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Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν… 

2ο Μαθητικό Συνέδριο για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία 

Διοργανωτής: Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

27 Ιανουαρίου 2017 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 
 

 

Θεματική ενότητα: ιστορία της γλώσσας 

 

1.  «Γκρίκο: η διάλεκτος των ελληνόφωνων της Νότιας Ιταλίας» 

Εισηγητές: Χαράκη Στέφανη, Χατζηγιάννη Μαρία και Μούζουρας Βαλεντίνος (Β11) 

Εποπτεία: Κωνσταντίνα Ιωσήφ – φιλόλογος 

 

Η ελληνική γλώσσα στη Νότια Ιταλία ομιλείται αδιάλειπτα από την εποχή του Β΄ Ελληνικού 

Αποικισμού μέχρι τις μέρες μας. Αν και επικίνδυνα συρρικνωμένη σήμερα, η διάλεκτος «Γκρίκο» 

εξακολουθεί να αντιστέκεται σε πείσμα των καιρών στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας και 

της Καλαβρίας. Παρά την έντονη επίδραση της Ιταλικής, το Γκρίκο μιλιέται με περηφάνια 

διασώζοντας μοναδικούς αρχαϊσμούς, που έχουν εξαφανιστεί από την υπόλοιπη Ελληνική και 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τολμηρούς γλωσσικούς νεοτερισμούς. Αν και το ιταλικό 

σύνταγμα προστατεύει επίσημα πια τις μειονοτικές γλώσσες της Ιταλίας και το ελληνικό 

κράτος έχει ενισχύσει την ελληνική εκπαίδευση στην περιοχή, για πόσο καιρό ακόμη είναι 

δυνατό το Γκρίκο να αντισταθεί στην ισοπεδωτική κυριαρχία της Ιταλικής την εποχή, που 

τέχνη και πληροφορία ταξιδεύουν αστραπιαία μέσω των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου; 

 

 

2. «Τ’ εμέτερον: Ποντιακή και Πόντιοι» 

Εισηγητές: Αγγελίδου Ελισάβετ και Τοματζίδης Κωνσταντίνος (Γ1) 

Εποπτεία: Μαρίνα Λεωνίδου και Δημήτρης Χαΐνης – φιλόλογοι 

 

Αν και οι όροι «Πόντιος» και «Ποντιακά» είναι ευρύτερα γνωστοί, ωστόσο υπάρχει μια 

γενικότερη σύγχυση για το περιεχόμενό τους. Ο ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, άλλοτε 

ακμαίος στην κοιτίδα του, σκορπίστηκε μετά την καταστροφή του 1922 προς δύο κατευθύνσεις: 

την Ελλάδα και την τότε Σοβιετική Ένωση. Μολονότι στην Ελλάδα η Ποντιακή Διάλεκτος 
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διασώθηκε χάρη στη συσπείρωση των Ποντίων, στη Σοβιετική Ένωση τα Ελληνικά δεν 

απολάμβαναν καθεστώς επίσημης γλώσσας και σταδιακά οι Πόντιοι που κατέφυγαν εκεί 

«ξέχασαν» τη μητρική τους γλώσσα. Η τελευταία συνιστά μια ιδιόμορφη διάλεκτο, που 

διαμορφώθηκε από τη γεωγραφική απομόνωση των βόρειων παραλίων της Μικράς Ασίας κατά 

τον Μεσαίωνα και αποτελεί ένα ζωντανό «μουσείο» της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. 

 

 

3.  «Ίχνη στο στάδιο:  επιδράσεις του αθλητισμού στη γλώσσα» 

Εισηγητές: Πεχλιβάνης Άγγελος, Νικολάου Θεοδόσης και Τσέκοβα Αναστασία (Γ7) 

Εποπτεία: Ελευθερία Θεοδώρου, Β.Δ. – φιλόλογος και Λούκας Λουκά, Β.Δ. – καθ. 

Φυσικής Αγωγής 

 

Το περιβάλλον, φυσικό και πολιτισμικό, μέσα στο οποίο ομιλείται μια γλώσσα αφήνει έντονα τα 

ίχνη του πάνω σε αυτή. Το αθλητικό ιδεώδες, γεννημένο στην Αρχαία Ελλάδα, πέρα από το 

γεγονός ότι επηρεάζει μέχρι σήμερα τον χαρακτήρα του δυτικού τρόπου ζωής, άφησε 

ευδιάκριτα τα ίχνη του πάνω στη γλώσσα μας. Παροιμίες και φράσεις, που χρησιμοποιούμε 

καθημερινά, έλκουν  την καταγωγή τους από τον χώρο του αθλητισμού. Αυτό για κάποιες το 

υποψιαζόμαστε. Για άλλες όχι. 

 

 

Θεματική ενότητα: γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη 
 

4.  «Αλήθεια ή παραμύθια; Φτιάξε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι: μια 

κοινωνιολογική προσέγγιση σε κλασικά παραμύθια» 

Εισηγητές: Χαραλάμπους Μαίρη (Γ1), Φωτίου Ανδρέας (Γ4), Ζαντής Κύπρος (Γ5), 

Πίππιρου Παναγιώτα και Τσιορβά Περικτιόνη (Γ6) 

Εποπτεία: Μαρίνα Λεωνίδου – φιλόλογος  

 

Κάθε παιδί μεγαλώνει με παραμύθια, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης 

και τη φαντασία του. Είναι γνωστό πως και κάθε έργο καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν είναι 

αποκομμένο από την εποχή του. Το παραμύθι θα μπορούσε να είναι εξαίρεση; Ποιοι είναι οι 

ρόλοι των δύο φύλων σε γνωστά κλασικά παραμύθια και γιατί είναι τέτοιοι; Τι θα συνέβαινε, αν 

κάποιος αποφάσιζε να ανατρέψει τους ρόλους αυτούς; 

 

 

5. «Η ζωγραφική στο ποιητικό έργο του Νίκου Καββαδία» 

Εισηγητές: Ιωάννου Νικόλας και Μελετίου Σταύρια (Γ3) 

Εποπτεία: Κύρος Κύρου – φιλόλογος 

 

Ο Νίκος Καββαδίας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ποιητή, που γοητεύει διαχρονικά τους 

αναγνώστες του, μυημένους και μη στην τέχνη του ποιητικού λόγου. Η σχέση του έργου του με 
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άλλες μορφές τέχνης είναι αξιοσημείωτη. Από τη μια πολλά από τα ποιήματά του καταλήγουν 

να μετουσιωθούν σε τραγούδια, ενώ από την άλλη η ζωγραφική τροφοδοτεί συχνά με υλικό την 

ποίηση του Καββαδία.  

 

Θεματική ενότητα: έρευνα 

6.  «Αρχαία Ελληνικά: στάσεις και απόψεις των μαθητών για το μάθημα» 

Εισηγητές: Αναστασίου Έμιλη, Στίγγα Ελπίδα, Χαραλάμπους Ειρήνη (Α32)  

και Δανιήλ Πολύμνια (Α11) 

Εποπτεία: Νικόλας Νικολάου – καθηγητής Φυσικής και Δημήτρης Χαΐνης –φιλόλογος 

 

Είναι κοινή διαπίστωση πως ως λαός είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ιστορία, τον 

πολιτισμό και τη γλώσσα μας, η οποία αποτελεί τη συνέχεια μιας από τις πιο καλλιεργημένες 

γλώσσες, της Αρχαίας Ελληνικής. Ωστόσο, η περηφάνια αυτή μοιάζει κενή περιεχομένου, όταν οι 

πλείστοι μαθητές έχουν αρνητική εντύπωση για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και όταν 

αποφεύγουν να το επιλέξουν με τη δικαιολογία ότι είναι δύσκολο ή όχι χρήσιμο. Μήπως τελικά 

τα Αρχαία Ελληνικά όντως δεν χρησιμεύουν σε τίποτε; 

 

 

Θεματική ενότητα: γλώσσα και άλλες επιστήμες 

 

7.  «Η χρήση της ελληνογενούς ορολογίας στις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες» 

Εισηγητές: Ηλία Άντρια, Παπανεοκλέους Κρασιέλα Τασία, Κουής Νικόλας (Α23) και 

Γερολέμου Θέα (Α21) 

Εποπτεία: Δημήτρης Χαΐνης – φιλόλογος 

 

Είναι γνωστό πως η διεθνής επιστημονική ορολογία βρίθει από ελληνικούς όρους. Πώς η 

Ελληνική «επιλέγηκε» για να υπηρετήσει τις επιστήμες; Μια αναδρομή στην εποχή της 

Αναγέννησης, όταν οι κλασικές σπουδές ανθούσαν, μπορεί να είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. 

Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η παραγωγή ελληνογενών όρων έχει 

περιοριστεί αρκετά προς όφελος των σύγχρονων γλωσσών και κυρίως της Αγγλικής. Το 

φαινόμενο αυτό δεν φαίνεται να είναι άσχετο με τη γενικότερη μείωση του ενδιαφέροντος για 

τις κλασικές σπουδές μέσα σε μια εποχή απόλυτης εξειδίκευσης και χρησιμοθηρίας. 

 

 

8.  «Η δύναμη των λέξεων» 

Εισηγητές: Χριστοφή Μάρικα Άντρεα (Γ1) 

Εποπτεία: Μαρίνα Λεωνίδου – φιλόλογος 

 

Οι λέξεις δεν απλώς «ήχοι με νόημα»  που ταξιδεύουν από πομπό σε δέκτη, αλλά κουβαλούν μια 

ενέργεια, η οποία μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά το άτομο. Χάρη σε αυτό το αόρατο 
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φορτίο τους οι λέξεις μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα κάθε είδους: από την απόλυτη  

λύπη μέχρι την απόλυτη χαρά. 

 
 

 

 

9. «Η “γλώσσα” του διαδικτυακού εκφοβισμού» 

Εισηγητές: Μάρκου Κωνσταντίνος (Γ1), Νεάρχου Μάριος (Β52)  και Αυξεντίου Ανδρέας 

(Γ3)  

Εποπτεία: Μαρίνος Βρυωνίδης – σχολικός συνεργάτης της «Ομάδας Άμεσης 

Παρέμβασης» 

 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή εκφοβισμού. Ο τελευταίος έχει 

πάρει χάρη στις δυνατότητες της τεχνολογίας νέες διαστάσεις, καθώς δεν πρόκειται απλά για 

μια περίπτωση γλωσσικής επικοινωνίας με την αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού, αλλά 

περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο, τα οποία έχουν ληφθεί χωρίς τη 

γνώση ή την έγκριση του θύματος.  
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