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

Το ότι εργάζεσθε σκληρά και με συνέπεια, δε σημαίνει ότι εργάζε-

στε αποδοτικά. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα επεξεργάζονται από τον 

χρήστη με μεγάλη ευκολία. Φαινόμενα όπως αυτά έχουν παρα-

τηρηθεί μόνο στις χώρες της Νικαράγουας και του Μεξικό. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι για ν' αποφύγουν την απομόνωση σε 

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. Δεν 

χρειάζεται να δουλέψετε επάνω από τρεις ώρες. Προτού να 

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-

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

Seriousness of Play", NY: Performing Arts Journal Publications 

(1982). Οταν η ΠΓΔΜ ανακηρύχτηκε ως ανεξάρτητο κράτος, 

πολλοί έσπευσαν να την αποκηρύξουν. Εργάζεται σαν λέκτορας· 

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

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 

συχνά και πανταχού παρόν είναι τα γλωσσικά λάθη. Ο φόρος 

εισοδήματος συγγραφικών δικαιωμάτων εκπίπτεται μέχρι το ποσό 
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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 

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. Δεν συνδράμει κανένας λόγος 

για την ίδρυση σχολής επικοινωνίας. Όταν κανείς εξασκεί το 

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-

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 

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 

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-

βολο δεν είναι μόνο μέσο που απλά ικανοποιεί κάποιες βιοτικές 

ανάγκες, αλλά και όχημα πολλαπλών πολιτισμικών και κοινω-
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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 

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 άλλα12, όταν ακόμη επισημαίνει ότι οι 

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-

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 

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-

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.». Ορισμένες 

αγοροπωλησίες είναι δυνατές μόνο μέσο πιστωτικής κάρτας. Ο 

πολιτικός αυτός είναι γνωστός και ως «ακατανόμαστος». Οι 

πολίτες παραμένουν ανημέρωτοι σε ζητήματα οικονομικής και 

περιβαλλοντολογικής πολιτικής. Το 2008 παρατηρήθησαν και πάλι 
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«επιλεκτικές» ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Το μείζον ζήτημα 

στα μήντια ήταν η αποστρατικοποίηση της Γεωργίας, οι αρχές της 

οποίας μεγένθυναν το ζήτημα στον ΟΗΕ, προσπαθώντας να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των φιλορωσσικών κρατών. Ο νέο-

φιλελευθερισμός είναι ο κοινός παρανομαστής της πολιτικής των 

δύο κομμάτων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αποφάσισαν να μην 

παρασταθούν στην εκδήλωση των μελών ΔΕΠ. Ο Γεωργιάς στις 

πρόσφατες εργασίες του (2005 και 2007) διατυπώνει ένα 

συνοθύλευμα απόψεων ως αναφορά την αύξηση της εκλογικής 

επίδρασης των μειονοψηφιών. Οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών 

χωρών καλούνται να ενσκήψουν στα προβλήματα που εγκύπτουν 

κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητος. Στους 

λογοτεχνικούς κύκλους ήταν γνωστός με το παρώνυμο «ο 

εκτελεστής». Το πρόβλημα που υποφώσκει στην μετεκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών καλείται τώρα να διελευκάνει ο Υπουργός 

Παιδείας, του οποίου οι απόψεις, παρεπιπτόντως, όπως 

εκφράστηκαν στην ημερίδα των Συμβούλων Σχολικής Εκπαίδευ-

σης ενάμισι χρόνο πριν, παλινωδούσαν μεταξύ άκρατου παρεμβα-

τισμού και ελενχόμενου φιλελευθερισμού. Δύο παγκόσμιοι 

πολέμοι έγιναν την εκατονταετηρίδα που πέρασε. Το ακίνητο που 

κληροδότησε από τον θείο του το κληρονόμησε σε ένα ίδρυμα 

ανιάτων. Στην συνάντηση κάλεσαν αδιάκριτα όλους τους 

εκπρόσωπους των κομμάτων, και κατ’ αρχήν τους εκπροσώπους 

των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η ωρίμανση των συνθηκών 

αυτοχρηματοδότησης στο διατραπεζικό σύστημα επέτασε τότε να 

ληφθούν γενναία μέτρα υπέρ των παραγωγών. Τον ανακήρυξαν 

εθνικό ευεργέτη και τον επιδαψίλευσαν με μεγάλες τιμές και 

εγκώμια. Τα περισσότερα παραδείγματα που λίθος επί λίθου 

σωρεύονται στους διάφορους οδηγούς σωστής χρήσης είναι 

φτιαχτά και υπερβολικά διδακτικά. Οι Shoemaker και Reese 

(1991, σ. 96) συμπέραιναν ότι «αυτή η πρόταση, επιτέλους, δεν 

έχει κανένα λάθος»! 
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