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Μικρή ειςαγωγή  
 

 

 

 
Θα ηξαγνπδήζνπκε ηελ παιιόκελε λπρηεξηλή παξαθνξά ησλ νπινζηαζίσλ  

θαη ησλ λαππεγείσλ πνπ αζηξαπνβνινύλ από βίαηα ειεθηξηθά θεγγάξηα.  

 

Filippo Tommaso Marinetti,  

Φνπηνπξηζηηθφ Μαληθέζην,  

20/2/1909 

 

 

 

 

1. Η ηειεφξαζε κάο βιέπεη.  

 

2. Γελ ρξεηάδεηαη λα επηηεξεί: ηεο αξθεί ν έιεγρνο ηεο πξνζνρήο καο. Ο έγ-

ρξσκνο νπηηθναθνπζηηθφο ζφξπβνο πνπ εθπέκπεη θαζνξίδεη ηνπο ξπζκνχο 

ηεο αθνήο θαη ηεο φξαζεο άγνληαο ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε θαη αθνχκε –

αθφκε θαη φηαλ δελ είκαζηε ζεαηέο. 

 

3. Η ηειεφξαζε ζπκίδεη πιένλ ηηο λπρηεξηλέο καο πφιεηο: Παληνχ θσο. Σν 

ζθφηνο πξέπεη λα εμνβειηζηεί ζηελ αλππαξμία. Καη αλ απηφ είλαη δχζθνιν, 

αξθεί ε ππφζρεζε ελφο καθξηλνχ ρινκνχ ιακπηήξα γηα λα καο αλαθνπθί-

ζεη απφ ην επψδπλν ελδερφκελν λα ηαθηνπνηήζνπκε ην ζθφξπην ιεμηιφγην 

ησλ θφβσλ πνπ παξακνλεχνπλ ζηα αλψλπκα εζσηεξηθά καο θνηηάζκαηα. 

Γηαηί ηα ζθνηάδη –πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θαζξέθηε– αληαλαθιά ηελ εζσηε-

ξηθή καο αξραηνινγία. Αιιά νη πφιεηο καο είλαη γεκάηεο θσο· ηφπνπο θσ-

ηφο, πνπ πξνδηαγξάθνπλ δηαδξνκέο, βεκαηηζκνχο, ζπλαληήζεηο. Η πφιε 

θαηαξγεί ηε λχρηα.  

 

4. Η ηειεφξαζε απερζάλεηαη ηε ζησπή, φπσο ε πφιε ην ζθνηάδη. Σελ παχζε 

ηεο πεξηζπιινγήο αίξεη ε αθηηλνβφινο θιπαξία ηεο εηθφλαο. Μφλν πνπ ηψ-

ξα ν θαζξέθηεο παξάγεη κηαλ αδηάθνπα κεηαβαιιφκελε επηθαηξφηεηα, ηθα-

λή λα πθαξπάδεη ηελ πξνζνρή, εθπαηδεχνληαο ηελ φξαζε λα απνιακβάλεη 

ηα δηαδνρηθά ειάρηζηα θαη ηελ αθνή ηηο ζνξπβψδεηο ζπρλφηεηεο.  

 

5. Γελ βιέπνπκε ηειεφξαζε. Βιέπνπκε κε ηελ ηειεφξαζε. Αθνχκε κε ηελ 

ηειεφξαζε. 

 

6. Γελ είκαζηε ζεαηέο. Μαζεηεχνπκε ζηελ απνπζία.  

 

 

Άξεο Γηαβξήο  
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VI 
 

 

Πρόλογοσ  
 

 

 

 

Η ζπλέληεπμε ηνπ Νηι Πφζηκαλ ζηάζεθε ε δεκηνπξγηθή αθνξκή γηα ηελ πα-

ξνπζίαζε απηήο ηεο κηθξήο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ Σειεφξαζε θαη ηε Γεκν-

θξαηία.  

 

Σα θείκελα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία ηφζν γηα 

ζπδήηεζε φζν θαη γηα κειέηε βαζηθψλ ζεκείσλ ηεο ζεσξίαο ζηελ Σξίηε ηάμε 

ηνπ Λπθείνπ.  

 

Οι 52 ερωτήσεις πνπ ζπλνδεχνπλ ηα θείκελα (αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο) κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο καο ζηελ επα-

λάιεςή ηνπο, αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζέ-

μνπλ ηδηαίηεξα. 

 

Δπηπιένλ, ζηηο ζειίδεο 24 θαη 25 κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηνπο εννοιακούς 

χάρτες, νη νπνίνη απνηππψλνπλ κε ινγηθά δηαγξάκκαηα ηηο απφςεηο ηνπ Νηι 

Πφζηκαλ αλαθνξηθά κε ηε Γηθηαηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

 

 

 

Καιή αλάγλσζε  
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Νιλ Πόςτμαν 

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία 
  

Συνέντευξη ςτον δημοςιογράφο Θανάςη Λάλα 
 
 
        

αη μαθληθά κηα ζπλέληεπμε πνπ πήξα πξηλ απφ δχν εβδνκάδεο 

ζηελ Αζήλα έγηλε εμαηξεηηθά επίθαηξε. Βέβαηα ζα πεη θαλείο φηη 

κηα ζπλνκηιία γχξσ απφ ηελ ηειεφξαζε ζήκεξα είλαη πάληα επίθαηξε, 

εηδηθψο φηαλ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο είλαη Ακεξηθαλφο θαη έλαο απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο θξηηέο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ επν-

ρή καο.  

 

Ο Νηι Πφζηκαλ, ινηπφλ, θαζεγεηήο θαη πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Πν-

ιηηηζκνχ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, 

ζπγγξαθέαο 18 βηβιίσλ κε ζέκα ηα κίληηα (media) θαη ηελ ηερλνινγία, 

επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Υάξβαξλη θαη θάηνρνο πνιιψλ δηαθξίζε-

σλ.  

 

Έλα ιακπξφ κπαιφ πνπ δελ δηζηάδεη λα κηιήζεη γηα ηε λέα «δηθηαην-

ξία ησλ Μέζσλ», ηνπο λένπο ηπξάλλνπο ηεο ηειεφξαζεο, ηνπο ηειεν-

πηηθνχο εγέηεο, ηνπο ηειενπηηθνχο παξνπζηαζηέο θαη ηηο πνιηηηθέο 

βιέςεηο ηνπο. Δπίζεο δελ «καζάεη ηα ιφγηα ηνπ» φηαλ κηιάεη γηα ηε 

δεκνθξαηία φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζηηο ΗΠΑ αιιά θαη ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ καο, νχηε φηαλ κηιάεη γηα ηνλ δη-

πνιηζκφ, ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ απνρή ησλ ςεθνθφ-

ξσλ απφ ηηο εθινγέο ιφγσ ηεο κνλνιηζηθήο πηα επηινγήο πνπ έρνπλ: 

λα δηαιέμνπλ κεηαμχ ελφο δάπινπηνπ Ρεπνπκπιηθαλνχ θαη ελφο βαζχ-

πινπηνπ Γεκνθξαηηθνχ ππνςεθίνπ...  

 

Σέινο, ππνζηεξίδεη φηη ε λέα ηκπεξηαιηζηηθή ππεξδχλακε είλαη νη 

ΗΠΑ θαη σο θχξην φπιν θπξηαξρία ηνπο έρνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα, 

ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν! Μηα κνλαδηθή ζθέςε πνπ έξ-

ρεηαη λα μεκπεξδέςεη ιίγν ηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

καο κεηαμχ δεκνζηνγξαθίαο, ηειεφξαζεο θαη πνιηηηθήο.  

 
- Σι είναι για ςασ θ Ελλάδα;  
 

Κ  

 
 
Νιλ Πόςτμαν (Neil 
Postman, 1931-2003).  
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Thomas Jefferson 
(1743-1826). Ρ τρίτοσ 
Σρόεδροσ των Θνωμζ-
νων Σολιτειϊν (1801-
1809) και βαςικόσ ςυ-
ντάκτθσ τθσ Διακιρυξθσ 
τθσ Ανεξαρτθςίασ 
(1776). Ξαηί με τον Βε-
νιαμίν Φραγκλίνο, τον 
Φηορτη Ρυάςιγκτον, τον 
Φηον Άνταμσ, τον Φηον 
Φηζι, τον Φηζιμσ Ξάντι-
ςον και τον Αλεξάντερ 
Χάμιλτον, κεωρείται 
πατζρασ του αμερικανι-
κοφ ζκνουσ. 
 

 

 
 

Alexander Hamilton 
(1757-1804). Ρ πρϊτοσ 
υπουργόσ Ρικονομικϊν 
των Θνωμζνων Σολι-
τειϊν, οικονομολόγοσ 
και πολιτικόσ φιλόςο-
φοσ. 

«Η Διιάδα είλαη ν θφζκνο φινο. Σνπιάρηζηνλ ν δπηηθφο θφζκνο ν-

θείιεη ηελ χπαξμε θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζηε ρψξα ζαο. Δίλαη αδχλαηνλ 

λα θνηηάμεη θάπνηνο ηνλ Παξζελψλα θαη λα κε ζπκεζεί φηη απφ εδψ 

μεθίλεζε ν θφζκνο –ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη βέβαηα φηη πεξηκέλεη θα-

λείο λα δεη θαη ηνλ σθξάηε λα ηξηγπξλάεη ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο 

ζήκεξα. Τπάξρνπλ δχν κέξε ζηνλ θφζκν ηα νπνία, αλ θαη κηθξά, ά-

ζθεζαλ ηεξάζηηα επηξξνή ζηνλ θφζκν θαη ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ. 

Σν έλα είλαη ε Διιάδα θαη ην άιιν ην Ιζξαήι ή, αλ ζέιεηε, ε Παιαη-

ζηίλε. Δπηζθεπηφκελνο θαλείο ηα Ιεξνζφιπκα ή ηελ Αζήλα αληηιακ-

βάλεηαη φηη φιεο νη ηδέεο –πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, θνηλσληθέο– θαηά-

γνληαη απφ ηα δχν απηά κέξε. Θα πξέπεη λα είλαη εληειψο αζηνηρείσ-

ηνο θάπνηνο γηα λα κελ ην ληψζεη».  

 
 Πιςτεφετε ότι οι ιδζεσ αυτζσ ςτθν εξζλιξι τουσ παραμζνουν αναλλοίωτεσ 
ι ζχουν αλλάξει πια πάρα πολφ; Η λζξθ «δθμοκρατία», για παράδειγμα, 
πόςο μεταμφιεςμζνθ φκάνει ςτισ μζρεσ μασ;  

 

«Θα ζαο απαληήζσ έρνληαο γηα παξάδεηγκά κνπ ηελ Ακεξηθή, κηα θαη 

απηή ηε δεκνθξαηία έρσ κειεηήζεη θαιχηεξα. Σν 1776, ζηηο πξψηεο 

ακεξηθαληθέο εθινγέο, νχηε ν πξφεδξνο νχηε νη γεξνπζηαζηέο εμειέ-

γεζαλ απφ ηνλ ιαφ, κε άκεζε ςεθνθνξία. Ση ζεκαίλεη απηφ; Οη ζεκε-

ιησηέο απηήο ηεο ρψξαο –Σδέθεξζνλ θαη Υάκηιηνλ–  δελ εκπηζηεχν-

ληαλ ηνλ ιαφ θαη ηφζν πνιχ. ήκεξα βέβαηα ηα πξάγκαηα ζε ζρέζε κε 

ηε δεκνθξαηία έρνπλ αιιάμεη. Με απηφ ζέισ λα πσ φηη έλα απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πεξηέρεη λα εμειίζ-

ζεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα. Δπνκέλσο, είλαη θπ-

ζηθφ λα έρεη αιιάμεη πνιχ ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε απ-

ηφ πνπ αληηιακβάλνληαλ σο δεκνθξαηία νη αξραίνη Έιιελεο. Σν βξί-

ζθσ θπζηθφ θαη δελ κεηψλεη θαζφινπ απηή ε κεηάιιαμε ηε ζεκαζία 

ηεο έλλνηαο. Ίζα ίζα... θεθζείηε άιισζηε φηη ε δεκνθξαηία ζηελ Αξ-

ραία Διιάδα ήηαλ κηα έλλνηα πνπ δερφηαλ ηελ χπαξμε ησλ ζθιάβσλ 

θαη ηηο γπλαίθεο νπζηαζηηθά αφξαηεο, ζην πεξηζψξην. ήκεξα είλαη 

αδηαλφεην λα λνεζεί δεκνθξαηία απνδερφκελε ηελ χπαξμε ζθιάβσλ 

θαη γπλαίθεο ακέηνρεο... Σέινο, ε δεκνθξαηία ζπλερίδεη λα αιιάδεη 

θαη σο πξνο ηα λνήκαηά ηεο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεη-

ηνπξγεί. Σν ζέκα φκσο είλαη φηη σο πνιίηεπκα μεθίλεζε απφ εδψ, απφ 

ηε ρψξα ζαο. Αλ θαη νη Ακεξηθαλνί –γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο– ήηαλ 

πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλνη απφ ηνπο Ρσκαίνπο παξά απφ ηνπο Έιιε-

λεο. Παξ’ φια απηά –ην ιέσ θαη πάιη– ε δεκνθξαηία γελλήζεθε εδψ, 

θαη ε γέλλεζή ηεο επεξέαζε φινλ ηνλ θφζκν. Γηα ηελ αθξίβεηα, έκει-

ιε λα απνηειέζεη γηα πάληα ζηνηρείν ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. Α-

θφκε θαη νη Ρψζνη θαη νη Κηλέδνη, νη νπνίνη ζηελ πξάμε δελ έρνπλ ε-

θαξκφζεη ην ζχζηεκα ηεο δεκνθξαηίαο, σο ιέμε ηελ έρνπλ πηνζεηή-

ζεη. Γηφηη είλαη κηα ηδέα ε νπνία άπαμ θαη γελλήζεθε ζα αλήθεη γηα 

πάληα ζηνλ θφζκν».  
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 Σο να δίνουμε ςε μια τόςο μεγάλθ ιδζα –όπωσ λζτε– μια τόςο γενικι 
ερμθνεία δεν είναι λίγο επικίνδυνο; τθν Ελλάδα, για παράδειγμα, ακό
μθ και τθν περίοδο τθσ χοφντασ θ λζξθ «δθμοκρατία» χρθςιμοποιοφνταν 
ωσ φερετηζσ τθσ λζξθσ «δικτατορίασ»...  

 

«Δμαξηάηαη... Η ηδέα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, ε άπνςε φηη ε ζθιαβηά 

είλαη θάηη θαθφ, ε ηδέα φηη νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα είλαη ειεχζεξνη 

λα εθθξάδνπλ ν θαζέλαο απηφ πνπ ζθέθηεηαη... φιεο απηέο νη ηδέεο δελ 

λνκίδσ φηη είλαη επηθίλδπλεο. Αληηκεησπίδσ ηελ εμάπισζή ηνπο ζε 

φινλ ηνλ θφζκν κφλν σο θάηη ζεηηθφ».  

 
 Θα γίνω λίγο πιο άμεςοσ... Δεν πιςτεφετε ότι θ δθμοκρατία χρθςιμοποι
είται μερικζσ φορζσ και ωσ άλλοκι; ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται επι
κίνδυνθ;  

 

«αθψο... θαη φρη κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο άιινζη. Η δεκνθξα-

ηία γίλεηαη επηθίλδπλε φηαλ θάπνηεο απφ ηηο αμίεο πνπ ηελ απνηεινχλ 

μεθεχγνπλ απφ ην κέηξν... Η ειεπζεξία, γηα παξάδεηγκα, ε νπνία είλαη 

ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο δεκνθξαηίαο, κεξηθέο θνξέο, φηαλ ράλεη ην 

κέηξν, γίλεηαη πνιχ επηθίλδπλε –θαη καδί κε απηήλ θαη ε δεκνθξαηία. 

Γελ πξέπεη φκσο λα ηξνκάδνπκε κε φια απηά ηα θαηλφκελα νχηε λα 

αθπξψλνπκε ηε δεκνθξαηία επεηδή ελίνηε γίλεηαη θαθή ρξήζε ηνπ φ-

ξνπ... Καη έρσ λα πξνζζέζσ θαη θάηη αθφκε... Σίπνηε δελ είλαη αθίλ-

δπλν ζε απηή ηε δσή... Η δσή ε ίδηα είλαη επηθίλδπλε. Η επηθηλδπλφ-

ηεηα πνπ θξχβεηαη ζηελ ίδηα ηε δσή δελ αθπξψλεη ηε ζεκαζία θαη ηελ 

αμία ηεο. Έλα είλαη γεγνλφο ζε ζρέζε κε ηε δεκνθξαηία: ράξηλ ηεο 

δεκνθξαηίαο ν θφζκνο έγηλε θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη φιν θαη θαιχηε-

ξνο. Ο Πιάησλαο, αο πνχκε, δελ ήηαλ απφ ηνπο πην ζεξκνχο ππνζηε-

ξηθηέο ηεο δεκνθξαηίαο. Πίζηεπε πεξηζζφηεξν ζηελ ηδέα ηνπ θηινζφ-

θνπ-βαζηιηά. Παξ’ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα, ε νπνία μεθίλεζε 

απφ εδψ, θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη φινλ ηνλ θφζκν θαη ζήκεξα, 2.500 

ρξφληα κεηά, ζπλερίδεη αθφκε λα καο δείρλεη ηνλ δξφκν –θαη απηφ εί-

λαη θάηη πνπ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη πνηέ. Με ζπγρσξείηε πνπ επη-

κέλσ σο πην Έιιελαο απφ ηνπο Έιιελεο... Σν πηζηεχσ απηφ πνπ ιέ-

σ».  

 
 Εςείσ –ζνασ αμερικανόσ πολίτθσ–, όταν λζτε δθμοκρατία ςιμερα, τι εν
νοείτε; Με ποιον τρόπο κα μποροφςατε να τθν ορίςετε;  

 

«Ο θαιχηεξνο νξηζκφο πνπ κπνξψ λα ζθεθζψ ππάξρεη κέζα ζηηο δέθα 

πξψηεο ηξνπνπνηεκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ πληάγκαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ηελ ειεπζεξία λα πηζηεχεη θα-

λείο ζε φπνηα ζξεζθεία ζέιεη  –ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άζθε-

ζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη, 

ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα εθιέγνπλ ηνπο θπβεξλήηεο ηνπο, ηελ ε-

μαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο πνιηηψλ 

νη νπνίνη έρνπλ ζπιιεθζεί... Όια απηά αλαθέξνληαη ζην χληαγκα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πλάτων  (428/427-
348/347 π.Χ.). Ζνασ από 
τουσ ςθμαντικότερουσ 
Ζλλθνεσ φιλοςόφουσ. 
Ξακθτισ του Υωκράτθ 
και δάςκαλοσ του Αρι-
ςτοτζλθ, ίδρυςε τθν 
Ακαδθμία, τθν πρϊτθ 
ςχολι φιλοςοφίασ ςτον 
Δυτικό κόςμο.  
 
Ρι Σλατωνικοί Διάλογοι 
καλφπτουν όλα ςχεδόν 
τα γνωςτικά αντικείμε-
να, μεταξφ των οποίων 
περιλαμβάνονται θ Νο-
γικι, θ Φιλοςοφία, τα 
Ξακθματικά και θ Τθ-
τορικι.  
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ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Πη-

ζηεχσ φηη φια νξίδνπλ εμίζνπ θαιά ηνλ φξν "δεκνθξαηία", κε θνξπ-

θαίν –αλ κνπ επηηξέπεηε– ηνλ νξηζκφ πνπ πεξηέρεηαη, φπσο ζαο είπα, 

ζηηο δέθα πξψηεο ηξνπνπνηεκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ακεξηθαληθνχ π-

ληάγκαηνο».  

 
 Παρ’ όλα αυτά, θ ςχζςθ τθσ εξουςίασ με τον πολίτθ δεν ζχει αλλάξει; 
Μιπωσ θ δθμοκρατία κρφβει και μια ακζατθ πλευρά;  

 

«Ναη, ε νπνία κάιηζηα είλαη θαη ε επηθίλδπλε πιεπξά ηεο. Δπεηδή φ-

κσο θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα επηλνήζεη κηα ηδέα φπσο είλαη ε ηδέα 

ηεο δεκνθξαηίαο, λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα αλεζπρνχκε γηα ηελ ίδηα 

ηε δεκνθξαηία. Πξέπεη λα κελ εθεζπράδνπκε... Απηφ είλαη άιιν. Πά-

ληνηε ζα ππάξρνπλ ηξφπνη λα ππνηηκήζεη θαλείο ηελ ειεπζεξία. Ννκί-

δσ φηη πξέπεη λα ήηαλ ν Σφκαο Σδέθεξζνλ πνπ είπε: «Σν ηίκεκα ηεο 

ειεπζεξίαο είλαη ε αέλαε επαγξχπλεζε». Οη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα 

είλαη πάληνηε ζε επηθπιαθή, ζα πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε φηη αλά 

πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ράζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο. Αθφκε θαη εδψ, 

ζηελ Διιάδα, δελ πάεη πνιχο θαηξφο πνπ δήζαηε κηα δηθηαηνξία».  

 
 Τπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι ςιμερα ςτθν Αμερικι 
ζχει γεννθκεί μια νζα μορφι δικτατορίασ... εννοϊντασ τθ δικτατορία που 
ζχουν επιβάλει τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ...  

 

«Δίλαη αιήζεηα φηη ηα Μέζα ζηηο ΗΠΑ έρνπλ πηα ηε δχλακε λα καο 

ππνδεηθλχνπλ ζε ηη λα πηζηεχνπκε. Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα. ηελ 

επνρή ηεο δηθηαηνξίαο ησλ Μέζσλ ε επαγξχπλεζε είλαη αθφκε πην 

αλαγθαία. Πνηέ δελ ζα μεθχγνπκε απφ ηνλ θίλδπλν ηνπ νινθιεξσηη-

ζκνχ, φπσο θαη απ’ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο, απφ ηνπο νπνί-

νπο πξνζπαζεί λα καο πξνζηαηέςεη ην χληαγκα. πρλά ε θπβέξλεζε 

–ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα καο πξνζηαηεχζεη απφ κηα απεηιή– απνθηά 

κεγαιχηεξε εμνπζία απ’ φζε ζα έπξεπε. Απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ 

ιεηηνπξγεί ε δεκνθξαηία. Ο πνιίηεο πξέπεη ζπλερψο λα αλαξσηηέηαη 

κήπσο ε θπβέξλεζε ππεξβαίλεη ηα εζθακκέλα φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν 

πνπ αζθεί ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. ηελ Αξραία Διιάδα ππήξραλ πε-

ξίνδνη πνπ ε Πνιηηεία έλησζε λα απεηιείηαη, φηαλ βαζηθέο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο γίλνληαλ αληηθείκελν άγλνηαο. Αλεζπρνχζε γηα ην αλ ζα 

κπνξνχζε ην πνιίηεπκα θάησ απ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο λα ζπλερίζεη λα 

πξνζηαηεχεηαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. Όηαλ έλα έζλνο απεη-

ιείηαη, ην θξάηνο ζα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζε θάπνηεο πξνζσπηθέο ειεπ-

ζεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα απηνπξνζηαηεπζεί. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη 

ζηε δεκνθξαηία πνηέ δελ κπνξνχκε λα ραιαξψζνπκε ηειείσο απφ ηνλ 

θίλδπλν. Πάληνηε έηζη ζα είλαη. Η δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα ησλ 

ελεξγψλ πνιηηψλ. Η δεκνθξαηία δελ είλαη ζξεζθεία λα αθεζνχκε θαη 

λα νδεγεζνχκε απφ ηνλ Κχξην –ηνλ φπνην Κχξην πηζηεχνπκε– ζηε 

ιχηξσζε θαη ζηνλ Παξάδεηζν. ηε δεκνθξαηία μεθηλάκε φινη απφ ηελ 

Κφιαζε θαη απφ ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο φισλ πάκε λα πξνζεγγίζνπκε 

Δφο κρίςιμα άρκρα του 
Ελλθνικοφ υντάγματοσ 
 
Άρκρο 1 
1. Φο πολίτευμα τθσ 
Ελλάδασ είναι Σροε-
δρευόμενθ Μοινοβου-
λευτικι Δθμοκρατία. 
2. Θεμζλιο του πολιτεφ-
ματοσ είναι θ λαϊκι κυ-
ριαρχία. 
3. λεσ οι εξουςίεσ πθ-
γάηουν από το Ναό, 
υπάρχουν υπζρ αυτοφ 
και του Ζκνουσ και α-
ςκοφνται όπωσ ορίηει το 
Υφνταγμα. 
[...]  
 
Άρκρο 120 
[...] 
2. Ρ ςεβαςμόσ ςτο Υφ-
νταγμα και τουσ νόμουσ 
που ςυμφωνοφν με αυ-
τό και θ αφοςίωςθ ςτθν 
Σατρίδα και τθ Δθμο-
κρατία αποτελοφν κε-
μελιϊδθ υποχρζωςθ 
όλων των Ελλινων. 
 
3. Ρ ςφετεριςμόσ, με 
οποιονδιποτε τρόπο, 
τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ 
και των εξουςιϊν που 
απορρζουν από αυτι 
διϊκεται μόλισ αποκα-
ταςτακεί θ νόμιμθ ε-
ξουςία, οπότε αρχίηει 
και θ παραγραφι του 
εγκλιματοσ. 
 
4. Θ τιρθςθ του Υυ-
ντάγματοσ επαφίεται 
ςτον πατριωτιςμό των 
Ελλινων, που δικαιοφ-
νται και υποχρεοφνται 
να αντιςτζκονται με 
κάκε μζςο εναντίον 
οποιουδιποτε επιχειρεί 
να το καταλφςει με τθ 
βία. 
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ηνλ Παξάδεηζν... Γη’ απηφ δελ πξέπεη πνηέ λα μερλνχκε φηη γχξσ καο 

είλαη ε θφιαζε ηεο απζαηξεζίαο».  

 
 Αλικεια, πιςτεφετε ότι ςιμερα ηοφμε ςε μια εποχι δικτατορίασ των 
Μζςων;  

 

«ε θάπνηνλ βαζκφ, λαη, ην πηζηεχσ. Καθά ηα ςέκαηα... Η ηειεφξαζε 

έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηα δχλακε θαη κπνξεί λα ιέεη ζηνπο αλζξψπνπο 

ηη πξέπεη λα πηζηεχνπλ θαη ηη φρη. Η θνηλσλία φκσο πνπ δνχκε επηηξέ-

πεη ηαπηνρξφλσο ζε αλζξψπνπο ζαλ θη εκέλα λα αζθνχλ θξηηηθή ζηα 

media, λα αλεζπρνχλ γηα φια απηά θαη λα πξνεηδνπνηνχλ ηνπο αλ-

ζξψπνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ. Καη εδψ, ζηελ Αζήλα, 

ππάξρνπλ δηαλννχκελνη νη νπνίνη αλεζπρνχλ γη’ απηά ηα πξάγκαηα. Η 

δηθηαηνξία απφ ηνπο δηαλννπκέλνπο θηλδπλεχεη, γη’ απηφ θαη ζνθά 

ζθεθηφκελε πξνζπαζεί λα ηνπο πεξηζσξηνπνηήζεη ή λα ηνπο γεινην-

πνηήζεη. ήκεξα, ε δηθηαηνξία ησλ Μέζσλ πξνζπαζεί λα γεινηνπνηή-

ζεη ηε ζθέςε. Παξαθνινπζήζηε κηα πνιηηηθή ή άιιε ζπδήηεζε ζηελ 

ηειεφξαζε. Ο παξνπζηαζηήο επηδηψθεη ηε ζχξξαμε κεηαμχ ησλ ζπλν-

κηιεηψλ αιιά ακέζσο αληηδξά ζηελ νξγαλσκέλε ζθέςε, φηαλ απηή 

πάεη λα δηαηππσζεί. Γελ επηηξέπεη ζε θαλέλαλ λα κηιήζεη πάλσ απφ 

ηξηάληα δεπηεξφιεπηα... γηα λα κελ θάλεη θνηιηά ην πξφγξακκα. Μαο 

πψο κπνξεί λα δηαηππσζεί κηα ζνβαξή ζθέςε ζε ηξηάληα δεπηεξφιε-

πηα; Αδχλαηνλ... Γη’ απηφ, ην κφλν πνπ καο κέλεη απφ απηέο ηηο ζπδε-

ηήζεηο είλαη ε δηακάρε. Σίπνηε άιιν ην νπζηαζηηθφ. ηελ ηειεφξαζε 

δελ παξάγεηαη ζθέςε. Γη’ απηφ θαη ζηελ ηειεφξαζε ζαλαηψλεηαη ε 

νπζία. Σίπνηε ην νπζηαζηηθφ δελ ιέγεηαη, ηίπνηε ην νπζηαζηηθφ δελ 

γίλεηαη ζηελ ηειεφξαζε. Η ηειεφξαζε είλαη ηφζν δεκνθηιήο γηαηί δελ 

αλεζπρεί θαλέλαλ, γηαηί βνεζάεη δηαηεξψληαο καο απαζείο λα ζπξψ-

μνπκε ηνλ ρξφλν».  

 
 Δεν πιςτεφετε ότι το γεγονόσ πωσ δίνεται ς’ εςάσ και ςε μια μικρι ακό
μθ παρζα θ δυνατότθτα να κριτικάρετε τθν τθλεόραςθ βοθκά τθ δικτα
τορία των Μζςων να κάνει τθ δουλειά τθσ μζςα ςτθ δθμοκρατία ζχοντασ 
και άλλοκι;  

 

«Όρη, γηαηί ε θξηηηθή δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ αλζξψπνπο ηεο αθαδε-

κατθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη απφ πνιηηηθνχο, απφ νκάδεο πνιηηψλ, απφ 

θαζεκεξηλνχο, ζπλεζηζκέλνπο αλζξψπνπο, απφ δεκνζηνγξάθνπο... 

Όινη απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη θξηηηθή λα αζθνχλ θαη γεληθφηε-

ξα λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο. Όζν απηφ ζπλερίδεηαη, 

λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα θπξηαξρίαο ησλ Μέζσλ ζηε ζθέςε 

θαη ζηε δσή καο. Απηφ βέβαηα δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ηα Μέζα 

έρνπλ ηεξάζηηα δχλακε, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο».  

 

 
Για τθν τθλεόραςθ...  
 

 Βρίςκω τθν τθλεόρα-
ςθ ιδιαίτερα μορφω-
τικι. Μάκε φορά που 
κάποιοσ τθν ανοίγει, 
πθγαίνω ςε άλλο δω-
μάτιο και διαβάηω 
ζνα καλό βιβλίο. 

Γκροφςο Μαρξ  
 

 Φο κζατρο είναι ηωι. 
Ρ κινθματογράφοσ εί-
ναι τζχνθ. Θ τθλεόρα-
ςθ είναι ζπιπλο.  

Ανϊνυμοσ 
 

 Θ τθλεόραςθ είναι θ 
τςίχλα των ματιϊν. 

Φρανκ Λόιντ Ράιτ  

 
 Ξιςϊ τθν τθλεόραςθ. 
Φθ μιςϊ όςο και τα 
φιςτίκια. Αλλά δεν 
μπορϊ να ςταματιςω 
να τα τρϊω. 

Όρςον Ουζλσ 
 

 Ακόμθ και τα μικρό-
τερο βιβλιοπωλείο 
κρφβει περιςςότερεσ 
ιδζεσ από όςεσ ζχουν 
παρουςιαςτεί μζχρι 
ςιμερα ςτθν ιςτορία 
τθσ τθλεόραςθσ.  

Άντριου Ροσ 
 

 Υτο Ξπζβερλι Χιλσ, 
δεν πετάνε ποτζ τα 
ςκουπίδια τουσ –τα 
κάνουν τθλεοπτικζσ 
εκπομπζσ.  

Γοφντι Άλεν 
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 Ακόμθ και αυτοφσ που τα κριτικάρουν... τθν Ελλάδα –αλλά και ςε όλον 
τον κόςμο– οι άνκρωποι που αςκοφν κριτικι ςτα Μζςα εξαρτϊνται και 
οι ίδιοι κατά πολφ από αυτά...  

 

«Ναη, απηφ είλαη αιήζεηα. ηελ Ακεξηθή φκσο είλαη ζπάλην λα δεηο 

ζηελ ηειεφξαζε θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο. Έρεηε 

δίθην επνκέλσο λα ιέηε φηη ηα Μέζα ειέγρνπλ απηνχο πνπ ηνπο α-

ζθνχλ θξηηηθή».  

 
 Παράξενο, ςασ επιτρζπουν να βγαίνετε και να λζτε τισ απόψεισ ςασ 
ςτθν τθλεόραςθ κι ασ είναι ενάντια ςτο ίδιο το Μζςο...  

 

«Καηαιαβαίλσ ηη ππαηλίζζεζηε... Πξνθαλψο εκέλα, γηα λα κνπ επη-

ηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε, δελ κε ζεσξνχλ θαη ηφζν επηθίλδπλν. (γέιηα) 

Καιά θάλαηε πάλησο θαη ην επηζεκαίλεηε, δηφηη θαη ζηα ξαδηφθσλα 

θαη ζηηο ηειενξάζεηο ζα αθνχζεηο λα αζθείηαη θξηηηθή ζηνπο θπβεξ-

λψληεο, ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, ζρεδφλ πνηέ φκσο ζηα ίδηα ηα 

Μέζα. Απηή ζα αθνπζηεί, είηε δηά κέζνπ ησλ πεξηνδηθψλ είηε δηά κέ-

ζνπ ησλ εθεκεξίδσλ. Δθεί ππάξρεη ρψξνο γηα λα αθνπζηνχλ θσλέο 

πνπ έρνπλ λα πνπλ θάηη ξηδνζπαζηηθφ. Σνπιάρηζηνλ έηζη είλαη ηα 

πξάγκαηα ζηελ Ακεξηθή».  

 
 Κςωσ αυτό να εντάςςεται και ςτθ ςυνεχιηόμενθ ςφγκρουςθ μεταξφ ζ
ντυπου και θλεκτρονικοφ Σφπου... Κςωσ δθλαδι να μθν είναι και τόςο 
φιλόξενοι χϊροι οι εφθμερίδεσ και τα περιοδικά ςε μια κριτικι εναντίον 
τουσ, αλλά πολφ φιλόξενοι ςτθν κριτικι εναντίον του κφριου αντιπάλου 
τουσ που είναι θ τθλεόραςθ...  

 

«Καη απηφ είλαη ζσζηφ. Όπσο είλαη ζσζηφ φηη ν πφιεκνο κεηαμχ εθε-

κεξίδσλ θαη ηειεφξαζεο δελ έπαςε πνηέ... Δίλαη πνιπεηήο, ζπλερίδε-

ηαη θαη ζα ζπλερίδεηαη».  

 
 Εγϊ νιϊκω ότι με τθν επικράτθςθ τθσ τθλεόραςθσ θ φωνι τισ διανόθ
ςθσ ζχει αποδυναμωκεί πάρα πολφ και ςπάνια μζςα ςε αυτι τθν οχλα
γωγία καταφζρνει να φκάςει ςτον προοριςμό τθσ...  

 

«Όρη, δελ ζα ζπκθσλήζσ καδί ζαο. Σνπιάρηζηνλ ζηελ Ακεξηθή δελ 

είλαη έηζη. Λάβεηε ππφςε ζαο φηη ηα ηειεπηαία 40-50 ρξφληα ε Ακεξη-

θή έδεζε νξηζκέλεο πνιχ ξηδηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο, 

ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, αθφκε θαη θνηλσληθέο απφςεηο θαη ηδέεο φ-

πσο ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο... Σα ηειεπηαία ρξφληα δέρζε-

θαλ νη άλζξσπνη φηη νη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

κε ηνπο άλδξεο ή φηη νη καχξνη πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε 

ηνπο ιεπθνχο ή φηη νη νκνθπιφθηινη πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψ-

καηα κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο. Απφ πνχ πξνήιζαλ απηέο νη ηδέεο; 

Πξνυπήξραλ, θάπνηα ζηηγκή αθνχζηεθαλ θαη κπφξεζαλ λα θζάζνπλ 

σο ηελ ηάμε ησλ κηθξνκεζαίσλ, ε νπνία είλαη θαη ε πνιππιεζέζηεξε 

ζηελ Ακεξηθή. Απηφ είρε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία απηά 40-50 ρξφληα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ ελευκερία μασ εξαρ-
τάται από τθν ελευκε-
ρία του Φφπου, και δεν 
μπορεί να περιοριςτεί 
χωρίσ να χακοφμε. 

Σόμασ Σηζφερςον  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.arisgiavris.gr 
 

 

 

13 
 

ΟΙΝ ΣΡΥΦΞΑΟ | ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΘΝΕΡΤΑΥΘ ΜΑΙ ΦΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΣΙΞΕΝΕΙΑ: ΑΤΘΥ ΓΙΑΒΤΘΥ 

 

λα ζπκβνχλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο πεξηζζφηεξεο 

ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο απ’ φ,ηη φια ηα ρξφληα πνπ ππάξρεη ε Ακεξηθή 

σο ρψξα. Παξ’ φιν ινηπφλ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα Μέζα εθ-

πξνζσπνχλ ζπληεξεηηθέο απφςεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηαθέξλνπλ 

θαη επεξεάδνπλ ηνλ θφζκν, νη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο βξίζθνπλ θαη απηέο 

ηνλ ηξφπν λα πεξάζνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ. Όζεο κάιηζηα 

απ’ απηέο είλαη θαιέο ζπλήζσο γίλνληαη απνδεθηέο».  

 
 Ποιο είναι το ηθτοφμενο τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ; 
Είναι θ αλικεια;  

 

«Όρη... Τπνζέησ φηη απηφ πνπ αλαδεηνχλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

είλαη ε αζθάιεηα. Ννκίδσ φηη ηελ αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη ηελ 

αιήζεηα. Πάληνηε φκσο ζα ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη –βιέπε σθξάηεο, 

Σφκαο Σδέθεξζνλ... – νη νπνίνη ζα αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα κε πάζνο. 

Καη επηπρψο νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ηε δχλακε λα επεξεάδνπλ θαη 

ηνπο άιινπο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα νδεγνχληαη θαη ζηνλ ζάλαην –

φπσο ν σθξάηεο, γηα παξάδεηγκα– ελ νλφκαηη απηήο ηεο αλαδήηε-

ζεο, αιιά ν ρξφλνο ζπλήζσο αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή πνπ θαηάθεξαλ 

λα αζθήζνπλ κε φπνην πξνζσπηθφ ηνπο θφζηνο».  

 
 Αν το ηθτοφμενο για τον άνκρωποι δεν είναι θ αλικεια, τότε οι άνκρω
ποι κα μποροφςαν πάρα πολφ εφκολα εν ονόματι τθσ αςφάλειάσ τουσ να 
δεχκοφν να ηιςουν μια «ψεφτικθ» ηωι, μια εικονικι πραγματικότθτα, 
χωρίσ να πολυαντιδροφν... Μιπωσ θ επικράτθςθ του ψζματοσ είναι θ 
μόνθ μεγάλθ αλικεια τθσ εποχισ μασ;  

 

«Γπζηπρψο δελ ζα κπνξέζσ νχηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα δηαθσ-

λήζσ κε ηηο δηαπηζηψζεηο ζαο... Καη απηφ πνπ επηζεκαίλεηε είλαη αιή-

ζεηα. Δπεηδή ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε λα αλεζπρεί θαη λα θνβάηαη 

πνιχ εχθνια, άλζξσπνη κε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά –ζαλ ηνλ ηάιηλ 

ηνλ Υίηιεξ– βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο θαη έξρνληαη λα ηνπ ηάμνπλ 

ηνλ παξάδεηζν, λα ηνπ ηάμνπλ ην «ςέκα», φπσο πξνείπαηε θη εζείο. 

Απηφ θάπνηνο πνπ είλαη δπζηπρηζκέλνο ή θνβηζκέλνο ζα ην δερζεί πν-

ιχ πην εχθνια, κε απνηέιεζκα εμίζνπ εχθνια λα κπνξεί λα κεηαηξα-

πεί ζε αληηθείκελν ρεηξαγψγεζεο ζηα ρέξηα δηθηαηφξσλ, νη νπνίνη ζα 

ηνλ ππνρξεψζνπλ λα θάλεη αθφκε θαη ηα πην ηξνκεξά πξάγκαηα. Μα-

θξνπξφζεζκα βέβαηα απηφ δελ ιεηηνπξγεί, φπσο ζπκπεξαίλνπκε κειε-

ηψληαο ηελ Ιζηνξία. Σν Σξίην Ράηρ, ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη ήηαλ πξν-

νξηζκέλν λα δήζεη ρίιηα ρξφληα, άληεμε κφιηο δεθαηξία. Καη ν θνκ-

κνπληζκφο, πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα ηνπο έζαβε φινπο, άληεμε εβδνκή-

ληα. Απνηειεί ινηπφλ θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ην θπλήγη ηεο 

αζθάιεηαο λα κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δερζνχλ αθφκε θαη 

ηηο πην ηξνκεξέο ηδέεο. Καη απηφ είλαη θάηη πνπ δελ ζα αιιάμεη πνηέ. 

Όζν φκσο ππάξρνπλ θαη σξαίεο ηδέεο, «ε αιήζεηα ζην ηέινο ζα ληθά-

εη» –φπσο έιεγε θαη ν ζπνπδαίνο άγγινο πνηεηήο Σδνλ Μίιηνλ. Όζν 

ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, φζν νη άλζξσπνη ζα εί-

 
Ρι άνκρωποι είναι μάλ-
λον ςκεπτόμενα παρά 
λογικά ηϊα, επειδι κυ-
βερνϊνται από τθν πα-
ρόρμθςθ του πάκουσ. 

Αλεξάντερ Χάμιλτον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ιωςιφ τάλιν (1878-
1953). Γενικόσ Γραμμα-
τζασ τθσ Μεντρικισ Επι-
τροπισ του Μομμουνι-
ςτικοφ Μόμματοσ τθσ 
Υοβιετικισ Ζνωςθσ 
(1922-1953). 

 
 

 
 
John Milton (1608-
1674). Άγγλοσ ποιθτισ 
και ςυγγραφζασ. Φο 
πλζον γνωςτό του ζργο 
είναι το επικό ποίθμα Ο 
Χαμζνοσ Παράδειςοσ 
(Paradise Lost). 
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λαη ειεχζεξνη λα ιέλε απηά πνπ ζθέθηνληαη, πηζηεχσ φηη ζην ηέινο 

έλλνηεο φπσο ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα ζα ληθήζνπλ... Άιισζηε, θχ-

ξηε Λάια, ε αζθάιεηα είλαη ν πξνζάιακνο ηεο πιήμεο. Η αζθάιεηα 

είλαη έλα είδνο πξφσξνπ ζαλάηνπ. Καλέλαο, φζν θνβηζκέλνο θη αλ 

είλαη, δελ κπνξεί λα δήζεη κέζα ζηελ πιήμε κηα δσή ή λεθξφο-

δσληαλφο γηα πνιχ. Η θχζε καο κάο πξνζηαηεχεη απφ ηελ αηψληα ππν-

ηαγή».  

 
 Εςείσ βλζπετε τθλεόραςθ;  

 

«Ναη, βέβαηα».  

 
 Εκείνθ τθ ςτιγμι νιϊκετε να αποδζχεςτε αυτό που ςασ δίνουν; Με άλλα 
λόγια, παγιδεφεςτε κι εςείσ από τθ δφναμθ του Μζςου;  

 

«Παξαθνινπζψ πνιχ ηειεφξαζε –θπξίσο ηα αζιεηηθά, παιηέο ηαηλίεο 

θαη ηδηαίηεξα γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ θαη αμίδεη ηνλ θφπν λα ηα 

παξαθνινπζήζεη θαλείο. Όπνηε φκσο ε ηειεφξαζε πξνζπαζεί λα ην 

παίμεη ζνβαξή, εγψ θάζε άιιν παξά ζηα ζνβαξά ηελ παίξλσ. Γηφηη 

μέξσ φηη απηφ πνπ θπξίσο ηελ αθνξά –ηνπιάρηζηνλ ηελ ακεξηθαληθή– 

είλαη λα πνπιήζεη θνηλφ ζηνπο δηαθεκηζηέο. Απηή είλαη ε βαζηθή δνπ-

ιεηά ηεο. Μηα ζην ηφζν βέβαηα δείρλνπλ θαη θάηη ην νπνίν είλαη πξαγ-

καηηθά ζεκαληηθφ –κηα δνινθνλία, έλαλ ζεηζκφ... Δίλαη θαιή ζ’ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο αιιά, φπσο είπακε, φια απηά δελ είλαη πξσηαξρηθφ 

ηεο κέιεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην γλσξίδεη απηφ έλαο ηειεζεαηήο 

φπσο εγψ, κπνξεί λα παξαθνινπζεί άθνβα ηειεφξαζε, ελίνηε κάιηζηα 

λα ηελ απνιακβάλεη θηφιαο. Πξνζσπηθά, θη εκέλα κνπ αξέζεη λα πα-

ξαθνινπζψ ηειεφξαζε· φκσο ζπάληα βιέπσ εηδήζεηο, δηφηη αθφκε θαη 

κέζα απφ απηέο νη ηειεάλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα «πνπιήζνπλ» ηειε-

ζεαηέο ζηνπο δηαθεκηζηέο. ην ίδην θφιπν είλαη θαη νη εθεκεξίδεο· 

κφλν πνπ απηέο «πνπιάλε» αλαγλψζηεο. Αλ θαη νη εθεκεξίδεο έρνπλ 

άιιε παξάδνζε. Γη’ απηφ θαη έλα θαιφ ξεπνξηάδ εθεκεξίδαο ην εκπη-

ζηεχνκαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε».  

 
 Όταν βλζπετε ειδιςεισ ςτθν τθλεόραςθ, ενθμερϊνεςτε –ςκεπτόμενοσ 
ζςτω τι δεν λζνε; Προςωπικά αυτό το παιχνίδι το κεωρϊ πολφ ενδιαφζ
ρον. Εξαςκεί το μυαλό.  

 

«Κάζε θνξά πνπ βιέπσ εηδήζεηο ζηελ ηειεφξαζε ζέησ ζηνλ εαπηφ 

κνπ ην εξψηεκα ζε πνηνλ αλήθεη ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο πνπ παξαθν-

ινπζψ. Δίηε είλαη ν Ρνχπεξη Μέξληνθ είηε ε Time Warner πξνζπαζψ 

λα ζπκάκαη ηη ζα ήζειε ν θαζέλαο απ’ απηνχο λα πηζηεχσ γηα ηα 

πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν. Δπίζεο πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη δηάζεζε 

ζα ήζειε ν θαζέλαο απ’ απηνχο λα έρσ –αλ θαη μέξσ φηη φινη ζα ήζε-

ιαλ ην ίδην· λα έρσ δειαδή ηε δηάζεζε πνπ ζα κνπ επηηξέςεη λα δψζσ 

βάζε θαη πξνζνρή ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ ζα κνπ δείμνπλ. Αθφκε ινη-

πφλ θη αλ έγηλε έλαο ζεηζκφο, θέξ’ εηπείλ ζηελ Αζήλα, μέξσ φηη δελ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keith Rupert Murdoch 
(γεννικθκε το 1931). 
Αυςτραλοαμερικανόσ 
μεγιςτάνασ των μζςων 
ενθμζρωςθσ. Είναι  
ιδρυτισ και διευκυντισ 
τθσ εταιρείασ News 
Corporation (News 
Corp). 

 
 
 
 
 
 



www.arisgiavris.gr 
 

 

 

15 
 

ΟΙΝ ΣΡΥΦΞΑΟ | ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΘΝΕΡΤΑΥΘ ΜΑΙ ΦΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΣΙΞΕΝΕΙΑ: ΑΤΘΥ ΓΙΑΒΤΘΥ 

 

ζέινπλ λα αλεζπρήζσ πάξα πνιχ. Γηφηη αλ αλεζπρήζσ, δελ ζα κπν-

ξέζνπλ λα κνπ πνπιήζνπλ νχηε ην θαηλνχξγην Subaru νχηε θαλ κία 

Mars γηα ην δηάιεηκκα ζηελ εξγαζία κνπ. Ο άλζξσπνο πνπ αλεζπρεί 

γηα έλαλ ζεηζκφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ελδηαθεξζεί γηα ηα δεκεηξηαθά 

πνπ ζα ηνπ δείμεηο ηελ ακέζσο επφκελε ζηηγκή. Οη ηδηνθηήηεο ησλ θα-

λαιηψλ κάο ζέινπλ ήξεκνπο, ραξνχκελνπο θαη δεθηηθνχο φζνλ αθνξά 

ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο. Όια απηά ηα γλσξίδσ πνιχ θαιά, φπσο είκαη 

ζίγνπξνο φηη ηα γλσξίδεηε θαη εζείο. Γη’ απηφ πηζηεχσ φηη ηα παηδηά 

ζα έπξεπε απφ κηθξή αθφκε ειηθία λα δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν πψο 

λα θξαηνχλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηειεφξαζε θαη ζηνλ Σχπν. 

Δπεηδή γλσξίδσ φηη ν θάζε ηδηνθηήηεο κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο 

έρεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, πνηέ δελ αληηκεησπίδσ απηά πνπ δηαβάδσ 

ζηελ εθεκεξίδα ή πνπ βιέπσ ζηελ ηειεφξαζε σο εηδήζεηο. Ξέξσ φηη 

ππάξρεη απφ πίζσ θάπνηνο ν νπνίνο έρεη ηνπο ιφγνπο ηνπ λα κνπ επη-

ζηήζεη ηελ πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πξάγκα πνπ δηαβάδσ ή αθνχσ. 

Παξ’ φια απηά, εκπηζηεχνκαη ηνπο New York Times θαη ηνπο ηδην-

θηήηεο ηνπο, πεξηζζφηεξν απ’ φζν ζα εκπηζηεπφκνπλ, γηα παξάδεηγκα, 

ηε Fox TV ή ην NBC».  

 
 Νομίηω ότι ςτα λόγια ςασ κρφβεται μια αντίφαςθ. Αν ο ςτόχοσ όλων 
των Μζςων είναι να μασ «πουλιςουν» ωσ κοινό ςτουσ διαφθμιςτζσ, τότε 
γιατί, αντί να ποντάρουν ςτθν καλι είδθςθ που κα λειτουργοφςε ςαν 
κράχτθσ καλισ διάκεςθσ, παρουςιάηουν μόνο κακζσ ειδιςεισ, και μάλι
ςτα μ’ αυτόν τον τρόπο;  

 

«Κάλεηε έλα βαζηθφ ιάζνο ζηνλ ζπιινγηζκφ ζαο... Η ηειεφξαζε δελ 

δείρλεη κφλν θαθέο εηδήζεηο· νη θαιέο εηδήζεηο ηεο ηειεφξαζεο είλαη 

νη δηαθεκίζεηο. νπ ιέλε, αο πνχκε, φηη έγηλε ζεηζκφο ζηελ Αζήλα, 

αλαηαξαρέο ζηε Βεξπηφ... Αθνχζηε ηψξα θαη θάηη επράξηζην: "Μπν-

ξείηε λα ηαμηδέςηε ζηελ Αξγεληηλή κε πέληε δνιάξηα ιηγφηεξν θαη ε-

μνθιψληαο ην εηζηηήξηφ ζαο ζε 24 δφζεηο... " ή "Αγνξάζεηε ηε λέα 

ζνθνιάηα πνπ ζαο θάλεη λα ληψζεηε ηε γιχθα ηεο δσήο... " ή "Γνθη-

κάζεηε ηε λέα ιηρνπδηά ζηα McDonald’s θαη ηαμηδέςηε γηα ιίγν ζηνλ 

παξάδεηζν ηεο γεπζηηθήο απφιαπζεο...". Με άιια ιφγηα, ε ηειεφξαζε 

κάο δίλεη κηα κηθξή πνζφηεηα αλεζπρίαο γηα λα ληψζνπκε αθφκε πην 

επηπρηζκέλνη πνπ κπνξνχκε λα παξακέλνπκε θαηαλαισηέο φηαλ θά-

πνπ αιινχ έρνπλ πέζεη ηα ζνππεξκάξθεη ή νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ 

λα βγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο γηαηί νη βφκβεο πέθηνπλ ζαλ ην ραιάδη».  

 
 Οι καλζσ ειδιςεισ λοιπόν ςτθν τθλεόραςθ είναι πάντοτε οι διαφθμίςεισ.  

 

«Οη θαθέο εηδήζεηο ππάξρνπλ απιψο γηα λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ 

καο θαη λα καο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηηο "θαιέο". πλήζσο φκσο νη θα-

θέο ειέγρνληαη πάξα πνιχ πξνζεθηηθά. Αθφκε θη αλ έγηλε ζεηζκφο ζην 

Πεξνχ κε ζχκαηα 3.000 αλζξψπνπο –δειαδή κηα ηεξάζηηα θαηαζηξν-

θή– ηα θαλάιηα δελ ζα ζνπ κεηαθέξνπλ ηελ είδεζε κε ιεπηνκέξεηεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζε θάλνπλ λα ζηελνρσξεζείο ή λα κειαγρνιή-

 

 
 
Fox Broadcasting Com-
pany. Σρόκειται για 
αμερικανικό τθλεοπτικό 
δίκτυο, του οποίου ιδι-
οκτιτθσ είναι ο Τοφπερτ 
Ξζρντοχ (Rupert Mur-
doch).  
 
 

 
 
National Broadcasting 
Company (NBC). Αμερι-
κανικό τθλεοπτικό δί-
κτυο. Υυνικωσ, του α-
ποδίδεται το προςωνφ-
μιο Σαγϊνι εξαιτίασ του 
λογότυπου που ςυμβο-
λίηει τθν εταιρεία.   
 
 

 
 
The New York Times. 
Αμερικανικι κακθμερι-
νι εφθμερίδα, που εκ-
δόκθκε για πρϊτθ φορά 
το 1851. Σρόκειται για 
τθ μεγαλφτερθ μθτρο-
πολιτικι εφθμερίδα των 
Θνωμζνων Σολιτειϊν  

ςτθ Οζα Χόρκθ. 
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ζεηο. Γηφηη αλ κειαγρνιήζεηο, δελ ζα ζε λνηάδεη πιένλ λα θαηαλαιψ-

ζεηο απηνθίλεηα ή δεκεηξηαθά. Θα ιεηηνπξγήζεηο φπσο ιεηηνπξγνχ-

ζαλ θαη νη αξραίνη Έιιελεο, νη νπνίνη είραλ κηα δηαξθή αλεζπρία γηα 

ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπο –θαη απηφ δελ ην ζέινπλ. Δμήληα δεπηεξφιε-

πηα ινηπφλ γηα ηνλ ζεηζκφ ζην Πεξνχ είλαη αξθεηά. «Σξεηο ρηιηάδεο 

άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο... «αιιά σο εθεί... αξθεηά. «Πξνρσξά-

κε ηψξα ζην επφκελν ζέκα... Οη ρνξεγνί ηεο εθπνκπήο έρνπλ λα ζαο 

πνπλ θάηη πνπ ζαο ελδηαθέξεη... Οη λέεο ζεξβηέηεο βνεζνχλ ηε δξα-

ζηήξηα γπλαίθα λα θηλείηαη φιε κέξα κε άλεζε... δελ ρξεηάδεηαη λα 

γπξίζεηε ζην ζπίηη ζαο ην κεζεκέξη... Η απνξξνθεηηθφηεηα ηεο λέαο 

ζεξβηέηαο ζάο εμαζθαιίδεη θαζαξηφηεηα θαη είλαη θέξδνο ρξφλνπ γηα 

ζαο». (γέιηα) Απηφ πνπ αθνχεη ν ηειεζεαηήο λα ηνπ ηάδνπλ νη δηάθν-

ξεο εηαηξείεο ηνλ αλεβάδεη, θαη έηζη γιηηψλεη απφ ηε κειαγρνιία θαη 

ηελ πεξίζθεςε κηαο θαθήο είδεζεο».  

 
 Αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενά ςασ, για τουσ διαφθμιςτζσ ο καλόσ κα
ταναλωτισ είναι αυτόσ που ζχει μάκει να γυρίηει τθν πλάτθ του ςτθν ου
ςία τθσ ηωισ.  

 

«Όρη απηφο πνπ γπξίδεη ηελ πιάηε ηνπ αιιά απηφο πνπ έρεη πεηζζεί 

πηα φηη ην λφεκα ηεο δσήο θξχβεηαη ζην λα θαηαλαιψλεη. Οη δηαθεκη-

ζηέο ζέινπλ λα έρεη έλα λφεκα ε δσή καο, φρη φκσο απηφ πνπ ζεσ-

ξνχζαλ λφεκα ηεο δσήο άλζξσπνη ζαλ ηνλ σθξάηε, ηνλ Πιάησλα ή 

ηνλ Σφκαο Σδέθεξζνλ. Θέινπλ λα καο θάλνπλ λα πηζηέςνπκε φηη ν 

δξφκνο γηα ηνλ Παξάδεηζν πεξλάεη απφ ηελ θαηαλάισζε, φηη εθεί 

θξχβεηαη φιν ην λφεκα ηεο δσήο. ηελ Ακεξηθή ππάξρεη κηα ζεσξία 

πνπ αλαθέξεηαη πηα σο αλέθδνην: "Νηθεηήο είλαη απηφο πνπ ζα πεζά-

λεη κε ηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα". Αλ ηειηθψο πηζηέςνπκε φηη ε δσή 

αμίδεη κφλν φηαλ κπνξνχκε λα αγνξάδνπκε ή λα έρνπκε φιν θαη πε-

ξηζζφηεξα πξάγκαηα, ηφηε ε ηειεφξαζε ζα έρεη θάλεη ηέιεηα ηε δνπ-

ιεηά ηεο. Απηφ φκσο θαηαληά ηπξαλλία: έλαο νιφθιεξνο θφζκνο λα 

πηζηεχεη φηη ζθνπφο ηεο χπαξμήο ηνπ επάλσ ζηε Γε είλαη λα καδεχεη 

πξάγκαηα. Οη άλζξσπνη, δπζηπρψο, είλαη έηνηκνη λα πηζηέςνπλ εχθν-

ια ζε απηέο ηηο αλνεζίεο. Δπηπρψο, δελ έρνπλ αθφκε πέζεη ζε απηή 

ηελ παγίδα νχηε ηα παλεπηζηήκηα νχηε νη πνιηηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο 

νχηε ε ζξεζθεία. Όπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο, παξ’ φιε ηελ θα-

ηαλαισηηθή δηάζεζή ηνπο, ηειηθψο δελ δηδάζθνπλ ηελ θαηαλάισζε 

ζηα παηδηά ηνπο. Άξα ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλάκεηο, πέξα απφ ηα 

ΜΜΔ, νη νπνίεο αληηζηέθνληαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα κελχκαηα θαη 

ηα ςεπηνδηιήκκαηα. Θπκάζηε ηελ παξαβνιή πνπ κηιάεη γηα έλαλ 

πινχζην ν νπνίνο γηα λα κπεη ζηνλ Παξάδεηζν ζα δπζθνιεπηεί φζν ζα 

δπζθνιεπηεί ε θακήια λα πεξάζεη απφ ην κάηη κηαο βειφλαο; Δ, απηφ 

ηζρχεη θαη κε ηα ΜΜΔ. Δίλαη ηφζν δχζθνιν γηα ηα ΜΜΔ λα επηβά-

ινπλ απηή ηε βιαθψδε ζεσξία ηνπο φζν δχζθνιν είλαη λα πεξάζεη ε 

θακήια απφ ην κάηη κηαο βειφλαο –θαη αο παξνπζηάδνληαη σο ζξηακ-

βεπηέο. Παξ’ φιν ινηπφλ πνπ ηα ΜΜΔ είλαη παληνδχλακα, δελ ιεη-

ηνπξγνχλ κνλνιηζηθά».  

 
Θ τθλεόραςθ είναι μια 
επινόθςθ που ςου επι-
τρζπει να διαςκεδάηεισ 
ςτο κακιςτικό ςου με 
ανκρϊπουσ  που δεν κα 
ικελεσ να ζχεισ ςτο ςπί-
τι ςου.  

Ντζιβιντ Φροςτ 
 
 
 
 
 
ταν κλείνει θ T.V. αρχί-
ηει θ ηωι. 

φνκθμα ςε τοίχο  
 
 
 
 

 
 
ωκράτθσ (470/469-399 
π.Χ.). Ζλλθνασ φιλόςο-
φοσ, δάςκαλοσ του 
Σλάτωνα. Θ ηωι και ο 
κάνατόσ του ςυνδζο-
νται ςτενότατα με τθ 
φιλοςοφία του. Χπιρξε 
ο πρϊτοσ φιλόςοφοσ με 
τθ ςφγχρονθ ςθμαςία 
του όρου. Διϊχτθκε, 
καταδικάςτθκε ςαν επι-
κίνδυνοσ διανοοφμενοσ.  
Ξε όργανό του τον λόγο 
και μζκοδο τον διαλε-
κτικό ζλεγχο και τθν 
επαγωγι, προχωροφςε 
ςτθ διαςάφθςθ των 
εννοιϊν και τθν αναηι-
τθςθ τθσ ουςίασ των 
πραγμάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.arisgiavris.gr 
 

 

 

17 
 

ΟΙΝ ΣΡΥΦΞΑΟ | ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΘΝΕΡΤΑΥΘ ΜΑΙ ΦΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΣΙΞΕΝΕΙΑ: ΑΤΘΥ ΓΙΑΒΤΘΥ 

 

 
 Δεν κα ζπρεπε να είναι μζλθμα τθσ πολιτείασ να ελζγχει τθ μεταδιδόμε
νθ από τα μζςα αντίλθψθ για τθ ηωι;  

 

«Απηφ ην ζέκα είλαη ιηγάθη πεξίπινθν. Η ζπληεηαγκέλε πνιηηεία έρεη 

θη απηή ηε δηθή ηεο άπνςε γηα ην πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην λφεκα 

ηεο δσήο. Μφλν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιηηείαο ην λφεκα ηεο δσήο 

πνπ πξνβάιιεηαη δελ είλαη πάληα ην ίδην. Μεηαβάιιεηαη αλάινγα κε 

ην ηη ζπκθέξεη ηε ζπληεηαγκέλε πνιηηεία. Σν ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ 

είλαη κνλίκσο ην ίδην: πψο ζα πνπιήζνπλ θνηλφ ζηνπο δηαθεκηζηέο. 

Άιινηε ινηπφλ ην κφληκν ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ ζπγθιίλεη πξνο ηα 

"ζέισ" ηεο πνιηηείαο θαη άιινηε φρη. Άξα, δελ είλαη θαη ηφζν απιφ ην 

πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ ΜΜΔ απφ ηελ πνιηηεία. Δίλαη θνξέο πνπ 

ε πνιηηεία ζα ήζειε ν ιαφο ηεο λα κηζεί έλαλ άιιν ιαφ κε εληειψο 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα αιιά λα κε ζπκθέξεη ηα ΜΜΔ θάηη ηέηνην. 

Οπφηε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δεκηνπξγείηαη κηα ζχγθξνπζε ε νπνία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηα πξάγκαηα ζε κεγάιν κπέξδεκα. Όηαλ εγψ ή-

κνπλ κηθξφ παηδί, ε πνιηηεία κάο δίδαζθε φηη έπξεπε λα κηζνχκε ηνπο 

Γεξκαλνχο, ηνπο Ιάπσλεο θαη ιίγν ηνπο Ιηαινχο, παξ’ φιν πνπ ηνπο 

Ιηαινχο θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπο κηζήζεη. (γέιηα) Α, ηφηε νη Ρψζνη 

ήηαλ θίινη καο. Μεηά, φηαλ μεθίλεζε ν Φπρξφο Πφιεκνο, ε πνιηηεία 

άξρηζε λα καο ιέεη φηη νη Γεξκαλνί είλαη θαινί, φπσο θαη νη Ιάπσλεο 

θαη νη Ιηαινί. Οη Ρψζνη θαη νη Κηλέδνη, αληίζεηα, έγηλαλ νη θαθνί. Ό-

ηαλ πηα κεγάισζα, νη Κηλέδνη μαλάγηλαλ θαινί! (γέιηα) Θέισ λα πσ 

φηη ε πνιηηεία έρεη θη απηή ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν λα πξνζπαζεί λα δηα-

κνξθψλεη άπνςε ζηνλ θφζκν θαη απηφ δελ ζπκβαδίδεη πάληα κε ην 

αληίζηνηρν εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηα ΜΜΔ. 

Γλσξίδσ αθφκε ζήκεξα αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ ζα αγφξαδαλ κε ηί-

πνηε γεξκαληθφ απηνθίλεην. Ο αδειθφο κνπ, ιφγσ ηνπ Β΄ Παγθνζκί-

νπ Πνιέκνπ θαη ηεο ερζξφηεηάο καο ηφηε πξνο ηνπο Γεξκαλνχο, δελ 

ζα δερφηαλ λα απνθηήζεη Mercedes, θη αο ηνπ ηελ έδηλαλ ηζάκπα! 

(γέιηα) Καη απηφ δελ αιιάδεη νχηε κεηά απφ ηφζα ρξφληα. Η ηειεφξα-

ζε σζηφζν δελ ζα ήζειε ν αδειθφο κνπ λα ζθέπηεηαη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν γηα λα κπνξεί λα ηνπ πνπιήζεη θαη Mercedes θαη Volkswagen 

θαη φ,ηη άιιν ηέινο πάλησλ ηελ πιεξψλεη γηα λα ην πξνσζεί. Γηα λα 

είκαη εηιηθξηλήο, δελ μέξσ κε πνηνλ ηξφπν αληηκεησπίδεη ηα γηαπσλέ-

δηθα απηνθίλεηα ν αδειθφο κνπ –δελ ηνλ έρσ ξσηήζεη πνηέ! (γέιηα) 

Αιιά ηα ΜΜΔ ζέινπλ λα ηνπ πνπιήζνπλ ηα Toyota, ηα Nissan θη άι-

ια γηαπσλέδηθα πξντφληα».  

 
 τθν Αμερικι ποιοι είναι οι χϊροι προπαγάνδασ που το κράτοσ δεν 
μπορεί να ελζγξει;  

 

«ηελ Ακεξηθή, ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ ηεξάζηηα ειεπζεξία, επίζεο νη 

ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη θπζηθά ε νηθνγέλεηα, αλ θαη νη εγέηεο 

κε δεζπνηηθή ζπκπεξηθνξά –φπσο νη λαδηζηέο ή νη θνκκνπληζηέο– 

πξνζπάζεζαλ λα ειέγμνπλ θαη ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. Δπεηδή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αμερικανικι αφίςα του 
Β’ Σαγκοςμίου Σολζ-
μου. 
Βάςθ Δεδομζνων τθσ 
βιβλιοκικθσ του 
Northwestern University  
 
http://www.library.nort
hwestern.edu/otcgi/digi
lib/llscgi60.exe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.library.northwestern.edu/otcgi/digilib/llscgi60.exe
http://www.library.northwestern.edu/otcgi/digilib/llscgi60.exe
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φκσο απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα ηελ Ακεξηθή, εθεί νη νηθνγέλεηεο έ-

ρνπλ ζπρλά αμίεο θαη αληηιήςεηο νη νπνίεο δελ ζπκβαδίδνπλ πάληα κε 

απηά πνπ ζέιεη ην θξάηνο. Αθφκε θαη ηα ΜΜΔ, φπσο ζαο είπα θαη 

πξηλ, δελ ιεηηνπξγνχλ κνλνιηζηθά. Τπάξρεη απηφ πνπ ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα νλνκάζεη "ειεπζεξία Σχπνπ", αλ θαη έλαο ζπνπδαίνο θξηηη-

θφο δεκνζηνγξαθίαο έρεη πεη: "ηελ Ακεξηθή, ν Σχπνο είλαη ειεχζε-

ξνο κφλν φηαλ έρεη θάπνηνο ρξήκαηα λα αλνίμεη ηε δηθή ηνπ εθεκεξί-

δα". Τπάξρνπλ άλζξσπνη ζηηο ΗΠΑ νη νπνίνη δελ είλαη ζχκαηα απηψλ 

πνπ ην θξάηνο ή ηα ελσκέλα ζπκθέξνληα πξνζπαζνχλ λα ηνπο επηβά-

ινπλ».  

 
 Πόςο τα μζςα μποροφν να επθρεάςουν τον κόςμο να ψθφίςει τον ζναν 
ι τον άλλον πολιτικό θγζτθ; Και αν όντωσ ςυμβαίνει αυτό, κατά πόςο 
επθρεάηουν με βάςθ το ποιοσ θγζτθσ είναι ο πιο κατάλλθλοσ για να τουσ 
βοθκιςει να «πουλιςουν» τουσ τθλεκεατζσ τουσ ςτουσ διαφθμιςτζσ; Ο 
Κλίντον, π.χ., ιταν το κατάλλθλο τθλεοπτικό προϊόν; Μζςω αυτοφ θ τθ
λεόραςθ πουλοφςε καλφτερα τθν πραμάτεια τθσ;  

 

«Ο Κιίληνλ κπνξνχζε λα πνπιήζεη ηα πάληα ζηνπο πάληεο! (γέιηα) 

Όζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζήο ζαο, ηα ΜΜΔ ζηελ Ακε-

ξηθή βνεζνχλ λα παξακείλεη σο έρεη ην δηπνιηθφ ζχζηεκα. Απηή ηε 

ζηηγκή ζα ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν γηα έλα ηξίην θφκκα λα απνθηή-

ζεη πξφζβαζε ζηνλ δεκφζην βίν, πξψηα απ’ φια δηφηη θνζηίδεη πνιχ 

αθξηβά ε πξνβνιή απφ ηα ΜΜΔ. ηελ Ακεξηθή, μέξεηε, ρξεηάδνληαη 

πνιιά εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θαηεβεί σο 

ππνςήθηνο, φρη κφλν γηα πξφεδξνο αιιά θαη γηα γεξνπζηαζηήο ή γηα 

κέινο ηνπ Κνγθξέζνπ. Μηιάκε γηα πάξα πνιιά ρξήκαηα γηα λα κπν-

ξέζεη ν θφζκνο λα ζε δεη ζηελ ηειεφξαζε. Γη’ απηφ, έλα ηξίην θφκκα 

ζα δπζθνιεπφηαλ πάξα πνιχ λα παίμεη ξφιν ζηελ ακεξηθαληθή πνιη-

ηηθή ζθελή. Γελ ππάξρεη ηξίην θφκκα πνπ λα αληέρεη απηφ ην νηθνλν-

κηθφ θφζηνο».  

 
 Σα ΜΜΕ τα ςυμφζρει να είναι διπολικό το ςφςτθμα;  

 

«Τπνζέησ φηη ζα επέηξεπαλ θαη ζε ηξίην θφκκα λα ππάξρεη αλ ππήξ-

ραλ αξθεηά ρξήκαηα λα μνδεπηνχλ απφ ηε κεξηά ηνπ. (γέιηα) ε απηή 

ηελ πεξίπησζε δελ λνκίδσ φηη ζα ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα. Αιιά ζα 

κπνξνχζε πνηέ έλαο αιεζηλφο ζνζηαιηζηήο ζηηο ΗΠΑ, π.ρ., λα δηαζέ-

ηεη απηά ηα ρξήκαηα; (γέιηα) αο ιέσ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπάζεη 

ην δηπνιηθφ ζχζηεκα ζηηο ΗΠΑ ζήκεξα. Πάλησο θαιά θάλεηε πνπ 

επηζεκαίλεηε –ην έρνπλ θάλεη θαη νξηζκέλνη πνιηηηθνί, φπσο ν Σδνλ 

Μαθ Κέηλ θ.ά.– φηη ε πνιηηηθή ζήκεξα ειέγρεηαη απφ ην ρξήκα αθνχ 

πεξλάεη απφ ηελ πφξηα ησλ ΜΜΔ ππνρξεσηηθά. Η δηεθδίθεζε αμησ-

κάησλ θνζηίδεη παλάθξηβα –εηδηθά ζηελ Ακεξηθή– δηφηη πξέπεη αλα-

γθαζηηθά λα γίλεη κέζσ ηεο ηειεφξαζεο. Πνιχο θφζκνο θαηαιαβαίλεη 

φηη απηφ είλαη πξφβιεκα. Σν θαηαιαβαίλνπλ θαη νη ίδηνη νη πνιηηηθνί. 

Σν 94% ησλ κειψλ ηνπ Κνγθξέζνπ είλαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ επα-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Robert Joseph «Bob» 
Dole (γεννικθκε 
το1923). Τεπουμπλικά-
νοσ υποψιφιοσ για τθν 
προεδρία του ΘΣΑ και 
αντίπαλοσ του Ξπιλ 
Μλίντον ςτισ προεδρικζσ 
εκλογζσ του 1996.  
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λεθιεγεί. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα αλαλεσζεί ε ζχλζεζε ηεο Γεξνπζίαο 

αιιά θαη ηνπ Κνγθξέζνπ δηφηη γηα λα βάιεη θάπνηνο ππνςεθηφηεηα 

γηα πξψηε θνξά ρξεηάδεηαη πάξα πνιιά ρξήκαηα. Απφ ηε ζηηγκή ινη-

πφλ πνπ θάπνηνο ζα εθιεγεί, πξνζπαζεί πάζε ζπζία λα παξακείλεη 

ζηε ζέζε ηνπ. Μηιάκε γηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη απηή ηε ζηηγκή ε δεκνθξαηία ζηελ Ακεξηθή θαη ν θφ-

ζκνο ην γλσξίδεη ρσξίο λα μέξεη ηη πξέπεη λα γίλεη. Ο κέζνο Ακεξηθα-

λφο παξαδέρεηαη φηη πξάγκαηη είλαη πξφβιεκα, ηδηαίηεξα ην γεγνλφο 

φηη νη εθινγέο εμαξηψληαη ηφζν πνιχ απφ ηελ ηειεφξαζε φπνπ μνδεχ-

νληαη ηεξάζηηα πνζά θαη άξα κφλν άλζξσπνη κε πνιιά ρξήκαηα κπν-

ξνχλ λα είλαη αλακεκεηγκέλνη ζηελ πνιηηηθή θαη λα απνηειέζνπλ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο. Αλ ξσηήζεηο ηνλ κέζν Ακεξηθαλφ ηη πξέπεη λα γί-

λεη, θαλέλαο δελ μέξεη λα απαληήζεη».  

 
 Εκεί οφείλεται θ μεγάλθ αποχι ςτισ προεδρικζσ εκλογζσ των ΗΠΑ;  

 

«Βέβαηα. Καη ε απνρή είλαη κεγάιν ρηχπεκα ζηε δεκνθξαηία. Δίλαη 

φλησο ηαπεηλσηηθφ, είλαη ληξνπή, ζηελ Ακεξηθή, φπνπ κηιάκε ζπλε-

ρψο γηα δεκνθξαηία θαη γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ςήθνπ, λα ςεθίδνπλ 

ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πνιίηεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέ-

γεηλ. Πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπκε ηη θηαίεη ππνζέηνπκε φηη κπνξεί 

λα είλαη ην γεγνλφο πσο νη άλζξσπνη έρνπλ γίλεη πιένλ θπληθνί. Γηα 

κέλα φκσο απηφ πνπ θηαίεη είλαη φηη νη ςεθνθφξνη ζθέθηνληαη πσο 

κεηαμχ δχν πάκπινπησλ δελ έρεη δηαθνξά πνηνλ ζα ςεθίζεηο, θαηα-

ιήγνληαο έηζη λα κελ ηνπο απαζρνιεί ε ςήθνο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

ζήκεξα ζηελ Ακεξηθή είλαη δηάθνξνη εθαηνκκπξηνχρνη λα πξνζπα-

ζνχλ λα κπνπλ ζηελ πνιηηηθή θαη λα βάδνπλ γη’ απηφ νη ίδηνη ηα ρξή-

καηα. Γελ ρξεηάδνληαη θαλ ηα ιεθηά ηνπ θφκκαηνο. Ο Φνξκπο, π.ρ., 

έρεη ηεξάζηηα απνζέκαηα ρξεκάησλ, γη’ απηφ θαη δελ ηνλ λνηάδεη. Κά-

ζε ππνςεθηφηεηά ηνπ ηνχ ζηνηρίδεη γχξσ ζηα 22 εθαηνκκχξηα δνιά-

ξηα. Η πνιηηηθή πηα είλαη έλα πινχζην ρφκπη θαη θαλέλαο δελ ζέιεη λα 

ςεθίζεη γηα λα θάλεη θάπνηνο πάκπινπηνο ην ρφκπη ηνπ».  

 
 Άρα, αν κατάλαβα καλά, διανφουμε τθν περίοδο των πλοφςιων και τθ
λεοπτικά αποδεκτϊν θγετϊν.  
 

«Όλησο, έηζη είλαη θαη απηφ είλαη θάηη γηα ην νπνίν έρνπκε γξάςεη θαη 

εγψ θαη πνιινί άιινη. Δίλαη αλεζπρεηηθφ, είλαη θαθφ. Καλέλαο φκσο 

δελ μέξεη ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε. Πηζηεχσ 

φηη ηα πξάγκαηα ιεηηνπξγνχλ ιίγν-πνιχ σο εμήο: Πνηνη έρνπλ ηα ρξή-

καηα γηα λα κπνξνχλ λα θαηεβνχλ σο ππνςήθηνη ζηηο εθινγέο; Άλ-

ζξσπνη πάκπινπηνη. Καη ηη είδνπο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξν-

ληα εθπξνζσπνχλ; ε γεληθέο γξακκέο ηα ζπκθέξνληα ηεο ηάμεο ησλ 

πνιπεθαηνκκπξηνχρσλ. Οπφηε, ζνπ ιέεη ν ςεθνθφξνο: "Ο έλαο είλαη 

Γεκνθξαηηθφο θαη πνιπεθαηνκκπξηνχρνο, ν άιινο είλαη Ρεπνπκπιη-

θαλφο θαη πνιπεθαηνκκπξηνχρνο. Πφζε δηαθνξά κπνξεί λα ππάξρεη 

αλάκεζά ηνπο; Αθνχ θαη νη δχν ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηα 

 

 
 
John Sidney McCain III 
(γεννικθκε το 1936). Ρ 
Τεπουμπλικάνοσ  αντί-
παλοσ του Σροζδρου 
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εθαηνκκχξηά ηνπο... Δπνκέλσο, ηη δηαθνξά ζα έρεη αλ ςεθίζσ απηφλ ή 

ηνλ άιινλ;". Απηφο είλαη λνκίδσ ν ιφγνο πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσ-

πνη δελ βιέπνπλ λα ππάξρεη πιένλ θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα πνιη-

ηηθά θφκκαηα. Σν κφλν θαιφ ζ’ απηή ηελ ηζηνξία είλαη φηη νη πεξηζζφ-

ηεξνη Ακεξηθαλνί –ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ εγψ γλσξίδσ είηε πξνζσ-

πηθά είηε κέζα απφ ηα γξαπηά ηνπο– έρνπλ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο, 

αλεζπρνχλ γη’ απηήλ, πηζηεχνπλ φηη απνηειεί δηαθζνξά, εμεπηειηζκφ 

ηεο δεκνθξαηίαο απηή ε θαηάζηαζε θαη πξνζπαζνχλ λα ζθεθζνχλ κε 

πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη».  

 
 Εςείσ ζχετε γνωρίςει από κοντά θγζτεσ τθλεοπτικοφ τφπου ςτθν Αμερι
κι; Και γνωρίηοντασ κάποιουσ από αυτοφσ από κοντά –τον Γκορ, τον 
Μπουσ, τον Κλίντον – αυτό που διαπιςτϊνετε ανταποκρίνεται ςτθν εικό
να που είχατε ςχθματίςει τθλεοπτικά;  

 

«Πάξα πνιχ θαιή εξψηεζε. Ξέξεηε, ηπραίλεη λα γλσξίδσ πξνζσπηθά 

ηνλ Αι Γθνξ. Δίρα πάεη θαη ζην ζπίηη ηνπ ηελ επνρή πνπ ήηαλ αθφκε 

αληηπξφεδξνο. Γλσξίδσ επίζεο πνιχ θαιά ηε γπλαίθα ηνπ. Απφ θνληά 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ βιέπεη 

θαλείο ζηελ ηειεφξαζε».  

 
 Δθλαδι;  

 

«ηελ ηειεφξαζε ν Γθνξ δείρλεη άθακπηνο, λεπξηθφο, αγρσκέλνο. 

Απφ θνληά είλαη ζαλ λα βιέπεηο άιινλ άλζξσπν. Γπζηπρψο, ζηηο ηε-

ιεπηαίεο εθινγέο δελ κπφξεζε λα ππεξβεί ηελ ηειενπηηθή εηθφλα ηνπ. 

Σν ίδην θαη ν Μπνκπ Νηφνπι. Παξ’ φιν πνπ δελ ηνλ έρσ ζπλαληήζεη 

πνηέ απφ θνληά, έρσ ιφγνπο λα πηζηεχσ φηη είλαη έλαο παλέμππλνο, 

πνιχ ηθαλφο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη έλαο πνιχ 

θαιφο πξφεδξνο. ηελ ηειεφξαζε φκσο –εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Κιίληνλ– έδεηρλε ζαλ ραδφο. Γηαηί ν Κιίληνλ είλαη ιεο θαη έρεη θηηα-

ρηεί γηα ηελ ηειεφξαζε, είλαη ν ηέιεηνο ηειενπηηθφο εγέηεο. Σνλ βιέ-

πεηο θαη ιεο: "Πσ, πσ, θνβεξφο ηχπνο". Η δηαθνξά ινηπφλ κεηαμχ ηε-

ιενπηηθήο εηθφλαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο είλαη φλησο πξφβιεκα. Η ηε-

ιεφξαζε έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα: έλαλ παλέμππλν λα ηνλ θάλεη λα 

θαίλεηαη αλίθαλνο θαη ειίζηνο θαη έλαλ ειίζην λα ηνλ θάλεη λα δείρλεη 

ν πην επθπήο θαη ηθαλφο άλζξσπνο ηνπ θφζκνπ. Ο 27
νο

  πξφεδξνο ηεο 

Ακεξηθήο ήηαλ πεξίπνπ 160-170 θηιά. ήκεξα δελ ζα κπνξνχζε λα 

εθιεγεί ζε θακία πεξίπησζε, δηφηη θαληαζηείηε πψο ζα έδεηρλε ζηελ 

ηειεφξαζε. Δίλαη ινηπφλ πξφβιεκα, θαη κάιηζηα ζνβαξφ, αθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ πνπ ςεθίδνπκε είλαη κφλν ε εηθφλα θάπνη-

νπ, απηή πνπ καο δείρλεη ε ηειεφξαζε. Οπφηε, αλ θάπνηνο «γξάθεη 

θαιά ζηνλ θαθφ»,  απηνκάησο θεξδίδεη πφληνπο θαη αο κελ μέξνπκε 

ηίπνηε άιιν γη’ απηφλ. ε ιίγν, νη πξφεδξνη ζα είλαη νη επηηπρεκέλνη 

παξνπζηαζηέο εηδήζεσλ θαη νη ζηαξ πνπ δηαπξέπνπλ ζηηο ζαπνπλφπε-

ξεο. Γελ είκαζηε καθξηά απφ ηελ επνρή πνπ νη πξνηάζεηο γηα ηελ πξν-

εδξία ζα αθνξνχλ αλζξψπνπο φπσο ν Λέηεξκαλ θαη ν Λάξη Κηλγθ. 
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Καη λα ζθεθζείηε φηη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη ηειεζεαηέο δελ ηνπο 

γλσξίδνπλ, απιψο ηνπο αλαγλσξίδνπλ. Γηαηί ν θαιφο ζηελ ηειεφξαζε 

είλαη απηφο πνπ θαηαθέξλεη κε καεζηξία λα είλαη αθίλδπλνο, ρσξίο 

άπνςε θαη ρσξίο θαλεξά ειαηηψκαηα!».  

 
 Πϊσ γίνεται ςτθν τθλεόραςθ θ εξωτερικι εμφάνιςθ να κερδίηει τθν εξυ
πνάδα;  

 

 «Έρεη λα θάλεη θαη κε ην νπηηθφ λεχξν. Γεληθά, δελ πξέπεη λα μερλά-

κε φηη ε ηειεφξαζε δελ ιεηηνπξγεί φπσο ιεηηνπξγεί ε εθεκεξίδα ή ην 

βηβιίν. Δίλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν κέζν ε ηειεφξαζε, ην νπνίν νη άλ-

ζξσπνη ην παξαθνινπζνχλ, δελ πξνζπαζνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ. Λν-

γηθφ είλαη θάπνηνο πνπ απιψο παξαθνινπζεί λα πξνηηκά ηα φκνξθα 

πξφζσπα, ηε γξήγνξε δξάζε, ηηο ζπλαξπαζηηθέο εηθφλεο. Δπίζεο, ε 

δνκή ησλ πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ είλαη ηέηνηα πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

εκθάληζε. Σελ επνρή πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ πξνεδξία ν Κέλεληη θαη ν 

Νίμνλ, έγηλαλ πνιιέο κειέηεο ησλ δεκφζησλ αλακεηξήζεψλ ηνπο νη 

νπνίεο έδεημαλ φηη νη άλζξσπνη πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ηηο ζπδε-

ηήζεηο ηνπο ζην ξαδηφθσλν πίζηεςαλ πσο ν Νίμνλ ήηαλ θαηαιιειφηε-

ξνο σο πξφεδξνο ελψ απηνί πνπ ηνπο είδαλ ζηηο ίδηεο αλακεηξήζεηο 

ζηελ ηειεφξαζε ζρεκάηηζαλ αθξηβψο ηελ αληίζεηε άπνςε. Γπζηπρψο 

γηα ηνλ Νίμνλ, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη παξαθνινχζεζαλ ηηο ζπδε-

ηήζεηο απηέο απφ ηελ ηειεφξαζε θαη φρη απφ ην ξαδηφθσλν. (γέιηα) Ο 

Νίμνλ έδεηρλε θξηθηφο ζηελ ηειεφξαζε. Θχκηδε πσιεηή απηνθηλήησλ 

ή θάηη ηέηνην ηέινο πάλησλ. Ο Κέλεληη, απφ ηελ άιιε, ήηαλ φκνξθνο, 

γνεηεπηηθφο, ζαλ εζνπνηφο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ! Γη’ απηφ θπξίσο 

θέξδηζε ηηο εθινγέο ηφηε».  

 
 Άρα θ όραςθ δεν είναι ο καλφτεροσ ςφμβουλοσ για να πάει κανείσ ςτθν 
ουςία των πραγμάτων;  

 

«Όρη, θαζφινπ. Κάπνηα πξάγκαηα κπνξείο λα ηα θαηαιάβεηο θνηηάδν-

ληαο ην πξφζσπν, ηηο εθθξάζεηο ελφο αλζξψπνπ. Μπνξείο λα θαηαιά-

βεηο αξθεηά, φρη φκσο ηελ νπζία».  

 
 Είδα δεν ςθμαίνει γνϊριςα...  

 

 «Αθξηβψο, αλ θαη ππάξρεη κηα άιιε έθθξαζε πνπ ιέεη: "Δίδα θαη πί-

ζηεςα". Βέβαηα εγψ δελ πηζηεχσ φηη απηφ ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηειεφξαζεο λαη κελ ζε βνεζάεη λα θαηαιάβεηο θάπνηα πξάγκαηα γηα 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεη, δελ ζε βνεζάεη φκσο λα θα-

ηαλνήζεηο θαιχηεξα ηηο ηδέεο ηνπο. Απηφ ελλννχζα πξηλ γηα ηνλ 

Μπνκπ Νηφνπι. Ο άλζξσπνο απηφο, παξά ηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηνπ 

θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή, ζηελ ηειεφξαζε δί-

πια ζηνλ Κιίληνλ έδεηρλε έλα ηίπνηα. Η ηειεφξαζε ζηελ θπξηνιεμία 

ιεηηνχξγεζε ελαληίνλ ηνπ ελψ αληίζεηα ηνλ Κιίληνλ ηνλ επλννχζε. 

Απηά είλαη πξάγκαηα κε ηα νπνία ζα εξρφκαζηε πηα αληηκέησπνη γηα 

 

 
 
Robert Joseph «Bob» 
Dole (γεννικθκε 
το1923). Τεπουμπλικά-
νοσ υποψιφιοσ για τθν 
προεδρία του ΘΣΑ και 
αντίπαλοσ του Ξπιλ 
Μλίντον ςτισ προεδρικζσ 
εκλογζσ του 1996. 
 

 

 

 

 
 
Richard Milhous Nixon 
(1913-1994). 37

οσ
   Σρό-

εδροσ των ΘΣΑ (1969-
1974). 

 
 
 
 

 
 
John Fitzgerald «Jack» 
Kennedy (1917-1963). 
35

οσ
 Σρόεδροσ των ΘΣΑ 

από το 1961 μζχρι τθ 
δολοφονία του το 1963. 
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πνιιά ρξφληα, κηα πνπ ζπλερίδνπκε λα δνχκε ζηελ επνρή ηεο ηειεφ-

ξαζεο. Μπνξεί λα μέξνπκε ήδε ηα πάληα γχξσ απφ ηνπο ειεθηξνλη-

θνχο ππνινγηζηέο, ν πνιηηηζκφο καο φκσο εμαθνινπζεί λα έρεη σο ε-

πίθεληξν ηελ ηειεφξαζε. Ο Μάξζαι Μαθινχαλ ιέεη φηη άλζξσπνη 

ζαλ ηνλ Αδφιθν Υίηιεξ δελ ζα είραλ πεηχρεη αλ ζηελ επνρή ηνπο π-

πήξρε ε ηειεφξαζε. Ο Υίηιεξ ήηαλ επεξέζηζηνο, άλζξσπνο πνπ πα-

ξαζπξφηαλ εχθνια απφ ην ζπλαίζζεκα. Η ηειεφξαζε ζέιεη ςπρξαηκί-

α, ήπηνπο ηφλνπο. Γελ μέξσ θαηά πφζν απηφ αιεζεχεη. Ο Μαθινχαλ 

πάλησο ππνζηεξίδεη φηη νη ηχξαλλνη ηνπ κέιινληνο δελ ζα είλαη ηφζν 

έληνλνη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο, αιιά άλζξσπνη ήξεκνη θαη ςχρξαηκνη. 

Οη ηχξαλλνη ηνπ κέιινληνο ζα είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα ιέλε ηελ 

πην ζθιεξή είδεζε απαζείο θαη κεξηθέο θνξέο κε έλα θάπνην ρακφγε-

ιν ζηα ρείιε. Δγψ ζπκπιεξψλσ φηη νη ηχξαλλνη ηνπ κέιινληνο ζα εί-

λαη πην επηθίλδπλνη γηαηί ζα είλαη νη ειίζηνη ηεο ηειεφξαζεο πνπ ην 

κφλν πνπ μέξνπλ είλαη λα ζεξβίξνπλ φ,ηη θαγεηά εηνηκάδνπλ ηα αθε-

ληηθά ηνπο ή απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ "Μεγάιν Αδειθφ" θαη θα-

ηαιήγνπλ ληθεηέο. Οη ηχξαλλνη ηνπ κέιινληνο ζα είλαη άλζξσπνη πνπ 

δελ ζα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην ηδησηηθφ απφ ην δεκφζην, ζα "γδχ-

λνληαη" κε επθνιία αλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηειεζεαηέο λα ηνπο παξαθνινπζνχλ».  

 
 Με ποιον τρόπο οι υπολογιςτζσ κα μποροφςαν να κλζψουν το προβά
διςμα από τθν τθλεόραςθ;  

 

«Γελ μέξσ αλ απηφ ζα ζπκβεί πνηέ».  

 
 Ποιεσ είναι οι δυνατότθτεσ που ζχουν οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και 
λείπουν από τθν τθλεόραςθ;  
 

«Η ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρεη ήδε επεξεάζεη 

πάξα πνιχ ηνπο αλζξψπνπο ράξε θπξίσο ζηε δηαδξαζηηθή θχζε ηεο. 

Γελ βιέπσ φκσο αθφκε κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

θαη ηελ πνιηηηθή, έηζη φπσο ηελ επεξεάδεη ε ηειεφξαζε. Γη’ απηφ ζα 

πξέπεη κάιινλ λα ξσηήζεηε θάπνηνλ άιινλ, θάπνηνλ ν νπνίνο γλσξί-

δεη θαιχηεξα απηά ηα πξάγκαηα απφ κέλα».  

 
 ιμερα, αν γεννιόταν ξανά ζνασ Χίτλερ, με ποιον τρόπο κα μποροφςε 
να κατακτιςει και να υποτάξει τον κόςμο;  
 

«Χξαία εξψηεζε. Πάλησο φρη κε ηελ ηειεφξαζε. Πξνεγείηαη ηεο ηε-

ιεφξαζεο ε γιψζζα. Ο ηκπεξηαιηζκφο ησλ ΗΠΑ έρεη έλα βαζηθφ φ-

πιν, ηελ αγγιηθή γιψζζα. Δίλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν φπιν ηνπ α-

κεξηθαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ. Οη πάληεο ζήκεξα κηινχλ αγγιηθά –

ηνπιάρηζηνλ φζνη ζέινπλ λα αλήθνπλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή, πν-

ιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα. Αλ ν κπάξκαλ ηνπ μελνδνρείνπ ή-

ζειε λα ζπλερίζεη λα έρεη δνπιεηά, έπξεπε νπσζδήπνηε λα κάζεη λα 

κηιάεη αγγιηθά. ε φπνηα ρψξα ηνπ θφζκνπ θαη αλ πάεη θαλείο ζήκεξα 

 

 
 

Herbert Marshall 
McLuhan (1911-1980). 
Μαναδόσ εκπαιδευτικόσ, 
φιλόςοφοσ, κριτικόσ τθσ 
λογοτεχνίασ και κεωρθ-
τικόσ τθσ επικοινωνίασ.  
Φο ζργο του αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίκο για τθ 
μελζτθ τθσ κεωρίασ των 
μζςων μαηικισ επικοι-
νωνίασ. Υτον Ξακλοφαν 
ανικουν οι παςίγνω-
ςτεσ φράςεισ: Σο μζςο 
είναι το μινυμα και 
οικουμενικό χωριό.  
 
 

 

 
 

 
 
Adolf Hitler (1889-
1945). Θγζτθσ του εκνι-
κο-ςοςιαλιςτικοφ κόμ-
ματοσ τθσ Γερμανίασ 
(1933-1945). Ρι ολο-
κλθρωτικζσ και επεκτα-
τικζσ του ιδζεσ οδιγθ-
ςαν ςτο ξζςπαςμα του 
Βϋ Σαγκοςμίου Σολζ-
μου. 
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βιέπεη ηνλ ηεξάζηην αληίθηππν πνπ έρεη ε δηάδνζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο. Κάζε θνξά πνπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα κηινχλ κηα 

γιψζζα αξρίδνπλ –εζειεκέλα ή άζειά ηνπο– λα κνηάδνπλ ιηγάθη κε 

απηνχο απφ ηνπο νπνίνπο ηε δαλείδνληαη. Όζν νη άλζξσπνη αθνκνηψ-

λνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα ηφζν πεξηζζφηεξν ακεξηθαλνπνηνχληαη. 

Πέξπζη πνπ είρα πάεη ζην Άκζηεξληακ –ζ’ έλαλ απ’ απηνχο ηνπο ρψ-

ξνπο κε ηηο πνιιέο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο– παίδνληαλ επηά ηαη-

λίεο ακεξηθαληθέο θαη κία κφλν γεξκαληθή, ηελ νπνία κάιηζηα, απ’ 

φ,ηη είδα, δελ πήγαηλε θαλέλαο λα δεη. Λέσ ινηπφλ ην εμήο: Οη Άγγινη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηνλ θφζκν πξψηα έζηειλαλ ην 

λαπηηθφ ηνπο, κεηά ηνλ ζηξαηφ ηνπο, ζηε ζπλέρεηα απηνχο πνπ ζα δη-

νηθνχζαλ θαη ηειεπηαίν έζηειλαλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ ηνλ θφζκν. Οη Ακεξηθα-

λνί βξήθαλ θαιχηεξν ηξφπν: ζηέιλνπλ απιψο ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

ηνπο, ηα ηειενπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα».  

 
 ασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ.  

 

«Κη εγψ. Δηιηθξηλά ήηαλ γηα κέλα κηα απφιαπζε απηή ε θνπβέληα». 
 

Θαλάζεο Λάιαο, ΣΟ ΒΗΜΑ, 27/6/2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
David Michael Letter-
man (γεννικθκε 
το1947). Αμερικανόσ 
τθλεοπτικόσ παρουςια-
ςτισ και κωμικόσ, που 
ζχει παρουςιάςει νυ-
χτερινζσ εκπομπζσ ςτο 
CBS και ςτο NBC. 
 

 

 
 
Lawrence Harvey Zeiger  
(γεννικθκε το 1930). 
Αμερικανόσ δθμοςιο-
γράφοσ, γνωςτόσ με τθν 
επωνυμία που ζχει ςτον 
κόςμο του τθλεοπτικοφ 
κεάματοσ: Larry King. 
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ςτα Σεριεχόμενα 
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Ιδέεσ από τη ςυνέντευξη του Πόςτμαν  
 
 

 

1. Έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

πεξηέρεη λα εμειίζζεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδν-

κέλα.  
 

2. ηε δεκνθξαηία πνηέ δελ κπνξνχκε λα ραιαξψζνπκε ηειείσο 

απφ ηνλ θίλδπλν. Πάληνηε έηζη ζα είλαη. Η δεκνθξαηία είλαη ην 

πνιίηεπκα ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ. 

 

3. ήκεξα, ε δηθηαηνξία ησλ Μέζσλ πξνζπαζεί λα γεινηνπνηήζεη 

ηε ζθέςε. 

 

4. ηελ ηειεφξαζε δελ παξάγεηαη ζθέςε. Γη’ απηφ θαη ζηελ ηε-

ιεφξαζε ζαλαηψλεηαη ε νπζία. 

 

5. Η ηειεφξαζε είλαη ηφζν δεκνθηιήο γηαηί δελ αλεζπρεί θαλέλαλ, 

γηαηί βνεζάεη, δηαηεξψληαο καο απαζείο, λα ζπξψμνπκε ηνλ 

ρξφλν. 

 

6. Απνηειεί θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ην θπλήγη ηεο α-

ζθάιεηαο λα κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δερζνχλ αθφκε 

θαη ηηο πην ηξνκεξέο ηδέεο. 

 

7. Η αζθάιεηα είλαη ν πξνζάιακνο ηεο πιήμεο. Η αζθάιεηα είλαη 

έλα είδνο πξφσξνπ ζαλάηνπ. Καλέλαο, φζν θνβηζκέλνο θη αλ εί-

λαη, δελ κπνξεί λα δήζεη κέζα ζηελ πιήμε κηα δσή ή λεθξφο-

δσληαλφο γηα πνιχ. Η θχζε καο κάο πξνζηαηεχεη απφ ηελ αηψ-

ληα ππνηαγή.  

 

8. Απηφ πνπ θπξίσο αθνξά ηελ ηειεφξαζε –ηνπιάρηζηνλ ηελ ακε-

ξηθαληθή– είλαη λα πνπιήζεη θνηλφ ζηνπο δηαθεκηζηέο. 

 

9. Οη ηδηνθηήηεο ησλ θαλαιηψλ κάο ζέινπλ ήξεκνπο, ραξνχκελνπο 

θαη δεθηηθνχο φζνλ αθνξά ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο. 

 

10. Η ηειεφξαζε δελ δείρλεη κφλν θαθέο εηδήζεηο· νη θαιέο εηδήζεηο 

ηεο ηειεφξαζεο είλαη νη δηαθεκίζεηο. 
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11. Η ηειεφξαζε κάο δίλεη κηα κηθξή πνζφηεηα αλεζπρίαο γηα λα 

ληψζνπκε αθφκε πην επηπρηζκέλνη πνπ κπνξνχκε λα παξακέ-

λνπκε θαηαλαισηέο φηαλ θάπνπ αιινχ έρνπλ πέζεη ηα ζνππεξ-

κάξθεη ή νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο 

γηαηί νη βφκβεο πέθηνπλ ζαλ ην ραιάδη. 

 

12. Αθφκε θη αλ έγηλε ζεηζκφο ζην Πεξνχ κε ζχκαηα 3.000 αλζξψ-

πνπο –δειαδή κηα ηεξάζηηα θαηαζηξνθή–, ηα θαλάιηα δελ ζα 

ζνπ κεηαθέξνπλ ηελ είδεζε κε ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζε θάλνπλ λα ζηελνρσξεζείο ή λα κειαγρνιήζεηο. Γηφηη αλ 

κειαγρνιήζεηο, δελ ζα ζε λνηάδεη πιένλ λα θαηαλαιψζεηο απην-

θίλεηα ή δεκεηξηαθά. 

 

13. Απηφ πνπ αθνχεη ν ηειεζεαηήο λα ηνπ ηάδνπλ νη δηάθνξεο εηαη-

ξείεο ηνλ αλεβάδεη, θαη έηζη γιηηψλεη απφ ηε κειαγρνιία θαη ηελ 

πεξίζθεςε κηαο θαθήο είδεζεο. 

 

14. Οη δηαθεκηζηέο ζέινπλ λα έρεη έλα λφεκα ε δσή καο, φρη φκσο 

απηφ πνπ ζεσξνχζαλ λφεκα ηεο δσήο άλζξσπνη ζαλ ηνλ σ-

θξάηε, ηνλ Πιάησλα ή ηνλ Σφκαο Σδέθεξζνλ. Θέινπλ λα καο 

θάλνπλ λα πηζηέςνπκε φηη ν δξφκνο γηα ηνλ Παξάδεηζν πεξλάεη 

απφ ηελ θαηαλάισζε, φηη εθεί θξχβεηαη φιν ην λφεκα ηεο δσήο. 

 

15. Ο κέζνο Ακεξηθαλφο παξαδέρεηαη φηη πξάγκαηη είλαη πξφβιεκα, 

ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη νη εθινγέο εμαξηψληαη ηφζν πνιχ απφ 

ηελ ηειεφξαζε φπνπ μνδεχνληαη ηεξάζηηα πνζά θαη άξα κφλν 

άλζξσπνη κε πνιιά ρξήκαηα κπνξνχλ λα είλαη αλακεκεηγκέλνη 

ζηελ πνιηηηθή θαη λα απνηειέζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. 

 

16. Η ηειεφξαζε έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα: έλαλ παλέμππλν λα ηνλ 

θάλεη λα θαίλεηαη αλίθαλνο θαη ειίζηνο, θαη έλαλ ειίζην λα ηνλ 

θάλεη λα δείρλεη ν πην επθπήο θαη ηθαλφο άλζξσπνο ηνπ θφζκνπ. 

 

17. ε ιίγν, νη πξφεδξνη ζα είλαη νη επηηπρεκέλνη παξνπζηαζηέο εη-

δήζεσλ θαη νη ζηαξ πνπ δηαπξέπνπλ ζηηο ζαπνπλφπεξεο. 

 

18. Ο θαιφο ζηελ ηειεφξαζε είλαη απηφο πνπ θαηαθέξλεη κε καε-

ζηξία λα είλαη αθίλδπλνο, ρσξίο άπνςε θαη ρσξίο θαλεξά ειαη-

ηψκαηα! 

 

19. Δίλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν κέζν ε ηειεφξαζε, ην νπνίν νη άλζξσ-

πνη ην παξαθνινπζνχλ, δελ πξνζπαζνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ. 

 

20. Μπνξεί λα μέξνπκε ήδε ηα πάληα γχξσ απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, ν πνιηηηζκφο καο φκσο εμαθνινπζεί λα έρεη σο ε-

πίθεληξν ηελ ηειεφξαζε. 
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21. Όζν ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, φζν νη άλ-

ζξσπνη ζα είλαη ειεχζεξνη λα ιέλε απηά πνπ ζθέθηνληαη, πη-

ζηεχσ φηη ζην ηέινο έλλνηεο φπσο ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα ζα 

ληθήζνπλ. 

 

22. Οη ηχξαλλνη ηνπ κέιινληνο ζα είλαη πην επηθίλδπλνη γηαηί ζα εί-

λαη νη ειίζηνη ηεο ηειεφξαζεο, νη νπνίνη ην κφλν πνπ μέξνπλ εί-

λαη λα ζεξβίξνπλ φ,ηη θαγεηά εηνηκάδνπλ ηα αθεληηθά ηνπο, ή 

απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ «Μεγάιν Αδειθφ» θαη θαηαιή-

γνπλ ληθεηέο.  

 

23. Οη ηχξαλλνη ηνπ κέιινληνο ζα είλαη άλζξσπνη πνπ δελ ζα κπν-

ξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην ηδησηηθφ απφ ην δεκφζην· ζα «γδχλνληαη» 

κε επθνιία, αλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηειεζεαηέο λα ηνπο παξαθνινπζνχλ. 

 

24. Κάζε θνξά πνπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα κηινχλ κηα γιψζζα 

αξρίδνπλ –εζειεκέλα ή άζειά ηνπο– λα κνηάδνπλ ιηγάθη κε απ-

ηνχο απφ ηνπο νπνίνπο ηε δαλείδνληαη.  

 

25. Όζν νη άλζξσπνη αθνκνηψλνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα ηφζν πε-

ξηζζφηεξν ακεξηθαλνπνηνχληαη.  

 

26. Οη Άγγινη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηνλ θφζκν, 

πξψηα έζηειλαλ ην λαπηηθφ ηνπο, κεηά ηνλ ζηξαηφ ηνπο, ζηε ζπ-

λέρεηα απηνχο πνπ ζα δηνηθνχζαλ θαη ηειεπηαίν έζηειλαλ ην εθ-

παηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξαλ λα 

θαηαθηήζνπλ ηνλ θφζκν. Οη Ακεξηθαλνί βξήθαλ θαιχηεξν ηξφ-

πν: ζηέιλνπλ απιψο ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπο, ηα ηειενπηηθά 

ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςτροφι 
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Ερωτήςεισ και θέματα  
 

Από τισ ιδέεσ του Νιλ Πόςτμαν  
για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία 
 

 

 

1. Η δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ. 

 

Να αλαπηχμεηε ηελ άπνςε ζε κία παξάγξαθν. 

 
2. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ή φηη πξέπεη λα είλαη ηα γλσξίζκαηα 

ελφο ελεξγνχ πνιίηε ζηελ επνρή καο;  

 

1. ................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................ 

 

3. ................................................................................................ 

 

4. ................................................................................................ 

 

5. ................................................................................................ 

 

6. ................................................................................................ 

 

7. ................................................................................................ 

 

8. ................................................................................................ 

 

9. ................................................................................................ 

 

10. ................................................................................................ 
 

3. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ ε νηθνγέλεηα θαη ε εθπαίδεπζε λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ελεξγψλ πνιηηψλ; (Απαληή-

ζηε γξάθνληαο έλα θείκελν 2 παξαγξάθσλ).    

 

4. Θεσξψληαο πιένλ δεδνκέλε ηελ θαηαιπηηθή επηξξνή ηεο ηε-

ιεφξαζεο ζηε δσή καο, πνηα εθφδηα πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα έρεη 

ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο, ψζηε λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο;  

 

τθ δθμοκρατία ποτζ 
δεν μποροφμε να χαλα-
ρϊςουμε τελείωσ από 
τον κίνδυνο. Πάντοτε 
ζτςι κα είναι. Η δθμο-
κρατία είναι το πολί-
τευμα των ενεργϊν πο-
λιτϊν. 
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5. Σηελ ηειεόξαζε δελ παξάγεηαη ζθέςε. Γη’ απηό θαη ζηελ ηειεό-

ξαζε ζαλαηώλεηαη ε νπζία. 

Να αλαπηχμεηε ηελ άπνςε ζε κία παξάγξαθν.  

 

6. Σηελ ηειεόξαζε δελ παξάγεηαη ζθέςε. Γη’ απηό θαη ζηελ ηειεό-

ξαζε ζαλαηώλεηαη ε νπζία. 

 

Με απηέο ηηο δχν πξνηάζεηο, ν Νηι Πφζηκαλ δηαηππψλεη έλαλ 

παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ. Μπνξείηε λα γξάςεηε ηελ πξφηαζε 

πνπ παξαιείπεηαη; [ΓΤΚΟΛΗ ΔΡΧΣΗΗ] 

 

...................................................................................................... 

 

7. (Αλ απαληήζαηε ζηελ εξψηεζε 6). Μπνξείηε λα αμηνινγήζεηε 

ην ζπιινγηζκφ απηφ σο πξνο ηελ αιήζεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη, 

ηειηθά, ηελ νξζφηεηα; [ΓΤΚΟΛΗ ΔΡΧΣΗΗ] 

 

8. Ση ελλνεί ν Νηι Πφζηκαλ κε ηε θξάζε δηθηαηνξία ησλ Μέζσλ; 

Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε έλαλ ζχληνκν νξηζκφ. 

 

....................................................................................................... 

 

....................................................................................................... 

 

..................................................................................................... . 

 

9. Να αλαπηχμεηε ηελ αθφινπζε άπνςε ζε κία παξάγξαθν:  

 

Η ηειεόξαζε είλαη ηόζν δεκνθηιήο γηαηί δελ αλεζπρεί θαλέλαλ, 

γηαηί βνεζάεη, δηαηεξώληαο καο απαζείο, λα ζπξώμνπκε ηνλ ρξό-

λν. 

 

10. Οη ηδηνθηήηεο ησλ θαλαιηώλ κάο ζέινπλ ήξεκνπο, ραξνύκελνπο 

θαη δεθηηθνύο όζνλ αθνξά ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο. 

 

Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη «εμαζθαιίδνπλ» νη ηδηνθηήηεο 

ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ηελ «εξεκία» θαη ηε «ραξά» ησλ ηε-

ιεζεαηψλ; (Γηα ηελ απάληεζή ζαο, ιάβεηε ππφςε θαη ηελ πνηφ-

ηεηα ησλ εθπνκπψλ πνπ παξνπζηάδνπλ).  

 

11. Οη δηαθεκηζηέο ζέινπλ λα έρεη έλα λόεκα ε δσή καο, όρη όκσο 

απηό πνπ ζεσξνύζαλ λόεκα ηεο δσήο άλζξσπνη ζαλ ηνλ Σσ-

θξάηε, ηνλ Πιάησλα ή ηνλ Τόκαο Τδέθεξζνλ. Θέινπλ λα καο θά-

λνπλ λα πηζηέςνπκε όηη ν δξόκνο γηα ηνλ Παξάδεηζν πεξλάεη από 

ηελ θαηαλάισζε, όηη εθεί θξύβεηαη όιν ην λόεκα ηεο δσήο. 

 

Να αλαπηχμεηε απηή ηελ άπνςε ζε κία παξάγξαθν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ιμερα, θ δικτατορία 
των Μζςων προςπακεί 
να γελοιοποιιςει τθ 
ςκζψθ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Η τθλεόραςθ είναι τόςο 
δθμοφιλισ γιατί δεν 
ανθςυχεί κανζναν, γιατί 
βοθκάει, διατθρϊντασ 
μασ απακείσ, να ςπρϊ-
ξουμε τον χρόνο. 

 
Οι ιδιοκτιτεσ των κανα-
λιϊν μάσ κζλουν ιρε-
μουσ, χαροφμενουσ και 
δεκτικοφσ όςον αφορά 
τισ διαφθμίςεισ τουσ. 
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12. Ο θαιόο ζηελ ηειεόξαζε είλαη απηόο πνπ θαηαθέξλεη κε καεζηξία 

λα είλαη αθίλδπλνο, ρσξίο άπνςε θαη ρσξίο θαλεξά ειαηηώκαηα! 

 

Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε ηειεφξαζε κνλνπσιεί ηελ πιεξνθφ-

ξεζή καο, πνηνπο θηλδχλνπο πηζηεχεηε φηη εγθπκνλεί απηή ε δη-

απίζησζε γηα ηηο αηζζεηηθέο καο αμίεο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ςπ-

ραγσγίαο πνπ επηιέγνπκε;  Πξηλ απαληήζεηε, πξνζέμηε θαη ην 

ζχλζεκα ηεο θσηνγξαθίαο (ζην θφθθηλν πιαίζην).  

[ΓΤΚΟΛΗ ΔΡΧΣΗΗ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο καλόσ ςτθν τθλεόρα-
ςθ είναι αυτόσ που κα-
ταφζρνει με μαεςτρία 
να είναι ακίνδυνοσ, χω-
ρίσ άποψθ και χωρίσ 
φανερά ελαττϊματα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

φνκθμα ςε τοίχο ςτο κζντρο τθσ Ακινασ 

Επιςτροφι 
ςτα Σεριεχόμενα 
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Σκηνοθετημένη ενημέρωςη 
 
 
 

 ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ ηεο ηειεφξαζεο είλαη απφιπηε. Γηακνξθψλεη φρη 

κφλν ηνλ δεκφζην βίν ησλ Διιήλσλ, αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ. Δθ-

κεηαιιεχεηαη ηηο ηδηνξξπζκίεο θαη πξν παληφο ηηο αδπλακίεο αλζξψ-

πσλ, πνπ ζπζηάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ζην ζέακα. πρλά κε 

ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα θαη πάληνηε ππνθχπηνληαο ζηε γνεηεία ηεο 

δεκνζηφηεηαο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ πηζηεχνπλ φηη αλνίγεη. ην ηέ-

ινο, φπσο ε θπξία Έθε Θψδε, πιεξψλνπλ ζπρλά κεγαιχηεξν ηίκεκα. 

Σν ηίκεκα ηεο δσήο ηνπο νιφθιεξεο... 

 

ΔΚΠΟΜΠΔ ΔΛΠΙΓΑ, ςεχηηθεο ζαλ ηε «θξαπειηά» πνπ ηάρα ζε-

ξαπεχεη ηνλ θαξθίλν, αλεβάδνπλ ηελ ηειεζέαζε. Κη άιιεο, ηξαγσδίαο, 

ζθελνζεηεκέλεο βέβαηα, πνπ παξεγνξνχλ γηαηί δείρλνπλ φηη ηα θαζε-

κεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ηειεζεαηή είλαη αζήκαληα. Σηο βιέπνπκε γηα-

ηί καο αξέζνπλ. Μεηά ηηο θαηαδηθάδνπκε. Δχθνια θαη αλεχζπλα. Τ-

πνθξηηηθά. 

 

ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΙΚΔ, δήζελ, παίξλνπλ ηε κνξθή ηειε-

δηθείσλ, ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ. Γηθάδνπλ ππνζέζεηο. Κξίλνπλ δηθα-

ζηέο, θαλνληθνχο, θαη θαηεγνξνχκελνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπν-

κπήο. Σνπο δηθάδνπλ δεκνζηνγξαθίζθνη ιατθηζηέο, πνπ πνιηηηθνιν-

γνχλ, εζηθνινγνχλ θαη θαηαδηθάδνπλ. Πνηλή ακεηάθιεηε, ε δηαπφ-

κπεπζε. 

 

ΔΚΠΟΜΠΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΔ ιέγνληαη, αιιά δελ κπνξνχλ λα ε-

λεκεξψζνπλ γηαηί αθνινπζνχλ ηε βαζηθή ηειενπηηθή ζπληαγή: αληη-

παξάζεζε, παηρλίδη, απνηέιεζκα. ηνλ ακείιηθην ηειενπηηθφ ρξφλν. 

Υσξίο λα κπνξείο λα πεηο ηίπνηα, πνπ δελ είλαη έηνηκνο ν ηειεζεαηήο 

λα δερζεί. Άξα πξέπεη λα κηιάο ζπλζεκαηηθά. Καη ρσξίο λα βγαίλεη 

ζπκπέξαζκα. Απηφ είλαη αδχλαην. Μφλν απνηέιεζκα, λίθε ή ήηηα 

ησλ ζπγθξνπφκελσλ. θελνζεζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ησλ ηδεψλ, 

ησλ ζέζεσλ. Υσξίο ην αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηε δηακφξθσζε άπνςεο: 

ην ηεθκεξησκέλν επηρείξεκα. 

 

ΟΒΑΡΔ ΔΚΠΟΜΠΔ κε θαιέο πξνζέζεηο ηειηθά επηειίδνληαη. Η 

εθπνκπή ηνπ θάη γηα ηνπο «κεγαιχηεξνπο Έιιελεο» είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα. Η ζχιιεςε ηεο εθπνκπήο θαη ε ζθελνζεζία ηεο, κε βξε-

ηαληθφ κνληέιν, είρε ηζηνξηθφ ραξαθηήξα. Παξνπζηάζηεθε απφ ζνβα-

ξέο, θαηά θαλφλα, πξνζσπηθφηεηεο. Αλαδείθλπε ζεκαληηθνχο αλζξψ-

πνπο, πνπ έδεζαλ, θαηά θαηξνχο ζ’ απηφλ ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν, δηα-

κέζνπ ησλ αηψλσλ, θαη κηινχζαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα γιψζζα. 

 

Η  
Μεγάλοι Ζλλθνεσ 
 
Υχεδόν 39.000 άτομα 
ζλαβαν μζροσ ςτθν ψθ-
φοφορία του ΥΜΑΛ για 
τθν ανάδειξθ του μεγα-
λφτερου Ζλλθνα όλων 
των εποχϊν. Ρλοκλθ-
ρϊκθκε θ πρϊτθ φάςθ 
με τθν ανάδειξθ των 
100 επικρατζςτερων 
ονομάτων. 
 
Σερίπου 38.500 
(38.472) άτομα ψιφι-
ςαν για τουσ «Ξεγά-
λουσ Ζλλθνεσ», τθ νζα 
φιλόδοξθ παραγωγι 
που ετοιμάηει ο ΥΜΑΛ και 
κα αρχίςει να προβάλ-
λεται από τον Ιανουά-
ριο 2009. 
 
Από τθν Ακινα ζωσ τθ 
Βαρςοβία, από το Χονγκ 
Μονγκ ζωσ το Οτουμπάι, 
και από το Μουβζιτ ζωσ 
τθ Ξπρατιςλάβα, χιλιά-
δεσ Ζλλθνεσ ζςπευςαν 
να κατακζςουν τθ δικι 
τουσ απάντθςθ ςτο ε-
ρϊτθμα που ζχει κζςει 
ο ΥΜΑΛ για τθν ανάδειξθ 
του ςθμαντικότερου 
Ζλλθνα. 
 
Θ πρϊτθ φάςθ ολοκλθ-
ρϊκθκε με τθν ανάδειξθ 
των 100 επικρατζςτε-
ρων ονομάτων μζςα 
από τισ χιλιάδεσ προτι-
μιςεισ του κοινοφ. 

www.skai.gr/ 
12/05/2008 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.skai.gr/
http://www.skai.gr/
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ΠΔΣΤΥΔ ΣΗΛΔΘΔΑΗ πνιχ κεγάιε γηα ην θαλάιη. Πψο, φκσο; Με 

αληαγσληζκφ, δηαγσληζκφ, ςεθνθνξία. πγθξίλνληαο ηνλ Καπνδί-

ζηξηα κε ηνλ Πεξηθιή. Πξνηηκψληαο ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή 

απφ ηνλ Πιάησλα. Τπεξςεθίδνληαο ηνλ Μεγαιέμαλδξν (παξά ην ρα-

κειφ δεκνζθνπηθφ πνζνζηφ ηνπ Παλειιήληνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψ-

πνπ ηνπ ηέιηνπ Παπαζεκειή). Απφ ηε Eurovision ζηελ Hellasvision. 

Με ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζηε ζέζε ηνπ άθε Ρνπβά θαη ηνλ κνλα-

δηθφ ζηξαηειάηε καο ζηε ζέζε ηνπ παηδηνχ κε ην βηνιί. 

 

ΜΙΑ ΛΤΗ έρεη ν πνιίηεο. Όρη λα κε βιέπεη ηειεφξαζε. Αιιά λα ηε 

βιέπεη ζαλ παηρλίδη, ζαλ θαιή ή θαθή ζθελνζεζία κηαο άιιεο πξαγ-

καηηθφηεηαο. Καη λα αλαδεηεί ηελ ελεκέξσζή ηνπ εθεί πνπ πξαγκαηη-

θά κπνξεί λα ηε βξεη. 

 
ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ-ΔΒΓΟΜΑΓΑ,  

Άξζξν 1
ν
, αξηζκφο θχιινπ 7, 21/5/2009 

 

 

 

Ερωτήςεισ  
 

 
1. Σοιο είναι το κζμα αυτοφ του άρκρου, ποιο το πρόβλθμα που απαςχο-

λεί τον ςυντάκτθ, και ποια είναι θ κζςθ του;  
 
2. Ρ τίτλοσ του κειμζνου περιζχει ςχόλιο; 

 
3. Σοια είναι θ κζςθ του ςυγγραφζα ςτθν πρϊτθ παράγραφο;  

 
4. Σοια είναι τα δομικά μζρθ τθσ 4θσ παραγράφου;  

 
5. Οα εντοπίςετε ςτο κείμενο ζνα γεγονόσ και ζνα ςχόλιο-γνϊμθ. 

 
6. Σοια ι ποιεσ από τισ παρακάτω λζξεισ ζχουν ετυμολογικι ςυγγζνεια με 

τθ λζξθ τεκμθριωμζνθ; 
 

1. αρχιτζκτων 
2. τομι  
3. τζλεςθ 
4. τόκοσ 
5. τζχνθ 
6. τζρμα 
7. τελετουργία  

 
7. Ξε τι είδουσ ςυλλογιςμό αναπτφςςεται θ 5θ παράγραφοσ (παραγωγικό 

ι επαγωγικό); Οα αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 

 
Οι 100 πρϊτοι Μεγάλοι 
Ζλλθνεσ όπωσ αυτοί δια-
μορφϊνονται μετά από 
τθν πρόταςθ του κοινοφ 
με αλφαβθτικι ςειρά 
είναι: 
 
Αγγελόπουλοσ Θεόδω-
ροσ, Άγνωςτοσ Υτρατιϊ-
τθσ, Αιςχφλοσ, Ανδρόνι-
κοσ Ξανόλθσ, Αριςτοτζ-
λθσ, Αριςτοφάνθσ, Αρχιε-
πίςκοποσ Χριςτόδουλοσ, 
Αρχιμιδθσ, Βαμβακάρθσ 
Ξάρκοσ, Βαςίλειοσ Β' 
Βουλγαροκτόνοσ, Βζγγοσ 
Θανάςθσ, Βελουχιϊτθσ 
Άρθσ, Βενιηζλοσ Ελευκζ-
ριοσ, Βουγιουκλάκθ Αλί-
κθ. 
 
Γκάλθσ Οίκοσ, Γλζηοσ Ξα-
νόλθσ, Γλφκατηθ Αρβελζρ 
Ελζνθ, Διμασ Σφρροσ, 
Δθμόκριτοσ, Διάκοσ Ακα-
νάςιοσ, Δραγοφμθσ Κων,  
Ελφτθσ Ρδυςςζασ, Επί-
κουροσ, Ευκλείδθσ, Ευρι-
πίδθσ, Ηαγοράκθσ Θοδω-
ρισ, Θράκλειτοσ, Θρόδο-
τοσ, Θαλισ ο Ξιλιςιοσ, 
Θεμιςτοκλισ, Θεοδωρά-
κθσ Ξίκθσ, Θεοτοκόπου-
λοσ Δομίνικοσ, Θουκυδί-
δθσ. 
 
Ιουςτινιανόσ, Ιπποκρά-
τθσ, Μαβάφθσ Μωνςταντί-
νοσ, Μαηαντηάκθσ Οικό-
λαοσ, Μαηαντηίδθσ Υτζλι-
οσ, Μάλλασ Ξαρία, Μαπο-
δίςτριασ Ιωάννθσ, Μαρα-
κεοδωρι Μωνςταντίνοσ, 
Μαραϊςκάκθσ Γεϊργιοσ,  
[...]  
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8. Σοια είναι πρόκεςθ του αρκρογράφου; Οα πείςει ι να πλθροφοριςει 
τον αναγνϊςτθ; Οα αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 
9. Υτο άρκρο αυτό, κυριαρχοφν ο βραχυπερίοδοσ λόγοσ  και οι ελλειπτι-

κζσ προτάςεισ. Σοια είναι θ πρόκεςθ του αρκρογράφου;  
 
10. Διαβάηοντασ δφο αναγνϊςτεσ τθν παράκεςθ των ονομάτων των «100 

πρϊτων Ξεγάλων Ελλινων», διατφπωςαν τισ ακόλουκεσ απόψεισ: 
 
Ο πρϊτοσ: Θ απροςδόκθτθ γειτνίαςθ ςθμαντικϊν ιςτορικϊν φυςιο-
γνωμιϊν και ανκρϊπων τθσ επικαιρότθτασ είτε προκαλεί ςφγχυςθ ι 
αποτυπϊνει με τον ευκρινζςτερο τρόπο τον ιςτορικό αναλφαβθτιςμό 
των Οεοελλινων. 
 
Ο δεφτεροσ: Εμείσ οι Ζλλθνεσ ηοφμε ςε ζνα αδιάκοπο παρόν. Αυτοφ 
του είδουσ θ παράκεςθ ονομάτων αποδεικνφει πόςο εφκολα ςυνδζ-
ουμε τθν ιςτορία με τθν επικαιρότθτα ι πόςο επίκαιρθ κεωροφμε τθν 
ιςτορία μασ. 
 
Σροςπακιςτε να υποςτθρίξετε τθν άποψθ με τθν οποία ςυμφωνείτε ι 
να αναςκευάςετε αυτιν με τθν οποία διαφωνείτε. Εννοείται ότι μπο-
ρείτε να διατυπϊςετε και να υποςτθρίξετε οποιαδιποτε άλλθ άποψθ.  
 
 
 
 
 

 
 

Σου τάκθ, ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ, 30/10/2004 

 

 

 

 Επιςτροφι 
ςτα Σεριεχόμενα 
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Με λύτρα τον εαυτό τουσ  

για το «φαίνομαι άρα υπάρχω» 
 

 

 

ηα λα κηιήζεη θαλείο γηα κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ ηειεφξαζε πξέπεη, πξψηνλ, λα κε κηιήζεη αθ’ πςεινχ. 

Γηαηί ε ηειεφξαζε είλαη κηα παξεγνξηά, έλα απνθνχκπη, κηα ζπληξν-

θηά γηα πνιινχο αλζξψπνπο. Όκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνθαζη-

ζηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθή δσή. Σφζν πνπ λα κε ζπ-

κνχληαη νη κεγαιχηεξνη αλάκεζά ηνπο πψο ήηαλ ε δσή πξηλ απφ ηελ 

έιεπζή ηεο. 

 

ηελ ηειενπηηθή δηαδηθαζία, ην θαίλεζζαη αληηθαζηζηά ην είλαη. Σν 

ήδε πξνβιεκαηηθφ «ζθέθηνκαη άξα ππάξρσ» γίλεηαη «θαίλνκαη άξα 

ππάξρσ». Σα ιχηξα πνπ πιεξψλεη σζηφζν θαλείο ζηνλ βσκφ ηεο αλα-

γλσξηζηκφηεηάο ηνπ απφ ηνπο άιινπο, είλαη ν ίδηνο ηνπ ν εαπηφο. 

Πιεξψλεη κε ην δχζθνια αλαδπφκελν θαη πνιχηηκν εγψ ηνπ, θεξδίδν-

ληαο ζαλ αληάιιαγκα ηε γπάιηλε εηθφλα ηνπ. Δπηζηξέθεη έηζη ζην 

ζηάδην ηνπ θαζξέθηε, φηαλ σο παηδί απνθηά ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ κέζα απφ ηελ εηθφλα ηνπ. Δπηζηξνθή ζην αδηάζπαζην θαη εληαίν 

ηεο εηθφλαο ηνπ βξέθνπο, απάληεζε ζηελ αγσλία ηεο ζράζεο, ηνπ δη-

αζπαξαγκνχ. Όκσο, ε εηθφλα απηή, κε ην ηέινο ηεο εθπνκπήο ζβήλεη, 

ηειεηψλεη θη απηή.  

 

Έλα ηειενπηηθφ ζθνππίδη πνπ ζα ην παξαιάβνπλ σο απνξξηκκαηνθφ-

ξα νη άιιεο εθπνκπέο λα ην ζρνιηάζνπλ, λα ην δηαπνκπεχζνπλ. Πνχ 

βξίζθεηαη ε ζπδήηεζε γηα κηα νηθνινγία ηεο ηειεφξαζεο; Οηθνινγία 

πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία απφ ηηο απηνθαηα-

ζηξνθηθέο ηνπο ηάζεηο; Οηθνινγία πνπ δελ ζα επηηξέπεη ζηνλ ηειεπα-

ξνπζηαζηή λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο ηάζεηο απηέο; 

 

Η ηειεφξαζε ιεηηνπξγεί σο θαληαζηαθφ ππνθαηάζηαην ελφο ζπιινγη-

θνχ ππεξεγψ. Σν ππεξεγψ απηφ, ε απζηεξή θαηεγνξνχζα αξρή πνπ 

ειέγρεη ηηο ζθνδξέο επηζπκίεο ηνπ εγψ θαηεγνξψληαο ην γηα πξάμεηο 

πνπ έθαλε θαη θαιψληαο ην λα κεηαλνήζεη θαη λα απηνηηκσξεζεί, εί-

λαη κία βαζηθή ςπρηθή δνκή πνπ ιεηηνπξγεί επίζεο ζηε ζξεζθεία θαη 

ζηελ ηδενινγία. Έηζη ίζσο εμεγνχληαη αλεμήγεηα, θαηλνκεληθά, πξάγ-

καηα, φπσο π.ρ. νη πεξίθεκεο νκνινγίεο ζηηο δίθεο ηεο Μφζραο. Σε 

ζέζε ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο ηδενινγίαο έρεη πάξεη ε επίπεδε ζξεζθεία 

ηεο ηειεφξαζεο. ηνλ ηειενπηηθφ ζηαξ/ζεφ νη αληηζηάζεηο ηνχ εγψ 

ππνρσξνχλ. Όια πξέπεη λα βγνπλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Η εμν-

κνιφγεζε/νκνινγία αλαθνπθίδεη γηα ιίγν ην άηνκν απφ ηελ αγσλία 

ηνπ. Η ελνρή έξρεηαη κεηά. Καη είλαη κηα ελνρή πνπ δελ μέξεη λα πεη 

ην φλνκα ηεο. Γηα φζα κχρηα επέηξεςε ην εγψ λα δηαξξεχζνπλ θαηαξ-

Γ 

Οι Δίκεσ τθσ Μόςχασ:  
 
Ξια ςειρά από δθμόςι-
εσ δίκεσ που διεξιχκθ-
ςαν ςτθ Ξόςχα κατά τθ 
διάρκεια των Ξεγάλων 
Εκκακαρίςεων από το 
1936 μζχρι το 1938.  
 
Ξε τισ δίκεσ αυτζσ, ο 
Ιωςιφ Υτάλιν προςπά-
κθςε να εξοντϊςει τουσ 
πολιτικοφσ του αντιπά-
λουσ ςτο Μομμουνιςτικό 
Μόμμα τθσ Υοβιετικισ 
Ζνωςθσ.  
 
Ξετά τισ αποκαλφψεισ 
του Οικιτα Χρουςτςόφ 
το 1950,  ζγινε γνωςτό 
ότι επρόκειτο για δίκεσ, 
κατά τισ οποίεσ οι ετυ-
μθγορίεσ είχαν προα-
ποφαςιςτεί και θ δθμό-
ςια διεξαγωγι τουσ βα-
ςίςτθκε ςε εξαναγκα-
ςμζνεσ ομολογίεσ των 
«κατθγορουμζνων» 
φςτερα από βαςανιςτι-
ρια ι απειλζσ κατά των 
οικογενειϊν τουσ. 
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ξαθψλνληάο ην, αδεηάδνληάο ην κπξνζηά ζην αρφξηαγν κάηη ηνπ ππν-

θξηηή ζεαηή, ζην βσκφ ηεο ηειεζέαζεο. 

 

Οη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ζεσξνχζαλ ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή ηεξά 

λφζν. Οη εμνπζηαζηέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αλίθαλνη λα δηδα-

ρηνχλ απφ ηελ θξίζε ηεο, ηελ πξνηείλνπλ σο ηειενπηηθφ εκπφξεπκα. 

 
Πέπε Ρεγνπνχινπ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ, 16/5/2009 

 

 

 

Ερωτήςεισ  
 

 
1. Σοια είναι θ κζςθ τθσ αρκρογράφου;  
  
2. Οα γράψετε από ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 
 

 αποκοφμπι (1θ §)              ............................................................ 

 ζλευςθ (1θ §)                     ............................................................ 

 διαπομπεφςουν (3θ §)    ............................................................ 

  ανακουφίηει (4θ §)          ............................................................ 

 μφχια (4θ §)                       ............................................................ 
 
3. Οα ςχολιάςετε ςε μία παράγραφο τθν παρακάτω άποψθ: Σθ κζςθ τθσ 

κρθςκείασ και τθσ ιδεολογίασ ζχει πάρει θ επίπεδθ κρθςκεία τθσ τθ-
λεόραςθσ. (4θ §) 

 
4. Ξε ποιον ι με ποιουσ τρόπουσ αναπτφςςεται θ 1θ παράγραφοσ;  

 
5. Από το δεφτερο ςυνκετικό των παρακάτω λζξεων, να ςχθματίςετε μια 

νζα ςφνκετθ λζξθ: 
 

 μετανοιςει   ............................................................ 

 ιδεολογία      ............................................................ 

 τθλεοπτικό    ............................................................ 

 αντιςτάςεισ  ............................................................ 

 υποκακιςτά  ............................................................ 
 
6. Σοια ι ποιεσ μεκόδουσ πεικοφσ αξιοποιεί θ αρκρογράφοσ ςτθν 4θ πα-

ράγραφο;  
 
7. Σοια είναι τα μζρθ τθσ 2θσ παραγράφου; 

 
8. Οα εντοπίςετε ςτο κείμενο τζςςερισ (4) φράςεισ, τισ οποίεσ θ αρκρο-

γράφοσ χρθςιμοποιεί με μεταφορικι ςθμαςία. 
 

http://www.enet.gr/


www.arisgiavris.gr 
 

 

  

37 
 

ΦΡ ΜΡΞΞΑ ΦΘΥ ΕΙΜΡΟΑΥ | ΣΑΟΦΕΝΘΥ ΞΣΡΧΜΑΝΑΥ ΕΣΙΞΕΝΕΙΑ: ΑΤΘΥ ΓΙΑΒΤΘΥ 

9. Ξε ποια μζςα εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ 2θσ παραγράφου; 
 

10. Υε μία παράγραφο με κζμα τθν τθλεόραςθ, να ςυςχετίςετε τθ φράςθ 
(τθ ςθμαςία τθσ) «φαίνομαι, άρα υπάρχω» με τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ 
«ματαιοδοξία».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Φωτογραφία από το πρωτοςζλιδο τθσ εφθμερίδασ ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ , 21/5/2009 

 

 

 

 

 

 

Επιςτροφι 
ςτα Σεριεχόμενα 

 



www.arisgiavris.gr 
 

 

  

38 
 

ΦΡ ΜΡΞΞΑ ΦΘΥ ΕΙΜΡΟΑΥ | ΣΑΟΦΕΝΘΥ ΞΣΡΧΜΑΝΑΥ ΕΣΙΞΕΝΕΙΑ: ΑΤΘΥ ΓΙΑΒΤΘΥ 

Το κόμμα τησ εικόνασ  
 

 

 

λ έπξεπε νπσζδήπνηε λα κεηαθξάζνπκε ζηα ειιεληθά ην ληη-

κπέηη, ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε ηελ «εηθνλνκαρία», αθνχ 

πξφθεηηαη γηα κάρε πνπ γίλεηαη δηά ησλ εηθφλσλ, φρη δηά ηνπ ιφγνπ· νη 

κνλφιεπηεο ή δίιεπηεο αγνξεχζεηο δελ κπνξεί παξά λα ζπγθξνηνχληαη 

κε ηε ινγηθή ηεο αηάθαο. Πξνηηκφηεξε πάλησο κνηάδεη ε ιέμε «εηθν-

ληθνκαρία», θαη γηα λα κελ κπιερηνχκε κε ηε γλσζηή καο «εηθνλνκα-

ρία» ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά θαη επεηδή πξφθεηηαη γηα εηθνληθή κάρε, γηα 

πξνζνκνίσζε: ηα ιεθηηθά μίθε ησλ θνκκαηηθψλ αξρεγψλ δελ δηα-

ζηαπξψλνληαη, αθνχ δελ ην επηηξέπεη ην ζπκθσλεκέλν ηειεηνπξγηθφ, 

νη δε πνιηηηθνί βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά είλαη ζαλ 

λα ηνπο ρσξίδνπλ αφξαηα ηείρε. Μνηάδνπλ ζαλ λα δίλνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο «παλειιαδηθέο», φπσο ηα παηδηά καο, κε απζηεξή επηηήξεζε ψ-

ζηε λα κελ μεθιέςνπλ ηδέεο απφ θαλέλα ζθνλάθη, θαη κε ην άγρνο ηνπ 

ρξνλνκέηξνπ νμχηεξν απφ ην άγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ: πξέπεη λα δεί-

μνπλ φηη είλαη ηθαλνί λα απαληνχλ κέζα ζηνλ νξηζκέλν ρξφλν άζρεηα 

αλ ε απάληεζή ηνπο είλαη πεηζηηθή ή φρη. Σν ζέακα κεηξάεη πεξηζζφ-

ηεξν απφ ην επηρείξεκα. 

 

Σν δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο πξφβιεκα πνπ αλέθπςε θέηνο ήηαλ ε 

αηειήο ή κάιινλ ε αδχλαηε δηαίξεζε ησλ αξρεγψλ δηά ησλ ζεκαηηθψλ 

θαη ησλ ζεκαηηθψλ δηά ησλ εξσηψλησλ δεκνζηνγξάθσλ. Αιιά ην 

πξφβιεκα πνπ ζπλνδεχεη απφ ηε γέλεζή ηνπ ην θαζ’ εκάο ληηκπέηη, 

εθηφο απφ ηνλ πξνζρεκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ, είλαη φηη ηειηθά αλαδεη-

θλχεη πάληνηε ληθεηή ην «Κφκκα ηεο Δηθφλαο», πνπ ην ζηειερψλνπλ 

νη αλαγλσξίζηκνη ηεο ηειεφξαζεο. Θα ππάξρνπλ βέβαηα θαη ζηηο εθε-

κεξίδεο, αιιά θαη ζην ξαδηφθσλν, δεκνζηνγξάθνη θαη ζρνιηαζηέο 

ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ ηθαλνί κε ηνπο άλθνξκελ θαη ηηο αλθνξγνχκελ, 

ηνπο παξνπζηαζηέο εηδήζεσλ θαη ηνπο εηδηθεπκέλνπο ζηνλ απφ παξα-

ζχξσλ ζρνιηαζκφ. Γελ θαίλεηαη σζηφζν λα θξίλνληαη άμηνη λα κνηξα-

ζηνχλ ηελ ηειενπηηθή αίγιε, λα γεπηνχλ ηε κεγάιε δφμα λα ππνβά-

ινπλ ηξεηο ή πέληε εξσηήζεηο ζηνπο εγέηεο ησλ θνκκάησλ. Καη, ππν-

ζέησ, δελ θξίλνληαη άμηνη φρη επεηδή είλαη ιεηςέο νη γλψζεηο ηνπο, κη-

θξή ε πείξα ηνπο θαη κέηξηα ηα ειιεληθά ηνπο, αιιά επεηδή δελ είλαη 

αλαγλσξίζηκνη, ην πξφζσπφ ηνπο δελ γξάθεη απηφκαηα ζην ζπιινγηθφ 

ζπλεηδεηφ ή ππνζπλείδεην. 

 

Αθξηβψο γη’ απηφ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα ζπληειεζηεί ε άθξσο 

απαξαίηεηε γηα ηελ θξαηαίσζε ηεο ηειενπηηθήο δεκνθξαηίαο καο 

ηαχηηζε. Ο πνιίηεο, κεησκέλνο ζηνλ ξφιν ηνπ ζεαηή, ηαπηίδεηαη πνιχ 

πην εχθνια κε θάπνηνλ πνπ ηνλ βιέπεη θαζεκεξηλά θαη επί ρξφληα ζηε 

κηθξή ηνπ νζφλε θαη ψξεο ψξεο ηνλ αηζζάλεηαη ζαλ κέινο ηεο νηθνγέ-

λεηάο ηνπ. Η ηαχηηζε επρεξαίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν επεηδή νη κηζνί 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηηπρεκέλνπο ηεο ηειενπηηθήο δεκνζηνγξαθί-

Α  
Debate: αντιπαράκεςθ, 
ςυηιτθςθ, διάλογοσ, 
ανταλλαγι επιχειρθμά-
των ςχετικά με ζνα κζ-
μα.  
  
Ματά διάρκεια αυτισ 
τθσ αντιπαράκεςθσ, οι 
ςυνομιλθτζσ ανταλλάς-
ςουν επιχειριματα, 
προκειμζνου να πεί-
ςουν το ακροατιριο για 
τθν ορκότθτα των κζ-
ςεϊν τουσ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anchorman: παρουςια-
ςτισ ειδιςεων.   
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αο δελ παξαιείπνπλ λα δηαηείλνληαη θάζε ηφζν φηη «εθπξνζσπνχλ ηελ 

θνηλή γλψκε» ή φηη «είλαη ε θσλή ηνπ κέζνπ Έιιελα πνιίηε». Αιιά 

βέβαηα ην Κφκκα ηεο Δηθφλαο είλαη ε θσλή ηνπ ιανχ πνιχ ιηγφηεξν 

θη απ’ φ,ηη ηα απζεληηθά θφκκαηα, ηα νπνία απφ ηελ πιεπξά ηνπο κάι-

ινλ κε ην Κφκκα ησλ Μέζσλ ζέινπλ λα ηα έρνπλ θαιά παξά ηελ θνη-

λσλία. 

 
Παληειήο Μπνπθάιαο, Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 29/5/2009 

 

 

Ερωτήςεισ  
 

 
1. Υε μία ςφντομθ περίοδο, να αναπτφξετε τθ ςθμαςία τθσ φράςθσ «κόμ-

μα τθσ εικόνασ».  
 
2. Ο πολίτθσ, μειωμζνοσ ςτον ρόλο του κεατι, ταυτίηεται πολφ πιο εφκολα 

με κάποιον που τον βλζπει κακθμερινά και επί χρόνια ςτθ μικρι του 
οκόνθ και ϊρεσ ϊρεσ τον αιςκάνεται ςαν μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του. 
 
Οα αναπτφξετε τθν άποψθ ςε μία παράγραφο. 
 

3. Ξε τι είδουσ ςυλλογιςτικι πορεία αναπτφςςει ο ςυντάκτθσ τθν 1θ πα-
ράγραφο;  

 
4. Από το τελευταίο ςυνκετικό των παρακάτω λζξεων, να γράψετε μια 

ςφνκετθ λζξθ: 
 

 επιτρζπει         .................................................... 

 επιτιρθςθ       .................................................... 

 ςυνοδεφει       .................................................... 

 ραδιόφωνο     .................................................... 

 τθλεοπτικι      .................................................... 

 ευχεραίνεται  ....................................................  
 

5. Υε ζνα ςφντομο κείμενο, να εξθγιςετε τθ ςθμαςία τθσ φράςθσ «τθλεο-
πτικι δθμοκρατία».  

 
.......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... 
 
......................................................................................................... . 

http://www.kathimerini.gr/
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6. Οα εντοπίςετε ςτο κείμενο τζςςερισ (4) φράςεισ ςτισ οποίεσ ο ςυντά-

κτθσ χρθςιμοποιεί μεταφορικά τθ γλϊςςα. 
 
7. Ξε ποιον ι με ποιουσ τρόπουσ αναπτφςςεται θ 1θ παράγραφοσ;  

 
8. Σοια ι ποιεσ μεκόδουσ πεικοφσ διακρίνετε ςτθν 3θ παράγραφο;  

 

 

 

 

 

 

 
 

Από τθν προετοιμαςία του ντιμπζιτ το 2007  
www.in.gr 6/9/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιςτροφι 

ςτα Σεριεχόμενα 
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Σθν 21θ  Απριλίου του 
1967 –και ενϊ είχαν 
προκθρυχκεί εκλογζσ 
για τισ 28 Ξαΐου–, αξι-
ωματικοί του ςτρατοφ, 
υπό τθν θγεςία του Υυ-
νταγματάρχθ Γεωργίου 
Σαπαδόπουλου, κατζ-
λαβαν τθν εξουςία με 
πραξικόπθμα και κατζ-
λυςαν τθ δθμοκρατία. 

Η δικτατορία του εικονικού  
 

 

 

ίλαη εχθνιν θαη ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθφ (εηδηθά ζε θάζε επέηεην) 

λα θαηαδηθάδνπκε ηε δηθηαηνξία ηνπ 1967, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

καο αθήλνπλ αδηάθνξνπο ηα θαζεκεξηλά κηθξά αιιά φρη ιηγφηεξν ε-

παρζή πξαμηθνπήκαηα, κεζνχζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Η κεγάιε πνιηηη-

θή Δθηξνπή κπνξεί λα ηειείσζε, νη κηθξέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο εθηξνπέο εμαθνινπζνχλ θαη ζπκβαίλνπλ. Καη κάιηζηα 

κπξνζηά ζηα κάηηα καο. ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο κπνξνχζακε λα 

δηαθξίλνπκε θαιχηεξα ην ςεχηηθν απφ ην αιεζηλφ. Η θαζεκεξηλή 

πξνπαγάλδα, φπσο άιισζηε θάζε πξνπνιεκηθή ή κεηαπνιεκηθή πξν-

παγάλδα νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ, ήηαλ παλίζρπξε αθφκε θη αλ 

ηα ΜΜΔ ηεο επνρήο, ξαδηφθσλν θαη Σχπνο, δελ κπνξνχλ λα ζπγθξη-

ζνχλ κε ηα ζεκεξηλά. Σν θπξηφηεξν, ηα ρξφληα εθείλα δελ είρε εθεπ-

ξεζεί αθφκε ην εηθνληθφ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ππάξρεη ζήκε-

ξα. Η εηθφλα ηνπ θφζκνπ ήηαλ άζθεκε, αιιά παξά ηαχηα αιεζηλή. Η 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ πξνβάιιεηαη ζήκεξα κε ρίιηνπο ηξφ-

πνπο, θαίλεηαη σξαία αιιά είλαη απάηε. Μαο είλαη δχζθνιν λα δηα-

θξίλνπκε πηα φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ εμεηθφληζή ηεο, αιιά 

ηελ εηθφλα απφ ην εηθνληθφ. Αλ κηα εηθφλα είλαη ηζρπξφηεξε απφ ρίιη-

εο ιέμεηο, πφζεο ιέμεηο ηζνδπλακνχλ κε ην εηθνληθφ;  

 

Η ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία απνηειεί απξνθάιππηε βία, θαλεξψλεηαη 

έλζαξθα θαη έλζηνια, έρεη πξφζσπν νξαηφ. Σε βιέπνπκε θαη ηελ αη-

ζζαλφκαζηε σο εθηαιηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ φζν θαη λα θακψλεηαη 

δελ καο μεγειά. Η δηθηαηνξία ηνπ εηθνληθνχ δελ έξρεηαη βίαηα, δελ 

θνξά ζηνιή, έρεη πνιιά πνδάξηα θαη πνιιά πξφζσπα. Οη πνιηηηθνί 

ι.ρ. πνπ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζην εηθνλνζηάζη ηεο ηειεφξαζεο, 

είηε σο θπβεξλεηηθνί είηε σο αληηπνιηηεπφκελνη, πξνζπαζνχλ λα καο 

πείζνπλ γηα θάηη πνπ δελ ππάξρεη. Σν ρεηξφηεξν, πξνζπαζνχλ λα καο 

πείζνπλ πσο απηφ πνπ βιέπνπκε δελ είλαη απηφ πνπ πξάγκαηη βιέ-

πνπκε. Σν ππνπξγείν Παηδείαο, σο παξάδεηγκα, θαη ηψξα θαη παιηφηε-

ξα, πηζηεχεη πσο κπνξεί λα απνδείμεη, κέζα απφ δηάθνξα επηθνηλσλη-

αθά θφιπα, πσο φλησο πθίζηαηαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, πσο φλησο ηα παηδηά καο κεηέρνπλ, φπσο ιέλε, ηεο ειιελη-

θήο ή ηεο επξσπατθήο παηδείαο. Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο, αιιά αλ γηλφ-

ηαλ κηα πξαγκαηηθή αμηνιφγεζε θαη ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ δηδα-

ζθνκέλσλ ζα θαηλφηαλ φρη έιιεηκκα αιιά ράνο. Η παηδεία καο, ε νη-

θνλνκία καο, ην πεξηβάιινλ καο, ν πνιηηηζκφο καο θαη φισο ηδηαηηέ-

ξσο ν αζιεηηζκφο καο σο πξνβαιιφκελε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ε πξαγκαηηθή εθηξνπή απφ ηελ θαζεκεξηλή δψζα δεκνθξαηία. 

Αθνχκε πνιιέο θνξέο πσο ππάξρεη έιιεηκκα πνιηηηθήο. Σν ζσζηφ εί-

λαη λα αλαθεξφκαζηε ζε έιιεηκκα πξαγκαηηθφηεηαο.  

Δ 
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Fama di loro il mondo 
esser non lassa; 
misericordia e giustizia li 
sdegna: non ragioniam 
di lor, ma guarda e pas-
sa. 
Δάντθσ, Θεία Κωμωδία: 
Κόλαςθ, 3.051 
 
guarda e passa:  
Απαξιωτικι φράςθ που 
χρθςιμοποιείται για να 
δθλϊςει περιφρόνθςθ 
προσ ανκρϊπουσ (ι και 
καταςτάςεισ) που δεν 
αξίηουν καν τθν προςο-
χι μασ λόγω τθσ κακοι-
κειάσ τουσ.  
 

 

Τπάξρεη θάηη ρεηξφηεξν απφ απηφ; Γπζηπρψο λαη! Η ελίνηε ακέξηζηε 

ζπκκεηνρή καο ζηα θαζεκεξηλά δξψκελα κηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφ-

ηεηαο. Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηα ζελάξηα ησλ κειινληνιφγσλ, ηνπ 

απνθξπθηζκνχ θαη ηεο αλζειιεληθήο ζπλσκνζίαο, αο πξνζπαζήζνπκε 

λα δνχκε ην πξνθαλέο θαη ην απινχζηεξν: ε απεηιή ηνπ Μεγάινπ Α-

δειθνχ δελ νξίδεηαη ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη καο παξαθνινπζνχλ κε 

θάκεξεο θαη ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο καο. Η πξαγκαηηθή απεηιή έγθεηηαη 

ζηελ επθνιία ηνπ φπνηνπ Μεγάινπ Αδειθνχ λα καο δείρλεη ηελ εηθφ-

λα ελφο θφζκνπ πνπ ν ίδηνο θαηαζθεπάδεη θαη επηζπκεί λα βιέπνπκε. 

Μεγάινο Αδειθφο είλαη φινη νη κηθξνί αδειθνί καο (πνιηηηθνί, θαιιη-

ηέρλεο, δηαζθεδαζηέο, αλαιπηέο) πνπ παξάγνπλ θαη πξνσζνχλ ην εη-

θνληθφ. Η «επαλαζηαηηθή» θαη «δεκνθξαηηθή» καο επαηζζεζία εθδε-

ιψλεηαη ζπλήζσο κε ην λα εμνξθίδνπκε ή θαη λα ζπάκε ηηο θάκεξεο 

ησλ δξφκσλ. Αο ην δερζνχκε. Όκσο σο ηψξα θαλείο πξννδεπηηθφο 

πνιηηηθφο δελ καο έρεη πξνηξέςεη λα ζπάζνπκε ηηο ηειενξάζεηο. Πξν-

θαλψο επεηδή απνηειεί θαη ν ίδηνο κέξνο ηνπ ηειενπηηθνχ ζεάκαηνο.  

 

Η εηθφλα ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ καο, είηε σο είδεζε πξνβάιιεηαη 

είηε σο ςπραγσγία ρξεζηκνπνηείηαη, απνηειεί κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ, αθφκε θη αλ θηιφζνθνη, φπσο ν Πιάησλαο, ηζρπξίδνληαη 

πσο φια γχξσ καο είλαη ρισκέο αληαλαθιάζεηο ηεο «άιιεο», ηεο απ-

ζεληηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γπζηπρψο γηα καο, ε κφλε πξαγκαηηθφηε-

ηα πνπ εμ αληηθεηκέλνπ γλσξίδνπκε είλαη ν γχξσ θφζκνο θαη ν εαπηφο 

καο. Η εηθφλα δελ είλαη πάληνηε σξαία θαη ηδαληθή. Αιιά είλαη θαιχ-

ηεξε απφ ηελ ςεπδή εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη ζπλερψο πάλσ καο, εη-

θφλα πνπ φρη κφλν δερφκαζηε αιιά θαη αθήλνπκε λα καο ρσλέςεη σο 

κέξνο ηεο. Βιέπνπκε ηα θαζεκεξηλά πξαμηθνπήκαηα θαη ηα πξνζπεξ-

λάκε ππαθνχνληαο ζην θξηθηφ δαληηθφ θέιεπζκα, «guarda e passa», 

βιέπε θαη πξνζπέξλα. Καιφ ινηπφλ είλαη λα θαηαδηθάδνπκε ηελ 21ε 

Απξηιίνπ ηνπ 1967 θαη πνηέ λα κε ηε ιεζκνλνχκε. Χζηφζν, εμίζνπ 

θαιφ –θαιχηεξν ζα έιεγα– είλαη λα ειέγρνπκε θαη λα απνηξέπνπκε 

θαζεκεξηλά φιεο εθείλεο ηηο κηθξέο, άδειεο θαη γηα ηνχην ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εθηξνπέο. Δηδηθά 

εθείλεο πνπ παξάγνληαη ελ νλφκαηη ηεο δεκνθξαηίαο θαη πξνβάιιν-

ληαη κεηαπνηεκέλεο ζε εηθφλεο απάηεο. Η πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί θαη 

γίλεηαη εηθνληθή, νη δηθηαηνξίεο φκσο είλαη πάληνηε πξαγκαηηθέο.  

 
Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, Σν ΒΗΜΑ, 10/4/2008  

(δηαζθεπαζκέλν θείκελν) 

 

 

Ερωτήςεισ  
 

 
1. Οα γράψετε περίλθψθ του κειμζνου ςε 100-110 λζξεισ. 
 

http://www.tovima.gr/
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2. Ωςτόςο, εξίςου καλό –καλφτερο κα ζλεγα– είναι να ελζγχουμε και να 
αποτρζπουμε κακθμερινά όλεσ εκείνεσ τισ μικρζσ, άδθλεσ και για τοφτο 
ιδιαίτερα επικίνδυνεσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ εκτροπζσ. 
 
Οα αναπτφξετε τθν άποψθ του ςυγγραφζα ςε μία παράγραφο 90-100 
λζξεων. 
 

3. Οα γράψετε από ζναν πλαγιότιτλο για τθ 2θ και τθν 4θ παράγραφο. 
 

Σλαγιότιτλοσ 2θσ παραγράφου: 
 
[......................................................................................................] 
 
Σλαγιότιτλοσ 4θσ παραγράφου: 
 
[.....................................................................................................] 
 

 
4. Σοια είναι τα μζρθ τθσ 2θσ παραγράφου; 

 
5. Σοια θ ποια μεκόδουσ πεικοφσ διακρίνετε ςτθν 3θ παράγραφο;  

 
6. Ξε ποιον ι με ποιουσ τρόπουσ αναπτφςςεται θ 3θ παράγραφοσ;  

 
7. Ρ ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί ςτο κείμενό του μακροπερίοδο λόγο. Οα 

εντοπίςετε τζςςερισ (4) περιόδουσ από το κείμενο και γράψετε ποια 
πρόκεςθ εξυπθρετεί θ χριςθ τουσ.  

 
8. Ρ τίτλοσ του κειμζνου διατυπϊνεται με ςχόλιο ι από ουδζτερθ οπτικι 

γωνία; Οα αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 

9.  Οα γράψετε από ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ: 
 

1. διακρίνουμε (§ 1)    ........................................................... 
2. απροκάλυπτθ (§ 2)  ........................................................... 
3. εφιαλτικι (§ 2)          ........................................................... 
4. καμϊνεται (§ 2)        ........................................................... 
5. φρικτό (§ 4)                ........................................................... 
6. κζλευςμα (§ 4)          ........................................................... 
7. αποτρζπουμε (§ 4)  ........................................................... 

 
10. Σοιο είναι το κζμα του κειμζνου;  
 
11. Σοιο πρόβλθμα απαςχολεί τον ςυγγραφζα;  

 
12. Σοια είναι θ κζςθ τοφ ςυγγραφζα ς’ αυτό το κείμενο;  
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Φωτογραφία του Σςάρλι Σςάπλιν από τθν ταινία  
Ο Μεγάλος Δικτάτωρ, του 1940 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςτροφι 
ςτα Σεριεχόμενα 
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Βιαςτικοί ςτα ςοβαρά  
 
 
 

νλ Ιαλνπάξην ηνπ 1974, ελ κέζσ ηεο πξνεγνχκελεο κεγάιεο νη-

θνλνκηθήο θξίζεο, ν θξηηηθφο Ρέηκνλη Οπίιηακο παξαθνινπζνχζε 

κηα ζπδήηεζε ζηελ ηειεφξαζε, φηαλ άθνπζε ηνλ παξνπζηαζηή λα ιέ-

εη: «Σειηθά, ινηπφλ –θαη ιππάκαη πνπ πξέπεη λα βηαζηνχκε, αιιά έρεη 

ζρεδφλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο καο, γη’ απηφ απαληήζηε παξαθαιψ πνιχ 

ζχληνκα, ζε 20 δεπηεξφιεπηα– βξίζθεηαη ε Βξεηαλία πξαγκαηηθά ζην 

ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο;» Ο Οπίιηακο ζχγθξηλε ην αδπζψπεην ηνπ 

ξνινγηνχ ζε απηέο ηηο «ζνβαξέο» ζπδεηήζεηο κε ηα αζιεηηθά πξν-

γξάκκαηα, φπνπ ππήξρε «κηα αηέιεησηε ινγνδηάξξνηα, κηα αθαηάζρε-

ηε αλαηξνθνδφηεζε ηεο θνπβέληαο, ζάκπσο ν ηειενπηηθφο ρξφλνο λα 

ήηαλ αλχπαξθηνο». 

 

Ο θαλφλαο πνπ δηαηχπσζε ν Οπίιηακο, φηη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη 

ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο κε ηε ζπνπ-

δαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο, ηζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζήκεξα. Δάλ ζέιεηο 

λα αθνχζεηο εθηελή αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηνπο ινβνχο ησλ απηηψλ 

ηεο Ιβάλα Σξακπ κπνξείο λα ηε βξεηο ζηα ςεθηαθά θαλάιηα, φπνπ ν 

Celebrity Big Brother θαη άιια ξηάιηηη ζφνπ ζπδεηηνχληαη δηά καθξφλ 

ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα. Δλ ησ κεηαμχ, ζε κηα πξφζθαηε επεηεηαθή 

εθπνκπή γηα ηα 30 ρξφληα ηνπ Newsnight (ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

BBC πνπ αζρνιείηαη κε ηξέρνληα πνιηηηθά ζέκαηα, ζρνιηαζκφ θαη 

έξεπλα), ν Μάξηηλ Δτκηο, ε Α. . Μπάηαη, ν Κξηο Πάηελ θαη άιινη εί-

ραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ιίγα ιεπηά ν θαζέλαο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηε Βξεηαλία ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο 

δεθαεηίεο – έλα ζέκα πνπ ζα πίζηεπε θαλείο φηη ηνπ αμίδεη ηνπιάρη-

ζηνλ φζνο ρξφλνο δηαηίζεηαη γηα ηα απηηά ή ηε κχηε θάπνηαο δηαζεκφ-

ηεηαο. 

 

ε παιηφηεξεο επνρέο ηεο ηειεφξαζεο, ήηαλ απνδεθηφ ηα πξνγξάκκα-

ηα ζπδεηήζεσλ λα ηειεηψλνπλ αξγφηεξα ή λσξίηεξα απφ ηελ πξν-

γξακκαηηζκέλε ψξα. Τπήξρε θη έλαο εκπλεπζκέλνο θσκηθφο, ν 

Stanley Unwin, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ αγαπεηφο ζηνπο παξαγσγνχο γηα-

ηί, φηαλ κηα ζπδήηεζε είρε εμαληιεζεί πξηλ απφ ηελ ψξα ηεο, κπνξνχ-

ζε λα γεκίζεη ην θελφ θιπαξψληαο ρσξίο λα ιέεη ηίπνηα. Σψξα ηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα είλαη πνιχ πην ηπξαλληθά, θαη νη παξαγσγνί ζνβα-

ξψλ πξνγξακκάησλ θαίλεηαη λα θνβνχληαη κήπσο θάλνπλ ηνπο ηειε-

ζεαηέο λα βαξεζνχλ αλ ζηαζνχλ θάπσο πεξηζζφηεξν ζε έλα ζέκα· γη’ 

απηφ έρνπλ αλαζέζεη ζε θάπνηνπο λα παξελνρινχλ ηνπο παξνπζηαζηέο 

κέζα απφ ηα αθνπζηηθά, πξνηξέπνληάο ηνπο λα αιιάμνπλ ζέκα. Απηφ 

ην άγρνο πεξλάεη απφ ηνλ παξνπζηαζηή ζηνλ ηειεζεαηή, ν νπνίνο ζπ-

Σ 
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ρλά έρεη ηελ αίζζεζε πσο κηα ζπδήηεζε ή έλα ξεπνξηάδ ηειεηψλεη βε-

βηαζκέλα. 

 

Πνιιέο ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο θαίλεηαη λα θπξηαξρνχληαη απφ πα-

ξφξκεζε ζαλάηνπ: ηελ επηζπκία λα θέξνπλ φπσο φπσο ηε ζπδήηεζε 

ζην ηέινο ηεο. Αληί λα αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά, αλαδεηνχλ βεβη-

αζκέλεο, απινπζηεπηηθέο απαληήζεηο, έηζη ψζηε γξήγνξα λα θηάζνπλ 

ζηε ζηηγκή φπνπ ν παξνπζηαζηήο ζα πεη «θνβνχκαη φηη ν ρξφλνο καο 

ηειείσζε» ή «ζα πξέπεη λα αθήζνπκε εδψ ην ζέκα». Αλαξσηηέκαη αλ 

ε επραξίζηεζε πνπ πξνθαιεί ε παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ εθπν-

κπψλ, κε ηε ραιαξφηεηα θαη ηηο παξεθβάζεηο ηνπο, δελ έρεη λα θάλεη 

ηφζν κε ην θξίθεη ή ην πνδφζθαηξν, φζν κε ηε ζπάληα εκπεηξία λα 

αθνχο κηα αδηαηάξαθηε ζπδήηεζε πνπ μεηπιίγεηαη ζχκθσλα κε ηε 

δηθή ηεο ινγηθή. 

 

Έρσ έλα φξακα γηα ηελ νηθν-απνθάιπςε ηνπ έηνπο 2110. Η κηζή 

Βξεηαλία είλαη θάησ απφ ηα λεξά θαη νη άλζξσπνη έρνπλ θαηαθχγεη 

πάλσ ζηνπο ιφθνπο, φπνπ ην λεξφ παθιάδεη γχξσ απφ ηνπο αζηξαγά-

ινπο ηνπο. ε φια ηα ηειενπηηθά θαλάιηα θιπαξνχλ γηα ηα ξηάιηηη 

ζφνπ θαη θνπηζνκπνιεχνπλ δηαζεκφηεηεο –εθηφο απφ κηα ζνβαξή ζπ-

δήηεζε ζην BBC 4, φπνπ ν παξνπζηαζηήο πηέδεη ηνπο δηαθεθξηκέλνπο 

εηδηθνχο ζην πάλει: «Γπζηπρψο, πξέπεη λα βηαζηνχκε γηαηί ν ρξφλνο 

καο ηειεηψλεη, πείηε κνπ φκσο... είκαζηε φινη θαηαδηθαζκέλνη;» 
The Guardian-Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 7/2/2010 
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Σα βηβιία ηνπ Νηι Πφζηκαλ πνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά:  

 

Δηαζθέδαζε κέρξη ζαλάηνπ: Ο δεκόζηνο ιόγνο ηελ επνρή ηνπ ζεάκαηνο, 

(εθδφζεηο Γξνκέαο),  

 

Τερλνπσιείν: Υπνηαγή ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ ηερλνινγία (εθδφζεηο Κα-
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