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         Όηαλ ιέκε ιόγνο ελλννύκε «ηην απόδοζη ιδεών  και υστο-πνεσμαηικών 

εννοιών με ηη τρήζη ηης θφνής»(Μπακπηληώηεο,1998). Ο ιόγνο απνηειεί ηελ 

θύξηα έθθξαζε ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο νπνίαο νη γλώζεηο, νη 

πεπνηζήζεηο, νη απόςεηο, νη πιεξνθνξίεο, κπνξνύλ λα βησζνύλ, λα εμεγεζνύλ θαη λα 

κνηξαζηνύλ κε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ( Πξώηνπ, 2003).. 

       Από ηε γιώζζα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο  αλαπηύρζεθε ε έλλνηα ηνπ ιόγνπ 

από ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ. Ο ιόγνο απνηειεί αλζξώπηλν ραξαθηεξηζηηθό  

Εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη από ηελ ξίδα «ιεγ-» θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ξήκα 

«ιέγσ» . 

         Εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα ήηαλ θαη είλαη  επίθαηξε ε θξάζε ηνπ Σσθξάηε 

«μίλα μοσ για να δφ» ζέινληαο κ’ απηή ηελ ξήζε λα ηνλίζεη ηελ αμία ηνπ «ιόγνπ» 

ζηνλ άλζξσπν. 

            Η αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ θαη ηεο νκηιίαο, επηηειείηαη κέζα ζην νηθνγελεηαθό 

πιαίζην θαη βαζίδεηαη ζε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο. Μέζα ζε απηό ην πιαίζην ην παηδί 

εθδειώλεηηην επικοινφνιακή ηοσ πρόθεζη, αλαπηύζζεη θνηλά ζεκεία αλαθνξάο θαη 

δηεπξύλεη ζηγά-ζηγά ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηόηεηεο. 

            Η αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ είλαη κηα πνιύπινθε, πξννδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θσλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηελ απαξηίσζε απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζηνλ εγθέθαιν, ηελ ηθαλνπνηεηηθή πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ησλ ιεθηηθώλ 

εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξόηεηα. 

            Η δηαδξνκή απηή νδεγεί ην παηδί από ην ζηάδην ηεο πξν- ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο ζηελ θαηάθηεζε όισλ ησλ πηπρώλ ηεο γιώζζαο (θσλνινγηθήο, 

γξακκαηηθήο, ζπληαθηηθήο, ζεκαζηνινγηθήο, πξαγκαηνινγηθήο). Όηαλ έλα παηδί 

γελλεζεί ζσκαηηθά πγηέο, νη δύν ηειεπηαίνη παξάγνληεο απνθηνύλ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ. 

            Τν βξέθνο, επίζεο, από ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ παξάγεη ήρνπο. Τνλ 

πέκπην κήλα νη θσλεηηθέο ρνξδέο ηνπ έρνπλ σξηκάζεη θαη αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί 

δηθνύο ηνπ δηαθνξεηηθνύο ήρνπο γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ελήιηθν. Μέρξη λα 

ζπκπιεξώζεη ηνλ πξώην ρξόλν δσήο, ζα πεη πηζαλόηαηα ηελ πξώηε ηνπ ιέμε· 

            Από ηελ ειηθία ησλ 15 κελώλ θαη έπεηηα ην ιεμηιόγην ηνπ εκπινπηίδεηαη πνιύ 

γξήγνξα. Γύξσ ζηα δύν έηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξίπνπ 200 ιέμεηο θαη λα 

ζπλδπάδεη δύν έσο ηξεηο ιέμεηο καδί γηα λα ζρεκαηίζεη κηα ζύληνκε θξάζε. Σηε 

ζπλέρεηα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ε ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα 

ρξεζηκνπνηεί πξνηάζεηο κε όιν θαη πεξηζζόηεξεο ιέμεηο θαη πην πνιύπινθεο ζεκαζίεο 

απμάλεη ζηαδηαθά. 



        Σηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί παξνπζηάδεη νξγαληθό πξόβιεκα (ι.ρ. απώιεηα 

αθνήο), ρακειό λνεηηθό δπλακηθό, θνηλσληθή / ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ή εηδηθό 

γισζζηθό πξόβιεκα, εκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ιόγνπ- νκηιίαο –επηθνηλσλίαο ( 

Πξώηνπ, 2003).. 

 


