3Ο ∆ιαγώνισµα Έκθεσης – Έκφρασης Β΄ Λυκείου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
Το “τρίγωνο” της διαλοκής
Μία συζήτηση για τη σχέση “Εξουσίας και Μ.Μ.Ε” ως µέσων
επικοινωνίας/ενηµέρωσης και για τα “Μ.Μ.Ε ως φορέα εξουσίας”, είναι κατά βάση µια
συζήτηση-αυτοκριτική. Στις σηµερινές συνθήκες διαπλοκής αυτή η σχέση θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί κάλλιστα “τρίγωνο” : “µια χαρούµενη παρέα πολιτικών, επιχειρηµατιών και
δηµοσιογράφων γευµατίζει, διασκεδάζει και αποφασίζει στο τρίγωνο των Βερµούδων,
Κολωνακίου - Συντάγµατος - Μυκόνου, σε µία “παρά φύση” µετάλλαξη κοινωνικής
συνύπαρξης, αµοιβαίων συµφερόντων, ταυτόσηµης ιδεολογίας”.[...]
Καθώς µάλιστα εκπρόσωποι οργανωµένων συµφερόντων που ελέγχουν Μ.Μ.Ε
καταφέρνουν να ηγεµονεύσουν και στην πολιτική, όπως πρόσφατα συνέβη στην Ιταλία, για
να µην ασχοληθούµε µε τα ιθαγενή φαινόµενα µεταπήδησης δηµοσιογράφων-στελεχών
Μ.Μ.Ε στον πολιτικό στίβο (υπουργοποιήσεις, βουλευτικά αξιώµατα, δηµοτικές
υποψηφιότητες), τότε αυτή η συζήτηση δεν είναι µόνο επίκαιρη αλλά και αναγκαία.
Με αυτή την έννοια και η χρησιµότητα του ένατου Πανελλήνιου ∆ηµοσιογραφικού
Συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στη Σαµοθράκη γύρω από τις προαναφερθείσες
θεµατικές ενότητες.[...]
Στην πρώτη θεµατική ενότητα συζητήθηκε πώς η δηµοσιογραφία από λειτούργηµα
τα τελευταία χρόνια πήρε τη µορφή επιχείρησης, εξυπηρετώντας συµφέροντα και κέρδη,
ενώ η συγκέντρωση Μ.Μ.Ε σε ένα πρόσωπο είναι από τα πλέον ανησυχητικά φαινόµενα της
εποχής.[...]
Κοινός τόπος η µετάλλαξη της πληροφόρησης από κοινωνικό αγαθό σε εµπόρευµα,
η κατεύθυνση προς ένα µοντέλο οµογενοποιηµένης ενηµέρωσης ως αποτέλεσµα του
πλέγµατος διαπλοκής πολιτικής εξουσίας, οικονοµικών συµφερόντων και δηµοσιογραφίας.
Κοινή διαπίστωση η ανάγκη ανατροπής του σκηνικού, αυτοεξυγίανσης, αντίστασης στην
απαξίωση.
Άλλωστε, το φαινόµενο της διαπλοκής Μ.Μ.Ε- εξουσίας δεν είναι καινούργιο. “Η
µορφή του φαινοµένου είναι καινούργια σήµερα καθώς παρατηρείται ένα είδος αναδιανοµής
στην πίτα της εξουσίας. Οι πολιτικοί χάνουν από το µερίδιό τους, οι επιχειρηµατίες
κερδίζουν και τα Μέσα ψάχνουν το ρόλο τους. Ρόλος που καθίσταται πολύ σηµαντικότερος
της συµµετοχής, ειδικά όταν αυτή είναι εξασφαλισµένη”, επισηµαίνει ο επικοινωνιολόγος Π.
Ματία, τον οποίον επικαλέστηκε ένας από τους συνέδρους.
Σε αυτό το σηµείο ο ρόλος του δηµοσιογράφου αντλεί επιχειρήµατα από την
ιστορική του αφετηρία αφήνοντας τη µοναδική αχτίδα αισιοδοξίας να λάµψει: Ο λόγος στο
όραµα, το ξεβόλεµα, για να ανοίξει ο δρόµος για τους νέους, την αξιοπρέπεια, την
υπόµνηση ότι ο δηµοσιογράφος είναι φύσει και θέσει αντιεξουσιαστής απέναντι σε κάθε
µορφής εξουσία.[...] Η αποστολή του Τύπου είναι “Να βολεύει τους κατατρεγµένους και να
κατατρέχει τους βολεµένους”, λέει ένα αµερικάνικο ρητό που επιστράτευσε ένας εισηγητής
καλώντας σε µια πορεία ανάκτησης του προθέµατος “αντί” από την Τέταρτη Εξουσία που
πήρε αυτήν την ονοµασία ακριβώς γιατί κάποτε δεν ήταν µέρος κανενός εξουσιαστικού
τριγώνου, αλλά ακριβώς απέναντι στο τρίπτυχο της τότε
έκφρασης του “ευγενών, θρησκείας, απολυταρχίας”.
Ιωάννα Σωτήρχου εφηµ. “Ελευθεροτυπία”
(άρθρο ελαφρά διασκευασµένο
από τον ηµερήσιο τύπο)
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Ασκήσεις:
1. Να γράψετε περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.
(µονάδες 25)
2. Να βρεθεί η δοµή και ο τρόπος ανάπτυξης της 6η παραγράφου καθώς και η συλλογιστική
πορεία όλου του κειµένου.
(µονάδες 10)
3. «η συγκέντρωση Μ.Μ.Ε σε ένα πρόσωπο είναι από τα πλέον ανησυχητικά φαινόµενα της
εποχής.[...]» Να αναλύσετε σε µια παράγραφο 10 περίπου γραµµών, γιατί το φαινόµενο
αυτό αποτελεί µέγιστη απειλή για το θεσµό της δηµοκρατίας
(µονάδες 10)
4. αυτοκριτική, ταυτόσηµη, ιθαγενή, επίκαιρη, λειτούργηµα, µετάλλαξη, διαπλοκής,
απαξίωση, αναδιανοµής: να δώσετε συνώνυµα των παραπάνω λέξεων.
(µονάδες 5)
5. Στο κείµενο αναφέρεται πως τα Μ.Μ.Ε δεν ανταποκρίνονται σήµερα στο ρόλο τους.
Αφού προσδιορίσετε αυτό το ρόλο, να ανιχνεύσετε τους λόγους που οδήγησαν στον
αποπροσανατολισµό των Μ.Μ.Ε και να προτείνετε λύσεις στα πλαίσια σχολικής εκδήλωσης
µε αντίστοιχο θέµα. (500 λέξεις)
(µονάδες 50)
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