
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλεόραση και βία

     Μέσα από την πληθώρα των διαφορετικών προσεγγίσεων που κατακλύζουν το θέμα «Βία,
παιδί , τηλεόραση»υπάρχει κάτι που μοιάζει να μην μπορεί να αμφισβητηθεί.

     Σύμφωνα με έρευνες που διεξάγονται εδώ και 35 χρόνια στην Αμερική, οι «καθ'έξιν» θεατές,
κυρίως  τα  πολύ  μικρά  παιδιά  και  οι  γέροι,  πάσχουν  από  αυτό  που  ονομάστηκε,  νομίζω πολύ
εύστοχα, «το σύνδρομο ενός μοχθηρού κόσμου». Ενός κόσμου που κατακλύζεται από μια διάχυτη
απειλή, ενός κόσμου όπου κυριαρχεί ο φόβος και συ ως τηλεθεατής κινδυνεύεις, όταν είσαι παιδί,
να γίνεις θύμα αυτού του φοβογόνου πλαισίου. Και έχει βρεθεί ότι, αν έχεις έτσι από μικρός ζήσει
και εκπαιδευτεί, όταν μεγαλώσεις , «το σύνδρομο ενός μοχθηρού κόσμου»καθορίζει τον ψυχισμό
σου και  σε  μεταμορφώνει  σε  έναν  φοβισμένο  ενήλικα.  Και  ξέρετε,  ένας  φοβισμένος  ενήλικας
μπορεί να είναι αρεστός σε ορισμένες εξουσίες ως εξαίσιο πειθήνιο όργανο. Το τίμημα, ωστόσο,
είναι βαρύ, καθώς ο άνθρωπος παύει να λειτουργεί ως ελεύθερος πολίτης και μετασχηματίζεται σε
ένα ανελεύθερο ον.

     Το θέμα βία και τηλεόραση είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα, και όμως όχι εξαντλημένο. Υπάρχει
μια πληθώρα αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων που επιχειρούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της
τηλεοπτικής βίας και πως αυτή επιδρά στο παιδί.Αυτές οι απόψεις κατηγοριοποιούνται σε τρεις
βασικές  θέσεις:  Πρώτον,  οι  τηλεοπτικές  σκηνές  βίας  οδηγούν  σε  επιθετικές  τάσεις.  Δεύτερον,
επιθετικές  τάσεις  που  ενυπάρχουν  στο  άτομο  οδηγούν  στην  επιλογή  βίαιων  σκηνών.  Τρίτον,
επιθετικές τάσεις  και επιλογή τηλεοπτικών σκηνών βίας είναι  και τα δύο προϊόντα μιας τρίτης
συνθήκης, οφείλονται σε άλλους παράγοντες, π.χ κοινωνικούς.

     Οι δύο πρώτες εκδοχές, μηχανιστικές και απλουστευτικές, δεν φαίνεται να τεκμηριώνονται μέσα
από την έρευνα. Η τρίτη βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Η βία που βιώνει ένα παιδί μέσα στην
οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που ωθεί
ένα παιδί στην υιοθέτηση βίαιων προτύπων. Όμως δεν αρκεί να πιστοποιηθεί η ύπαρξη ενός βίαιου
περιβάλλοντος (π,χ γονέας που φέρεται βίαια στο παιδί του). Καθοριστικό ρόλο παίζει και το πώς
το  παιδί  το  ίδιο  ερμηνεύει  τα  ερεθίσματα  που   έζησε,  αν  δηλαδή  τα  ερμηνεύει  ως  βίαια  και
απειλητικά  για  τη  ζωή  του.  Κι'αυτό  δεν  είναι  κάτι  εκ  των  προτέρων  δοσμένο.  Η  υιοθέτηση
προτύπου  βίας  εξαρτάται  τελικά  από  το  βαθμό  ομοιότητας  των  μηνυμάτων  βίας  που  δέχεται
κάποιος σε σχέση με τις καταστάσεις του περιβάλλοντός του. Επομένως, δεν πρέπει να εστιάζουμε
το βλέμμα μας αποκλειστικά στη μικρή οθόνη.

     Πολύ πιο σημαντική από την ποσοτική αποτίμηση είναι η ποιοτική αποτίμηση της τηλεοπτικής
βίας. Αξιοπρόσεκτα στοιχεία αντλούμε από μία αμερικανική διεπιστημονική έρευνα. Στο 40% των
προγραμμάτων, οι κακοί ήρωες δεν τιμωρούνται, αλλά παρουσιάζονται ως ήρωες για να ταυτιστούν
τα παιδιά πιο εύκολα μαζί τους. Η έρευνα έδειξε επίσης πως έχει αυξηθεί το ποσοστό σκηνών βίας
που  προβάλλονται  στη  ζώνη  υψηλής  τηλεθέασης.  Έτσι,  η  βία  γίνεται  αποδεκτή  στον  παιδικό
ψυχισμό σαν κάτι το φυσικό.

     Κι΄αυτό  είναι  ίσως  το  πιο  τρομακτικό.  Η  αίσθηση  ότι  η  βία  είναι  ενταγμένη  στην
καθημερινότητά  μας,  σαν  το  νερό  και  το  ψωμί.Αποκτά  οικείο  πρόσωπο.  Δεν  τρομάζει,  δεν
διαταράσσει. Ιδού η πιο ύπουλη λειτουργία της μικρής οθόνης.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α)  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις)

25 μονάδες.

Β1) Να αναλύσετε σε μία παράγραφο το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος (100-120 λέξεις)
«και  αυτό  είναι  ίσως  το  πιο  τρομακτικό.  Η  αίσθηση  ότι  η  βία  είναι  ενταγμένη  στην
καθημερινότητά μας, σαν το νερό και το ψωμί».

 10 μονάδες.

Β2) α. Να σημειώσετε τη δομή της τέταρτης παραγράφου και να ελέγξετε αν η πρώτη παράγραφος
έχει κατακλείδα.
       β. Να αναφέρετε τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου και να εντοπίσετε τα σχετικά
χωρία.

8 μονάδες.

Β3)  α. Να μετατρέψετε την πρώτη παράγραφο του κειμένου στην άλλη φωνή (όπου αυτό είναι
δυνατό).Ποια είναι η διαφορά στο νόημα; 
8 μονάδες.

Β4)Να  γράψετε  από  ένα  συνώνυμο  για  καθεμία  από  τις  παρακάτω  λέξεις:  μοχθηρού,
μεταμορφώνει, πειθήνιο, αλληλοσυγκρουόμενων, ύπουλη.
     Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: εύστοχα, θὐμα, πειθήνιο,
αυξηθεί, υψηλής.

6 μονάδες.

Β5)  Να  χρησιμοποιήσετε  τη  λέξη  κατακλύζουν σε  όποιο  ρηματικό  τύπο  θέλετε,  σε  δύο
προτάσεις:στη μία με το κυριολεκτικό νόημά της και στην άλλη με το μεταφορικό της νόημα

3 μονάδες.

Γ)   Σε  ομιλία  που εκφωνείτε  ως  εκπρόσωπος  του σχολείου  σας  σε  εκδήλωση του  δήμου να
αναλύσετε τις επιπτώσεις των τηλεοπτικών και διαδικτυακών σκηνών βίας στον παιδικό ψυχισμό
και  να  προσδιορίσετε  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  η  οικογένεια,  το  σχολείο  και  η  πολιτεία
μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος (400-500 λέξεις).

40 μονάδες.


