ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΔΦΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Η ενημέρωζη, ηο Γιαδίκησο και ηα μέζα κοινωνικής δικηύωζης
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαβάδνπκε εηδήζεηο αιιάδεη δηαξθώο, ζύκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 5νπ εηήζηνπ DigitalNewsReport ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Reuters γηα ηε
Μειέηε ηεο Γεκνζηνγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο, πνπ δηελεξγήζεθε
ζε 26 ρώξεο θαη ζε 50.000 αηόκσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα, ε
απήρεζε ησλ ηειενπηηθώλ εηδήζεσλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη, ηδηαίηεξα ζηηο λεαξέο
ειηθίεο νκάδεο, ελώ ζε θξίζε θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ηόζν ν έληππνο Σύπνο όζν
θαη ηα ππόινηπα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο ζε αξθεηέο από ηηο ρώξεο πνπ
κειεηώληαη. Αληηζέησο, όιν θαη πεξηζζόηεξνη ελεκεξώλνληαη από ην Γηαδίθηπν θαη
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Οη δπλακηθέο απηέο είλαη αθόκε πην έληνλεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο αιιειεπηδξνύλ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο,
δεκηνπξγώληαο έλα αβέβαην πεξηβάιινλ γηα ηα ειιεληθά κέζα. Δηδηθόηεξα
παξαηεξνύκε πνιύ κεγάιε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηηο εηδήζεηο θαη ζηνπο
δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο εκπηζηεύνληαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από
ό,ηη νη θάηνηθνη όισλ ησλ άιισλ ρσξώλ ηνπ δείγκαηνο. Παξάιιεια ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα ζεσξνύλ πσο ηα κέζα ελεκέξσζεο δελ είλαη
αλεμάξηεηα από αζέκηηεο πνιηηηθέο θη επηρεηξεκαηηθέο επηξξνέο. Η απαμίσζε ησλ
παξαδνζηαθώλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζπλνδεύεηαη κε πςειή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ
γηα ελεκέξσζε ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο. Όμως, ν ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν νη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε, όπσο απνηππώλεηαη
ζηελ έξεπλα, δεκηνπξγεί πξνθιήζεηο γηα ηε βησζηκόηεηα θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ
κέζσλ ελεκέξσζεο.
Οη Έιιελεο ελεκεξώλνληαη από ηα θνηλσληθά δίθηπα ζε κεγαιύηεξν βαζκό από
ηνπο θαηνίθνπο άιισλ ρσξώλ, κε πξώηε επηινγή ην Facebook. Δίλαη ελδεηθηηθό
πσο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ην θύξην ζεκείν πξόζβαζεο ησλ Διιήλσλ
ζηηο εηδήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη όρη νη ελεκεξσηηθνί ηζηόηνπνη, όπσο ζε αξθεηέο
άιιεο ρώξεο. Παξάιιεια, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηζπκνύλ λα απμήζνπλ
ηνλ ρξόλν παξακνλήο ησλ ρξεζηώλ ζηηο πιαηθόξκεο ηνπο, όπσο, για
παράδειγμα, ην Facebook, ην νπνίν πξνσζεί ηελ αλάγλσζε άξζξσλ θαη ηελ
παξαθνινύζεζε βίληεν κέζα ζηελ πιαηθόξκα ηνπ. Οη εμειίμεηο απηέο αζθνύλ
απμαλόκελεο πηέζεηο ζηελ επηζθεςηκόηεηα ησλ ελεκεξσηηθώλ ηζηνηόπσλ.

Οη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ γηα ηελ
ελεκέξσζή ηνπο ζην Ίληεξλεη, αιιά νύηε θαη λα παξαθνινπζήζνπλ δηαθεκίζεηο. Η
Διιάδα είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ρξήζεο πξνγξακκάησλ απνθιεηζκνύ δηαθεκίζεσλ (
ad blockers ), ε νπνία ζηνπο λένπο μεπεξλά ην 60%. Δπίζης, ην πνζνζηό ησλ
Διιήλσλ πνπ πιεξώλεη γηα λα δηαβάδεη εηδήζεηο δηαδηθηπαθά είλαη ην ρακειόηεξν
από όιεο ηηο ρώξεο ηνπ δείγκαηνο.
Παξάιιεια, παξαηεξνύκε πσο ζην Γηαδίθηπν ην ελδηαθέξνλ δηαρέεηαη ζε κηα
πιεζώξα λέσλ κέζσλ, γεγνλόο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο
ζηα παξαδνζηαθά κέζα. Δλώ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ δείγκαηνο, νη πξώηεο ζε
ρξήζε ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν είλαη νη ηζηόηνπνη κέζσλ ηνύ
παραδοζιακού ηνπίνπ ελεκέξσζεο ( εθεκεξίδεο θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ), ζηελ
Διιάδα παξαηεξείηαη θαηαθεξκαηηζκόο ζε πνιιά είδε δηαθηπαθώλ ηόπσλ. Δθηόο
από ηνπο ηζηνηόπνπο παξαδνζηαθώλ κέζσλ, ζηε ιίζηα κε ηνπο πξώηνπο ζε ρξήζε
ηζηνηόπνπο πεξηιακβάλνληαη κέζα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από δεκνζηνγξάθνπο
πνπ αλαδείρζεθαλ από ηα θπξίαξρα παξαδνζηαθά κέζα, αιιά θαη αλώλπκα
ηζηνιόγηα, πνπ, ζπρλά, θηινμελνύλ ζεσξίεο ζπλσκνζίαο θαη αλππόζηαηεο εηδήζεηο.
Σα επξήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ανηζστηηικά γηα ηε βησζηκόηεηα, αιιά θαη ηελ
πνηόηεηα ηήο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα. Η έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηηο εηδήζεηο, ε
πεπνίζεζε πσο νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο είλαη ελνριεηηθέο, ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ έρεη πιήμεη θαη ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηα ίδηα ηα κέζα
ελεκέξσζεο, έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ θαζηέξσζε ηεο θνπιηνύξαο ηεο δσξεάλ
δηαδηθηπαθήο ελεκέξσζεο. Οη ηάζεηο απηέο θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε
αλαζεώξεζεο πνιιώλ από ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ ηα ΜΜΔ λα
αληαπνθξηζνύλ ζε έλα νινέλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ. Την ίδια
ζηιγμή, βέβαια, νη αιιαγέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαβάδνπκε εηδήζεηο δελ
ζπλεπάγνληαη θη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ εηδεζενγξαθία. ην ζύγρξνλν
ηνπίν ελεκέξσζεο, νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζρνιηάδνπλ θαη
θνηλνπνηνύλ εηδήζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζε πςειόηεξν βαζκό απ΄
ό,ηη θάηνηθνη ησλ πεξηζζόηεξσλ ρσξώλ ηνπ δείγκαηνο.
(Ανηώνης Καλογερόποσλος, Νίκος Παναγιώηοσ, Δήμηηρα
Δημηηρακοπούλοσ, Καθημερινή, 9/1/2017)

Α1. ε θαζεκία από ηηο δηαηππώζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα δώζεηε ηνλ ραξαθηεξηζκό
σζηό ή Λάζνο αλάινγα κε ην αλ απνδίδνπλ ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ ζσζηά ή όρη.
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην θείκελν.
α. Σα έληππα κέζα ελεκέξσζεο εμαθνινπζνύλ λα θπξηαξρνύλ ζηελ πιεξνθόξεζε
θαη λα πξνζειθύνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεθηώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ
έξεπλα.
β. Η εκπηζηνζύλε ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ απέλαληη ζην δηαδίθηπν έρεη θινληζηεί, εμ’
αηηίαο ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ πνπ θαίλεηαη λα εμππεξεηνύλ ζπρλά
νη δεκνζηνγξάθνη.
γ. Σα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινύλ ην βαζηθόηεξν κέζν ελεκέξσζεο γηα ηνπο
Έιιελεο, ζε ζρέζε κε άιινπο ιανύο, ζύκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα.

δ. Οη Έιιελεο αλαδεηνύλ πάληνηε έγθπξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο ζην δηαδίθηπν,
πξνθπιάζζνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα ηεο ελεκέξσζεο πνπ ιακβάλνπλ.
ε. Η απαίηεζε γηα δσξεάλ δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε κπνξεί λα απνηειέζεη πξόβιεκα
γηα ηε βησζηκόηεηα ησλ κέζσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, γηα ηελ πνηόηεηα ηεο
παξερόκελεο πιεξνθόξεζεο.
Μονάδες 5

Α2. Με αθνξκή ην θείκελν πνπ κειεηήζαηε, ζέιεηε λα ελεκεξώζεηε κε ζπληνκία
ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ζαο γηα ηε ζρέζε ησλ Διιήλσλ κε ηε
δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε. Γη΄απηό απνθαζίδεηε λα απνδώζεηε ζε έλα πεξηιεπηηθό
θείκελν 50-60 ιέμεσλ, πνπ ζα δηαβάζεηε ζηελ ηάμε ζαο, ην πεξηερόκελν ηεο
ηξίηεο, ηέηαξηεο θαη πέκπηεο παξαγξάθνπ ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ. («Οη Έιιελεο
ελεκεξώλνληαη…θαη αλππόζηαηεο εηδήζεηο»).
Μονάδες 7
Β1. Να εληνπίζεηε έλαλ από ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο πέκπηεο παξαγξάθνπ (
«Παξάιιεια…αλππόζηαηεο εηδήζεηο») θαη ηε δνκή ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ
θεηκέλνπ («Σα επξήκαηα…ρσξώλ ηνπ δείγκαηνο»), ηεθκεξηώλνληαο ηελ απάληεζε
ζαο κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε ρσξία ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, λα εληνπίζεηε
ηνλ ηξόπν πεηζνύο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ («Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
δηαβάδνπκε…θνηλσληθήο δηθηύσζεο»).
Μονάδες 8

Β2. Να βξείηε ηε λνεκαηηθή ζρέζε ησλ παξαθάησ δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ:
όκσο(2επαξαγ.),
γηα
παξάδεηγκα(3επαξαγ.),
επίζεο(4επαξαγ.),
ηελ
ίδηα
ε
ε
ζηηγκή(6 παξαγ.), βέβαηα(6 παξαγ.)
Μονάδες 5
Β3. α. Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο ιόγνπ, αληηθαζηζηώληαο θαζεκία
από ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο κε κία ζπλώλπκή ηεο, δηαηεξώληαο αλαιινίσην ην
λόεκα ηνπ θεηκέλνπ.
1) «…ελώ ζε θξίζε θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ηόζν ν έληππνο Σύπνο όζν θαη ηα
ππόινηπα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο ζε αξθεηέο από ηηο ρώξεο πνπ
κειεηώληαη.»
2) «Δπίζεο, ην πνζνζηό ησλ Διιήλσλ πνπ πιεξώλεη γηα λα δηαβάδεη εηδήζεηο
δηαδηθηπαθά είλαη ρακειόηεξν από όιεο ηηο ρώξεο ηνπ δείγκαηνο.»
3) «Παξάιιεια, παξαηεξνύκε πσο ην Γηαδίθηπν ην ελδηαθέξνλ δηαρέεηαη ζε
κηα πιεζώξα λέσλ κέζσλ…»
Μονάδες 3
β. Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο ιόγνπ, αληηθαζηζηώληαο θαζεκία
από ηηο ιέμεηο κε έληνλε πιάγηα γξαθή κε κία αληώλπκή ηεο, ιακβάλνληαο ππ’
όςηλ ζαο ηε ζεκαζία ηνπο ζην θείκελν.

1) «…νη πξώηεο ζε ρξήζε ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν είλαη νη
ηζηόηνπνη κέζσλ ηνπ παραδοζιακού ηνπίνπ ελεκέξσζεο…»
2) «Σα επξήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ανηζστηηικά γηα ηε βησζηκόηεηα, αιιά θαη
ηελ πνηόηεηα ηεο ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα.»
Μονάδες 2
Γ1. ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εθεκεξίδα ππνζηεξίδεηαη όηη « ε
απήρεζε ησλ ηειενπηηθώλ εηδήζεσλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη, ηδηαίηεξα ζηηο λεαξέο
ειηθηαθέο νκάδεο, ελώ ζε θξίζε θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ηόζν ν έληππνο Σύπνο όζν
θαη ηα ππόινηπα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο ζε αξθεηέο από ηηο ρώξεο πνπ
κειεηώληαη. Αληηζέησο, όιν θαη πεξηζζόηεξνη ελεκεξώλνληαη από ην Γηαδίθηπν θαη
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο».
Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εληνπίδνπλ νη λένη ζηε
δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε; Η πξνζέγγηζή ζαο ζην δεηνύκελν ζα έρεη ηε κνξθή
ζύληνκεο νκηιίαο 300-350 ιέμεσλ, κε ηελ νπνία ζα εθπξνζσπήζεηε ην ζρνιείν
ζαο ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεη ν Γήκνο ζαο, κε ζέκα ην ξόιν ησλ ΜΜΔ ζηε
ζύγρξνλε θνηλσλία.
Μονάδες 20

B. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ειζαγωγικό ζημείωμα: Ο Γεώπγιορ οςπήρ ( ύπορ,1853 – Φάληπο, 1919 )
ςπήπξε ποιηηήρ, δημοζιογπάθορ και εκδόηηρ. Για ηον βιοποπιζμό ηος παπέδιδε
μαθήμαηα και δημοζιογπαθούζε. Έγπαθε ζαηιπικούρ ζηίσοςρ ζε έμμεηπη ζάηιπα
και δημοζίεςε ζηα πεπιοδικά “Αζμοδαίορ”, “Ραμπαγάρ” και “Μη Χάνεζαι”. Από ηο
1883 εξέδωζε ηη δική ηος εβδομαδιαία, ζαηιπική εθημεπίδα ( “Ο Ρωμιόρ” ), η
οποία ήηαν όλη έμμεηπη και κςκλοθόπηζε αδιάλειπηα για πεπιζζόηεπο από 35
σπόνια. Σα θέμαηα ηηρ ζάηιπαρ ηού οςπή ήηαν κοινωνικά και πολιηικά. Ο
θαςμαζμόρ ηων ζςγσπόνων ηος ςπήπξε πολύ μεγάλορ. Ο Κωζηήρ Παλαμάρ ηον
αποκαλούζε «γόηηαποιηηήν». Θεωπήθηκε ωρ ο « νέορ Απιζηοθάνηρ » και
πποηάθηκε ηο 1906 για ηο βπαβείο Νόμπελ Λογοηεσνίαρ.
Η εθημεπίδα «Μη σάνεζαι» πος δημοζιεύει ηο παπακάηω ποίημα ηος Γεωπγίος
οςπή είσε ιδπςθεί από ηον Βλάζη Γαβπιηλίδη ( 1848-1920 ). Ωρ δεκαπενθήμεπη
εθημεπίδα κςκλοθόπηζε επί ηπία έηη και ζηη ζςνέσεια μεηαηπάπηκε ζε ημεπήζια
με ηίηλο «Ακπόπολιρ». Ο Γαβπιηλίδηρ, μέζω ηων ενηύπων ηος, ειζήγαγε ζηην
Ελλάδα ηοςρ ζύγσπονοςρ ηπόποςρ ζύνηαξηρ, ηεσνικήρ παπαγωγήρ και εκηύπωζηρ
μιαρ εθημεπίδαρ. Θεωπούζε όηι η διάδοζη ηος Σύπος ζε όλα ηα κοινωνικά
ζηπώμαηα είναι πποϋπόθεζη ηος πολιηικού πολιηιζμού ζε μια ζύγσπονη σώπα.

Διύζζαμαλ ζη’ αιήζεηα νη δεκνζηνγξάθνη,
Σελ πέλλα ηνπο βνπηνύλε ζε μύδη θαη ρνιή,
Κηππά ν έλαο άιινλ κε δίθνπν μνπξάθη,

Καη βξίδνληαη κε ηξόπν θη επγέλεηα πνιιή.
Πσ! Πσ! Σί ληαβαληνύξη αληάξα θαη θαθό!
Αθόκ’ απ’ ηνλ Σξηθνύπε δελ πήξαλ κεξδηθό.

Απ’ ην ηακείν έμσ ζηξσκέλνη ζηε ιηαθάδα
Φσλάδνπλε θαη ήρνο αθνύεηαη βαξύο,
Καη κεο ζ’ απηή ηε λέα κεισδηθή θαληάδα
Βνγθά ε κηα θη ε άιιε θησρή εθεκεξίο.
Πσ! Πσ! Ση ληαβαηνύξη αληάξα θαη θαθό!
Αθόκ’ απ’ ηνλ Σξηθνύπε δελ πήξαλ κεξδηθό

Ακ’ ηί; Χσξίο παξάδεο πξάκκα πνηέ θαλέλα
Μπνξεί λα πξνρσξήζεη κηα πηζακή κπξνζηά;
Μα ηελ Αγία Λαύξα θαη ην εηθνζηέλα
Δκείο ζαο ιέκε ιόγηα Ρσκέηθα ζσζηά.
Πσ! Πσ! Ση ληαβαληνύξη, αληάξα θαη θαθό!
Αθόκ’ απ’ ηνλ Σξηθνύπε δελ πήξαλ κεξδηθό.

Αλ ζεο θαη ζπ, Σξηθνύπε, λα έβγεηο ηώξα πέξα,
Φαζθέισζε θη εθείλα, θαζθέισζε θη απηά,
Καη ράξαμε απάλσ ζηε λέα ζνπ παληηέξα
Με γξάκκαηα κεγάια «ιεθηά, ιεθηά, ιεθηά».
Σόηε ζα πάςεη ηόζε αληάξα θαη θαθό,
Αθνύ ζε εκάο, Σξηθνύπε, ζα δώζεηο κεξδηθό.
( Γεώργιος Σοσρής,
19/3/1880 )

Οι

δημοζιογράθοι,

Εθημερίδα

«Μη

τάνεζαι»,

Α1. ε έλα θείκελν 50-60 ιέμεσλ λα ραξαθηεξίζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
δεκνζηνγξάθσλ θαη λα αλαδεηήζεηε ηελ αηηία ηεο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξεη ν
πνηεηήο.
Μονάδες 10

Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε «σζηό» ή «Λάζνο»:
α. Οη δεκνζηνγξάθνη
αληηθεηκεληθόηεηα.

ηνπ

πνηήκαηνο

δηαθξίλνληαη

από

αιιειεγγύε

θαη

β. Οη δεκνζηνγξάθνη δηακαξηύξνληαη ελαληίνλ ηεο θαηαπάηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο
ηεο ειεπζεξνηππίαο.
γ. Ο πνηεηήο ζαηηξίδεη ηελ θαθή ειιεληθή λννηξνπία, όζνλ αθνξά ηνλ ρξεκαηηζκό
θαη ηελ εμππεξέηεζε νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ.
δ. Μόλν ε ππόζρεζε γηα παξνρή ρξεκάησλ ζα κπνξνύζε λα απνθαηαζηήζεη ηελ
ηάμε ζηνπο δεκνζηνγξαθηθνύο θύθινπο.
ε. Ο νπξήο πηζηεύεη όηη νη δεκνζηνγξάθνη ζπκβάιινπλ ζηελ εμπγίαλζε θαη ζηελ
πξόνδν ηεο πνιηηηθήο δσήο.
Μονάδες 5

Β1. Να εληνπίζεηε αλ ην πνίεκα αλήθεη ζηελ Παξαδνζηαθή ή ζηελ Μνληέξλα
πνίεζε θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πνηήκαηνο.
Μονάδες 7

Β2. Να εληνπίζεηε ζην πνίεκα θαη λα θαηαγξάςεηε κία κεηαθνξά θαη κία
πξνζσπνπνίεζε. ηε ζπλέρεηα λα εμεγήζεηε ηε λνεκαηηθή θαη πθνινγηθή
ιεηηνπξγία ηήο θαζεκίαο.
Μονάδες 3
Β3. «Πσ! πσ! ηη ληαβαληνύξη, αληάξα θαη θαθό! Αθόκ’ απ’ ηνλ Σξηθνύπε δελ πήξαλ
κεξδηθό». Σν δίζηηρν απηό επαλαιακβάλεηαη ζπρλά ζην πνίεκα.Γηα πνηνλ ιόγν
λνκίδεηε όηη ρξεζηκνπνηεί ηελ επαλάιεςε απηή ν πνηεηήο;
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. ε έλα θείκελν 150-200 ιέμεσλ λα αλαθεξζείηε ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο πξνθαιεί ε αληίδξαζε «ησλ δεκνζηνγξάθσλ» ηνπ νπξή.
Καηά ηε γλώκε ζαο, ν ζεκεξηλόο αλαγλώζηεο ζα κπνξνύζε λα εληνπίζεη ζην
πνίεκα αλαινγίεο κε ηηο ζύγρξνλεο παζνγέλεηεο ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη, αλ λαη,
πνηεο ζα ήηαλ απηέο;
Μονάδες 20

