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Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν… 

________________________________________________ 
 

Μαθητικό Συνέδριο για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία 

Διοργανωτής: Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

21 Μαρτίου 2016 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 Θεματική ενότητα: ιστορία της γλώσσας 

 

1. «Άλλα λέμε κι άλλα γράφουμε: η προφορά των Αρχαίων Ελληνικών» 

Εισηγητές: Γεωργία Θεμιστοκλέους, Μαρίνος Στεφάνου και Θάλεια Στυλιανίδου (Α23) 

Εποπτεία: Δημήτρης Χαΐνης – φιλόλογος 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Πολλές από τις ιδιομορφίες της ορθογραφίας μας φαντάζουν σήμερα δίχως αιτία. Ποιος λόγος 

υπάρχει να έχουμε πέντε «ι» και δύο «ε»; Μια αναδρομή στον τρόπο που προφέρονταν τα 

Αρχαία Ελληνικά αποδεικνύει πως όλες οι ιδιομορφίες της ορθογραφίας μας κάποτε δεν ήταν 

τέτοιες, καθώς στην Αρχαιότητα ό,τι λεγόταν γραφόταν. Τελικά, η αναδρομή αυτή αποδεικνύει 

πως ο «μπελάς» της ορθογραφίας έχει την αιτία του και πως είναι ένα σπάνιο προνόμιο να 

γράφουμε σήμερα με έναν τρόπο που συνεχίζει την παράδοση μιας από τις αρχαιότερες 

γραπτές γλώσσες του κόσμου, της Ελληνικής. 

 

 

2. «Η γέννηση της Κυπριακής Διαλέκτου» 

Εισηγητές: Μαρίνα Μάρκου, Ανδρέας Φωτίου, (Β1) και Παύλος Κλεάνθους (Β6) 

Εποπτεία: Δημήτρης Χαΐνης – φιλόλογος 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Τα Κυπριακά είναι ένα πολύ ζωντανό τοπικό ιδίωμα της ελληνικής γλώσσας, είναι ο κυρίαρχος 

κώδικας της καθημερινής επικοινωνίας μας και το βασικό χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης 

ταυτότητάς μας. Το ερώτημα που διερευνάται είναι μέσα από ποιες διαδικασίες μια γλώσσα 

αρχίζει να αλλάζει σε μια περιοχή, ώστε τελικά να προκύπτει μια νέα μορφή της, η διάλεκτος ή 

το ιδίωμα. Η απάντηση βρίσκεται στην πολιτική και γεωγραφική απομόνωση ενός τόπου από 

τις υπόλοιπες περιοχές, όπου μιλιέται η ίδια γλώσσα. Όσον αφορά στην Κύπρο, ιστορικά και 

γλωσσικά στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα Κυπριακά γεννήθηκαν μεταξύ του 7
ου

 και 

10
ου

 αιώνα μ.Χ., όταν η Κύπρος λόγω της βυζαντινοαραβικής συγκυριαρχίας απομονώθηκε 

πολιτικά από  τον υπόλοιπο ελληνόφωνο κόσμο. Σε αυτό συνέβαλε και η παρακμή της παιδείας 

μεταξύ 7
ου

 και 9
ου

 αι., η οποία υποβάθμισε την παροχή και την ανάγκη εκπαίδευσης. 
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 Θεματική ενότητα: γραφή 

 

3.  «Σταθμοί στην εξέλιξη της γραφής» 

Εισηγήτρια: Αργυρώ Βασιλείου (Β1) 

Εποπτεία: Όλγα Ζήνωνος Ιωσηφίδου, Μαρία Χαλκιά – φιλόλογοι 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Η γραφή αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος «φυλακίζει» τον προφορικό λόγο σε 

κάποιο σταθερό υλικό. Η εισήγηση επικεντρώνεται στους μεγάλους σταθμούς της εξέλιξης της 

γραφής και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική.  

 

 

4.  «Υλικά γραφής»  

 Εισηγήτριες: Στέφανη Χαράκη και Μαγδαληνή Γιαννακού (Α11) 

Εποπτεία: Όλγα Ζήνωνος Ιωσηφίδου, Μαρία Χαλκιά – φιλόλογοι 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Μια συνοπτική περιδιάβαση στη διαχρονική πορεία της γραφής μέσα από τα υλικά, που 

χρησιμοποίησε κατά καιρούς ο άνθρωπος, προκειμένου να αποτυπώσει τη σκέψη του. Η φύση 

ανέκαθεν πρόσφερε τα υλικά που χρειαζόταν ο άνθρωπος, για να καλύψει τις πρακτικές του 

ανάγκες και η γραφή δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση: πέτρα, πηλός, ξύλο, οστά, 

πάπυρος και δέρματα ζώων. 

 

 

5.  «Φάκελος “Γκρίκλις”: έρευνα για τη χρήση τους και τη στάση των μαθητών απέναντι σε 

 αυτά» 

Εισηγήτριες: Γεωργία Παπαδοπούλου, Στέφανη Παναγιώτου, Παναγιώτα Πίππιρου και  

Φώτια Στυλιανού (Β6) 

Εποπτεία: Νικόλας Νικολάου – φυσικός 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας κοινωνικής έρευνας ανάμεσα στους μαθητές του 

 Λυκείου Αγίου Ιωάννη για τη χρήση των γκρίκλις. Τα γκρίκλις επινοήθηκαν από ανάγκη γύρω 

 στο 1990, όταν οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα δεν υποστήριζαν το ελληνικό 

 αλφάβητο. Αν και σήμερα οι ελληνικοί χαρακτήρες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε ψηφιακό 

 περιβάλλον, ωστόσο η χρήση των γκρίκλις είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Ένα πολύ μεγάλο 

 ποσοστό μαθητών χρησιμοποιεί τα γκρίκλις, όταν επικοινωνεί ψηφιακά, παρόλο που τα θεωρεί 

 υπεύθυνα για προβλήματα ανορθογραφίας και για την «κακοποίηση» της γλώσσας μας. 

 Επιπλέον, οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι τα γκρίκλις θα συνεχίσουν να 

 χρησιμοποιούνται ευρέως και στο μέλλον. Παρόλα αυτά είναι ευχάριστο ότι η συντριπτική 

 πλειονότητα απαντά αρνητικά στο ενδεχόμενο να αντικατασταθεί κάποια στιγμή το ελληνικό 

 αλφάβητο από το λατινικό. 
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 Θεματική ενότητα: γλώσσα και λογοτεχνία 

 

6. «Ποίηση και Ζωή» 

Εισηγητές: Μέλπω Ναπολέοντος, Στέφανη Παναγιώτου (B2) και Νικόλας Ιωάννου (Β6) 

Εποπτεία: Χριστίνα Κλεάνθους – φιλόλογος  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Άραγε η ποίηση είναι κάτι μακρινό από τον μέσο άνθρωπο και προορίζεται για λίγους; Σκοπός 

της εισήγησης είναι να δείξει πως οι ποιητές συνήθως δεν λένε κάτι καινούργιο, αλλά μιλούν για 

κάτι γνωστό, μέσα όμως από έναν νέο και διαφορετικό τρόπο. Πώς λοιπόν η ζωή γίνεται 

ποίηση και πώς ο καθημερινός λόγος «διαστρέφεται» και γίνεται λογοτεχνικός; Μήπως άραγε η 

ποίηση μπορεί να μας χρησιμεύσει, για να δούμε τον κόσμο μέσα από έναν τρόπο που ποτέ ως 

τώρα δεν είχαμε φανταστεί; Και τελικά μήπως είμαστε σε θέση να επιχειρήσουμε να γράψουμε 

ένα δικό μας ποίημα; 

 

 

7. «Ποίηση στη Φυσική» 

Εισηγητές: Χαράλαμπος Ζαντής και Νέαρχος Πολυδώρου (Α21) 

Εποπτεία: Νικόλας Νικολάου – φυσικός 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 Ο επιστημονικός λόγος είναι κανονικά πεζός και σοβαρός. Αυτό βέβαια ισχύει σήμερα, όμως σε 

 παλιότερες εποχές δεν ήταν καθόλου παράξενο επιστημονικά συγγράμματα να γράφονται σε 

 ποιητική μορφή. Εμείς στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής αποφασίσαμε να ξεφύγουμε από 

 τον σύγχρονο κανόνα. Το θέμα της εργασίας που αφορά στην Κινηματική μάς δόθηκε σε 

 έμμετρη μορφή από τον καθηγητή μας κι εμείς απαντήσαμε με τον ίδιο τρόπο. 
 

«Τούτη είναι η προσπάθεια 

που μπόρεσα να κάνω. 

Ελπίζω να σας άρεσε 

ο τρόπος που ραπάρω! 

Δεν έχω ρίζα ποιητή 

και ούτε λογοτέχνη, 

ούτε και πένα φοβερή, 

όπως και του Σεφέρη. 

Έκανα μια προσπάθεια 

τη Φυσική να λύσω 

και μέσα από στιχάκια μου 

να σας την εξηγήσω.» 

 

 Θεματική ενότητα: γλώσσα και άλλες επιστήμες 

 

8. «Ελληνική γλώσσα – Μαθηματική γλώσσα: ταύτιση ή απόκλιση;» 

Εισηγητές: Μαρία Ευαγόρου (Γ7), Παναγιώτης Θεοδουλίδης (Γ3),  Γιώργος Νικολάου (Β4) 

και Κυριάκος Ιωάννου (Β7) 
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Εποπτεία: Αριάδνη Χρυσάνθου – μαθηματικός, Όλγα Ζήνωνος Ιωσηφίδου και Μαρία 

Χαλκιά – φιλόλογοι 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Είναι η Φιλολογία και τα Μαθηματικά δύο κόσμοι διαφορετικοί ή δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος; Παρουσίαση συμπερασμάτων έρευνας, που διεξήχθη από μαθητές του Λυκείου 

Αγίου Ιωάννη. Τελικά φαίνεται ότι η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας βοηθά τους μαθητές 

στην καλύτερη κατανόηση των Μαθηματικών. 

 

9. «Η ανάπτυξη της ομιλίας στο άτομο» 

Εισηγήτριες: Σταύρια Γεωργίου (Β6) και Ελλάδα Σωτήροβα (Β2)  

Εποπτεία: Δημήτρης Χαΐνης – φιλόλογος 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Η ομιλία είναι ένα έμφυτο, γενετικά προκαθορισμένο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος γεννιέται έτοιμος να μιλήσει. Για να ενεργοποιηθεί 

και να αναπτυχθεί η έμφυτη ικανότητα, είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να δεχθεί ερεθίσματα 

από τους γύρω του.  Γι’ αυτό λέμε ότι η κατάκτηση της γλώσσας εξαρτάται τόσο από 

βιολογικούς παράγοντες (εγκεφαλικά κέντρα ομιλίας και όργανα παραγωγής της), όσο και από 

το κοινωνικό περιβάλλον. Μάλιστα, αν περάσει η λεγόμενη κρίσιμη περίοδος, δηλαδή η 

περίοδος που στον εγκέφαλο γίνονται οι κατάλληλες συνδέσεις, ώστε να αποκτήσουμε μια 

ικανότητα, τότε ο άνθρωπος χάνει την ευκαιρία να αναπτύξει αυτό που του χάρισε η φύση. 

Συνήθως αυτό δεν συμβαίνει, γι’ αυτό στα περισσότερα παιδιά μπορούμε να δούμε μια 

εκπληκτική εξέλιξη της ικανότητάς τους για ομιλία στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. 

 

10. «Όταν οι λέξεις πονάνε: οι μηχανισμοί της λεκτικής βίας»  

Εισηγητές: Αλέξανδρος Ηροδότου (Γ8) και Αλέξανδρος Νικολάου (Γ5) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Σχεδιασμός θεμάτων παρουσίασης:  

Χάρις Ηρακλέους (Β3), Ινώ Έλληνα, Μαρίνα Έλληνα (Γ2), Ανδρέας Σεραφείμ (Γ3), Ρονάλντο Γιούνις 

(Γ4) και Μάριος Αλεξάνδρου (Γ6) 

 

Δημιουργία ταινίας:  

Ανδρέας Χριστοφόρου (Γ3), Σωτήρης Χριστοφόρου (Γ4), Γιώργος Πηλαβάς, Ευτύχιος Αριστείδου, 

Αλέξανδρος Νικολάου (Γ5), Παναγιώτης Γιάγκου (Γ6), Αλέξανδρος Ηροδότου (Γ8) 

 

Εποπτεία: Μαρίνος Βρυωνίδης – εξωτερικός συνεργάτης της «Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης» 

 

Η γλώσσα είναι ο πιο εξελιγμένος κώδικας επικοινωνίας στον πλανήτη, ωστόσο οι άνθρωποι, 

όταν συνομιλούν, δεν ανταλλάσσουν απλώς πληροφορίες μεταξύ τους, αλλά και «βέλη», που 

πληγώνουν την ψυχή. Η επιστήμη καταλήγει ότι καμία γλώσσα δεν είναι βίαιη, αλλά λέξεις ή 
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φράσεις μιας γλώσσας μπορούν να πάρουν προσβλητικό χαρακτήρα, αν η κοινωνία που μιλά τη 

γλώσσα αυτή τις θεωρεί τέτοιες. Οι τρόποι με τους οποίους γινόμαστε λεκτικά βίαιοι είναι 

διάφοροι, όπως η ύβρις, η ειρωνεία, οι φωνές, η απειλή, ακόμη και η άρνηση να μιλήσουμε σε 

κάποιον. Το θέμα τελικά είναι ότι η λεκτική βία, αν και δεν αφήνει μώλωπες ή ουλές στο σώμα, 

αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της στην ψυχή του ατόμου και μάλιστα οι συνέπειές της σύμφωνα 

με έρευνες είναι σοβαρότερες από εκείνες της σωματικής. Αυτό προσπαθεί να εξηγήσει με τον 

τρόπο της παραβολής και η ταινία που συνοδεύει την εισήγηση, ειδικά γυρισμένη για το 

σημερινό συνέδριο. 

 


