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Κείμενο 1

«BigBrother»- Η διαστροφή της κλειδαρότρυπας

Το κείμενο είναι του Ζήση Παπαδημητρίου, δημοσιευμένο στις 25.7.2001.

Μετά τα κοινωνικά  «ριάλιτι σόου», τα αποκαλούμενα και  «εξομολογητικά», όπου

οι συμμετέχοντες μετατρέπουν την ιδιωτική τους ζωή σε θέαμα, αναζητώντας με τον τρόπο

αυτό λύση στα προβλήματά τους (επιδίδονται δηλαδή σε ένα είδος ψυχολογικού στριπτίζ),

σειρά στα τηλεοπτικά κανάλια έχει το «BigBrother». Ως γνωστόν ξεκίνησε από την Ολλανδία

να  κατακτήσει,  με  διαφορετικό  όνομα  από  χώρα  σε  χώρα,  την  παγκόσμια  τηλεοπτική

σκηνή,  επιτυγχάνοντας  ιδιαίτερα  υψηλά  ποσοστά  τηλεθέασης.  Θα  μπορούσε  βέβαια,

τηρουμένων  πάντα  των  αναλογιών,  να  συγκριθεί  με  το  θέαμα  των  μονομαχιών  στη

ρωμαϊκή εποχή. Σε αντίθεση με τις μονομαχίες,  όπου οι θεατές ήταν αμέτοχοι,  στο νέο

τηλεοπτικό παιχνίδι συμμετέχουν, αν και έμμεσα, ενεργά, καθώς η ετυμηγορία τους είναι

αυτή που αναδεικνύει τελικά τον νικητή. 

Στη χώρα μας η επιτυχία του «BigBrother» είναι δεδομένη. Εκατοντάδες χιλιάδες

Έλληνες παρακολουθούν το «παιχνίδι» και συμμετέχουν τηλεφωνικά, καθότι τελικός κριτής

είναι το κοινό, το οποίο και αποφασίζει ποιος τελικά θα είναι ο νικητής. Λέγεται μάλιστα

πως  τα  τηλεφωνήματα  των  τηλεθεατών  αποφέρουν  κάθε  φορά  πολύ  μεγάλα  κέρδη!

Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική κοινωνία στερείται αντανακλαστικών,

καθότι, όχι μόνον δεν αντιδρά στο νέο αυτό φαινόμενο απαξίωσης της κοινωνικής ζωής,

αλλά, αντίθετα, απολαμβάνει το θέαμα. 

Καθώς  το  κοινό  έχει  λίγο  ή  πολύ  εξοικειωθεί  με  τα  γνωστά  «ριάλιτι  σόου»

διασκεδάζοντας κυριολεκτικά με τη δυστυχία των άλλων, αδυνατεί να αντισταθεί στη νέας

μορφής οφθαλμολαγνεία1. Στο όνομα της δημοσιότητας, της επωνυμίας και του χρήματος

(τρία από τα βασικά γνωρίσματα της εποχής μας),  δεν είναι  λίγοι  εκείνοι  που σπάζουν

καθημερινά το φράγμα του αυτοσεβασμού, για να μετατραπούν σε κλόουν, ικανοποιώντας

έτσι τις ηδονοβλεπτικές επιθυμίες του κοινού. […]

[…] Το σύνδρομο της κλειδαρότρυπας που χαρακτηρίζει την εκπομπή ο «Μεγάλος

Αδελφός» υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οδηγεί στην έκπτωση της κοινωνικής

ζωής τόσο των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά όσο και εκείνων που παρακολουθούν

1 αρρωστημένη αγάπη για το θέαμα



την  εκπομπή,  σε  μια  εποχή  όπου,  έτσι  και  αλλιώς,  οι  ανθρώπινες  αξίες  βάλλονται

πανταχόθεν, στο όνομα ενός άκρατου και αδιέξοδου ατομικισμού. 

Εκπομπές όπως αυτή του «Μεγάλου Αδελφού» απειλούν πάνω από όλα τους νέους

και  ειδικότερα  τα  παιδιά,  καθώς  προβάλλουν  άκρως  αρνητικά  στερεότυπα  κοινωνικής

συμπεριφοράς.  Αν  και  η  ιδιωτική  ζωή  των  ανθρώπων  δεν  παραβιάζεται  από  νομική

τουλάχιστον άποψη από τέτοιου είδους εκπομπές, καθότι ο καθένας μας είναι ελεύθερος

να  τις  παρακολουθήσει  ή  όχι,  το  πρόβλημα  ωστόσο  παραμένει,  στο  βαθμό  που

υπονομεύεται  συστηματικά  και  αθόρυβα  κάθε  έννοια  ιδιωτικότητας  με  την  ευρύτερη

σημασία του όρου. 

Κείμενο 2

Φάροι

Το  ποίημα  είναι  του  Ιάπωνα  Νάκα  Τάρο, μετάφραση:  Λ.  Σκαρτσή,  Πηγή:  Παγκόσμια  ποιητική

ανθολογία «Ταξίδι στην ποίηση», Ναυτίλος.

Οι φάροι μοιάζουν με τους ποιητές

που κοιτάνε μόνο επικίνδυνα πράγματα

-μια παλίρροια που πλησιάζει

Οι ποιητές μοιάζουν με τους φάρους

ζώντας την αγωνία

χτίζουν τη μοναξιά τους

Επειδή το φως τους

το κλέβει πάντα η απόσταση

το εσωτερικό τους

είναι πιο βαθύ από κάθε σκοτάδι.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1( μονάδες 35 )

1ο υποερώτημα ( μονάδες 10 )



Σε 40-50 περίπου λέξεις να παρουσιάσεις τα στοιχεία των ριάλιτι σόου που καταγγέλλει ο

αρθρογράφος στο Κείμενο 1. 

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας επιχειρεί μια σύγκριση. Ποια είναι

αυτή (μονάδες 5) και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί (μονάδες 5); 

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

«ριάλιτι σόου», «εξομολογητικά», «παιχνίδι»

Να σχολιάσεις τη χρήση των εισαγωγικών στις παραπάνω λέξεις ή φράσεις του Κειμένου 1.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Να εκφράσεις σε 100-150 λέξεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου για τη σχέση των ποιητών

με τους φάρους, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Κείμενο 2. 

Μονάδες 15


	Κείμενο 1

