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ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

Οη ιέμεηο ζπκβνιίδνπλ έλλνηεο 

 

Απνηειέζκαηα 

Πξνθνξηθόο ιόγνο 

 

Γξαπηόο ιόγνο-Κείκελα 

 Δπηζηεκνληθά 

 Παηδαγσγηθά 

 Ιζηνξηθά 

 Πνιηηηθά  

 Πνιηηηθφο ιφγνο 

 Γηαθεκηζηηθά-ε γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο 

 Λνγνηερληθά-ε γιψζζα ηεο ινγνηερλίαο 

 Αλαθνηλψζεηο 

 Νφκνη 

 ΄Αξζξα 

 ρφιηα 

 Πξνζθιήζεηο 

 Πξαθηηθά 

 Δπηζηνιέο 

 Πξνγξάκκαηα 

 Οδεγίεο 

 πληαγέο 

θ.ιπ. 

 

 

 

 

ΑΣΟΜΟ 

 

 Πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

Απνηειεί ην θπξηφηεξν κέζν κεηάδνζεο 

ηεο γλψζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο  

Δπηθνηλσλία 

 ΄Δθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

 Κνηλσληθνπνίεζε 

 Ηζηθνπνίεζε 

 Πνιηηηθνπνίεζε 

 Δζληθή ζπλείδεζε-εζληθή απηνγλσζία 

 Οηθνπκεληθφ πλεχκα 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 

 Γηάδνζε γλψζεσλ 

 Δπηζηήκε 

 Οηθνλνκία-εξγαζία 

 Δθπαίδεπζε 

 Παηδεία 

 Πιεξνθφξεζε 

 Πνιηηηθή 

 Νφκνη 

 Θεζκνί 

 Σέρλεο 

 Φπραγσγία 

 Βηβιία 

 Ιδενινγίεο 

 Παξαδφζεηο 

 ΄Ηζε θαη έζηκα 

 πλήζεηεο 

 

 

Γλώζζα 

Προθορικός 

 και  

γραπηός λόγος 
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ΟΡΙΜΟ 

 

Γιψζζα είλαη έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα, απνηεινχλ έλαλ 

ηδηαίηεξν θψδηθα έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζθέςεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζε θζφγγνπο, ιέμεηο θαη 

πξνηάζεηο. 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

 

Ο πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο απνηεινχλ δχν ηζφηηκεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κε ηδηαίηεξα 

σζηφζν ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξηνζεηνχλ επί ηεο νπζίαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο. Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ν πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο αιιηψο κηιάκε θαη αιιηψο γξάθνπκε, 

αλάινγα πάληα κε ηελ πεξίζηαζε. 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο-πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηζηνξηθά θαη ηεξαξρηθά πξνεγείηαη ηεο γξαπηήο, εθφζνλ 

ε πξνθνξηθή νκηιία πξνυπήξμε ηεο γξαπηήο θαη ν άλζξσπνο πξψηα καζαίλεη λα κηιάεη («νκηιψλ 

άλζξσπνο») θαη κεηά λα γξάθεη («γξάθσλ άλζξσπνο»). Απνηειεί, ινηπφλ, ηελ άκεζε θαη θπζηθή 

πιεπξά ηεο γιψζζαο πνπ επηηειείηαη κε ηα θσλεηήξηα φξγαλα ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ε γξαπηή νκηιία 

απνηειεί κηα ηερλεηή ζπλζήθε θαη δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ζεκεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

γξαθήο. 

Η πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ : ε ζχγρξνλε γισζζνινγία δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν έλαληη ηνπ γξαπηνχ, γηαηί : 

 ν άλζξσπνο πξψηα καζαίλεη λα κηιά θαη χζηεξα λα γξάθεη, αλ ην κάζεη απηφ πνηέ. 

 ππάξρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα νκάδεο αλαιθάβεησλ ή θαη γισζζηθέο θνηλφηεηεο ρσξίο θαζφινπ 

γξαθή 

 ζρεδφλ φινη νη άλζξσπνη κηιάλε πεξηζζφηεξν απ’ φζν γξάθνπλ ή δηαβάδνπλ. 

 ζπλήζσο ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηηνχληαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη πνιχ πην πνηθίια απ’ φ,ηη ζην 

γξαπηφ. 

Η γξαθή είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε εθεχξεζε: έρεη ηζηνξία ιίγσλ ρηιηάδσλ εηψλ, θαη απηφ ζε 

ειάρηζηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, φπσο ε Αίγππηνο, ε Μεζνπνηακία, ε Διιάδα ή ε Κίλα · ελψ ν 

άλζξσπνο δηαζέηεη γιψζζα εδψ θαη πελήληα ρηιηάδεο ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

ηα πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ε γξαθή πξνζπαζεί λα απνδψζεη, έζησ θαη κε αηέιεηεο, ηελ 

πξνθνξά,ηα γλσξίζκαηα ηεο νκηιίαο · δειαδή ε πξψηε ζηεξίδεηαη ζηε δεχηεξε. 
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-ΓΙΑΦΟΡΔ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

Γηάξθεηα ζην ρξφλν 

 

Δίλαη εθήκεξνο 

 

 

Σα ιφγηα ιεζκνλνχληαη εχθνια, ε κλήκε 

δχζθνια απνηππψλεη ηελ αθξίβεηα 

ησλ ιφγσλ, κε απνηέιεζκα θαζεηί ζεκαληηθφ λα 

ράλεηαη.  

Οη αξραίνη Έιιελεο έιεγαλ «έπεα πηεξφεληα» θαη 

νη Λαηίλνη «verba 

volan 

 

Σα γξαπηά θείκελα είλαη αζάλαηα θαη δηαζψδνπλ 

ηηο γλψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ θαη 

πνιηηηζκψλ.  

Νηθά  ηηο αδπλακίεο ηεο κλήκεο, αθνχ ν δέθηεο 

κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζηα θείκελα φζεο θνξέο 

είλαη αλαγθαίν 

 

 

Οη Λαηίλνη έιεγαλ  

«scripta manent». 

 

Λεμηιφγην-ζχληαμε 

Δίλαη απξνζρεδίαζηνο  θαη γη’ απηφ ιηγφηεξν 

επηκειεκέλνο, θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξεξκελείεο.  

 

Πξφρεηξν ιεμηιφγην (ιφγσ ηαρχηεηαο).  

Αλαθξίβεηα, αζάθεηα, ανξηζηνινγία 

Διιεηπηηθέο θξάζεηο 

 

Αζπληαμίεο  

 

Οη ιέμεηο έρνπλ πνιπζεκία θαη εηδηθά ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο δελ είλαη ζαθήο θαη 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο  

 

Χζηφζν, ν πνκπφο έρεη πεξηζψξηα λα δηνξζψζεη 

ηε δηαηχπσζε θαη λα πξνζζέζεη ζηνηρεία γηα λα 

επηηεπρζεί ε ζαθήλεηα. 

 

Δίλαη πξνζρεδηαζκέλνο θαη γη΄απηφ πεξηζζφηεξν 

επηκειεκέλνο. 

 

 

Σν ιεμηιφγην είλαη επεμεξγαζκέλν 

Δίλαη ζαθήο, δελ επηδέρεηαη 

ανξηζηνινγίεο  γηαηί πξνεγείηαη ζθέςε, δχζθνια 

παξεξκελεχεηαη 

Η ζχληαμε θξνληηζκέλε (Μαθξνπεξίνδνο ιφγνο, 

ππνηαθηηθή ζχλδεζε) 

Δπηκειεκέλε ζπλνρή-ζπλεθηηθφηεηα 

 

ΤΦΟ 

Δίλαη απζφξκεηνο, πεγαίνο, εθθξάδεη άκεζα ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

αλζξψπνπ  

Δπλνεί ηνλ δηάινγν, εμειίζζεηαη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο, έρεη δσληάληα, ακεζφηεηα, 

παξαζηαηηθφηεηα. 

πξνζθέξεη ζηνλ νκηιεηή ηε δπλαηφηεηα λα 

εληζρχεη ηε λνεκαηηθή αμία ησλ ιέμεψλ ηνπ κε ηε 

ρξήζε παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη νη 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη νη ρεηξνλνκίεο. 

 

Δίλαη ηδηαίηεξν πξνλφκην ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

πσο κε ηνλ επηηνληζκφ θαη κφλν ηεο θσλήο κηα 

απιή ιέμε ή έθθξαζε κπνξεί λα ιάβεη πιήζνο 

λνεκαηηθψλ πξνεθηάζεσλ, πινπηίδνληαο έηζη ην 

ιφγν κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη εθηθηνί ζην 

γξαπηφ θείκελν. Όιν ην θάζκα ησλ 

Δίλαη πεξηζζφηεξν ςπρξφο, απξφζσπνο, ηππηθφο. 

 

 

Γελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο απφθξηζεο. 

Γελ έρεη ηελ ακεζφηεηα , δσληάληα, 

παξαζηαηηθφηεηα. 

 

  

 

 

 

 

ην πιαίζην ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κπνξνχλ κελ λα 

απνδνζνχλ κε πιεξφηεηα νη ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ 

θαη ράξε ζηα ζεκεία ζηίμεο λα ππνλνεζνχλ 

ζηνηρεία φπσο είλαη ε εηξσλεία, ε έθπιεμε, ε 

ακθηβνιία θ.ιπ., δελ κπνξνχλ φκσο ηα ιφγηα ηνπ 
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ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ 

νκηιία ηνπ αηφκνπ αθξηβψο κέζσ ηνπ 

επηηνληζκνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ξεηή ιεθηηθή 

δήισζή ηνπο. 

 

γξάθνληνο λα απνθηήζνπλ πνηέ ηε δσληάληα θαη 

ην πνηθηινηξφπσο εληζρπφκελν λνεκαηηθφ εχξνο 

πνπ παξέρεη ε νπηηθή επαθή θαη ην άθνπζκα ηεο 

θσλήο ηνπ νκηιεηή. 

 

ΓΔΚΣΗ 

Ο δέθηεο πξνζιακβάλεη ην κήλπκα ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ εθπέκπεηαη απφ ην δέθηε  

Ο δέθηεο κπνξεί λα παξέκβεη κε εξσηήζεηο, 

αληίινγν. 

 

 

 

 

Ο νκηιεηήο έρεη ην ζαθέο πιενλέθηεκα λα 

ειέγρεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ ιεγνκέλσλ 

ηνπ ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ηα εθθέξεη, θη απηφ 

ηνπ επηηξέπεη λα επαλέξρεηαη κε δηεπθξηλίζεηο θαη 

πεξαηηέξσ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη πσο ν ζπλνκηιεηήο 

ηνπ έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ην κεηαδηδφκελν 

κήλπκα. Δλψ, αθφκε θη αλ ν ίδηνο δελ αληηιεθζεί 

θάπνηα πηζαλή παξαλφεζε ή αζάθεηα, ππάξρεη 

πάληνηε ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπλνκηιεηή λα 

εθθξάζεη ηηο απνξίεο ηνπ ή λα ζειήζεη λα 

επηβεβαηψζεη πσο έρεη αληηιεθζεί νξζά φζα έρεη 

αθνχζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 

 

 

 

 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ηθαλνπνηεί κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο πιείζηεο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη απφ ηνπο (νξγαληθά ή 

ιεηηνπξγηθά)αλαιθάβεηνπο 

 

 

 

Ο δέθηεο κπνξεί λα επαλέξρεηαη ζηα θείκελα 

φζεο θνξέο είλαη αλαγθαίν 

Ο ζπγγξαθέαο είλαη αλαγθαζκέλνο λα πξνβιέπεη 

ηηο απνξίεο ηνπ δέθηε θαη λα είλαη αλαιπηηθφο, 

ζπγθεθξηκέλνο, ζαθήο, γη΄απηφ θαη ζην γξαπηφ 

ιφγν αμηνπνηνχληαη πνιιά παξαδείγκαηα. 

 

Ο γξαπηφο ιφγνο δελ πξνζθέξεη ζην άηνκν ηε 

δπλαηφηεηα άκεζεο ιήςεο ζηνηρείσλ 

αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ 

ζπλνκηιεηή, νη αληηδξάζεηο θαη νη απνξίεο ηνπ, 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δσληαλή πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία. Ο γξάθσλ, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα 

γλσξίδεη πξαγκαηηθά πνηνο ήηαλ ν άκεζνο 

αληίθηππνο ησλ ιφγσλ ηνπ, νχηε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δψζεη άκεζα δηεπθξηλίζεηο θαη 

επεμεγήζεηο ζηνλ απνδέθηε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. 

ηνηρείν πνπ ηνλ σζεί βέβαηα λα επηδηψθεη ηε 

ζαθέζηεξε θαη πιεξέζηεξε δπλαηή δηαηχπσζε, 

ηνπ ζηεξεί φκσο ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε. 

 

 

 

 

Γελ είλαη πξνζηηφο ζηνλ 

κέζν άλζξσπν, αθνχ απαηηεί ηδηαίηεξεο 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο 

 

 
Πηγές 
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press 

www.kessaris.edu.gr/images/stories/Mathimata/lykeio/B/B_lykio_ekthesi/Sxediagramata/ΠΡΟΦΟΡΙΚ

Ο-ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ.pdf 
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http://vprassas.blogspot.gr/ 
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ΓΝΩΕΙ ΓΙΑ 

ΣΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΣΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΣΟΝ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΣΗ ΦΤΗ 
ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

 

ΒΑΙΚΟ ΤΛΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

                                                                      Μήλπκα/πξνηάζεηο            

 

 

 

Δίλαη παξνχζα ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη κε απηήλ ν άλζξσπνο πξάηηεη, 

αλαπαξηζηά θαη αθεγείηαη ηηο πξάμεηο ηνπ. Απηή απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε 

ζπλεξγαζία ησλ πξψησλ αλζξψπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε κεηαιιαγή ησλ απιψλ θνηλσληψλ ζε 

νξγαλσκέλεο πνιηηείεο κέζσ ηεο δηαηχπσζεο γξαπηψλ λφκσλ. 

 

Απνηειέζκαηα ζην άηνκν 

Δπηρεηξήκαηα Απνηειέζκαηα 

Αλάπηπμε πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ 

Με ηε γιψζζα νη άλζξσπνη 

Αλαπηύζζνληαη πλεπκαηηθά  

 Ολνκάδνπλ θαη ηαμηλνκνχλ ηνλ θφζκν 

 Μαζαίλνπλ-απνθηνχλ γλψζεηο 

 Δθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο 

ηνπο κε εηξκφ, ινγηθή, αιιεινπρία 

 Δθθξάδνπλ απνξίεο 

 Κξίλνπλ-αμηνινγνχλ 

 Ακθηζβεηνχλ 

 Δμεγνχλ 

 Γηδάζθνπλ, κεηαδίδνπλ γλψζεηο 

 Δμηζηνξνχλ, δηεγνχληαη (γεγνλφηα, 

εκπεηξίεο, βηψκαηα θ.ιπ.) 

 Πεξηγξάθνπλ (πξφζσπα, ηφπνπο, 

θαηαζηάζεηο, ελέξγεηεο) 

 πκκεηέρνπλ ζην δηάινγν 

 Δπηρεηξεκαηνινγνχλ 

Γλψζεηο 

-Οδεγεί ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θξίζεο. 

- Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα ηθαλνπνηήζεη 

ηε θηινκάζεηά ηνπ.  

-Σν βνεζά λα θηάζεη ζηελ αλζξσπνγλσζία, 

θαζψο θαη ζηε γλψζε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.   

-Καηεπζχλεηαη πξνο ηε παηδεία θαη ηε γλψζε, 

ζηνηρεία πνπ απαιιάζζνπλ απφ ηελ πλεπκαηηθή 

κνλνκέξεηα ηνπ θαηξνχ καο.  

Γηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο-ζθέςε-θξηηηθή 

ηθαλφηεηα 

Όζν πην ζχλζεηα θαη νινθιεξσκέλα εθθξάδεηαη 

έλαο άλζξσπνο, ηφζν πεξηζζφηεξν θηλεηνπνηεί ην 

πλεχκα ηνπ, θαη αληίζηξνθα, φζν πην 

θαιιηεξγεκέλνο είλαη πλεπκαηηθά, ηφζν πην 

πινχζηα εθθξαζηηθά κέζα ρξεζηκνπνηεί. 

ΓΛΩΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Πομπός Δέκτης 
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 Πείζνπλ, αλαζθεπάδνπλ επηρεηξήκαηα 

 Γηαβάδνπλ θείκελα (επηζηεκνληθά, 

ηζηνξηθά, άξζξα, δηαθεκίζεηο θ.ιπ.) 

 Γξάθνπλ θείκελα (ινγνηερληθά, θείκελα 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξαθηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο δσήο, εκεξνιφγην, 

ζεκεηψζεηο, πεξηιήςεηο, 

απνκλεκνλεχκαηα, νδεγίεο θ.ιπ 

 Μεηαδίδνληαη νη εηδήζεηο, ζρφιηα γηα ηελ 

επηθαηξφηεηα 

 Αλαγλσξίδνπλ ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο 

Αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

γιψζζαο ηεο δηαθήκηζεο, ηεο γιψζζαο 

ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

θηινζνθηθνχ ιφγνπ 

 

 

 

-Δπηηξέπεη ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπ 

αηφκνπ, ηε ζθαηξηθή ελεκέξσζε ηνπ ελάληηα ζε 

θαηλφκελα παξαπιεξνθφξεζεο θαη πξνπαγάλδαο, 

πνπ αξθεηά ζπρλά πξνσζνχλ ζήκεξα ηα 

νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα.  

-Διέγρεη επίζεο ηα κελχκαηα, πνπ ζήκεξα 

δέρεηαη κε θαηαηγηζηηθφ ηξφπν 

Γηάινγνο 

-Γηακνξθψλνληαο ην θαηάιιειν θξηηηθφ 

ππφβαζξν, ν άλζξσπνο νδεγείηαη ζηελ 

πλεπκαηηθή ειεπζεξία, είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη 

ηε δηαθσλία ηνπ κέζσ ηεο γιψζζαο-ιφγνπ θαη λα 

πξνβάιιεη ηηο ζεηηθέο ηνπ αληηπξνηάζεηο.  

Λεμηιφγην  

-Η ζθέςε, ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ κε κηα 

ιέμε λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ 

θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, εκπινπηίδεη ηε 

γιψζζα κε λέα ζηνηρεία 

Δπαηζζεηνπνίεζε 

γηα θνηλσληθά ζέκαηα 

Γηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο 

 

 

Δπηρεηξήκαηα 

 

Απνηέιεζκα 

Δηακόξθσζε εζληθήο ζπλείδεζεο 

Μεηάδνζε γλψζεσλ, αμηψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο 

 

θπξειαηείηαη   ε εζληθή ηαπηφηεηα ελφο ιανχ 

θαη κε ηε γλψζε ηεο ν πνιίηεο θαιιηεξγεί ηελ 

εζληθή ηνπ ζπλείδεζε, ελδπλακψλεη ην εζληθφ 

ηνπ θξφλεκα θαη κάρεηαη, αλ ρξεηαζηεί, γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο εζληθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο, πνπ 

απεηιείηαη απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο, γηαηί 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ άξξεθηε ζρέζε γιψζζαο 

παηξίδαο. 

 

 

Δπηρεηξήκαηα 

 

Απνηειέζκαηα 

Εθθξάδνπλ ηνλ ςπρηθό ηνπο θόζκν 

Με ηε γιψζζα νη άλζξσπνη εθθξάδνπλ, 

εμσηεξηθεχνπλ  ζπλαηζζήκαηα, ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπο θφζκν, ηηο επαηζζεζίεο 

 

-Σν άηνκν κπνξεί λα εθθξάζεη κε ζαθήλεηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε επηδηψθνληαο 

κηα νξηζκέλε αληίδξαζε ή αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

γχξσ ηνπ  

-Καιιηεξγνχληαη νη ζρέζεηο,  ιχλνληαη νη 

παξεμεγήζεηο , έξρνληαη πην θνληά νη άλζξσπνη.. 

- Η έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ιεηηνπξγεί 

θαηά ηξφπν ζεηηθφ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, αιιά 

θαη ζηε γεληθφηεξε ζπλχπαξμε ησλ αηφκσλ, 

αθνχ θαζηζηά ζαθέο πσο φινη νη άλζξσπνη -

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηε ζξεζθεία ή ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπο- έρνπλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα, 

θαη άξα παξφκνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο. 
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Δπηρεηξήκαηα 

 

Απνηειέζκαηα 

Κνηλσληθνπνίεζε 

Μεηάδνζε γλψζεσλ 

Δπηβξαβεχζεηο 

Δπηπιήμεηο 

Γηδαζθαιία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Δπηθνηλσλνχλ κε…, δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο… 

(νηθνγέλεηα, θίινη, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

νκάδεο αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο, πνιηηηθέο) 
-Οη άλζξσπνη θαηνξζψλνπλ ράξε ζηε γιψζζα λα 

εδξαηψζνπλ ηηο θηιηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, φπσο θαη ηηο ζρέζεηο έξσηα θαη αγάπεο  

-Δπηιχνληαη πξνβιήκαηα, επηηπγράλεηαη ε 

αιιεινθαηαλφεζε 

-Μαζαίλνπλ ξφινπο, ππνρξεψζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο, ζπλεξγάδνληαη, επηθνηλσλνχλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο. 

 

 

 

 

Δπηρεηξήκαηα Απνηέιεζκα 

Πνιηηηθνπνίεζε 

Οη άλζξσπνη κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν 

ελεκεξψλνληαη γηα  

-ηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο 

-ηα είδε ησλ πνιηηεπκάησλ 

-ηνπο λφκνπο, ηνπο ζεζκνχο 

-ηε γιψζζα ηεο εμνπζίαο, ηνλ πνιηηηθφ ιφγν,  

-ηελ πξνπαγάλδα 

Ο πνιηηηθφο ιφγνο γελλήζεθε κε ηε γιψζζα.  

 

πλζήθεο-πξνυπνζέζεηο 

Σν ηδεψδεο πνιίηεπκα, ε δεκνθξαηία, ζηεξίδεηαη 

ζην δηάινγν θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο Τπάξρεη ινηπφλ κηα 

διαλεκηική ζτέζη γλώζζας / λόγοσ και 

δημοκραηίας.  

 

 

Ειεπζεξία ιόγνπ 

 

 

Η θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ απφ κέξνπο 

ηνπ γισζζηθά θαιιηεξγεκέλνπ πνιίηε νδεγεί 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κέζσλ δεκαγσγίαο θαη 

πξνπαγάλδαο, ηεο ηπθιήο θνκκαηηθνπνίεζεο θαη 

ηνπ ιατθηζκνχ, ελψ αληίζεηα ζηεξίδεη ηε γφληκε 

πνιηηηθή αληηπαξάζεζε θαη ηελ πνιπθσλία.  

 

 

 

Δθηφο απφ ηε δηεθδίθεζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ, ν 

πνιίηεο κέζσ απηήο αζθεί έιεγρν ζηελ εμνπζία 

ζηειηηεχνληαο θάζε κνξθή αδηθίαο ή 

παξαβίαζεο. 

Με ην ιφγν νη πνιίηεο δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο, αγσλίδνληαη γηα ειεπζεξία, δηθαηνζχλε θαη 

αμηνθξαηία 

 

ε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο θαη ειεπζεξνηππίαο 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζάξξνπο, ηεο παξξεζίαο θαη ηεο 

απνθαζηζηηθφηεηαο, δειαδή ησλ αξεηψλ εθείλσλ 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε. 
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Δπηρεηξήκαηα Απνηειέζκαηα 

Ηζηθνπνίεζε 

 

Με δηάινγν, λνπζεζίεο, επηπιήμεηο, θξηηηθή, 

 

 

 

Μέζσ ηνπ  πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

δηαηεξνχληαη θαη κεηαδίδνληαη δηαρξνληθέο αμίεο, 

φπσο ην κέηξν, ν αλζξσπηζκφο, ε δεκνθξαηία , ε 

ππεπζπλφηεηα, ν ζεβαζκφο θ.ιπ 

 

 

Η επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή  

 

Οη άλζξσπνη δηαπαηδαγσγνχληαη , γίλνληαη 

ζπλεξγάζηκνη, πξνζαξκνζηηθνί, αλεθηηθνί ζην 

δηαθνξεηηθφ, δηαιιαθηηθνί.  

 

Καιιηεξγείηαη ε εζηθή θαη ηίζεληαη πςεινί 

ζηφρνη θαη ηδαληθά  

 

 

 

 

κπεί ηνλ άλζξσπν ζηελ ππεπζπλφηεηα, θαη ηε 

δπλαηφηεηα απηνθξηηηθήο, ψζηε λα απαιιαγεί 

απφ πάζε θαη αδπλακίεο. 

 

 

Δπηρεηξήκαηα Απνηειέζκαηα 

Καιιηέξγεηα νηθνπκεληθνύ  πλεύκαηνο 

Με ηα γξαπηά θαη πξνθνξηθά θείκελα 

νη άλζξσπνη απνθηνχλ γλψζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

άιισλ εζλψλ, θαηαλννχλ, απνδέρνληαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα 

 

Γισζζνκάζεηα 

Η γιψζζα ζπκβάιιεη θαη ζηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ιαψλ.  

Γεκηνπξγνχληαη δεζκνί θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Δίλαη ζεκαληηθή ε πξνζθνξά ηεο γηα ηελ 

αληαιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ησλ ιαψλ, ηελ 

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο δηεζληζκνχ ρσξίο φκσο 

ηζνπέδσζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε ιανχ, γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο, θαη εηδηθά ζήκεξα, ηε 

γφληκε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα . 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 

Επηζηήκε-ηερλνινγία 

Η αλάπηπμε ησλ Δπηζηεκψλ ζηεξίρηεθε ζηε κειέηε, ζηε ζχγθξηζε, ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

ζηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ ελλνηψλ, πνπ πεηπραίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

γιψζζαο. Η έθθξαζε ηδεψλ θαη ζπιινγηζκψλ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε, φρη κφλν απιψλ 

θαζεκεξηλψλ πξάμεσλ ή βειηηψζεσλ, αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ πλεπκαηηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ. 
 

Εθπαίδεπζε 

Η γιψζζα απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν κεηάδνζεο γλψζεσλ, θαζψο θαζηζηά εθηθηή, φρη 

κφλν ηε κειέηε γξαπηψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη ηε δηεμνδηθή πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, κε ηελ παξάιιειε απνζαθήληζε ελλνηψλ 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ην καζεηή.   
 

Οηθνλνκία 

Η νηθνλνκηθή δσή δηεπθνιχλεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαζψο 

πξνάγνληαη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ακβιχλνληαη νη αληηζέζεηο θαη επηιχνληαη ηα 
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νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαιιηεξγείηαη ε εηδηθή γλψζε θαη αλαβαζκίδεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν.  

 

Νόκνη 

Δπίζεο, κε ην ιφγν δηαηππψλνληαη αιιά θαη αλαπξνζαξκφδνληαη νη λφκνη, ηα άηνκα επηηεινχλ κε 

ζπλελλφεζε θαη θαηαλφεζε ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο, επηθέξνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζεζκψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.  

 

Σέρλε 

Η γιψζζα, άιισζηε, επηηξέπεη ηελ εμσηεξίθεπζε ελφο αθφκε βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο· ηεο θαληαζίαο. Η γιψζζα είλαη πεδίν δεκηνπξγίαο , γφληκν έδαθνο γηα ηελ 

έθθξαζε θαιιηηερληθψλ αλεζπρηψλ. Σν ζέαηξν, ε πνίεζε, ε ινγνηερλία είλαη δηέμνδνη ησλ 

θαιιηηερληθψλ αλαδεηήζεσλ, πνπ δελ απνθνξηίδνπλ κφλν ηνπο δεκηνπξγνχο αιιά αλαβαζκίδνπλ 

πνηνηηθά θαη ηε δηθή καο δσή. 

 

Δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνύ 

Υσξίο ηε γιψζζα, νη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο θαηαθηήζεηο θαη εκπεηξίεο δε ζα κεηαδίδνληαλ απφ γεληά 

ζε γεληά, αιιά ν άλζξσπνο ζα ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα μεθηλά θάζε θνξά απφ ην κεδέλ. 

Ο γξαπηφο ιφγνο ζπληζηά βαζηθφ κέζν δηαηήξεζεο ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ ελφο έζλνπο, 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηηο λεφηεξεο γεληέο λα γλσξίζνπλ ηφζν ηε ινγνηερληθή φζν θαη 

ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο. 
 

Επηβίσζε εζλώλ  
 Η ηζηνξηθή επηβίσζε ελφο έζλνπο εμαξηάηαη απνθαζηζηηθά απφ ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο, ελψ ε 

παξαθκή ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απψιεηα ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη Έιιελεο επί 

Σνπξθνθξαηίαο, πνπ νθείινπλ ηελ αληνρή ηνπο ζηε γιψζζα , γηαηί κε απηήλ εμέθξαδαλ ηα 

πξνβιήκαηα, ηνπο πφζνπο θαη ηα νξάκαηά ηνπο. Με ηε ζπκβνιή ηνπ ιφγνπ δηαηεξνχληαη ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα, ε ζξεζθεία θαη ε παξάδνζε ελφο ηφπνπ, εθθξάδνληαη νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη, 

πινπνηψληαο ηε βαξπζήκαληε απνζηνιή ηνπο θαη δηαθπιάζζεηαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ελφο 

ιανχ. Δηδηθά ζήκεξα, πνπ ην θιίκα επλνεί ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ παξάδνζε θαη θπξηαξρεί ε 

μελνκαλία, ελψ ε ηειεφξαζε εληζρχεη ηνλ πνιηηηζηηθφ επεθηαηηζκφ ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε γισζζηθή παηδεία σο κέζν άκπλαο ελφο αλαπηπζζφκελνπ κάιηζηα ιανχ, φπσο ν 

ειιεληθφο. Ο Φπράξεο ζπλήζηδε λα ιέεη φηη «γιψζζα θαη παηξίδα είλαη ην ίδην». 

 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο γιψζζαο, έλα θαηλφκελν θαζαξά θνηλσληθφ  

Γιψζζα θαη Παηδεία (ηνπ Γεκήηξε Σνκπατδε) 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Θέκαηα 

Πιεξνθνξίεο 

Λνγηθέο ζρέζεηο 

     Λέκε ζπλήζσο θαη πηζηεχνπκε πσο ε γιψζζα είλαη ην κέζν 

επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο ή ην κέζν κε ην νπνίν ν 

άλζξσπνο εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ. 

Οπσζδήπνηε, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη έλα εθθξαζηηθφ κέζν ή 

φξγαλν επηθνηλσλίαο. Χζηφζν νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

(γισζζνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θηι.) ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

έδσζαλ ζην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο –έλα θαηλφκελν θαζαξά 

θνηλσληθφ – λέεο δηαζηάζεηο: δε ζα κηιήζνπκε ηψξα γηα ην φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε γιψζζα ζεσξήζεθε σο έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ εζληθή 
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αλεμαξηεζία ελφο ιανχ& ζα παξαιείςνπκε επίζεο ην γεγνλφο φηη 

ππνγξακκίδεηαη νινέλα πεξηζζφηεξν ε ζπκβνιή ηεο γιψζζαο ζηελ 

εζληθή ελφηεηα, έηζη πνπ ζήκεξα ηα θξάηε λα είλαη, ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνςεθία, θξάηε «γισζζηθά», δειαδή νκφγισζζα& θη 

αθφκα δε ζα θάλνπκε ιφγν γηα ηε ζρέζε ηεο γιψζζαο κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή εμέιημε ελφο ιανχ. Θα κηιήζνπκε 

κνλάρα γηα ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ηεο γιψζζαο κε ηελ αλζξψπηλε 

ζθέςε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ. 

     Οη έξεπλεο πνπ άξρηζαλ απφ ηνλ Πιάησλα θαη ηνπο ησηθνχο θαη 

πχθλσζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εμέηαζαλ επίκνλα ην δήηεκα ησλ 

ζρέζεσλ ηεο γιψζζαο κε ηε ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ. Καη –αλ θαη ηα 

πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ δελ είλαη αθφκα νξηζηηθά- φζνη 

αζρνιήζεθαλ κε ηε θηινζνθία ηεο γιψζζαο δέρζεθαλ πσο ε γιψζζα 

δελ είλαη απιψο έλα «κέζν» ή «φξγαλν», δειαδή έλα εξγαιείν ηνπ 

αλζξψπνπ, κε ην νπνίν εθθξάδεηαη θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξν κηα ηδηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ζπνπδαία φζν θαη ε χπαξμή ηνπ, κηα ηδηφηεηα πνπ ηνπ 

αλήθεη θαηά ηξφπν κνλαδηθφ, ρσξίο λα είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί θάηη 

αλάινγν ζε άιινπο νξγαληζκνχο. Η ςπρνινγηθή αλάιπζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ έδεημε φηη ε γιψζζα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

ζθέςε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή καο δσή σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ χπαξμή ηνπο. Γηαηί ν άλζξσπνο ζθέθηεηαη κε ιέμεηο θαη 

εηθφλεο, θαη ρσξίο ηε γισζζηθή έθθξαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ππάξρεη νξγαλσκέλε ζθέςε, γηαηί «ε ζθέςε αλαδχεηαη καδί κε ηε 

κνξθή πνπ ηελ εθθξάδεη». Με ηελ έλλνηα απηή, ε γιψζζα δελ είλαη, 

φπσο πηζηεχνπλ γεληθά, ην κέζν κε ην νπνίν εθθξάδεηαη ε 

αλζξψπηλε ζθέςε (κέζν πνπ, άξα, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

θάπνην άιιν – ήρνπο, φγθνπο, ρξψκαηα θιπ.), αιιά ε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε πνπ δίλεη ζηε ζθέςε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηεο. 

     Δπνκέλσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπιινγηδφκαζηε ρσξίο γιψζζα, 

γηαηί είκαζηε αλίθαλνη λα θάλνπκε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εηθφλα 

θαη ηε ζθέςε, θαζψο θαη λα θαηαιάβνπκε φηη ν ιφγνο δελ ηαπηίδεηαη 

κε ηνλ αθνπζηηθφ ζπκβνιηζκφ ηνπ. Πξαγκαηηθά ε γιψζζα, κε φινλ 

ηνλ πλεπκαηηθφ νπιηζκφ πνπ έρεη δηακνξθσζεί κέζα ηεο, θάλεη 

«θαηνρή» ζην λέν άλζξσπν φζν βξίζθεη ζ’ απηφλ έλα λέν δέθηε ηεο 

ρξήζεο ηεο. Απηή θπξηαξρεί ζηε ζθέςε ηνπ θαη ηελ θαηεξγάδεηαη. 

Όπσο ην έρεη δηαπηζηψζεη επηηπρεκέλα έλαο Γεξκαλφο ζνθφο «ιέκε 

θαηέρσ κηαλ γιψζζα αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθείλε καο 

θαηέρεη». Φαίλεηαη έηζη θαζαξά φηη ε ζπκβνιή ηεο γιψζζαο ζηελ 

παηδεία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζεκειηψδεο: ε γιψζζα είλαη ν 

απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ χπαξμε εθείλεο, ην κέζν κε ην νπνίν ε 

παηδεία ηνπ αηφκνπ νινθιεξψλεηαη θαη ην ζηήξηγκα πνπ ζπλερψο, ζε 

φιε ηε δσή ηνπ, ζεκειηψλεη ηε κφξθσζε. Έηζη νη φξνη «παηδεία» θαη 

«γιψζζα» δελ είλαη δπλαηφλ λα μερσξηζηνχλ. 

 

 

Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (πεξίπνπ 100 ιέμεηο) 

 ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο. 

Πνηνη ηξφπνη πεηζνχο αμηνπνηνχληαη ζηε 2
ε
 παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ. 

ε πνηα θαηεγνξία θεηκεληθψλ εηδψλ αλήθεη ην απφζπαζκα πνπ δηαβάζαηε; 

Με πνηα επηρεηξήκαηα ν ζπγγξαθέαο απνδεηθλχεη φηη ε ζθέςε θαη ε γιψζζα είλαη αιιειέλδεηεο; 

Με πνηα επηρεηξήκαηα ν ζπγγξαθέαο απνδεηθλχεη φηη γιψζζα θαη παηδεία είλαη αιιειέλδεηεο; 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

 

H γιψζζα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έθθξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ, ιεηηνπξγία θαζ’ εαπηήλ ζπνπδαία ζηελ χπαξμή ηνπ, 

θαζψο θαη κε ηελ απφ απηήλ ππεξεηνχκελε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ.[...] Γελ είλαη φκσο ε γιψζζα ν κφλνο 

εθθξαζηηθφο ηξφπνο ηνπ αλζξψπνπ. Δθθξαζηηθφο ηξφπνο ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη θαη ε άλαξζξε θσλή, θάηη πξνγισζζηθφ, είηε ε 

εθθψλεζε έξξπζκσλ ήρσλ, ε γελλεηηθή ηεο κνπζηθήο. 

Δθθξαζηηθφο ηξφπνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαη ε θάπσο ξπζκηθή 

δφλεζε ηνπ ζψκαηνο, ε γελλεηηθή ηνπ ρνξνχ. Δθθξαζηηθφο 

ηξφπνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη θαη ε ράξαμε γξαθήκαηνο είηε ε 

πιαζηηθή δηακφξθσζε θάπνηνπ πιηθνχ, απαξρέο ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ.  

H γιψζζα, φκσο, ππεξέρεη απφ ηνπο άιινπο απηνχο 

εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ηνπ αλζξψπνπ. Η γιψζζα έρεη ην 

πξνλφκην λα εθθξάδεη ηηο επηηεχμεηο ηεο δηάλνηαο ηνπ 

αλζξψπνπ, απεηξνδχλακεο ζηε δξάζε ηεο πξνο γλψζε ηνπ 

θφζκνπ θαη πξνο δηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ 

θαη άξα πξνο ζπληήξεζε ηεο δσήο ηνπ. Η γιψζζα είλαη θαη’ 

εμνρήλ πξφζθνξε πξνο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, άξα 

θαη πξνο ζχκπεμε
1
 

θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, απαξαίηεηεο 

γηα ηε ζπληήξεζε ηεο δσήο θαη ηελ ππαξμηαθή πξναγσγή ηνπ 

αλζξψπνπ, θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

ηε ζπληήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη άιινη εθθξαζηηθνί ηξφπνη 

ζπκβάιινπλ επηθνπξηθά είηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ χπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ  πνιηηηζκνχ. Δλψ ρσξίο γιψζζα δελ ππάξρεη θνηλσλία, νχηε 

πνιηηηζκφο.[...] Όπνηα έμνρε αμία θαη αλ έρνπλ ηα θαιιηηερληθά 

έξγα ηνπ Φεηδίνπ, ππέξηεξε αμία έρνπλ ηα κε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ππεξεηεκέλα ή θαη δηαπιαζκέλα θάπσο θηινζνθηθά 

έξγα ηνπ Πιάησλνο. Η επηξξνή, έζησ έκκεζα, ηνπ ιφγνπ ηνπ 

Πιάησλνο ζηελ κεη’ απηφλ Ιζηνξία θαη ζηε ζεκεξηλή δσή ηεο 

αλζξσπφηεηαο είλαη πνιχ ελεξγφηεξε θαη βαζχηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε επηξξνή ηεο ηέρλεο ηνπ Φεηδίνπ.[...]  

     Κάζε γιψζζα είλαη θαζξέθηηζκα ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο 

εζνηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ νηθείνπ ιανχ, αιιά θαη ζηνηρείν 

έθδειν ηεο δηαθνξηζηηθήο ηνπ απφ ηνπο «μέλνπο» ιανχο 

ηδηνζπζηαζίαο ηνπ. Δίλαη φκσο θαη παηδαγσγφο ησλ αλζξψπσλ 

θάζε ιανχ ε εζληθή ηνπ γιψζζα, θαζψο κε ηελ εθκάζεζε θαη 

ρξήζε ηεο ε θάζε γελεά ηνπ εκβαπηίδεηαη θάπσο ζηνλ 

πνιηηηζκφ, ηνλ δεκηνπξγεκέλν απφ ηηο πξνεγνχκελεο γελεέο 

ηνπ. Απνηειεί άξα γηα θάζε ιαφ ε γιψζζα ηνπ θχξην 

πλεπκαηηθφ αγαζφ ηνπ. Καη είλαη πξψηηζην θαζήθνλ ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ, σο ππεχζπλσλ γηα ηε 

δηαθχιαμε ηνπ εζληθνχ απηνχ πινχηνπ ε αδηάιεηπηε κέξηκλα 

πξνο αλεπηηήδεπηε θαιιηέπεηα
2
, κε νξζή ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη 

άςνγε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο γξακκαηηθήο, ηεο θηινζνθηθήο 

απηήο λνκνζεζίαο ηεο γιψζζαο. Καη απηφ ηζρχεη θαη’ εμνρήλ, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ππφ δηάπιαζε πάιη ζηελ επνρή καο 

ειιεληθή γιψζζα, ηελ δίθαηα πκλεκέλε ζηελ αξραία κνξθή ηεο 

απφ ηνλ Gibbon, σο «κνπζηθψηαηε θαη γνληκψηαηε γιψζζα...» 
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θαη απφ ηνλ Παιακά [...] κε ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο 

«Αζθξαίνο»: «ηα ιφγηα ηεο επθξαίλνπλ / ησλ αεδνληψλ ηα 

νλείξαηα θαη ησλ πεξηζηεξηψλ / θαη ηνπο αιαθξνΐζθησηνπο 

καγεχνπλ». Δμ άιινπ, ηελ επιαβηθή θξνληίδα γηα ηε γιψζζα 

παξαγγέιιεη ν Γηνλχζηνο νισκφο, ν εκπλεπζκέλνο απηφο 

αιαθξνΐζθησηνο, κε ηε δήισζή ηνπ «Μήγαξηο
3

 

έρσ άιιν ζην 

λνπ, πάξεμ
4
 

ειεπζεξία θαη γιψζζα;». 

 

Κσλζηαληίλνπ Ι. Γεζπνηφπνπινπ, Αθαδεκατθνχ, 

Φηινζνθία θαη ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 

Αζήλα 2001, ζζ. 174-182.  
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