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Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

 Ζ έλλνηα ηεο Υςειήο Τέρλεο δηακνξθώλεηαη θαηά ην 19
ν
 αηώλα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

έλλνηα ηεο Μαδηθήο Κνπιηνύξαο θαη πξνζδηνξίδεη ην ζύλνιν ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ είλαη από 

άπνςε αηζζεηηθήο αλώηεξα από άιια θαη πξννξίδνληαη λα θαηαλαισζνύλ από κία 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θάζηα. 

Μαδηθή θνπιηνύξα  

Ζ επνρή,  πνπ αθνινπζεί ηε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα κέζα ηνπ 

19
νπ

 έσο ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ραξαθηεξίδεηαη από κηα αύμεζε ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη 

ηεο αζηηθνπνίεζεο. Τα ιατθά ζηξώκαηα δηαδέρνληαη ηελ παξαδνζηαθή αξηζηνθξαηία ζηα 

θέληξα εμνπζίαο θαη απνθηνύλ πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

Παξάιιεια,  ε αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (mass media)  θαη ν εθκεραληζκόο 

ηεο ηππνγξαθίαο ζπληεινύλ ζηην εςπεία διάδοζη ηων πολιηιζμικών πποϊόνηων. 

          Τηο δηαξθώο δηνγθνύκελεο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο ησλ θαησηέξσλ ηάμεσλ έξρνληαη λα 

θαιύςνπλ λέεο «βηνκεραλίεο πνιηηηζκνύ», πνπ παξάγνπλ πξντόληα επξείαο απήρεζεο θαη 

θαηαλάισζεο,  αιιά ακθίβνιεο πνηόηεηαο.  

Ζ εκπνξεπκαηνπνηεκέλε απηή παξαγσγή πνιηηηζκηθώλ πξντόλησλ, θαζνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

καδηθήο θνπιηνύξαο θαη ζεκαηνδνηείηαη από, ηε δηάδνζε ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ ξαδηνθώλνπ, 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο θσλνγξαθίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθηινύο ηύπνπ θαη ηεο 

παξαινγνηερλίαο. http://users.sch.gr/ikomninou/culture%201.htm 

Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο 

 

Ο πνιηηηζκόο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή πξόνδν, ηνλ νξζνινγηζκό 

θαηηελ ηερληθόβηνκεραληθή αλάπηπμε θαη θνξηίδεηαη κε αξλεηηθή έλλνηα, θαζώοηαπηίδεηαη κε 

ηελ εθβηνκεράληζε θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηεο ζπλέπεηεο ζηε θύζε θαηηνλ άλζξσπν.  

Κνπιηνύξα: ην ζύλνιν ηηο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ ιανύ 

Ζ  θ ν π ι η ν ύ ξ α  ζπλπθαίλεηαη κε ηηο αμίεο ηεο πλεπκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο, 

ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο θαη ηαπηόηεηαο, θνξηίδεηαη ζεηηθά, θαζώο ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλύςσζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ θαη αληηπαξαηίζεηαη ζην ζαξσηηθό πιηζκό θαη 

σθειηκηζκό ηνπ ηερλνινγηθνύ πνιηηηζκνύ. 

Ζ πςειή ηέρλε είλαη πάληνηε ε ηέρλε πνπ θαηαλαιώλεη κηα ειίη, κηα θνηλσληθή κεηνςεθία ε 

νπνία θαηέρεη κηα πξνλνκηαθή ζέζε ζε κηα ηεξαξρηθά δνκεκέλε θνηλσλία 

Ζ καδηθή θνπιηνύξα θαηαθξίλεηαη έληνλα γηα ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηεο, ε νπνία ππαθνύεη 

ζηα ζρήκαηα ηεο βηνκεραληθήο καδηθήο παξαγσγήο.  

.http://www.academia.edu/ 

Φακειήο πνηόηεηαο ηέρλε/ θίβδειε ηέρλε: Καιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από θνηλνηνπία, ρακειή πνηόηεηα, ηππνπνίεζε, κηκεηηζκό 

Μαδηθή θνπιηνύξα: Εκθπάζεηαι κςπίωρ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (βίαηεο ηαηλίεο, ηαηλίεο 

δξάζεο, πεξηπέηεηαο, αηζζεκαηηθέο, επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θ.ιπ.), ζηα ζίξηαι ηεο 

ηειεόξαζεο, ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο (ζνπμέ), ζηα βηβιία (κπεζη ζέιεξ) , ζηελ  

παξαινγνηερλία δειαδή κπζηζηνξήκαηα (αηζζεκαηηθά, αζηπλνκηθά, επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο), θόκηθο.  

Διάθοποι οπιζμοί είναι: 

 «Μαδηθή είλαη ε θνπιηνύξα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κάδα θαη γηα ην πιαηύ θνηλό. Ζ 

καδηθή θνπιηνύξα δελ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγείηαη από ηηο κάδεο αιιά απηή πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη κε βηνκεραληθό ηξόπν γηα λα θαηαλαισζεί απ’απηέο. (Βαζηιείνπ, 
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Σηακαηάθεο, 1992:237) Ζ καδηθή θνπιηνύξα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πνηνηηθή 

θνπιηνύξα (ή αιιηώο πςειή θνπιηνύξα) ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή από θαη 

πξννξίδεηαη γηα κία εθιεθηή κεηνςεθία. 

 Τα πξνβαιιόκελα θαη επηβαιιόκελα πνιηηηζηηθά πξόηππα από ηα καδηθά κέζα 

ελεκέξσζεο. Ο όξνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ θαηαλαισηηθό, πιηζηηθό θαη 

αληηπλεπκαηηθό ηξόπν δσήο πνπ πξνσζείηαη σο θπξίαξρε αμία ζηηο βηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο. 

 Το ζύνολο ηων ηςποποιημένων πολιηιζηικών πποϊόνηων πνπ πξνζθέξνληαη από ηε 

βηνκεραλία ηεο ςπραγσγίαο γηα θαηαλάισζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλό λα γεκίζεη ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ηνπ 

 Ζ Μαδηθή θνπιηνύξα πξνέθπςε από ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα πνπινύλ  

πνιηηηζηηθά πξντόληα ζηηο αθππληζκέλεο κάδεο κε ζθνπό ηελ παζεηηθνπνίεζή ηνπο.  

 Ζ καδηθή θνπιηνύξα, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ εμάιεηςε ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηεο 

ππαίζξνπ θαη ησλ παξαδνζηαθώλ πόιεσλ θαη έβαιε ζην πεξηζώξην ηε γλήζηα, 

απζεληηθή ηέρλε, θαηαζθεπάζηεθε γηα λα γεκίζεη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ ζύγρξνλνπ 

αλζξώπνπ. (Από ηελ εηζαγσγή ζην: Αληόξλν, Λόβεληαι, Μαξθνύδε, Φνξθράηκεξ, 

Τέρλε θαη καδηθή θνπιηνύξα, επηινγή θεηκέλσλ, κεηάθξαζε θαη εηζαγσγή Εήζεο 

Σαξίθαο, εθδ. Ύςηινλ, Αζήλα, 1984) 

 Γηα ηνπο λεόηεξνπο κειεηεηέο ηα καδηθά κέζα ζπγθξνηνύλ κηα πνιηηηζηηθή 

βηνκεραλία, ε νπνία «κε αθεηεξία ην ίδην ην καδηθό κέζν» (J. Baudrillard) παξάγεη 

εθήμεπα και επίκαιπα «πολιηιζηικά πποϊόνηα» -κε ηδεαηή ίζσο αλαθνξά ζε έξγα 

ηεο απζεληηθήο θνπιηνύξαο-, θξνληίδνληαο ηαπηόρξνλα γηα ηελ απνξξόθεζε θαη ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο.  

 Με ηον όπο «μαζική κοςληούπα» νη λεόηεξνη κειεηεηέο ζέιεζαλ λα ππνδειώζνπλ 

ηνπο ηύπνπο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, εκπεηξίαο, ηδενινγίαο θαη ηξόπνπ δσήο, 

ππνβνιήο, αληίιεςεο θαη έθθξαζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ, γλώζεο, ζθέςεο θαη 

ζπλαηζζήκαηνο, πνπ παξάγνληαη από ηα […] κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (M. 

McLuhan): πρωηίζηως ηην ηηλεόραζη, αλλά και ηο ραδιόθωνο, ηον 

κινημαηογράθο, ηις μεγάλης κσκλοθορίας λαϊκιζηικές εθημερίδες και ηα «λαϊκά» 

περιοδικά, ηις διαθημίζεις και ηοσς δίζκοσς οριζμένης καηηγορίας μοσζικής. 

(Γιάννης Κωνζηανηέλλης , θιλόλογος, δρ. Πολιηικής Επιζηήμης) 

Σςνώνςμα 

 Καιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα (θζελά, ηππνπνηεκέλα, θαθόγνπζηα, επηειή, 

θνηλόηνπα, θαθέθηππα ) 

 πνιηηηζηηθά πξντόληα ≠ ππνπξντόληα 

 πνιηηηζηηθή παξαγσγή 

 καδηθή παξαγσγή 

 καδηθνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο 

 Τα παξαγόκελα από ηα ΜΜΔ πνιηηηζηηθά πξντόληα 

 παξαγσγή θνπιηνύξαο από ηα mass media. 

 Βιομηχαμία παραγωγής αισθητικώμ και πολιτιστικώμ προτύπωμ 

 

Κίηρ (ηο): Ζ ιέμε kitsch πξσηνεκθαλίζηεθε ζην Μόλαρν ην 1860, γηα λα πεξηγξάςεη ηα 

θζελά, θαη κάιινλ θαθόγνπζηα, έξγα ηέρλεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ιατθή θαηαλάισζε. 

Δίλαη ν ζπλώλπκνο όξνο ζηα Γεξκαληθά θαη ζεκαίλεη ηελ  θαθόγνπζηε κίκεζε ησλ πςειώλ 

αμηώλ ηεο ηέρλεο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή εύπεπησλ έξγσλ, πνπ δηαζηξεβιώλνπλ ηηο 
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αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ αλζξώπνπ, θνιαθεύνπλ ηε καηαηνδνμία ηνπ θαη δελ απαηηνύλ θακηά 

αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα. Ζ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο δελ είλαη ζαθήο. 

Μαζικό γούζηο: Τν ζύλνιν ησλ αηζζεηηθώλ αμηώλ πνπ επηβάιιεη ζην θνηλό ε καδηθή 

θνπιηνύξα 

Εμποπεςμαηοποιημένη ηέσνη: Ολνκάδεηαη ε θαιιηηερληθή παξαγσγή έξγσλ ρακειήο 

αηζζεηηθήο αμίαο πνπ σο θύξην ζθνπό δελ έρεη ηελ έθθξαζε ηνπ σξαίνπ  θαη ηελ αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα ηνπ θνηλνύ αιιά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θέξδνπο. 

Ποιοηική/γνήζια ηέσνη: Τα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειή 

αηζζεηηθή πνηόηεηα, πξσηνηππία, απζεληηθόηεηα, επξεκαηηθόηεηα, πλεπκαηηθή αλεμαξηεζία 

θαη ειεπζεξία 

Λαϊκή/παπαδοζιακή  ηέσνη:  είλαη απηή πνπ μεπεδά απζόξκεηα θαη αλεπηηήδεπηα κέζα από 

ην ιαό θαη όρη από νξηζκέλα άηνκα. Σπλδέεηαη ζηελά κε ηηο παιαηέο ζπλήζεηεο θαη ηηο 

παξαδόζεηο πνπ πνιιέο δηαηεξνύληαη δσληαλέο ζε αξθεηά κέξε ηεο Διιάδαο.   Ζ ειιεληθή 

ιατθή ηέρλε εθδειώλεηαη θπξίσο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ηε ιατθή δσγξαθηθή θαη ηελ 

εηθνλνγξαθία, ηε καξκαξνγιππηηθή θαη ηε ρεηξνηερλία, δειαδή ζηα ξνύρα, ζηελ πθαληηθή, 

ζηα θεληήκαηα, ζηε δαληεινπνηία, ζηα ζηακπσηά πθάζκαηα, ζηα πέηζηλα είδε, ζηελ 

θεξακηθή, ηε κεηαιινπξγηθή, ηελ αξγπξνρνΐα, ηελ μπινηερλία, ηελ μπινγιππηηθή θιπ. 

Δηδηθόηεξα ε ινγνηερλία αλαθέξεηαη ζε παξνηκίεο, παξακύζηα, δεκνηηθά ηξαγνύδηα, 

ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, κύζνπο.Livepedia 
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Γηαθνξέο ηεο γλήζηαο ηέρλεο από ηε καδηθή θνπιηνύξα 

 

Γλήζηα ηέρλε Μαδηθή θνπιηνύξα 

Καιιηηερληθά ππνπξντόληα 

Φαξαθηεξηζηηθά 

Πξσηνηππία ζηε ζύιιεςε ηνπ ζέκαηνο, 

επξεκαηηθόηεηα. 

Καινδνπιεκέλν  έξγν. 

Διεύζεξε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

Γηαρξνληθή αμία 

Απζεληηθόηεηα 

Μνλαδηθόηεηα 

 

Τππνπνηεκέλε, καδηθή παξαγσγή Κνηλόηνπν, 

ηεηξηκκέλν έξγν. 

ρακειό αηζζεηηθό επίπεδν ησλ 

θαιιηηερληθώλ ππνπξντόλησλ  

Πξνρεηξνθηηαγκέλν 

Δπηθαηξηθό, ηεο κόδαο. 

Ζ εκπνξεπκαηνπνηεκέλε ηέρλε εμππεξεηεί ηελ 

πξνρεηξόηεηα, ην γξήγνξν, ην επηθαλεηαθό θαη 

επνπζηώδεο. 

Σηεξείηαη ζπλαηζζήκαηνο θαη επαηζζεζίαο  

σπερβολική τρήζη κάθε είδοσς εθέ 

Κίλεηξα-Σθνπόο 

 

Γεκηνπξγηθή θαληαζία 

Ταιέλην 

Αλαγλώξηζε-δηάθξηζε 

Δπηθνηλσλία 

Δμσηεξίθεπζε ηδεώλ, ζπλαηζζεκάησλ 

 

Λεηηνπξγεί κόλν ζην βσκό εμππεξέηεζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ  

Πξνβνιή θαη δηάδνζε αξρώλ, πξνηύπσλ θαη 

αμηώλ δσήο, πνπ ππεξεηνύλ ηα ζύγρξνλα 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 
ζπκθέξνληα (Μ. Duverger). 

 

Απνηειέζκαηα 

Πλεπκαηηθά, αηζζεηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, ςπρηθά 

Ζ πνηνηηθή ηέρλε εθπέκπεη  κήλπκα 

θνηλσληθό, εζηθό, θηινζνθηθό, πνιηηηθό, 

πςειέο αμίεο, πξνβάιιεη ηελ εηθόλα ελόο 

θαιύηεξνπ θόζκνπ. 

Πξνβιεκαηίδεη 

Δπαηζζεηνπνηεί 

Δθιεπηύλεη ηα θαιαηζζεηηθά θξηηήξηα 

Βειηηώλεη ηα άηνκα θαη ηνπο ιανύο. 

Αλαδεηθλύεη πξνβιήκαηα, ζπλδέεη ην 

παξόλ κε ην παξειζόλ. 

Μεηαηξέπεηαη ε  ηέρλε ζε θαηαλαισηηθό 

πξντόλ θαη ππνβαζκίδεηαη  ε  αηζζεηηθήο ηεο 

αμίαο 

πξνζθνξά εύθνιεο  δηαζθέδαζεο, αλώδπλεο  

ηέξςεο θαη απιήο εθηόλσζεο 

Δθρπδατδεηαη ε αηζζεηηθή 

Αθξσηεξηάδεηαη ε νκνξθηά θαη ε 

δεκηνπξγηθόηεηα 

Σπληειεί ζηνλ πλεπκαηηθό ζθνηαδηζκό.  

Μέζα από ηα έηνηκα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνβάιινληαη  λεθξώλεηαη ε θαληαζία θαη ν 

πξνβιεκαηηζκόο. 

Σπληειεί  

ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη 

πνιηηηζκηθή νπηζζνδξόκεζε, αηόκσλ θαη ιαώλ. 

Σηελ απνπζία νξακάησλ, πςειώλ ηδαληθώλ, 

πξννπηηθώλ γηα πνηόηεηα δσήο. 

 Δληζρύεη εληάζεηο, ζπγθξνύζεηο, πάζε, 

επηζεηηθά έλζηηθηα δηόηη, ε απνπζία ηεο  

απζεληηθήο ηέρλεο ζεκαίλεη ηελ αδπλακία 

εθιέπηπλζεο ησλ ελζηίθησλ. 
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Απζεληίεο γηα ηεθκήξηα 

Έξεπλεο αλαδεηθλύνπλ ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηόζν ηεο κνπζηθήο όζν θαη ησλ ηξαγνπδηώλ 

ζηε δσή ησλ παηδηώλ ήδε από ηε λεπηαθή ηνπο ειηθία 

 

Οη κνπζηθέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο θαίλεηαη λα πξνηηκώληαη από άηνκα εθεβηθήο ειηθίαο 

 

νη έθεβνη θαίλεηαη λα αμηνπνηνύλ ζεκαληηθό κέξνο από ηνλ ειεύζεξό ηνπο ρξόλν ζηελ 

ηειεόξαζε θαη ζην δηαδίθηπν, ελώ αθηεξώλνπλ ιηγόηεξν ρξόλν ζηελ αλάγλσζε εμσζρνιηθώλ 

εληύπσλ 

Πιήζνο εξεπλώλ αλαδεηθλύεη όηη νη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζε δηαδηθηπαθά θεηκεληθά είδε 

καδηθήο θνπιηνύξαο θπξίσο γηα ςπραγσγηθνύο ιόγνπο 

 

Δζηηάδνληαο ζηα έληππα εμσζρνιηθά θείκελα καδηθήο θνπιηνύξαο, ε πξνηίκεζε ησλ 

καζεηώλ ζηα θόκηθο αλαδεηθλύεηαη ήδε από ηε λεπηαθή ηνπο ειηθία, ζηνηρείν πνπ 

παξαηεξνύλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Marsh et al. (2005: 43). 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jsp 

 

Σςνθήκερ πος εςνοούν ηην εξάπλωζη ηηρ μαζικήρ κοςληούπαρ 

 

Αιζθηηική αγωγή-καλλιηεσνική δημιοςπγία 

 Σήκεξα ε ηέρλε δε βξίζθεη πξόζθνξν έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί. 

 ε ειιηπήο  αηζζεηηθή αγσγή ηνπ θνηλνύ θαη ε κε εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ πςειή ηέρλε.  

Οι θοπείρ αγωγήρ όπσο ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα  

 δελ πξνάγνπλ ηελ θαιιηηερληθή επαηζζεζία θαη παηδεία. 

 Ο ηερλνθξαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

ΜΜΕ  

 Σπλερήο πξνβνιή ησλ θαιιηηερληθώλ ππνπξντόλησλ απ’ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

θαη ηε δηαθήκηζε. 

 ε θπξηαξρία ησλ εηδώισλ, ησλ ιαλζαζκέλσλ θαη εθήκεξσλ πξνηύπσλ  

Εμποπεςμαηοποίηζη ηηρ ηέσνηρ 

 Ζ επηδίσμε  γξήγνξεο θαη εύθνιεο επηηπρίαο από ηελ πιεπξά ησλ θαιιηηερλώλ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο (δηζθνγξαθηθέο, θηλεκαηνγξαθηθέο, θηι. 

εηαηξείεο) πνπ παξάγεη κε καδηθό ηξόπν θαιιηηερληθά πξντόληα επηεινύο αμίαο. 

Χαπακηηπιζηικά ηηρ εποσήρ 

 Τα κεραληθά  δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξώπνπ αληηθαηέζηεζαλ ηελ απζόξκεηε θαη 

απζεληηθή δεκηνπξγία κε ην ρέξη, ηελ ςπρή θαη ην ζπλαίζζεκα. 

 Ζ απνπζία εξεζηζκάησλ θαη παξαζηάζεσλ ζηηο απξόζσπεο κεγαινππόιεηο. 

 Ζ απνμέλσζε από ηελ παξάδνζε θαη ηε ιατθή ηέρλε 

 Ζ μελνκαλία 

 Γεληθόηεξε θξίζε αμηώλ 

 Ζ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηνπ ηερλνθξαηηθνύ εηο βάξνο ηνπ πλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ 

 Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο, ν κεραληζηηθόο ηξόπνο δσήο, ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ  

 

http://www.altera-pars.gr/ 

http://mpsaraki.blogspot.gr/2013/09/blog-post.html 

http://eapilektoi.blogspot.gr/2010/06/10_22.html 

 

 

 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jsp
http://www.altera-pars.gr/
http://mpsaraki.blogspot.gr/2013/09/blog-post.html
http://eapilektoi.blogspot.gr/2010/06/10_22.html
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Κξηηήξην 

Ζ καδηθόηεηα ηεο ηειεόξαζεο «ερζξεύεηαη» ηελ Τέρλε 

 

Θέκαηα θαη ινγηθέο 

ζρέζεηο ησλ 

πιεξνθνξηώλ 

Σηελ επνρή καο, ζηελ θνηλσλία ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο, ε Τέρλε 

έρεη ππνζηεί βαζύηαηεο αιιαγέο θαη αιινηώζεηο, ηόζν σο πξνο 

ηνπο ζεζκνύο, ηνπο κεραληζκνύο θαη ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο 

ηεο, όζν θαη σο πξνο ηε θύζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Πνζνηηθά 

αιιά θαη πνηνηηθά ηα ΜΜΔ έρνπλ εδξαηώζεη κηα εγεηηθή ζέζε 

ζηελ πνιηηηζηηθή ζθαίξα. Τα ζύγρξνλα πνιηηηζηηθά πξντόληα 

παξάγνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο από άηνκα πνπ απνηεινύλ 

ζηειέρε ησλ ΜΜΔ ή κέζα ζηα νξγαλσηηθά πιαίζηα πνπ ζέηεη ε 

κνξθνινγία ησλ ζύγρξνλσλ καδηθώλ επηθνηλσληώλ. 

       Αιιά, αθόκα θαη όηαλ δελ παξάγνληαη από ηα ίδηα ηα Mέζα, 

ηα πξντόληα ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο πξνσζνύληαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπο από ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Δίηε άκεζα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ δίζθσλ ή ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθώλ ή ηειενπηηθώλ δηαζθεπώλ ινγνηερληθώλ 

έξγσλ, είηε έκκεζα κέζσ ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο 

ηέρλεο, εθπνκπώλ ζρεηηθά κε ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηα έξγα ηνπο. 

Τν απνηέιεζκα ή πξντόλ απηώλ ησλ λέσλ ζεζκώλ θαη δηεξγαζηώλ 

πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο δελ είλαη απηό πνπ παξαδνζηαθά 

νλνκάδεηαη ηέρλε αιιά θάηη άιιν, έλα ηζηνξηθά ζρεηηθά 

πξόζθαην θαηλόκελν πνπ νη κειεηεηέο ζπρλά ην απνδίδνπλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ γεξκαληθνύ όξνπ Kitsch. 

         Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ πξντόλησλ απηήο ηεο 

θνπιηνύξαο είλαη ε καδηθή παξαγσγή ηνπο, θαζώο πξννξίδνληαη 

εμ νινθιήξνπ γηα κηα καδηθή αγνξά. Απηή ε καδηθνπνίεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο ζπλνδεύεηαη από κηα ζεηξά άιισλ 

ζεκαληηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Ζ καδηθνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζε 

θόξκνπιεο δνθηκαζκέλεο θαη εκπνξηθά επηηπρεκέλεο, νη νπνίεο 

επαλαιακβάλνληαη. 

        Ο όξνο Kitsch παξαηεξεί ν ζπγγξαθέαο Μίιαλ Κνύληεξα 

«πξνζδηνξίδεη ηε ζηάζε εθείλνπ πνπ ζέιεη λα αξέζεη πάζε ζπζία 

θαη ζηνλ κεγαιύηεξν δπλαηό αξηζκό». Οκσο γηα λα αξέζεη πξέπεη 

λα επηβεβαηώλεη απηό πνπ όινο ν θόζκνο ζέιεη λα αθνύεη. H 

ηειεόξαζε έρεη λα θαιύςεη έλα ζπλερώο απμαλόκελν αξηζκό 

σξώλ πξνγξάκκαηνο, σζηόζν δελ ππάξρνπλ αξθεηά θξέζθα θαη 

πςειήο πνηόηεηαο ηαιέληα γηα λα γεκίζνπλ κε λέα θαη πξσηόηππα 
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πξνγξάκκαηα απηέο ηηο ώξεο. Δηζη η εμπορική ηηλεόραζη είναι 

ζτεδόν καηαδικαζμένη να είναι μονόηονη, καηά κανόνα ρητή 

και ζηερεοησπική, παξόηη έρεη όια ηα θόληα θαη θπζηθά ηα 

ζρεηηθά θνλδύιηα γηα λα ηνλώζεη ηελ Τέρλε. 

     ΄Οκσο, ε καδηθή θνπιηνύξα είλαη κηα θάιπηθε επηθνηλσλία. Ζ 

ηέρλε είλαη ε απόιαπζε θαη ε αλαδεκηνπξγία ηεο δσήο, ελώ ε 

ηειεόξαζε... «αδηάθνξε ζηνλ πόλν, αλαίζζεηε ζηε ραξά, όιε ηε 

δσή ζηα θνηλά ραιάζκαηα ηεο θνηλνηνπίαο. Ο πόιεκνο, ην 

έγθιεκα, ν ζάλαηνο, όια ηα ίδηα όπσο ηα κπνπθάιηα κπίξαο. Καη 

ε ιεπηνκέξεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κηα θαύιε θσκσδία», όπσο 

αλαθέξεηαη ζε απόζπαζκα ηεο σδήο ζηελ ηειεόξαζε ζηελ ηαηλία 

ηνπ Σίληλετ Ληνύκεη, «The Network». 

Τεο Μειίλαο Σεξαθεηηλίδνπ* 

* Η Μελίνα Σεραθεηινίδοσ είναι επίκοσρη καθηγήηρια 

Κοινωνιολογίας ηων Μέζων Μαζικής Επικοινωνίας ζηο Πάνηειο 

Πανεπιζηήμιο. 

 

 

Δξσηήζεηο 

 

Α. Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100 ιέμεηο πεξίπνπ) 25 κ 

 

Β1. «η εμπορική ηηλεόραζη είναι ζτεδόν καηαδικαζμένη να είναι μονόηονη, καηά κανόνα 

ρητή και ζηερεοησπική» Να αλαπηπρζεί ε πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ. (80-90 ιέμεηο) 12 κ 

 

Β.2  

α) Με πνηα κέζνδν αλαπηύζζεηαη ε δεύηεξε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ;Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 8 κ 

 β) Πώο ζπλδένληαη νη ηξεηο πξώηεο παξάγξαθνη ηνπ θεηκέλνπ κεηαμύ ηνπο; 3 κ 

 

Β.3 Να δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε εηζαγσγηθώλ ζηηο παξαθάησ θξάζεηο: 3 κ 

  "πξνζδηνξίδεη ηε ζηάζε...δπλαηό αξηζκό" 

  "αδηαθνξε ζηνλ πόλν...θαύιε θσκσδία" 

  "The Network" 

 

Β4  Πνηα κέζα πεηζνύο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ; 

5 κ 

 

B.5 πιεηνλόηεηα, θξέζθα, πξσηόηππα, ηνλώζεη: Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο 

ηνπ θεηκέλνπ κε άιιεο ηζνδύλακεο λνεκαηηθά, ώζηε λα κελ αιινηώλεηαη ην λόεκα ηνπ 

θεηκέλνπ. 4 κ 
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Γ.  

1.Με αθνξκή ην παξαπάλσ άξζξν πνπ δηαβάζαηε ζηελ εθεκεξίδα, απνθαζίδεηε λα γξάςεηε 

έλα δηθό ζαο άξζξν γηα ην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηζεκαίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

καδηθήο θνπιηνύξαο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ ηα ΜΜΔ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ.  (500-600 ιέμεηο) 40 

κ 

 

2.Να γξάςεηε κηα επηζηνιή πξνο ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

νπνία λα ππνζηεξίδεηε όηη ε πξνπαγάλδα πνπ αζθεί ε ηειεόξαζε ππνβαζκίδεη πνιηηηζηηθά 

ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ απνθόπηεη από ηελ ηζηνξηθή ηνπ ζπλέρεηα θαη ηε ζπιινγηθή ηνπ δσή. 

(500-600 ιέμεηο) 40 κ 

 


