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A1. Ο συγγραφέας θέτει το θέμα της παρουσίασης της εγκληματικότητας από τα 

ΜΜΕ. Ισχυρίζεται πως αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της εγκληματικότητας με την 

προβολή τους. Για λόγους τηλεθέασης κάνουν μία συγκεκριμένη επιλογή 

εγκλημάτων, τα οποία θα δείξουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν ως 

«πανεπιστήμια» για τους επίδοξους εγκληματίες. Υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση 

αστυνομίας, δικαστηρίων και ΜΜΕ, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν ανάγκη η μία την 

άλλη. Τα ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αναπαραγωγής των 

εγκληματικών συμπεριφορών, γιατί οι εγκληματικές συμπεριφορές μπορούν να 

αποτελέσουν προϊόν εκμάθησης και αυτό γίνεται ευκολότερο με την εικόνα, τον ήχο, 

τη μουσική, τη σκηνοθεσία της είδησης και τη δραματοποίηση της εικόνας.   

 

Β1.  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Β2. 1. Η σχέση μεταξύ αστυνομίας ... από τα γραφεία τύπου της αστυνομίας. 

2. Δεύτερον η σχέση αλληλεξάρτησης ... την ενίσχυση της εικόνας της άλλης. 

Αποδεικνύει πειστικά τη σχέση αλληλεξάρτησης αστυνομίας και ΜΜΕ. 

 

Β3. α. αποτρόπαια 

ενισχύουν 

ταυτόχρονα 

καθιέρωση 

 

β. «όταν πρόκειται για αυτόφωρη διαδικασία». 

Όταν πρόκειται για διαδικασία επί της οποίας συλλαμβάνεσαι κατά τη στιγμή 

τέλεσης του εγκλήματος. 

«Ο κορεσμένος τηλεθεατής σταδιακά προσαρμόζεται και εξασθενεί η αντίδρασή 

του». 
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Ο τηλεθεατής ο οποίος επανειλημμένα έχει δει τα ίδια ή παρόμοια εγκλήματα τελικά 

προσαρμόζεται στη θέα τους και δεν εκφράζει καμία αντίθεση.  

 

Β4. α. Ο συλλογισμός είναι παραγωγικός. Αναφέρει στην αρχή τη γενική θέση του 

για τη συνεργασία ΜΜΕ και αστυνομίας - δικαστηρίων και στη συνέχεια δίνει τις 

λεπτομέρειες για να το αποδείξει.  

 

β. «... οι αστυνομικοί αναζητούν τη συνδρομή των ΜΜΕ...». 

Είναι ενεργητική σύνταξη 

Μετατροπή σε παθητική σύνταξη:  

«...η συνδρομή των ΜΜΕ αναζητείται από τους αστυνομικούς».  

 

Γ1. Η βία και η εγκληματικότητα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, το οποίο 

προβάλλεται κατά κόρον από τα ΜΜΕ. Με δεδομένο ότι η εγκληματικότητα 

αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας να εξηγήσετε σε ένα δοκίμιο 400-500 

λέξεων:   

Πώς μπορούν τα ΜΜΕ να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας 

και της εγκληματικότητας; 

 

Πρόλογος 

Βία: Η χρήση δύναμης από κάποιον ή κάποιους προκειμένου να επιβάλλουν τις 

θελήσεις τους και να πετύχουν κάποιους σκοπούς. 

Εγκληματικότητα: Ενέργεια, παράβαση δικαίου και νόμων του κράτους, που 

δημιουργεί διασάλευση στην ομαλότητα της κοινωνικής ζωής. 

Κάθε εποχή έχει τα δικά της γνωρίσματα. Στη δική μας εποχή, εκτός των άλλων, 

υπάρχουν και τα φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας. Τέτοια φαινόμενα 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ. 

Αυτά είναι: 

 Κλοπές-ληστείες 

 Απαγωγές  

 Βιασμοί 

 Ναρκωτικά 

 Δολοφονίες - αεροπειρατείες κ.λπ. 
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Κύριο Θέμα 

Τα ΜΜΕ, για να αποφευχθεί η βία, οφείλουν να λειτουργούν ως εξής: 

 Σεβασμός ιδιωτικής ζωής 

 Σεβασμός ιδιαιτεροτήτων ατόμων και ομάδων 

 Αποφυγή άσκοπης προβολής και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου 

 Αποφυγή εκμετάλλευσης των παιδιών 

 Κατάργηση των εκπομπών που αναπαράγουν τη βία ή εξωθούν στη χρήση της. 

 Αποφυγή υπερβολικής δραματοποίησης συμβάντων, πρόκλησης ανησυχίας ή φόβου 

στο κοινό. 

 Έλεγχος ποιότητας διαφημίσεων.  

 Έλεγχος από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για τήρηση αρχών στην προβολή 

περιστατικών βίας και εγκλημάτων.  

 

Επίλογος  

Αν όλοι συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της βίας, και ιδιαίτερα οι 

άνθρωποι των ΜΜΕ, ίσως εξευρεθεί και η λύση του προβλήματος αυτού. 

 

 

 

 

 


