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ΕΡΓΑΘΑ ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΥΑΡΘΚΟΤ 2ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑ 

ΝΟΜΘΖΕΘ ΟΣΘ Η ΕΠΘΚΟΘΝΧΝΘΑ ΤΦΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΜΠΟΡΕΘ ΝΑ 
ΕΤΘΤΝΕΣΑΘ ΜΕΡΘΚΧ ΠΟΤ ΟΘ ΑΝΘΡΧΠΟΘ ΘΕΛΟΤΝ ΣΟ ΚΑΘΕ ΣΘ 
ΑΜΕΧ; ΣΘ ΓΝΧΜΗ ΕΥΕΘ ΓΘΑ ΣΘ ΔΘΑΦΗΜΘΕΘ ΣΗΝ 
ΣΗΛΕΟΡΑΗ;  

 

  O «homo sapiens» γίλεηαη «homo videns», ν «άλζξσπνο πνπ γλσξίδεη» 
κεηαηξέπεηαη ζε «άλζξσπν πνπ βιέπεη» θαη ε ηειεόξαζε γίλεηαη ην «ξέθβηεκ 
ηεο ζθέςεο». 

  Σύκθσλα κε ην ηειεπηαίν βηβιίν ηνπ Ιηαινύ ζπληαγκαηνιόγνπ Σαξηόξη, ε 
ηειεόξαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε ελεκέξσζε  κέζσ ηεο εηθόλαο πνπ απηή 
πξνζθέξεη είλαη έλαο ιίβεινο. Έηζη, ε ελεκέξσζε ηνπ είδνπο απηνύ δηαθζείξεη 
ηελ δεκνθξαηία, ρεηξαγσγεί ηελ θνηλή γλώκε, πξνζδηνξίδεη ηελ εγεηηθή ηάμε, 
δεκηνπξγεί ηνλ «βίληεν - εγέηε», αθαηξεί ηελ ζεκαζία ησλ θνκκάησλ θαη 
ζεζκώλ, κεηώλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ πνιηηώλ. Καη όηαλ ε αιιαγή από ην 
homo sapiens ζηνλ homo videns νινθιεξσζεί, ηα βηβιία θαη ε ζθέςε κε ηδέεο 
θαη εηθόλεο ζα αρξεζηεπζνύλ θαη ε θπξηαξρία ησλ εηθόλσλ ζα νδεγήζεη ηνλ 
αλζξώπηλν είδνο ζηελ πλεπκαηηθή παξαθκή ηεο ειεθηξνληθήο κνλαμηάο. Καη 
έηζη, ε βαζηθή ππόζεζε ηνπ «λα βιέπεηο δελ ζεκαίλεη θαη λα θαηαιαβαίλεηο» 
θαη νη «ηειέ – άλζξσπνη ζα είλαη αηώληα βίληεν – κσξά», εθόζνλ ε θπξηαξρία 
ηεο εηθόλαο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ιόγνπ θαη ηεο γιώζζαο, 
κπνξεί θάιιηζηα λα ακθηζβεηεζεί ή αλ επηθξηζεί σο ειηηηζηηθή άπνςε γηα ηνλ 
πνιηηηζκό. Αιιά ην κεγάιν ζέκα πνπ ζίγεηαη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο «βίληεν – 
ελεκέξσζεο» γηα ηελ δεκνθξαηία. 

  Η ηειεόξαζε ζηξέθεηαη ζε εθαηνκκύξηα ζπίηηα έλα ηεξάζηην όγθν εηδήζεσλ 
θαη θάλεη ηνλ θόζκν έλα ηεξάζηην «ρσξηό». Η ηειεόξαζε ππνζηεξίδεη, βάδεη 
ηνλ θόζκν λα βιέπεη όηη εθείλε ζέιεη, ρεηξαγσγεί κε ηε κεγαιύηεξε επθνιία, 
κεηαηξέπεη ηα πάληα ζε ζέακα, πξνζδίδεη ζηελ πνιηηηθή ζπγθηλεζηαθή 
δηάζηαζε θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζθέξεη ιηγόηεξε ελεκέξσζε από 
νπνηνδήπνηε άιιν κέζν, ηε «βίληεν – 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 ηεο 
«βίληεν – εμνπζίαο» θαη αθεηέξνπ ν «βίληεν – εγέηεο», ν πνιηηηθόο πνπ δελ 
δίλεη κελύκαηα, αιιά αληηπξνζσπεύεη ην κήλπκα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα 
αλ θάλεη ηηο ρώξεο λα νδεγεζνύλ ζην απόιπην ηίπνηα. 

  Όινη καο όκσο βνιεπόκαζηε κε απηήλ ηελ θαηλνύξγηα ηερλνινγία θαη θαλείο  
δελ θέξλεη αληηξξήζεηο. Αο πάξνπκε ζαλ παξάδεηγκα ην δηαδίθηπν. Σηηο κέξεο 
καο, όια ζρεδόλ ηα ζπίηηα έρνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνληθνύο 
ππνινγηζηέο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζηνπο ελήιηθεο αιιά θπξίσο θαη ζηα 
παηδηά λα εμαζθαιίδεη έλαλ ηξόπν δηαζθέδαζεο ν νπνίνο ηνπο απνμελώλεη 
από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη ηνπο θάλεη εγσηζηέο θαη θιεηζηνύο 
ραξαθηήξεο. Μέζσ ηνζ δηαδηθηύνπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα έρνπλ όηη 
ζέινπλ γξήγνξα θαη ρσξίο θόπν. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπλ έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη ζε κεξηθά ιεπηά κπνξνύλ λα ην έρνπλ. Τη γίλεηαη όκσο 
κε ηελ επηθνηλσλία; Απηό είλαη αθόκε πην εύθνιν. Μέζσ κεξηθώλ 
πξνγξακκάησλ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε άιινπο 
αλζξώπνπο, λα ηνπο βιέπνπλ, λα κηινύλ ή θαη λα γξάθνπλ, ελώ βξίζθνληαη 
πνιιά ρηιηόκεηξα καθξηά. Έηζη, ζπλεζίδνπλ ζε απηό ηνλ ηξόπν δσήο θαη όηαλ 
θεύγνπλ από ηνλ ππνινγηζηή ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πάιη απηέο ηηο πξνζδνθίεο. 
Δειαδή λα ζέινπλ ην θάζε ηη ακέζσο. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο λεπξηάδνπλ αλ 
δελ ην απνθηήζνπλ θαη έηζη γπξλνύλ πάιη πίζσ, θάζνληαη κπξνζηά ζηελ 
νζόλε ηνπ ππνινγηζηή θαη έρνπλ πάιη όηη δεηήζνπλ. 

  Καηά ηελ γλώκε κνπ, ηελ κεγαιύηεξε επζύλε ηελ έρεη ε επηθνηλσλία πςειήο 
ηαρύηεηαο, γη’ απηό, θαιό ζα ήηαλ λα απνθεύγνπκε ηηο αηειείσηεο ώξεο 
κπξνζηά ζε κία γπάιηλε θαη ςεύηηθε νζόλε, ε νπνία όιε ηελ ώξα πξνβάιεη 
δηαθεκίζεηο κε απνηέιεζκα λα θάλεη ηνλ ηειεζεαηή λα ηα ζέιεη όια.     

  Οη δηαθεκίζεηο είλαη απιά έλα ηξίιεπην ην νπνίν ζνπ θνπζθώλεη ηνλ 
εγθέθαιν κε ςεπδαηζζήζεηο. Πνιινί πνιίηεο πέθηνπλ ζύκαηα απηώλ ησλ 
δηαθεκίζεσλ θαη κόιηο δνπλ θάηη πεγαίλνπλ ακέζσο θαη ην αγνξάδνπλ 
πηζηεύνληαο πσο π.ρ. ηα καιιηά ηνπο ζα γίλνπλ ηόζν απαιά θαη κεηαμέληα 
όπσο ηεο ςεύηηθεο πεξνύθαο πνπ θνξεί ε θνπέια ηεο δηαθεκίζεηο ή όηη αλ 
αγνξάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν άξσκα ζα ηξέρνπλ από πίζσ ηνπο όια ηα 
θνξίηζηα. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άδηθε ζπάηαιε ρξεκάησλ θαη ηελ 
παξαθκή ηεο δηθήο ηνπο ζθέςεο, γηαηί όζν πνην πνιύ εζίδνληαη ζε απηά, ηόζν 
πεξηζζόηεξν κεηαηξεπόκαζηε ζε homo videns. 

  Πηζηεύσ πσο όια απηά κπνξνύκε λα ηα μεπεξάζνπκε, θαη λα έρνπκε δηθή 
καο πξσηνβνπιία κόλν αλ θαηαθέξακε λα «μεθνιιήζνπκε» από όια απηά ηα 
ππέξνρα θαη ηαπηόρξνλα ςεύηηθα πξάγκαηα πνπ καο πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. 

  Τέινο, είκαη ηεο άπνςεο όηη κπνξνύκε λα απνιακβάλνπκε ηνλ ειεθηξνληθό 
ππνινγηζηή, ηηο δηαθεκίζεηο, ηηο ηαηλίεο θαη ηελ επηθνηλσλία κε αλζξώπνπο νη 
όπνηνη βξίζθνληαη ζε άιιεο ρώξεο, όκσο όια απηά, νπνύ θαη πνιιά αιιά κε 
κεηξό. Γηαηί από ηελ ζηηγκή πνπ ν θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα έρεη δηθή ηνπ 
θξηηηθή ζθέςε, κπνξεί λα απνθηήζεη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη ελδηαθέξνλ γηα 
νπζηώδεο πξάγκαηα. Έηζη ν homo videns δελ ζα θαηαθέξεη πνηέ λα πάξεη ηελ 
ζέζε ηνπ homo sapiens. Καη απηό κπνξεί λα ην θαηαθέξεη κνλό ε εθπαίδεπζε, 
γηαηί ε ηερληθή θαη ε ηερλνινγία κηαο ρώξαο δίλεη ζηνλ πνιηηηζκό ηελ δηάζηαζε 
ηνπ πιάηνπο, ελώ ε εθπαίδεπζε θαιείηε λα ζπκπιεξώζεη ην λόεκα ηνπ, 
εμαζθαιίδνληαο ζε απηό, κηα άιιε δηάζηαζε. Τελ δηάζηαζε ηνπ βάζνπο. 

 


