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ΤΑΞΗ:
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α. Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ :
Οι ειδήσεις των 8 (από τον Τύπο)
Μοιάζει με μάχη αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ στις 8:00 περίπου, όταν το ένα
μετά το άλλο τα δελτία ειδήσεων ξεδιπλώνουν την ειδησεογραφία της ημέρας. Μάχη της
οποίας οι «συγκρούσεις» έχουν προαναγγελθεί με τρέιλερ. που διαφημίζουν τα πιο
αιχμηρά όπλα της κάθε ομάδας κρούσης. Είναι οι υποσχέσεις του ενημερωτικού τηλεοπτικού προγράμματος για ένα «καυτό», γευστικό θέαμα με τις πολιτικές του πτυχές. αλλά με
στοιχεία ίντριγκας, με τα εφέ της τραγικότητας από το ημερήσιο τροχαίο ή το έγκλημα.
εγχώριο ή εισαγωγής.
Κάθε βράδυ στις 8:00 περίπου η Δημοκρατία γιορτάζει τη μεγάλη της τηλεθέαση. Οι
κόντρες των πολιτικών, οι αντιθέσεις, οι ίντριγκες, οι ομάδες των πέντε, των δέκα, των
δεκαπέντε, οι διαφωνούντες, οι «δειπνοσοφιστές», οι αθυρόστομοι της Βουλής, οι
«μαχητές» των παραθύρων παρουσιάζονται στα καθημερινά τηλεοπτικά επεισόδια της
πολιτικής. Όχι ότι όλα αυτά δεν αποτελούν συστατικά της στοιχεία, αλλά η
αποσπασματικότητα της εμφάνισης και η δοσολογία, που επιβάλλει η τηλεοπτική
σκηνοθεσία για να είναι δυνατό το κοκτέιλ της ενημέρωσης, δύσκολα αφήνει περιθώρια
στη σκέψη του κοινού να προχωρήσει στη σύνθεση και την ερμηνεία τους.
Πάντως η πολιτική-θέαμα. ο έρωτας-θέαμα. τα διαζύγια-θέαμα. η μητρική αγάπηθέαμα. ο πόνος-θέαμα. το αίμα. η καταστροφή καταναλώνονται με πάθος.

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Ποια θέματα προτιμούν να προβάλουν τα τηλεοπτικά δίκτυα στις
ειδήσεις των 8; Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των ειδήσεων;
2) Να εντοπίσετε στοιχεία σαρκασμού και ειρωνείας στο κείμενο. Με
ποιόν τρόπο αποδίδονται τα αισθήματα αυτά;
3) α) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις:
ξεδιπλώνουν, πτυχές, ενημέρωση.
β) Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις:
αντιθέσεις, σύνθεση.
4) Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις στο απόσπασμα:
«όχι ότι όλα αυτά… και την ερμηνεία τους».
(μονάδες 10)

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Να αναπτύξετε σε 2‐3 παραγράφους το θέμα: «Γράψτε μια επιστολή στο
Διευθυντή ενός τηλεοπτικού σταθμού, στην οποία θα εκφράζετε τη

διαμαρτυρία σας για το δελτίο ειδήσεων που παρακολουθήσατε το
προηγούμενο βράδυ.»
(μονάδες 10)

