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Η ποιότητα των ανθρώπων πρέπει να βγαίνει μέσα από την ψυχή των
ανθρώπων και να εκφράζεται με την ποιότητα των λόγων.Σήμερα όλοι
διαπιστώνουμε ότι το λεξιλόγιό μας γίνεται πιο μικρό .Εγώ θα έλεγα πιο σκληρό
.Γιατί εκφράζει την βιαιότητα των αισθημάτων μας .Οι τρυφερές λέξεις
εξαφανίζονται , γιατί εξαφανίζεται η τρυφερότητα.Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να
μουρμουρίσει τις λέξεις « αγάπη» , «φιλία» , γιατί υποβάλλεται σε σκληρή ειρωνική
δοκιμασία.
Πολλοί πιστεύουν ότι από τη γλώσσα αναγνωρίζει κανείς το καθεστώς ,
εννοώντας προφανώς την κομματική γλώσσα του κυβερνώντος κόμματος.Το δικό
μας καθεστώς σε κοινωνική διάσταση είναι αυταρχικό , γι’αυτό και η γλώσσα μας
γίνεται όλο και περισσότερο αυταρχική , διατακτική και σκληρή.Απαγορεύει και
απαιτεί.Μέσα από μια σειρά «σκάσε» και «θέλω» , εύκολα μπορούμε να
διαπιστώσουμε ροπές πολιτικού και κοινωνικού φασισμού.Δεν λείπει και η αλισάχνη
της χυδαιολογίας.Το λυπηρό δεν είναι ότι χρησιμοποιείται από τον απλό λαό αλλά
και από τους πνευματικούς ανθρώπους σαν δείγμα γλωσσικής απελευθερώσεως.Την
πολιτική χυδαιολογία πέρα από τους πολιτικούς καλλιεργεί η επιθεώρηση.Παλιά η
επιθεώρηση σατίριζε πρόσωπα και καταστάσεις , σήμερα γελοιοποιεί.Αντί να
υποδεικνύει λάθη , δημιουργεί περισσότερα.
Έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ότι η γλώσσα μας αποτελεί το ιερό σκεύος
της Ελλάδος.Εμείς την καταντήσαμε καλάθι απορριμμάτων.Ο Μαβίλης κάποτε από
το βήμα της Βουλής διακήρυξε: «Δεν υπάρχει χυδαία γλώσσα , υπάρχουν χυδαίοι
άνθρωποι».Στην εποχή μας φαίνεται ότι οι άνθρωποι παρά-έγιναν χυδαίοι , αν
λάβουμε υπόψη τα λύματα του γλωσσικού οχετού.Από τη στιγμή που κατέρρευσε η
«αριστοκρατία» των λέξεων , πήρε την εξουσία η χυδαιότητα των λέξεων.Αλλά αυτή
η ανατροπή έγινε, γιατί έσβησε η ψυχική αρχοντιά και τη θέση της πήρε η ψυχική
μιζέρια , που κάνει τη δημοκρατική συμπεριφορά να μοιάζει με χαμόγελο του
σατανά.
Θα ήταν βέβαια παράλογο και αντιεπιστημονικό να αρνηθούμε την επιρροή
που ασκεί η εποχή μας σε μια γλώσσα. «Η γλώσσα είναι καθρέφτης της εθνικής
πραγματικότητας», έγραφε τον 18ο αιώνα ο Γερμανός φιλόσοφος Γιόχαν Χέρντερ.Η
σχέση γλώσσας και εποχής θυμίζει τις αμφίδρομες χημικές αντιδράσεις , καθώς ο
ρόλος των στοιχείων ή των ενώσεων , που παίρνουν μέρος σε αυτές είναι διπλός
:συμπεριφέρονται σαν αντιδρώντα και σαν προϊόντα.Κατά τον ίδιο τρόπο , η γλώσσα
αποτελεί το προϊόν μιας εποχής (έτσι νομίζεται αλλά δεν είναι έτσι, η γλώσσα περνά
από πολλές εποχές ) , καθώς εκφράζει τα αιτήματά της ,αλλά και επηρεάζει δραστικά
την ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν.
Είναι επομένως «λογικό» και αναμενόμενο η γλώσσα μας να υποστεί
ορισμένες κακοποιήσεις και περικοπές ,φαινόμενα τα οποία επέβαλε ο ασθματικός
ρυθμός ζωής , η κοινωνία του σήμερα με τους διάφορους μηχανισμούς και τρόπους
λειτουργίας,με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ,τα ιδανικά και τα οράματά
της.Συνεπώς , έννοιες ,όπως η τεχνολογία , ο διεθνισμός , η λειτουργικότητα ,η

πρακτικότητα , η ταχύτητα ,ο καταναλωτισμός , η φιλοϋλία ,υπεισήλθαν σταδιακά
και ανεπαίσθητα στους αφανείς μηχανισμούς διαπλάσεως ή αναπλάσεως του
γλωσσικού οργάνου και το μετέβαλαν τόσο πολύ, ώστε μερικοί να μιλούν για
πλαστκή παραμόρφωση.
«Ο άνθρωπος» λέει ο Μπρεχτ , «για να νιώσει άνθρωπος πρέπει να τον
φωνάξεις».Να τον πεις άνθρωπο.Το παιδί , αν δεν ακούσει να μιλάνε για αγάπη , δε
θα νιώσει αγάπη. Αν δεν ακούσει να του μιλάνε για αξίες ,δεν θα αισθανθεί την
ανάγκη να αγωνιστεί για αξίες .Κι έτσι ποτέ δεν θα γίνει παιδί με αξία.Ανάγκη ,
λοιπόν,να ξαναφέρουμε τις μεγάλες λέξεις στη ζωή μας.Όχι τα μεγάλα λόγια. Πρέπει
να βγουν από τη ναφθαλίνη οι λέξεις καθήκον, ευθύνη ,σεβασμός
,αλληλεγγύη,Αλλιώς οι λέξεις που εκφράζουν διεκδικήσεις και κατακτήσεις θα
εκτοπίσουν κάθε ίχνος συναισθηματισμού,κάθε ίχνος ανθρωπιάς από τη ζωή μας.
Σ.Καργάκος ,απόσπασμα από το βιβλίο «Αλεξία»

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 μερικές πρακτικές υποδείξεις που προτείνω.
Μιλώντας για βελτίωση των γνώσεων τής 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 τού
ενδιαφέροντός τους για τη γλώσσα. Η επίτευξη αυτών των στόχων -περισσότερο ή
λιγότερο ανάλογα με το παιδί, αλλά αποδεδειγμένο ερευνητικά και μακροπρόθεσμα
λειτουργικό- συνίσταται κυρίως σε μία και μόνη διαδικασία: στο να φέρουμε το παιδί
σε επαφή με κείμενα· στο να διαβάσει το παιδί βιβλία.
Αμέσως γεννάται το ερώτημα τι είδους βιβλία πρέπει να διαβάσει. Πρώταπρώτα, 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 γεγονότα που περιγράφει ο Τύπος. Εδώ η έκφραση και η όλη επιλογή
λέξεων και δομών (γραμματικών 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 ενθαρρυνθεί 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 «ανύποπτο χρόνο» προσφέρει πολλά και στη γλώσσα, αφού
είναι αρχή ότι η γλώσσα μαθαίνεται και προάγεται μέσα από όλα τα διδασκόμενα
μαθήματα, όχι μόνο από τα βιβλία τής γλώσσας. Μερικά δε αντικείμενα των θετικών
ιδίως επιστημών (μαθηματικά, φυσική, βιολογία) με τον ορισμό και τη δέσμευση
στην ακριβή έννοια των όρων διδάσκουν πολύ δημιουργικά τη γλώσσα. Ετσι, 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 παιδί 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 λέξης την οποία θα βρει στο λεξικό. Θα βρει συγχρόνως
και άλλες δυο-τρεις σημασίες που δεν γνωρίζει. Θα δει ένα παράδειγμα χρήσεως.
Ισως το τραβήξει η ετυμολογία μιας λέξης, με την έκπληξη που θα του προκαλέσει.
Ισως προσέξει έναν γραμματικό τύπο που δεν θυμάται καλά. Ισως, 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 εισαγάγεις 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 τού παιδιού με κείμενα οδηγεί σε ποικίλες
εγγραφές 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 τής σκέψης του και την
υπόστασή του μιλάμε στο παιδί όταν το ενθαρρύνουμε να μάθει καλύτερα τη μητρική
του γλώσσα. Μην το ξεχνάμε.

Γ. Μπαμπινιώτης, εφημ. Το Βήμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. «Ανάγκη λοιπόν να ξαναφέρουμε τις μεγάλες λέξεις στη ζωή μας
.........ευθύνη,σεβασμός,αλληλεγγύη»:Να σχολιάσετε την άποψη αυτή σε μια
παράγραφο 60-80 λέξεων
(μονάδες 15)
2.Πώς ,σύμφωνα με τον συγγραφέα του δεύτερου κειμένου ,οι γονείς μπορούν να
ωθήσουν το παιδί στην ενασχόληση και επαφή με την ελληνική γλώσσα
(μονάδες 15)
3.Να βρείτε στο πρώτο κείμενο τέσσερις φράσεις που χρησιμοποιούνται
συνυποδηλωτικά
(μονάδες 4)
4.Να εντοπιστούν στο πρώτο κείμενο τέσσερις διαρθρωτικές λέξεις και να γραφεί τι
δηλώνει καθεμία από αυτές
(μονάδες 4)
5.Ποια η δομή και ποιος ο τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του πρώτου
κειμένου
(μονάδες 6)
6.Να γραφόυν τρεις προτάσεις με τη λέξη γλώσσα και σε καθεμία να φαίνεται η
διαφορετική σημασία της
(μονάδες 6)
7.Να γράψετε ένα άρθρο για το μαθητικό περιοδικό σας , στο οποίο αναφέρεστε στη
φθορά της ελληνικής γλώσσας.Να παρουσιάσετε φαινόμενα που την
επιβεβαιώνουν,τα αίτια αυτής αλλά και τρόπους για την άρση της γλωσσικής
κρίσης.(μονάδες 50) 400-450 λέξεις

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Η υποβάθµιση της γλώσσας οδηγεί στην υποβάθµιση της σκέψης και του
µορφωτικού επιπέδου , του ήθους και της ψυχής , της επικοινωνίας και του
διαλόγου αλλά κυρίως στη αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας.Απαιτείται
λοιπόν συνειδητοποίηση της αξίας της ,αναβάθµιση του γλωσσικού µας
επιπέδου και προάσπισή της .Η γλώσσα δεν είναι µόνο λέξεις , είναι ,κυρίως,
έννοιες ,είναι σκέψη , µε µια λέξη πολιτισµός.Η γλωσσική ποιότητα είναι
δείγµα παιδείας και πολιτισµού.
2. - διάβασµα εξωσχολικών βιβλίων
- επαφή µε ηµερήσιο και περιοδικό τύπο
- διάβασµα σχολικών βιβλίων
- επαφή και αναζήτηση σε λεξικά
- αντιφραφή κειµένων
3. τρυφερές λέξεις εξαφανίζονται , η γλώσσα αποτελεί το ιερό σκεύος ,έσβησε η
ψυχική αρχοντιά , να βγουν από τη ναφθαλίνη οι λέξεις .

4. γιατί = αιτιολόγηση , αλλά = αντίθεση , εποµένως = συµπέρασµα ,λοιπόν =
συµπέρασµα
5. θεµατική περίοδος : Η ποιότητα ...... λόγων
σχόλια – λεπτοµέρειες : Σήµερα ......δοκιµασία
κατακλείδα: δεν υπάρχει
Τρόπος ανάπτυξης: µε αιτιολόγηση
6. Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών για την εύρεση εργασίας.
Γλώσσα δεν έβαλε στο στόµα του , µε έχει ζαλίσει.
Θα φάµε γλώσσα τηγανητή!
7. ΤΙΤΛΟΣ
α)Φαινόµενα φθοράς:
-µαζική εισβολή ξενικών γλωσσικών στοιχείων
-συρρίκνωση λεξιλογίου
-συνθηµατική ορολογία
-χρήση τυποποιηµένων εκφράσεων
-γραµµατικά και συντακτικά λάθη
β)Αίτια:
-αποθέωση υλικών αξιών και αποµάκρυνση από γλωσσική καλλιέργεια
-αποκοπή από γλωσσική παράδοση και ξενοµανία
-ενασχόληση µε νέες τεχνολογίες
-γλώσσα διαφήµισης , χαµηλής ποιότητας τηλεοπτικά προγράµµατα

-ανεπαρκής εκπαίδευση
-αδιαφορία ανθρώπων του πνεύµατος και λαθεµένα γλωσσικά πρότυπα από
οικογενειακό περιβάλλον
γ)Τρόποι αντιµετώπισης:
-Γονείς: να παρέχουν ερεθίσµατα για πνευµατική αναζήτηση και να αποτελέσουν
υγιές γλωσσικό πρότυπο
-ΜΜΕ:ορθή χρήση της γλώσσας µε κατάλληλη εκπαίδευση όσων εµπλέκονται
στο δηµοσιογραφικό λειτούργηµα
-Σχολείο:κριτική σκέψη ,ελεύθερη έκφραση µαθητή ,επαφή µε αξιόλογα κείµενα,
γνήσιος διάλογος ,ορθή γνώση γραµµατικής και συντακτικού
-Πνευµατικοί άνθρωποι:ενηµέρωση πολιτών για γλωσσικά προβλήµατα ,
ευαισθητοποίηση µε διαλέξεις ,αρθρογραφία

