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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Τν παξαθάησ θείκελν είλαη γξακκέλν από ηνλ θηιόινγν-ζπγγξαθέα Γεκήηξε Χξηζηόπνπινπ θαη δεκνζηεύηεθε ζηνλ 

ειεθηξνληθό ηύπν. 

 

Η ορθογραθία ζηην εποχή ηου texting 

 

«Γξάθσ, γξάθεη, γξάθεη, γξάθνπκε, γξάθεηε, δηαβάδνπλ» ακαηάπαυζηα θαη παληνύ. Σηνλ ύπλν θαη ζηνλ μύπλην 

καο. SMS ζην θηλεηό θαη ζρόιηα ζηα social media. Τν ψηθιακό πεξηβάιινλ κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ δελ αθήλεη 

αλεπεξέαζηε ηε γιώζζα. Καη ζίγνπξα ε ηαρύηεηα πνπ επηβάιιεη, θαζηζηά «αξεηή» ηελ πξνρεηξνινγία αιιά ζπρλά 

θαη ηελ αλνξζνγξαθία. Ψηιά γξάκκαηα ζα πείηε. ΟΚ! ζεκαζία έρεη ε επθνιία θαη ε ηαρύηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 

Οη απόςεηο θη εδώ διίζηανηαι. Από θαρππνςία κέρξη ειπίδα. Από θόβν γηα ην κέιινλ ηεο γιώζζαο κέρξη πίζηε 

ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ θέξλεη ην λέν κέζν. 

Από ηε κία, ζπλαληάκε ηνπο ηερλνθνβηθνύο πνπ βιέπνπλ παξαθκή ηεο γιώζζαο, αλεπίηξεπηεο αλνξζνγξαθίεο, 

γισζζηθή πελία, εθηεηακέλε ρξήζε ηεο αξγθό, «ζθειεηνπνίεζε» ηεο γιώζζαο κε ηνλ εμνβειηζκό ησλ θσλεέλησλ 

ιόγσ αλάγθεο εμνηθνλόκεζεο ρώξνπ. Αλ ηα greeklish ήηαλ, γηα πνιινύο, ε «παηδηθή αξξώζηηα» ηεο λέαο επνρήο, νη 

αλνξζνγξαθίεο, νη βαξβαξηζκνί θαη νη ζνινηθηζκνί ηεο γιώζζαο απνηεινύλ εμαπινύκελε ινηκηθή πνπ πξνζβάιιεη 

απηνύο πνπ έρνπλ ήδε εγλσζκέλα αδπλακίεο ζηε γξαπηή έθθξαζε, αλζξώπνπο όισλ ησλ ειηθηώλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη 

ησλ ελαζρνιήζεσλ. Τα Νέα Μέζα δελ είλαη απηά πνπ δεκηνπξγνύλ ην πξόβιεκα, απιώο καδί κε ηε 

δεκνθξαηηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, «δεκνζηνπνηνύλ» θαη ηελ ειιηπή γλώζε ηεο γιώζζαο (θαη ηεο νξζνγξαθίαο 

ησλ ιέμεσλ), κέζσ ηεο άκεζεο δηάρπζεο ησλ γξαπηώλ κελπκάησλ. Σηελ π.ς.ε. (πξν-ςεθηαθή επνρή) ε ηήξεζε ησλ 

νξζνγξαθηθώλ θαλόλσλ θαη κάιηζηα ζε δεκόζηα έγγξαθα πεξηπνηνύζε κέγηζηε ηηκή ζηνλ γξάθνληα θαη απέδηδε 

ζεβαζκό ζηνλ παξαιήπηε ηνπ θεηκέλνπ. 

Ο αληίινγνο έξρεηαη από ηνπο «ΑΠΟ-ελνρνπνηεζείηε». Καη κάιηζηα δξηκύο. «Η γιώζζα» ιέλε «δελ είλαη 

καζεκαηηθά». «Σε δνπιεηά λα βξηζθόκαζηε... ζρνιαζηηθηζκόο θαη κηδέξηα» ζα πνπλ. Σεκαζία έρεη λα γξάθνπκε θαη 

όρη πώο ην γξάθνπκε. Άιισζηε ην texting ζπληζηά έλαλ θώδηθα εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο. Σπληξνθηά, 

ακεζόηεηα, θνπβεληνύια. Όπσο ζπλέβαηλε παιαηόηεξα κε ηα ηειεγξαθήκαηα πνπ «θαηαβξόρζηδαλ» ηηο πξνζέζεηο θαη 

ηα άξζξα. Δδώ κηιάκε γηα κηα λέα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία! Σηελ νξζνγξαθία θαη ζηνπο θαλόλεο ζα θνιιήζνπκε; To 

texting έρεη ην δηθό ηνπ «πξσηόθνιιν»: ιεμηιόγην, θώδηθεο θαη ζπληνκνγξαθίεο, λενινγηζκνύο, λέα «νξζνγξαθία». 

Με ηξία ή ηέζζεξα γξάκκαηα θαη αξηζκνύο ςεθίδεηο γηα θάπνην γεγνλόο, ρσξίο πνιιή ζθέςε θαη πνιπινγίεο. Μόλν 

θσδηθνί ρξεηάδνληαη πνπ δειώλνπλ άπνςε θαη πξνηίκεζε. Η ζθέςε είλαη πεξηηηή πνιπηέιεηα. Δδώ βέβαηα ειινρεύεη 

ν εμήο θίλδπλνο: ε λνκηκνπνίεζε ηεο πξνρεηξνγξαθίαο (θαη αλνξζνγξαθίαο) λα γεληθεπηεί ζε όια ηα πεξηβάιινληα 

γξαπηήο επηθνηλσλίαο. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε νύηε νπηηκηζηέο νύηε πεζηκηζηέο. Η γξαπηή επηθνηλσλία ησλ sms επηβάιιεη ην δηθό ηεο 

ύθνο αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ πνκπνύ. Ωζηόζν, δελ απνθιείεηαη αθόκα θαη νη πην εμνηθεησκέλνη κε ην texting λα 

ππνπέζνπλ ζε ζωρεία ιαζώλ πνπ θαζηζηνύλ δπζρεξή ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ παξαιήπηε ηνπ κελύκαηνο. Γη' απηό 

θαιό είλαη λα ηεξνύκε έλαλ θώδηθα δενληνινγίαο. Μελ θάλνπκε θαηάρξεζε γξαπηώλ κελπκάησλ, όηαλ 

θιεξηάξνπκε... Σ' απηή ηελ πεξίπησζε ηα πάζεο θύζεσο ιάζε μελεξώλνπλ ηνλ παξαιήπηε. Αλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη 

γηα ηελ νξζνγξαθία κηαο ιέμεο, θαηαθεύγνπκε ζε έλα ειεθηξνληθό ιεμηθό ή γξάθνπκε ην κήλπκα πξώηα ζε έλαλ 

θεηκελνγξάθν. 

Η γιώζζα καο (ε θάζε γιώζζα), καδί κε ηελ νξζνγξαθία ηεο, ηηο ιέμεηο ηεο, ηε ζύληαμε θαη ηνπο θαλόλεο ηεο, 

είλαη πξσηίζησο δσληαλόο νξγαληζκόο. Η ζθόπηκε παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο, ηα ιάζε πιεθηξνιόγεζεο, ε 

ζπζηεκαηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ηνληζκνύ, ε απνπζία ζηίμεο, ε θαηάξγεζε ηεο απνζηξόθνπ θαη πνιιά άιια δειώλνπλ 

όρη απειεπζέξσζε από δεζκεύζεηο, αιιά πλήρη ππνηαγή ζηε λννηξνπία ηνπ εθήκεξνπ, ηνπ επηθαλεηαθνύ, ηνπ 

αλάιαθξνπ. Η ηππσκέλε ιέμε δελ είλαη κόλν ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλόκελν. Δίλαη εηθόλα θαη αηζζεηηθή. Πνιπζήκαληε 

αλζξώπηλε ιεηηνπξγία θαη όρη απιό παξαγσγηθό εξγαιείν. Κη όπσο έιεγε θαη ν Xξόλεο Mίζζηνο (πνπ πνιιά 

γξάκκαηα νπδέπνηε έκαζε), «θάζε πεξηνξηζκόο ζηε γιώζζα ζεκαίλεη πεξηνξηζκόο ζηε ζθέςε, ζηε θαληαζία, ζην 

ζπλαίζζεκα, ζηελ παξόξκεζε». Η αηζζεηηθή δελ αθνξά κνλάρα ηηο ιέμεηο αιιά ηε βαζύηεξε ζρέζε κε ηνλ ίδην καο 

ηνλ εαπηό θαη ηνλ ηόπν γύξσ καο. Δίλαη νιέζξην λα εζίδεηαη θαλείο ζηηο αλνξζνγξαθίεο. «Με ηαξάδνπλ» έιεγε ν 

Διύηεο. «Νηώζσ ζαλ λ' αλαθαηώλνληαη ηα γξάκκαηα ζην ίδην κνπ ην επώλπκν, λα κελ μέξσ πνηνο είκαη, λα κελ 

αλήθσ πνπζελά». 

(popaganda.gr, 1-7-2017) 

http://popaganda.gr/


1
η
 δραζηηριόηηηα  

 

Α1. Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηηο δύν αληίπαιεο απόςεηο πνπ παξνπζηάδεη; Τάζζεηαη ππέξ, θαηά 

ή πηνζεηεί κηα κέζε νδό; (40-60 ιέμεηο) 

(.../15) 

2
η
 δραζηηριόηηηα 

 

Α2. Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη ηα εηζαγσγηθά ζε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

α. Ο αληίινγνο έξρεηαη από ηνπο «ΑΠΟ-ελνρνπνηεζείηε» 

β. «Η γιώζζα» ιέλε «δελ είλαη καζεκαηηθά» 

γ. To texting έρεη ην δηθό ηνπ «πξσηόθνιιν» 

 (.../5) 

Α3. Να γξάςεηε από κία ζυνώνυμη γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ: ακαηάπαυζηα, ψηθιακό, 

διίζηανηαι, ζωρεία, πλήρη. 
 

(.../5) 

Α4. Να κεηαηξέςεηε ηε ζύληαμε ηεο πεξηόδνπ ζηελ αληίζεηή ηεο: «Η γξαπηή επηθνηλσλία ησλ sms επηβάιιεη ην δηθό 

ηεο ύθνο αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ πνκπνύ.» 

 

3
η
 δραζηηριόηηηα 

 

Α5. Σε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ ηάμε παίξλεηε ηνλ ιόγν, γηα λα ππνζηεξίμεηε ηε ζέζε ζαο γύξσ από ην 

παξαπάλσ ζέκα. Αλαπηύμηε ηηο απόςεηο ζαο ζε θείκελν 250 πεξίπνπ ιέμεσλ. 

(.../20) 

 

Β. ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Τν παξαθάησ πνίεκα ηνπ Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ πξνέξρεηαη από ηε ζπιινγή «Δθθξεκήο Γσξεά» πνπ εθδόζεθε ην 

1986 (εθδ. Τα Τξία Φύιια). 

 

Όηαλ θάπνηε θύγσ από ηνύην ην θσο 

ζα ειηρζώ πξνο ηα πάλσ όπσο έλα 

ξπαθάθη πνπ κνπξκνπξίδεη. 

Κη αλ ηπρόλ θάπνπ αλάκεζα 

ζηνπο γαιάδηνπο δηαδξόκνπο  

ζπλαληήζσ αγγέινπο, 

ζα ηνπο κηιήζσ ειιεληθά, 

επεηδή δελ μέξνπλε γιώζζεο. 

Μηιάλε κεηαμύ ηνπο κε κνπζηθή. 

 

1
η
 δραζηηριόηηηα 

 

Β1. Με πνηνλ ηξόπν ν πνηεηήο πξνβάιιεη ηελ νκνξθηά ηεο ειιεληθήο γιώζζαο; (60 ιέμεηο) 

(.../15) 
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Β2. Πνηεο αθνπζηηθέο εηθόλεο ππάξρνπλ ζην πνίεκα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο; 

(.../9) 

Β3. Να εληνπίζεηε δύν παξαδείγκαηα ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο ηνπ ιόγνπ. 

(.../6) 

3
η
 δραζηηριόηηηα 

 

Β4. Πνηα αξεηή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο πξνβάιιεη ν πνηεηήο θαη πνηεο αθόκε ζα πξνζζέηαηε εζείο; Να αλαπηύμεηε 

ηηο απόςεηο ζαο ζε έλα θείκελν 150 πεξίπνπ ιέμεσλ.  

 (.../20) 

 


