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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β2.

Β3.

Η εποικοδοµητική κριτική που βασίζεται σε λογικά επιχειρήµατα συµβάλλει
στη διαµόρφωση της πολιτικής. Η σωστή και γόνιµη κριτική έγκειται στην
αντικειµενικότητα, την αµεροληψία, την αξιοπιστία, την πλήρη γνώση του
θέµατος και το σεβασµό των συνανθρώπων από την πλευρά του κριτικού.
Τότε, η κριτική διατυπώνεται ως συνδροµή, ως λειτούργηµα µε παιδευτική
αξία και πρέπουσα ευθύνη. Το δηµοκρατικό πολίτευµα και το πολιτικό κλίµα
ευνοούνται από την εποικοδοµητική κριτική καθώς µέσω της πολυφωνίας
προάγεται ο διάλογος και νοµιµοποιείται ο αντίλογος. Αυτό πρακτικά σηµαίνει
ότι σε περίπτωση που κάποιος επιχειρεί να υπονοµεύσει τους δηµοκρατικούς
θεσµούς, οι δηµοσιογράφοι και οι πολίτες θα ασκήσουν έντονη κριτική και µε
τη δυνατή φωνή τους θα αποτελέσουν εµπόδιο στις άνοµες πράξεις.
Τίτλος µε σχόλιο: Η δηµοσιογραφία θυσιάζεται στο βωµό της άσκησης της
εξουσίας.
Τίτλος χωρίς σχόλιο: Ο ρόλος της δηµοσιογραφικής κριτικής.
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Α. Περίληψη
Το κείµενο αναφέρεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στην άσκηση
εξουσίας από αυτά. Αρχικά, ο συγγραφέας, αφού επισηµαίνει την τριµερή
διάκριση των εξουσιών στο δηµοκρατικό πολίτευµα, αναφέρεται στην
εµφάνιση των µέσων ενηµέρωσης και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη της κριτικής
στάσης απέναντι στην εξουσία. Έπειτα, τονίζει ότι η δηµοσιογραφική κριτική
που ασκείται µε επιχειρήµατα συµβάλλει στην ορθή λειτουργία της
δηµοκρατίας. Ωστόσο, η µη εµπεριστατωµένη κριτική µετατρέπεται σε
άσκηση εξουσίας. Έτσι, η δηµοσιογραφική κριτική δεν εξυπηρετεί πλέον τον
πραγµατικό σκοπό της που είναι ο έλεγχος των πολιτικών, αλλά άτυπα
εξουσιάζει. Τον δηµοσιογράφο, λοιπόν, τον ενδιαφέρει να προβάλλονται
ειδήσεις αρεστές στο κοινό χωρίς αυτές να είναι αποτέλεσµα ολόπλευρης
έρευνας. Συνεπώς, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το λειτούργηµα της
δηµοσιογραφίας µετατρέπεται τελικά σε επάγγελµα.

παράλληλα: προσθήκη
όµως: εναντίωση/ αντίθεση
γιατί: αιτιολόγηση
δηλαδή: επεξήγηση
αλλά: εναντίωση/ αντίθεση
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Τεκταινόµενα: συµβάντα
Πρωτοποριακό: προοδευτικό
Γνήσιο: αυθεντικό
Εικονικός: πλασµατικός
Μάζωξη: συγκέντρωση
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Β4.

Η σύνταξη είναι ενεργητική.
Μετατροπή σε παθητική σύνταξη:
Στην αρχή ο τελάλης, από τον οποίο ενηµερωνόταν µια µικρή κοινωνία
για το τι είχε συµβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο άµεσο µέλλον,
αντικαταστάθηκε από τα µέσα ενηµέρωσης.
Με την ενεργητική σύνταξη ο συγγραφέας κάθε κειµένου τονίζει το
υποκείµενο που ενεργεί, ενώ µε την παθητική δίνει έµφαση στην πράξη
του υποκειµένου.
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Γ. Παραγωγή λόγου

Πρόλογος
Η ραγδαία ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. σήµερα προκαλεί εύλογα το ερώτηµα αν στα
πλαίσια του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ο τύπος λειτουργεί ως τέταρτη ή ως
πρώτη εξουσία. Λόγω της λαϊκής κυριαρχίας που αποτελεί θεµελιώδη αρχή, η
δηµοκρατία είναι το ιδανικότερο πολίτευµα σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα,
επειδή συνθέτει και πραγµατώνει δύο κορυφαίες αξίες, την ελευθερία και τη
δικαιοσύνη και δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για να προοδεύσουν και να
ευτυχήσουν άτοµα και κοινωνίες. Η οµαλή λειτουργία της δηµοκρατίας
εξαρτάται κυρίως από την επικράτηση συνθηκών πολυφωνίας καθώς και από
τη µόρφωση και την πολιτικοποίηση των µελών του κοινωνικού συνόλου.
Στην εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων ιδιαίτερα σηµαντική συµβολή έχει
και ο τύπος. Ωστόσο, συχνά στις µέρες µας ο τρόπος λειτουργίας του τύπου
υπονοµεύει τη δηµοκρατία.
Κύριο Μέρος

ÈÅ

Α΄ ζητούµενο: Ο τρόπος λειτουργίας του τύπου που υπονοµεύει το
δηµοκρατικό πολίτευµα:
- Λαϊκισµός και προπαγάνδα που εξυπηρετεί οικονοµικά, πολιτικά,
κοµµατικά συµφέροντα µε σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης.
Καλλιέργεια του φανατισµού, του εθνικισµού και της εµπάθειας. Χρήση
της συνθηµατολογίας που οδηγεί σε µαζική πλύση εγκεφάλου.
- Κατευθυνόµενη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση: µετάδοση
µηνυµάτων προς εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων και επιδίωξη του µέγιστου
κέρδους λόγω της µετατροπής των ιδιωτικών έντυπων µέσων σε
προσοδοφόρες επιχειρήσεις.. Σκόπιµη χρησιµοποίηση ενός µηνύµατος και
παραποίηση ενός γεγονότος.
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Βαρύγδουποι, ποµπώδεις τίτλοι, συχνά µε σχόλιο, που εξυπηρετούν τη
δηµιουργία συγκεκριµένων εντυπώσεων και αποπροσανατολίζουν τους
πολίτες µετατοπίζοντας το ενδιαφέρον τους στις ασήµαντες πληροφορίες.
Αναζήτηση σκανδάλων (κιτρινισµός του τύπου), αποκάλυψη πλευρών της
προσωπικής ζωής επώνυµων και ανώνυµων πολιτών µε σκοπό την
πρόκληση και την ικανοποίηση της ανθρώπινης περιέργειας, παραβίαση
µιας από τις αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, του σεβασµού της
ιδιωτικής ζωής.
Σκόπιµη αποσιώπηση γεγονότων βαρύνουσας σηµασίας και έµφαση σε
γεγονότα δευτερεύουσας σηµασίας. Ανάµειξη του σηµαντικού µε το
ασήµαντο γεγονός και του γεγονότος µε το δηµοσιογραφικό σχόλιο.
Προβολή υλιστικών προτύπων ζωής που αποµακρύνουν το κοινό από την
πνευµατική καλλιέργεια, την πολιτικοποίηση και τη διαφύλαξη των αρχών,
των αξιών και των δικαιωµάτων που µόνο η δηµοκρατία είναι σε θέση να
κατοχυρώσει.
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Β΄ ζητούµενο: Προϋποθέσεις ώστε ο τύπος να λειτουργεί ευεργετικά για τη
δηµοκρατία
- ∆ιασφάλιση της πολυφωνίας και του πλουραλισµού απόψεων που
αποτελούν ενδεδειγµένο τρόπο για τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Η
έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση είναι αναγκαία για την άσκηση ελέγχου σε
κάθε µορφή εξουσίας.
- Να είναι ανεξάρτητος από συµφέροντα ισχυρών παραγόντων της
οικονοµικής και πολιτικής ζωής και αδέσµευτος ώστε να µην ταυτίζει τη
λειτουργία του µε την προώθηση πολιτικών σκοπιµοτήτων.
- Να τηρούνται οι κανόνες της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας: σεβασµός
στην ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια του ανθρώπου, συνειδητοποίηση από το
µέρος του δηµοσιογράφου της κοινωνικής του ευθύνης, επαγγελµατική
ακεραιότητα και κατάρτιση, σεβασµός του δηµόσιου συµφέροντος,
πρόσβαση του πολίτη στην πληροφόρηση.
- Να αποφεύγεται η σκανδαλοθηρία, ο κιτρινισµός του τύπου και η
παραπληροφόρηση. Αντικειµενική και σφαιρική έρευνα πριν τη
δηµοσίευση της είδησης, διασταύρωση πηγών και πληροφοριών µε σκοπό
την ολόπλευρη κάλυψη του γεγονότος.
- Ο δηµοσιογράφος ως άνθρωπος να διαθέτει ήθος, αρχές, αξίες, ώστε να
αντιστέκεται στους οικονοµικούς, πολιτικούς και κοµµατικούς
"πειρασµούς" κατανοώντας ότι ασκεί λειτούργηµα.
- Μέληµά του πρέπει να είναι η προώθηση του κοινού καλού, να ασχολείται
µε τα προβλήµατα του πολίτη και της κοινωνίας και να προσφέρει τις
καλύτερες λύσεις και όχι να αποτελεί το «όργανο» όσων προσπαθούν, ενώ
δεν το αξίζουν, να παραµείνουν στην εξουσία.
- Το κοινό οφείλει να είναι ώριµο, να διεκδικεί και να υπερασπίζεται το
δικαίωµα που έχει στην πληροφόρηση, να διατυπώνει ελεύθερα τη γνώµη
του, να ασκεί γόνιµη και εποικοδοµητική κριτική στον τύπο όταν δεν
ωφελεί τη δηµοκρατία.
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Επίλογος
Εποµένως, για την υγιή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι
αναγκαία η ολοκληρωµένη και πολύπλευρη ενηµέρωση του πολίτη, ώστε να
είναι σε θέση να συµµετέχει ενεργά σε όλα τα πολιτικοκοινωνικά δρώµενα.
Έτσι, ο τύπος οφείλει να υπηρετεί τους σκοπούς της λειτουργίας του καθώς και
οι δηµοσιογράφοι να επιτελούν τον κώδικα που αφορά το λειτούργηµα που
ασκούν. Η θεµελίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι περισσότερο από
ποτέ απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή, επειδή µε έντεχνο τρόπο καλούµαστε
συχνά αλλά ασυνείδητα να εκχωρήσουµε τα δικαιώµατα µας σε όργανα και
φορείς που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορά µας.

(Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Ο µαθητής δεν είναι απαραίτητο να
περιλάβει όλα αυτά τα στοιχεία στην απάντησή του. Εξάλλου, δεν
αποκλείονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα.)
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