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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου 

7-3-2017 

Μάθε, παιδί μου, ελληνικά… 

Τώρα το καλοκαίρι που πολλοί γονείς βρίσκονται περισσότερο χρόνο με τα παιδιά 
τους, που θέλουν να τα απασχολήσουν με κάτι χρήσιμο και δημιουργικό διερωτώνται και 
ρωτούν τι θα έπρεπε να κάνουν. Ρωτούν ιδίως πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τής 
σχολικής ηλικίας στη γλώσσα, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα Ελληνικά. Η πείρα μου 
στον τομέα αυτόν ίσως φανεί χρήσιμη σε γονείς που έχουν τέτοιες ανησυχίες μέσα από με-
ρικές πρακτικές υποδείξεις που προτείνω. 

Μιλώντας για βελτίωση των γνώσεων της Ελληνικής για παιδιά που φοιτούν ακόμη 
στο σχολείο, στην πραγματικότητα αποσκοπούμε στους εξής στόχους: α) εμπλουτισμό τού 
λεξιλογίου τους (επαφή με νέες λέξεις αλλά και με νέες σημασίες και νέες χρήσεις γνωστών 
ήδη λέξεων), β) εμπέδωση τής γνώσης (που ήδη έχουν) των γραμματικών δομών και των 
συντακτικών λειτουργιών τής γλώσσας από τη χρήση τους σε κείμενα, γ) εξοικείωση με την 
ορθή γραφή των λέξεων, δ) καλύτερη γνωριμία με τους τρόπους οργάνωσης και σύνθεσης 
κειμένων και ε) τόνωση του ενδιαφέροντός τους για τη γλώσσα. Η επίτευξη αυτών των στό-
χων -περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το παιδί, αλλά αποδεδειγμένο ερευνητικά και 
μακροπρόθεσμα λειτουργικό- συνίσταται κυρίως σε μία και μόνη διαδικασία: στο να φέ-
ρουμε το παιδί σε επαφή με κείμενα· στο να διαβάσει το παιδί βιβλία. 

 Αμέσως γεννάται το ερώτημα τι είδους βιβλία πρέπει να διαβάσει. Πρώτα-πρώτα, 
εξωσχολικά βιβλία. Υπάρχει πληθώρα τέτοιων βιβλίων, με προσεγμένη χρήση τής γλώσσας 
παράλληλα με ένα ενδιαφέρον περιεχόμενο για παιδιά διαφόρων ηλικιών. Βιβλία ελληνικά 
ή και μεταφρασμένα από άλλες γλώσσες σε καλές μεταφράσεις και καλά Ελληνικά. Τέτοια 
βιβλία ανταποκρίνονται και στους πέντε στόχους βελτίωσης τής γλωσσικής συγκρότησης 
που θέσαμε πριν. 

Το δεύτερο που πρέπει να επιδιωχθεί είναι η επαφή των παιδιών με τον ημερήσιο 
και περιοδικό Τύπο· το διάβασμα εφημερίδων και περιοδικών. Η ζωντανή πραγματικότητα 
που καλείται να εκφράσει η γλώσσα περνάει αναγκαστικά μέσα από τα καθημερινά γεγο-
νότα που περιγράφει ο Τύπος. Εδώ η έκφραση και η όλη επιλογή λέξεων και δομών (γραμ-
ματικών και συντακτικών) έχει μια παραστατικότητα που εντυπώνεται στη γλωσσική μνήμη. 
Η ποικιλία των κειμένων που περιέχονται σε μια εφημερίδα αφήνει στον αναγνώστη-
μαθητή περιθώρια για ποικίλες επιλογές. Το ίδιο και τα περιοδικά. 

 ΄Ο,τι διαβάζεις χωρίς το άγχος των εξετάσεων παίρνει άλλη μορφή και λειτουργεί 
διαφορετικά. Το απολαμβάνεις, γιατί είναι επιλογή σου να το διαβάσεις. Αξίζει να ενθαρ-
ρυνθεί ο μαθητής να διαβάσει διάφορα σχολικά βιβλία, που είτε τα διάβασε πρόχειρα και 
βιαστικά με το άγχος των εξετάσεων είτε ανήκουν σε επόμενες τάξεις. Τα βιβλία αυτά, 
γραμμένα για μαθητές, έχουν ιδιαίτερα προσεγμένη γλώσσα και η ανάγνωσή τους σε «α-
νύποπτο χρόνο» προσφέρει πολλά και στη γλώσσα, αφού είναι αρχή ότι η γλώσσα μαθαί-Ορ
όσ
ημ
ο



Φροντιστήριο Ορόσημο  2 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

νεται και προάγεται μέσα από όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, όχι μόνο από τα βιβλία τής 
γλώσσας. Μερικά δε αντικείμενα των θετικών ιδίως επιστημών (μαθηματικά, φυσική, βιο-
λογία) με τον ορισμό και τη δέσμευση στην ακριβή έννοια των όρων διδάσκουν πολύ δημι-
ουργικά τη γλώσσα. Έτσι, λοιπόν, το να διαβάσει ένας μαθητής ένα ή δύο βιβλία ιστορίας 
λ.χ. έχοντας συνολική εικόνα και την ιστορία θα αγαπήσει και θα κατανοήσει και τη γνώση 
τής γλώσσας θα καλλιεργήσει σε εύρος και βάθος. 

 Γονέας που θα καταφέρει με διάφορες τεχνικές και κίνητρα (ακόμη και παίζοντας 
με τα παιδιά του γλωσσικά παιχνίδια ή δίνοντας διάφορες επιβραβεύσεις) να μάθει το παι-
δί του να ανοίγει, να ψάχνει και να εντρυφεί σε λεξικά, θα έχει προσφέρει στο παιδί του 
ανυπολόγιστη γλωσσική βοήθεια - και απόλαυση. Γιατί δεν είναι μόνο η σημασία μιας λέ-
ξης την οποία θα βρει στο λεξικό. Θα βρει συγχρόνως και άλλες δυο-τρεις σημασίες που δεν 
γνωρίζει. Θα δει ένα παράδειγμα χρήσεως. Ίσως το τραβήξει η ετυμολογία μιας λέξης, με 
την έκπληξη που θα του προκαλέσει. Ίσως προσέξει έναν γραμματικό τύπο που δεν θυμάται 
καλά. Ίσως, ίσως... Είναι απρόβλεπτες και ποικίλες οι χρήσιμες γλωσσικές πληροφορίες που 
μπορούν να προσληφθούν από τον μαθητή-αναγνώστη ενός λεξικού και να τον βοηθήσουν 
στο γλωσσικό του αίσθημα. «Παίζοντας» με γονείς ή συμμαθητές για το πόσες σημασίες 
έχει αυτή ή εκείνη η λέξη ή πόσες (παγιωμένες) φράσεις χρησιμοποιούνται μ' αυτήν στη 
γλώσσα μας ή πόσες λέξεις συγγενεύουν μ' αυτήν (ομόρριζα) ή από πού προέρχεται η λέξη 
(ελληνική ή ξένη) και τι σήμαινε αρχικά κ.λπ. κ.λπ. θα δοθούν στο παιδί εναύσματα και για 
δικές του γλωσσικές αναζητήσεις που είναι η πιο δημιουργική σχέση με τη γλώσσα. 

Τέλος, αν πείσεις το παιδί να αντιγράφει καθημερινώς μία, δύο, μακάρι και τρεις 
σελίδες τετραδίου από όποιο κείμενο θέλει (βιβλίο, εφημερίδα, περιοδικό), θα το εισαγά-
γεις χωρίς να το πολυκαταλάβει σε μια κιναισθητική εξοικείωση με την ορθογραφία των 
λέξεων που θα έλθει να ενισχύσει τις «οπτικές εικόνες» που έχει καταγράψει ασυναίσθητα 
το μυαλό του κατά την ανάγνωση των διαφόρων κειμένων. 

Γενικότερα, η ανάγνωση και η επαφή του παιδιού με κείμενα οδηγεί σε ποικίλες εγ-
γραφές στη γλωσσική του μνήμη (λέξεων, φράσεων, σημασιών, γραμματικοσυντακτικών 
δομών), την καλλιεργούν και την εμπλουτίζουν. Γι' αυτό πάντοτε ας ακούει από το στόμα 
μας συχνά τη φράση και την προτροπή «Μάθε, παιδί μου, Ελληνικά...». Για την ταυτότητα, 
την ποιότητα της σκέψης του και την υπόστασή του μιλάμε στο παιδί όταν το ενθαρρύνου-
με να μάθει καλύτερα τη μητρική του γλώσσα. Μην το ξεχνάμε. 

Γ. Μπαμπινιώτης, εφημερίδα, Το Βήμα 12/082007 

Παρατηρήσεις: 

Α.  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε σε 100-120 λέξεις. 

Β.1.  Να σχολιάσετε το περιεχόμενο της παρακάτω περιόδου σε μία παράγραφο 90-110 
λέξεων: Για την ταυτότητα, την ποιότητα της σκέψης του και την υπόστασή του μιλάμε στο 
παιδί όταν το ενθαρρύνουμε να μάθει καλύτερα τη μητρική του γλώσσα. 

Β.2. α.  Να διακρίνετε το είδος του κειμένου τεκμηριώνοντας την απάντησή σας. 

β.  Ποιον τρόπο και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στη πέ-
μπτη παράγραφο του κειμένου; 

Β.3. Να αντικαταστήσετε με άλλες συνώνυμες λέξεις τις υπογραμμισμένες λέξεις της 
δεύτερης παραγράφου του κειμένου. 

Γ.  Με αφορμή το ενδιαφέρον των γονιών για τη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών 
τους, να γράψετε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα. Να αναφέρετε τους λόγους για 
τους οποίους πρέπει εμείς οι Έλληνες να μεριμνήσουμε για τη διαφύλαξη της εθνικής μας 
γλώσσας και να προτείνετε τρόπους για την καλλιέργεια της γλώσσας μας. (550-600 λέξεις) Ορ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  Το κείμενο αναφέρεται στο φαινόμενο της γλωσσικής πενίας στα παιδιά και σε 
τρόπους αντιμετώπισής του από τους γονείς. Αρχικά, οι γονείς που επιθυμούν να καλλιερ-
γήσουν γλωσσικά τα παιδιά τους, μπορούν να τα φέρουν σε επαφή με κείμενα, ώστε να τα 
μυήσουν στις σημασίες και στην ορθογραφία των λέξεων, καθώς καις στις γραμματικές και 
συντακτικές δομές της γλώσσας. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευ-
χθεί μέσα από εξωσχολικά βιβλία και τον τύπο, που αποτυπώνει παραστατικά ποικίλες ό-
ψεις της καθημερινότητας. Επίσης, η αναζήτηση λέξεων στα λεξικά με τη μορφή παιχνιδιού 
φέρει το παιδί σε επαφή με την ετυμολογία και τις σημασίες λέξεων και φράσεων, ενώ η 
αντιγραφή τους το εξοικειώνει με την ορθογραφία τους. Τέλος, ο δοκιμιογράφος συμπεραί-
νει ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η χρήση της μητρικής γλώσσας, ενισχύεται η ταυτό-
τητα και αναπτύσσεται η σκέψη των παιδιών. 

Β1.  Η καλή εκμάθηση της μητρικής γλώσσας ενισχύει την ταυτότητα και βελτιώνει δια-
νοητικά το άτομο. Αυτό συμβαίνει διότι η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο επικοινω-
νίας, αλλά είναι καθοριστικό συστατικό της φυσιογνωμίας ενός λαού. Μέσα στη γλώσσα 
απεικονίζονται στοιχεία από την ιστορία, τη σκέψη, την καλλιέργεια και τον πολιτισμό ενός 
λαού ενώ τα γλωσσικά σύμβολα αποκαλύπτουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη νοοτροπία, 
το ήθος, τις αξίες και τη στάση ενός λαού απέναντι στον κόσμο. Επιπλέον, η εκμάθηση της 
γλώσσας συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη, αφού διαφυλάσσει και μεταλαμπαδεύει 
στους μεταγενεστέρους την αποκτημένη γνώση και παράλληλα αποτελεί βασικό μέσο διά-
δοσης πληροφοριών και όργανο παιδαγωγικής δύναμης. Συνεπώς, η ορθή διδασκαλία και 
εκμάθηση της μητρικής γλώσσας συμβάλλει στην διατήρηση και συνέχιση της πολιτισμικής 
ταυτότητας και στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου.  

Β.2. α.  Το κείμενο είναι επιφυλλίδα, δηλαδή άρθρο δοκιμιακού χαρακτήρα. Ο συγ-
γραφέας είναι ειδικός στο θέμα που αναπτύσσει κα αναφέρεται σ’ ένα θέμα καθο-
λικού ενδιαφέροντος, αποσκοπώντας στη διαφώτιση και στην πληροφόρηση του 
ευρέος κοινού. Για το σκοπό αυτό, οργανώνει λογικά τις σκέψεις του, χρησιμοποιεί 
την αναφορική λειτουργία του λόγου, υιοθετεί ένα ύφος διδακτικό, επίσημο, αντι-
κειμενικό και πυκνό, ενώ καταφεύγει στην επίκληση στη λογική του δέκτη με τη 
χρήση επιχειρημάτων και τεκμηρίων. 

β. Ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην πέμπτη παράγρα-
φο του κειμένου είναι επίκληση στη λογική του δέκτη. Τα μέσα πειθούς είναι επι-
χειρήματα «Γιατί δεν είναι μόνο η σημασία της λέξης… καλά» και παραδείγματα 
που λειτουργούν ως τεκμήρια «Παίζοντας με γονείς… με τη γλώσσα». 

Β3.  αποσκοπούμε= στοχεύουμε, ορθή= σωστή, τόνωση= ενίσχυση, επίτευξη= υλοποίη-
ση, στόχων= επιδιώξεων. 

Γ. Έκθεση 

ΤΙΤΛΟΣ: Επαγρύπνηση για την εθνική μας γλώσσα 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ο μαθητής μπορεί να αναφερθεί στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των γονιών για την 
πνευματική καλλιέργεια γενικότερα αλλά και για τη γλωσσική ειδικότερα. Επίσης θα πρέπει 
να τονιστεί ότι η διατήρηση της εθνικής γλώσσας αποτελεί την ασφαλέστερη δικλείδα για 
την αποφυγή του κινδύνου αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας. Γι’ αυτό πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα όλων των φορέων κοινωνικοποίησης η καλλιέργεια και διασφάλισή της. 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ: 

Λόγοι για τους οποίους πρέπει να μεριμνούμε για την εθνική μας γλώσσα: Ορ
όσ
ημ
ο



Φροντιστήριο Ορόσημο  4 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

 Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του έθνους και ο βασικός φορέας επικοινωνίας, 
συσπείρωσης των ανθρώπων και μετάδοσης της παράδοσης που οδηγούν στη 
γνώση και τη συνειδητοποίηση της ιστορίας. 

 Συμβάλλει στη διατήρηση της ιδιαιτερότητας του εθνικού πολιτισμού και στην 
πολιτισμική άνοδο με την καταπολέμηση της αμάθειας και τη δημιουργία 
πνευματικών έργων στο χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. 

 Συντελεί στην εθνική συνοχή και στη διάσωση του γένους σε δύσκολες εθνικές 
στιγμές. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, το έθνος επέζησε χάρη στη γλώσσα. 

 Αποτελεί στοιχείο της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας και ιδιοσυστασίας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα αλλά και στην παγκόσμια κοινωνία. 

 Η διατήρηση της σημαίνει διατήρηση της ιστορικής δημιουργικής μας πορείας. 

 Στη σύγχρονη εποχή, ο γλωσσικός αφελληνισμός παρουσιάζεται πιο έμμεσα, λόγω 
του διεθνισμού και της ανάπτυξης των ΜΜΕ. Γι αυτό είναι απαραίτητη η άμυνα 
μέσω της ουσιαστικότερης εκμάθησης της εθνικής γλώσσας. 

 Σε σχέση με τα δισεκατομμύρια του πλανήτη μας, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των 
ατόμων που μιλούν την ελληνική. 

 Είναι περιορισμένη η δημιουργία πνευματικών έργων στη γλώσσα μας, ενώ η 
εισαγόμενη τεχνολογία επιβάλλει το δικό της πολιτισμό και γλώσσα. 

Η προστασία της εθνικής μας κληρονομιάς και η αναβάθμιση της ποιότητας της γλώσ-
σας αποτελούν χρέος κάθε Έλληνα, αλλά ιδιαίτερα των κοινωνικών και πολιτικών φορέων. 

Τρόποι καλλιέργειας της γλώσσας μας: 

 Αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε ατόμου η συνεχής επαφή με πρότυπα 
γλώσσας, κειμενικά είδη (δοκίμιο, επιστημονικό και λογοτεχνικό βιβλίο) που 
διακρίνονται για την ποιοτική χρήση της γλώσσας. 

 Είναι καθήκον του σχολείου να ενισχύσει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και 
να αναμορφώσει τον τρόπο διδασκαλίας του με έμφαση στη μελέτη σημαντικών 
κειμένων από τον πλούτο της ελληνικής γραμματείας. 

 Είναι χρέος του εκπαιδευτικού να εμφυσήσει στο νέο την αγάπη, την ευαισθησία 
και το ενδιαφέρον για τη γλώσσα μας. Με τη συνδρομή της νέας τεχνολογίας και 
του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πιο ελκυστικές μεθόδους 
πρόσκτησης και μετάδοσης της γλώσσας. 

  Τα μέσα ενημέρωσης έχουν το χρέος να βελτιώσουν τον τηλεοπτικό τους λόγο και 
να αναβαθμίσουν την ποιότητα της γλώσσας. Με την επιμόρφωση των 
δημοσιογράφων και των ανθρώπων της τηλεόρασης, με την αντικατάσταση ξένων 
λέξεων με αντίστοιχες ελληνικές, με την προβολή ανθρώπων του πνεύματος οι νέοι 
μπορούν να έχουν ακούσματα ποιοτικής χρήσης της γλώσσας.  

 Αποτελεί χρέος της πολιτείας η διαφύλαξη και προβολή της ελληνικής γλώσσας. 
Επιβάλλεται η σύσταση συμβουλευτικού σώματος από πανεπιστημιακούς και 
φορείς του πνεύματος για την αντικατάσταση λέξεων και φράσεων ξενικής 
προέλευσης με αντίστοιχες ελληνικές.  

 Είναι απαραίτητη η στήριξη από την πολιτεία κάθε προσπάθειας ατομικής ή 
συλλογικής πρωτοβουλίας που πηγάζει από ευαισθησία για τη γλώσσα και στοχεύει 
στην προστασία της. Ορ
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 Είναι αναγκαίο να αναδειχθεί η νεοελληνική γλώσσα στο εξωτερικό με την έκδοση 
βιβλίων για την ιστορία της και την εκμάθησή της. Παράλληλα επιβάλλεται η 
προβολή της μέσω του διαδικτύου και η ενίσχυση των νεοελληνικών σπουδών στα 
ξένα πανεπιστήμια. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο μαθητής μπορεί κλείνοντας να τονίσει ότι η γλώσσα λειτουργεί ως εκφραστής του 
κάθε λαού και εξασφαλίζει την επιβίωση και την ισότιμη παρουσία του ανάμεσα στα άλλα 
έθνη. Οι Έλληνες , επειδή είναι γλωσσικά ανάδελφοι, έχουν το εθνικό χρέος να διαφυλά-
ξουν χωρίς πάθη και ακρότητες την γλωσσική τους ταυτότητα.  
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