
 

Κείμενο 1           Η μυστηριώδης κλοπή της ηλικιωμένης μαϊμούς 

Αν συχνάζετε στα σόσιαλ, θα το έχετε μάλλον πάρει είδηση, γιατί ήταν ο «τίτλος της χρονιάς» (αν 

υπήρχε τέτοια διάκριση). Σε κάποιον από τους μεγάλους ειδησεογραφικούς ιστότοπους 

δημοσιεύτηκε μια είδηση του αστυνομικού δελτίου με τον τίτλο που βλέπετε: 

“Αμπελόκηποι: έκλεψαν ηλικιωμένη μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ” 

Με μια πρώτη ματιά ο αναγνώστης διαβάζει πως κάποιοι ασυνείδητοι υπάλληλοι της ΔΕΗ έκλεψαν 

μιαν ηλικιωμένη μαϊμού. Όμως αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το ερμηνεύσουμε. Κι έτσι, 

σκεφτόμαστε πως πρέπει να αναλύσουμε αλλιώς την πρόταση και καταλήγουμε σε αυτό που όντως 

συνέβη, ότι κάποιοι, προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ (άρα ήταν «μαϊμού υπάλληλοι») 

έκλεψαν μιαν ηλικιωμένη γυναίκα στους Αμπελόκηπους! 

  Στις διάφορες αναρτήσεις που πλημμύρισαν τα κοινωνικά δίκτυα για την ηλικιωμένη μαϊμού, 

πολλοί, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, θεώρησαν ότι αυτός ο τίτλος αποτελεί ένδειξη του 

ευτελισμού της γλώσσας και του πολύ κακού επιπέδου των ιντερνετικών μέσων ενημέρωσης. Δεν 

θα συμφωνήσω. Είναι βέβαια απροσεξία του συντάκτη, αλλά δεν δείχνει τίποτε άλλο πέρα από 

τσαπατσουλιά. Ούτε άγνοια του συντακτικού, όπως γράφτηκε, ούτε… παρακμή της γλώσσας. 

Ο Χρήστος Κτενάς, φίλος μου δημοσιογράφος, με συμπληρώνει: “Στην παραδοσιακή 

δημοσιογραφία των πολλών επιπέδων επιμέλειας και διόρθωσης του κειμένου, και τότε ξέφευγαν 

λάθη. Σπάνια, βέβαια, θα εντοπίζονταν στο εξώφυλλο, δηλαδή στα ιερά και τα όσια του εντύπου. 

Σήμερα στο διαδίκτυο έχουμε 3 ριζικές αλλαγές. Η πρώτη είναι πως όλα τα θέματα είναι πλέον 

«εξώφυλλο», καθώς θα προβληθούν με τη σειρά στην αρχική σελίδα του site. Άρα το όποιο λάθος 

θα φανεί στο μέγιστο. Η δεύτερη αλλαγή είναι η φοβερή πίεση χρόνου να παραχθεί «περιεχόμενο», 

με πολλά ηλεκτρονικά ΜΜΕ να ανεβάζουν είδηση ανά πεντάλεπτο. Βέβαια η είδηση αυτή συχνά 

υποβαθμίζεται ως προς το περιεχόμενο για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα: σαρώνουν πλέον τα 

clickbait1 και τα κενά νοήματος θέματα, κατασκευασμένα γύρω από μια φωτογραφία, ατάκα, 

ανύπαρκτο γεγονός. Το τρίτο είναι πως για λόγους οικονομίας έχουν καταργηθεί όλα τα ενδιάμεσα 

στάδια επιμέλειας. Διορθωτές (αυτοί οι συνήθως αμίλητοι πολύτιμοι παραστάτες του κειμένου) δεν 

υπάρχουν. Αρχισυντάκτες και υπεύθυνοι ύλης έχουν γίνει ένα, βάζοντας ένα τίτλο και αυτόν στο 

πόδι. Παράλληλα συντάκτης θεωρείται πλέον κάθε νέο παιδί πρόθυμο να κάνει copy-paste για 400 

ευρώ το μήνα. 

Το αποτέλεσμα είναι εμφανές: τίτλοι άθλιοι, πάνω σε άθλιο περιεχόμενο, σωρεία ορθογραφικών, 

συντακτικών και νοηματικών λαθών, κείμενα στα οποία δεν βγαίνει καν νόημα, αλλά και κείμενα 

ψευδή, παραπλανητικά, αφελή, αμήχανα. Έτσι η είδηση -ακόμη και να υπάρχει- εξαφανίζεται. Το 

τρισχειρότερο; Το κοινό αποδέχεται αυτή την κειμενική λάσπη, παραμένοντας εξίσου απαίδευτο, 

προσαρμοσμένο, εθισμένο να «τσιμπά» τελικά το «περίπου νόημα» μέσα από τον οχετό που 

διαβάζει, χωρίς όμως αντίδραση.”  

Νίκος Σαραντάκος, Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία (διασκευή) 

 

 

 

 

 

 
1 Άρθρα, φωτογραφίες κτλ στο ίντερνετ που τραβούν την προσοχή των χρηστών και ανοίγοντάς τα τους/τις ανακατευθύνουν σε 
άλλα site, π.χ. “Δες πώς είναι σήμερα το Χ παιδί-ηθοποιός.”  



 

Κείμενο 2             Παλιές φωτογραφίες 

Πάλι κοιτάζω παλιές φωτογραφίες 

από διαδηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις 

σε δρόμους, σε γήπεδα, σε πλατείες 

φωτογραφίες του ’65, του ’68, του ’74, του ’81. 

Μέσα σε ομοιόμορφα πλήθη 

προσπαθώ να μεγεθύνω τις φυσιογνωμίες 

να ξεχωρίσω την έκφραση του κάθε ανθρώπου 

τη θεληματική2, την ανυποχώρητη, την εξεγερμένη 

την αιματοβαμμένη, τη χαρούμενη 

όμως τα πρόσωπα δείχνουν ξεθωριασμένα 

όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων 

όπως οι περσινές και οι προπέρσινες ειδήσεις. 

Άραγε απ’ όλους ποιοι πέθαναν και ξεχαστήκαν 

ποιοι από τότε κιόλας ήσαν αγνοημένοι 

ποιοι βρίσκονται και σήμερα μαζί 

ποιοι ονειρεύονται από κοινού το ίδιο όνειρο 

ποιοι ακόμα μιλάνε μεταξύ τους 

ποιοι μένουν χωμένοι χώρια στη γωνιά τους 

ποιοι βρίσκουν καταφύγιο στην αβεβαιότητα 

ποιοι στην ατράνταχτη3 σιγουριά; 

Όσο κοιτάζω τις παλιές φωτογραφίες 

τόσο πιο καθαρά το βλέπω 

περισσότερο κι από το παρελθόν 

το μέλλον είναι που δεσμεύει4. 

Τίτος Πατρίκιος, Συγκατοίκηση με το παρόν, Κέδρος, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 που φανερώνει ισχυρή θέληση 

3 που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί  

4 που φυλακίζει (μεταφορικά) 



 

Θέμα Α 

1η δραστηριότητα 

Να παρουσιάσετε περιληπτικά σε 60-80 λέξεις τις δύο τελευταίες παραγράφους του Κειμένου 1 

(“Σήμερα...αντίδραση.”).   

Μονάδες 10 

2η δραστηριότητα  

Να σημειώσετε με Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες κρίσεις και να τεκμηριώσετε την επιλογή σας με 

αποσπάσματα του Κειμένου 1: 

α. Στα παραδοσιακά μέσα (εφημερίδα, περιοδικό κ.τ.λ.) τα λάθη στο εξώφυλλο ήταν συχνά. 

β. Ο συντάκτης υποστηρίζει πως το λάθος στον τίτλο που αφορούσε την κλοπή της ηλικιωμένης δεν 

αποδεικνύει μια ευρύτερη γλωσσική παρακμή.  

γ. Πολλά διαδικτυακά μέσα ανανεώνουν το περιεχόμενό τους μία φορά τη μέρα. 

δ. Οι χρήστες των διαδικτυακών μέσων έχουν συνηθίσει σε μία ημιτελή ανάγνωση της είδησης και 

δεν αντιδρούν στην κακή ποιότητα των κειμένων. 

ε. Οι περισσότεροι από τους χρήστες θεώρησαν ότι το λάθος στον τίτλο που αφορούσε την κλοπή 

της ηλικιωμένης είναι ένδειξη του χαμηλού επιπέδου των διαδικτυακών μέσων. 

Μονάδες 10 

3η δραστηριότητα 

Να εντοπίσετε δύο (2) από τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η 5η παράγραφος του 

Κειμένου 1 (“Σήμερα στο διαδίκτυο...400 ευρώ το μήνα”) και να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. 

Μονάδες 5 

4η δραστηριότητα 

Να παρουσιάσετε τη λειτουργία των εισαγωγικών, να εξηγήσετε δηλαδή γιατί τα χρησιμοποιεί ο 

συντάκτης σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. «μαϊμού υπάλληλοι» - 2η παράγραφος 

β. “Στην παραδοσιακή δημοσιογραφία...χωρίς όμως αντίδραση.” - 4η παράγραφος και τέλος 6ης 

(Προσοχή! Μην σχολιάσετε τις υπόλοιπες περιπτώσεις εισαγωγικών του αποσπάσματος) 

Μονάδες 5 

5η δραστηριότητα  

Στο απόσπασμα που ακολουθεί να εντοπίσετε την Δευτερεύουσα Αναφορική Πρόταση και να τη 

χαρακτηρίσετε ως Προσδιοριστική ή Προσθετική, αιτιολογώντας  την επιλογή σας:  

“Στις διάφορες αναρτήσεις που πλημμύρισαν τα κοινωνικά δίκτυα για την ηλικιωμένη μαϊμού, πολλοί, 

πέρα από το αστείο της υπόθεσης, θεώρησαν ότι αυτός ο τίτλος αποτελεί ένδειξη του ευτελισμού 

της γλώσσας και του πολύ κακού επιπέδου των ιντερνετικών μέσων ενημέρωσης.” 

Μονάδες 5 

 

Θέμα Β 

Έχοντας διαβάσει το άρθρο του Ν. Σαραντάκου, αποφασίζετε να του στείλετε ένα mail 350-400 

λέξεων για να προτείνετε μία σειρά αλλαγών, στις οποίες πρέπει κατά τη γνώμη σας να 

προχωρήσουν τα διαδικτυακά μέσα, προκειμένου να βελτιώσουν τα κείμενά τους. Για την απάντησή 

σας μπορείτε να αξιοποιήσετε πληροφορίες του Κειμένου 1. 

Μονάδες 30 

 

 



 

Θέμα Γ 

1η δραστηριότητα 

Στο Κείμενο 2 για ποιους λόγους προσπαθεί το ποιητικό υποκείμενο να μεγεθύνει τα πρόσωπα στις 

φωτογραφίες ενός πλήθους; Τι προσπαθεί να καταλάβει; (60-80 λέξεις) 

Μονάδες 5  

2η δραστηριότητα 

Στο Κείμενο 2 να εντοπίσετε δύο (2) από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

ποιητικού υποκειμένου (της “φωνής” του ποιήματος) και να τα αναλύσετε χρησιμοποιώντας χωρία 

(αποσπάσματα) του ποιήματος. (50-60 λέξεις) 

Μονάδες 5 

3η δραστηριότητα 

Να εντοπίσετε α) μία παρομοίωση και β) ένα ασύνδετο σχήμα στο ακόλουθο απόσπασμα του 

Κειμένου 2: 

“Μέσα σε ομοιόμορφα πλήθη 

προσπαθώ να μεγεθύνω τις φυσιογνωμίες 

να ξεχωρίσω την έκφραση του κάθε ανθρώπου 

τη θεληματική5, την ανυποχώρητη, την εξεγερμένη 

την αιματοβαμμένη, τη χαρούμενη 

όμως τα πρόσωπα δείχνουν ξεθωριασμένα 

όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων 

όπως οι περσινές και οι προπέρσινες ειδήσεις. 

Μονάδες 5 

4η δραστηριότητα 

Τι εννοεί το ποιητικό υποκείμενο στους ακόλουθους στίχους του Κειμένου 2; Αναλύστε το 

περιεχόμενο σε μία σύντομη απάντηση (50-60 λέξεις) 

“όμως τα πρόσωπα δείχνουν ξεθωριασμένα 

όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων 

όπως οι περσινές και οι προπέρσινες ειδήσεις.” 

Μονάδες 5 

 

Θέμα Δ 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερις τελευταίους στίχους του Κειμένου 2 (“Όσο 

κοιτάζω...δεσμεύει”):  

α) Τι από τα δύο ισχύει: το ποιητικό υποκείμενο νιώθει ότι το περιορίζουν όσα έκανε στο παρελθόν ή 

όσα πρόκειται να κάνει στο μέλλον; Γιατί πιστεύετε ότι το νιώθει αυτό;    

β) Πώς πιστεύετε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ξεπεράσει αυτό το αίσθημα περιορισμού;     

Να απαντήσετε σε δύο (2) παραγράφους των 60-100 λέξεων η κάθε μία. 

Μονάδες 15 

 
5 που φανερώνει ισχυρή θέληση 


