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                                       ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εάν υπάρχει ένα µέσο που όλοι «αρέσκονται να µισούν», αυτό είναι σίγουρα η 

τηλεόραση.  Και  για  να  βεβαιωθούν  ότι  παραµένει  άξια  µίσους,  οι  πολίτες  των 

περισσότερων δυτικών χωρών περνούν αρκετές ώρες την ηµέρα µπροστά στο δέκτη 

τους: οι Αµερικανοί, για παράδειγµα, πάνω από τέσσερις, ενώ οι Γάλλοι, Άγγλοι και 

Γερµανοί  πάνω από τρεις.  Αντίστοιχα,  οι  ειδικοί  των media έχουν ως αγαπηµένο 

χόµπι τις προβλέψεις για το θάνατο της τηλεόρασης - όντως, η τηλεθέαση έχει δεχθεί 

ένα  οριακό  πλήγµα (σε  ορισµένες  κατηγορίες  πληθυσµού)  από  τη  χρήση  του 

Ίντερνετ.  Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις ίσως οδηγούν στη µεγάλη αντεπίθεση 

του µέσου και την αναγέννησή του ως «διαδραστική» τηλεόραση (interactive TV). 

Η εν λόγω ουτοπία βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία που όλοι οι κατασκευα-

στές αποκωδικοποιητών έχουν ήδη ή θα έχουν στο µέλλον ενσωµατώσει στις συ-

σκευές  τους.  Αυτή  θα  επιτρέπει  την  αµφίδροµη  (πέραν  της  αλλαγής  καναλιών) 

επικοινωνία, µε αποτέλεσµα ο θεατής να µπορεί να αναζητήσει όποια πληροφορία 

θέλει, να δει την αγαπηµένη του εκποµπή όποτε αυτός θέλει αλλά και να προβεί σε 

συγκεκριµένες πράξεις: να ψηφίσει, να επικοινωνήσει απ' ευθείας µε άλλους θεατές, 

να στοιχηµατίσει και, καίρια, να αγοράσει. Οδεύουµε συνεπώς προς µία εποχή όπου 

οι ώρες µπροστά στο δέκτη θα αυξηθούν, υποκαθιστώντας άλλες δραστηριότητες - 

όπως την κατανάλωση των λοιπών ΜΜΕ; 



Ίσως όχι, παρά τις ενθουσιώδεις δηλώσεις παραγόντων του τηλεοπτικού κόσµου. 

Αρχικά, τα πρώτα αποτελέσµατα από σχετικά πειράµατα -κυρίως στις ΗΠΑ και τη 

Μεγάλη Βρετανία- δείχνουν πως οι χρήστες δε γοητεύονται ιδιαίτερα από τις νέες 

δυνατότητες και τείνουν να παραµένουν παθητικοί, βλέποντας τα ίδια πράγµατα και 

επιλέγοντας απλώς την ιδανική γι' αυτούς ώρα. Οι µόνες αµφίδροµες εφαρµογές που 

συγκινούν το κοινό είναι το αθλητικό στοίχηµα και  οι τηλεψηφοφορίες,  αλλά και 

εδώ, προς απελπισία των ειδικών, οι θεατές δεν ψηφίζουν τόσο µε το τηλεκοντρόλ 

όσο µε τον παραδοσιακό τρόπο, το τηλέφωνο. Αντίστοιχα δείχνει να  καταρρέει η 

ελπίδα  πως  η  διαδραστική  τηλεόραση  θα  έκανε  τους  τηλεθεατές  που  δεν  έχουν 

υπολογιστή (κυρίως γιατί  δεν ξέρουν να τον χρησιµοποιούν)  να γίνουν φίλοι  του 

Ίντερνετ: αποδεικνύεται πως, επειδή η χρήση του Ίντερνετ είναι ενεργητική (καρέ-

κλα, πληκτρολόγιο,  λιγότερο από ένα µέτρο από την οθόνη) ενώ της τηλεόρασης 

παθητική (καναπές ή πολυθρόνα, µερικά µέτρα µακριά), το κοινό επιθυµεί διαφορε-

τικές συσκευές για διαφορετικό σκοπό. 

Πιθανόν οι  ιθύνοντες της τηλεόρασης να έπεσαν στην ίδια παγίδα αυτών του 

Διαδικτύου: το ότι η τεχνολογία µπορεί να κάνει κάτι δε σηµαίνει πως οι χρήστες το 

επιθυµούν,  πόσο  µάλλον  πως  θέλουν  να  πληρώσουν  γι'  αυτό.  Έτσι,  τα 

µεγαλεπήβολα σχέδια για το µέλλον αρχίζουν να περιορίζονται.  Και όχι άδικα: η 

κατασκευή της σχετικής ψηφιακής υποδοµής έχει τεράστιο οικονοµικό κόστος - η 

BSkyB,  η  πιο  επιτυχηµένη  εταιρεία  του  χώρου,  έχει  να  επιδείξει  κέρδη τέσσερα 

χρόνια,  δηλαδή από την ηµέρα που αποφάσισε να εισέλθει στον ψηφιακό κόσµο. 

Επίσης,  οι  δυνατότητες  επιλογής  προγραµµάτων  συνοδεύονται  µε  επιλογές 

παράκαµψης  διαφηµιστικών  µηνυµάτων.  Και  η  ωµή  αλήθεια  είναι  πως  όταν  οι 

διαφηµιζόµενοι ενοχλούνται και απειλούν, τα µέσα τείνουν να «επανεξετάζουν» τις 

ιδέες τους και τα σχεδιαζόµενα εγχειρήµατα. 

                                                      Κωνσταντίνος Καµάρας, εφηµ, Τα Νέα, 16/08/2002 

    Ερωτήσεις

1. Να  συντάξετε  την  περίληψη  του  κειμένου.  (80-100  λέξεις) 

(25 μονάδες)                                                    



2. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80- 100 λέξεων τη φράση του κειμένου 

«οι  χρήστες  δε  γοητεύονται  ιδιαίτερα  από  τις  νέες  δυνατότητες  και  τείνουν  να 

παραµένουν  παθητικοί,  βλέποντας  τα  ίδια  πράγµατα  και  επιλέγοντας  απλώς  την 

ιδανική γι' αυτούς ώρα».                                           (10 μονάδες)

3. Ποια  νοηματική  σχέση  εκφράζουν  οι  διαρθρωτικές  λέξεις  της  τελευταίας 

παραγράφου (πιθανόν, έτσι, και, δηλαδή, επίσης)     (5 μονάδες) 

4. πλήγµα,  ουτοπία,  καταρρέει,  ιθύνοντες,  εγχειρήµατα:  Να  γράψετε  ένα 

συνώνυµο για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις.                         (5 μονάδες)

5. Να δώσετε έναν τίτλο στο απόσπασμα  με σχόλιο και έναν  χωρίς σχόλιο. 

(5 μονάδες)

6. Να σημειώσετε τη δομή της πρώτης παραγράφου και τον τρόπο ανάπτυξης 

της.  (10 μονάδες)

                          Παραγωγή λόγου

    Υποθέστε ότι καλείστε να συµµετάσχετε στην έκδοση της σχολικής εφηµερίδας. 

Να συντάξετε ένα άρθρο µε θέµα «Το Ίντερνετ, µια νέα µορφή επικοινωνίας». 

Να συγκρίνετε σ' αυτό το Διαδίκτυο µε τα άλλα ΜΜΕ και να παρουσιάσετε τα 

πλεονεκτήµατά του.                    (40 μονάδες)



  


