
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα μηνύματα της κινητής τηλεφωνίας]  

 

Από το να δαιμονοποιεί
1
 κανείς τη σχέση των νέων ανθρώπων με τους 

εξελιγμένους κώδικες επικοινωνίας, είναι καλύτερα να προσπαθεί να τους καταλάβει. 

Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν, γραμμένα στο 

δευτερόλεπτο από δαχτυλάκια που χορεύουν ρυθμικά πάνω σε μικρά ή μεγαλύτερα 

πληκτρολόγια συσκευών και δίνουν μια εικονική διάσταση στην πιο απλή επαφή. 

Αριθμοί, σύμβολα, γραμματάκια πάνω στη γραμμή που υπαγορεύει ένα απόλυτο 

«πάντα σε επαφή». Και γιατί όχι άλλωστε; Όπως εξηγεί στην εφημερίδα «Repubblica» 

ο δρ. ψυχολογίας Ματέο Λαντσίνι, «η πλειονότητα των νέων δε σκέφτεται να 

υποκαταστήσει την πραγματική ζωή με την εικονική. Αντίθετα, η εικονική 

πραγματικότητα τους βοηθά να αποκτήσουν γνώση και αυτοπεποίθηση, για να 

αντιμετωπίσουν τον πραγματικό κόσμο». Ησυχάσαμε κι απ’ αυτή την έννοια 

προσωρινά, κι ας μη θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό το... αέναο, αθόρυβο (ευτυχώς) 

σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια. Άλλωστε, όπως έδειξε έρευνα Ιταλών επιστημόνων, 

οι ίδιοι οι γονείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα sms
2
 για να πουν στα παιδιά 

τους ένα σωρό σημαντικά πράγματα, για τα οποία δε βρίσκουν τον χρόνο να μιλήσουν 

απευθείας. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η γλώσσα των sms απέκτησε από την πρώτη στιγμή 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν εμφανιστεί μελέτες σε διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους με αντικείμενο την επικοινωνία μέσω sms. Όμως, σε μια πρώτη φάση, δεν 

υπήρξε μεγάλος αριθμός αυθεντικών μηνυμάτων, από τα οποία να μπορούν οι 

επιστήμονες να εξαγάγουν ασφαλή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα όσον αφορά τη 

γλώσσα των sms.  

Στην Ελλάδα, το ερευνητικό πρόγραμμα «sms4science» προωθείται από δύο 

εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η 

συγκρότηση ενός εκτεταμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σώματος κειμένων από 

                                                           
1
 Δαιμονοποιεί: αποδίδει σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες. 

2
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας. 



αυθεντικά sms που έχουν γραφεί στα ελληνικά ή και σε greeklish
3
. Το ελληνικό corpus 

θα είναι χρήσιμο σε κάθε κέντρο μελέτης της ελληνικής γλώσσας (πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα) αλλά και σε εταιρείες ή φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών ή στο περιθώριό της (π.χ., πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, 

κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρείες νέων υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.). 

Είναι καλό αυτό τώρα; Κάθε φαινόμενο έχει την καλή και την κακή του πλευρά. 

Ας ξεκινήσουμε από την καλή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι μελέτησαν 

παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών, για να κατανοήσουν την επίδραση της γραφής 

μηνυμάτων μέσω κινητού στις γλωσσικές τους δεξιότητες και (προς μεγάλη έκπληξη 

πολλών) ανακάλυψαν ότι η χρήση των ιδιωματισμών των sms θα μπορούσε να επιδρά 

θετικά στην ανάπτυξη της ανάγνωσης. Επιπλέον, η έρευνα δεν εντόπισε κανένα 

φθοροποιό στοιχείο της γλώσσας των sms πάνω στη συμβατική γραφή. «Αυτά που 

θεωρούμε ανορθογραφίες, στην ουσία δεν παραβαίνουν τους γλωσσικούς κανόνες και 

τα παιδιά διαθέτουν μια εκλεπτυσμένη αντίληψη της κατάλληλης χρήσης των λέξεων», 

υποστηρίζει η δρ Μπέβερλι Πλέστερ, επικεφαλής της μελέτης και εισηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι.  

Και άλλες έρευνες έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι νέοι τα μηνύματα 

μέσω κινητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποστολή sms είχε θετική επίδραση 

στον χειρισμό της γλώσσας. 

Όσο για τα άσχημα; Εταιρεία μετρήσεων κατέγραψε ότι κάθε Αμερικανός 

στέλνει και λαμβάνει 2.272 μηνύματα τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το 

τελευταίο δίμηνο του 2008. Το φαινόμενο αυτό ανησυχεί λοιπόν ψυχολόγους και 

γιατρούς που υποστηρίζουν ότι η τόσο μεγάλη υπερβολή στην επικοινωνία με 

μηνύματα μπορεί να προκαλέσει άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης, πτώση της 

βαθμολογίας για μαθητές, φοιτητές,, έλλειψη ύπνου και τραυματισμούς στο μυϊκό 

σύστημα. Τα όρια είναι μάλλον η λύση, όπως άλλωστε συμβαίνει (δυστυχώς) σε κάθε 

περίπτωση! 

 

Κ. Τζαβάρα, εφ. Ελευθεροτυπία, 24.6.2009 (διασκευή) 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Η λέξη greeklish είναι συνδυασμός των λέξεων greek και English. Greeklish 

χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι όταν επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων. 

 



ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια είναι η θετική και ποια η αρνητική πλευρά, σύμφωνα με την αρθρογράφο, 

της εκτεταμένης χρήσης των sms μηνυμάτων; Να γράψετε την απάντησή σας σε 

μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2α.  Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες 

επιτυγχάνεται η συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Από το να δαιμονοποιεί… 

απευθείας) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι συγκεκριμένες 

διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. «Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν»: 

 

Να εντάξετε την παραπάνω περίοδο σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων. 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια»:  

Να δηλώσετε αν η χρήση της γλώσσας στην παραπάνω φράση είναι 

κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορική/συνυποδηλωτική. 

 (μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να γράψετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας τη λέξη όρια (δηλώνεται και στο 

κείμενο με υπογράμμιση) με διαφορετική σημασία από αυτή που έχει η λέξη στην 

τελευταία παράγραφο (Όσο για… περίπτωση) του κειμένου. 

(μονάδες 3) 
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Κείμενο 

 

[Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τα μηνύματα της κινητής τηλεφωνίας] 

 

Από το να δαιμονοποιεί
1
 κανείς τη σχέση των νέων ανθρώπων με τους 

εξελιγμένους κώδικες επικοινωνίας, είναι καλύτερα να προσπαθεί να τους καταλάβει. 

Τα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν και παίρνουν, γραμμένα στο 

δευτερόλεπτο από δαχτυλάκια που χορεύουν ρυθμικά πάνω σε μικρά ή μεγαλύτερα 

πληκτρολόγια συσκευών και δίνουν μια εικονική διάσταση στην πιο απλή επαφή. 

Αριθμοί, σύμβολα, γραμματάκια πάνω στη γραμμή που υπαγορεύει ένα απόλυτο 

«πάντα σε επαφή». Και γιατί όχι άλλωστε; Όπως εξηγεί στην εφημερίδα «Repubblica» 

ο δρ ψυχολογίας Ματέο Λαντσίνι, «η πλειονότητα των νέων δε σκέφτεται να 

υποκαταστήσει την πραγματική ζωή με την εικονική. Αντίθετα, η εικονική 

πραγματικότητα τους βοηθά να αποκτήσουν γνώση και αυτοπεποίθηση για να 

αντιμετωπίσουν τον πραγματικό κόσμο». Ησυχάσαμε κι απ’ αυτή την έννοια 

προσωρινά, κι ας μη θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό το... αέναο, αθόρυβο (ευτυχώς) 

σεργιάνι πάνω στα πληκτρολόγια. Άλλωστε, όπως έδειξε έρευνα Ιταλών επιστημόνων, 

οι ίδιοι οι γονείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα sms
2
 για να πουν στα παιδιά 

τους ένα σωρό σημαντικά πράγματα, για τα οποία δε βρίσκουν τον χρόνο να μιλήσουν 

απευθείας. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η γλώσσα των sms απέκτησε από την πρώτη στιγμή 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν εμφανιστεί μελέτες σε διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους με αντικείμενο την επικοινωνία μέσω sms. Όμως, σε μια πρώτη φάση, δεν 

υπήρξε μεγάλος αριθμός αυθεντικών μηνυμάτων, από τα οποία να μπορούν οι 

επιστήμονες να εξαγάγουν ασφαλή και ολοκληρωμένα συμπεράσματα όσον αφορά τη 

γλώσσα των sms.  

Στην Ελλάδα, το ερευνητικό πρόγραμμα «sms4science» προωθείται από δύο 

εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η 

συγκρότηση ενός εκτεταμένου και κατάλληλα επεξεργασμένου σώματος κειμένων από 

                                                           
1
 Δαιμονοποιεί: αποδίδει σε κάποιον ή κάτι απόλυτα αρνητικές ιδιότητες. 

2
 SMS (Short Message Service): κείμενα που διακινούνται μέσω των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας. 



αυθεντικά sms που έχουν γραφεί στα ελληνικά ή και σε greeklish
3
. Το ελληνικό corpus 

θα είναι χρήσιμο σε κάθε κέντρο μελέτης της ελληνικής γλώσσας (πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα) αλλά και σε εταιρείες ή φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών ή στο περιθώριό της (π.χ., πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, 

κατασκευαστές εξοπλισμού, εταιρείες νέων υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.). 

Είναι καλό αυτό τώρα; Κάθε φαινόμενο έχει την καλή και την κακή του πλευρά. 

Ας ξεκινήσουμε από την καλή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι μελέτησαν 

παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών, για να κατανοήσουν την επίδραση της γραφής 

μηνυμάτων μέσω κινητού στις γλωσσικές τους δεξιότητες και (προς μεγάλη έκπληξη 

πολλών) ανακάλυψαν ότι η χρήση των ιδιωματισμών των sms θα μπορούσε να επιδρά 

θετικά στην ανάπτυξη της ανάγνωσης. Επιπλέον, η έρευνα δεν εντόπισε κανένα 

φθοροποιό στοιχείο της γλώσσας των sms πάνω στη συμβατική γραφή. «Αυτά που 

θεωρούμε ανορθογραφίες, στην ουσία δεν παραβαίνουν τους γλωσσικούς κανόνες και 

τα παιδιά διαθέτουν μια εκλεπτυσμένη αντίληψη της κατάλληλης χρήσης των λέξεων», 

υποστηρίζει η δρ Μπέβερλι Πλέστερ, επικεφαλής της μελέτης και εισηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι.  

Και άλλες έρευνες έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα. Έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο για τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι νέοι τα μηνύματα 

μέσω κινητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποστολή sms είχε θετική επίδραση 

στον χειρισμό της γλώσσας. 

Όσο για τα άσχημα; Εταιρεία μετρήσεων κατέγραψε ότι κάθε Αμερικανός 

στέλνει και λαμβάνει 2.272 μηνύματα τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το 

τελευταίο δίμηνο του 2008. Το φαινόμενο αυτό ανησυχεί λοιπόν ψυχολόγους και 

γιατρούς που υποστηρίζουν ότι η τόσο μεγάλη υπερβολή στην επικοινωνία με 

μηνύματα μπορεί να προκαλέσει άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης, πτώση της 

βαθμολογίας για μαθητές, φοιτητές, έλλειψη ύπνου και τραυματισμούς στο μυϊκό 

σύστημα. Τα όρια είναι μάλλον η λύση, όπως άλλωστε συμβαίνει (δυστυχώς) σε κάθε 

περίπτωση! 

 

Κ. Τζαβάρα, εφ. Ελευθεροτυπία, 24.6.2009 (διασκευή) 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Η λέξη greeklish είναι συνδυασμός των λέξεων greek και English. Greeklish 

χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι όταν επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων. 

 



ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την αρθρογράφο, η νέα μορφή της 

συντομευμένης επικοινωνίας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών; Να 

γράψετε την απάντησή σας σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις). 

(μονάδες 10) 

 

B2. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου (Όσο για… 

περίπτωση) του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: εικονική διάσταση, αυθεντικών μηνυμάτων, 

προωθείται, περιθώριο, φθοροποιό (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον 

γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο 

κ.λπ.). 

 (μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εξηγήσετε γιατί η αρθρογράφος στην πρώτη παράγραφο (Από το να 

δαιμονοποιεί… απευθείας) του κειμένου τοποθετεί σε εισαγωγικά τη φράση 

«πάντα σε επαφή». 

 (μονάδες 5) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύγχρονες εκδοχές συντόμευσης του λόγου. Καχυποψία ή ελπίδα;] 

 

Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές: «Τα SMS σκοτώνουν τη γλώσσα». Μπορεί 

να το πιστεύετε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία αποστολής σύντομων 

μηνυμάτων (Short Message Service), που ξεκίνησε σαν μια ακόμη παροχή της κινητής 

τηλεφωνίας, έχει κατακτήσει τη νεολαία, έχει γεννήσει έναν καινούργιο τρόπο γραφής, 

άμεσο, σύντομο, αποσπασματικό. Μέσα σε 160 χαρακτήρες (αυτό είναι το όριο ενός 

SMS) χωρούν ανησυχίες, ερωτικές εξομολογήσεις, ραντεβού, υπενθυμίσεις, υβριστικά 

μηνύματα, η καθημερινή ανία και, βέβαια, τα νέα μας, καλά και κακά, σημαντικά και 

ασήμαντα. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η εφημερίδα El Mundo, στο πολιτιστικό της 

ένθετο, φιλοξένησε τις απόψεις ακαδημαϊκών, συγγραφέων, διαλεκτολόγων και άλλων 

επαϊόντων
1
, σχετικά με το πόσο επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και πρόσληψης της 

γλώσσας αυτό το σχετικά καινούργιο σύστημα επικοινωνίας που κατέχει κεντρικό ρόλο 

στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Άλλωστε, εν έτει 2008, σε μία μέρα, 

αποστέλλονται στην Ισπανία πάνω από δέκα εκατομμύρια τέτοια μηνύματα (κάπου 

δύο εκατομμύρια είναι ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα).  

Στις απόψεις, έτσι όπως καταγράφηκαν, συναντά κανείς καχυποψία και ελπίδα, 

φόβο για το μέλλον της ισπανικής γλώσσας και πίστη στις καινοτομίες που φέρνει το 

νέο μέσο. Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Χοσέ Μαρία Μερίνο ανήκει σε εκείνους που 

αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη «γλώσσα» των SMS και τη σχέση της με τη 

δυνατότητα έκφρασης και τον γλωσσικό πλούτο των νέων: «Χρησιμοποιώ πολύ λίγο 

το κινητό και δεν ξέρω να γράφω μηνύματα. Απ’ όσα γνωρίζω, βλέποντας τη νεολαία 

να επικοινωνεί μέσω αυτών, πιστεύω ότι η γλώσσα φτωχαίνει, όταν χρησιμοποιεί 

κανείς λίγες λέξεις, και, επιπλέον, τις μετατρέπει σε σκελετούς συμφώνων. Για να μην 

αναφερθώ στη χρήση μιας αργκό που, αντί να κάνει πιο ανοιχτή την επικοινωνία, την 

περιορίζει». 

Οι «σκελετοί συμφώνων» στους οποίους αναφέρεται ο Μερίνο δεν είναι παρά 

αποτέλεσμα της ανάγκης για εξοικονόμηση χώρου (αυτά τα περίφημα 160 στοιχεία). Ο 

λεξικογράφος Γκρεγκόριο Σαλβαδόρ, σχετικά με το θέμα των συντμήσεων, εκφράζει 

την άποψη ότι «ανέκαθεν υπήρχαν τέτοια συστήματα συντμήσεων, προϊόντα της 

                                                           
1
 επαϊόντων: ειδικών 



ανάγκης εξοικονόμησης χώρου και χρημάτων. Παλαιότερα», τονίζει, «αν κάποιος 

ήθελε να στείλει ένα τηλεγράφημα για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, για 

παράδειγμα, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω, αν επέλεγε να εισαγάγει 

στο κείμενό του τις απαραίτητες προθέσεις».  

Πολλοί από τους ερωτηθέντες εισάγουν στη συζήτηση περί SMS το θέμα της 

παιδείας των νεαρών Ισπανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, Ρικάρντο Σενάμπρε, είναι εμφανές ότι οι νέοι διαβάζουν 

όλο και λιγότερο, συνεπώς «η γραφή των SMS θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε όσους 

δεν ξέρουν να εκφραστούν, σε εκείνους που αισθάνονται άβολα με τη σύνταξη. Η 

ασθένεια θα προσβάλει τους πιο αδύναμους οργανισμούς». Ο γλωσσολόγος Χοσέ 

Πόλο, από την πλευρά του, αναφέρεται και εκείνος στην κακοποίηση της γλώσσας στα 

SMS όχι μόνο εκ μέρους της νεολαίας αλλά από «την μεγάλη πλειοψηφία, που αν και 

έχει αποφοιτήσει από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο, εντούτοις 

χειρίζεται απελπιστικά άσχημα τη γλώσσα». 

Πιο αισιόδοξοι ακούγονται ο συγγραφέας Άνχελ Μάνιας και ο κριτικός 

λογοτεχνίας Χερμάν Γκουγιόν. Και οι δύο κάνουν λόγο για πιθανότητα εμπλουτισμού 

της ισπανικής γλώσσας από τη γλώσσα των μηνυμάτων, αν και δε διστάζουν να 

τονίσουν την αδυναμία αυτού του κώδικα να παραγάγει πλήρη κείμενα, όπως για 

παράδειγμα μια δικαστική απόφαση ή ένα άρθρο του Συντάγματος. Στην Ελλάδα, εκτός 

από τα θέματα των συντμήσεων, της κατάργησης άρθρων και προθέσεων, ή της 

προσφυγής στους «σκελετούς» συμφώνων (τι καταπληκτική μεταφορά αυτή του 

Μερίνο) έχουμε και το θέμα της χρήσης των λατινικών χαρακτήρων.  

 

Κ. Παλαιολόγου, Το Δέντρο, τεύχος 155-156 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποιες απόψεις καταγράφει ο αρθρογράφος στο κείμενό του σχετικά με το πόσο 

επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και πρόσληψης της γλώσσας το ευρύτατα 

διαδεδομένο σύστημα επικοινωνίας των μηνυμάτων (sms); (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 



B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την τέταρτη παράγραφο (Οι «σκελετοί 

συμφώνων»… προθέσεις») του κειμένου. 

 (μονάδες 5) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων με θέμα τη γλώσσα των σύντομων 

μηνυμάτων (sms), χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμείτε τις ακόλουθες 

λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): 

αποσπασματικό, τρόπο επικοινωνίας, αποστέλλονται, γλωσσικό πλούτο, 

συντμήσεων (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την 

πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2α. «Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Χοσέ Μαρία Μερίνο ανήκει σε εκείνους 

που αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη «γλώσσα» των SMS και τη σχέση της 

με τη δυνατότητα έκφρασης και τον γλωσσικό πλούτο των νέων»: 

 

Στην παραπάνω περίοδο λόγου ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί μία αναφορική 

πρόταση. Αφού την εντοπίσετε, να την εντάξετε στην κατηγορία των 

προσδιοριστικών ή παραθετικών/προσθετικών προτάσεων, με βάση τη σημασία 

που παίρνει η πρόταση από τα συμφραζόμενα. 

(μονάδες 2) 

 

Γ2β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (μονάδες 3) 

 

 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

Κείμενο 

 

[Σύγχρονες εκδοχές συντόμευσης του λόγου. Καχυποψία ή ελπίδα;] 

 

Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές: «Τα SMS σκοτώνουν τη γλώσσα». Μπορεί 

να το πιστεύετε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία αποστολής σύντομων 

μηνυμάτων (Short Message Service), που ξεκίνησε σαν μια ακόμη παροχή της κινητής 

τηλεφωνίας, έχει κατακτήσει τη νεολαία, έχει γεννήσει έναν καινούργιο τρόπο γραφής, 

άμεσο, σύντομο, αποσπασματικό. Μέσα σε 160 χαρακτήρες (αυτό είναι το όριο ενός 

SMS) χωρούν ανησυχίες, ερωτικές εξομολογήσεις, ραντεβού, υπενθυμίσεις, υβριστικά 

μηνύματα, η καθημερινή ανία και, βέβαια, τα νέα μας, καλά και κακά, σημαντικά και 

ασήμαντα. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η εφημερίδα El Mundo, στο πολιτιστικό της 

ένθετο, φιλοξένησε τις απόψεις ακαδημαϊκών, συγγραφέων, διαλεκτολόγων και άλλων 

επαϊόντων
1
, σχετικά με το πόσο επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και πρόσληψης της 

γλώσσας αυτό το σχετικά καινούργιο σύστημα επικοινωνίας που κατέχει κεντρικό ρόλο 

στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Άλλωστε, εν έτει 2008, σε μία μέρα, αποστέλλονται 

στην Ισπανία πάνω από δέκα εκατομμύρια τέτοια μηνύματα (κάπου δύο εκατομμύρια 

είναι ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα).  

Στις απόψεις, έτσι όπως καταγράφηκαν, συναντά κανείς καχυποψία και ελπίδα, 

φόβο για το μέλλον της ισπανικής γλώσσας και πίστη στις καινοτομίες που φέρνει το 

νέο μέσο. Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Χοσέ Μαρία Μερίνο ανήκει σε εκείνους που 

αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη «γλώσσα» των SMS και τη σχέση της με τη 

δυνατότητα έκφρασης και τον γλωσσικό πλούτο των νέων: «Χρησιμοποιώ πολύ λίγο το 

κινητό και δεν ξέρω να γράφω μηνύματα. Απ’ όσα γνωρίζω, βλέποντας τη νεολαία να 

επικοινωνεί μέσω αυτών, πιστεύω ότι η γλώσσα φτωχαίνει, όταν χρησιμοποιεί κανείς 

λίγες λέξεις, και, επιπλέον, τις μετατρέπει σε σκελετούς συμφώνων. Για να μην 

αναφερθώ στη χρήση μιας αργκό που, αντί να κάνει πιο ανοιχτή την επικοινωνία, την 

περιορίζει». 

Οι «σκελετοί συμφώνων» στους οποίους αναφέρεται ο Μερίνο δεν είναι παρά 

αποτέλεσμα της ανάγκης για εξοικονόμηση χώρου (αυτά τα περίφημα 160 στοιχεία). Ο 

λεξικογράφος Γκρεγκόριο Σαλβαδόρ, σχετικά με το θέμα των συντμήσεων, εκφράζει 

την άποψη ότι «ανέκαθεν υπήρχαν τέτοια συστήματα συντμήσεων, προϊόντα της 
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ανάγκης εξοικονόμησης χώρου και χρημάτων. Παλαιότερα», τονίζει, «αν κάποιος 

ήθελε να στείλει ένα τηλεγράφημα για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, για 

παράδειγμα, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω, αν επέλεγε να εισαγάγει 

στο κείμενό του τις απαραίτητες προθέσεις».  

Πολλοί από τους ερωτηθέντες εισάγουν στη συζήτηση περί SMS το θέμα της 

παιδείας των νεαρών Ισπανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, Ρικάρντο Σενάμπρε, είναι εμφανές ότι οι νέοι διαβάζουν 

όλο και λιγότερο, συνεπώς «η γραφή των SMS θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε όσους 

δεν ξέρουν να εκφραστούν, σε εκείνους που αισθάνονται άβολα με τη σύνταξη. Η 

ασθένεια θα προσβάλει τους πιο αδύναμους οργανισμούς». Ο γλωσσολόγος Χοσέ 

Πόλο, από την πλευρά του, αναφέρεται και εκείνος στην κακοποίηση της γλώσσας 

στα SMS όχι μόνο εκ μέρους της νεολαίας αλλά από «την μεγάλη πλειοψηφία, που αν 

και έχει αποφοιτήσει από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο, εντούτοις 

χειρίζεται απελπιστικά άσχημα τη γλώσσα». 

Πιο αισιόδοξοι ακούγονται ο συγγραφέας Άνχελ Μάνιας και ο κριτικός 

λογοτεχνίας Χερμάν Γκουγιόν. Και οι δύο κάνουν λόγο για πιθανότητα εμπλουτισμού 

της ισπανικής γλώσσας από τη γλώσσα των μηνυμάτων, αν και δε διστάζουν να 

τονίσουν την αδυναμία αυτού του κώδικα να παραγάγει πλήρη κείμενα, όπως για 

παράδειγμα μια δικαστική απόφαση ή ένα άρθρο του Συντάγματος. Στην Ελλάδα, εκτός 

από τα θέματα των συντμήσεων, της κατάργησης άρθρων και προθέσεων, ή της 

προσφυγής στους «σκελετούς» συμφώνων (τι καταπληκτική μεταφορά αυτή του 

Μερίνο) έχουμε και το θέμα της χρήσης των λατινικών χαρακτήρων.  

 

Κ. Παλαιολόγου, Το Δέντρο, τεύχος 155-156 (διασκευή) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α. (Μονάδες 20) 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. 

 (μονάδες 20) 

 

Β. (Μονάδες 15) 

 

B1. Ποια επιχειρήματα επικαλούνται, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, όσοι 

αντιμετωπίζουν με καχυποψία και ανησυχία τη (συντομευμένη) γλώσσα των 

μηνυμάτων (sms); (60 – 80 λέξεις). 

 (μονάδες 10) 

 



B2α.  Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην 

τρίτη (Στις απόψεις… περιορίζει) και στην τέταρτη παράγραφο (Οι «σκελετοί 

συμφώνων»… προθέσεις) του κειμένου. 

(μονάδες 2) 

 

Β2β. Να εξηγήσετε ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές 

λέξεις/φράσεις. 

(μονάδες 3) 

 

Γ. (Μονάδες 15) 

 

Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του 

κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να 

γίνεται φανερή η σημασία τους: παροχή, ένθετο, πρόσληψης, κακοποίηση της 

γλώσσας, χειρίζεται (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, 

δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ .). 

(μονάδες 10) 

 

Γ2. Να εντοπίσετε στο κείμενο ένα παράδειγμα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής 

χρήσης της γλώσσας και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 (μονάδες 5) 

 

 


