
 

 

 

 

 

 

                ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

                                         Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η πρώτη εμφάνιση αυτού που θα ονομάσουμε σύγχρονο 
κουτσομπολιό έγινε μέσω του Τύπου. Κάποτε υπήρχαν ειδικά 
έντυπα που ασχολούνταν με κουτσομπολιά για άτομα που εξαιτίας 
του επαγγέλματός τους (ηθοποιοί, τραγουδιστές, εξόριστοι 
μονάρχες, πλέι μπόι) εξετίθεντο οικειοθελώς στα μάτια των 
φωτογράφων και των δημοσιογράφων. Το παιχνίδι ήταν τόσο 
απροκάλυπτο, ώστε και οι αναγνώστες ήξεραν κάλλιστα ότι , αν ο 
τάδε ηθοποιός εμφανίστηκε στο εστιατόριο μαζί με τη δείνα 
ηθοποιό, αυτό δε σήμαινε ότι υπήρχε κατ’ ανάγκη μεταξύ τους μια 
«τρυφερή φιλία», αλλά ότι κατά πάσα πιθανότητα, το πράγμα 
οργανώθηκε από τις δημόσιες σχέσεις τους. Αλλά οι αναγνώστες 
αυτών των εντύπων δεν ζητούσαν την αλήθεια, ζητούσαν απλώς 
ψυχαγωγία. 

Για να αντιμετωπίσει, από τη μία, τον συναγωνισμό με την 
τηλεόραση και, από την άλλη, την ανάγκη να συντηρήσει μεγάλο 
αριθμό σελίδων, ώστε να μπορεί να ζήσει από τις διαφημίσεις, 
ακόμα και ο λεγόμενος σοβαρός Τύπος, ακόμα και ο ημερήσιος, 
αναγκάζεται ολοένα και περισσότερο να ασχολείται με κοινωνικά 
γεγονότα, ζητήματα ηθών, ποικίλα θέματα και gossip και κυρίως, 
αν δεν υπάρχουν ειδήσεις, υποχρεώνεται να τις επινοεί. Το να 
επινοείς μια είδηση δεν σημαίνει ότι δίνεις πληροφορίες για ένα 
γεγονός που δε συνέβη, αλλά ότι κάνεις είδηση αυτό που 
προηγουμένως δεν ήταν, τη φράση που ξέφυγε από έναν πολιτικό 
στη διάρκεια των διακοπών του, τα γεγονότα του κόσμου του 
θεάματος. Έτσι, το κουτσομπολιό έχει γίνει υλικό γενικευμένης 



 

 

πληροφόρησης και έφτασε ακόμα και σε απόκρυφα μέρη που 
ανέκαθεν εξαιρούνταν από τη φιλοπερίεργη παρακολούθηση των 
ροζ άρθρων αγγίζοντας ενθρονισμένους βασιλείς , πολιτικούς και 
θρησκευτικούς ηγέτες προέδρους της δημοκρατίας, επιστήμονες. 

Σ’ αυτή την πρώτη φάση της μεταμόρφωσής του, το κουτσομπολιό 
από ψίθυρος έγινε ουρλιαχτό, γνωστό στα θύματα , τους δήμιους 
και σε όσους κατά βάθος δεν ενδιαφέρονταν. Έχασε τη γοητεία και 
τη δύναμη του μυστικού. Ωστόσο, δημιούργησε μια νέα εικόνα του 
θύματος : δεν είναι πια ένας άνθρωπος που πρέπει να τον 
συμπονέσεις, διότι, από τη στιγμή που  γίνεται θύμα, γίνεται και 
διάσημος. Το να είσαι αντικείμενο (δημοσίου) κουτσομπολιού 
άρχισε να φαίνεται σιγά σιγά σαν ένδειξη κοινωνικού status. 

Στο σημείο αυτό, περάσαμε σε μια δεύτερη φάση όταν η 
τηλεόραση συνέλαβε εκπομπές όπου το κουτσομπολιό δεν γινόταν 
πια από τους δημίους απέναντι στα θύματα, αλλά εμφανίζονταν 
τα ίδια τα θύματα και κουτσομπόλευαν περιχαρή τους εαυτούς 

τους, πιστεύοντας ότι έτσι αποκτούσαν το ίδιο κοινωνικό status με 
τον ηθοποιό ή τον πολιτικό. Στο τηλεοπτικό κουτσομπολιό, δεν 
μιλάς ποτέ άσχημα για κάποιον που δεν είναι εκεί : το ίδιο το θύμα 
κουτσομπολεύει τον εαυτό του και μιλάει για τις πιο προσωπικές 
ιστορίες τους. Οι κουτσομπολευόμενοι είναι οι πρώτοι που το 
μαθαίνουν και όλοι ξέρουν ότι το ξέρουν. Δεν είναι θύματα καμιάς 
συκοφαντίας. Δεν υπάρχει πια μυστικό. Και δεν μπορείς να 
κατασπαράξεις τα θύματα μιας και είχαν το θάρρος να γίνουν 
δήμιοι του εαυτού τους απογυμνώνοντας τις αδυναμίες τους, ούτε 
να τους λυπηθείς γιατί απ’ αυτή την ομολογία απέκτησαν ένα 
αξιοζήλευτο προνόμιο, τη δημόσια έκθεση. Το κουτσομπολιό 
έχασε έτσι το γνώρισμα της κοινωνικής δικλείδας και έγινε άσκοπη 

επίδειξη. 

                                                              

                                                           Umberto Eco, Με το βήμα του 
κάβουρα 

 

 



 

 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να γράψετε  την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις 
περίπου, χωρίς δικά σας σχόλια. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 

Β1. «Αλλά οι αναγνώστες αυτών των εντύπων (ειδικών εντύπων 
που ασχολούνταν με κουτσομπολιά) δεν ζητούσαν την αλήθεια, 
ζητούσαν απλώς ψυχαγωγία». Να αναπτύξετε το περιεχόμενο του 
χωρίου σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων περίπου. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Β2. Να σημειώσετε Σ (Σωστό) ή Λ(Λάθος)  δίπλα από κάθε 
πρόταση που είναι σύμφωνη (Σ) ή αντίθετη (Λ) με το περιεχόμενο 
του κειμένου. 

- Τα σημερινά θύματα του κουτσομπολιού, στην 
πραγματικότητα είναι θύτες, εφόσον οι ίδιοι διαδίδουν φήμες 
για τους εαυτούς τους. 

- Στην προσπάθειά τους να κάνουν υψηλές πωλήσεις, ακόμα 
και οι πιο έγκριτες εφημερίδες αναγκάζονται να προβάλλουν 
κατασκευασμένες φήμες και κουτσομπολιά. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Β3. Να αναζητηθούν οι τρόποι ανάπτυξης της δεύτερης 
παραγράφου και να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Β4. «Για να αντιμετωπίσει, από τη μία, τον συναγωνισμό με την 
τηλεόραση και, από την άλλη, την ανάγκη να συντηρήσει μεγάλο 
αριθμό σελίδων, ώστε να μπορεί να ζήσει από τις διαφημίσεις, 
ακόμα και ο λεγόμενος σοβαρός Τύπος, ακόμα και ο ημερήσιος, 
αναγκάζεται ολοένα και περισσότερο να ασχολείται με κοινωνικά 
γεγονότα» : Να εντοπίσετε τα σημεία όπου υπάρχει ενεργητική 
σύνταξη και να τα μεταφέρετε στην παθητική, όπου είναι εφικτό. 
Να εξηγήσετε τον σκοπό που εξυπηρετεί η ενεργητική σύνταξη. 

   ΜΟΝΑΔΕΣ 5 



 

 

Β5. α) απροκάλυπτο, συναγωνισμό, επινοεί, εμφανίζονταν: να 
γραφούν τα συνώνυμα. 

        β) οικειοθελώς, αξιοζήλευτο, δημόσια, άσκοπη : να γραφούν 
τα αντώνυμα 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

Β6. Να γράψετε α) ένα τίτλο χωρίς σχόλιο και β) ένα τίτλο με 
σχόλιο για το κείμενο. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ:Επιλέγετε ένα από τα ακόλουθα θέματα. 

Α)Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια του Τύπου 
να αυξήσει τις πωλήσεις του μέσω των σκανδαλοθηρικών θεμάτων 
ή επιπρόσθετων προσφορών (βιβλία, cd κλπ). Παρ’ όλα αυτά, όλο 
και περισσότερο τείνουν οι εφημερίδες να λιγοστεύουν, ενώ το 
διαδίκτυο και η τηλεόραση κερδίζουν έδαφος στην ενημέρωση και 
ψυχαγωγία. Για ποιο λόγο πιστεύετε πως οι σύγχρονοι πολίτες δε 
διαβάζουν πλέον εφημερίδες; Ποιες οι σκέψεις σας για τη 
συγκεκριμένη προσπάθεια προσέλκυσης του αναγνωστικού 
κοινού; Ποιους άλλους τρόπους αναβάθμισης του Τύπου θα 
προτείνατε; Γράφετε μία επιστολή σε μια κυριακάτικη εφημερίδα 
(450-500 λέξεις). 

Β) Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η ευθύνη των Μ.Μ.Ε στην 
πρόκληση ή όξυνση της πολιτικής και οικονομικής κρίση της 
εποχής; Ποια πρέπει να είναι η στάση των πολιτών απέναντι στο 
ενδεχόμενο της παραπλάνησης τους από τα Μ.Μ.Ε; Το κείμενο 
σας θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, σε στήλη όπου 
δημοσιεύονται οι επιστολές των αναγνωστών.  (450-500 λέξεις) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 

 

Γ) Σε ένα κείμενό σας στη σχολική εφημερίδα, να αναφερθείτε 

στην απήχηση των σκανδαλοθηρικών εντύπων στην εποχή μας. 



 

 

Αφού ερμηνεύσετε το φαινόμενο, να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις 
της δημοσιοποίησης στοιχείων της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
από τον Τύπο ή από τα ηλεκτρονικά μέσα. (Λέξεις 400-500) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 

 

 

 

 


