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ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΤΗΣ: 
 

 
     Ο homo sapiens γίλεηαη homo videns, ν «άλζξσπνο πνπ γλσξίδεη» κεηαηξέπεηαη ζε «άλζξσπν 

πνπ βιέπεη»θαη ε ηειεόξαζε γίλεηαη ην «ξέθβηεκ ηεο ζθέςεο». 

    Τν ηειεπηαίν βηβιίν ηνπ ηηαινύ πνιηηεηνιόγνπ θαη ζπληαγκαηνιόγινπ Τδνβάλη Σαξηόξη είλαη 

έλαο ιίβεινο θαηά ηεο ηειεόξαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηεο ελεκέξσζεο κέζσ ηεο εηθόλαο πνπ 

απηή πξνζθέξεη. Η ελεκέξσζε ηνπ είδνπο απηνύ, ππνζηεξίδεη ζην βηβιίν ηνπ «Homo videns» (ν 

άλζξσπνο πνπ βιέπεη) , δηαθζείξεη ηε δεκνθξαηία, ρεηξαγσγεί ηελ θνηλή γλώκε, πξνζδηνξίδεη ηελ 

εγεηηθή ηάμε, δεκηνπξγεί ηνλ «βηληεν-εγέηε», αθαηξεί ηε ζεκαζία ησλ θνκκάησλ  θαη ζεζκώλ, 

κεηώλεη ην επίπεδν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ πνιηηώλ. Καη όηαλ ε αιιαγή από ηνλ homo sapiens 

ζηνλ homo videns αὂινθιεξσζεί, ηα βηβιία θαη ε ζθέςε κε ηδέεο θαη έλλνηεο ζα αρξεζηεπζνύλ θαη 

ε θπξηαξρία ησλ εηθόλσλ ζα νδεγἠζεη ην αλζξώπηλν είδνο ζηελ πλεπκαηηθή αηξνθία ηεο 

«ειεθηξνληθήο κνλαμηάο». 

     Ο Σαξηόξη θαηαζηξαθνινγεί εζθεκκέλα ζην βηβιίν ηνπ γηα λα πξνθαιέζεη πνιεκηθή. Η βαζηθή 

ππόζεζή ηνπ, «λα βιέπεηο δελ ζεκαίλεη θαη λα θαηαιαβαίλεηο» , θαη ε ζέζε ηνπ, όηη «νη ηειε-

άλζξσπνη ζα είλαη αηώληα βηληεν-κσξά» εθόζνλ ε θπξηαξρία ηεο εηθόλαο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

θπξηαξρία ηνπ ιόγνπ θαη ηεο γιώζζαο, κπνξεί θάιιηζηα λα ακθηβεζεί –από θαηαβνιήο 

ηειενξάζεσο δηαλννύκελνη πξνεηδνπνηνύλ θαη γηα ηηο «θνζκνγνληθέο» αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη 

ζηνλ άλζξσπν –ή θαη λα επηθξηζεί σο ειηηηζηηθή άπνςε γηα ηνλ πνιηηηζκό. Αιιά ην κεγάιν ζέκα 

πνπ ζίγεη ν ηηαιόο ζπληαγκαηνιόγνο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο «βηληεν-ελεκέξσζεο»γηα ηε 

δεκνθξαηία. 

      Ο Σαξηόξη αξλείηαη ηε ζέζε όηη, επεηδή ε ηειεόξαζε κεηαθέξεη ζε εθαηνκκύξηα ζπίηηα έλα 

ηεξάζηην όγθν εηδήζεσλ, θἀλεη ηνλ θόζκν έλα ηεξάζηην «ρσξηό». Η ηειεόξαζε, ππνζηεξίδεη, βάδεη 

ηνλ θόζκν λα βιέπεη ό,ηη εθείλε ζέιεη, ρεηξαγσγεί κε ηε κεγαιύηεξε επθνιία, κεηαηξέπεη ηα πάληα 

ζε ζεάκα, πξνζδίδεη ζηελ πνιηηηθή ζπγθηλεζηαθή δηάζηαζε θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζθέξεη 

ιηγόηεξε ελεκέξσζε από νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, ηε «βηληεν-ελεκέξσζε», ε νπνία θησραίλεη ηελ 

είδεζε θαη δελ επηηξέπεη ηελ θαηαλόεζε. Τν απνηέιεζκα είλαη, αθελόο έλαο θαύινο θύθινο 

αλάκεζα ζηηο ζθπγκνκεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ηε βηληεν-εμνπζία» (ε TV ελεκεξώλεη ιίγν 

θαη άζρεκα λέα ζέκα, ν πνιίηεο εξσηάηαη από ηα ηλζηηηνύηα  δεκνζθνπήζεσλ θαη απαληάεη γηα 

πξάγκαηα γηα ηα νπνία «γλσξίδεη» ιίγα ή ηίπνηε, νη πνιηηηθνί πξνζαλαηνιίδνληαη βάζεη ησλ 

απαληήζεσλ απηώλ) θαη αθεηέξνπ ν «βηληεν-εγέηεο», ν πνιηηηθόο πνπ δελ δίλεη κελύκαηα, αιιά 

«αληηπξνζσπεύεη»ην κήλπκα. Ο Σαξηόξη παξαδέρεηαη όηη δελ έρεη ζπληαγέο, ζεσξεί σζηόζν 

ζεκαληηθό λα θαηαιάβεη θαλείο όηη ε «βηληεν-ελεκέξσζε»δελ έρεη ζρέζε κε ηε δεκνθξαηία θαη όηη 

κπνξεί λα θάλεη ηηο ρώξεο «λα νδεγεζνύλ από νδεγνύο ρσξίο δίπισκα».  

 

(θείκελν από εθεκεξίδα)  
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Ασκησιολόγιο: 

 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε ζε 80-100 ιέμεηο. 

(25κόξηα) 

 

 

Β1. Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν, λα ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε 

ηελ έλδεημε «Σσζηό» ή «Λάζνο» θαη λα δηθαηνινγήζεηε ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απάληεζε ζαο: 

 

Ο Σαξηόξη: 

α) είλαη αηζηόδνμνο γηα ην ξόιν ηεο ηειεόξαζεο. 

β) ππνζηεξίδεη όηη νη δεκνζθνπήζεηο πξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ ιόγν ησλ πνιηηηθώλ. 

γ) πξνηείλεη ιύζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δεκνθξαηία. 

δ) πηζηεύεη όηη ε εηθόλα απνδπλακώλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

(6 κόξηα) 

 

 

Β2. Να βξείηε ηα δνκηθά κέξε θαη ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ 

θεηκέλνπ. 

(6 κόξηα) 

 

Β3. Να βξείηε ζην θείκελν 3 ζεκεία κεηαθνξηθνύ ιόγνπ. 

(4,5 κόξηα) 

 

 

Β4. Όγθνο, ζπληαγή: Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηέζζεξηο πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο πνπ ζαο δίλνληαη, κηα θνξά κε ηε κεηαθνξηθή θαη κηα κε ηελ 

θπξηνιεθηηθή ηνπο ζεκαζία. 

(6 κόξηα) 

 

 

Β5. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:   

επηθξίλνκαη, ζπλέπεηεο, αληηπξνζσπεύσ 

(3 κόξηα) 

 

 

Β6. Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:  δηαθζείξεη, ρεηξαγσγεί, 

κεηώλεη, ακθηζβεηεζεί, παξαδέρεηαη, θαηαιάβεη. 

(6 κόξηα) 
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Β7. «Η ελεκέξσζε ηνπ είδνπο απηνύ δηαθζείξεη ηε δεκνθξαηία, ρεηξαγσγεί ηελ θνηλή γλώκε, 

πξνζδηνξίδεη ηελ εγεηηθή ηάμε, δεκηνπξγεί ηνλ «βηληεν-εγέηε», αθαηξεί ηε ζεκαζία ησλ θνκκάησλ  

θαη ζεζκώλ, κεηώλεη ην επίπεδν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ πνιηηώλ». 

Να κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή. 

(3,5 κόξηα) 

 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

 

Υπνζέζηε όηη είζηε νκηιεηήο ζε κηα εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεη ν Δήκνο ηεο πεξηνρήο ζαο κε ζέκα 

ηελ παξαπιεξνθόξεζε ζηηο κέξεο καο. Να παξνπζηάζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζην 

θαηλόκελν θαη λα πξνηείλεηε ιύζεηο γηα ηε ζσζηή αληηκεηώπηζε ηνπ.  

(40 κόξηα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


