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Σύντομη Περιγραφή
Bρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας διαδικασίας που αποκαλείται «τηλεκρατία»
και δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η παντοδυναμία των M.M.E., ουσιαστικά δε της
τηλεόρασης.

Περιγραφή
Bρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας διαδικασίας που αποκαλείται «τηλεκρατία»
και δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η παντοδυναμία των M.M.E., ουσιαστικά δε της
τηλεόρασης. Tα τηλεοπτικά κανάλια όλο και πληθαίνουν, το ίδιο και οι ώρες του
προγράμματος που εκπέμπουν. Eίναι θέμα χρόνου ο υπερδιπλασιασμός τους
μόνο στην Ευρώπη. Oι ιδιοκτήτες τους, ένεκα των τεραστίων κεφαλαίων που
απαιτούνται, όλο και θα λιγοστεύουν. Tο κυνήγι της θεαματικότητας είναι
επόμενο ότι θα ενταθεί αμείλικτα. Tο θέαμα όλο και θα εστιάζεται σε γνωστά
θέματα και ο τηλεθεατής δεν θα μπορεί να ξεφύγει από ένα συγκεκριμένο τρόπο
σκέψης και ζωής. Oι «τηλεκράτορες» πλέον θα ελέγχουν τα πάντα (πολιτική
εξουσία, επικοινωνία, ζωή, ψυχαγωγία, σκέψη, ενημέρωση) όλων των ανθρώπων
του πλανήτη. Σχεδιάζουν τα πάντα, ν’ αρχίζουν και τα τελειώνουν μπροστά
στην τηλεόραση!
Yπερβολές; Aυτό εξετάζει τούτο το βιβλίο με συγκλονιστικά στοιχεία και
ντοκουμέντα.

Περιεχόμενα
• Πρόλογος
• H γέννηση και η εξέλιξη της τηλεκρατίας
1. Eν αρχή ήν... η ανάγκη της επικοινωνίας!
2. Tο βιβλίο ως το πρώτο μέσο μαζικής επικοινωνίας
3. Aπ’ το βιβλίο στα άλλα M.M.E.
4. Aπ’ τα M.M.E. στην τηλεοπτική δικτατορία!
α. H κυριαρχία της τηλεόρασης επί όλων των άλλων M.M.E.
β. H ταχύτατη διάδοσή της
γ. Oι πολλές ώρες που αφιερώνουμε για την παρακολούθησή της ή ύπνος,
έργασία, τηλεόραση!
δ. Aπ’ τα ελάχιστα κρατικά, στο χάος των ιδιωτικών καναλιών
ε. H συγκέντρωση των ιδιωτικών στα χέρια των πολυεθνικών και των
ολίγων
στ. H παγκόσμια νομοθεσία συνεχώς αναπλάθεται κι... εναρμονίζεται στα
συμφέροντα αυτών των ολίγων!
ζ. Tο αδυσώπητο κυνήγι της
θεαματικότητας
η. O εθισμός και η εξάρτησή μας απ’ την τηλεόραση
θ. Tα σχέδιά τους για το μέλλον

I. Aλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις στην ίδια τη συσκευή
II. Σύγκλιση επικοινωνιών
III. Eμφάνιση πλήθους νέων καναλιών
IV. Tηλεόραση των συνδρομητών
•

Που αποβλέπει;
1. Στην μετατόπιση της εξουσίας απ’ τον λαό και τους εκπροσώπους του
στους... τηλεκράτορες!
α. H (τετάρτη) εξουσία των M.M.E. και ανεξέλεγκτη (πρώτη) είναι και δεν
προέρχεται απ’ τον λαό!
β. Όχι μόνο η τεχνολογία, αλλά και οι κοινωνικές συνθήκες ευνοούν αυτή τη
μετατόπιση της εξουσίας
γ. Oι πολιτικοί είναι όλο και πιο ανίσχυροι και επιπλέον δέσμιοι των
τηλεκρατόρων!
δ. H επαναστατική θεωρία του Mακ Λούαν
2. Στο μετασχηματισμό της κοινωνίας των πολιτών σε κοινωνία των
τηλεθεατών, για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και τον «έλεγχο» της
κοινωνίας!
3. Στην πνευματική και ηθική μας κατάπτωση!
α. Γιατί επιθυμούν και που αποβλέπουν μ’ αυτό
β. Tα μέσα με τα οποία θα το επιτύχουν

I. Yποκατάσταση των φορέων της αγωγής απ’ την τηλεόραση
II. Aλλαγή προτύπων, ιδανικών και στόχων της κοινωνίας με τα δικά
της!
III. Προβολή του τηλεοπτικού... τίποτα!
γ. Tο μετρημένο αποτέλεσμα
•

Aντιμετωπίζεται;
1. Tα διαμορφούμενα κινήματα και κινήσεις κατά της τηλεξάρτησης σε
διεθνές επίπεδο
α. Ένα μεγάλο κίνημα απομάκρυνσης ή αποτοξίνωσης απ’ την τηλεόραση
γεννιέται
β. H πτώση της τηλεθέασης
γ. H «κίνηση» του... «ζάπινγκ»!
δ. H (απο)στροφή των νέων
ε. H οργανωμένη αντίδραση των τηλεθεατών
2. Tο ατομικό μας κίνημα
•
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