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 – ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                                                  

Γλώσσα κι εκπαίδευση

Όλων  των  ειδών  τα  διαγωνίσματα  και  οι  εξετάσεις  στα  σχολεία,  αλλά  ιδίως  το
μάθημα της Έκθεσης αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία ότι οι νέοι που τελειώνουν το Λύκειο
δεν  χειρίζονται  με  άνεση  την  επίσημη  γλώσσα,  ιδίως  τη  γραπτή  μορφή  της.  Αυτό  το
φαινόμενο δεν πρόκειται να εκλείψει όσο διάστημα η κοινωνία αντιδρά αποδίδοντας την
ευθύνη  στα  παιδιά  και  μοιρολογεί  για  την  παρακμή  της  ελληνικής  γλώσσας,  αντί  να
διορθώσει την πολύ κακή ποιότητα της γλωσσικής διδασκαλίας στα σχολεία.

Πράγματι, οι νέοι δεν χειρίζονται με άνεση την επίσημη γλώσσα, ιδίως στη γραπτή
μορφή της. Αυτό οφείλεται στη γλωσσική διδασκαλία από την πρώτη του Δημοτικού μέχρι
το  τέλος  του  Λυκείου.  Πρώτα πρώτα,  το  σχολείο  δεν  κάνει  τη  διάκριση  ανάμεσα στη
γραπτή και την προφορική γλώσσα. Κάνει το λάθος να θεωρεί το γραπτό λόγο πρότυπο,
πράγμα που  καταλήγει στη  μάταιη  προσπάθεια  να  μάθουν  οι  μαθητές  να  μιλάνε  σαν
σχολικά  βιβλία.  Αποτέλεσμα  είναι  ότι  αποστηθίζουν  τις  φράσεις  των  βιβλίων,  δηλαδή
ασκούν τη μνήμη τους, αλλά δεν εμπλουτίζουν το γλωσσικό δυναμικό τους.

Αδυνατούν τα παιδιά να μάθουν να χειρίζονται με άνεση τη γραπτή γλώσσα, αν δεν
καταλάβουν τη μεγάλη διαφορά του λόγου (της ομιλίας) από τη γραφή. Δε διδάσκονται ότι
αλλιώς  μιλάμε  και  αλλιώς  γράφουμε,  δηλαδή  δεν  μαθαίνουν  ότι  κάνουμε  διαφορετική
πράξη νοήματος μιλώντας και τελείως διαφορετική γράφοντας. Ο προφορικός λόγος έχει
διαφορετική οργάνωση, μεγάλη συντακτική περιπλοκή, χαλαρή δομή και μεγάλο μέρος του
νοήματος  το  παράγουν  και  εξωγλωσσικά  στοιχεία,  το  ύφος,  οι  χειρονομίες,  τα
επιφωνήματα, ο τονισμός, η έκφραση του προσώπου, τα κενά, οι αποσιωπήσεις κ.ο.κ.

Ο  γραπτός  λόγος  αντίθετα  είναι  στατικός  και  πυκνός.  Η  σύνταξή  του  είναι  πιο
στρωτή και πρέπει να ασκηθούν τα παιδιά στη λεξιλογική πυκνότητα που αντικαθιστά τα
φωνητικά και τα παραγλωσσικά νοήματα της ομιλίας. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος
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χρησιμοποιούνται  σε  διαφορετικές  συνθήκες,  ασκούν  τελείως  διαφορετικές  λειτουργίες
επικοινωνίας.  Ο  λόγος  είναι  δυναμικός,  μιλώντας  δημιουργεί  κανείς  συμβάντα,  ενώ
γράφοντας δημιουργεί κείμενα, δηλαδή αντικείμενα (πράγματα).

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο οι νέοι δεν μαθαίνουν αρκετά καλά την επίσημη
γραπτή γλώσσα είναι  ότι  αυτή  ακριβώς η επίσημη γλώσσα παρουσιάζεται  ως η  μόνη
«σωστή» γλώσσα. Δηλαδή, η επίσημη δεν παρουσιάζεται ως μία από τις διαλέκτους της
ελληνικής,  αλλά ως η μόνη σωστή εκδοχή του λόγου. Αποτέλεσμα είναι  ότι  οι  μαθητές
αντιμετωπίζονται  στα  σχολεία  ως  άτομα  που  μιλούν  μια  γλώσσα  «λαθεμένη».  Αυτό
σημαίνει ότι το σχολείο καταφρονεί τη μητρική γλώσσα των παιδιών (που για πολλά είναι
μια τοπική ή μια κοινωνική διάλεκτος).

Η μητρική γλώσσα, όμως, έχει για κάθε άνθρωπο πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η
γλώσσα των αισθημάτων και  των αισθήσεων.  Είναι  η  γλώσσα που  έμαθε  στα  πρώτα
χρόνια της ζωής του, και αυτή εκφράζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τον ψυχισμό του. Είναι
η  γλώσσα που μιλάει  το ασυνείδητό του.  Είναι  η γλώσσα που αυθόρμητα μιλάει  όταν
κυριαρχείται  από έντονα συναισθήματα (ενθουσιασμό ή απόγνωση), ακόμη κι όταν έχει
πολλά χρόνια προσαρμοστεί και μιλάει την επίσημη. Είναι η γλώσσα της οικειότητας, της
τρυφερότητας,  των παιδικών αναμνήσεων, η γλώσσα των οσμών και των χρωμάτων, η
γλώσσα της ψυχολογικής παλινδρόμησης, η πιο δικιά του γλώσσα ανάμεσα σε όλες τις
παραλλαγές και γλώσσες που μπορεί μετά τη μητρική να μάθει.

(Άννα Φραγκουδάκη, «ΤΑ ΝΕΑ»)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

         

  1Δραστηριότητα η

Α1. Για ποιο λόγο «οι νέοι δεν χειρίζονται με άνεση την επίσημη γλώσσα, ιδίως στη γραπτή
μορφή της» σύμφωνα με την αρθρογράφο; Απαντήστε σε μία παράγραφο 100 λέξεων.

 (Μονάδες 15)
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Α2. Επιβεβαιώστε  ή  απορρίψτε  το  περιεχόμενο  των  ακόλουθων  προτάσεων  από  το
κείμενο  γράφοντας  Σωστό  ή  Λάθος.  Στη  συνέχεια  τεκμηριώστε  την  απάντησή  σας
κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένο σημείο του κειμένου.

• Τα παιδιά  έχουν  μερίδιο  ευθύνης  για  την  ανικανότητά  τους  να  χειριστούν  όπως
πρέπει τον γραπτό λόγο. 

• Η αποστήθιση των γραπτών κειμένων κάθε άλλο παρά βοηθά στη βελτίωση του
προφορικού λόγου.

• Η σωστός χειρισμός του γραπτού λόγου προϋποθέτει την κατανόηση της διαφοράς
γραπτής και προφορικής ομιλίας. 

• Η  επίσημη  γραπτή  γλώσσα  είναι  μια  μορφή  διαλέκτου,  όπως  η  μητρική  και  η
κοινωνική.

• Η  μητρική  γλώσσα  είναι  δεν  αναιρείται  ποτέ,  συνεχώς  ανακαλείται  από  τον
άνθρωπο για να εκφραστεί στις ιδιαίτερες, πιο αυθόρμητες στιγμές του.

(Μονάδες 15 )

  2Δραστηριότητα η

Β1. α)  Ποια είναι  τα δομικά μέρη της 3ης («Αδυνατούν τα παιδιά … οι αποσιωπήσεις

κ.ο.κ.») και 6ης («Η μητρική γλώσσα … τη μητρική να μάθει») παραγράφου του κειμένου; 

(Μονάδες 5)

β) Με ποιον τρόπο αναπτύσσονται η 2η και η 3η παράγραφος; 

(Μονάδες 5)

Β2. α)  Στην περίοδο λόγου που ακολουθεί, εντοπίστε το είδος της σύνταξης, μετατρέψτε
την στην αντίθετη και σχολιάστε τη διαφορά ύφους που προκύπτει:   Αποτέλεσμα είναι ότι
αποστηθίζουν  τις  φράσεις  των  βιβλίων,  δηλαδή  ασκούν  τη  μνήμη  τους,  αλλά  δεν
εμπλουτίζουν το γλωσσικό δυναμικό τους.

(Μονάδες 5)
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β) Καταγράψτε  τα  σημεία  του  κειμένου  που  γίνεται  χρήση  παρενθέσεων   (   )  και
αιτιολογήστε τη χρήση τους. 

(Μονάδες 5)

Β3. α)  Να  εντοπίσετε  μέσα  στο  κείμενο  5  παραδείγματα  ποιητικής  λειτουργίας  της
γλώσσας. Να εξηγήσετε τη λειτουργία τους και κατόπιν να αποδώσετε τις συγκεκριμένες
φράσεις  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η  λειτουργία  της  γλώσσας  να  είναι  πλέον  αναφορική
(κυριολεκτική). 

(Μονάδες 5)

β)  Αποδεικνύουν,  διορθώσει,  καταλήγει,  καταλάβουν,  συμβάντα:  Να  γράψετε  από  ένα
συνώνυμο για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις. 

(Μονάδες 5)

Δραστηριότητα 3η

Σε μια ομιλία σας που θα εκφωνήστε σε σχολική εκδήλωση να αναφερθείτε στους λόγους
για τους οποίους οι νέοι δε χειρίζονται σήμερα ικανοποιητικά τη «μητρική» τους γλώσσα
(250-300 λέξεις). 

(Μονάδες 40)



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ»
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

   
Θέματα Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                                  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2019

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ελληνική γλώσσα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991) κατέχει μια από τις κορυφαίες θέσεις στη σύγχρονη ελληνική
ποίηση. Υπήρξε σημαντικός εκπρόσωπος της γενιάς του ’30 και εξαιρετικά  παραγωγικός. «Στην

ποίηση» γράφει ο ίδιος «έδωσα την ψυχή μου. Και χωρίς να είμαι βέβαιος ότι είμαι ποιητής, ξέρω τώρα
πως δεν είμαι τίποτε άλλο».

Όταν κάποτε φύγω

από τούτο το φως

θα ελιχθώ προς τα πάνω

όπως ένα ρυακάκι που μουρμουρίζει.

Κι αν τυχόν κάπου

ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους

συναντήσω αγγέλους,

θα τους μιλήσω ελληνικά,

επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες.

Μιλάνε μεταξύ τους με μουσική.

Νικηφόρος Βρεττάκος, Ποιήματα, τ. Γ ́, εκδ. Τρία φύλλα, 1991
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

         

  1Δραστηριότητα η

Α1. Ποια αξία προβάλλει ο Βρεττάκος στο ποίημά του; (50- 60 λέξεις)

( Μονάδες 30 )

  2Δραστηριότητα η

Β1. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του α ́ ενικού ρηματικού προσώπου από τον ποιητή.

( Μονάδες 10 )

Β2. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, γράφει ο Μιχαήλ Περάνθης, είναι «Ποιητής της ελεύθερης
φαντασίας,  αφήνεται  σε λυρικές ονειροπολήσεις...».  Να αιτιολογήσετε την άποψη αυτή,
επισημαίνοντας  τρία διαφορετικά εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί  ο ποιητής,  και  να
αναφερθείτε στη λειτουργία τους.

( Μονάδες 10 )

Β3. Βρείτε τρεις διαφορετικές εικόνες στο ποίημα, χαρακτηρίστε τες και αναλύστε τες με
συντομία.  

( Μονάδες 10 )

  3Δραστηριότητα η

Ο Νεοέλληνας, κατά τη γνώμη σας, αντιλαμβάνεται την αξία της γλώσσας όπως την εξαίρει
η ποιητική φωνή; Να γράψετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 100-200 λέξεων.

( Μονάδες 40 )


