
ΙΙ.3. Ο τίτλος 
 
ΙΙ.3.1. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
ΙΙ.3.1.1. Να αποδώσετε µε έναν χιουµοριστικό τίτλο το περιεχόµενο των 
ειδήσεων που ακολουθούν. 

 
α) Η Αµερικανική Ένωση Κατά του Καρκίνου των πνευµόνων έδωσε εφέτος το 
χειρότερο βραβείο της στην ταινία «Τιτανικός», επειδή η πρωταγωνίστρια 
ανάβει τσιγάρο σε µια δύσκολη στιγµή. 

 
β) Χθες το µεσηµέρι στη Χρυσούπολη Καβάλας ένα σµήνος πουλιών (πάπιες ή 
γλάροι λένε οι ειδικοί) βρέθηκε στην πορεία ενός µαχητικού αεροσκάφους 
F5, µε αποτέλεσµα άλλα να ρουφήξουν οι κινητήρες και άλλα να 
θρυµµατίσουν την καλύπτρα του κόκπιτ. Οι µηχανές σταµάτησαν και οι 
πιλότοι χρησιµοποιώντας έγκαιρα τα αλεξίπτωτα σώθηκαν µε 
µικροµώλωπες. 

 
γ) Μεγάλο µποτιλιάρισµα σε όλες τις εξόδους της πόλης σηµειώθηκε κατά το 
τριήµερο της Πρωτοµαγιάς. Οι εκδροµείς χρειάστηκαν αρκετές ώρες µέχρι 
να φθάσουν στον προορισµό τους. 

 
δ) Κοστίζει 5.000 αλλά είναι πρωτότυπη. Κατάλευκη και πολυσέλιδη 
κυκλοφορεί καθηµερινά στην Ολλανδία από την εταιρία «Σιωπή». 
Πρόκειται για την «Εφηµερίδα χωρίς νέα» που, όπως οµολογεί και ο τίτλος 
της, περιέχει 14 σελίδες άσπρες, κενές από ειδήσεις και ανταποκρίσεις. Ο 
εκδότης της επιθυµεί να απαλλάξει τους 9, προς το παρόν, συνδροµητές του 
από το άγχος της πληροφόρησης. 
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ΙΙ.3.1.2. Στην εφηµερίδα που εργάζεστε, ο διευθυντής συντάξεως σάς συνέστησε 
να διατυπώσετε τους ακόλουθους «φλύαρους» τίτλους µε συντοµία, 
επισηµαίνοντας κάθε φορά ποια µέρη του λόγου παραλείψατε και ποιες αλλαγές 
επιφέρατε. 

 
α) Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη υπουργών για την οικονοµία 
β) Προγραµµατίστηκαν 10 παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου σε πόλεις της 

Ελλάδας 
γ) Ο προπονητής εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον των παικτών της οµάδας 
δ) Αύριο πρόκειται να αναχωρήσει η εθνική µας οµάδα για τη Ρώµη 
ε) Σηµαντική επιτυχία σηµείωσε η συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο 

Ηρώδειο 
στ) Πληµµύρες στην Αθήνα λόγω της δυνατής βροχής 
ζ) Οικογένεια της Θεσσαλονίκης αποζηµιώνεται για σοβαρό ιατρικό λάθος 
η) Επικίνδυνες κρίθηκαν 380 διαβάσεις του ΟΣΕ 

 
 
ΙΙ.3.1.3. Για την είδηση στη στήλη Ι να δώσετε έξι διαφορετικούς τίτλους, οι 
οποίοι να εκφράζουν ό,τι προβλέπουν οι λέξεις της στήλης ΙΙ αντιστοίχως. 
 

Ι 
ΕΙ∆ΗΣΗ 

 
Αύξηση της τάξεως του 11,5% κατά µέσο όρο 
σηµείωσε η οικοδοµική δραστηριότητα φέτος. Η 
Αττική, η Θεσσαλία και η Κρήτη ήταν οι 
περιοχές που παρουσίασαν τα µεγαλύτερα 
ποσοστά σε ολόκληρη τη χώρα. 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ 

 
1. Χιούµορ ......................... 
2. Ποιητική λειτουργία της 
γλώσσας .............................. 
3. ∆ραµατικότητα-υπερβολή 
............................................. 
4. Ειρωνεία ......................... 
5. Αντικειµενικότητα............. 
............................................. 
6. Αγανάκτηση ..................... 
............................................. 
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ΙΙ.3.2. Ερώτηση αντικειµενικού τύπου 
 
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης ΙΙ µε εκείνα της στήλης ΙΙΙ. Ένα 
στοιχείο της στήλης ΙΙΙ περισσεύει. 
 

Ι. ΕΙ∆ΗΣΗ ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΙΙΙ. ∆ΗΛΩΝΟΥΝ 
 
Γιατροί του 
Πανεπιστηµίου της 
Καλιφόρνιας 
προειδοποιούν ότι η νέα 
µόδα, το τρύπηµα του 
σώµατος σε διάφορα 
σηµεία, για να φορεθούν 
κρίκοι, σκουλαρίκια και 
διάφορα µεταλλικά 
κοσµήµατα, µπορεί να 
προκαλέσει επικίνδυνες 
µο-λύνσεις που µπορεί 
να αποβούν και 
θανατηφόρες.  

 

 
α) Μπρος στα κάλλη τι 

’ναι τα µικρόβια! 
 
β) Πίσω από τα 

σκουλαρίκια 
καραδοκεί ο θάνατος 

 
γ) ∆ηλητηριώδες κεντρί 
 
δ) Η µόδα απαιτεί ...  

θυσίες! 
 
ε) Κίνδυνος µολύνσεων 

από τα τρυπήµατα 
 

 
1) Αντικειµενικότητα 
 
2) Ποιητική 

λειτουργία της 
γλώσσας 

 
3) Ειρωνεία 
 
4) ∆ραµατικό ύφος, 

εντυπωσιασµός 
 
5) Χιούµορ 
 
6) Επιδοκιµασία 

 
 


