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Υλικό: Reality shows 

Τηλεοπτικός δαρβινισμός 

Της Μαριάννας Τζιαντζή 

Στις παραμονές της κρίσης, τα νούμερα τηλεθέασης έδειχναν ότι το ενδιαφέρον 
του κοινού για τα ριάλιτι είχε ξεθυμάνει. Όμως φέτος ένα κλασικό ριάλιτι, το 
«Survivor», αναγεννιέται από τις στάχτες του. 

«Γιατί τώρα;» αναρωτιέται κανείς. Γιατί, αφού αυτό το τηλεοπτικό είδος είχε 
κάνει τον κύκλο του, επιστρέφει στα μνημονιακά χρόνια και μάλιστα βρίσκει 

μεγάλη απήχηση; Μια εύκολη απάντηση είναι ότι οι τηλεθεατές το βλέπουν 
γιατί δεν έχουν τι άλλο καλύτερο να δουν. Μια άλλη απάντηση είναι ότι η πείνα 
στα χρόνια των μνημονίων δεν είναι μια ακραία, εξωτική κατάσταση αλλά το 
φάντασμά της πλανιέται πάνω από πολλά νοικοκυριά. 

Οι παίκτες πεινάνε στ’ αλήθεια. Επομένως, είναι μια παρηγοριά το να τους 
βλέπουμε να ζουν σαν ασκητές στην τηλεοπτική έρημο. Υπάρχουν και 

χειρότερα, λέμε. Άφθονες ήταν φέτος οι υποψηφιότητες για το «Survivor», 
όπως άφθονοι είναι οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. 

Αν και οι παίκτες δεν φορούν στολή, το μιλιταριστικό πνεύμα είναι παρόν -και 
όχι μόνο στα λεγόμενα αγωνίσματα που θυμίζουν ασκήσεις πεζοναυτών.  

«Το σώμα μου είναι το όπλο μου», λέει ο καλός φαντάρος. Και όπως το 
πυροβόλο όπλο πρέπει να είναι καλολαδωμένο, έτσι και το κορμί των παικτών 
πρέπει να είναι καλογυμνασμένο και στολισμένο με τατουάζ της αρεσκείας 
τους. Για την «επιβίωση του πιο προσαρμοσμένου» (survival of the fittest) 

μίλησε ο Δαρβίνος, όμως τόσο στον Αγιο Δομίνικο όσο και στον εργασιακό 
στίβο η καλή φόρμα, η fitness σε κάνει survivor, σε κάνει «απασχολήσιμο».  

Σήμερα το «Survivor» μάς διδάσκει ότι καμία ξεφτίλα, καμιά μικρή προδοσία, 
κανένα συναισθηματικό ξεγύμνωμα, κανένα κάρφωμα του διπλανού σου δεν 
είναι ντροπή προκειμένου να επιβιώσει κανείς. Η πειθαρχία, η τυφλή υπακοή 
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στους άνωθεν κανόνες, ακόμα και τους πιο γελοίους και παράλογους, είναι 

αυτονόητη και επιβεβλημένη για όσους θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι.  

Όπως η Ελλάδα «τιμά την υπογραφή της» τηρώντας τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις της, έτσι και οι παίκτες τιμούν το συμβόλαιό τους με την 

παραγωγή. 

 

Στην εποχή της τηλε-πείνας 

Της Αλεξάνδρας Κορωναίου* 

Οι φτηνές παραγωγές reality shows (ή, αλλιώς, τηλε-πραγματικότητας) 

εμφανίζονται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’90 και στη συνέχεια προβάλλονται, με 
τις απαραίτητες προσαρμογές, σε 70 χώρες ανά τον κόσμο. Αποκορύφωμα το 

περίφημο Big Brother, εμπνευσμένο από το «1984» του Οργουελ, που σήμανε 
την «ανανέωση» του τηλεοπτικού τοπίου. Τα τηλεπαιχνίδια τύπου «Survivor» 

βασίζονται σε παλιές συνταγές των κινηματογραφικών ταινιών «καταστροφής 
ή αποκάλυψης», εκ των οποίων κάποιες έγραψαν ιστορία («Mad Max 2», «Οι 12 

πίθηκοι», κ.ά.). Οι ήρωες καλούνται να επιβιώσουν μετά από μια ολοκληρωτική 
φυσική, κοινωνική, βιολογική ή τεχνολογική καταστροφή. 

Ρίζες αυτών των σεναρίων βρίσκουμε σε εσχατολογικές αντιλήψεις που 
κατακλύζουν τα μίντια περί του επερχόμενου «τέλους» του κόσμου… Το 

ελληνικό «Survivor» προβάλλει ένα ανταγωνιστικό αθλητικό παιχνίδι στο οποίο 
ανώνυμοι και διάσημοι μαχητές, αποκομμένοι από το κοινωνικό περιβάλλον, 

διεκδικούν μέχρι «τελικής πτώσεως» το έπαθλο που συνήθως είναι η τροφή 
(πρόσφατα ήταν παστέλια ελληνικής παραγωγής). Το κοινό παρακολουθεί τις 

αντιδράσεις, τις αντοχές και τις συμπεριφορές των «μαχητών» συμμετέχοντας 
μέσω SMS που αποφέρουν κέρδη σε τηλεοπτικές/πολυεθνικές εταιρείες. 

Σταδιακά, ο ανταγωνισμός μεταξύ ομάδων και ατόμων οδηγεί στην ανάδειξη 
του νικητή μέσω της απόρριψης των άλλων, της ψυχολογικής ή σωματικής 

κατάρρευσης (που εξιτάρει τους θεατές), του τελικού αποκλεισμού. 

Πολύ μελάνι έχει χυθεί από τους «ειδικούς» αναλυτές τέτοιων εκπομπών. 
Κρατώ μια φράση του κοινωνιολόγου Ζίγκμουντ Μπάουμαν: αντικατοπτρισμός 
της παγκοσμιοποίησης. Με άλλα λόγια: ατομικισμός, προδοσία, 

αλληλοεξόντωση, απαξίωσητων άλλων, κατάρρευση των ηττημένων, 
αποκλεισμός των αδύναμων… Η τηλε-πραγματικότητα μοιάζει να αντανακλά 

τον κοινωνικό δαρβινισμό ενός συστήματος που ξέρει πώς να διαλύει κάθε 
ανθρώπινο δεσμό, πρωτίστως στο πεδίο της εργασίας, όπου κυριαρχεί το «ο 

θάνατός σου, η ζωή μου».  
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Αξίζει, ίσως, να αναλογιστούμε τι υποδηλώνει η διαφήμιση γνωστής εταιρίας 

κινητής τηλεφωνίας «Δείξε ποιος είσαι!» και τι σημαίνουν τα λόγια μιας νεαρής 
πεινασμένης του «Survivor»: 

 «Οποιος μένει πίσω θα πρέπει να φτύνει αίμα. Κάποια στιγμή θα πέφτουμε σαν τα 
κοτόπουλα».  

Θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τι ώθησε τον τηλεοπτικό σταθμό να μας 
υποβάλει στο μαρτύριο της πείνας στην εποχή της λιτότητας και των 400.000 
νεαρών μεταναστών στο εξωτερικό, εκτός από τα οικονομικά κέρδη τα οποία 
εξασφαλίζουν τόσο η συμμετοχή των τηλεθεατών στις ψηφοφορίες όσο και οι 
διαφημίσεις, δεδομένων των ποσοστών τηλεθέασης, ιδιαίτερα στο «δυναμικό» 
κοινό που περιλαμβάνει ακόμη και παιδιά του Δημοτικού. Ξέρει κάτι που δεν 
ξέρουμε; Να νοσταλγούμε απλώς την προ μνημονίων εποχή ή/και να 
αποθηκεύουμε παστέλια και πολυβιταμινούχες ουσίες εν όψει της απόλυτης 
καταστροφής; 

Εχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς την κριτική του Guardian στο αγγλικό 

ριάλιτι «Mutiny». Ο αρθρογράφος τονίζει πως η προβολή της δοκιμασίας της 
πείνας είναι απλώς χυδαιότητα, που δείχνει πόσο σκληρή έχει γίνει η τηλε-
πραγματικότητα. 

*Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  

Πρωταθλητές της... κλειδαρότρυπας 

Του Σωτήρη Μανιάτη 

Το «Survivor», παραγωγή που έχει αποσπάσει επτά βραβεία ΕΜΜΥ, 
πρωτομεταδόθηκε στην Ελλάδα από το Mega το 20[…] Οι συνθήκες ήταν 

πράγματι δύσκολες, κάποιες στιγμές και οριακές, με την παραγωγή όμως να 
επεμβαίνει όπου χρειαζόταν. 

Αυτού του τύπου οι παραγωγές... χαϊδεύουν το χαμηλό υπογάστριο του 
τηλεθεατή και σχεδόν πάντα προσελκύουν κοινό.Ο εγκλεισμός σε 
συγκεκριμένο χώρο, πόσω μάλλον σε ένα νησί, στον Αγιο Δομίνικο εν 
προκειμένω, σε μια ιδιότυπη απομόνωση για μεγάλο διάστημα δημιουργεί 
ειδικές συνθήκες ηδονοβλεπτικές. Κλειδαρότρυπας. 

Υπάρχει σαφέστατα ένα... ανθρωποφαγικό στιλ που δυστυχώς εξακολουθεί να 
καθηλώνει κόσμο. Το ριαλιτοπαίχνιδο δημιουργεί συνθήκες αρένας. Ενα 
σύγχρονο Κολοσσαίο, καθώς οι παίκτες παραμένουν... ζωντανοί και οι θεατές 
δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται. Παρακολουθούν από μακριά και με την 
άνεσή τους τις... κακουχίες των παικτών, καθώς οι ομάδες κάνουν τα πάντα για 
να διεκδικήσουν περισσότερο φαγητό ή άλλο δώρο μέχρι να φτάσουμε στις 
ατομικές κόντρες όπου καθένας θα διεκδικεί το μεγάλο έπαθλο. Είναι 

http://www.efsyn.gr/search/node?author=65


ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ́ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ 

αναμενόμενο να δημιουργούνται κόντρες, φιλίες, έχθρες, φλερτ, έρωτες, 

καβγάδες και πάει λέγοντας.  

Από εκεί και πέρα αρκεί μια καλή σκηνοθεσία, ένα έξυπνο μοντάζ, σωστή 
χρήση των «κοινωνικών δικτύων» και το «Survivor» μπορεί να εκτοξεύσει την 

τηλεθέαση στα ύψη. Και παράλληλα να προσελκύσει διαφημιστικά έσοδα στο 
κανάλι του Φαλήρου σε δύσκολες οικονομικά περιόδους... Μετά το πρώτο 

«Survivor» του Mega το 2003, ακολούθησε και δεύτερο την επόμενη χρονιά και 
τα δύο με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το 2006 το MEGA 
πραγματοποίησε ένα ελληνοτουρκικό «Survivor» στον Παναμά, με 
παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και έπαθλο 250.000 ευρώ! 

Τώρα δηλαδή βλέπουμε το τέταρτο και, κατά πώς φαίνεται, θα έχουμε και 
συνέχεια…  

 

 

 

 

 

 

  


