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Abstract 

In this paper we have included and analysed an extensive corpus of written essays produced by Greek 

candidates sitting for the Cervantes Institute DELE examinations (B2 level), in order to study and 

evaluate their linguistic competence in Spanish as a foreign language. The analysis of the grammar, 

syntax and vocabulary errors detected reveals a significant L1 (or/and L2) interference, while their 

statistic processing allows us to determine the areas that are proved to be more problematic for Greek 

learners of Spanish. We believe that our conclusions might be of great help to instructors of Spanish, so 

they can design their curriculum and present grammar in classroom more effectively; at the same time, 

our conclusions are expected to help students of Spanish as L2 to avoid using wrong structures and 

fossilizing errors. 
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(…) we have to change our attitude towards mistakes. We must not think of them as 

something negative which needs some kind of punishment. Think of correction as a way of 

giving information, or feedback, to your students, just when it will support their learning. 

(Edge 1989: 17) 

 

1. Διζαγυγή – ηόσορ ηηρ επγαζίαρ 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Fernández López (1989: 32) «όηαλ θάπνηνο δελ δηαπξάηηεη ιάζε, 

ζεκαίλεη όηη δελ εμαζθεί ηε γιώζζα, θαη όηαλ δελ ηελ εμαζθεί, δύζθνια ζα θηάζεη λα 

ηε κάζεη».
1
 Γηαζέηνληαο κία καθξά εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζπαληθήο σο μέλεο 

γιώζζαο, ζειήζακε λα εμεηάζνπκε πνηα είλαη ηα πεδία εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζήο ηεο. Αξρηθόο καο ζηόρνο δελ 

ήηαλ λα κειεηήζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηθό θαηλόκελν αιιά κάιινλ λα 

ζπληάμνπκε έλαλ θαηάινγν επαλαιακβαλόκελσλ ιαζώλ ζε κνξθνζπληαθηηθό, 

ιεμηινγηθό θαη πξαγκαηνινγηθό επίπεδν, ηεξαξρώληαο ηα σο πξνο ην επίπεδν δπζθνιίαο 

                                                 
1 Ζ κεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά απηήο ηεο παξάζεζεο θαζώο θαη άιισλ πνπ αθνινπζνύλ είλαη δηθή καο.  
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(ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκό ζπρλόηεηαο ηεο εκθάληζήο ηνπο). Πηζηεύνπκε όηη 

απηόο ν θαηάινγνο ιαζώλ ζα θαλεί ρξήζηκνο ηόζν ζην καζεηή όζν θαη ζηνλ θαζεγεηή 

ηεο ηζπαληθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ απηνύ, ζεσξήζακε όηη κία πξαθηηθή θαη αληηθεηκεληθή κεζνδνινγία ζα 

ζπκπεξηιάκβαλε ηε κειέηε ελόο νκνγελνύο, ηθαλνύ αξηζκεηηθά δείγκαηνο ειεύζεξεο 

(όρη κεραληζηηθήο) γξαπηήο έθθξαζεο καζεηώλ ηδίνπ επηπέδνπ.
2
 Πξάγκαηη, 

θαηαγξάθεθε εθηελήο ηππνινγία ιαζώλ, σζηόζν, γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, ζα 

πεξηνξηζηνύκε ζηε ζύληνκε αλαθνξά νξηζκέλσλ από απηά πνπ εληάζζνληαη θπξίσο 

ζηα επίπεδα ηνπ ιεμηινγίνπ-νξζνγξαθίαο θαη ηεο κνξθνινγίαο (γηα παξόκνηεο κειέηεο 

γηα ηελ Ηζπαληθή σο μέλε γιώζζα είλαη ελδηαθέξνπζεο νη κειέηεο ησλ Alexopoulou 

2006, Perea Siller 2007, Škutová θαη Lima Ramírez 2007 θαη Varela Ortega 2003). Γελ 

ζα επεθηαζνύκε επί ηνπ παξόληνο ζε ζπληαθηηθέο ή πξαγκαηνινγηθέο αδπλακίεο 

δεδνκέλνπ όηη θάζε έλαο από απηνύο ηνπο ηνκείο κπνξεί λα απνηειέζεη από κόλνο ηνπ 

αληηθείκελν γηα άιιεο κειέηεο. 

 

1.1 Οη εμεηάζεηο DELE θαη πεξηγξαθή ηνπ corpus 

Οη εμεηάζεηο DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) είλαη νη επίζεκεο 

εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο ηνπ Ηζπαληθνύ Κξάηνπο νη νπνίεο πηζηνπνηνύλ ηε γισζζηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ ηζπαληθή σο μέλε γιώζζα. Ο επίζεκνο θνξέαο γηα ηε 

δηνξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ην Instituto Cervantes, νξγαληζκόο 

ν νπνίνο ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Ηζπαλίαο, ελώ ηελ επζύλε γηα ην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εμεηάζεσλ θέξεη ην Σκήκα Cursos Internacionales 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Salamanca. Σα Γηπιώκαηα DELE, από ην 1988 πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ –κε ζηόρν ηελ εμάπισζε ηεο παξνπζίαο ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο θαη 

πνιηηηζκνύ ζην εμσηεξηθό– θαη κέρξη ζήκεξα, είλαη ηα κνλαδηθά δηπιώκαηα 

γισζζνκάζεηαο ηεο Ηζπαληθήο πνπ αλαγλσξίδνληαη παγθνζκίσο σο ηα επίζεκα ηνπ 

Ηζπαληθνύ Κξάηνπο. Αξρηθά, αξκόδην γηα ηελ νξγάλσζε θαη έθδνζε ησλ δηπισκάησλ 

ήηαλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Ηζπαλίαο ελώ ππεύζπλν γηα ηε ζύληαμε θαη ηε 

δηόξζσζε ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ ην Παλεπηζηήκην ηεο Salamanca. Σν 1992 ε 

αξκνδηόηεηα πέξαζε ζην Instituto Cervantes πνπ, από ηόηε, είλαη ν ππεύζπλνο 

Οξγαληζκόο γηα ηελ αθαδεκατθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηεύζπλζε ησλ 

                                                 
2 ηηο αλνηθηνύ ηύπνπ δνθηκαζίεο (ζε αληίζεζε κε ηηο θιεηζηνύ ηύπνπ) κεηώλεηαη ν έιεγρνο ζηε γισζζηθή 

επίδνζε ησλ καζεηώλ, θαζώο δηεπθνιύλεηαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ηύπσλ, δεδνκέλνπ όηη 

απαηηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όιεο ηηο γισζζηθέο γλώζεηο πνπ δηαζέηνπλ (Larsen-

Freeman θαη Long 1994: 39).  
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Γηπισκάησλ ελώ ην Παλεπηζηήκην ηεο Salamanca εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε δηόξζσζή ηνπο.
3
 ηελ Διιάδα, νη εμεηάζεηο DELE 

δηνξγαλώλνληαη θάζε Μάην θαη Ννέκβξην, θαη πξνζθέξνπλ ηξία επίπεδα 

γισζζνκάζεηαο: Inicial (επίπεδν B1 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο), Intermedio 

(επίπεδν B2) θαη Superior (επίπεδν Γ2). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο καο απηήο, αλαιύζακε έλα corpus απνηεινύκελν από 

93 δείγκαηα ηεο Δμέηαζεο ζηε Γξαπηή Έθθξαζε (Prueba 2: Expresión Escrita) από ηηο 

εμεηάζεηο ηνπ DELE Básico (ν πξόδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνύ DELE Intermedio – επίπεδν 

B2) ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 1991.
4
 Σν επίπεδν Básico, πνπ ζρεηηθά 

πξόζθαηα κεηνλνκάζηεθε ζε Intermedio βεβαηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα 

επηθνηλσλεί ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ απαηηνύλ έλα πνιύ εμεηδηθεπκέλν ιεμηιόγην. Δίλαη 

θαη ην δίπισκα πνπ πξναπαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδώλ ζην Σκήκα 

Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. Όια ηα 

θείκελα πξνέξρνληαη από ην Δμεηαζηηθό Κέληξν ηεο Αζήλαο θαη αλήθνπλ ζην είδνο ηεο 

πποζυπικήρ επιζηολήρ ελώ ηα δύν ζέκαηα από ηα νπνία έπξεπε λα επηιέμνπλ νη 

ππνςήθηνη ήηαλ ηα αθόινπζα:  

Α. «Γξάςηε ζε έλαλ Ηζπαλό θίιν επραξηζηώληαο ηνλ γηα ηηο δηαθνπέο πνπ πεξάζαηε 

καδί ηνπ ζηελ Ηζπαλία. Γηεγεζείηε ηνπ πώο ήηαλ ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ζαο θαη 

πιεξνθνξείζηε ηνλ όηη έρεηε μεράζεη ην δίπισκα νδήγεζήο ζαο ζηελ Ηζπαλία. 

Δμεγείζηε ηνπ πνύ βξίζθεηαη ην δίπισκα θαη δεηήζηε ηνπ λα ζαο ην απνζηείιεη ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηόλ».  

Β. «Γηαβάζαηε κηα αγγειία γηα κηα ζέζε εξγαζίαο ζε κία κεηαθνξηθή εηαηξεία ζηελ 

Ηζπαλία. Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζην ρώξν ησλ 

κεηαθνξώλ, λα έρνπλ άδεηα νδήγεζεο θαζώο θαη δηθό ηνπο όρεκα ην νπνίν θαη λα 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. Γξάςηε έλα γξάκκα, 

απαληώληαο ζηελ αγγειία, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεγήζεηε γηαηί ζαο ελδηαθέξεη ε 

ζέζε θαη γηαηί πηζηεύεηε όηη είζηε ν θαηάιιεινο ππνςήθηνο γηα απηή». 

Από ηηο 93 εθζέζεηο πνπ αλαιύζακε, 68 ππνςήθηνη επέιεμαλ ην πξώην ζέκα θαη 25 

ην δεύηεξν. Γελ γλσξίδνπκε ζρεδόλ ηίπνηα γηα ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ, 

σζηόζν, δεδνκέλεο ηεο θνηλσληνγισζζηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο όζνλ αθνξά ηελ 

                                                 
3 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Γηπιώκαηα DELE, βι. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

www.cervantes.es θαη ηνπ παξαξηήκαηόο ηνπ ζηελ Αζήλα www.atenas.cervantes.es.  
4Σν ελ ιόγσ πιηθό ηέζεθε ζηε δηάζεζε ηεο Λενληαξίδε από ην Cursos Internacionales ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Salamanca θαηά ην έηνο 1997, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ίδηα ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο ζην Σκήκα Ηζπαληθήο Γιώζζαο ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ (βι. 

Leontaridi 2001). 

http://www.cervantes.es/
http://www.atenas.cervantes.es/
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εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο ηζπαληθήο σο μέλεο, ηδηαίηεξα ην 1991, όηαλ ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε γιώζζα απηή βξηζθόηαλ ζρεδόλ ζηα ζπάξγαλα,
5
 κπνξνύκε λα πνύκε 

κε βεβαηόηεηα όηη όινη νη ππνςήθηνη ήηαλ ελήιηθνη θαη –όπσο δειώλεηαη ζηα γξαπηά 

ηνπο– ειιεληθήο ππεθνόηεηαο. Αο εμεηάζνπκε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ιαζώλ πνπ 

θαηαγξάςακε ζε απηό ην corpus ησλ πεξίπνπ 16.000 ιέμεσλ.
6
  

 

2. Φυνηηική-Οπθογπαθία-Λεξιλόγιο 

2.1 Λάζε ζρεηηδόκελα κε ηε θωλεηηθή θαη ηε ρξήζε ηνπ αιθαβήηνπ 

Σν /ζ/ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό θώλεκα ζηελ επίζεκε (estándar)
7
 γιώζζα ηεο 

Ηζπαλίαο θαη ε πξνθνξά ηνπ ζηηο γξαθεκαηηθέο αθνινπζίεο <Z, CE, CI> αλαθέξεηαη σο 

distinción. Αληίζεηα, ζε όιε ηε Λαη. Ακεξηθή, ηα Καλάξηα Νεζηά θαη ζε κέξνο ηεο 

Αλδαινπζίαο ην θώλεκα /ζ/ δελ ππάξρεη θαη αληηθαζίζηαηαη ζε όια ηα πεξηβάιινληα 

από ην /s/ (ην θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη seseo). Ωζηόζν, παξόιν όηη ε νξζνγξαθία 

παξακέλεη ε ίδια, αζρέησο ύπαξμεο distinción ή seseo αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, νη 

καζεηέο (ηδηαίηεξα όζνη sesean, δει. έρνπλ πηνζεηήζεη πξνθνξά κε seseo) 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ νξζνγξαθία, θπξίσο όζνλ αθνξά ηε ιαλζαζκέλε 

ρξήζε ηνπ <S> αληί <C>: (1) prestasiones [prestaciones],
8
 (2) capasidad [capacidad], 

(3) vacasiones [vacaciones]. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο θσλεηηθήο ηαύηηζεο <S>-<Z> ζε 

/s/ γηα όζνπο sesean, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά <S> αληί <Z>: (4) especialisada 

[especializada], θαη ην αληίζηξνθν, δει. <Z> αληί <S>: (5) dezde [desde], (6) ezta 

[esta], (7) zobre [sobre].  

Γεληθά πάλησο, ε ρξήζε ηνπ <C> δεκηνπξγεί ζπρλά πξνβιήκαηα, θαζώο ε πξνθνξά 

ηνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην θσλήελ πνπ αθνινπζεί. Έηζη, όπσο πξναλαθέξακε, 

όηαλ αθνινπζείηαη από <Δ, Η> πξνθέξεηαη /ζ/ (ζε πεξίπησζε distinción) ή έζησ /s/ (ζε 

πεξίπησζε seseo), ελώ όηαλ αθνινπζείηαη από <A, O, U> πξνθέξεηαη /k/. Ωζηόζν 

επεηδή ην /ζe, ζi/ ή /se, si/ ζα κπνξνύζε –αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα παξαδείγκαηα 

είλαη ζπάληα– λα αληηπξνζσπεύεη θαη ηελ πξνθνξά ησλ γξαθεκαηηθώλ αθνινπζηώλ 

                                                 
5 Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη έλα ζηαζεξά απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

ηζπαληθήο γιώζζαο ζηελ Διιάδα, πξάγκα πνπ αληαλαθιάηαη, κεηαμύ άιισλ, ζην γεγνλόο όηη ε ρώξα καο 

θαηαηάζζεηαη πξώηε, ζε παγθόζκην επίπεδν, σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο DELE.  
6 ην Παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, παξαζέηνπκε ζπγθεληξσηηθά πνζνηηθά δεδνκέλα γύξσ από ηα 

ιάζε πνπ θαηαγξάςακε.  
7 ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ, ε θσλεηηθή κεηαγξαθή αληηπξνζσπεύεη ηελ πξνθνξά απηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο πνηθηιίαο ηεο Ηβεξηθήο.  
8 Όια ηα παξαδείγκαηα πνπ παξαζέηνπκε δίλνληαη αθξηβώο ζηελ πξσηόηππε κνξθή ηνπο κε ην ζσζηό 

ηύπν ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εμεηάδνπκε λα εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζε αγθύιεο.  
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<ΕE, ZI> ζπλαληάκε θαη παξαδείγκαηα ηαύηηζεο <Z>-<C>: (8) polizía [policía], (9) 

luzes [luces]. Από ηελ άιιε, γηα ην ζπλδπαζκό ηνπ /k/ κε ηα <Δ, Η> πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην γξάκκα <Q> (αθνινπζνύκελν από <U> ην νπνίν δελ πξνθέξεηαη). 

Πεξηέξγσο όκσο, ζπρλά νη καζεηέο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην <Q> αθόκα θαη 

αθνινπζνύκελν από ηα <A, O, U> αληί ηνπ ζσζηνύ <CA, CO, CU>: (10) adequado 

[adecuado], (11) quando [cuando], (12) qreo [creo].  

ηελ ηζπαληθή, ηα κνλαδηθά ζύκθσλα πνπ είλαη δπλαηόλ λα γξαθνύλ δηπιά είλαη ηα 

<CC> (/kζ/), <RR> (/r/), θαη ζπάληα ην <NN>, ελώ ην δίγξακκα <LL> (/ /)ζεσξείηαη 

από κόλν ηνπ μερσξηζηό ζύκθσλν. Ωζηόζν, νη ππνςήθηνη ρξεζηκνπνηνύλ <SS> αληί 

<S>: (13) necessita [necesita], <TT> αληί <T>: (14) attentamente [atentamente], <LL> 

αληί <L>: (15) dollares [dólares], θαη <CC> αληί <C>: (16) posicción [posición]. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο ρξήζε ηεο αθνινπζίαο <NI> αληί ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

ηζπαληθνύ γξάκκαηνο <Ñ> (/ /): (17) seniora [señora], θαη ηνπ <B> αληί <V>, ιόγσ 

ηεο θσλεηηθήο ηαύηηζεο (/ /) ησλ ηειεπηαίσλ: (18) bistazo [vistazo] < ver (βιέπσ). 

Σέινο, θαηαγξάθεηαη νπδεηεξνπνίεζε ησλ <D> θαη <NT> ζε παξαδείγκαηα όπσο: (19) 

cuanto [cuando] αιιά θαη (20) ademano [antemano]. 

 

2.2 Τνληζκόο, ζεκεία ζηίμεο θαη ρξήζε θεθαιαίωλ 

Οη θαλόλεο ηνληζκνύ ζηα ηζπαληθά απνηεινύλ έλα γξακκαηηθό θαηλόκελν πνπ πνιινί 

θαζεγεηέο ακεινύλ ή αξγνύλ λα ην δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ λα έρεη πξόβιεκα κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Παξαηεξείηαη ηόζν ε παξάιεηςε ηνπ ηόλνπ: (21) como [cómo], (22) esta [está], (23) tu 

[tú], (24) mi [mí], (25) el [él], όζν θαη ε πιενλαζηηθή παξνπζία ηνπ: (26) mí [mi], (27) 

él [el], (28) dónde, (29) tú [tu] hermana, (30) dé [de]. 

Από ηελ άιιε, νη ππνςήθηνη θαίλεηαη λα αλαπαξάγνπλ ιαλζαζκέλα ην κνληέιν ηεο 

κεηξηθήο ηνπο ηόζν όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο όζν θαη ηε ρξήζε ησλ 

θεθαιαίσλ γξακκάησλ ζηα ηζπαληθά. Σα ηειεπηαία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ηζπαληθά 

κόλν κε ηα θύξηα νλόκαηα αλζξώπσλ, ρσξώλ, θιπ., αιιά πνηέ όηαλ πξόθεηηαη γηα κέξεο 

ηεο εβδνκάδαο, επνρέο ηνπ ρξόλνπ, γιώζζεο ή εζλoλύκηα: (31) 22 de Noviembre 

[noviembre], (32) las lenguas que ya puedo hablar muy bien son: el Español, el 

Alemán, el Francés y el Inglés [español, alemán, francés, inglés].  
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2.3 Παξεκβνιή από άιιεο γιώζζεο 

ην corpus καο θαηαγξάςακε επίζεο ιάζε πνπ θαίλεηαη λα νθείινληαη κάιινλ ζε 

γισζζηθή παξεκβνιή από άιιεο γιώζζεο πνπ πηζαλώο γλσξίδνπλ νη ππνςήθηνη, όπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε αγγιηθή, ηεο νπνίαο ε επηξξνή γίλεηαη εκθαλήο ζπλήζσο ζηε 

ρξήζε ησλ δηπιώλ ζπκθώλσλ πνπ είδακε λσξίηεξα, αιιά θαη ζε ιέμεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθή νκνηόηεηα κε ηα ηζπαληθά
9
 όπσο: (33) infortunadamente 

[desafortunadamente], (34) arabic [árabe], (35) thesis [tesis], (36) intervista 

[entrevista], (37) adventura [aventura], (38) colegio [universidad], (39) qualificaciones 

[méritos], (40) responsable ... de import y export [responsable ... de importaciones, 

exportaciones]. Καηαγξάςακε ιηγόηεξα παξαδείγκαηα επηξξνήο από ηα γαιιηθά, 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη κάιινλ ζην κηθξόηεξν βαζκό νκνηόηεηάο ηνπο κε ηα ηζπαληθά 

θαη ζην όηη πιένλ δελ επηιέγνληαη ηόζν ζπρλά γηα εθκάζεζε όζν ηα αγγιηθά: (41) 

angais [inglés], (42) allemagne [alemán], θ.ά.. Σέινο, ε ηηαιηθή γιώζζα είλαη απηή πνπ 

καο πξνζθέξεη ηηο πεξηζζόηεξεο ςεπδόθηιεο ιεμηθέο κνλάδεο (ΨΛΜ) θαζώο είλαη ε 

γιώζζα πνπ κνηάδεη πην πνιύ κε ηα ηζπαληθά ζε κνξθνινγηθό θαη θσλεηηθό επίπεδν: 

(43) quatro lenguas [cuatro], (44) sería muy gentile [amable] por ti, (45) un vigile 

[policía] me paró. (Γηα πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα ηζπαληθώλ-ηηαιηθώλ ΨΛΜ, 

παξαπέκπνπκε ηνλ ελδηαθεξόκελν αλαγλώζηε ζηνπο Λενληαξίδε 2008, Leontaridi, 

Peramos Soler θαη Ruiz Morales 2007, Meregalli 1955, Navarro 2002 θαη Sañé θαη 

Schepisi 1992. Γηα ΨΛΜ κεηαμύ ειιεληθήο θαη ηζπαληθήο βι. Λενληαξίδε 2006 θαη 

López Jimeno 2000).  

 

3. Οςζιαζηικά, επίθεηα και ανηυνςμίερ: παπαηηπήζειρ ζηη μοπθοζύνηαξη 

3.1 Οπζηαζηηθά θαη επίζεηα 

ηα ηζπαληθά, όπσο θαη ζηα ειιεληθά, ηα επίζεηα ζπκθσλνύλ ζε γέλνο θαη αξηζκό κε ην 

νπζηαζηηθό πνπ ζπλνδεύνπλ, παξόια απηά, εληνπίζακε έλαλ αξηζκό –ζρεηηθά κηθξό–

ππνςεθίσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ ιαλζαζκέλα.
10

 Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό έρνπκε γηα 

                                                 
9 Σα όζα πξνηείλνπκε απνηεινύλ απιώο ππνζέζεηο, θαζώο δελ δηαζέηνπκε ζηνηρεία σο πξνο ηε γλώζε 

άιισλ γισζζώλ εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ. Ωζηόζν, ε γεληθόηεξε εηθόλα ηνπ εμεηαδόκελνπ θάζε θνξά 

θεηκέλνπ αθήλεη λα δηαθαλεί πηζαλή επίδξαζε ηδηαίηεξα από κία ή άιιε μέλε γιώζζα.  
10 ηελ ηεξάξρεζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ πξνηείλεη ε Alexopoulou (2006: 25), ζε κία θιίκαθα από ην 1 

(κεγαιύηεξε δπζθνιία) κέρξη ην 7 (κηθξόηεξε δπζθνιία), ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζπκθσλία γέλνπο θαη αξηζκνύ θαηαιακβάλνπλ ηελ έθηε ζέζε, ελώ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα επίπεδα Α 

(αξράξην) θαη C (πξνρσξεκέλν), γεγνλόο πνπ καξηπξά όηη δελ πξόθεηηαη γηα έλα ζπζηεκαηηθό πξόβιεκα 

αιιά κάιινλ γηα πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηηγκηαίσλ lapsus (γηα ηελ δηάθξηζε ησλ όξσλ lapsus, error θαη 

falta –ή equivocación– βι. Norrish 1983: 7 θαη Rigamonti 1999: 138). ε απηή καο ηελ εξγαζία, 



Λάθη Ελλήνυν ςποτηθίυν ζηιρ εξεηάζειρ γλυζζομάθειαρ DELE 

 

97 

παξάδεηγκα: (46) los transportes a Atenas son difícil [difíciles]. ε άιιεο πάιη 

πεξηπηώζεηο, είλαη θαλεξή ε επίδξαζε ηεο Γ1 όηαλ θαηαγξάθεηαη αζπκθσλία κε ην 

θηεηηθό επίζεην.
11

 (47) donde tienes tu [tus] papeles de trabajo.  

Όζνλ αθνξά ην γέλνο, ηα ιάζε πηζαλώο λα νθείινληαη ζηε κίκεζε ηνπ πξνηύπνπ 

ηεο Γ1. Καηαγξάθεθαλ πεξηπηώζεηο αζπκθσλίαο γέλνπο κεηαμύ άξζξνπ-νπζηαζηηθνύ: 

(48) los [las] lecciones, (49) la [el] periódico, (50) en el [la] habitación, θαζώο θαη 

νπζηαζηηθνύ-επηζέηνπ: (51) tu pais majestuosa [majestuoso], (52) la segunda [el 

segundo] día, (53) todas [todos] mis papeles, (54) muchos [muchas] gracias. 

 

3.2 Αληωλπκίεο ππνθεηκέλνπ 

Δίλαη πηζαλό, ε πιενλαζηηθή αλαθνξά ησλ αλησλπκηώλ ππνθεηκέλνπ, λα νθείιεηαη ζηελ 

επίδξαζε ηεο αγγιηθήο. ηα ηζπαληθά, όπσο θαη ζηα ειιεληθά, ηα θιηηηθά κνξθήκαηα 

ηνπ ξήκαηνο εθθξάδνπλ ην ππνθείκελν θαη επνκέλσο, ε ξεηή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

γίλεηαη γηα λα δνζεί έκθαζε ή γηα λα απνζαθεληζηνύλ ακθηζεκίεο: (55) yo [yo] voy a 

esperar, (56) yo [yo] he olvidado en tu casa el carnét. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα, 

ε αλαθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ πιενλάδεη ππεξβνιηθά, όπσο όηαλ ζπλεκθαλίδεηαη κε ην 

θηεηηθό επίζεην: (57) yo [yo] explico mis características personales. 

 

3.3 Αληωλπκίεο κε πξόζεζε  

Απηόο ν ηύπνο ησλ αλησλπκηώλ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πξόζεζε θαη ηηο αλησλπκίεο 

ππνθεηκέλνπ. Παξόια απηά, ζε νξηζκέλα πξόζσπα (θπξίσο α΄ θαη β΄ εληθό), 

ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθνί ηύπνη αληί ησλ ηειεπηαίσλ: (58) las vacaciones que pasé con 

tu [contigo], (59) no teneis problemas con mi [conmigo], (60) gracias a tú [a ti]. 

 

3.4 Αληωλπκίεο άκεζνπ αληηθεηκέλνπ  

Οη ηύπνη γ΄ πξνζώπνπ ηνπ άκεζνπ (lo/ la) θαη ηνπ έκκεζνπ (le) αληηθεηκέλνπ κνηάδνπλ 

κεηαμύ ηνπο, κε απνηέιεζκα ζπρλά λα θαηαγξάθνληαη πεξηπηώζεηο ηππνινγηθήο 

ζύγρπζεο όπσο ε αθόινπζε: (61) lo [le] explicó al policía.  

ηα αθόινπζα παξαδείγκαηα, παξαηεξείηαη πιενλάδνπζα παξνπζία ηεο αλησλπκίαο 

άκεζνπ αληηθεηκέλνπ θαζώο νη ππνςήθηνη θαίλεηαη λα κεηαθξάδνπλ θαηά ιέμε από ηε 

κεηξηθή ηνπο γιώζζα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ζηε θξάζε ην άκεζν αληηθείκελν 

                                                                                                                                               
γεληθεύνπκε, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ όξν „ιάζνο‟ γηα όια ηα είδε παξεθθιίζεσλ πνπ θαηαγξάςακε από ηε 

λόξκα. 
11 Θπκίδνπκε όηη ζηα ηζπαληθά, αληίζεηα από ηα ειιεληθά, ηα θηεηηθά ζπκθσλνύλ ζε γέλνο θαη αξηζκό κε 

ην αληηθείκελν ηδηνθηεζίαο θαη όρη κε ηνλ θηήηνξα.  
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καδί κε ηελ αλησλπκία πνπ ππνηίζεηαη όηη ζα έπξεπε λα ην αληηθαζηζηά: (62) lo [lo] 

encuentro muy difícil trabajar intensivamente, (63) lo [lo] advertí muy tarde la falta del 

permiso, (64) me lo [lo] he dado cuenta. 

 

3.5 Αληωλπκίεο έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ  

Καηαγξάςακε επίζεο θαηλόκελα αζπκθσλίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλησλπκίεο 

έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ. ηα αθόινπζα παξαδείγκαηα ζπγρένληαη νη ηύπνη πνπ 

ζπλαπαξηίδνπλ ην παξάδεηγκα ησλ ηειεπηαίσλ θαζώο παξαηεξείηαη αζπκθσλία 

πξνζώπσλ: (65) quiero darle [darte] las gracias por tu hospitalidad, (66) enviaselo 

[envíamelo] lo antes posible. Έλα άιιν ιάζνο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη ζηελ 

ηζπαληθή ζπλεζίδεηαη λα επαλαιακβάλεηαη ε αλησλπκία έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ παξόιν 

πνπ ζηελ ίδηα θξάζε κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ην νπζηαζηηθό ζην νπνίν απηή 

αλαθέξεηαη.
12

 Οη Έιιελεο σζηόζν, ζπρλά παξαιείπνπλ ηελ ππνρξεσηηθή επαλάιεςε 

ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ όπσο ζηηο θξάζεηο: (67) puedes darlo [dárselo] a Juan, θαη 

(68) Doña Garcia, [le] escribo esta carta. 

 

3.6 Σπλεκθάληζε αληωλπκηώλ αληηθεηκέλνπ κε απαξέκθαην, γεξνύλδην θαη 

θαηαθαηηθή πξνζηαθηηθή 

ηα ηζπαληθά, ε ζπλεκθάληζε αλησλπκίαο αληηθεηκέλνπ κε απαξέκθαην, γεξνύλδην ή 

θαηαθαηηθή πξνζηαθηηθή απαηηεί ηελ έλσζε όισλ ζε κία ιέμε. Ζ γξαθή ηνπο σο 

μερσξηζηέο ιέμεηο, όπσο ζηα αθόινπζα παξαδείγκαηα, είλαη ιάζνο: (69) por favor, 

¡ayuda me! [ayúdame], (70) perdóna me [perdóname] que no te escribi, (71) tu vas a 

preguntar me [preguntarme] porque. 

 

3.7 Απηνπαζεηηθέο αληωλπκίεο 

Παξαηεξείηαη παξεκβνιή από ηε Γ1 ζε πεξηπηώζεηο ξεκάησλ όπσο ηα recordar 

(ζπκάκαη), necesitar (ρξεηάδνκαη) ή nacer (γελληέκαη), όπνπ νη ππνςήθηνη 

ρξεζηκνπνηνύλ απηνπαζεηηθέο αλησλπκίεο κε κε παζεηηθά ξήκαηα, αλαπαξάγνληαο ην 

πξόηππν ηεο κεηξηθήο ηνπο: (72) hoy por la mañana, me [me] necesité este permiso de 

conducir, (73) no me [me] recuerdo bien, (74) después cinco días me [me] recordé que 

había olvidado, (75) se nació [se nací].  

                                                 
12 Αληίζεηα, ζηα ειιεληθά απηό ζπλήζσο γίλεηαη γηα λα δνζεί έκθαζε ή λα απνζαθεληζηνύλ ακθηζεκίεο, 

π.ρ. Μπνξείο λα ΤΟΥ ην δώζεηο, ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ.  
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Σν θαηλόκελν κπνξεί επίζεο λα αληηζηξαθεί θαη έηζη απηνπαζεηηθά ξήκαηα ηεο 

ηζπαληθήο ζρεκαηίδνληαη θαη‟ αλαινγία πξνο ηα αληίζηνηρα ελεξγεηηθά ξήκαηα ζηα 

ειιεληθά –ρσξίο δει. ηελ απαξαίηεηε παξνπζία ησλ απηνπαζεηηθώλ αλησλπκηώλ. Δίλαη 

ε πεξίπησζε ξεκάησλ όπσο quedarSE, (κέλσ, δηακέλσ) θαη sentirSE (ληώζσ).
13

 (76) 

quedé [me quedé] en el aeropuerto 3 horas más, (77) en la habitación donde quedaba 

[me quedaba], (78) de verdad sentí [me sentí] mejor.  

 

3.8 Λάζε ζηo πεδίν ηωλ θηεηηθώλ επηζέηωλ θαη αληωλπκηώλ 

Όζνλ αθνξά ην ζρεκαηηζκό ησλ θηεηηθώλ, θαηαγξάςακε έλα κνλάρα ιάζνο
14

 ζην 

νπνίν θαίλεηαη λα ζπγρένληαη κνξθνινγηθά νη ηύπνη ηεο απηνπαζεηηθήο αλησλπκίαο α΄ 

πξνζώπνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ (nos) κε ηνλ αληίζηνηρν ηύπν ηνπ θηεηηθνύ επηζέηνπ: 

(79) da muchos recuerdos a tus padres y a nos [nuestros] amigos. Γεληθά, ε ρξήζε ησλ 

θηεηηθώλ ζηα ηζπαληθά είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά, κε απνηέιεζκα 

ζπρλά λα παξαηεξείηαη πιενλαζηηθή ζπλεκθάληζε θηεηηθνύ κε ην νπζηαζηηθό, θπξίσο 

όηαλ νη ππνςήθηνη θαηαθεύγνπλ ζε θαηά ιέμε κεηάθξαζε από ηα ειιεληθά: (80) mi 

viaje [el viaje] de regreso me cansó, (81) he olvidado mi permiso de conducir [he 

olvidado el permiso de conducir], (82) tenía que ir con mi coche [ir con el coche]. 

Σέινο, κεηαμύ ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θηεηηθά, εθείλε γηα ηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη ηα πεξηζζόηεξα ιάζε, είλαη ε ζρεηηδόκελε κε ηελ αζπκθσλία αλάκεζα 

ζε θηήηνξα θαη αληηθείκελν ηδηνθηεζίαο. Σν γεγνλόο κάιινλ νθείιεηαη ζηελ ηππνινγηθή 

νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ θηεηηθώλ επηζέησλ θαη ησλ αλησλπκηώλ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ 

β΄ θαη γ΄ πξνζώπνπ εληθνύ ζηηο δύν γιώζζεο θαζώο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ β΄ πιεζπληηθνύ 

επγελείαο ζηα ειιεληθά ζηε ζέζε ηόζν ηνπ usted όζν θαη ηνπ ustedes: mi (μος), tu 

(ζος), su (ηος): (83) el permiso está en su [tu] coche, (84) lo he olvidado en su [tu] 

casa, (85) yo fue en su [tu] casa, (86) he olvidado mi permiso de conducir en su [tu] 

casa, (87) en espera de vuestra [su] contestación.  

 

                                                 
13 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ν αξηζκόο εθείλσλ πνπ δηαπξάηηνπλ απηό ην ιάζνο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν θαηλόκελν όπνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ είλαη 

ππεξδηπιάζηνο. 
14 Ωζηόζν από ηελ εκπεηξία καο, γλσξίδνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα ιάζνο αξθεηά επαλαιακβαλόκελν θαη 

γη‟ απηό ην αλαθέξνπκε.  
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4. Μοπθολογία ηος Ρήμαηορ  

4.1 Λάζε ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο δηθζνγγνπνίεζεο 

Σν θαηλόκελν ηεο δηθζνγγνπνίεζεο (ή θσλεεληηθήο αιιαγήο),
15

 απνηέιεζκα ηεο 

ηδηαίηεξεο εμέιημεο ηεο Λαηηληθήο ζηελ Ηβεξηθή, ραξαθηεξίδεη ηελ ηζπαληθή ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο ιαηηλνγελείο γιώζζεο. Σν θαηλόκελν έγθεηηαη ζηελ ηξνπή ησλ θσλεέλησλ 

<O> θαη <E> ηεο παξαιήγνπζαο ζε δίθζνγγν (<UE> / <IE>), ή θσλήελ (<U> / <I>), ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα, ρξόλνπο θαη ζπδπγίεο. Παξαηεξήζεθε ηόζν απνπζία 

δηθζνγγνπνίεζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα έπξεπε λα πξαγκαηώλεηαη: (88) prefero 

[prefiero], όζν θαη ιαλζαζκέλε παξνπζία ηεο, όπσο ζηα αθόινπζα παξαδείγκαηα: (89) 

quierían [querían] dejar la calle libre, (90) en la habitación que durmía [dormía]. 

Πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη ε πιενλαζηηθή παξνπζία δηθζνγγνπνίεζεο 

θαηαγξάθεηαη ζε βαζκό πεληαπιάζην από ηελ απνπζία ηεο. 

 

4.2 Λάζε ζην ζρεκαηηζκό ηωλ απξόζωπωλ ξεκαηηθώλ ηύπωλ 

Καηαγξάςακε ιαλζαζκέλε αιιαγή θσλήεληνο ζην ζρεκαηηζκό ηνπ απαξεκθάηνπ, 

όπνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ρακειό θσλήελ ζηε ζέζε ελόο 

κεζαίνπ: (91) protejarlo [protegerlo], ή έλα πςειό ζηε ζέζε ελόο κεζαίνπ: (92) tengo 

que repitarlo [repetirlo], (93) no estaba tan fácil elijir [elegir]. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην επόκελν παξάδεηγκα ζην νπνίν ην γεξνύλδην 

ζρεκαηίδεηαη κέζσ νιόθιεξνπ ηνπ απαξεκθάηνπ (αληί ηεο ξίδαο απηνύ) ζε ζπλδπαζκό 

κε ην θιηηηθό κόξθεκα ηνπ γεξνπλδίνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο ιαλζαζκέλνο ηύπνο 

γεξνπλδίνπ, ν νπνίνο σζηόζν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξήκα ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί 

ηειείσο αλώκαια: (94) irendo [yendo] para San Sebastián. 

 

4.3 Λάζε ζην ζρεκαηηζκό ηεο πξνζηαθηηθήο 

Όζνλ αθνξά απηή ηελ έγθιηζε, ζηελ πξώηε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη ζπγρένπλ ηνπο 

ηύπνπο ηνπ β΄ θαη γ΄ πξνζώπνπ εληθνύ θαηαθαηηθήο πξνζηαθηηθήο: (95) vaya [ve], (96) 

reciba [recibe]. ηε δεύηεξε, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θιηηηθά κνξθήκαηα ηνπ ελεζηώηα 

νξηζηηθήο ή ππνηαθηηθήο γηα ηα αληίζηνηρα ηεο πξνζηαθηηθήο: (97) no me preguntas 

[preguntes] cómo ni cuándo, (98) Si puedes por favor que me lo envíes [envíamelo]. 

 

 

                                                 
15 Diptongación ή cambio vocálico. 
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4.4 Σρεκαηηζκόο νξηζηηθήο 

Σα πεξηζζόηεξα ιάζε ζρεκαηηζκνύ ζην ξεκαηηθό παξάδεηγκα ηεο νξηζηηθήο 

παξνπζηάδνληαη ζην πεδίν ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ, θαη εηδηθόηεξα ζηνλ αόξηζην 

(54%) θαη ζηνλ παξαθείκελν (27%), ελώ αθνινπζεί ν ελεζηώηαο (9%).
16

 Αλ θαη ζην 

πεδίν ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ θαηαγξάςακε πνιύ ελδηαθέξνληα ιάζε, γηα 

πξαθηηθνύο ιόγνπο επί ηνπ παξόληνο, ζα πεξηνξηζηνύκε ζε κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε 

απηά ζηελ ελόηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

4.4.1 Λάθη ζηο ζσημαηιζμό ηος ενεζηώηα οπιζηικήρ 

ηνλ ελεζηώηα παξαηεξήζεθε ιαλζαζκέλνο ζρεκαηηζκόο ηεο ξίδαο αλώκαισλ 

ξεκάησλ όπσο: (99) la conosco [conozco] bien. Άιινηε, θάπνην θσλήελ ράλεηαη ή 

κεηαβάιιεηαη ζε άιιν: (100) en el caso que quire [quiere] pedir, (101) este puesto me 

enteresa [interesa] mucho. Καηαγξάςακε επίζεο ηε ρξήζε ηνπ δηπινύ <RR> ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ είλαη πεξηηηή: (102) prefierro [prefiero], (103) quierro [quiero].
17

 

Μόλν ζε κία πεξίπησζε ην ιάζνο έγθεηηαη ζηελ ηππνινγηθή ζύγρπζε κνξθεκάησλ 

δηαθνξεηηθώλ πξνζώπσλ: (104) [yo] lo necesita [necesito] para ir a mi trabajo. 

 

4.4.2 Λάθη ζηο ζσημαηιζμό ηος μέλλονηα 

Όζνλ αθνξά ηνλ κέιινληα, έλα πξώην ιάζνο έρεη λα θάλεη κε ην ιαλζαζκέλν 

ζρεκαηηζκό ηνπ ρξόλνπ απηνύ, θαζώο, πξνζηίζεηαη ην (αλύπαξθην γηα ηνλ κέιινληα) 

κόξθεκα –és αληί ηνπ νξζνύ –ás ζην απαξέκθαην, ην νπνίν θαη απνηειεί ηε βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζρεκαηίδεηαη ν κέιινληαο: (105) no me dejarés [dejarás] esperar mucho. 

Δπίζεο θαηαγξάςακε ηππνινγηθή ζύγρπζε ησλ κνξθεκάησλ α΄ θαη γ΄ πξνζώπνπ 

εληθνύ: (106) lo necesitará [necesitaré] ... porque tengo que ir a Tesaloniki. 

 

 

 

                                                 
16 Ζ Alexopoulou (2006: 25) ζεκεηώλεη όηη ζην γεληθό πεδίν ηεο κνξθνζύληαμεο, ε πεξηνρή πνπ 

παξνπζηάδεη ηα πεξηζζόηεξα ιάζε είλαη νη ΠΡΟΘΔΔΗ (γεγνλόο ην νπνίν επηβεβαίσζαλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ δηθνύ καο corpus), αθνινπζνύκελεο από ηα ΡΖΜΑΣΑ, ηόζν όζνλ αθνξά ηελ έγθιηζε 

όζν θαη ην ζρεκαηηζκό ησλ ρξόλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο. Δλδεηθηηθά ζε ζρέζε κε ηα ηειεπηαία, ζε εξγαζία 

καο γύξσ από ηελ αλάιπζε ιαζώλ Διιήλσλ καζεηώλ ηεο Ηζπαληθήο (Leontaridi, Peramos Soler θαη Ruiz 

Morales 2008), μερσξίζακε, κεηαμύ άιισλ, ην γεγνλόο όηη από έλα γεληθό ζύλνιν 160 ιαζώλ 

ζρεηηδόκελσλ κε ηνπο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ηεο νξηζηηθήο, ην ζύλνιν εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζσημαηιζμό ησλ ξεκαηηθώλ ηύπσλ αλέξρεηαη ζηα 82 ιάζε, αξηζκόο πνιύ θνληηλόο κε εθείλσλ ηεο σπήζηρ 

ησλ ξεκάησλ (78 ιάζε).  
17 Ζ παξνπζία <RR> αληί <R> κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί θαη αιιαγή ρξόλνπ ηνπ ξήκαηνο, π.ρ.: quería 

(ήζεια) – querría (ζα ήζεια).  
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5. ςμπεπάζμαηα 

ηελ εξγαζία καο απηή, ρξεζηκνπνηήζακε έλα εθηελέο corpus από εθζέζεηο Διιήλσλ 

ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο DELE Básico/ Intermedio (B2) γηα λα εμεηάζνπκε ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Ζ έθζεζε (σο αλνηθηνύ ηύπνπ 

δνθηκαζία), θαζώο απνηειεί έλα κέζν ζπιινγήο πιηθνύ πνπ ππνρξεώλεη ηνπο καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όια ηα γισζζηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ (βι. επίζεο Alexopoulou 

2006: 11–12) ήηαλ ην θαηαιιειόηεξν εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ιαζώλ δηαθόξσλ 

ηύπσλ. Έηζη, θαηαγξάςακε θαη επεμεξγαζηήθακε κία ζεηξά επαλαιακβαλόκελσλ 

κνξθνζπληαθηηθώλ θαη ιεμηινγηθώλ ιαζώλ ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξεκβνιή από ηελ 

Γ1 ή/θαη πηζαλόλ από ηε Γ2 ησλ ππνςεθίσλ. ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνύζακε λα 

πνύκε πσο ηα ιάζε είλαη ηξηώλ κεγάισλ ηύπσλ: παπάλειτηρ (παξαιείπεηαη έλα ζηνηρείν 

ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα έπξεπε λα είλαη παξόλ), πποζθήκηρ (εκθαλίδεηαη έλα ζηνηρείν ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ζα έπξεπε λα απνπζηάδεη) θαη ζύγσςζηρ (αλάκεζα ζην ζηνηρείν πνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ζην ζηνηρείν πνπ ζα έπξεπε λα εκθαληδόηαλ). Γπζηπρώο, ιόγσ 

πεξηνξηζκνύ ρώξνπ δελ κπνξέζακε λα αλαθεξζνύκε ζε απηή καο ηελ εξγαζία ζε άιια 

ιάζε πνπ εληνπίζακε, ηόζν κνξθνζπληαθηηθήο όζν θαη πξαγκαηνινγηθήο θύζεσο 

(ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη, π.ρ. κε ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζέζεσλ,
18

 ην ξεκαηηθό 

παξάδεηγκα ηεο ππνηαθηηθήο, ηηο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο θαη ηελ αθνινπζία ρξόλσλ, 

ηε δηάθξηζε ησλ ξεκάησλ ser-estar, ir-venir, llevar-traer, ηα επηξξήκαηα, θηι.). 

Αξρηθά εζηηάζακε ζε πξνβιήκαηα νξζνγξαθίαο όπνπ δηαπηζηώζακε όηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ (ην 88,17%) δηαπξάηηεη ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηνληζκό αιιά θαη κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ γξακκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ <S>, <Z> 

θαη <C>. Θεσξνύκε όηη ιάζε όπσο απηά, αδηθαηνιόγεηα ζε απηό ην βαζκό γηα έλα 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο B2, πηζαλώο λα νθείινληαη ζηε κε δηδαζθαιία θαηλνκέλσλ 

ηνληζκνύ θαη ζηίμεο γεληθόηεξα θαζώο θαη ζηε κε ζσζηή επηζήκαλζε ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ seseo θαη ceceo
19

 πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πνηθηιίεο ηεο ηζπαληθήο ηεο Ηβεξηθήο θαη 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ εύθνιν λα δηνξζσζνύλ εθόζνλ ν 

θαζεγεηήο εζηηάζεη πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ ζε απηά. Δπίζεο 

θαηαγξάςακε ιεμηινγηθά ιάζε ζηα νπνία γίλεηαη εκθαλήο ε παξεκβνιή από άιιεο 

μέλεο γιώζζεο πνπ γλσξίδνπλ νη ππνςήθηνη, θαηά θύξην ιόγν αγγιηθά θαη ηηαιηθά. 

                                                 
18 ην πεδίν ησλ πξνζέζεσλ θαηαηάζζνληαη, όπσο πξναλαθέξακε, ηα πεξηζζόηεξα ιάζε ηνπ corpus καο 

(γηα κία ζύληνκε ζπγθξηηηθή κειέηε δηαθνξεηηθώλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πξνζέζεσλ ζηα ηζπαληθά ππό ην πξίζκα ηεο αλάιπζεο ιαζώλ, βι. Perea Siller 2007: 4-6). 
19 Σν θαηλόκελν ηνπ ceceo παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, θπξίσο ηεο Αλδαινπζίαο (Ηζπαλία), 

όπνπ νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ιαλζαζκέλα ην θώλεκα /ζ/, αληί ηνπ /s/ ζε όια ηα πεξηβάιινληα (γηα 

κία ζύληνκε αλαθνξά ζηνπο όξνπο απηνύο βι. επίζεο Μηθξόο 2005: 87-88).  
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Όζνλ αθνξά ηα νπζηαζηηθά, ηα επίζεηα θαη ηηο αλησλπκίεο, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, 

θαηά κέζν όξν, ην 34% ησλ ππνςεθίσλ δηαπξάηηεη ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αλησλπκίεο (πεξηέξγσο, ηδηαίηεξα κε ηηο απηνπαζεηηθέο)
20

 θαη ηα θηεηηθά (αλησλπκίεο 

θαη επίζεηα). Ωζηόζν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη επίζεο έλα 35% 

δηαπξάηηεη ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα, απιό, θαηά ηα άιια, θαηλόκελν: ηε ζπκθσλία 

γέλνπο κεηαμύ άξζξνπ-νπζηαζηηθνύ-επηζέηνπ.  

Όζνλ αθνξά ην επξύηεξν ξεκαηηθό παξάδεηγκα –πιελ ηεο νξηζηηθήο θαη 

ππνηαθηηθήο έγθιηζεο– ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ηα ηππνινγηθά 

ιάζε πνπ ζπλαληώληαη ζηελ πξνζηαθηηθή (έγθιηζε ηεο νπνίαο ν ζρεκαηηζκόο 

ραξαθηεξίδεηαη από αλνκνηνγέλεηα θαη ηδηαηηεξόηεηα πνπ δεκηνπξγνύλ δπζθνιία θαηά 

ηελ εθκάζεζε) είλαη πνζνηηθά αληίζηνηρα κε ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

„απινύζηεξν‟ κνξθνινγηθά θαηλόκελν ηεο δηθζνγγνπνίεζεο (35%). Όζνλ αθνξά ηνπο 

άιινπο κε πξνζσπηθνύο ξεκαηηθνύο ηύπνπο, πεξηέξγσο, ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

απαξέκθαην είλαη πεξηζζόηεξα από εθείλα ηνπ γεξνπλδίνπ (24% θαη 6% αληίζηνηρα). 

Πεξλώληαο ζην ξεκαηηθό παξάδεηγκα, πεξίπνπ ην 71% ησλ ππνςεθίσλ δηαπξάηηεη 

ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηεο νξηζηηθήο. Ωζηόζν, από ην 

ζύλνιν απηώλ ησλ ιαζώλ, κόλν ην 9% έρεη λα θάλεη κε ηνλ ελεζηώηα θαη 3% κε ηνλ 

κέιινληα. Σν πεδίν ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ ζπγθεληξώλεη ην ππόινηπν 88% ησλ 

ιαζώλ, από ηα νπνία, ην 54% εληνπίδεηαη ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ανξίζηνπ, 

αθνινπζνύκελν από ην 27% ηνπ παξαθεηκέλνπ. Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ αόξηζην, 

επηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε όηη μερσξίδεη ην πςειόηαην πνζνζηό (58%) ιαζώλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ ηππνινγηθή ζύγρπζε ησλ θιηηηθώλ κνξθεκάησλ α΄ θαη γ΄ πξνζώπνπ 

εληθνύ αξηζκνύ. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ελώ κόιηο ην 5% ησλ 

ππνςεθίσλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ην ζρεκαηηζκό ηνπ παξαηαηηθνύ, ην 75% 

απηώλ νθείιεηαη ζην θαηλόκελν ηεο δηθζνγγνπνίεζεο, θάηη πνπ δελ θαηαγξάθεηαη 

σζηόζν γηα άιινπο ξεκαηηθνύο ρξόλνπο.
21

  

Γεδνκέλνπ όηη ην ιάζνο απνηειεί εγγελέο ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ηεο 

μέλεο γιώζζαο, πηζηεύνπκε όηη αλ ν θαζεγεηήο γλσξίδεη a priori πνηα είλαη ηα 

πξνβιεκαηηθά εθείλα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ, 

ηνπο βνεζά ζε κεγάιν βαζκό λα απνθύγνπλ ηελ παγίσζε ιαλζαζκέλσλ ζρεκαηηζκώλ 

                                                 
20 Σν γεγνλόο απηό θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ γεληθόηεξε πεπνίζεζε όηη ν πην 

„πξνβιεκαηηθόο‟ ηνκέαο είλαη νη αλησλπκίεο άκεζνπ θαη έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηα ζρεηηθά θαηλόκελα 

leísmo, laísmo θαη loísmo (Fernández Ordóñez 1999). 
21 Γηα εθηελή παξνπζίαζε, ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ιαζώλ από ην πεδίν ησλ 

παξειζνληηθώλ ρξόλσλ βι. Leontaridi et al (2008).  
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θαη ρξήζεσλ. Από ηα όζα πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη εκθαλέο όηη ζπγθεθξηκέλα 

γξακκαηηθά θαηλόκελα, όπσο νη θαλόλεο ηνληζκνύ, νη απηνπαζεηηθέο αλησλπκίεο, ην 

θαηλόκελν ηεο δηθζνγγνπνίεζεο θαζώο θαη ν αόξηζηνο θαη παξαθείκελνο, ρξήδνπλ 

κεγαιύηεξεο πξνζνρήο θαη επηκνλήο ζηε δηδαζθαιία ηνπο κέρξη ην επίπεδν Β2. ε θάζε 

πεξίπησζε σζηόζν, ζα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ Fernández López (1989: 35) ζην όηη «ην 

ιάζνο είλαη έλα απαξαίηεην βήκα ζηε δηαδηθαζία νηθεηνπνίεζεο ηεο γιώζζαο. 
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Παπάπηημα
 

Ποζοηικά δεδομένα και παποςζίαζη λαθών  

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ - ΥΡΗΗ ΑΛΦΑΒΗΣΟΤ

D αντί NT και το 

αντίστρουο

8%

Q αντί C και το 

αντίστρουο

23%

S αντί C

4%
B αντί V

4%

NI αντί Ñ

8%

S αντί Z και το 

αντίστρουο

12%

Z αντί C

15%

SS/TT/LL/CC 

αντί S/T/L/C

26%

 

ΛΑΘΗ ΣΟΝ ΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Πλεοναζηική 

παροσζία ηόνοσ

37,1%
Λάθη ζηη τρήζη 

κεθαλαίων

12,1%

Αποσζία ηόνοσ

50,7%

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΟ 

ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ ΣΗ ΙΠΑΝΙΚΗ

Επίδραζη 

Αγγλικής

65%

Επίδραζη 

Ιηαλικής

29%

Επίδραζη 

Γαλλικής

6%

 

ΛΑΘΗ ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΓΔΝΟΤ-ΑΡΙΘΜΟΤ 

Δ ΑΡΘΡΑ/ ΟΤΙΑΣΙΚΑ/ ΔΠΙΘΔΣΑ

Γένος

87%

Αριθμός

13%

 

ΛΑΘΗ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΣΩΝ ΑΝΣΩΝΤΜΙΩΝ

Τονιζμένοι ηύποι 

με πρόθεζη

11%

Ανη/μίες άμεζοσ 

ανηικειμένοσ

17%

Ανη/μίες 

έμμεζοσ 

ανηικειμένοσ

14%

Σσνεμθάνιζη 

ανη/μιων με 

απρθ, 

γεροσνδιο, 

προζηακηική

9%

Ανηωνσμίες 

σποκειμένοσ

14%

Ασηοπαθηηικές 

ανη/μίες

35%

 

ΚΣΗΣΙΚΑ ΔΠΙΘΔΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ

Πλεοναζηική 

παροσζία 

κηηηικού

39%

Λανθαζμένος 

ζτημαηιζμός 

κηηηικών

3%

Αζσμθωνία 

κηηηικού με 

ανηικείμενο ποσ 

προζδιορίζει

58%

 

ΛΑΘΗ ΣΟ ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΡΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΣΤΠΩΝ

Διθθογγοποίηζη 

ή θωνηενηική 

αλλαγή

35%

Απαρέμθαηο

24%

Γερούνδιο

6%

Προζηακηική

35%

 

ΛΑΘΗ ΣΟ ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΣΤΠΩΝ ΣΗ ΟΡΙΣΙΚΗ

Μέλλοντας

3%

Αόριστος

54%

Παρακείμενος

27%

Παρατατικός

5%

Τπερσσντέλικος

2% Δνεστώτας

9%
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ησλ 93) πνπ δηαπξάηηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο.  


