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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ 

 

Ον/μο……………………..                                                 B’ Λςκείος 

22/01/2012 

 

A.ΚΔΙΜΔΝΟ :    Ο κίνδςνορ από ηα βινηεοπαισνίδια . 

 

    Αλ ξσηήζεηε θάπνηνλ ελήιηθν νπαδό ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, 

πηζαλόλ λα ζαο πεη όηη εθείλνο δε βιέπεη λα δεκηνπξγεί πξόβιεκα ε βία 

πνπ πεξηέρνπλ , αληίζεηα ζε θάπνην βαζκό βνεζνύ ηνλ παίθηε λα γίλεη 

εμππλόηεξνο , λα κάζεη λα ιύλεη πξνβιήκαηα κε ηαρύηεηα , λα δνθηκάδεη 

ππνζέζεηο θαη λα ιύλεη γξίθνπο . Μηα ςπρνιόγνο ηνπ UCLA , Παηξίζηα 

Γθξίλθηιλη , αλαθνίλσζε όηη ζηελ εμάπισζε ησλ βηληενπαηρληδηώλ 

νθείιεηαη κηα παγθόζκηα αύμεζε ηνπ «κε ιεθηηθνύ δείθηε λνεκνζύλεο» , 

ν νπνίνο αθνξά ηηο δεμηόηεηεο κέζα ζην ρώξν , ηε ρξήζε εηθνληδίσλ γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ πξαγκάησλ 

από πνιιέο νπηηθέο γσλίεο .Όκσο ε αύμεζε απηνύ ηνπ δείθηε γίλεηαη ζε 

βάξνο άιισλ , ίζσο ζεκαληηθόηεξσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ .Με άιια 

ιόγηα ηα παηδηά δελ αιιειεπηδξνύλ ηόζν θαιά , όηαλ θάζνληαη κε ηηο ώξεο 

κπξνζηά ζε έλα θνκπηνύηεξ ή κία θνλζόια . 

    Βέβαηα αξθεηνί γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο πεξλνύλ ώξεο ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα , δελ βιέπνπλ λα γίλνληαη νύηε αληηθνηλσληθά νύηε 

βίαηα. Ούηε ζεσξνύλ σο δεδνκέλν όηη ην παηδί , αλ δελ έπαηδε 

ειεθηξνληθά, ζα έβξηζθε κηα πην δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε , όπσο έλα 

άζιεκα ή ην δηάβαζκα , θαη δελ θαζεισλόηαλ ζηελ ηειεόξαζε .Άιινη 

πάιη αλεζπρνύλ θαη αλαξσηηνύληαη κήπσο ζα έπξεπε λα θάλεη θάηη ε 

πνιηηεία , ελδερνκέλσο απαγνξεύνληαο ηελ πώιεζε ησλ βίαησλ παηρληδηώλ 

ζηνπο αλειίθνπο . 

    Η αληίπαιε πιεπξά πάιη ππνζηεξίδεη όηη ηα βηληενπαηρλίδηα έρνπλ γίλεη 

απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο γηα όια ηα δεηλά ηεο θνηλσλίαο καο θαη ζε ηειηθή 

αλάιπζε , ε απαγόξεπζή ηνπο ζα ήηαλ αληηζπληαγκαηηθή .Δλδερνκέλσο 

κηα ιύζε ζα ήηαλ λα ραξαθηεξίδνληαη , ζαλ ηηο ηαηλίεο , «αθαηάιιεια γηα 

αλειίθνπο» , ώζηε νη αγνξαζηέο γνλείο λα έρνπλ ηελ πιήξε επζύλε ηεο 

επηινγήο . Δίλαη πξνθαλέο όηη ε επζύλε γηα ηα παηδηά αξρίδεη από ην ζπίηη . 

Οη γνλείο ζα πξέπεη λα θξαηνύλ αλνηρηά ηα κάηηα ηνπο θαη επέκβνπλ , αλ 

δνπλ όηη ηα βηληενπαηρλίδηα θάλνπλ ην παηδί επεξέζηζην . 

     Πέξα από όια απηά όκσο , ππάξρεη θαη ην δήηεκα ηνπ εζηζκνύ .Δίλαη 

πξάγκαηη εζηζηηθά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα , όπσο ηα λαξθσηηθά ή άιιεο 
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δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθαινύλ επραξίζηεζε ;Σύκθσλα κε ηελ Κάξνι 

Λίκπεξκαλ , ςπρίαηξν ηνπ UCLA , «όηαλ έλα άηνκν εθηίζεηαη ζε απηά ηα 

βίαηα εξεζίζκαηα θαη δηεγείξνληαη νη ςπρνλεπξνινγηθνί ππνδνρείο ηνπ , 

αηζζάλεηαη κηα έμαξζε , έλα «αλέβαζκα» θαη κπνξεί λα απνθηήζεη 

εζηζκό». 

     Όκσο όζνη έπαζαλ θάπνηε εκκνλή κε έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη  ,  

κηθξνί θαη κεγάινη μέξνπλ όηη αξγά ή γξήγνξα θηάλεη ε ζηηγκή πνπ ν 

ελζνπζηαζκόο ζβήλεη .Ο αλαπόθεπθηνο θνξεζκόο είλαη ν θαιύηεξνο 

ζύκκαρνο γηα ηνπο γνλείο πνπ αλεζπρνύλ 

                                                      (Γηαζθεπαζκέλν άξζξν από ηνλ ηύπν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΔΡΩΣΗΔΙ : 

A. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80-100  ιέμεηο. 

                                                                                                 (Μονάδερ 25) 

B1. «Δίλαη πξνθαλέο όηη ε επζύλε γηα ηα παηδηά αξρίδεη από ην ζπίηη. Οη 

         γνλείο ζα πξέπεη λα θξαηνύλ αλνηρηά ηα κάηηα ηνπο θαη λα επέκβνπλ, 

         αλ δνπλ όηη ηα βηληενπαηρλίδηα θάλνπλ ην παηδί επεξέζηζην» Να 

         αλαπηύμεηε ηελ παξαπάλσ ζεκαηηθή πξόηαζε ζε κία παξάγξαθν 

         80-100 ιέμεσλ.                                                               (Μονάδερ 10) 

 

Β2.  Γηαηί ν δεκνζηνγξάθνο πεξηιακβάλεη ζην άξζξν ηνπ θαη ζρόιηα- 

        Απόςεηο ηξίησλ ;Να αηηηνινγήζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

                                                                                                 (Μονάδερ 5) 

Β3.  Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο 

       ηνπ θεηκέλνπ : δεηλά , πξνθαλέο , επεξέζηζην , αλαπόθεπθηνο ,  

       θνξεζκόο                                                                           (Μονάδερ 5) 

 Β4. Παγθόζκηα , επίιπζε , αιιειεπηδξνύλ , εκκνλή , ζύκκαρνο .Να 

        Αλαιύζεηε εηπκνινγηθά ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη κε ην  

        ηειεπηαίν ζπλζεηηθό ηνπο λα γξάςεηε κηα παξάγσγε ιέμε . 

                                                                                                 (Μονάδερ 5) 

Β5. Να βξεζεί πσο επηηπγράλεηαη  ε ζπλνρή ησλ παξαγξάθσλ ηνπ  

       θεηκέλνπ                                                                           (Μονάδερ 5)     
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 Β6. Να εμεγήζεηε ηε ρξήζε εηζαγσγηθώλ ζην θείκελν . 

                                                                                                (Μονάδερ 5) 

Γ. Παπαγυγή λόγος: 

     Σε κηα ζπδήηεζε πνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ ηάμε ζαο δηαπηζηώλεηε όηη 

     πνιινί ζπκκαζεηέο ζαο αζρνινύληαη ππεξβνιηθά κε ηα ειεθηξνληθά 

     παηρλίδηα μνδεύνληαο ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο απνθιεηζηηθά ζε απηά. 

     Πξνζπαζήζηε λα ηνπο δείμεηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ελαζρόιεζεο απηήο γηα 

     ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο .Πξνηείλεηαη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

     πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηπρζνύλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ  

     πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί παξαγσγηθά ν ειεύζεξνο ρξόλνο ηνπο . 

     (400-500 ιέμεηο) 

                                                                                                 (Μονάδερ 40) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ(ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ) 

 

A. Πεπίλητη 

    Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζηηο ζπλέπεηεο ησλ βηληενπαηρληδηώλ θαη ηηο 

αληίζεηεο απόςεηο γύξσ από ηε ζεκαζία ηνπο .Έηζη νη ελήιηθεο 

ππνζηεξηθηέο απηώλ ζεσξνύλ ηε βία πνπ παξνπζηάδνπλ αθίλδπλε , 

ηνλίδνληαο όηη θάλνπλ ηνπο παίθηεο πην εύζηξνθνπο .Δπηπιένλ , 

επηζεκαίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αύμεζε ηνπ «κε ιεθηηθνύ δείθηε 

λνεκνζύλεο» .Βέβαηα ε πνιύσξε ρξήζε ηνπο έρεη επίπησζε ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο , έλα θίλδπλν πνπ πνιινί γνλείο παξαβιέπνπλ. 

Κάπνηνη άιινη , αλεζπρώληαο , ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα 

απαγόξεπζήο ηνπο .Σύκθσλα , όκσο , κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο απηό ζα 

ήηαλ παξάλνκν θαη ππεξβνιηθό .Μηα ιύζε ζα ήηαλ ε επζύλε ηεο αγνξάο 

Τνπο λα βαξαίλεη ηνπο γνλείο .Τν βέβαην είλαη πάλησο όηη νδεγνύλ ζηνλ 

εζηζκό κε κόλε ειπίδα ηνλ θνξεζκό . 

 

Β1. 

    Δίλαη πξνθαλέο.....ην παηδί επεξέζηζην .Η νηθνγέλεηα σο έλαο από ηνπο 

θνξείο παηδείαο είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε ησλ 

λέσλ .Δπηπξόζζεηα , ην γεγνλόο όηη κέζα ζ’απηή παξέρνληαη ηα πξώηα 

πξόηππα  θαη γαινπρνύληαη κε ηηο πξώηεο αμίεο ηα παηδηά , θαζηζηά αθόκε 

πην ζεκαληηθό ην έξγν ηεο.Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα ησλ βηληενπαηρληδηώλ, 

Η νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ είλαη απηή πνπ ζα 

θαηαδείμεη αλ ε επίδξαζή ηνπο είλαη αξλεηηθή θαη αλαπηύζζεη ηελ 

επηζεηηθόηεηά ηνπο .Έηζη νη γνλείο ζα παξέκβνπλ έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνύλ ηα πξόηππα βίαο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία 

ησλ παηδηώλ ηνπο . 

 

Β2. 

     Ο δεκνζηνγξάθνο πεξηιακβάλεη ζην άξζξν ηνπ απόςεηο ηξίησλ γηα λα 

παξνπζηάζεη ζθαηξηθόηεξα θαη αληηθεηκεληθόηεξα ην ζέκα , εθζέηνληαο ηηο 

ζέζεηο θαη ησλ δύν πιεπξώλ .Παξάιιεια , απνθεύγεη λα εθθξάζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ άπνςε θαη λα πάξεη ηελ επζύλε .Τέινο , παξαζέηνληαο ηηο 

γλώκεο εηδηθώλ πξνζδίδεη θύξνο ζην θείκελό ηνπ θαη παξαθηλεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε . 
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Β3. 

   δεηλά =ζπκθνξέο 

   πξνθαλέο =νινθάλεξν 

   επεξέζηζην =επέμαπην 

   αλαπόθεπθηνο =αλαγθαίνο 

   θνξεζκόο =ρνξηαζκόο , ππεξπιήξσζε 

 

Β4. 

   παγθόζκηα <παλ+θνζκνο(θνζκηθόηεηα) 

   επίιπζε <επί +ιύσ (ιύηεο) 

   αιιειεπηδξνύλ <αιιήισλ+επί+δξσ(δξαζηηθόο) 

   εκκνλή <ελ+κέλσ (κόληκνο) 

   ζύκκαρνο <ζπλ+κάρε (κάρηκνο) 

 

Β5. 

  Η 1
ε
 κε ηε 2

ε
 παξάγξαθν κε ηε δηαξζξσηηθή ιέμε «βέβαηα» πνπ δειώλεη  

  βεβαίσζε .Η 2
ε
 κε ηελ 3

ε
 παξάγξαθν κε ηε δηαξζξσηηθή ιέμε «πάιη»  

  πνπ δειώλεη αληίζεζε .Η 3
ε
 κε ηελ 4

ε
 παξάγξαθν κε ηε δηαζξσηηθή ιέμε 

  «όκσο» πνπ δειώλεη αληίζεζε .Η 4
ε
 κε ηελ 5

ε
 παξάγξαθν κε ηε  

   δηαζξσηηθή ιέμε «όκσο» πνπ δειώλεη αληίζεζε . 

 

B6. 

 «κε ιεθηηθνύ δείθηε λνεκνζύλεο» - νξνινγία 

 «αθαηάιιεια γηα αλειίθνπο» - νξνινγία 

 «όηαλ έλα άηνκν εθηίζεηαη ζε απηά ηα βίαηα εξεζίζκαηα θαη δηεγείξνληαη 

  νη ςπρνλεπξνινγηθνί ππνδνρείο ηνπ , αηζζάλεηαη κηα έμαξζε , έλα  

  «αλέβαζκα» θαη κπνξεί λα απνθηήζεη εζηζκό». –επαλάιεςε απηνύζησλ 

   Φξάζεσλ επηζηήκνλα. 

 

Γ. Παπαγυγή Λόγος 

     Πξόινγνο 

     Πξνζθώλεζε : Φίιεο θαη θίινη 

     Απνηηικέρ ζςνέπειερ για ηην πποζυπικόηηηα ηυν παιδιών από ηην 

     εναζσόληζή ηοςρ με ηα βινηεοπαισνίδια . 

     ● Πξόθεηηαη γηα κηα εμαηνκηθεπκέλε κνξθή ςπραγσγίαο πνπ δελ 

        θαιιηεξγεί ηελ θνηλσληθόηεηα ησλ λέσλ .Αληίζεηα ηνπο εγθισβίδεη  

        ζε κία «εηθνληθή» πξαγκαηηθόηεηα πνπ ππνθαζηζηά ηελ αιεζηλή δσή 

        θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο . 
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      ● Οη λένη εμνηθεηώλνληαη κε ηε βία , ε νπνία απνηειεί βαζηθό  

         ζπζηαηηθό ησλ παηρληδηώλ απηώλ . 

      ● Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή ςπραγσγίαο δελ θαιιηεξγεί ηε θαληαζία ,  

         γηαηί πξνζθέξεη έηνηκεο εηθόλεο . 

       ● Υπάξρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ . 

       ● Κάησ από ηε ζπζηεκαηηθή επίδξαζε ησλ εηθόλσλ θαη ηεο  

           ηαρύηαηεο ελαιιαγήο ηνπο δηακνξθώλεηαη θαη παγηώλεηαη κία  

           αξλεηηθή ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ 

         ● Απνηειεί κία λόζε κνξθή ςπραγσγίαο πνπ , όρη κόλν δελ  

            θαιιηεξγεί ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ησλ λέσλ , αιιά ηνπο εζίδεη ζηελ 

            ηδέα όηη ε ςπραγσγία είλαη κία δξαζηεξηόηεηα πνπ πξέπεη λα  

            δηαθξίλεηαη από απνπζία νπνηνπδήπνηε πξνβιεκαηηζκνύ ,  

            γξήγνξνπο ξπζκνύο , ράξηηλε αηζζεηηθή θαη κεγάιεο «δόζεηο» βίαο 

        

     Δναλλακηικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος θα μποπούζαν να αναπηςσθούν 

με ηη ζςμβολή ηος ζσολείος πποκειμένος να αξιοποιηθεί παπαγυγικά 

Ο ελεύθεπορ σπόνορ ηοςρ. 

          ● Τν ζρνιείν ζα πξέπεη λα αλνίμεη  ηηο πύιεο ηνπ ζηελ ειιεληθή  

             θνηλσλία. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο είλαη αλαγθαία ε  

             δεκηνπξγία ησλ αλάινγσλ ππνδνκώλ (αίζνπζεο δηαιέμεσλ ,  

             εηθαζηηθώλ εθζέζεσλ , γπκλαζηήξηα γηα αζιεηηθέο  

             ζπλαληήζεηο ....) 

          ● Με πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ρξεηάδεηαη λα 

             δεκηνπξγεζνύλ θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη  

             παηρλίδηα γηα ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο . 

           ● Δίλαη αλαγθαία ε νξγάλσζε δαλεηζηηθώλ βηβιηνζεθώλ . 

           ●  Απαξαίηεηε είλαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ  

               πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθώλ εθδξνκώλ .Φξεηάδεηαη ε  

               ελζσκάησζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ε  

               αλαβάζκηζή ηνπο 

            ● Τν ζρνιείν ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ζπλνιηθά ην ξόιν  

               ηνπ .Σήκεξα έρεη αλαγάγεη ηελ αμηνιόγεζε ζε ππέξηαηε  

               εθπαηδεπηηθή αμία, παξακειώληαο ην ξόιν ηνπ σο ζεζκνύ  

               θνηλσληθνπνίεζεο . 

 

    Δπίλογορ 

 

                                                                                              Αποθώνηζη 

                                                      


