρα 17.700 
φωνογράφος 26.300  χειροποίητος 10.700 
φώσφορος 27.200  χειροσφαίριση 37.800 
φωταγώγηση 12.800  χειροτεχνία 33.200 
φωτοαντίγραφο 71.500  χειρόφρενο 78.500 
φωτοβολίδα 31.000  χιονάνθρωπος 33.300 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
χιονοθύελλα 30.900  ψευδοκράτος 83.300 
χιονόνερο 57.400  ψευδορκία 17.500 
χιονοστιβάδα 48.100  ψευδόχρυσος 11.100 
χλοοτάπητας 19.000  ψευτοδίληµµα 14.900 
χλωροφύλλη 11.500  ψητοπωλείο 56.300 
χοιροβοσκός 36.300  ψηφοφόρος 37.500 
χοιροµέρι 10.500  ψιλόβροχο 24.300 
χορογράφος 41.800  ψιλοπράγµατα 14.600 
χοροδράµα 16.500  ψυγειοκαταψύχτης 42.900 
χορτοφαγία 36.000  ψυχιατρείο 78.700 
χορτοφάγος 48.000  ψυχίατρος 38.300 
χρονογράφηµα 90.100  ψυχοπαθής 21.900 
χρονοδιάγραµµα 537.000  ψυχοπαθολογία 29.900 
χρονολόγηση 65.800  ψυχρολουσία 29.900 
χρονοµέτρηση 31.200  ψωµοτύρι 11.600 
χρονόµετρο 52.200    
χρονοτριβή 14.100    
χρυσάνθεµο 18.800  Ω 
χρυσορυχείο 20.800  Λέξη Συχνότητα f 
χρυσόσκονη 27.800  ωκεανογραφία 19.600 
χρυσοχέρα 10.700  ωκεανογράφος 12.700 
χρυσοχόος 14.100  ωραιοποίηση 11.900 
χρυσόψαρο 63.300  ωροµίσθιος 23.900 
χρωµατολόγιο 23.700    
χρωµόσωµα 14.100    
χυλοπίτα 66.300    
χυτοσίδηρος 11.900    
χωµατόδροµος 39.300    
χωροφύλακας 57.300    
     
     

Ψ    
Λέξη Συχνότητα f    

ψαραγορά 11.500    
ψαροντουφεκάς 11.500    
ψαρόσουπα 32.900    
ψευδάργυρος 44.200    
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f>100.000 
 

A  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  αρτοποιείο 227.000 

αγγελιοφόρος 151.000  αρχαιολογία 691.000 
αγιογραφία 143.000  αρχαιολογικός 137.000 
αγιογράφος 573.000  αρχαιολόγος 107.000 
αγρόκτηµα 304.000  αρχιπέλαγος 229.000 
αεροδρόµιο 2.820.000  αρχιτέκτονας 201.000 
αερολιµένας 318.000  αρχιτεκτονική 1.760.000 
αερολογίες 458.000  ασθενοφόρο 123.000 
αεροπλάνο 697.000  αστρολογία 925.000 
αεροπορία 499.000  αστρολόγος 171.000 
αεροσκάφος 327.000  αστρονοµία 534.000 
αερόστατο 151.000  αστρονόµος 102.000 
αιµοδοσία 263.000  αστυνοµία 2.040.000 
αιµορραγία 104.000  αστυνόµος 135.000 
ακρόπολη 735.000  ατµόσφαιρα 1.630.000 
ακτινοβολία 395.000  αυτοβιογραφία 132.000 
αλεξίπτωτο 244.000  αυτογνωσία 199.000 
αλκοτέστ 255.000  αυτοκίνητο 6.020.000 
αλληλεγγύη 818.000  αυτοκινητόδροµος 335.000 

αλληλογραφία 3.510.000  αυτοκόλλητο 209.000 
αλφαβήτα 114.000  αυτοκράτορας 215.000 
αµφιβάλλω 269.000  αυτοκρατορία 660.000 
αµφιβολία 601.000  αυτοκτονία 237.000 
αµφιθέατρο 493.000    
ανεµοδείκτης 231.000    
ανεµόµυλος 2.760.000  B 
ανεµοστρόβιλος 182.000  Λέξη Συχνότητα f 
ανθολογία 362.000  βαθµολογία 8.320.000 
ανθολόγιο 115.000  βαρόµετρο 263.000 
αντίβαρο 312.000  βηµατοδότης 152.000 
αντονοµασία 930.000  βιβλιογραφία 759.000 
αξιοθέατο 160.000  βιβλιοδεσία 119.000 
αξιοπρέπεια 522.000  βιβλιοθήκη 4.620.000 
αριθµοµηχανή 187.000  βιβλιοθηκονοµία 127.000 
   βιβλιοπαρουσίαση 214.000 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
βιβλιοπωλείο 3.200.000  διαστηµόπλοιο 113.000 
βιβλιοτεχνία 131.000  διέξοδος 178.000 
βιντεοθήκη 125.000  δικαιοδοσία 130.000 
βιντεοκάµερα 727.000  δικαιολογία 597.000 
βιντεοκασέτα 163.000  δικηγόρος 629.000 
βιντεοκλίπ 190.000  δίκλινο 577.000 

βιογραφία 597.000  δικογραφία 149.000 
βιοϊατρική 233.000  δίοδος 197.000 
βιολογία 672.000  δισεκατοµµύριο 129.000 

βιολόγος 108.000  δισκογραφία 549.000 
βιοµηχανία 2.120.000  δολοφονία 622.000 
βιοτέχνης 142.000  δορυφόρος 276.000 

βιοτεχνία 365.000  δορυφόρος 274.000 

βιότοπος 172.000  δροµολόγιο 314.000 
βιοχηµεία 115.000    
βροχόπτωση 126.000    
   Ε 

   Λέξη Συχνότητα f 

   εγκυκλοπαίδεια 644.000 

Γ  εθνόσηµο 2.050.000 
Λέξη Συχνότητα f  εικονογράφηση 194.000 

γεωγραφία 987.000  εκατοµµύριο 463.000 
γεωλογία 246.000  ελαιογραφία 169.000 
γεωµετρία 309.000  ελαιόλαδο 369.000 
γεωπόνος 147.000  ελευθεροτυπία 2.340.000 
γραµµατοσειρά 197.000  ελικόπτερο 383.000 
γυναικολογία 115.000  ελληνοκύπριος 128.000 
γυναικολόγος 177.000  ελληνορθόδοξη 153.000 

   εµµηνόπαυση 733.000 

   ενδοχώρα 232.000 

∆  εξάµηνο 1.310.000 
Λέξη Συχνότητα f  εξωγήινος 120.000 

δεκαήµερο 127.000  εξώφυλλο 2.410.000 
δευτερόλεπτο 4.100.000  εορτολόγιο 712.000 
δηµοκρατία 4.210.000  επιστολογραφία 102.000 
δηµοσιογράφος 993.000  ερασιτέχνης 145.000 
δηµοψήφισµα 420.000  εργαλειοθήκη 384.000 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
ερωτηµατολόγιο 289.000  θερµόµετρο 246.000 
ευρύχωρος 97.700  θυροτηλέφωνο 23.300 
ευρωβουλευτής 241.000    
ευρωκοινοβούλιο 226.000    

   Ι 

   Λέξη Συχνότητα f 

Ζ  ισοζύγιο 198.000 
Λέξη Συχνότητα f  ιδεόγραµµα 166.000 

ζαχαροπλαστείο 322.000  ιππόδροµος 109.000 
ζωοφιλία 481.000  ισορροπία 647.000 
ζωφόρος 6.560.302  ιστιοπλοΐα 508.000 

   ιστιοσανίδα 176.000 

   ιστιοφόρο 230.000 

Η    
Λέξη Συχνότητα f    

ηθοποιός 1.240.000  Κ 
ηλεκτρολογικός 145.000  Λέξη Συχνότητα f 
ηλεκτρολόγος 268.000  κακοκαιρία 377.000 
ηλίανθος 111.000  καλαθοσφαίριση 140.000 
ηλιοβασίλεµα 380.000  καληµέρα 4.500.000 
ηλιοτρόπιο 192.000  καληνύχτα 691.000 
ηλιοφάνεια 118.000  καλησπέρα 3.710.000 
ηµερολόγιο 7.990.000  καλλιτέχνης 1.700.000 
ηµεροµηνία 17.500.000  καλοκαίρι 4.390.000 
ηµίχρονο 1.060.000  κινηµατογράφος 3.330.000 
ηχογράφηση 260.000  κληρονοµιά 657.000 
ηχοµόνωση 215.000  κοινοβουλευτικός 192.000 
ηχόχρωµα 121.000  κοινοβούλιο 1.300.000 

   κουκλοθέατρο 183.000 

   κρεβατοκάµαρα 216.000 
 Θ  κτηνίατρος 139.000 

Λέξη Συχνότητα f  κτηνοτροφία 592.000 
θεολόγος 231.000  κυκλοφορία 2.000.000 
θεµατογραφία 103.000  κυκλοφορώ 102.000 
θεολογία 514.000  κυριολεξία 306.000 
Θεοτόκος 52.400  κωπηλασία 210.000 
θερµοκρασία 1.650.000    
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Λ   Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  µονοπώλιο 154.000 

λαογραφία 1.150.000  µυθιστόρηµα 1.440.000 
λεξιλόγιο 427.000  µυθολογία 966.000 
λεπτοµέρεια 998.000    
λεπτοµερής 442.000    
λευκόχρυσος 148.000  Ν 
λεωφορείο 1.440.000  Λέξη Συχνότητα f 
λεωφόρος 426.000  νεκροταφείο 307.000 
λιµνοθάλασσα 105.000  νεοέλληνας 156.000 
λογοτεχνία 88.800.000  νεοελληνικός 226.000 

   νεολαία 1.100.000 

   νηπιαγωγείο 4.440.000 

   νικηφόρος 181.000 

  νοµοθεσία 1.560.000 
Μ  νοµολογία 194.000 

Λέξη Συχνότητα f  νοµοσχέδιο 769.000 
µεθοδολογία 428.000  νοσοκοµείο 2.110.000 
µειοψηφία 178.000  νοσταλγία 266.000 
µεροκάµατο 227.000    
µεσάνυχτα 618.000    
µεσηµέρι 2.370.000  Ξ 
µετρονόµος 131.000  Λέξη Συχνότητα f 
µητρόπολη 338.000  ξενοδοχείο 7.670.000 
µητροπολίτης 369.000    
µικρόβιο 129.000    
µικροβιολογία 309.000  Ο 
µικρόκοσµος 161.000  Λέξη Συχνότητα f 
µικροσκόπιο 253.000  οδοντίατρος 139.000 
µικροσυσκευή 116.000  οικογένεια 173.000.000 
µικρόφωνο 459.000  οικοδόµος 110.000 
µισάωρο 131.000  οικολογία 1.530.000 
µονόγραµµα 117.000  οικονοµία 6.650.000 
µονόδροµος 286.000  οικονοµολόγος 206.000 
µονοκατοικία 640.000  οικονόµος 1.110.000 
µονόλογος 325.000  οικόπεδο 1.150.000 
µονοµαχία 185.000  οινόπνευµα 118.000 
µονοπάτι 418.000  ολοένα 546.000 
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Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 
ολοήµερο 107.000  ποδηλατοδρόµος 255.000 
ολοκαύτωµα 136.000  ποδόσφαιρο 4.680.000 
ολοκλήρωση 2.970.000  πολιτολογία 1.020.000 
ολοµέλεια 422.000  πολύγωνο 154.000 
ολυµπιονίκης 152.000  πολυθρόνα 185.000 
οµαδοποίηση 148.000  πολυκατάστηµα 551.000 
οµογένεια 507.000  πολυκατοικία 1.640.000 
οµοιοπαθητική 168.000  πολυτέλεια 751.000 
ονοµατεπώνυµο 1.580.000  πολυτελής 197.000 
οξυγόνο 336.000  πολυτεχνείο 794.000 
οπλοστάσιο 129.000  πολύτιµος 114.000 
οργανόγραµµα 163.000  πολύχρονος 189.000 
ορειβασία 612.000  πολύχρωµος 190.000 
ορθογραφία 309.000  πονοκέφαλος 208.000 
ορθοδοξία 537.000  προβάδισµα 614.000 
ορθόδοξος 377.000  πρωθυπουργός 245.000 
οροπέδιο 117.000  πρωταγωνιστής 326.000 
ορόσηµο 326.000  πρωτάθληµα 4.530.000 
οροφοδιαµέρισµα 167.000  πρωταθλητής 678.000 

   πρωτεύουσα 1.030.000 

   πρωτοβουλία 2.330.000 

Π  Πρωτοµαγιά 352.000 
Λέξη Συχνότητα f  πρωτοπόρος 205.000 

παθολογία 164.000  πρωτότυπο 693.000 
παιδαγωγική 408.000  πρωτοφανής 133.000 
παιδότοπος 204.000  πρωτοχρονιά 373.000 
παλαιοβιβλιοπωλείο 511.000    
πανελλήνιος 846.000    
πατριάρχης 380.000  Ρ 
πεζογραφία 615.000  Λέξη Συχνότητα f 
πεζοδρόµιο 220.000  ραδιόφωνο 3.210.000 
πειθαρχία 196.000  ραδιοενισχυτής 101.000 
πετρέλαιο 1.780.000  ραδιοτηλεοπτικός 123.000 
πινακοθήκη 424.000  ραδιόφωνο 2.700.000 
πλειοψηφία 1.990.000  ριζοσπάστης 4.560.000 
πληροφορώ 144.000    
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Σ  Λέξη Συχνότητα f 
Λέξη Συχνότητα f  τροφοδοσία 1.370.000 

σαββατοκύριακο 1.570.000  τροχονόµος 341.000 
σελιδοδείκτης 316.000  τροχόσπιτο 114.000 
σκηνοθέτης 904.000  τυπογραφείο 221.000 
σκοποβολή 259.000  τυπογραφία 185.000 
σταυροδρόµι 173.000  τυροκοµείο 14.100 
σταυρόλεξο 155.000  τυφλόµυγα 157.000 
στρατόπεδο 713.000    
σχεδιάγραµµα 151.000    
     
     

Τ  Υ 
Λέξη Συχνότητα f  Λέξη Συχνότητα f 

ταχυδροµείο 1.440.000  υδρόγειος 220.000 
ταχυδρόµος 113.000  υπέρβαση 385.000 
τελεσίγραφο 178.000  υπνοδωµάτιο 525.000 
τερµατοφύλακας 272.000  υψόµετρο 524.000 
τετράγωνο 400.000    
τεχνογνωσία 315.000    
τεχνολογία 201.000.000  Φ 
τεχνοτροπία 142.000  Λέξη Συχνότητα f 
τηλεγράφηµα 115.000  φθινόπωρο 30.600.000 
τηλεκάρτα 166.000  φίλαθλος 220.000 
τηλεκοντρόλ 130.000  φιλοδοξία 137.000 
τηλεοπτικός 143.000  φιλοκαλία 107.000 
τηλεόραση 125.000.000  φιλόλογος 269.000 
τηλεσκόπιο 178.000  φιλοσοφία 2.980.000 
τηλεφώνηµα 329.000  φιλόσοφος 262.000 
τηλέφωνο 59.500.000  φυσικοθεραπεία 215.000 
τηλεχειριστήριο 278.000  φυσιογνωµία 220.000 
τοξοβολία 482.000  φυσιολογικά 393.000 
τοποθεσία 7.480.000  φωτογραφία 15.300.000 
τριαντάφυλλο 245.000  φωτογράφος 675.000 
τρίγωνο 273.000  φωτορεπορτάζ 210.000 
τρίµηνο 984.000  φωτοτυπία 129.000 
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Χ 
Λέξη Συχνότητα f 

χειρόγραφο 120.000 
χειροπέδες 139.000 
χιλιόµετρο 252.000 
χιονοδροµία 190.000 
  
  

Ψ 
Λέξη Συχνότητα f 

ψυχαγωγία 3.000.000 
ψυχολογία 28.600.000 
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