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A' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Μια από τις βαθιά ριζωµένες παραδοχές των σύγχρονων κοινωνιών είναι
ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουµε τόσο ορθολογικότερα µπορούµε να
διαχειριστούµε τη ζωή µας. Η σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας, ιδιαίτερα,
είναι η λογική απόληξη ιδεών και πρακτικών που άρχιζαν να εµφανίζονται
στην Ευρώπη µε τον ∆ιαφωτισµό: η ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών,
κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών είναι όχι µόνο επιθυµητή αλλά και
εφικτή, στο µέτρο που αυξάνουµε τις γνώσεις µας.

Σήµερα, ξέρουµε ότι αυτή η παραδοχή είναι απλοϊκά αισιόδοξη για να είναι
ορθή. Η απόκτηση πληροφοριών από µόνη της όχι µόνο δεν αρκεί για να
αντιµετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήµατα, αλλά αντιθέτως ενδέχεται µερικές
φορές να τα επιδεινώνει. Αν, λ.χ., είναι γνωστό από τα ΜΜΕ ότι « µόνο όταν ο
γιατρός πάρει φακελάκι θα σε φροντίσει  καλά», είναι πολύ πιθανόν οι
γνώστες αυτής της πληροφορίας είτε να προσέλθουν καχύποπτοι στη
συνάντησή τους µε τον γιατρό, είτε να του ζητήσουν να δεχτεί το φακελάκι
που στατιστικώς (ή ,έστω, σύµφωνα µε τα ΜΜΕ) ο γιατρός υποτίθεται ότι
παίρνει.

Σε ορισµένες περιπτώσεις η άγνοια είναι προτιµότερη από τη γνώση. Αυτή
την ανοµολόγητη παραδοχή εµπεριέχει η πρόταση νόµου του κ. Α.
Λοβέρδου.. να απαγορευτούν οι µετρήσεις τηλεθέασης των δελτίων ειδήσεων.
Η πρόταση αυτή αποβλέπει στο να πιεσθούν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί
να ανεβάσουν την ποιότητα των σχετικών εκποµπών τους.

Πως θα συµβεί αυτό; Σήµερα, οι µετρήσεις τηλεθέασης των δελτίων
ειδήσεων ωθούν τα ιδιωτικά κανάλια να µετέρχονται σχεδόν οποιαδήποτε
µέθοδο προκειµένου να αυξήσουν την τηλεθέαση. Μεγάλη τηλεθέαση
σηµαίνει πολλούς θεατές, άρα πολλούς αποδέκτες των ακριβών
διαφηµιστικών µηνυµάτων, άρα περισσότερες διαφηµίσεις, άρα περισσότερα
έσοδα για τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Αν δεν πραγµατοποιούνται µετρήσεις
τηλεθέασης, αν δηλαδή οι σταθµοί δε γνωρίζουν τη δηµοτικότητα των
σχετικών εκποµπών τους, τότε είναι λιγότερο πιθανόν να αποδυθούν σε έναν
φρενήρη ανταγωνισµό µεταξύ τους για την προσέλκυση διαφηµίσεων (αφού
δεν θα είναι γνωστό το µέγεθος της τηλεθέασης), άρα θα αναγκαστούν να
σκέπτονται περισσότερο µε τα κριτήρια της κοινής ευπρέπειας, της πολιτικής
αγωγής και της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, παρά µε το κυρίαρχο σήµερα
κριτήριο της µεγιστοποίησης του ίδιου οικονοµικού συµφέροντος.

Το ζητούµενο είναι  να καταργηθεί  η ανατροφοδότηση του τηλεοπτικού
παραγωγού µε τις πληροφορίες για τα αποτελέσµατα της δράσης του. Η
άγνοια, εν προκειµένω, είναι δύναµη- δύναµη όχι για τον παραγωγό αλλά για
την ευνοµούµενη κοινωνία. Οι  ειδησεογραφικές  εκποµπές δε συνιστούν
απλώς ένα εµπόρευµα αλλά, συγχρόνως, ένα από τα ισχυρότερα µέσα για
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την ενηµέρωση και τη διαµόρφωση  της γνώµης των πολιτών σε µια
δηµοκρατία- το πολίτευµα που κατ’ εξοχήν νοµιµοποιείται από τη γνώµη των
πολιτών. Οι µετρήσεις τηλεθέασης επιτείνουν  την εµπορευµατοποίηση του
δελτίου ειδήσεων, αφού οι σχετικές πληροφορίες χρησιµοποιούνται από τους
σταθµούς για να προωθηθεί το «προϊόν» στην αγορά διαφηµιστικού χρόνου.

Τα δελτία ειδήσεων των ιδιωτικών σταθµών απευθύνονται σε δυο κύριες
αγορές: στους τηλεθεατές και στους διαφηµιζόµενους. Αποστερώντας τους
σταθµούς από τη γνώση για τον βαθµό δηµοτικότητας του «προϊόντος» τους,
µειώνουµε τη δυνατότητά τους να το διακινούν στη διαφηµιστική αγορά. Τους
στερούµε, κατά συνέπεια, το δικαίωµα να το ευτελίζουν αναζητώντας την
εντυπωσιοθηρία, προκειµένου να αυξήσουν τα ποσοστά τηλεθέασης.

Παραδόξως, σε µερικές περιπτώσεις, όσο λιγότερο γνωρίζουµε τόσο
περισσότερο ωφελούµαστε. Οι φιλόσοφοι του ∆ιαφωτισµού θα έφριτταν
βέβαια στην ιδέα ότι η γνώση ενδέχεται να µην είναι πάντοτε δύναµη: ότι η
άγνοια µπορεί µερικές φορές να είναι προτιµότερη. Ωστόσο, όπως πολύ καλά
γνώριζε ο Αριστοτέλης, όταν η γνώση παύσει να είναι κοινωνικό γεγονός,
όταν η λειτουργικότητά της δεν βεβαιώνεται  «κατά λόγον» και «κατ’ αρετήν»,
τότε αδυνατεί να οδηγήσει στην «ευπραξία»- το αληθεύειν- γίνεται ιδιωτική
υπόθεση, αποσυνδέεται από το κοινωνείν.

(Χαρίδηµος Τσούκας, Το Βήµα)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να πυκνώσετε την περίληψη του κειµένου σε 80- 100 λέξεις.
(µονάδες 25)

Β.1 Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου του
κειµένου και να προσδιορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο έχει αναπτυχθεί.

(µονάδες 5)
Β.2. Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθέναν από τους υπογραµµισµένους

όρους.
(µονάδες 5)

Β.3. Να  εντοπίσετε τέσσερις λέξεις µε δηλωτική και συνυποδηλωτική
σηµασία στην πρώτη παράγραφο του κειµένου.

(µονάδες 5)
Β.4. «Μια από τις βαθιά ριζωµένες παραδοχές των σύγχρονων

κοινωνιών είναι ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουµε τόσο
ορθολογικότερα µπορούµε να διαχειριστούµε τη ζωή µας». Να
αναλύσετε το περιεχόµενο της παραπάνω θέσης σε 60-80 λέξεις.

(µονάδες 10)
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Γ. Να συντάξετε ένα άρθρο για το σχολικό περιοδικό στο οποίο θα
παρουσιάζετε τις προϋποθέσεις µέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η
θετική λειτουργία των ΜΜΕ,  καθώς και τη στάση που θα πρέπει να
διαµορφώνουν οι πολίτες ως ποµποί και δέκτες των πληροφοριών, σε
400- 500 λέξεις.

(µονάδες 50)


