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ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. Θέμα του κειμένου είναι τα χαρακτηριστικά της τηλεοπτικής βίας. Αρχικά τονίζεται η κυρίαρχη 

θέση της τηλεόρασης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Η βία έχει κατακλύσει τη μικρή οθόνη 

ακόμα και σε προγράμματα στα οποία η παρουσία της δεν υπακούει σε καμία λογική. Επισημαίνεται 

πως ενδιαφέρον έχει όχι τόσο η ποσοτική αποτίμηση της προβαλλόμενης βίας όσο η ποιοτική. Η 

μελέτη των δεδομένων υποδεικνύει ότι η τηλεοπτική βία είναι στερεοτυπική και δεν απεικονίζει την 

πραγματική διάσταση του ζητήματος. Προκύπτει πως, τελικά, ο σκοπός που υπηρετείται δεν είναι η 

αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά ο εφησυχασμός του τηλεθεατή, καθώς 

δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι η βία σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τους περιθωριακούς. 

 

Β. α. Λ («Μοναδική πηγή πληροφόρησης … και την επιβίωσή μας»). 

    β. Σ («Η τηλεόραση είναι σαν να αγωνιά … ηδονική ανατριχίλα της βίας»). 

   γ. Σ («Αντίθετα, οι χαρακτήρες των χαμηλότερων τάξεων … παρά ως θύματα»). 

   δ. Λ («Η τηλεόραση δεν αγαπά … κατασκευασμένη βία») 

   ε. Λ («Η τηλεόραση δεν θέλει να μας ανησυχήσει … ήσυχος με όνειρα γλυκά») 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Α. «Υπάρχουν δύο βασικά … «συμβολικής εκμηδένισης»:» : Θεματική περίοδος. 

     «σχεδόν το ένα τρίτο … στις μισές αμερικανικές οικογένειες» : Σχόλια – λεπτομέρειες. 

Κατακλείδα δεν υπάρχει. 

Τρόπος ανάπτυξης : Διαίρεση 

 

Β. πιστοποιούν : επιβεβαιώνουν 

     παράδοξη : αλλόκοτη 

     απεικονίζεται : εμφανίζεται, παρουσιάζεται 

     κρούσματα : περιστατικά 

     διαταραχθεί : διασαλευθεί 

 

Γ. ισχυρός : αδύναμος 

    υψηλών : χαμηλών 

    αθώα : ένοχα 

    εύποροι : άποροι, φτωχοί 

    βίαιες : φιλειρηνικές 

 

Δ. 1. Η αρθρογράφος επιλέγει ενεργητική σύνταξη για να δώσει έμφαση στο υποκείμενο που ενεργεί, 

δηλαδή στην τηλεόραση, ενώ κάνει το ύφος πιο άμεσο και ζωντανό. 

Παθητική σύνταξη : «Εκπαιδευόμαστε, χειραγωγούμαστε και εκπλησσόμαστε από την τηλεόραση». 
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Δ2. Ερωτηματικό : δηλώνει απορία/ερώτηση στον ευθύ λόγο. 

Εισαγωγικά : μεταφέρονται αυτούσια τα λόγια της προσωποποιημένης τηλεόρασης (ευθύς λόγος). 

 

Δ3. «Η κατασκευασμένη τηλεοπτική βία» (ενδεικτικός τίτλος) 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Επικοινωνιακό πλαίσιο : επιστολή (ημερομηνία, προσφώνηση, επιφώνηση, επίσημο ύφος, 

αναφορική λειτουργία της γλώσσας) 

Πρόλογος (παραγωγικού τύπου) : Διαπίστωση του προβλήματος. Η βία στην τηλεόραση γενικά, η 

βία στα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα ειδικά. 

Κυρίως θέμα :  

Πρώτο ζητούμενο (επιπτώσεις της προβαλλόμενης βίας στην παιδική ψυχοσύνθεση) 

- Προβολή αρνητικών προτύπων, «θεοποίηση» της βίας. Τα παιδιά χαρακτηρίζονται από 

τάσεις μιμητισμού και γοητεύονται από βίαια πρότυπα που υπόσχονται δύναμη και 

κυριαρχία. 

- Η βία «νομιμοποιείται» ως μέσο επίλυσης διαφορών και ως αποδεκτή στάση ζωής. 

Καλλιεργείται η επιθετικότητα. Απαξιώνεται ο διάλογος και θεωρείται αδυναμία. 

- Επηρεάζει τον ευάλωτο παιδικό ψυχισμό. Προκαλεί αρνητικά συναισθήματα και συμβάλλει 

στην προώθηση αντικοινωνικών συμπεριφορών. 

Δεύτερο ζητούμενο (προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων  που 

απευθύνονται στα παιδιά) 

- Συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχουν τα Μ.Μ.Ε. και ειδικότερα η τηλεόραση. Επίγνωση 

του ρόλου τους στη διάπλαση της προσωπικότητας των νεαρών μελών του κοινωνικού 

συνόλου. 

- Τήρηση των κανόνων που αφορούν την προστασία των παιδιών, καθώς η κριτική τους 

ικανότητα δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη. 

- Επιλογή των παιδικών προγραμμάτων με γνώμονα την ουσιαστική προσφορά προς τα παιδιά, 

όπως εκπαιδευτική τηλεόραση, προγράμματα για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τις 

επιστήμες, τους πνευματικούς ανθρώπους, και όχι την υψηλή τηλεθέαση και, συνεπώς, την 

υψηλή κερδοφορία. Συγκρότηση επιτροπών από ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, 

παιδαγωγούς και γονείς) που θα αξιολογεί τα παιδικά προγράμματα. 

 

Επίλογος : Απαιτείται επαγρύπνηση όλων και ειδικότερα των αρμόδιων φορέων, εφόσον τα 

παιδιά του σήμερα θα είναι οι ενήλικοι και υπεύθυνοι πολίτες του αύριο. 

 

 (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές). 

 

 

 

 

 


