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ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (11616 – 11710) 

 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο] 

Το παρακάτω κείμενο είναι διασκευή μέρους του έργου «Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και 

ιδιαιτερότητες» του Δ. Κουτσογιάννη, ο οποίος είναι Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Μεγάλη συζήτηση έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών ως 

προς τις θετικές συνέπειες που έχει η χρήση των υπολογιστών στην παραγωγή γραπτού 

λόγου. Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάλυση νέων μορφών γραπτού λόγου, οι 

οποίες έχουν σχέση με το γράψιμο στα περιβάλλοντα της σύγχρονης1 αλλά και της 

ασύγχρονης2 επικοινωνίας. Όμως, πολύ μικρότερη βαρύτητα έχει δοθεί στις επιπτώσεις που 

προκύπτουν από την ευρεία υιοθέτηση των υπολογιστών ως μέσων παραγωγής γραπτού 

λόγου στις λιγότερo ομιλούμενες γλώσσες. 

Επίσης, είναι γνωστές οι συζητήσεις που διεξάγονται τόσο σε επιστημονικούς κύκλους 

όσο και στον Τύπο και αφορούν την ανάδυση και τη χρήση του λατινοελληνικού αλφαβήτου 

(Greeklish). Τα περισσότερα δεδομένα που διαθέτουμε για το θέμα αυτό προέρχονται από 

παλιές, σχετικά, έρευνες. Σε πρόσφατη, όμως, έρευνα διαπιστώθηκε πως ένα μεγάλο 

ποσοστό παιδιών χρησιμοποιεί τα Greeklish. Η διαπίστωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν 

λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά αυτά εξοικειώθηκαν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών μετά από το 2000. 

                                                             
1 Η σύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται όταν τα άτομα επικοινωνούν ή συνεργάζονται μέσω 

διαδικτύου σε «πραγματικό χρόνο», δηλ. την ίδια χρονική στιγμή. 
2 Η ασύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται σε οποιονδήποτε χρόνο. Παραδείγματα τέτοιας 

επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μηνύματα κ.ά. αγγλικής γλώσσας». 
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Ωστόσο, παρόμοια φαινόμενα έχουν επισημανθεί και σε άλλες γλώσσες και χώρες. Αν 

δούμε το ζήτημα κάπως ευρύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι ανάλογες συζητήσεις διεξάγονται 

και για την αγγλική γλώσσα, οι οποίες μάλιστα είναι το ίδιο έντονες, όπως οι ελληνικές. 

Μεγάλο μέρος του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης γενικότερα επισημαίνει με έντονη 

ανησυχία ότι η γραπτή αγγλική γλώσσα μεταβάλλεται, ενώ δεν λείπουν και δημοσιεύματα 

που επισημαίνουν ότι «η Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία» σηματοδοτεί τον 

σταδιακό θάνατό της. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε δεν 

αφορούν μόνο κάποιες γλώσσες. 

Έρευνες δείχνουν ότι παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη γραπτή γλώσσα, 

εξαιτίας ευρύτερων αλλαγών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών), οι οποίες, όμως, δεν 

σχετίζονται αποκλειστικά με τα νέα μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον, εκδηλώνεται μια τάση για 

προφορικότητα στον γραπτό λόγο, κυρίως τον δημοσιογραφικό. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι 

αυτές οι παγκόσμιες τάσεις για αλλαγές στον γραπτό λόγο έχουν τις τοπικές τους εκδοχές 

και οι νέες τεχνολογίες παίζουν σίγουρα κάποιο ρόλο στο είδος και στο εύρος των αλλαγών 

αυτών, αλλά δεν είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες. 

Δ. Κουτσογιάννης (2012). Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), σσ. 12-15. (διασκευή) 

 

 

Παρατηρήσεις 

ΘΕΜΑ 1α  

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Η ευρεία υιοθέτηση των Η/Υ για την επικοινωνία επιφέρει αρνητικές συνέπειες στις 

αδύναμες γλώσσες.  

β. Τα Greeklish χρησιμοποιούνται από μεγάλο ποσοστό των νέων.  

γ. Αλλαγές στη γραπτή επικοινωνία παρουσιάζει και η αγγλική, σε μικρότερο όμως βαθμό 

απ’ την ελληνική.  

δ. Ο δημοσιογραφικός λόγος χαρακτηρίζεται από επισημότητα και τυπικότητα στην 

έκφραση. 

ε. Οι νέες τεχνολογίες φέρουν ευθύνη για τη μεταβολή γραπτής γλώσσας.  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 1β 

Να αποδώσετε περιληπτικά τις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου (40-50 λέξεις). 

Μονάδες 20 
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ΘΕΜΑ 2α 

Να βρεθούν η δομή και ένας τρόπος ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου 

(Ωστόσο, παρόμοια φαινόμενα… μόνο κάποιες γλώσσες). 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 2β (Τ.Θ) 

Να αντικαταστήσεις τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με άλλες λέξεις ή 

φράσεις που θα καταστήσουν πιο κυριολεκτικό το ύφος λόγου (όπου κρίνεις απαραίτητο, 

μπορείς να κάνεις και τις σχετικές αλλαγές στη σύνταξη). 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 (Τ.Θ) 

Υπόθεσε ότι στέλνεις επιστολή σε φίλο/η σου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

αφορμή το παραπάνω άρθρο που διάβασες. Να εκφράσεις τεκμηριωμένα τη γνώμη σου 

σχετικά με το αν η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο 

πραγματοποιούνται αλλαγές στον γραπτό λόγο (250-300 λέξεις). 

Μονάδες 40 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ (1932-) 

«Εξ αγχιστείας»3 [απόσπασμα] 

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από τη συλλογή διηγημάτων «Θα βρείτε τα οστά μου υπό 

βροχήν» του Θανάση Βαλτινού, που εκδόθηκε το 1992. 

Όταν χήρεψε η μάνα μας, τριάντα δύο χρονών, αυτός κόντευε τα σαράντα. Κι όταν έκλεισε ο 

πρώτος χρόνος του πένθους της, μόνος του αυτός πήγε βρήκε την πεθερά της, δηλαδή τη 

γιαγιά μας, τη μάνα του πατέρα μας, και της γύρεψε να κουβεντιάσουν. 

-Έχω τη δουλειά μου, της είπε. Παιδιά δεν κάνω. Και θέλω να την παντρευτώ τη 

Μαρίτσα. 

Τη γιαγιά μας τη θυμάμαι αμυδρά, αλλά πρέπει να ήταν δυνατή γυναίκα. Έχοντας 

χηρέψει και η ίδια νέα, με τέσσερα μωρά επίσης, πίεσε τη μάνα μας που, δέσμια ενός αρχαίου 

ηθικού κώδικα, δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα, και την ανάγκασε να δεχτεί το γάμο. 

Ο πατριός μας ήταν βαγενάς.4 

                                                             
3Εξ αγχιστείας: για τη συγγένεια που δημιουργείται με το γάμο, σε αντιδιαστολή με τη συγγένεια εξ 

αίματος.  
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Κάθε καλοκαίρι, κατά τα μέσα Αυγούστου, έπαιρνε σ' ένα ζεμπίλι τα εργαλεία του και 

κατέβαινε στον κάμπο της Μαντινείας να δουλέψει. Εκεί καθότανε μέχρι που άρχιζε ο 

τρύγος, επιδιορθώνοντας παλιά βαρέλια. Άλλαζε σάπιους παζούς5,  σπασμένες δόγες6, τέτοια 

μερεμέτια. Ύστερα, με το τέλειωμα της εποχής, γύριζε πάλι στο χωριό. 

Εμείς, που ακόμα δεν είχαμε συνείδηση του χρόνου, καταλαβαίναμε ότι ζύγωνε η ώρα 

να τον ξαναδούμε, από την ανησυχία της μάνας μας. Για καμιά βδομάδα η ανησυχία της 

αυτή εκδηλωνόταν με ένα είδος μανίας για την πάστρα7. Σάρωνε την αυλή, ασβέστωνε τις 

ξερολιθιές της μάντρας, έλιωνε και ξανάλιωνε τα νύχια της σφουγγαρίζοντας το πάτωμα με 

καρυδόφυλλα. Την τελευταία πια μέρα φαινόταν να καλμάρει λίγο. Σηκωνότανε πρωί, 

ζύμωνε, σκέπαζε το ψωμί να γίνει, κι όσο εκείνο φούσκωνε κι ανέβαζε αθόρυβα την υπομονή 

της, μας έλουζε, μας έδινε μια βρεγμένη φέτα στρωμένη με ζάχαρη και μας έστελνε να τον 

υποδεχτούμε στις Πλάκες. 

[…] Φτάνοντας απάνω, η μέρα ντάλα8 κι έρημη, καθόμασταν αράδα και τα τέσσερα, 

χωρίς να μιλάμε στην αρχή, αγναντεύοντας το μουλαρόδρομο που χανόταν στον κατήφορο. 

Από το δρόμο αυτό θα ερχόταν ο «πατέρας» μας. 

Εκτός από την Όλγα, τη μικρότερη, οι άλλοι ξέραμε ότι δεν ήταν ο αληθινός μας 

πατέρας. Όμως πλάγιαζε με τη μάνα μας στο ίδιο κρεβάτι, μας αγόραζε παπούτσια δυο 

φορές το χρόνο και, όταν αρρωσταίναμε, μας κουβαλούσε στο γιατρό. Καθόμασταν λοιπόν 

και τον περιμέναμε. Σχεδόν πάντοτε αργούσε να φανεί. Κι εμείς στο τέλος, μην αντέχοντας 

άλλο να δακρύζουν τα μάτια μας από την ένταση, το ρίχναμε στο παιγνίδι. Έτσι, κάθε φορά 

ήταν τότε, όταν πια είχαμε ξεχάσει για ποιο λόγο βρισκόμασταν κει πάνω, που μας 

κεραύνωνε η φωνή του: 

- Παΐδια, σας έπιασα! 

Σα να είχε έρθει δρασκελώντας τις κορφές, γυρίζαμε ξαφνιασμένοι και τον βλέπαμε 

λίγο μακρύτερα, έναν όρθιο Δία — το ζεμπίλι με τα εργαλεία ακουμπισμένο δίπλα του. 

- Πάμε τώρα, γιατί θα μας σκοτώσει η μάνα σας. 

Άρπαζε την Όλγα από τις μασχάλες, […], την κάθιζε στο μπράτσο του, έπαιρνε με το 

άλλο χέρι το ζεμπίλι και κινάγαμε. 

Η είσοδός μας στο χωριό ήταν ένας θρίαμβος. Όλοι όσους απαντάγαμε στη διαδρομή 

ήθελαν να καλωσορίσουν τον πατριό μας και σταματάγαμε σε κάμποσες αυλές. Σα να είχε 

λείψει πια χρόνια στην ξενιτιά. Δεν ξέρω αν όλοι τον αγάπαγαν, πάντως όλοι επέμεναν να 

τον κεράσουν και να αλλάξουν δυο κουβέντες μαζί του. […]  

 

 

                                                                                                                                                                                                                           
4 βαρελάς 
5 παζός: η βάση του βαρελιού 
6 κυρτές σανίδες βαρελιού 
7 καθαριότητα 
8 καταμεσήμερο με πολλή ζέστη 
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Παρατηρήσεις 

ΘΕΜΑ 1α 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α. Ο πατριός ζήτησε το χέρι της Μαρίτσας απ’ τη μητέρα της.  

β. Ο πατριός ασχολείτο με τα αγροτικά.  

γ. Η μητέρα – λίγο πριν επιστρέψει ο σύζυγος στο σπίτι – έκανε πολλές δουλειές με 

αποκορύφωμα την τελευταία μέρα.  

δ. Τα παιδιά γνώριζαν ότι δεν ήταν ο πραγματικός τους πατέρας.  

ε. Όλοι οι συγχωριανοί συμπαθούσαν τον πατριό του αφηγητή.  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 1β  

Να χαρακτηρίσετε τη γιαγιά του αφηγητή, όπως αυτή προβάλλεται μέσα στο κείμενο (40 - 50 

λέξεις). 

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 2α 

Ποιο ρηματικό πρόσωπο και ποιος χρόνος κυριαρχεί στην αφήγηση; Να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας παραθέτοντας δύο (2) χωρία μέσα από το κείμενο.  

Μονάδες 20 

 

ΘΕΜΑ 2β (Τ.Θ) 

Η αναφορά του αφηγητή στη μάνα γίνεται με αξιοποίηση επαναλαμβανόμενου ασύνδετου 

σχήματος. Πώς ερμηνεύεις τη χρήση του και τι δηλώνει για τον χαρακτήρα της; 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 (Τ.Θ) 

Παρουσιάστε το πρόσωπο του πατριού σύμφωνα με τις αναφορές του αφηγητή σε αυτόν 

(180-200 λέξεις). 

Μονάδες 40 


