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Κείμενο 1 

Αντηχήσεις 

(Η Αμάντα Μιχαλοπούλου σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στην Αθήνα και Δημοσιογραφία στο 

Παρίσι. Αρθρογραφούσε επί χρόνια στην εφημερίδα "Καθημερινή" (1990-2008). Έχει γράψει 

οχτώ μυθιστορήματα και τρεις συλλογές διηγημάτων, με πιο πρόσφατο το μυθιστόρημα 

"Μπαρόκ" (2018). Είναι βραβευμένη συγγραφέας. Το 2013 βραβεύθηκε για συλλογή διηγημάτων 

της από την Ακαδημία Αθηνών.) 

   «Έχουμε πολλά να πούμε, ας μιλήσουμε». Η διαφημιστική καμπάνια εταιρείας 

κινητής τηλεφωνίας αντιφάσκει προς τη σύγχρονη πρακτική της επικοινωνίας. Στο 

μετρό, μέρα-νύχτα, κορίτσια και αγόρια σκυμμένα πάνω από το μικρό πληκτρολόγιο 

του κινητού τους επικοινωνούν αξιοζήλευτα γρήγορα, ασθματικά, καλύτερα από 

επαγγελματίες στενογράφους. Σ’ όλη τη διαδρομή ακούγεται το μονότονο τικ τακ των 

πλήκτρων, η μέγιστη δεξιοτεχνία της νέας εποχής.  

   Ακόμη, ωστόσο, και όταν μιλάνε οι άνθρωποι, δε φαίνεται πως έχουν τόσα πολλά να 

πουν: το πού και πότε συζητάνε, το πόσο. Δε χρειάζεται να είσαι ωτακουστής1 : οι 

άνθρωποι μιλούν μεγαλόφωνα στο κινητό τους, δε θέλουν να προστατεύσουν τίποτα 

και κανέναν, ούτε καν τα αισθήματά τους. Μερικές φορές ολόκληρο το βαγόνι 

βυθίζεται σ’ αυτή την παράδοξη επικοινωνία, οι άνθρωποι χάνονται σ’ ένα προσωπικό 

σύμπαν, που με απίθανο τρόπο εκτίθεται στα μάτια όλων.  

   Έχουμε στα αλήθεια πολλά να πούμε; Τι τάξεως θέματα μάς ενδιαφέρει να 

συζητήσουμε; Ας μιλήσουμε, που λέει και η διαφήμιση, αλλά γιατί και πώς; Ζούμε 

στην πιο επικοινωνιακή εποχή και κατά παράδοξο τρόπο η επικοινωνία είναι πιο ρηχή 

από ποτέ. 

    Τις προάλλες ένας φίλος μού τηλεφώνησε εκλιπαρώντας να ανάψω την τηλεόραση 

εκείνη τη στιγμή και να παρακολουθήσω έναν διάλογο για την ανεργία σε μια εκπομπή 

που προβάλλει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας την ιδιωτική ζωή μιας ομάδας νέων που 

ζουν για ένα χρονικό διάστημα στο ίδιο σπίτι. Τα παιδιά, προφανώς, είχαν πάρει 

 
1 Ωτακουστής: αυτός που ακούει κρυφά τι συζητούν κάποιοι, που κρυφακούει. 
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εντολές να συζητήσουν σοβαρά, όπως γίνεται στα στρογγυλά τραπέζια και στα 

τηλεοπτικά παράθυρα. Για να μην τρομάζει η ατελείωτη φλυαρία τους τον 

προβληματισμένο τηλεθεατή, έπρεπε να μιλήσουν συγκροτημένα γύρω από ένα θέμα 

που απασχολεί τη νεολαία και να χρησιμοποιήσουν τη μέση τηλεοπτική γλώσσα. 

Δυστυχώς, πρόλαβα μόνο το τελευταίο πεντάλεπτο, που ήταν στα αλήθεια τραγικό 

εξαιτίας της αφέλειάς του, αλλά και πολύ ενδεικτικό των τάσεων της επικοινωνίας. 

Κάθε άλλο παρά αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων. 

   Υπάρχει άραγε μέσα στην τόση επιστημοσύνη2 κάποιος τρόπος να επικοινωνούν οι 

άνθρωποι μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες που δεν είναι κακέκτυπο3 τηλεοπτικών 

διαλόγων; Το γεγονός ότι στο δρόμο οι περαστικοί διατυπώνουν ιδέες δημοσίως χωρίς 

να ντρέπονται πια το μικρόφωνο, χωρίς να φοβούνται την κάμερα, με απίστευτη άνεση, 

αυτοπεποίθηση, εξοικείωση υπόσχεται και καλύτερες «επικοινωνιακές μέρες»; 

Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Τα «πολλά» που έχουμε να πούμε καταχωνιάζονται 

ακόμη πιο βαθιά, ενώ τα λίγα και τα επαναλαμβανόμενα επιπλέουν.  

   Η κινητή τηλεφωνία είναι η περίληψη αυτής της ιδιόμορφης επικοινωνιακής 

κατάστασης. «Πού είσαι;» είναι η ερώτηση που αντικαθιστά το «τι κάνεις;», «τι 

σκέφτεσαι;», «τι αισθάνεσαι;», «τι πιστεύεις;». Εύκολος τρόπος να «θάψεις» αυτά που 

σε απασχολούν και να ρίξεις από πάνω το χώμα καλοδεχούμενης ευτέλειας. Κι έτσι τα 

«πολλά» που έχουμε να πούμε θα τα διαχειριστούμε πάλι αναγκαστικά είτε ως 

ασκήσεις ρητορικής είτε ως μακρόσυρτες, αμήχανες σιωπές.  

Α. Μιχαλοπούλου, «Αντηχήσεις», εφ. Η Καθημερινή, 21.04.2002 (διασκευή) 

 

Κείμενο 2 

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ (1897-1989) 

Σαν τα τρελά πουλιά (απόσπασμα) 

 Το μυθιστόρημα «Σαν τα τρελά πουλιά» της Μαρίας Ιορδανίδου αναφέρεται στους ανθρώπους 

που αναγκάζονται να διασκορπίζονται λόγω πολιτικών-οικονομικών συνθηκών. Κεντρικό 

πρόσωπο είναι η Άννα και η μητέρα της, η Κλειώ, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 

Κωνσταντινούπολη και να μετοικήσουν αρχικά στην Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920. 

   Έμμονη ιδέα είχε καταντήσει στην Άννα το ζήτημα της μόρφωσης. Δεν ήταν σνομπ. 

Τη μόρφωση την ήθελε για να μπορέσει να ικανοποιήσει τα ερωτηματικά που είχε μέσα 

της. Δεν πειράζει. Θα το κατόρθωνε κάποτε. Σιγά-σιγά. 

   Έτσι κυλούσε η ζωή της Άννας, όμορφα και καλά, και έτσι θα την άφηνε να κυλά 

κάθε γνωστικό κορίτσι στη θέση της. Θα μάζευε παραδάκι, θα τσαλαβούταγε για λίγο 

για διασκέδαση στην περίφημη μόρφωση, αφού την είχε πάρει τόσο από καρδιά, θα 

 
2 Επιστημοσύνη: η ιδιότητα του επιστήμονα καθώς και το σύνολο των επιστημονικών γνώσεων που 

αυτός έχει. 
3 Κακέκτυπο: (μτφ., ως ουσ.) για κάτι που είναι κακή απομίμηση ή για κάποιον που προσπαθεί να 

μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, το αποτέλεσμα όμως αυτής της προσπάθειας είναι αρνητικό. 
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έκανε κανένα ταξιδάκι στο εξωτερικό, και θα περίμενε να περάσει η Τύχη να της φέρει 

έναν καλό γαμπρό. Πλούσιο θέλεις; Νά τονα. Ο ξάδερφος της νύφης τους της Ειρήνης, 

λεβέντης καμιά τριανταριά χρονών, που τώρα μόλις γύρισε από την Οξφόρδη με 

δίπλωμα χημικού μηχανικού στην τσέπη του και με του κόσμου τα φεντάνια4 μπαμπάκι 

στην Κάτω Αίγυπτο, έτοιμος είναι. Την ερωτεύτηκε την Άννα, και ήταν τόσο σίγουρος 

πως η Άννα θα χύνονταν αμέσως να τον πάρει, που παράγγειλε μονόπετρο διαμαντένιο 

δαχτυλίδι στο Παρίσι και γούνα σινσιλά5 , πριν το προτείνει ακόμα. Το έμαθε η Κλειώ 

από την Ειρήνη, που το έμαθε απ’ τη θεία του γαμπρού. 

   Μιρμιρία την έπιασε την Άννα σαν τάμαθε αυτά. «Απα-πά-πά, να πάρει το 

χρυσοκάνθαρο6 , ν’ ανοίξει σαλόνι κοσμικής κυρίας, να γίνει dame patronesse7 ; Δεν 

είμαστε καλά! – Καλέ τρελάθηκες; Και σαν τρελάθηκες πες το μας, να φέρουμε παπά 

να σε διαβάσει.» 

   Τίποτα δε θέλει ν’ ακούσει η Άννα. Καλά. Στο διάολο να πάει, δε θέλει να πάρει 

πλούσιο, ας πάρει φτωχό. Φτωχοί στο γύρο σαν τα μαλλιά μου. 

   «Πάρε κανέναν άνθρωπο της σειράς σου. Κανέναν τίμιο άνθρωπο και καλό, όπως 

παντρεύτηκε η γιαγιά σου και η θεία σου η Αγαθώ. Πάρε κανένα Μανωλιό που να του 

λες κάθε τόσο: «Τίς εστί πλούσιος, Μανωλιό μου; Ο εν τω ολίγω αναπαυόμενος». 

Άνοιξε σπιτικό με γιούκια8 και κελάρια. Μάζεψε κουρελόμπογους, γέμισε καβανόζια9 

με τουρσιές, ψήσε ανοιξιάτικο γλυκό, φθινοπωρινά ρετσέλια10 . Κάνε παιδιά, εγγόνια, 

δισέγγονα, και σαν έρθει η ώρα σου πέθανε όμορφα και καλά και περίμενε σύμφωνα 

με την τάξη και την ιεραρχία να γράψουν πάνω στην πλάκα του τάφου σου: Ενθάδε 

κειται… κλπ., όπως κάνουν όλοι οι γνωστικοί ορθόδοξοι και καθώς πρέπει άνθρωποι.» 

   Όχι, ούτε αυτό. Ε, τι θέλει λοιπόν; Θέλει να μορφωθεί. Θέλει να βρει έναν άνθρωπο 

που θα τη βοηθήσει να μορφωθεί. Αμέτη-μουαμέτη11 τόβαλε να μορφωθεί, για να 

καταλάβει τι γίνεται στο γύρο της. Γιατί να υπάρχει τέτοια ανισότητα, τέτοια 

σκληρότητα, τέτοια απανθρωπιά. Ποιος φταίει; Και τι κάνει επιτέλους αυτός ο 

πανάγαθος Πλάστης που στέκεται και σεργιανά αυτή την ασυναρτησία που 

δημιούργησε; Και τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις σε τίποτα; 

Μαρία Ιορδανίδου, Σαν τα τρελά πουλιά, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1978, σσ. 54-55 

 

  

 
4  φεντάνι: μονάδα μέτρησης επιφάνειας, κυρίως έκτασης γης, που ισούται με 4.200 τ.μ 
5 σινσιλά (τσιντσιλά): είδος γούνας  
6  χρυσοκάνθαρος: άνθρωπος πλούσιος και ξιπασμένος 
7 dame patronesse: παντοδύναμη γυναίκα, «κυρά κι αρχόντισσα» 
8 γιούκι (γιούκος): στοίβα από σεντόνια, κουβέρτες, χαλιά κ.λπ. 
9 καβανόζι: μεταλλικό δοχείο για γλυκά, τουρσιά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης 
10 ρετσέλι: γλυκό του κουταλιού 
11 αμέτη μουαμέτη (αμέτι μουχαμέτι): οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο 
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Παρατηρήσεις: 

ΘΕΜΑ 1 

α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου 1(100-110 λέξεις), με σκοπό να 

παρουσιάσετε και στους συμμαθητές σας στη τάξη το περιεχόμενο του άρθρου που 

διαβάσατε.  

                                                                                   (Μονάδες 15) 

β. Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις που ακολουθούν, να δώσετε τον 

χαρακτηρισμό Σωστό/Λάθος, ανάλογα με το νόημα του κειμένου 1. 

1. Η συγγραφέας αφορμάται στο κείμενό της από μια διαφήμιση κινητού 

τηλεφώνου.  

2. Οι άνθρωποι μιλούν μεγαλόφωνα στο κινητό τους, δε θέλουν να 

προστατεύσουν τίποτα και κανέναν, εκτός από τα αισθήματά τους. 

3. Το γεγονός ότι στο δρόμο οι περαστικοί διατυπώνουν ιδέες δημοσίως με άνεση, 

αυτοπεποίθηση, εξοικείωση υπόσχεται και καλύτερες «επικοινωνιακές μέρες». 

4. Η κινητή τηλεφωνία αντικατοπτρίζει μια ιδιόμορφη επικοινωνιακή κατάσταση 

κατά την οποία επαναλαμβάνουμε λίγα και ανούσια πράγματα κατά την 

επικοινωνία μας. 

5. Η συγγραφέας εμφανίζεται προβληματισμένη στο σύνολο του κειμένου της για 

την επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου. 

                                          (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ 2 

α. Το ύφος της αρθρογράφου στην αρχή της 5ης παραγράφου του κειμένου 1 («Υπάρχει 

άραγε μέσα στην τόση επιστημοσύνη… κακέκτυπο τηλεοπτικών διαλόγων;») γίνεται 

ειρωνικό. Τι, κατά τη γνώμη σου, σχολιάζει η αρθρογράφος, σε αυτό το σημείο, για 

την επικοινωνία των ανθρώπων; 

(Μονάδες 10) 

β. (Κείμενο 2) «Άνοιξε σπιτικό με γιούκια… άνθρωποι.»: Στον παραινετικό μονόλογο 

της μητέρας προς την κόρη, η συγγραφέας χρησιμοποιεί μια σειρά από ασύνδετα 

σχήματα. Ποια είναι αυτά και πώς συμβάλλουν στην ανάδειξη κοινωνικών 

στερεοτύπων της εποχής για το νόημα και την πορεία της ζωής μιας γυναίκας; 

(Μονάδες 10) 

γ. Η Άννα του κειμένου 2 επιθυμεί να μορφωθεί με κάθε κόστος και παρά τις 

αντιδράσεις της μητέρας της. Πόσο εύκολο ήταν, πιστεύετε, για μια γυναίκα της εποχής 

της να κάνει αυτήν την επιλογή;  

                                                                                                (Μονάδες 10) 
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δ. Στο κείμενο 1 ποια πιστεύετε ότι είναι η επιλογή του συγγραφέα ως προς την 

λειτουργία της γλώσσας (λογική ή συγκινησιακή). Να αιτιολογήσετε την απάντηση 

σας. 

(Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ 3  

β. Αποφασίζεις να εκφωνήσεις ομιλία στο σχολείο σου (250-300 λέξεις), στο πλαίσιο 

Ημερίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Διδασκόντων, με θέμα «Επικοινωνία και 

Τεχνολογία», για να αναφέρεις τους λόγους που αλλοιώνουν στην εποχή μας τη 

διάθεση για διάλογο. 

(Μονάδες 40) 

 

 

Καλή επιτυχία!!!! 
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