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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ – ΕΝΟΤΗΤΑ 2η – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

«Η ΑΞΙΑ της ΓΛΩΣΣΑΣ» 

 

 

Γλώσσα, με την ευρύτερη έννοια, συνιστά οποιοδήποτε σύνολο ή 

σύστημα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσεων, που 

συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας, που αποτελεί μέσο ανταλλαγής 

μηνυμάτων. 

Ειδικότερα, ο κατά ομάδες, κυρίως έθνη, καθιερωμένος κώδικας 

επικοινωνίας, που συνίσταται στην απόδοση συγκεκριμένων σημασιών με 

λέξεις και εκφράσεις (τόσο ως εσωτερικό οργανωμένο γραμματικό, 

συντακτικό και λεξιλογικό σύστημα, ως «λόγος», όσο και ως πράξη, 

εφαρμογή, δηλαδή ως «ομιλία»). 

 

Η αξία της γλώσσας 

 

- Η γλώσσα αποτελεί ένα πολυδύναμο εκφραστικό μέσο, αφού επιτρέπει 

στον άνθρωπο να εκφράσει από τις απλούστερες ιδέες ή και πληροφορίες 

που του είναι αναγκαίες στον καθημερινό βίο, μέχρι τα υψηλότερα 

διανοήματα που μπορούν να επηρεάσουν βαθύτατα ποικίλες εκφάνσεις 

της κοινωνίας. 

 

- Χάρη στη γλώσσα, επομένως, καθίσταται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ 

των ανθρώπων, καθώς μέσω αυτής είναι δυνατή η πλήρης έκφραση 

συναισθημάτων, ιδεών, αλλά και απλών πληροφοριών. 

 

- Ειδικότερα, η έκφραση των συναισθημάτων επιτρέπει στους ανθρώπους 

τη βάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς τους παρέχει τη 

δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής γνωριμίας, αλλά και την ευκαιρία 

τροποποίησης της συμπεριφοράς τους, όταν διαπιστώνεται πως αυτή 

επενεργεί αρνητικά στο άλλο άτομο. 

 

- Η έκφραση ιδεών και συλλογισμών επιτρέπει την πραγματοποίηση, όχι 

μόνο απλών καθημερινών πράξεων ή βελτιώσεων, αλλά και την 

υλοποίηση σημαντικών πνευματικών, επιστημονικών και τεχνολογικών 

επιτευγμάτων. 

 

- Η γλώσσα, άλλωστε, επιτρέπει την εξωτερίκευση ενός ακόμη βασικού 

στοιχείου της ανθρώπινης προσωπικότητας· της φαντασίας. Έτσι, με τη 

βοήθεια του γλωσσικού κώδικα το άτομο μπορεί να αποκαλύψει και να 

διατυπώσει εκείνες τις σκέψεις του που υπερβαίνουν τα όρια του 

πραγματικού, και τα οποία συχνά βρίσκουν την ιδανική τους έκφραση στα 

έργα της λογοτεχνίας. 
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Ειδικότερα: 

 

Πνευματικός τομέας: 

- Με τη συνδρομή της γλώσσας -κυρίως μέσω του γραπτού λόγου- το 

άτομο κατορθώνει να έρθει σε επαφή με τα πνευματικά δημιουργήματα 

παλαιότερων εποχών, αλλά και με το τρέχον γνωστικό υλικό των 

διαφόρων επιστημών, επιτυγχάνοντας τον εμπλουτισμό των γνώσεών 

του και φυσικά τη γενικότερη πνευματική του καλλιέργεια. 

 

- Η γλώσσα, άλλωστε, αποτελεί το βασικό εργαλείο μετάδοσης γνώσεων, 

καθώς καθιστά εφικτή, όχι μόνο τη μελέτη γραπτών κειμένων, αλλά και 

τη διεξοδική προφορική παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων από 

τους διδάσκοντες, με την παράλληλη αποσαφήνιση εννοιών που 

δυσχεραίνουν το μαθητή.   

 

- Η σύνδεση της γλώσσας με τη συνολική ενίσχυση των πνευματικών και 

διανοητικών λειτουργιών του ατόμου είναι προφανής, υπό την έννοια πως 

ο γλωσσικός κώδικας αποτελεί βασικό φορέα σκέψης και συλλογισμών. Η 

διεύρυνση, επομένως, της γλωσσικής δεξιότητας του ατόμου, όπως και 

του λεξιλογίου του, προσφέρει το αναγκαίο υλικό για την επίτευξη νέων 

και πιο σύνθετων συλλογισμών, που ενισχύουν την αντιληπτική του 

ικανότητα. 

 

- Η γλώσσα ως μέσο πειθούς ωθεί το άτομο στην ενίσχυση της ικανότητάς 

του να διαρθρώνει κατά τρόπο λογικό τις σκέψεις του, να σχηματίζει 

επιχειρήματα και να επιτυγχάνει έτσι την αποτελεσματικότερη δυνατή 

επικοινωνία. 

 

- Ο γραπτός λόγος συνιστά βασικό μέσο διατήρησης του πνευματικού 

πολιτισμού ενός έθνους, παρέχοντας τη δυνατότητα στις νεότερες γενιές 

να γνωρίσουν τόσο τη λογοτεχνική όσο και την ιστορική παράδοση του 

τόπου τους. 

 

Κοινωνικός & πολιτικός τομέας: 

- Η γλώσσα και ειδικότερα η μέσω αυτής δυνατότητα του διαλόγου 

καθιστά εφικτή την επικοινωνία, και άρα τη γνωριμία μεταξύ ατόμων, 

επιτρέποντας έτσι την κοινωνικοποίησή τους. Οι άνθρωποι κατορθώνουν 

χάρη στη γλώσσα να εδραιώσουν τις φιλικές και επαγγελματικές τους 

σχέσεις, όπως και τις σχέσεις έρωτα και αγάπης. 

 

- Σε ό,τι αφορά, μάλιστα, τα πολιτικά θέματα, η γλώσσα και ο διάλογος 

επιτρέπουν την διατύπωση απόψεων, αλλά και την άσκηση κριτικού 
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ελέγχου στις αποφάσεις και τις δράσεις των πολιτικών. Προκύπτει, έτσι, η 

ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, εφόσον κάθε πολίτης μπορεί να 

έχει ενεργό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. 

 

Ψυχολογικός τομέας 

- Η γλώσσα καθιστά δυνατή την εξωτερίκευση των συναισθημάτων του 

ατόμου, επιτρέποντας τόσο την εμβάθυνση των ανθρώπινων σχέσεων 

όσο και την εκτόνωση των εσωτερικών εντάσεων. Το άτομο μπορεί να 

εκφράσει με σαφήνεια τη συναισθηματική του κατάσταση επιδιώκοντας 

μια ορισμένη αντίδραση ή ανταπόκριση από τους γύρω του. 

 

- Η έκφραση των συναισθημάτων λειτουργεί κατά τρόπο θετικό στις 

ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στη γενικότερη συνύπαρξη των ατόμων, 

αφού καθιστά σαφές πως όλοι οι άνθρωποι -ανεξάρτητα από το φύλο, τη 

θρησκεία ή τον τόπο διαμονής τους- έχουν παρόμοια συναισθήματα, και 

άρα παρόμοιες συναισθηματικές ανάγκες. 

 

 
 


