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Α. 
Περίληψη 
 Ο συγγραφέας αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολιτισµού της εικόνας στη 
ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα στα παιδιά. Αρχικά επισηµαίνει πως η κυριαρχία 
της εικόνας αποµακρύνει από το διάβασµα, το οποίο θεωρείται πλέον δύσκολη 
διαδικασία, παρόλο που το βιβλίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέσα αγωγής των 
νέων. Στη συνέχεια τονίζει τα αποτελέσµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 
οικογένεια. Τέλος, εκθέτει τον προβληµατισµό του σχετικά µε το περιεχόµενο της 
διδαχής των παιδιών, ώστε να ανακαλύψουν τις πνευµατικές απολαύσεις και την 
ανθρώπινη αξία  και να µην παραδίδονται στην παντοδυναµία των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης 
. 
Β. 1.  
 Ο εθισµός των νέων σήµερα στην ευκολία που παρέχει η εικόνα των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης τα έχει αποξενώσει από τις λειτουργίες που αναπτύσσονται 
µέσω της ανάγνωσης βιβλίων, όπως η σκέψη και η κρίση. ∆υσκολεύονται να 
κατανοήσουν το κείµενο ούτε έχουν τη διάθεση να σκεφτούν, να κρίνουν και να 
αναπαραστήσουν µε τη φαντασία τους αυτό το οποίο διαβάζουν. Αποτέλεσµα αυτού 
είναι η δυσκολία να διαβάσουν ένα βιβλίο µε µεγάλες παραγράφους ή χωρίς εικόνες 
και κατ’ επέκταση η αποµάκρυνση από το βιβλίο και η αποστροφή προς το διάβασµα 
 
Β.2. Τα δοµικά στοιχεία της παραγράφου είναι η θεµατική περίοδος: 
(«Αξιοπρόσεκτες, ... διαδικασία») και οι λεπτοµέρειες ή σχόλια («Παρατηρείται ... 
οικογενειακό τραπέζι»). Παρατηρούµε ότι απουσιάζει η περίοδος – κατακλείδα. 
 Η παράγραφος αναπτύσσεται µε τη µέθοδο των παραδειγµάτων. Ως 
παραδείγµατα αναφέρονται η δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής των παιδιών, η 
υπερβολική κινητικότητα, το γεγονός ότι το σχολικό µάθηµα θεωρείται ανιαρό, όπως 
και ο διάλογος στην οικογένεια. Επίσης, χρησιµοποιείται η µέθοδος αίτιο – 
αποτέλεσµα στην τελευταία περίοδο του κειµένου, αφού αναφέρεται ότι οι ταινίες 
του Σαββατόβραδου προκαλούν την απουσία από τον εκκλησιασµό ή από το 
οικογενειακό τραπέζι. 
 
Β.3. εξακοντίζει: θέτει, αποξενώνουν: αλλοτριώνουν, αποµακρύνουν, ενασχόληση: 
απασχόληση, ασχολία, επιπτώσεις: αποτελέσµατα, συνέπειες, ελκυστικά: 
γοητευτικά, θελκτικά. 
 
Β.4. 
α. Από τη µονοκρατορία του χρώµατος και της φωτογραφίας εξακοντίζεται στο 
περιθώριο ο γραπτός λόγος και υποθηκεύεται η ανάγνωση. 
β. Από την τηλεόραση, αντίθετα, έχει επιβληθεί µια ριζικά διαφορετική αίσθηση του 
χρόνου από εκείνη που µας κληροδοτήθηκε από την παράδοση. 



 
Γ. 
Τα ερωτήµατα – ζητούµενα του θέµατος είναι: 

Α. Για ποιους λόγους οι µαθητές δεν πρέπει να παρακολουθούν relities (ιστορίες 
από τη ζωή); 

Β. Ποια τα αποτελέσµατα του διαβάσµατος; 
 
Πρόλογος: 
 Προσφώνηση: Αγαπητοί µαθητές (ή: Αγαπητά παιδιά) 
 

Γενική αναφορά στην κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σήµερα µε τις 
εκποµπές τύπου realities και την κακή εκµετάλλευση του ελεύθερου χρόνου. 
 
Ζητούµενο α΄: 

- Είναι εκποµπές χαµηλού πνευµατικού επιπέδου. 
- Εκµεταλλεύονται ανθρώπους χαµηλής µόρφωσης, οξύνοιας ή ανθρώπους 

αφελείς. 
- Εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο βωµό της τηλεθέασης. 
- Παραβιάζεται η προσωπική ζωή ατόµων στα οποία δε δίνεται η δυνατότητα 

απάντησης σε κατηγορίες και προστασίας της υπόληψής τους. 
- Υποβαθµίζεται, υποτιµάται η κρίση του µαθητή, οδηγείται σε πνευµατική 

νωθρότητα. 
- Εθίζεται ο άνθρωπος στην κοινωνία της «κλειδαρότρυπας», µετατρέπεται σε 

ον απαθές, άβουλο, αδιάφορο για κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα, που 
εύκολα µπορούν να χειραγωγηθεί. 

- Μειώνονται οι ηθικές αντιστάσεις⋅ ο θεατής εύκολα οδηγείται στην 
προσωπική απογύµνωση για να κερδίσει δόξα και χρήµα. 

 
Ζητούµενο β΄: 

- Αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσεων και πνευµατικών εµπειριών από όλες τις 
εποχές. 

- Προβληµατίζει, διαπαιδαγωγεί, καλλιεργεί αξίες και ιδανικά. 
- Οξύνει τη σκέψη, καλλιεργεί το λόγο, διευρύνει τη φαντασία. 
- ∆ηµιουργεί και µεταδίδει πολιτισµό, οδηγεί στην ουσιαστική ενασχόληση µε 

την τέχνη, κάνει τον άνθρωπο ενεργητικό αποδέκτη αυτής. 
- ∆ιαδίδει και προωθεί την επιστηµονική γνώση. 
- Εκφράζει τις συγκινήσεις της ψυχής. 
- Καλύπτει δηµιουργικά το ελεύθερο χρόνο και οδηγεί στην ουσιαστική 

ψυχαγωγία. 
 
Επίλογος: 
 Γενικό συµπέρασµα. 
 Ευχή για βελτίωση της τηλεόρασης και δηµιουργική κάλυψη του ελεύθερου 
χρόνου µέσω του διαβάσµατος. 
 

Επιµέλεια: 
Ζωή Γεώργα 
Φιλόλογος 

 
 


