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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο αρθρογράφος αναλύει τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την
απαγόρευση καταµέτρησης της τηλεθέασης των ειδησεογραφικών δελτίων.
Αρχικά, διατυπώνει την άποψη ότι η πληροφόρηση δε βοηθά στην καλύτερη
αντιµετώπιση των κοινωνικών κρίσεων. Η πρόταση νόµου για απαγόρευση
καταµέτρησης της τηλεθέασης των δελτίων ειδήσεων αποσκοπεί στη
βελτίωσή τους, εφόσον θα αποφευχθεί ο ανταγωνισµός για τις διαφηµίσεις. Η
άγνοια της ακροαµατικότητας από την εµπορευµατοποίηση, θα συµβάλλει στη
βελτίωση της ενηµέρωσης και στη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Γιατί, όπως υποστηρίζει και ο Αριστοτέλης, όταν η γνώση γίνει χρησιµοθηρική
παύει να οδηγεί στην ευτυχία και στο συλλογικό καλό.
∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Θεµατική περίοδος: «Η απόκτηση πληροφοριών από µόνη της όχι
µόνο δεν αρκεί για να αντιµετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήµατα,
αλλά αντιθέτως ενδέχεται µερικές φορές να τα επιδεινώνει».
Λεπτοµέρειες: « Αν, λ.χ., είναι γνωστό….. υποτίθεται ότι παίρνει».
Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει
Μέθοδος ανάπτυξης: Με παραδείγµατα

Β.2.

επιθυµητή:
αποβλέπει:
µετέρχονται:
αποτελέσµατα:
επιτείνουν:
αναζητώντας:

Β.3.

συνυποδήλωση:
δήλωση:

Β.3.

Αναµφισβήτητα, όσο πιο πολύ γνωρίζουµε τόσο πιο λογικά µπορούµε
να διαχειριστούµε τη ζωή µας. Όταν ο άνθρωπος είναι κοινωνός της
γνώσης, απελευθερώνεται πνευµατικά από δογµατικές απόψεις και
στερεότυπες αντιλήψεις. Εµβαθύνει στην ουσία των γεγονότων, ασκεί
κριτική και προσεγγίζει ευκολότερα την αλήθεια. Μέσω της
επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, εξάλλου, κατάφερε να
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Β.1.

ποθητή
αποσκοπεί
χρησιµοποιούν
συνέπειες
µεγιστοποιούν
ψάχνοντας

ριζωµένες, διαχειριστούµε
παραδοχές, αυξάνουµε
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βελτιώσει τη ζωή του και να δηµιουργήσει πολιτισµό. Παράλληλα, τα
ΜΜΕ µε την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση καθιστούν τον άνθρωπο
διαµορφωτή των εξελίξεων και όχι απλό θεατή. Η ζωή του ανθρώπου,
κατά συνέπεια, είναι αποτέλεσµα της γνωστικής εξέλιξης.
Προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της θετικής λειτουργίας των ΜΜΕ:
•
•
•
•
•

•

Ύπαρξη δηµοκρατικού πολιτεύµατος που εξασφαλίζει ελευθερία
έκφρασης, άσκηση γόνιµης κριτικής, πολυφωνία, δυνατότητα
ανάπτυξης διαλόγου
Ανεξαρτησία
από
οικονοµικοπολιτικά
συµφέροντα
για
αντικειµενικότητα στην πληροφόρηση και αποφυγή υπηρέτησης
συµφερόντων
Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην ενηµέρωση για την προσέγγιση της
αλήθειας, επιτυχή αντιµετώπιση προβληµάτων και ενεργοποίηση
του ατόµου
∆ηµοσιογραφική δεοντολογία για σεβασµό της ιδιωτικής ζωής,
επιλογή ποιοτικών θεµάτων, επαγγελµατικό ήθος και υπηρέτηση
του δηµόσιου συµφέροντος
Η πολιτεία επιβάλλεται :να θεσπίσει κώδικα δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας, να αξιολογεί το δηµοσιογραφικό έργο και να ελέγχει
τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ για να αποφεύγεται η
χρησιµοθηρία
Οι δηµοσιογράφοι να έχουν υψηλού επιπέδου µόρφωση, για να
µπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους και να
διαχειρίζονται σωστά τον λόγο
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Γ.

Ο πολίτης ως ποµπός και δέκτης των πληροφοριών είναι αναγκαίο να:
Έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΜΜΕ
Σέβεται την ιδιωτική ζωή των δηµοσίων προσώπων
∆ιασταυρώνει τις πληροφορίες
Αποφεύγει τον σχολιασµό
Έχει δικαίωµα στην πολύπλευρη ενηµέρωση
Αποφεύγει την άκριτη αποδοχή πληροφοριών
Ελέγχει την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών
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•
•
•
•
•
•
•
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