
 

 

Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε.Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε.Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε.Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε.    
Σ. Α. Μοσχονάς, Συγγραφή παν/κών εργασιών Συγγραφή παν/κών εργασιών Συγγραφή παν/κών εργασιών Συγγραφή παν/κών εργασιών    

10 Νοεµβρίου 2004 
    
Βρείτε τα λάθη (τουλάχιστον ένα σε κάθε πρόταση). Βρείτε τα λάθη (τουλάχιστον ένα σε κάθε πρόταση). Βρείτε τα λάθη (τουλάχιστον ένα σε κάθε πρόταση). Βρείτε τα λάθη (τουλάχιστον ένα σε κάθε πρόταση).     
Χρησιµοποιήστε διορθωτικά σύµβολα.Χρησιµοποιήστε διορθωτικά σύµβολα.Χρησιµοποιήστε διορθωτικά σύµβολα.Χρησιµοποιήστε διορθωτικά σύµβολα.    
 

Το ότι εργάζεσθτε σκληρά και µε συνέπεια, δεν σηµαίνει ότι 

εργάζεστε αποδοτικά. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα επεξεργάζονται 

από τον χρήστη µε µεγάλη ευκολία. Φαινόµενα όπως αυτά έχουν 

παρατηρηθεί µόνο στις χώρες της Νικαράγουας και του Μεξικού. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι για ν' αποφύγουν την αποµόνωση σε 5 

σηµαντικά δηµόσια ζητήµατα (όπως η υποστήριξη πολιτικών κοµ-

µάτων), καθοδηγούνται από αυτό που νοµίζουν ότι είναι οι 

κυρίαρχες απόψεις στο περιβάλλον τους. Ο καθένας, καθηµερινώς, 

πρέπει να συναγάγει τις συνέπειες της συµπεριφοράς του. ∆εν 

χρειάζεται να δουλέψετε επάνω από τρεις ώρες. Προτού να 10 

διαµορφώσουν νέες εκλογικές τακτικές, τά σοσιαλδηµοκρατικά 

κόµµατα στράφηκαν ενάντια στις πολιτικές λιτότητας. Όλοι 

γνωρίζουν τί έχει στο µυαλό τους το µεγαλύτερο µέρος του 

άρρενος πληθυσµού. Την αφαίρεση του αµφιβληστροειδή χιτώνα 

έπεται τύφλωση. Για περαιτέρω διαπραγµάτευση αυτού του ζητή-15 

µατος, βλ. Victor Turner: "From Ritual to Theatre: The Human 

Seriousness of Play", NY: Performing Arts Journal Publications 

(1982). Οταν η ΠΓ∆Μ ανακηρύχτηκε ως ανεξάρτητο κράτος, 

πολλοί έσπευσαν να την αποκηρύξουν. Εργάζεται σαν λέκτορας· 

δουλεύει σαν � Πριν µισό αιώνα η θεωρία αυτή ήταν κυρίαρχη. Η 20 

συµµετοχή του ανθρώπου στη γλώσσα ως οργάνου επικοινωνίας 

µεταβάλλεται µέσα από τις κοινωνικές συνθήκες. Τα µέλη της 

σχολής του Σικάγο, συµβάλοντας για πολλές δεκαετίες στη µελέτη 

της καθηµερινής αλληλεπίδρασης, έβαλλαν διαρκώς κατά των 

ολιστικών θεωρητικών εγχειρηµάτων. Είναι εντυπωσιακό το πόσο 25 

συχνά και πανταχού παρόν είναι τα γλωσσικά λάθη. Ο φόρος 

εισοδήµατος συγγραφικών δικαιωµάτων εκπίπτεται µέχρι το ποσό 



 

 

των τριακοσίων χιλιάδων δραχ. από τη φορολογία· το επόµενο 

έτος αναµένεται να εκπέσει και ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Από 

την άποψη αυτή συνεπάγεται ότι ο αριθµός των µελών των 

κοµµάτων θα µειώνεται στα επόµενα χρόνια. Η εγκυρότητα της 

θεωρίας της σπειροειδής γραµµής βασίζεται πάνω στην έκταση 5 

στην οποία οι εναλλακτικές οµάδες αναφοράς δρουν ακόµα στην 

κοινωνική ζωή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, γίνεται κατανοητή η 

παρέµβαση των κοµάτων. Ως το τέλος του αιώνα θα έχουν 

αναπτυχθεί νέα µέσα επικοινωνίας. ∆εν συνδράµει κανένας λόγος 

για την ίδρυση σχολής επικοινωνίας. Όταν κανείς εξασκεί το 10 

επάγγελµα του/της δασκάλου/ας πρέπει να ασκείται καθηµερινά 

επί πολλές ώρες. Ποιός όµως διατίθεται να προσχωρήσει στις 

απόψεις της κριτικής θεωρίας; Στα εγκαίνια του ΕΝΤ ήταν παρόν 

και ο πρόεδρος της δηµοκρατίας. Η χώρα µας θα εξαγάγει και τα 

επόµενα χρόνια καπνά και  θα εισάγει πολιτισµό. Έγραψε µιά µε-15 

λέτη πάνω στο βιβλίο του Τσόµσκυ. Ένας εµφύλιος πόλεµος ση-

µαίνει σύγκρουση οµοεθνών µεταξύ τους. Το διάσηµο και 

αναγνωρισµένο επιστήµονα υποδέχθηκε ο πρόεδρος του τµήµατος. 

Αυτό δε είναι ένα παράδειγµα ελλιπής πρότασης. Του χρόνου ανα-

µένονται πολλά περισσότερα ερευνητικά κονδύλια. Οι διάφορες 20 

συζητήσεις για την ποιότητα του πολιτισµού δεν έχουν επηρεάσει, 

τοσο την ευρύτερη ανάπτυξη των ιδεών που αφορούν στη µαζική 

επικοινωνία και το χαρακτήρα της κουλτούρας των µέσων, όσο 

µία σειρά ιδεών που οφείλουν πολλά στη µαρξιστική σκέψη, που 

αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν µεταπολεµικά. Θα περάσω τόσους 25 

όσους παρακολουθούν το µάθηµα. Εµάς τους καθηγητές µας 

ενδιαφέρει η επιστήµη· εσάς, τους φοιτητές, σας δίνονται πολλές 

γνώσεις. Το µάθηµα συγγραφής δοκιµίων παρακολούθησαν ευ-

άριθµοι φοιτητές· τόσος πολύς φοιτητόκοσµος καιρό είχε να συ-

γκεντρωθεί σε αίθουσα. Στην κατανάλωση, το εµπόρευµα-σύµ-30 

βολο δεν είναι µόνο µέσο που απλά ικανοποιεί κάποιες βιοτικές 

ανάγκες, αλλά και όχηµα πολλαπλών πολιτισµικών και κοινω-



 

 

νικών ταυτίσεων και διαφοροποιήσεων, συµµετοχής στις σηµαν-

τικές κοινωνικές και πολιτισµικές διεργασίες, µέσο κατάκτησης 

κάποιου βαθµού ελευθερίας (πολύ µεγαλύτερου από αυτόν που 

έχει το άτοµο στην εργασία του) και κοινωνικής θέσης63 κ.ο.κ. 

Είναι φανερό ότι οι φοιτητές µας θέτουν ψηλούς στόχους. Όταν ο 5 

Foucault, σε ένα από τα τελευταία ―και κατ� εξαίρεσιν «θεωρητι-

κά� ― κείµενά του, στο «Το υποκείµενο και η εξουσία»,10 ορίζει 

την εξουσία ως «σχέσεις µεταξύ ατόµων (ή µεταξύ οµάδων)»,11 

όταν υποστηρίζει ότι η εξουσία είναι κάτι που ασκείται από 

ορισµένα πρόσωπα πάνω σε άλλα,12 όταν ακόµη επισηµαίνει ότι οι 10 

εξουσιαστικές πράξεις χαρακτηρίζονται «από τη διακυβέρνηση 

ανθρώπων από άλλους ανθρώπους»,13 ότι «[η] εξουσία ασκείται 

µόνο πάνω σε ελεύθερα υποκείµενα, και µόνο στο βαθµό που είναι 

ελεύθερα»,14 δεν πρόκειται βέβαια για µια ξαφνική �και όψιµη- 

προσχώρηση του Γάλλου στοχαστή στις επιστηµολογικές παρα-15 

δοχές του ατοµικισµού. Γι' αυτό κι οι καθηγητές τούς περιβάλουν 

µε πολύ αγάπη· την οποία ανταποδίδουν µε θαυµασµό. Γι� αυτούς 

που θέλουν να επικοινωνούν, που θέλουν να αλλάξουν ή να 

επηρεάσουν το ευρύ κοινό και να χρησιµοποιήσουν τα ΜΜΕ γι� 

αυτόν το σκοπό, ή και να τοποθετούν τον εαυτό τους στην 20 

µειονότητα (επειδή ίσως η µειονότητα στην οποία ανήκουν επιζη-

τεί να παρέµβει στα δρώµενα), η ανταπόκριση του κοινού αποτελεί 

ένα σταθερό πρόβληµα που τους προκαλεί ανασφάλεια (βλ. Hagen 

1999). Οι επικοινωνητές έχουν τη δυνατότητα να «κατασκευ-

άζουν», ως είθισται, µια αφηρηµένη εικόνα για το είδος των αν-25 

θρώπων µε τους οποίους θα ήθελαν να επικοινωνήσουν (Bauer, 

1958· Pool and Shulman, 1959). Σύµφωνα µε τον Gans (1957, σ. 

318), «το ακροατήριο συµµετέχει στην παραγωγή µιας ταινίας 

διαµέσου της εικόνας που έχει ο δηµιουργός γι� αυτό». Οι 

Shoemaker και Reese (1991, σ. 96) συµπέραιναν ότι «αυτή η πρό-30 

ταση, επιτέλους, δεν έχει κανένα λάθος»! 

      


