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Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Παγωµένο τοπίο η ελληνική τηλεόραση

Ήταν η χειρότερη σεζόν της εγχώριας τηλεόρασης; Μπορεί, αλλά οι φανατικοί
του σπουδαίου αυτού µέσου απολαύσαµε µερικά από τα καλύτερα διεθνή προϊόντα –
Girls, House of Gards, Sherloc, Game of Thrones, Downton Abbey– αξιοποιώντας τις
ιντερνετικές δυνατότητες και τις ευκολίες της συνδροµητικής. Αναζητήσαµε στα
ελληνικά κανάλια τις µικρές οάσεις ξένων σειρών και αφήσαµε την υπόλοιπη
τηλεόραση να βουλιάζει σε ένα δικό της Game of Thrones α λα γκρεκ. Ζήσαµε έναν
σκληρό τηλεοπτικό χειµώνα, µε λυσσώδεις µάχες για µικροποσοστά τηλεθέασης, σε
παγωµένα τοπία µιας πρωτόγονης τηλεοπτικής εποχής.

ÈÅ

Είναι αλήθεια ότι, σε εποχές ύφεσης, δεν µπορεί η τηλεόραση να ανακάµψει.
Σε αυτήν αντανακλώνται και µάλιστα µε την πιο άγρια µορφή τους όλα τα
συσσωρευµένα προβλήµατα και ελαττώµατα της εποχής που προηγήθηκε.
Θυµόµαστε άλλωστε την τηλεοπτική εικόνα της ευφορίας του τόπου, τα
χαρακτηριστικά του εγχώριου µοντέλου της, το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση και
την κρίση. Εκεί, στις τηλεοπτικές οθόνες παρακολουθήσαµε επί δύο δεκαετίες τον
τόπο να αλλάζει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, αναδεικνύοντας ήθη και πρότυπα ενός
κόσµου που ήθελε να συµφιλιωθεί βιαστικά µε το παρελθόν και µε τα ελαττώµατά
του. Με αυτόν τον τρόπο εθίστηκε µάλιστα να τα καταναλώνει ψυχαγωγούµενος µε
αυτά και χειροκροτώντας τα, παραδοµένος στη µέθη του υπερκαταναλωτισµού, µε
την προσδοκία να κατακτήσει τη δήθεν πρόοδο. Κάπως έτσι µπερδέψαµε την
πραγµατική πρόοδο, πνευµατική και οικονοµική, µε τη µιντιακή φαντασµαγορία.
Για την ακρίβεια την ταυτίσαµε.
Αρωγός σε αυτή τη σύγχυση στάθηκε µια τηλεόραση, η οποία αξιοποίησε την
τεχνολογική εξέλιξη και τις έτοιµες συνταγές ψυχαγωγίας, χωρίς κανένα εµπόδιο
και έλεγχο, χωρίς καµιά σπουδή για τη δηµιουργία ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης
και εκσυγχρονισµού της κοινωνίας. Αντιθέτως, στα µεν τηλεπαράθυρα αποθεωνόταν
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το πελατειακό κράτος µε µεσάζοντες τους τηλεαστέρες των πάνελ, ενώ µια σπάταλη,
ασυντόνιστη τηλεοπτική παραγωγή αναµασούσε ήθη και πρότυπα του
ασπρόµαυρου κινηµατογράφου, ακινητοποιώντας την κοινωνία στο χρόνο. Όλα αυτά
συµβαίνουν, όταν παντού στον κόσµο αποτελεί εδραιωµένη συνείδηση ότι η
λειτουργία της τηλεόρασης είναι συνδεδεµένη µε την αγορά και ακολουθεί το δικό
της συγκεκριµένο µοντέλο οικονοµικής, άρα και πολιτισµικής ανάπτυξης.
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Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια για την ελληνική τηλεόραση, που δεν δείχνει να έχει
δυνάµεις για κανένα µοντέλο ανάπτυξης. Εν τω µεταξύ στον υπόλοιπο κόσµο το µέσο
αλλάζει, οι ιντερνετικές υπηρεσίες αναδιαµορφώνουν τα προϊόντα του στον τοµέα
τόσο της ενηµέρωσης, όσο και της ψυχαγωγίας, ενώ οι απαιτήσεις από την αισθητική
εικόνας και σεναρίων έχουν απογειωθεί. Βέβαια, δεν έχει καν νόηµα να ασχοληθούµε
µε πρόσωπα και εκποµπές που έχουν καταφανώς εξαντλήσει τα όριά τους και όσο
παραµένουν, δηµιουργούν ένα χάσµα. Συγκεκριµένα, διευρύνουν την ψαλίδα µεταξύ
ενός κοινού που γερνάει και µένει απλώς προσκολληµένο στις παλιές του συνήθειες,
και ενός ανήσυχου και απαιτητικού κοινού, το οποίο αναζητεί από κανάλι σε κανάλι
και ξεχωρίζει προγράµµατα που το ικανοποιούν.
Εδώ, ακριβώς, είναι τελικά και το πρόβληµα της εγχώριας τηλεόρασης. Η
διαδικασία εξέλιξής της ακολούθησε άλµατα αποσπασµατικά και ασύνδετα,
αδυνατώντας να δηµιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ποιοτικής ενηµέρωσης και γόνιµου
διαλόγου. ∆εν κατόρθωσε να θέσει τις αρχές ενός σχεδίου για την ουσιαστική
ανασυγκρότησή της, ώστε να αποτελέσει το µέσο προστασίας των σύγχρονων
δηµοκρατιών.
∆ιασκευασµένο κείµενο της Πόπης ∆ιαµαντάκου, 6.07./2014, από το διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Β2.

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου. (100-120 λέξεις)
Μονάδες 20
«∆εν κατόρθωσε να θέσει τις αρχές ενός σχεδίου για την ουσιαστική
ανασυγκρότησή της, ώστε να αποτελέσει το µέσο προστασίας των
σύγχρονων δηµοκρατιών.». Να σχολιάσετε την άποψη της αρθρογράφου σε
µια παράγραφο 60-80 λέξεων.
Μονάδες 7
α) Να προσδιορίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου («Ήταν η
χειρότερη σεζόν… πρωτόγονης τηλεοπτικής εποχής») (µονάδες 2) και τα
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δοµικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου («Είναι αλήθεια ότι…
ακρίβεια την ταυτίσαµε.») (µονάδες 3).
Μονάδες 5
β) Να εντοπίσετε τρεις φράσεις που περιέχουν σχόλια της αρθρογράφου
(µονάδες 0.5Χ3) και να τις αποδώσετε µε αντικειµενικό-ουδέτερο ύφος
(µονάδες 0.5Χ3).
Μονάδες 3
ιλιγγιώδη ταχύτητα, µιντιακή φαντασµαγορία, πελατειακό κράτος,
ιντερνετικές υπηρεσίες, ποιοτικής ενηµέρωσης: Με καθένα από τα
παραπάνω ονοµατικά σύνολα να γράψετε µια πρόταση ή περίοδο λόγου στην
οποία να αναδεικνύεται το νόηµά τους.
Μονάδες 5
«Εν τω µεταξύ στον υπόλοιπο κόσµο το µέσο αλλάζει, οι ιντερνετικές
υπηρεσίες αναδιαµορφώνουν τα προϊόντα του στον τοµέα τόσο της
ενηµέρωσης, όσο και της ψυχαγωγίας, ενώ οι απαιτήσεις από την
αισθητική εικόνας και σεναρίων έχουν απογειωθεί.».Να αναγνωρίσετε το
είδος της σύνταξης σε καθεµιά από τις παραπάνω προτάσεις (µονάδες 3Χ1) και
να τη µετατρέψετε στην αντίθετή της (µονάδες 2Χ1).
Μονάδες 5
Να αποδώσετε τις µεταφορικές φράσεις του κειµένου µε τις αντίστοιχες
κυριολεκτικές:
• Αναζητήσαµε στα ελληνικά κανάλια τις µικρές οάσεις ξένων σειρών
• παραδοµένος στη µέθη του υπερκαταναλωτισµού
• αξιοποίησε την τεχνολογική εξέλιξη και τις έτοιµες συνταγές ψυχαγωγίας
• αναµασούσε ήθη και πρότυπα του ασπρόµαυρου κινηµατογράφου
• διευρύνουν την ψαλίδα
Μονάδες 5
Η τηλεόραση, σήµερα, υπηρετώντας τους νόµους και τους κανόνες της αγοράς,
δεν κατόρθωσε να αποτελέσει ένα ποιοτικό µέσο πνευµατικής και ψυχικής
καλλιέργειας του ατόµου. Σε ένα άρθρο που θα δηµοσιευτεί στη σχολική
εφηµερίδα, ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας, να καταγράψετε τις
επιπτώσεις που επιφέρει η εµπορευµατοποίηση της τηλεόρασης σε προσωπικό
και συλλογικό επίπεδο αλλά και τις προϋποθέσεις ώστε να διαδραµατίζει
ουσιαστικό παιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο για τους νέους (400-500 λέξεις).
Μονάδες 50
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