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ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ-ΔΙΓΙΚΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

Επικοινυνία: ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαδίδεηαη έλα κήλπκα, κηα πιεξνθνξία θηι. ή 

αληαιιάζζνληαη γλώζεηο, ζθέςεηο θηι. κε  γξαπηό ή πξνθνξηθό ιόγν, δηάθνξα κέζα ηειεπηθνηλσλίαο, 

θηλήζεηο, ζήκαηα θηι 

Γλώζζα: Σν ζεκαληηθόηεξν απ’ όια ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ είλαη ε 

ηθαλόηεηά ηνπο λα εθθξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο κε θσλεηηθνύο ζπλδπαζκνύο ήρσλ, δει. ιεθηηθά 

ζύκβνια πνπ απνηεινύλ ηε γιώζζα. Ο ιόγνο επέηξεςε ζηνλ άλζξσπν λα πεξλάεη από ην ππαξθηό θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν, γηαηί ράξε ζηηο έλλνηεο-ζύκβνια κπνξεί λα αλαθαιεί λνεηηθά 

νπνηαδήπνηε έλλνηα πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην αληηιεπηηθό ηνπ πεδίν θαη έηζη ζθέθηεηαη πξάγκαηα 

απόληα αιιά θαη παξειζόληα θαη κπνξεί λα πξνζρεδηάδεη θαη κειινληηθέο πξάμεηο. Υάξε ζηε 

γισζζηθή ηθαλόηεηα γίλεηαη πξνζηηή ε ζπζζσξεπκέλε γλώζε ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο 

Γπαθή : Η ηέρλε ηεο νξγάλσζεο γξαπηώλ θεηκέλσλ, πνπ απνβιέπεη  ζηελ άξηηα δηαηύπσζε ησλ 

ηδεώλ καο θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο από ηνπο άιινπο  

Μηηπική γλώζζα: Η πξώηε γιώζζα πνπ καζαίλεη έλαο άλζξσπνο,  ζηελ νπνία κπνξεί λα εθθξάζεη 

κε πιεξόηεηα ηνλ πλεπκαηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ θόζκν ηνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηόηεηά 

ηνπ. 

Διάλεκηορ: όξνο  αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε παξαιιαγέο κηαο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

νκηιεηέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή, αιιηώο, ζε γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ρώξν  

Απγκό (argot) (η): Η ζπλζεκαηηθή γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη 

ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη από ηελ θαζηεξσκέλε γιώζζα  σο πξνο ηε ζύληαμε θαη ηε ζεκαζία ησλ 

εθθξαζηηθώλ ηεο κέζσλ 

Η γλώζζα ηυν νέυν: Ο όξνο δειώλεη ην ζύλνιν ησλ γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ(Μνξθνινγηθά, 

πληαθηηθά) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ λέσλ κεηαμύ ηνπο. Η γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε 

από ηελ επίζεκε «απνδεθηή» γιώζζα ησλ ελειίθσλ νθείιεηαη ζηελ έκθπηε ηάζε ηνπο γηα 

ακθηζβήηεζε θαη απόξξηςε ησ λ θαηεζηεκέλσλ ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο ελώ παξάιιεια εληζρύεη ην 

«αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ» ζε κηα ειηθηαθή θάζε πνπ δηαθέξεη ηόζν από ηα παηδηθά όζν θαη από ηα 

ελήιηθα ρξόληα. 

Αλθαβηηιζμόρ: 

 α) ε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο ζε αλαιθάβεηνπο 

β)Η ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα δηαβάδεη θξηηηθά, λα επηθνηλσλεί κε ηνλ γξαπηό ιόγν θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ινγηθν-καζεκαηηθέο κεζόδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα ιάβεη 

απνθάζεηο, λα εθθξάζεη απόςεηο θαη λα επηιύζεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο σο κέινπο κηαο νηθνγέλεηαο, σο εξγαδόκελνπ θαη σο πνιίηε.  

Γλυζζική εγγπαμμαηοζύνη: Πξόθεηηαη γηα κηα ηδηόηεηα θαη κηα δεμηόηεηα πνπ ζεκαίλεη: 

α) ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ, ηνπ λνήκαηνο θεηκέλνπ θαη ησλ λνεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη δίπια θαη πέξα από ηηο ιέμεηο ησλ θεηκέλσλ, θαζώο θαη ηε γλώζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαθηηθήο πνπ αληηπξνζσπεύεη θάζε θείκελν 

β) ηελ ηθαλόηεηα αληίδξαζεο ζηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ θαη 

γ) ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ.  

Κπιηική ανάγνυζη: Η ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαγλσξίδεη ζ’ έλα θείκελν ηελ πξόζεζε ηνπ 

ζπληάθηε, ην ύθνο θαη ηα κέζα πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζώο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ηνλ 

νδεγήζεη ν ζπληάθηεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Λακυνικόηηηα: Η ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα εθθξάδεηαη  κε κεζηόηεηα, πεξηεθηηθόηεηα θαη 

ζπληνκία. 

Φλςαπία (βεπμπαλιζμόρ): Η καθξεγνξία, ε ρξήζε ξεηνξηθώλ ηερλαζκάησλ κε πξόζεζε ηελ 

παξαπιάλεζε, ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό από ηελ αιήζεηα. 
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Αναλθαβηηιζμόρ (οπγανικόρ): Η αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη 

Αναλθαβηηιζμόρ (λειηοςπγικόρ): Η αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα αμηνπνηήζεη (κε ηελ νκηιία, ηε 

γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε) ηε κεηξηθή ηνπ γισζζά σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη θαηαλόεζεο ησλ 

(πλεπκαηηθώλ, πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ) ζπλζεθώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή 

Λεξιπενία: ε ρξεζηκνπνίεζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνπ, θησρνύ, ιεμηινγίνπ από άηνκν ή νκάδα ε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ιέμεσλ θαη εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη γεληθόηεξα ην θησρό ιεμηιόγην 

πλώλπκν: Γισζζηθή ζπξξίθλσζε 

Φθοπά ηυν λέξευν: α) Ο όξνο αλαθέξεηαη ζηελ γισζζηθή αιινίσζε ησλ ιέμεσλ από: 

ηελ πξνθνξά (μεληθέο ιέμεηο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηελ εζληθή γιώζζα), παξαιιαγέο ηνπ λνήκαηνο 

όηαλ κηα ιέμε κεηαθέξεηαη ζε άιιν γεσγξαθηθό ρώξν ή ζε άιιν πνιηηηζηηθό θιίκα. 

Β) Ηζηθή αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ: δηλαδή ην τεύηιζμα θαη ε νοθεία ηοςρ πνπ γίλεηαη όρη από 

ζύκπησζε, αιιά από δόλο εκείνος πος ηιρ σπηζιμοποιεί.  

Greeklish  νλνκάδεηαη ην ηερλεηό γισζζηθό ηδίσκα πνπ επηλνήζεθε, γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο έιιελεο ρξήζηεο ηνύ δηαδηθηύνπ (INTERNET). Ο όξνο πξνέξρεηαη από 

ηε ζύληκεζε ησλ όξσλ «greek» (ειιεληθά) θαη«lish» [θαηάιεμε ηεο ιέμεο «english» (αγγιηθά)]. Η 

θσλεηηθή κεηαγξαθή ησλ ιέμεσλ θάζε γιώζζαο ζην γξαπηό ιόγν κε ηε ρξήζε ησλ ιαηηληθώλ 

ραξαθηήξσλ ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Γειαδή, θάζε ιέμε κηαο γιώζζαο κεηαγξάθεηαη – γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο – κε αγγιηθνύο (ιαηηληθνύο) ραξαθηήξεο θαη όρη κε ηνπο 

ραξαθηήξεο/ ζύκβνια ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ηνπ ρξήζηε (π.ρ. ζηα greeklish ε ειιεληθή 

ιέμε «θαιεκέξα» κεηαγξάθεηαη σο «kalhmera» ή «kalimera») 

Απκηικόλεξα: ν ζύληνκνο ηξόπνο γξαθήο πνπ παξάγεηαη από ηα αξρηθά γξάκκαηα ή ηηο ζπιιαβέο ησλ 

ιέμεσλ κηαο θξάζεο (νλόκαηα νξγαληζκώλ, ζσκαηείσλ, ππεξεζηώλ, νκάδσλ θ.ι.π.) π.ρ. Μ.Κ.Ο=Με 

θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, Η.Δ.=Ηλσκέλα έζλε,  Η.Π.Α.=Ηλσκέλεο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 

Γλυζζομάθεια : Η ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε πεξηζζόηεξεο από κία γιώζζεο, ε 

νπνία ζπκβάιιεη ζην λα γίλνπκε πην αλνηρηνί ζηνλ πνιηηηζκό θαη ζηε λννηξνπία άιισλ αλζξώπσλ, 

ζηε βειηίσζε ησλ γλώζεώλ καο, ζηελ θαιύηεξε γλώζε ηεο κεηξηθήο καο γιώζζαο θαη ζηε 

δπλαηόηεηα λα επσθειεζνύκε από ηελ ειεπζεξία λα εξγαζηνύκε ή λα ζπνπδάζνπκε ζε άιιε ρώξα. 

Πολςγλυζζία (Γλυζζική πολςμοπθία)  

α: H ηθαλόηεηα ελόο αλζξώπνπ λα επηθνηλσλεί  θαη λα ρεηξίδεηαη πνιιέο γιώζζεο. 

β: H ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ γισζζηθώλ θνηλνηήησλ ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 Κςπίαπση γλώζζα: Η γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο ή ιανί πξνθεηκέλνπ 

λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, θπξίαξρε γιώζζα ζηελ επνρή καο είλαη ε αγγιηθή 

Γλυζζικόρ ιμπεπιαλιζμόρ: Η πνιηηηθή κηαο ρώξαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επηβνιή ηεο δηθήο ηεο 

γιώζζαο θαη ζηελ εμαθάληζε ησλ εζληθώλ γισζζώλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ άιισλ ιαώλ  

Διάλογορ: Η Αληαιιαγή απόςεσλ αλαθνξηθά κε έλα ζέκα κε ζθνπό ηελ πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο ή 

ηε ζύγθιηζε απόςεσλ. 


