
ΚΙΒΩΣΟ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

(Υπό Γεωργίου Σ. Πλακιά) Μνινλόηη εκείο νη Έιιελεο έρνπκε ην πξνλόκην λα 

νκηινύκε ηελ αξηηόηεξε, εθθξαζηηθόηεξε, κνπζηθόηεξε, ηηιαζηηθόηεξε θαη πινπζηόηεξε γιώζζα 

ηνπ θόζκνπ, εληνύηνηο ην ελεξγό ιεμηιόγην καο είλαη πνζνηηθά ηζρλό θαη πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλν. 

Δίλαη ζηαηηζηηθά βεβαησκέλν όηη ην 80% ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ηηο νπνίεο θαηαιαβαίλνπκε από ηα 

ζπκθξαδόκελα, σο αθξναηέο ή αλαγλώζηεο, αδπλαηνύκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ 

πξνθνξηθό θαη ην γξαπηό ιόγν. Όζεο, δε, ιέμεηο ή θξάζεηο παξακέλνπλ επί καθξόλ ζε αρξεζία ή 

ζηα αδήηεηα, ηειηθά θαηαιήγνπλ ζην λεθξνηαθείν ηεο Ιζηνξίαο, κε άκεζν επαθόινπζν ηε δξακαηηθή 

ζπξξίθλσζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε αηνκηθό θαη εζληθό επίπεδν. Δπνκέλσο, γηα λα ζεξαπεύζνπκε ξηδηθά 

ηελ ιεμηπελία καο, δελ έρνπκε παξά λα κεηαηξέςνπκε ην αλελεξγό ιεμηιόγην ζε ελεξγό. 

Η δπζθνιία ζηελ έθθξαζε θαη ηε δηαηύπσζε ηνπ ιόγνπ νθείιεηαη ηόζν ζηελ 

πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ, όζν θαη ζηηο ζπληαθηηθέο ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ θαζηεξώζεθαλ 

λνκνηειεηαθά ζην δηάβα πνιιώλ αηώλσλ. Δπί παξαδείγκαηη: Η πξόζεζε «κεηά» κπνξεί λα 

δειώλεη ηόπν, ρξόλν, ηξόπν, αθνινπζία θαη ζπλνδεία. Η πξόζεζε «επί» ζπληάζζεηαη πόηε κε 

γεληθή (π.ρ εθ' όιεο ηεο ύιεο), πόηε κε αηηηαηηθή (π.ρ επί ζεηξάλ εηώλ) θαη πόηε κε δνηηθή (π.ρ 

ζπλειήθζε επ' απηνθώξσ). Σν ξήκα «αιιάδσ» είλαη κεηαβαηηθό (π.ρ άιιαμα ηελ επίπισζε) θαη 

ακεηάβαην (π.ρ άιιαμε ε θαηάζηαζε). Σν ξήκα γδέξλσ έρεη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία, όηαλ ιέκε 

«γδέξλσ ην αξλί» θαη κεηαθνξηθή, όηαλ ιέκε «γδέξλσ ηνπο πειάηεο». 

Γίλεηαη, άξα, θαλεξό όηη γηα ην ζσζηό ρεηξηζκό ηεο κεηξηθήο καο γιώζζαο, δελ 

αξθεί λα γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή έλλνηα ηεο θάζε ιέμεο. Πξέπεη, παξάιιεια, λα έρνπκε ηελ 

ηθαλόηεηα λα ζπλζέηνπκε ηα κέξε ηνπ ιόγνπ ζε ινγηθέο πξνηάζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

γξακκαηηθνύο θαη ζπληαθηηθνύο θαλόλεο. Οη αζύλδεηεο ιέμεηο δελ είλαη παξά ζθόξπηα ιηζάξηα. 

Χξεηάδεηαη κεγάιε καζηνξηά γηα λα δνκεζνύλ ζε θαιαίζζεηα θαη ρξεζηηθά ζύλνια . Γεδνκέλνπ, 

κάιηζηα, όηη ν άλζξσπνο ζθέπηεηαη, εθθξάδεηαη, ζηνράδεηαη, νλεηξεύεηαη, αληηιακβάλεηαη θαη 

επηθνηλσλεί κε ιέμεηο, ε εθθξαζηηθή δπζηνθία ζπληζηά πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλαπεξία, αιιά 

θαη έιιεηκκα δεκνθξαηίαο. Γηαηί, όηαλ αδπλαηείο λα επηθνηλσλείο κε ηνπο άιινπο επί ίζνηο όξνηο, 

απαιινηξηώλεηο ηελ ειεπζεξία ζνπ θαη ράλεηο ηελ απηνλνκία ζνπ, κεηαβαιιόκελνο ζε παζεηηθό 

αθξναηή θαη άβνπιν κέινο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, ζε κηα δεκνθξαηηθή ρώξα όπνπ ν δηάινγνο 

ζπληζηά ηελ πεκπηνπζία ηεο Γεκνθξαηίαο, ε δπζρέξεηα ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ θηκώλεη ηε ζθέςε 

θαη δεκηνπξγεί αλαπόδξαζηα ζνβαξό δεκνθξαηηθό έιιεηκκα. 

Ο ιεμηινγηθόο πινύηνο ηεο εζληθήο καο γιώζζαο επλνπρίδεηαη επηθίλδπλα θαη από ηηο 

ιέμεηο παζπαξηνύ, νη νπνίεο ππνθαζηζηνύλ ζεκαζηνινγηθά εθαηνληάδεο ιέμεηο κε εηδηθόηεξεο θαη 

δνθηκόηεξεο ζεκαζίεο. Δπί παξαδείγκαηη, ην ξήκα θάλσ ππνθαζηζηά ελλνηνινγηθά πάλσ από 350 

ιέμεηο κε αθξηβέζηεξεο ζεκαζίεο. Έηζη ιέηηε: 
- Η κεηέξα κνπ θάλεη εμαηξεηηθό ζηηθάδν (ανηί μαγειρεύει ή παραζκεσάδει). 

- Η Καιακάηα θάλεη ην θαιύηεξν ιάδη (ανηί παράγει ή βγάδει). 

- Φέηνο έθαλα πέληε ηόλνπο θαιακπόθη (ανηί παρήγαγα, ζσγκόμιζα ή ζόδιαζα). 

- Έθαλε ην γύξν ηνπ θόζκνπ κε αεξόζηαην (ανηί πραγμαηοποίεζε). 

- Η γάηα έθαλε πέληε γαηάθηα (ανηί γέννεζε). 

- Η θόξε καο έθαλε δίδπκα (ανηί γέννεζε ή έηεκε) 

-Έθαλε πνιιά ιεθηά από ην εκπόξην θξνύησλ (ανηίέβγαλε, οικοινόμεζε ή κέρδιζε). 



 

 

- Η θακαξηέξα θάλεη ηα θξεβάηηα άπαμ ηεο εκέξαο (ανηί ηακηοποιεί, ζσγσρίδει ή ζηρώνει). 

- Πα λα αδπλαηίζσ θάλσ δέθα ρηιηόκεηξα ηελ εκέξα (ανηί διανύω, βαδίδω ή περπαηώ). -Έθαλε πνιιά ρξόληα 

δήκαξρνο εξξώλ (ανηίτρεμάηιζε ή διεηέλεζε). 

- Πόζα ρξόληα έθαλεο ζηελ Αζηπλνκία; (ανηί σπερέηεζες). 

- Γελ έρσ θάλεη αθόκα ηηο αζθήζεηο ηεο Φπζηθήο (ανηί λύζει). 

- Έρσ λα θάλσ δπν ρξόληα δηαθνπέο (ανηί πάω). 

Οη ιέμεηο παζπαξηνύ πξνδίδνπλ γισζζηθή έλδεηα θαη επζύλνληαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηελ 

ιεμηπελία πνπ καζηίδεη ηνπο Νενέιιελεο. Γ απηέο θαηαθεύγνπλ ζπλήζσο ηα λσζξά κπαιά. Γεδνκέλνπ όηη νη 

ιέμεηο παζπαξηνύ είλαη αξθεηέο εθαηνληάδεο, γίλεηαη θαλεξό νπνία αηκνξξαγία πθίζηαηαη ην εζληθό καο 

ιεμηιόγην εμ απηήο ηεο αηηίαο! Δάλ δελ αλαθνπεί ε ηάζε απηή, ε εζληθή καο γιώζζα θηλδπλεύεη λα ζπξξηθλσζεί 

ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ιέμεηο. Καηά ηα άιια, εκείο ζα εμαθνινπζνύκε λα θαπρώκαζηε όηη ίκαζηε θιεξνλόκνη 

ηεο πινπζηόηεξεο γιώζζαο ηνπ θόζκνπ! Καη αζθαιώο ηόηε ζα ηξίδνπλ ηα θόθαια ησλ επθιεώλ πξνγόλσλ 

καο κπξνζηά ζ' απηό ην γισζζηθό καο θαηάληεκα! 

Με ηελ θαζηέξσζε ηε Γεκνηηθήο σο επίζεκεο γιώζζαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηε ζπλαθόινπζε εθαξκνγή ηνπ κνλνηνληθνύ ζπζηήκαηνο, ε εζληθή καο γιώζζα κεηαηξάπεθε 

ζε άλαξρν γισζζηθό πεδίν, όπνπ ν θαζέλαο αθνινπζεί ηνπο δηθνύο ηνπ νξζνγξαθηθνύο θαη ζπληαθηηθνύο 

θαλόλεο, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα επηβάιεη θαη ζηνπο άιινπο. ήκεξα ε εζληθή καο γιώζζα ηείλεη λα 

απνγπκλσζεί από όια ηα ιόγηα ζηνηρεία πνπ ηελ ζπλέδεαλ κε ηελ παξάδνζε θαη ηηο αξραίεο πεγέο ηεο. Οιεο 

νη ιέμεηο ηεο θαζαξεύνπζαο πέξαζαλ από πξνθξνύζηεηα θιίλε, γηα λα ζπκθσλήζνπλ κε ηε καιιηαξή 

γιώζζα ησλ αθξαίσλ δεκνηηθηζηώλ. Έηζη, ηα επηξξήκαηα «ακέζσο», «επνκέλσο», «πξνεγνπκέλσο» θαη 

«νκνινγνπκέλσο» έγηλαλ «άκεζα», «επόκελα», «πξνεγνύκελα» θαη «νκνινγνύκελα» αληίζηνηρα, κνινλόηη 

ν πνιύο ιαόο εμαθνινπζεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί κε ηελ ηζηνξηθή ηνπο κνξθή. 

Σν πξόβιεκα ηεο γιώζζαο καο δελ είλαη κόλν πνζνηηθό, αιιά θαη πνηνηηθό. Καζεκεξηλά 

γηλόκαζηε απηήθννη κάξηπξεο ηεο βάλαπζεο θαθνπνίεζεο ηεο από ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο, ηα 

νπνία δηακνξθώλνπλ ζε κεγάιν βαζκό ην γισζζηθό αηζζεηήξην ηνπ θνηλνύ. Αιιά θαη ηα επώλπκα 

πξόζσπα, όηαλ ζνινηθίδνπλ ή βαξβαξίδνπλ ή αθπξνιεθηνύλ θαηά ηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ ηνπο, δίλνπλ ην 

θαθό παξάδεηγκα ζηνπο λένπο, νη νπνίνη αλαπηύζζνπλ ην γισζζηθό ηνπο αηζζεηήξην πεξηζζόηεξν 

κηκεηηθά θαη ιηγόηεξν ελεξγεηηθά. Όηαλ, κάιηζηα, ηα καξγαξηηάξηα ησλ επσλύκσλ επαλαιακβάλνληαη 

ζπρλά, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαζηεξώλνληαη ζε όιεο ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο, εθηνπίδνληαο ελ ηαπηώ ηα 

αληίζηνηρα δόθηκα γισζζηθά ζηνηρεία. Με άιια ιόγηα, ην επαλαιακβαλόκελν ιάζνο εμνζηξαθίδεη 

ην νξζό, όπσο ην θαθό λόκηζκα εθηνπίδεη από ηελ θπθινθνξία ην θαιό! Έηζη ε γιώζζα 

εμειίζζεηαη πξνο ην ρεηξόηεξν θη όρη, σο έδεη, πξνο ην θαιύηεξν.- 

Η πνηόηεηα ηνπ ιόγνπ ππνβαζκίδεηαη, επίζεο, θαη από ηελ αδόθηκε ρξήζε ησλ ιόγησλ θξάζεσλ, 

ησλ ηδησκαηηζκώλ, ησλ παξνηκηαθώλ θξάζεσλ, ησλ παξνηκηώλ θαη ησλ αξραίσλ ξεηώλ ή γλσκηθώλ. Σν 

πνιύηηκν απηό θεθάιαην, ην νπνίν ε γιώζζα καο θνπβαιάεη από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη δόθηκα, εκπινπηίδεη, επηξξσλύεη, αξηηώλεη θαη δηαλζίδεη ην ιόγν. εκεησηένλ όηη κία παξνηκία 

ή παξνηκηαθή θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη εύζηνρα, κόλν όηαλ απηή εθθέξεηαη από ηνλ νκηιεηή ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή πξνο επίξξσζε ή επηβεβαίσζε ή ζαξθαζκό ησλ πξνξξεζέλησλ. Όηαλ όκσο απηή εθζηνκίδεηαη εηθή 

θαη σο έηπρε, δειαδή ζε πιήξε αλαληηζηνηρία πξνο ηελ ηξέρνπζα επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, απνγπκλώλεηαη 

εληειώο από ην ζπκβνιηθό ηεο λόεκα. Ρώηεζα δέθα γλσζηνύο κνπ ηη ζεκαίλεη ε παξνηκία: «Λαγόο ηε θηέξε 

θνύλαγε, θαθό θεθαιηνύ ηνπ!» θαη έιαβα δέθα δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο! 

Η εζληθή καο γιώζζα ππνβαζκίδεηαη πνηνηηθά θαη από ηελ μελνκαλία ησλ Νενειιήλσλ, ε νπνία 

δεκηνπξγεί πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλεμέιεγθηε εηζβνιή ζηε γιώζζα καο μέλσλ άθιηησλ ιέμεσλ. Δάλ 

ζπλερηζηεί ε ηάζε απηή, ε λενειιεληθή γιώζζα κνηξαία ζα εμειηρζεί ζε κηα κημνβάξβαξε γιώζζα, 

απνθνκκέλε εληειώο από ηηο αξραίεο πεγέο ηεο θαη ηε ιόγηα παξάδνζε ηεο. Δάλ θπθινθνξήζεηε ηε λύρηα ζε 

νπνηαδήπνηε κεγαινύπνιε ηεο ρώξαο, είλαη ακθίβνιν αλ ζα ζπλαληήζεηε έζησ θαη κία ειιελόγισζζε 

θσηεηλή επηγξαθή, πνπ λα ππνδειώλεη όηη βξίζθεζηε ζε ειιεληθό έδαθνο. Δηδηθά ηα επώλπκα πξόζσπα, 

είηε από θαθώο ελλννύκελν ειηηηζκό είηε από θελνδνμία ή ζπνπδαηνθάλεηα, εκπινπηίδνπλ ην ιόγν ηνπο κε 



 

κεγάιν αξηζκό μέλσλ άθιηησλ ιέμεσλ, νη νπνίεο κέζσ ηνπ κηκεηηζκνύ πεξλνύλ ζην εζληθό καο ιεμηιόγην, 

εθηνπίδνλαο ελ ηαπηώ ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο ιέμεηο. 

Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν όηη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο αθνκνηώλεη θαιύηεξα ηηο 

αηζζεηνπνηεκέλεο έλλνηεο, παξά ηηο αθεξεκέλεο. Έηζη εμεγείηαη γηαηί ηα πεξηζζόηεξα αηζζεηά πξάγκαηα 

έρνπλ θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία. Δίλαη έθδειε ε λνκνηειεηαθή ηάζε ηεο γιώζζαο λα κελ εθθξάδεη ηηο 

αθεξεκέλεο έλλνηεο θπξηνιεθηηθά (δειαδή κε μερσξηζηέο ιέμεηο), αιιά κε άιιεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ 

δειώλνπλ αηζζεηά πξάγκαηα θαη έρνπλ παξαπιήζην κε απηέο βάζνο. Δπί παξαδείγκαηη ιέκε: πνιηθό 

ςύρνο, αληί δξηκύ ςύρνο, βξέρεη κε ην ηνπινύκη, αληί βξέρεη δπλαηά, ηξώεη ζαλ γνπξνύλη, αληί ηξώεη 

ιαίκαξγα. Σελ ηάζε απηή πξώηνο επηζήκαλε ν Αξηζηνηέιεο κε ηε ξήζε: «νπδέλ ελ ηε λνήζεη, ν κε 

πξόηεξνλ ελ ηε αηζζήζεη». Γειαδή δελ ππάξρεη ηίπνηε ζηε λόεζε πνπ λα κελ πξνϋπήξμε ζε θάπνηα 

αίζζεζε. Γηα λα απνγεησζεί ε ζθέςε καο ρξεηάδεηαη ζηέξεν αηζζεηεξηαθό ππόβαζξν. Όζν πην πνιιέο 

αηζζήζεηο δεκηνπξγνύλ απηό ην αηζζεηεξηαθό ππόβαζξν, ηόζν βαζύηεξα απνηππώλνληαη ζηε καθξνρξόληα 

κλήκε νη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Σν αλζξώπηλν κπαιό ηίπνηε δελ απερζάλεηαη πεξηζζόηεξν από ηνπο 

ελλνηνινγηθνύο νξηζκνύο ησλ ιέμεσλ. 

Ο άλζξσπνο θαιιηεξγεί ην γισζζηθό ηνπ αηζζεηήξην ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε θύξηα 

εξγαιεία ηε κίκεζε, ηε δηδαρή, ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ άζθεζε. Όκσο, ν επθνιόηεξνο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο θαιιηέξγεηαο ηνπ γισζζηθνύ αηζζεηεξίνπ είλαη ε αλάγλσζε βηβιίσλ πνηθίιεο 

ύιεο. Δίλαη γεληθά δηαπηζησκέλν όηη νη καληώδεηο αλαγλώζηεο βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ νξζνέπεηα θαη ηελ εθθξαζηηθή ηνπο άλεζε. Καη ηνύην, δηόηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπλάγνπλ άκεζα από ηα ζπκθξαδόκελα ηελ αθξηβή ζεκαζία θαη ηελ νξζή ζύληαμε ηεο θάζε ιέμεο, 

θαηαγξάθνληαο ηεο ζπλεηξκηθά ζηε καθξνρξόληα κλήκε ηνπο. 

Όια ηα ιεμηθά, ηα νπνία εθδόζεθαλ κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο Γεκνηηθήο σο επίζεκεο γιώζζαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, παξά ηελ επηζηεκνληθή ηνπο αξηηόηεηα, δελ θαηάθεξαλ λα 

αλαραηηίζνπλ ηε ζπξξίθλσζε θαη ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο εζληθήο καο γιώζζαο. Καη ηνύην, δηόηη νη 

ζπγγξαθείο ησλ ιεμηθώλ απηώλ έδσζαλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηνπο νξηζκνύο ησλ ιέμεσλ, παξά 

ζηηο ζπληαθηηθέο ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζηε δπλακηθή ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δένληνο ιόγνπ.  Δθηόο απηνύ, θόξησζαλ ηηο ιέμεηο κε πιήζνο ιεμηινγηθώλ 

πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο, εληέιεη, απνκείσζαλ ην ρξεζηηθό ξόιν ησλ ιεμηθώλ. Αιήζεηα, ηη ρξεηάδνληαη όιεο 

απηέο νη πιεξνθνξίεο γηα κηα ιέμε, όηαλ ν ρξήζηεο αδπλαηεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ πξάμε; Ση σθειεί λα 

εθνδηάδνπκε ηνλ πνιεκηζηή κε πνιιά ππξνκαρηθά, όηαλ δελ μέξεη λα ρεηξίδεηαη ην όπιν ηνπ; νθόο εζηίλ ν 

ρξήζηκ' εηδώο, νπρ ν πνιιά εηδώο, έιεγε ν Αηζρύινο.- 

Οη παξαπάλσ παζνγέλεηεο ηεο εζληθήο καο γιώζζαο κνύ ελέπλεπζαλ ηελ ηδέα λα ζπγγξάςσ 

έλα γισζζηθό βνήζεκα, πνπ λα είλαη απαιιαγκέλν από όια ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ λενειιεληθώλ ιεμηθώλ θαη 

ζύκθσλν κε ην γελεηηθό ηξόπν πνπ αθνκνηώλεη ηε γιώζζα ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο. Ήδε, κεηά από 

δεθαεηή επίπνλε πξνζπάζεηα, βξίζθνκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα παξνπζηάζσ ζην ειιεληθό θνηλό ηελ 

«ΚΙΒΩΣΟ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ», πνπ θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην αλάρσκα ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο γιώζζαο θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ιεμηινγηθνύ ηεο πινύηνπ. Σν πόλεκα ηνύην έρεη κελ 

ηε κνξθή ιεμηθνύ γηα ρξεζηηθνύο ιόγνπο, αιιά δελ είλαη ιεμηθό νύηε σο πξνο ηε θηινζνθία 

ηνπ νύηε σο πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπ. Ο ξόινο ηνπ είλαη πξσηεπόλησο παηδεπηηθόο θαη 

δεπηεξεπόλησο ρξεζηηθόο. Γελ αθνλίδεη ηε κλήκε ηνπ ρξήζηε, αιιά ην γισζζηθό ηνπ αηζζεηήξην. Γελ παξέρεη 

ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ιέμε, αιιά αθήλεη ηηο ιέμεηο λα απηνζπζηήλνληαη θαη λα απηνπξνζδηνξίδνληαη 

κέζα από ηα ζπκθξαδόκελα. Γελ παξαπέκπεη από ιέμε ζε ιέμε, αιιά δίλεη απαληήζεηο παξαρξήκα θαη επί 

ηόπνπ. Χσξίο λα θνπξάδεη ηνλ αλαγλώζηε, ηνλ ηαμηδεύεη ζην καγεπηηθό θόζκν ηεο δσληαλήο γιώζζαο θαη ηνλ 

δξνζίδεη κε ηα λάκαηα ηεο αθέλσηεο ζνθίαο ησλ πξνγόλσλ καο. Κη όια απηά ηα επηηπγράλεη, ράξηο ζηελ 

πξσηόηππε δνκή ηνπ θαη ηε κνλαδηθή απιόηεηα ηνπ.- 

Σν ελ ιόγσ πόλεκα πεξηιακβάλεη 16.000 θύξηα ιήκκαηα, ηα νπνία επειέγεζαλ από ην ελεξγό 

ιεμηιόγην ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο, κε θξηηήξην ηελ πνιπζεκία ηνπο θαη ην βαζκό δπζθνιίαο ζηε ρξήζε 

ηνπο, ρσξίο θακηά δηάθξηζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Αξραίεο ή ιόγηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, ηηο νπνίεο δελ 



 

εθηόπηζε ε λνκνηειεηαθή εμέιημε ηεο γιώζζαο, ζπκπεξηιήθζεθαλ αλεπηθύιαθηα ζην πξνθείκελν 

ιεκκαηνιόγην, σο αμερώξηζην θνκκάηη ηεο ιαινύκελεο γιώζζαο. Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί όηη ε 

ιαινύκελε ζήκεξα γιώζζα δελ είλαη νύηε θαζαξεύνπζα νύηε Γεκνηηθή. Δίλαη ε αξραία ειιεληθή γιώζζα, 

όπσο απηή εμειίρζεθε λνκνηειεηαθά ζην δηάβα ηξηάληα θαη πιένλ αηώλσλ. 

Κάζε ιήκκα ζπλνδεύεηαη από κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ, ηα νπνία αηζζεηνπνηνύλ 

όιν ην ζεκαζηνινγηθό θαη ρξεζηηθό θάζκα ηνπ ιήκκαηνο. Κάζε παξάδεηγκα απνηειεί κηα 

μερσξηζηή πξόηαζε κε πιήξεο λόεκα, ε νπνία πεξηέρεη ζε έληνλε γξαθή ηελ εξκελεπόκελε ιέμε ή 

θξάζε. ην ηέινο εθάζηνπ παξαδείγκαηνο παξαηίζεληαη ζε παξέλζεζε κε πιάγηα ζηνηρεία ηα αληίζηνηρα 

εξκελεύκαηα, ηα νπνία είλαη δηαηππσκέλα κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ζπκθσλνύλ γξακκαηηθά 

θαη ζπληαθηηθά κε ην εξκελεπόκελν γισζζηθό ζηνηρείν. Έηζη, παξέρεηαη ε επρέξεηα ζην ρξήζηε λα 

δηαηππώλεη ηελ ίδηα πξόηαζε κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ηζνδύλακνπο ηξόπνπο, ρσξίο λα αιινηώλεηαη ην 

λόεκα ηεο. Γειαδή, εάλ ζε έλα εξκελεπόκελν ζηνηρείν αληηζηνηρνύλ Ν εξκελεύκαηα, ν ρξήζηεο έρεη ζηελ 

εθθξαζηηθή ηνπ θαξέηξα Ν+1 ηζνδύλακνπο ηξόπνπο γηα ηε δηαηύπσζε ηεο ίδηαο πξόηαζεο. 

ηα 112.000 παξαδείγκαηα ηεο «Κηβσηνύ» πεξηιακβάλνληαη 5.000 παξνηκίεο, γλσκηθά θαη ξεηά, 

θαζώο θαη πάκπνιιεο ζνθέο ξήζεηο. 

 Σνηνπηνηξόπσο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα όρη κόλν λα εκπινπηίδεη ην ιεμηιόγην ηνπ, αιιά θαη 

λα γίλεηαη θνηλσλόο ηεο δηαρξνληθήο ζνθίαο ηνπ ιανύ καο. 

Η «ΚΙΒΩΣΟ» κέζα από ηα 112.000 παξαδείγκαηα δσληαλεύεη ρηιηάδεο ιέμεηο, νη νπνίεο ήηαλ 

θαηαδηθαζκέλεο λα εθιείςνπλ νξηζηηθά από ην ελεξγό ιεμηιόγην καο. Ο ρξήζηεο ηεο Κηβσηνύ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαηξέςεη άκεζα ην αλελεξγό ιεμηιόγην ζε ελεξγό θαη λα δήζεη ζηηγκέο γισζζηθήο επθνξίαο. 

Δθεμήο, όινη νη Έιιελεο, νη νπνίνη αθνύλ ή δηαβάδνπλ ηελ ίδηα ηδησκαηηθή θξάζε ή ηελ ίδηα παξνηκία, ζα ηελ 

εξκελεύνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν θη όρη ν θαζέλαο θαηά ην δνθνύλ, όπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηώξα. Ο ρξήζηεο ηεο 

Κηβσηνύ ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα δηνξζώλεη ηα δηθά ηνπ γισζζηθά ζθάικαηα, αιιά θαη λα εληνπίδεη ηα 

ζθάικαηα ησλ επσλύκσλ, γηα λα κελ ηα επαλαιακβάλεη άθξηηα ή κηκεηηθά. Η Κηβσηόο εμνπιίδεη ηελ 

εθθξαζηηθή θαξέηξα ηνπ ρξήζηε κε κηα κεγάιε γθάκα επηινγώλ θαη ηνλ απαιιάζζεη νξηζηηθά από ηνλ 

γισζζηθό παξσπηδηζκό πνπ επέβαιιαλ ηπξαλληθά ζηε ζθέςε ηνπ νη ιέμεηο παζπαξηνύ. Έηζη, 

απειεπζεξώλεηαη έλαο πξαγκαηηθόο γισζζηθόο παθησιόο, γηα λα εθθξάδεηαη ν ρξήζηεο ειεύζεξα ζε όιεο 

ηηο επηθνηλσληαθέο κνξθέο ηνπ δσληαλνύ ιόγνπ. Ιδηαίηεξα νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθηνύλ, 

κέζσ ηεο Κηβσηνύ, ην επηζπκεηό γισζζηθό επίπεδν, ρσξίο ηελ αλάγθε πξνζθπγήο ζε ηδησηηθά 

Φξνληηζηήξηα ή ζε παλάθξηβα ηδηαίηεξα καζήκαηα. 

Η «ΚΙΒΩΣΟ» είλαη δνκεκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί λα αλαγλσζηεί επράξηζηα, όπσο 

έλα θαιό πεξηνδηθό πνηθίιεο ύιεο. ' απηό δε ζπληείλεη ηόζν ην θαηάιιειν κέγεζνο ησλ ηππνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ, όζν θαη ε πξσηόηππε αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ. Ο αλαγλώζηεο πνπ ζα εληξπθήζεη ζηηο 2553 

ζειίδεο ηεο «Κηβσηνύ» ζα απνθνκίζεη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ηόζα, όζα δελ ζα απνθόκηδε, 

δηαβάδνληαο εθαηνληάδεο βηβιία, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

Δλ θαηαθιείδη, ε «Κηβσηόο ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο» θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη 

ηνλ αλαγλώζηε όρη κόλν επθξαδέζηεξν θαη ζνθόηεξν, αιιά θαη πξόζπκν λα ππεξαζπηζηεί 

ηελ εζληθή καο γιώζζα -ηε γιώζζα ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ Ιεξώλ Δπαγγειίσλ- κε ηνλ ίδην 

παηξησηηζκό πνπ ζα ππεξαζπηδόηαλ -ρξείαο ηπρνύζεο- ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο 

παηξίδαο καο. Η επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ζα είλαη ε κεγαιύηεξε εζηθή αληακνηβή γηα ηνλ 

ππνθαηλόκελν. -Δλαπόθεηηαη δε ζηνπο ρξήζηεο λα θξίλνπλ αλ ην θηιόδνμν απηό εγρείξεκα 

άμηδε ηνλ θόπν.- 

ΓΔΩΡΓΙΟ . ΠΛΑΚΙΑ 


