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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Υπόδειξη προς τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα έστειλε την Τρίτη το ΕΣΡ 

(Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), ζητώντας τους να µην καλούν 

ανηλίκους ως «κοινό» στα στούντιο, ιδίως όταν το περιεχόµενο κάποιων 

εκποµπών ενδέχεται να έχει δυσµενή επίδραση στην οµαλή ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. 

Το πιο ακραίο παράδειγµα ήταν οι µαθητές που χρησιµοποιήθηκαν σαν 

ζωντανό ντεκόρ σε εκποµπή µε καλεσµένη «διάσηµη» γυναίκα, που µίλησε για 

το πορνο-καλλιτεχνικό επίτευγµά της. Το εξωφρενικό δεν είναι ότι οι 

µαθητές είδαν µε σάρκα και οστά το «πρότυπό» τους, όπως η ίδια 

αυτοχαρακτηρίζεται. Το εξωφρενικό είναι ότι όλη η Ελλάδα, νέοι και ώριµοι, 

γνωρίζουν, κυρίως µέσω της τηλεόρασης, τη γυναίκα αυτή και, ταυτόχρονα, 

αγνοούν άλλα πρόσωπα και πράγµατα που ίσως θα έπρεπε να γνωρίζουν. Οι 

πιτσιρικάδες γίνονται τηλεοπτική µαρίδα, καθώς, µε την ενθάρρυνση της 

τηλεόρασης «και» µε τη γονική συναίνεση, δανείζουν τα νιάτα και τη δροσιά 

τους σε ένα στηµένο και γελοίο θέαµα. Και η µαρίδα γελάει και χειροκροτεί, 

ενώ τα πιράνχας εξασφαλίζουν το γεύµα της ηµέρας. 

Και να ’ταν µόνο οι ανήλικοι σαν «ακροατήριο»… Κανένας νόµος δεν 

προστατεύει τα παιδιά που συµµετέχουν σε σόου τύπου «make over», δηλαδή, 

«εγώ, το κανάλι, βάζω τα υλικά και τα εργατικά και σου ανακαινίζω το σπίτι» 

και «εσύ βάζεις την ανθρώπινη ιστορία σου», στην οποία ιστορία υπάγονται 

και οι ανήλικοι αποδέκτες της τηλεοπτικής φιλανθρωπίας. Δείτε τα 

ευτυχισµένα παιδάκια που τώρα έχουν το δικό τους δωµάτιο! Δείτε πως 

κλαίνε από χαρά η γιαγιά και η µαµά! 

Ποιος νόµος προστατεύει τα παιδιά που συµµετέχουν σε τάλεντ σόου και 

βαθµολογούνται και κρίνονται οn camera από άτοµα µε µηδενικές γνώσεις 

παιδαγωγικής και παιδοψυχολογίας; Μιλάµε για την «αξιολόγηση» των 

εκπαιδευτικών, που έχουν σπουδάσει και έχουν περάσει από δεκάδες 

εξετάσεις και έχουν µακρά διδακτική πείρα, όµως ποιος αξιολογεί εκείνους 

που µόνο από «σόουµπιζ» γνωρίζουν και αξιολογούν µικρά παιδιά; Όσο 

βαθαίνει η κρίση, θα πληθαίνουν οι γονείς που θα παραδίδουν το παιδί τους 

βορά* στο τηλεοπτικό θηρίο µε την ψευδαίσθηση πως του προσφέρουν 

ευκαιρίες για µια καλλιτεχνική καριέρα. 

Τα παιδιά που συµµετέχουν σε εκποµπές «real life» ή ριάλιτι µε 

οικογένειες προσφέρουν απλήρωτη εργασία και χωρίς καµία οµπρέλα 

προστασίας. Τα τηλεοπτικά αυτά είδη είναι µια γκρίζα ζώνη ακόµα και για τις 
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ΗΠΑ, όπου ισχύουν πολύ αυστηροί κανόνες για τα παιδιά-ηθοποιούς, όµως 

παραµένει ασαφές το πλαίσιο της συµµετοχής παιδιών κι εφήβων σε 

ριάλιτι/ψευδοντοκιµαντέρ. Πολλές είναι οι εκποµπές που, δίχως ανήλικο 

ακροατήριο στο στούντιο, επωάζουν* τις αυριανές πορνο-καλλιτέχνιδες, 

πάµπολλοι είναι οι επώνυµοι επίδοξοι µέντορές* τους, οι οποίοι βρίσκονται 

στο απυρόβλητο και καµία υπόδειξη του ΕΣΡ δεν τους αγγίζει. 
Διασκευασµένο άρθρο της Mαριάννας Tζιαντζή 

http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/tag 

* βορά: τροφή 

* επωάζουν: προετοιµάζουν   

* µέντορες: σύµβουλοι, καθοδηγητές 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο που σας δόθηκε σε 80 – 100 

λέξεις. 

(25 µονάδες) 

 

Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 λέξεων την εξής φράση του 

κειµένου: «Όσο βαθαίνει η κρίση, θα πληθαίνουν οι γονείς που θα 

παραδίδουν το παιδί τους βορά στο τηλεοπτικό θηρίο µε την 

ψευδαίσθηση πως του προσφέρουν ευκαιρίες για µια καλλιτεχνική 

καριέρα». 

(10 µονάδες) 

 

Β2. α) Να εντοπίσετε τα σηµεία ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας στο 

απόσπασµα της δεύτερης παραγράφου του κειµένου: «Το εξωφρενικό 

είναι ότι όλη η Ελλάδα… το γεύµα της ηµέρας». 

(3 µονάδες) 

  

β) Τι εξυπηρετεί τη συγγραφέα η γλωσσική αυτή λειτουργία; 

(4 µονάδες) 

 

Β3. Να δώσετε δύο τίτλους για το κείµενο που σας δόθηκε, έναν µε 

ειρωνικό τόνο και έναν µε τυπικό ύφος. 

(8 µονάδες) 

 

Β4. α) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις εξής λέξεις του 

κειµένου: αξιολογεί, προσφέρουν, εργασία, είδη, κανόνες. 

(5 µονάδες) 
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β) Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµία από τις εξής λέξεις του 

κειµένου: επώνυµοι, απλήρωτη, αυστηροί, ασαφές, συµµετέχουν. 

(5 µονάδες) 

 

Γ. Να γράψετε ένα άρθρο (500-600 λέξεων) για τη σχολική σας 

εφηµερίδα στο οποίο θα αναλύσετε την αρνητική επιρροή της 

τηλεόρασης στην παιδική ηλικία και θα αναφέρετε τρόπους 

αντιµετώπισης της επιρροής αυτής. 

(40 µονάδες) 


