ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2002
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η επιδίωξη ή, έστω, η διακήρυξη της αντικειµενικότητας κατέχει πάντα µια καίρια θέση
στη δηµοσιογραφική δεοντολογία. Αναγράφεται σε όλους τους Κώδικες ∆εοντολογίας, συχνά
στις προγραµµατικές επαγγελίες, καµιά φορά και στις προµετωπίδες των εφηµερίδων. Η
βαρύνουσα σηµασία που της αποδίδεται υπογραµµίζεται µε την αντιδιαστολή ανάµεσα στην
αντικειµενικότητα της ειδησεογραφίας και στον επιτρεπόµενο υποκειµενικό χρωµατισµό της
αρθρογραφίας. Και, βέβαια, υποτίθεται ότι αφορά όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, έντυπα,
ραδιόφωνο, τηλεόραση, τώρα και ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου. Παντού, τα γεγονότα υποτίθεται
ότι εµφανίζονται όπως πραγµατικά είναι χωρίς στρεβλώσεις, ανακριβείς προσθήκες ή σκόπιµες
παραλείψεις.
Η εικόνα είναι ειδυλλιακή αλλά εξωπραγµατική. Γιατί παρα-γνωρίζει τη σηµασία της
παρουσίασης του γεγονότος: το ίδιο γεγονός, χωρίς καµιά αλλοίωση, έχει διαφορετική επίπτωση
στη λεγόµενη κοινή γνώµη, ανάλογα µε το πώς θα παρουσιασθεί. Άλλη σηµασία αποκτά το
γεγονός που παρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα (ή στην αρχή της ροής των ειδήσεων) κι άλλη
αυτό που πνίγεται σε κάποια εσωτερική σελίδα (ή ανάµεσα σε άλλες ειδήσεις), άλλη το γεγονός
που θεωρείται άξιο να υπογραµµισθεί µε πολύ χώρο ή χρόνο κι άλλη εκείνο που κάπου
αναφέρεται παρενθετικά και συνοπτικά. Ακόµα, το µέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων ή ο
τίτλος, ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή µπορούν να κάνουν το ίδιο
γεγονός να φαίνεται διαφορετικό.
Ας παραδεχτούµε ότι αυτές οι παραβιάσεις της αντικειµενικότητας είναι, ως έναν βαθµό,
αναπόφευκτες. Επιτέλους, η είδηση κάπως πρέπει να παρουσιασθεί και κάποιος πρέπει να
αποφασίσει για τον τρόπο της παρουσίασής της. Με τι κριτήριο θα κριθεί η αντικειµενικότητα
της παρουσίασης; (...)
Η κύρια µέθοδος κατασκευής γεγονότων παίρνει συχνά τη µορφή πρόβλεψής τους. (...)
Ας πάρουµε, για παράδειγµα, µια αναγγελλόµενη απεργία ή µια αναγγελλόµενη πορεία κάποιου
ορισµένου κλάδου, από τις συνηθισµένες, ας πούµε "ρουτίνας". Ως ένα µεγάλο βαθµό, η
επιτυχία της εξαρτάται από τη δηµοσιευόµενη πρόβλεψη της επιτυχίας ή της αποτυχίας: η
είδηση ότι "καθολική αναµένεται η συµµετοχή στη σηµερινή απεργία" ή "µεγαλειώδης
προβλέπεται η αυριανή πορεία" µπορεί να αποτελέσει σηµαντική παρακίνηση για τους κάθε
λογής διστακτικούς. (...)
Άλλωστε στα µέσα µαζικής επικοινωνίας αρέσει ο χαρακτηρισµός ως "τέταρτης εξουσίας"
(παράλληλα προς τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική), γιατί τους αναγνωρίζει µια
δύναµη επίδρασης στον δηµόσιο βίο. Και εξουσία µεν σίγουρα υπάρχει, το ερώτηµα είναι αν
µπορεί να µπει στην ίδια µοίρα µε τις άλλες τρεις. Γιατί, ενώ η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των
τριών άλλων εξουσιών στηρίζεται, άµεσα ή έµµεσα, στη λαϊκή κυριαρχία, µετέωρη παραµένει η
νοµιµοποίηση της εξουσίας που ασκούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας. (...)
Συνεπώς, επιβάλλεται η αφύπνιση της προσοχής των αναγνωστών ή των θεατών µπροστά
σε κάποιες παγίδες που στήνονται καµιά φορά, ώστε ν' ακτινογραφείται η πραγµατικότητα που
συχνά συγκαλύπτεται ή εξωραΐζεται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ελευθερία του Τύπου και
των άλλων µέσων µαζικής επικοινωνίας είναι αγαθό αναµφισβήτητο. Και τούτο γιατί, αν η
ελευθερία του τύπου κρύβει κάποιους κινδύνους, η έλλειψή της είναι ένα κακό απόλυτο, όπως
κάθε σύµπτωµα ολοκληρωτισµού.
(∆ιασκευή άρθρου του Γεωργίου Κουµάντου
από τον ηµερήσιο τύπο)
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Α.

Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου σε 100-120
λέξεις.
Μονάδες 25

1. Να διατυπώσετε έναν τίτλο µε σχόλιο κι έναν χωρίς σχόλιο για το
κείµενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 6
2. "Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή µπορεί να κάνει
το ίδιο γεγονός να φαίνεται διαφορετικό".
Χρησιµοποιώντας τη φράση αυτή ως θεµατική περίοδο να αναπτύξετε
µια παράγραφο µε δικά σας παραδείγµατα.
Μονάδες 5
3. εµφανίζονται, συνοπτικά, διαφορετικό, σηµαντική, αναµφισβήτητο.
Να δώσετε για την καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου µια
συνώνυµη και µια αντώνυµη.
Μονάδες 10
4. Με ποιον τρόπο οι λέξεις γιατί, ενώ της πέµπτης παραγράφου του
κειµένου συνδέουν τις προτάσεις µεταξύ τους;
Μονάδες 4

Γ.

Το σχολείο σας οργανώνει µια συνάντηση µαθητών-εκπροσώπων των
σχολικών µονάδων της περιοχής σας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής να
παρουσιάσετε µια εισήγηση σχετικά µε την αναγκαιότητα της κριτικής
ικανότητας του εφήβου και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί αυτή να
καλλιεργηθεί στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. (500-600 λέξεις)
Μονάδες 50
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Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο συγγραφέας στο άρθρο θίγει ζητήµατα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και
συγκεκριµένα αυτό της αντικειµενικότητας µιας είδησης. Υποστηρίζει ότι,
µολονότι η αντικειµενικότητα είναι το ζητούµενο, σύµφωνα µε τους κώδικες
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, ενυπάρχει η υποκειµενική θέαση των
γεγονότων, η οποία εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους παρουσίασής τους.
Θεωρεί ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι δεδοµένες, αναρωτιέται όµως για
τα
κριτήρια
αξιολόγησης
της
αντικειµενικότητας.
Χρησιµοποιώντας
παραδείγµατα
αποδεικνύει
ότι
µε
την
πρόβλεψη
των
γεγονότων
κατορθώνεται η χειραγώγηση των δεκτών της είδησης. Κατόπιν σχολιάζει το
ρόλο του τύπου ως τέταρτης εξουσίας διαπιστώνοντας ότι, σε αντίθεση µε
τις άλλες τρεις, απουσιάζει η νοµιµοποίησή της από τη λαϊκή κυριαρχία.
Τέλος, εστιάζει στην ενεργητική στάση των δεκτών και στην καθοριστική
τους σηµασία και αποφαίνεται πως η ελευθερία του τύπου, παρά τα όποια
αρνητικά, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα δηµοκρατικών καθεστώτων.

Β.

1.

2.

3.

4.

α. Τίτλος µε σχόλιο:
Προσοχή:
"Αντικειµενικές" ειδήσεις!
Αναγνώστες επαγρυπνείτε!
β. Τίτλος χωρίς σχόλιο:
Η παρουσίαση των γεγονότων και η εξουσία του τύπου.
Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή µπορεί να κάνει το
ίδιο γεγονός να φαίνεται διαφορετικό. Η κατάκτηση ενός Ολυµπιακού
µεταλλίου, για παράδειγµα, µπορεί να παρουσιαστεί αποστασιοποιηµένα και
ουδέτερα, µπορεί όµως, µε το ανάλογο ύφος του παρουσιαστή, να
σκορπίσει ρίγη συγκίνησης και εθνικής ανάτασης στους θεατές. Κατ'
ανάλογο τρόπο, µια δυσάρεστη είδηση, όπως ένας σεισµός ή ένα ναυάγιο,
παρουσιάζεται µε ποικίλους τρόπους: από την ψυχρή εκφώνησή της, έως τη
ραγισµένη από τους λυγµούς του εκφωνητή παρουσίασή της. Με τον τρόπο
αυτό
συχνά
αναρωτιόµαστε
εάν
η
ίδια
είδηση
που
έτυχε
να
παρακολουθήσουµε σε διαφορετικούς σταθµούς αφορούσε το ίδιο γεγονός.
Λέξη

Συνώνυµα

Αντώνυµα

εµφανίζονται
συνοπτικά
διαφορετικό
σηµαντική
αναµφισβήτητο

παρουσιάζονται
σύντοµα
άλλο
καθοριστική
δεδοµένο

εξαφανίζονται
αναλυτικά
ίδιο
ασήµαντη
αµφισβητήσιµο

γιατί: αιτιολογώντας το νόηµα της κύριας πρότασης.
ενώ: αντιπαραθέτοντας το νόηµα της µιας πρότασης µ' αυτό της άλλης.
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Γ.

Γ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- Προσφώνηση στους µαθητές.
- Χαρακτηριστικά
σύγχρονης
κοινωνίας:
καταιγισµός
ανάπτυξη τεχνολογίας, παγκοσµιοποίηση, ταχύτητα.

πληροφοριών,

- Χαρακτηριστικά εφήβου: το πέρασµα απ' την παιδική στην ώριµη ηλικία
κατά
την
οποία
διαµορφώνονται
τα
βασικά
χαρακτηριστικά
της
προσωπικότητάς του.
Άλλα χαρακτηριστικά: η άρνηση και η αµφισβήτηση, η κυκλοθυµία, η
απολυτότητα.
- Προσδιορισµός βα σικής έννοιας: κριτική ικανότητα: Η ανάπτυξη νοητικών
µηχανισµών διάκρισης του ουσιώδους απ' το επουσιώδες, του σηµαντικού
απ' το δευτερεύον, του εφικτού απ' το ανέφικτο.
Η εν γένει ικανότητα του ανθρώπου να επεξεργάζεται δηµιουργικά τα
ερεθίσµατα που δέχεται.
-

Επισήµανση του βασικού ρόλου της αυτοκριτικής.

Σηµείωση: Ο µαθητής θα µπορούσε να θίξει κάποια απ' τα σηµεία που
αναφέρονται στην εισαγωγή.
Γ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:
α1.

Αναγκαιότητα κριτικής ικανότητας.
- Ολοκλήρωση ψυχοπνευµατικής υπόστασης του εφήβου.
- Καλλιέργεια αυτοσυνείδησης και αυτογνωσίας.
- ∆υνατότητα σωστών επιλογών σε µια εποχή υπερπροσφορά ς
πληροφοριών (αντίσταση στην παραπληροφόρηση).
- Αντίσταση στην πολιτιστική αλλοτρίωση, στην κρίση των ηθικών
αξιών και την εµπορευµατοποίησή τους
- Πρόοδος της τέχνης και των επιστηµών.
- Ανάπτυξη - καλλιέργεια δηµοκρατικής συνείδησης.
- Κριτική αποδοχή διαφορετικών αντιλήψεων.

α2.

Άσκηση Επιφύλαξης

Η υπερβολική και αναίτια κριτική µπορεί να οδηγήσει σε φαινόµενα όπως: η
καχυποψία, η άρνηση και η αµφισβήτηση των πάντων, η έλλειψη
αυτοεκτίµησης.
β.

Τρόποι καλλιέργειας κριτικής ικανότητας

- Το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να ασκήσει τους εφήβους στον έλεγχο
των πληροφοριών και στη µη άκριτη αποδοχή τους. Προϋπόθεση το ίδιο
αυτό σύστηµα να δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη της κριτικής και όχι της
µνηµονικής ικανότητας των µαθητών.
- Η οικογένεια και το στενό κοινωνικό περιβάλλον που αποτελούν τους
πρώτους φορείς κοινωνικοποίησης των νέων.
- Τα ΜΜΕ και ο διττός τους ρόλος: αφύπνιση ή αποχαύνωση των θεατών
τους.
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- Ο εθισµός στην παρακολούθηση και η επικοινωνία µε τις διάφορες µορφές
τέχνης.
- Οι πνευµατικοί άνθρωποι που αποτελούν δυνάµει τα πρότυπα αξιών των
νέων.
- Η αυτενέργεια και η επιδίωξη συνεχούς πνευµατικής εγρήγορσης του νέου
µε αυτοµόρφωση και διαρκή αναζήτηση.
Γ3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συµπερασµατική διατύπωση: Σε µια κοινωνία (µε τα χαρακτηριστικά που
ορίσαµε) ο έφηβος καλείται (για τους λόγους που αναφέραµε) να
καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα γεγονός που θα συµβάλλει τόσο
στην προσωπική του ενέλιξη όσο και στην κοινωνική πρόοδο. Η κοινωνία µε
τους θεσµούς της οφείλει να σταθεί αρωγός και συµπαραστάτης σ' αυτή του
την προσπάθεια.
- Αποφώνηση και ευχαριστίες
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