
1ο    ΛΥΚΕΙΟ     ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                            ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ   
 
 
Ας προσπαθήσουμε: 

• να διαβάσουμε με προσοχή το κείμενο 

• να το καταλάβουμε καλύτερα, σταδιακά, με τη βοήθεια των ερωτήσεων 

• να γράψουμε και κάτι δικό μας 

• να ανακεφαλαιώσουμε, στο τέλος, αυτά που καταλάβαμε, σε επίπεδο περιεχομένου και μορφής 
Οι άξονες των απαντήσεων που ακολουθούν θα μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε και να συμπληρώσουμε 
τις απαντήσεις μας. 
 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

                            Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της τηλεόρασης 
 

Είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο «ενεργός τηλεθεατής» είναι κάποιος που βρίσκεται πάντα σε 
επαγρύπνηση και αντιστέκεται στο ιδεολογικό περιεχόμενο των τηλεοπτικών μηνυμάτων, ότι είναι 
αυτός που βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα να αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό τους ή να 
αξιολογήσει τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της τηλεόρασης. Είναι, όμως, γεγονός ότι οι 
περισσότεροι βλέπουμε τηλεόραση σε ημερήσια βάση, ότι αξιολογούμε τα τηλεοπτικά προγράμματα 
επιλέγοντας να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά και ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δαπανούν 
περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση παρά μπροστά στους δασκάλους τους. 
 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες επιδράσεις της 
τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ πως η γλώσσα και η ρητορική της υποβοηθούν στη δημιουργία και την 
επιβεβαίωση των ιδεολογικών στερεοτύπων και κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του 
τηλεοπτικού περιεχομένου μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και 
τις πολιτιστικές προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, το ερώτημα 
είναι αν υπάρχει μία και μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες και σε ποιον βαθμό είναι 
μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που 
υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η δυνατότητα επιλογής των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο 
που έχουν αυξηθεί οι επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι επιλογές αυτές 
καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ). 
 

Έχω την άποψη ότι η τηλεόραση, αλλά και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, επηρεάζει μακροπρόθεσμα όχι μόνο 
τα άτομα, αλλά και τον πολιτισμό, το πεδίο της γνώσης, τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, 
επειδή προσφέρει μια σειρά από εικόνες, ιδέες και εκτιμήσεις με βάση τις οποίες τα μέλη του κοινού 
μπορούν να επιλέξουν και να διαμορφώσουν τις δικές τους τάσεις. Ωστόσο, στην ουσία, τα ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, παρέχουν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις έναν «ορισμό 
της κατάστασης» και μία εικόνα της επικρατούσας αντίληψης. Για παράδειγμα, στη σφαίρα των 
προσωπικών ενδυματολογικών επιλογών η τηλεόραση εκφράζει συχνά μία άποψη για το τι θεωρείται 
της μόδας και τι παρωχημένο. Έτσι, το κοινό μακροπρόθεσμα υιοθετεί την αντίληψη των ΜΜΕ για τα 
ζητήματα και τα γεγονότα. 
 

Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι ξεχωριστά και μεμονωμένα 
μηνύματα, αλλά ολόκληρες σειρές ή συστήματα μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. 
Αναφέρομαι εδώ σε θέματα όπως η άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση 
διακίνηση ιδεών. Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και 
ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα συστήματα αξιών, πεποιθήσεων και 
στάσεων. Εξάλλου, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους 
άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρησιμοποιούμε 
την τηλεόραση για να ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, 
όντας αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς υψηλό 



μορφωτικό υπόβαθρο και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις αισθήσεις της όρασης και της 
ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας. 
 

                                    Στ. Παπαθανασόπουλος (1997). Η δύναμη της τηλεόρασης. Αθήνα: Καστανιώτης, 67-68 (διασκευή) 
 
Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
στερεότυπο: γενικός και απλουστευτικός τρόπος αντίληψης και ερμηνείας γεγονότων, καταστάσεων, συμπεριφορών  
κυρίαρχη ιδεολογία: σύνολο απόψεων που αποδέχεται η πλειοψηφία των μελών μιας κοινωνίας σε συγκεκριμένη 
ιστορική στιγμή. Κατά τη μαρξιστική θεωρία εκφράζει τα συμφέροντα της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης και εγχαράσσεται 
στα άτομα μέσω των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους( εκκλησία, σχολείο, πολιτικό σύστημα. ΜΜΕ). 
παρωχημένος: ξεπερασμένος 
άτυπος:όχι τυπικός, όχι επίσημος 
κοινωνικοί ρόλοι: οι τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς που ακολουθεί το άτομο στα πλαίσια των κοινωνικών του 
σχέσεων, τους οποίους μαθαίνει σταδιακά, μέσω της ανατροφής και της κοινωνικοποίησής του. Παραδείγματα:ο ρόλος 
του γονέα, του δασκάλου, του εργαζόμενου, του πολίτη, του μαθητή, του ερωτευμένου, αυτού που πενθεί... 
έμμεση διακίνηση ιδεών: Η άμεση (ξεκάθαρη) διακίνηση ιδεών γίνεται μέσω των ενημερωτικών εκπομπών, της 
αρθρογραφίας, των δελτίων ειδήσεων... Η έμμεση( πιο καλυμμένη) διακίνηση ιδεών γίνεται μέσω των διαφημίσεων, των 
ψυχαγωγικών σειρών και εκπομπών, των κινηματογραφικών ταινιών..., καθώς προβάλλουν συγκεκριμένες αντιλήψεις και 
πρότυπα ζωής.  
 
 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου, ο συγγραφέας αναφέρεται σε κάτι αμφισβητήσιμο, στο κατά 
πόσο μπορεί να υπάρξει ο "ενεργός τηλεθεατής", αλλά και σε ορισμένα αναμφισβήτητα γεγονότα. 
α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ενεργού τηλεθεατή; 
β. Ποια είναι τα αναμφισβήτητα γεγονότα; 
 
2. Στη δεύτερη  και στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου, ο συγγραφέας αναφέρεται σε έννοιες 
παρεμφερείς( κυρίαρχη ιδεολογία, υπάρχοντα συστήματα αξιών-πεποιθήσεων-στάσεων, 
στερεότυπα), τις οποίες και συσχετίζει με το ρόλο της τηλεόρασης.Σημειώνουμε εδώ ότι, αν έπρεπε 
να γράψουμε περίληψη του κειμένου, θα ομαδοποιούσαμε αυτές τις έννοιες, για να μην 
επαναλαμβάνουμε περίπου τα ίδια νοήματα. 
 Τονίζει, λοιπόν, ο συγγραφέας, ότι η τηλεόραση συμβάλλει στην επιβεβαίωση και ενδυνάμωση των 
ιδεολογικών στερεοτύπων και κατηγοριοποιήσεων, της κυρίαρχης ιδεολογίας,των υπαρχόντων 
συστημάτων αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων. 
α. Να εντοπίσετε τα σχετικά αποσπάσματα του κειμένου. 
β. Να τα αναδιατυπώσετε, γράφοντας μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 
 
3. Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου, ο συγγραφέας επισημαίνει ότι τα ΜΜΕ προσφέρουν στο 
κοινό τους μια ποικιλία ερεθισμάτων, με βάση τα οποία οι θεατές μπορούν να επιλέξουν στοιχεία, για 
να διαμορφώσουν τις προσωπικές τους απόψεις. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει στη συνέχεια, αυτός ο 
πλουραλισμός(πολυφωνία) απόψεων δεν ισχύει και τόσο. Στην πραγματικότητα, τα ΜΜΕ προωθούν 
μια εικόνα της επικρατούσας αντίληψης, ορίζουν, δηλαδή, το κοινωνικά  αποδεκτό( ή μη αποδεκτό) 
αναδεικνύοντας όψεις της κυρίαρχης ιδεολογίας. 
 α. Ποιο παράδειγμα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψη ότι τα ΜΜΕ 
επιβάλλουν μακροπρόθεσμα στο κοινό τους τις αντιλήψεις που προβάλλουν; 
β. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα αντίστοιχα παραδείγματα; 
 
4.Για ποιους λόγους, σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του κειμένου, η τηλεόραση θεωρείται το 
πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας; 
 
5. Να σχολιάσετε το υπογραμμισμένο τμήμα του κειμένου σε μια παράγραφο 100-120 λέξεων. Ισχύει 
η διαπίστωση αυτή σήμερα;Για την τηλεόραση; Για κάποια άλλα μέσα επικοινωνίας; 
 



6. Αφού ξαναδιαβάσετε την τρίτη παράγραφο του κειμένου, να μεταφέρετε τον προβληματισμό 
αυτόν στο χώρο του διαδικτύου. Υφίσταται, όντως, πολυφωνία στο ίντερνετ, ή ουσιαστικά 
αναπαράγονται, στα πλαίσια του μέσου αυτού, η κυρίαρχη ιδεολογία, τα στερεότυπα, οι παγιωμένες 
κοινωνικές στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές;  
 
7.α. Ποιος είναι ο στόχος του συγγραφέα του κειμένου; 
    β. Με ποιους τρόπους τον υπηρετεί στο επίπεδο του λεξιλογίου, του ύφους, της συλλογιστικής 
πορείας, των τρόπων ανάπτυξης της παραγράφου; 
 
 
Δ. ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 

1.α. Ενεργός τηλεθεατής μπορεί να θεωρηθεί αυτός που βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση απέναντι 
στα ερεθίσματα που του προσφέρονται. Δεν αποδέχεται άκριτα το ιδεολογικό περιεχόμενο των 
τηλεοπτικών μηνυμάτων, αλλά είναι έτοιμος να το αναδιατάξει, να το δει από άλλη σκοπιά. Επιπλέον, 
είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κρίνει την επίδραση που ασκεί η τηλεόραση σε κοινωνικό και 
πολιτιστικό επίπεδο. 
β. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν καθημερινά τηλεόραση και, 
μάλιστα, αξιολογούν κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς 
επιλέγουν ποια θα παρακολουθήσουν.Επιπλέον, παιδιά και έφηβοι διαθέτουν περισσότερο χρόνο της 
ημέρας τους για την παρακολούθησή της, παρά για να παρακολουθούν τη διδασκαλία στο σχολείο. 
  
2.α. 

Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ακρίβεια να μιλήσει για τις βαθύτερες επιδράσεις της τηλεόρασης. Όμως, θεωρώ 
πως η γλώσσα και η ρητορική της υποβοηθούν στη δημιουργία και την επιβεβαίωση των 
ιδεολογικών στερεοτύπων και κατηγοριοποιήσεων. Η καθημερινή αφομοίωση του τηλεοπτικού 
περιεχομένου μακροπρόθεσμα ενδυναμώνει και επεκτείνει την κυρίαρχη ιδεολογία και τις πολιτιστικές 
προκαταλήψεις που εμπεριέχονται στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν υπάρχει μία και 
μοναδική κυρίαρχη ιδεολογία ή περισσότερες και σε ποιον βαθμό είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Το ζήτημα 
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κανάλια και έχει αυξηθεί η δυνατότητα επιλογής 
των τηλεθεατών. Ωστόσο, παρ’ όλο που έχουν αυξηθεί οι επιλογές, στο πεδίο που ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς οι 
επιλογές αυτές καθορίζονται από τη διάθεση των χορηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ). 
 
Η βασική μακροπρόθεσμη επίδραση των ΜΜΕ είναι ότι παρέχουν όχι ξεχωριστά και μεμονωμένα μηνύματα, αλλά 
ολόκληρες σειρές ή συστήματα μηνυμάτων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναφέρομαι εδώ σε θέματα όπως η 
άτυπη εκμάθηση κοινωνικών ρόλων ή κανόνων και η έμμεση διακίνηση ιδεών. Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, η 
τηλεόραση διατηρεί, σταθεροποιεί και ενδυναμώνει, αντί να αμφισβητεί, να απειλεί τα υπάρχοντα 
συστήματα αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων. Εξάλλου, μακροπρόθεσμα μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο εμείς 
αντιλαμβανόμαστε τους άλλους και τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς όλοι μας ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο 
χρησιμοποιούμε την τηλεόραση για να ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τηλεόραση, 
όντας αποδεκτή τόσο από τους τηλεθεατές με υψηλή μόρφωση όσο και από εκείνους χωρίς υψηλό μορφωτικό υπόβαθρο 
και έχοντας τη δυνατότητα να «αναμειγνύει» τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο 
επικοινωνίας. 
 

β. Τόσο το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και ο λόγος με τον οποίο εκφέρονται 
δεν διευκολύνουν τους τηλεθεατές να σκεφτούν με κριτικό τρόπο, να αμφισβητήσουν, δηλαδή, 
κυρίαρχα στερεότυπα, κατηγοριοποιήσεις και προκαταλήψεις. Αντίθετα, σε βάθος χρόνου, η 
τηλεόραση επιβεβαιώνει και εμπεδώνει(σταθεροποιεί) τα συστήματα αξιών, πεποιθήσεων και 
στάσεων που επικρατούν στη συγκεκριμένη κοινωνία. Κατά συνέπεια, η επίδραση της τηλεόρασης 
συντελεί στην ενδυνάμωση της κυρίαρχης ιδεολογίας, άρα και του status quo (κατεστημένου) 
γενικότερα. 
                                                                                                                                                                                             (70 λέξεις) 
  

3.α. Προκειμένου να υποστηρίξει την άποψη ότι τα ΜΜΕ επιβάλλουν μακροπρόθεσμα στο κοινό 
τους τις αντιλήψεις που προβάλλουν, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα των 
ενδυματολογικών επιλογών. Η τηλεόραση προσφέρει στους θεατές μια εικόνα σχετικά με το τι 



θεωρείται μοντέρνο και τι όχι, στον τομέα της ενδυμασίας. Έτσι, το τηλεοπτικό κοινό επηρεάζεται και 
διαμορφώνει ανάλογα τα προσωπικά του γούστα. 
β. Διαφημίσεις παιχνιδιών:ο διαχωρισμός σε κοριτσίστικα και αγορίστικα ενισχύει τα στερεότυπα 
των φύλων, τα πολεμικά παιχνίδια την επιθετική συμπεριφορά... 
Διάφορες μορφές συμπεριφοράς/συνήθειες:ποτό, κάπνισμα, επιθετικότητα... 
Ερωτικές σχέσεις: Oι συμπεριφορές των τηλεοπτικών ηρώων επηρεάζουν τις αντιλήψεις, άρα και τις 
συμπεριφορές, αλλά και τις προσδοκίες του κοινού... 
 
4. Η τηλεόραση θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας, καθώς είναι αποδεκτή από ευρείες 
μάζες του πληθυσμού, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο. Επιπλέον, απευθύνεται τόσο 
στην όραση όσο και στην ακοή των τηλεθεατών, οπότε εκείνοι θεωρούν ότι αποτυπώνει πιστά τα 
γεγονότα. 
 
5. Όταν γράφτηκε το κείμενο, η τηλεόραση ήταν, ίσως, το πλατύτερα διαδεδομένο μέσο ψυχαγωγίας 
των παιδιών αλλά και των εφήβων. Η πρόθυμη παρακολούθησή της και η προσήλωση της νεολαίας 
στα τηλεοπτικά ερεθίσματα σίγουρα ξεπερνούσε, από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη, την 
προσήλωση των μαθητών στη σχολική διδασκαλία. Το δεδομένο αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό και 
σήμερα, με τη διαφορά ότι δεν αφορά πλέον την τηλεόραση, αλλά το διαδίκτυο, την επικοινωνία 
μέσω κινητού τηλεφώνου και τα ποκίλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι, για 
ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας, τουλάχιστον για τους εφήβους, η κοινωνικοποίηση στηρίζεται 
μάλλον περισσότερο στην ψηφιακή επικοινωνία από ό,τι στην αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες 
μέσα στο σχολικό χώρο, άρα και τα κοινωνικά πρότυπα που αυτοί εκπροσωπούν.  
                                                                                                                                                             (118 λ.) 
 

6.Για να απαντήσουμε, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και τα εξής στοιχεία: 

• Στο διαδίκτυο υπάρχουν, πράγματι, πολλοί πομποί απόψεων. Το θέμα είναι,βέβαια, τι είδους 
απόψεις προβάλλει ο καθένας... 

• Η δυνατότητα ανωνυμίας εγγυάται μια γνήσια και σοβαρή πολυφωνία; 

• Διαδικτυακές πρακτικές όπως η διαπόμπευση  («κράξιμο»), το υβρεολόγιο, οι συκοφαντίες, η 
προώθηση της συνωμοσιολογίας... αμφισβητούν την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων ή 
ενσαρκώνουν τις χειρότερες όψεις της; 

• Αν βασικό συστατικό της κυρίαρχης ιδεολογίας σήμερα είναι ο ατομικισμός, η διαδικτυακή 
επικοινωνία τον αμφισβητεί, τον κλονίζει ή τον επιβεβαιώνει και τον ενδυναμώνει 
(καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι «είμαστε συνδεδεμένοι»...); 

 
7.α. Στόχος του συγγραφέα είναι να ενθαρρύνει ένα βαθύτερο προβληματισμό των αναγνωστών σε 
σχέση με την τηλεόραση και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της στο άτομο και την κοινωνία. Με τα 
επιχειρήματά του προσπαθεί να τους διευκολύνει, ώστε να αντιμετωπίσουν με πιο κριτικό τρόπο τη 
σχέση τους με την τηλεόραση, την οποία τείνουν να θεωρούν αυτονόητη.  
β. Ο συγγραφέας υπηρετεί το στόχο του 

• Στο επίπεδο του λεξιλογίου με τη χρήση ειδικών όρων των κοινωνικών επιστημών(κυρίαρχη 
ιδεολογία, στερεότυπα, πολιτιστικές προκαταλήψεις, συστήματα αξιών, πεποιθήσεων και 
στάσεων...) 

• Στο επίπεδο του ύφους με την υιοθέτηση ύφους σοβαρού, πυκνού(συμπύκνωση νοημάτων και 
συλλογισμών), αντικειμενικού/επιστημονικού. Κάνει χρήση κυρίως της αναφορικής 
λειτουργίας της γλώσσας και του γ΄προσώπου( λιγότερο και του α΄προσώπου). 

• Χρησιμοποιεί στη δεύτερη παράγραφο την παραγωγική συλλογιστική πορεία(από το γενικό 
στο ειδικό). 

• Στην ανάπτυξη των παραγράφων επιστρατεύει τη χρήση του παραδείγματος(3η και 4η 
παράγραφος), την έκθεση αιτίων και αποτελεσμάτων(2η παράγραφος), την αιτιολόγηση(4η 
παράγραφος), τη χρήση του ορισμού(1η παράγραφος).   

  


