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Το ότι εργάζεσθε σκληρά και µε συνέπεια, δε 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 Μεξικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι για
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ν' αποφύγουν την αποµόνωση σε σηµαντικά δηµόσια ζητήµατα (όπως η
υποστήριξη πολιτικών κοµµάτων), 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.
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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 ζητήµατος, βλ.
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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. Πριν µισό αιώνα η θεωρία αυτή
ήταν κυρίαρχη. Η συµµετοχή του ανθρώπου στη γλώσσα ως οργάνου
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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. Από την άποψη αυτή συν-
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επάγεται 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,

1

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 επάγγελµα
του/της δασκάλου/ας πρέπει να ασκείται καθηµερινά επί πολλές ώρες.
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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 µελέτη πάνω στο βιβλίο του
Τσόµσκυ. Ένας εµφύλιος πόλεµος σηµαίνει σύγκρουση οµοεθνών
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µεταξύ τους. Το διάσηµο και αναγνωρισµένο επιστήµονα υποδέχθηκε ο
πρόεδρος του τµήµατος. Αυτό δε είναι ένα παράδειγµα ελλιπής πρότασης. Του χρόνου αναµένονται πολλά περισσότερα ερευνητικά κονδύλια.
Οι διάφορες συζητήσεις για την ποιότητα του πολιτισµού δεν έχουν
επηρεάσει, τοσο την ευρύτερη ανάπτυξη των ιδεών που αφορούν στη
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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 σπουδαστές, σας δίνονται πολλές γνώσεις. Το
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σεµινάριο συγγραφής δηµοσιογραφικών κειµένων παρακολούθησαν
ευάριθµοι σπουδαστές· τόσοι πολλοί σπουδαστές καιρό είχαν να
συγκεντρωθούν σε αίθουσα. Είναι φανερό ότι οι σπουδαστές µας θέτουν
ψηλούς στόχους. Γι' αυτό κι οι καθηγητές τούς περιβάλουν µε πολύ
αγάπη· την οποία ανταποδίδουν µε θαυµασµό. Γι’ αυτούς που θέλουν να
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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 επιζητεί να παρέµβει στα δρώµενα), η ανταπόκριση
του κοινού αποτελεί ένα σταθερό πρόβληµα που τους προκαλεί
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ανασφάλεια. 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
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«ακατανόµαστος». Οι πολίτες παραµένουν ανηµέρωτοι σε ζητήµατα
οικονοµικής

και

περιβαλλοντολογικής

πολιτικής.

Το

2008

παρατηρήθησαν και πάλι «επιλεκτικές» ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών.
Το µείζον ζήτηµα στα µήντια ήταν η αποστρατικοποίηση της Γεωργίας,
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οι αρχές της οποίας µεγένθυναν το ζήτηµα στον ΟΗΕ, προσπαθώντας να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των φιλορωσσικών κρατών. Ο νέοφιλελευθερισµός είναι ο κοινός παρανοµαστής της πολιτικής των δύο
κοµµάτων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αποφάσισαν να µην
παρασταθούν στην εκδήλωση των µελών ∆ΕΠ. Ο Γεωργιάς στις
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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
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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 Εκπαίδευσης
ενάµισι χρόνο πριν, παλινωδούσαν µεταξύ άκρατου παρεµβατισµού και
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ελενχόµενου φιλελευθερισµού. ∆ύο παγκόσµιοι πολέµοι έγιναν την
εκατονταετηρίδα που πέρασε. Το ακίνητο που κληροδότησε από τον
θείο του το κληρονόµησε σε ένα ίδρυµα ανιάτων. Η ωρίµανση των
συνθηκών αυτοχρηµατοδότησης στο διατραπεζικό σύστηµα επέτασε
τότε να ληφθούν γενναία µέτρα υπέρ των παραγωγών. Τον ανακήρυξαν
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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.
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