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Πεπίλητη 

Δίλαη ζπλήζσο δπζρεξήο ε εξκελεία ελόο θνηλσληθνύ θαηλνκέλνπ, ελόζσ απηό εμειίζζεηαη. Οη 

θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ ελζθήπηνπλ απξόζκελα γηα ηνπο αδαείο (αιιά πνπ πξνβιέπνληαη απ' 

όζνπο γλσξίδνπλ λα εξκελεύνπλ ηνπο νησλνύο), εθηνπίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο θαλνληθόηεηεο, 

αλαηξώληαο ηελ θνηλσληθή αδξάλεηα θαη επηβάιινληαο λέα θξηηήξηα. Σξόπνη ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

πξηλ ήηαλ απνδεθηνί, απνδεηθλύνληαη αλεπαξθείο, λόξκεο θαη ζπκβάζεηο θαζίζηαληαη 

δπζιεηηνπξγηθέο. Όζνη πνιίηεο θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ην ζνθ, επηρεηξνύλ λα επηλνήζνπλ 

κεζόδνπο ππέξβαζεο ηεο θξίζεο. ηελ αξρηθή θάζε ηεο ε έθπιεμε είλαη ην θπξίαξρν ζπλαίζζεκα. 

Η θξαηηθή ππόζηαζε, παξά ηηο πιεκκειείο δνκέο ηεο, θαηά θάπνην ηξόπν εγγπάην ηελ ηζνξξνπία, 

ελώ ηώξα θιπδσλίδεηαη θαη καδί κε απηήλ θαηαξξέεη ε απηνεηθόλα ηνπ αηόκνπ θαη ν ξόινο ηνπ 

κέζα ζην πιαίζην πνπ θαξθηλνβαηεί. Σν απνζπαζκαηηθό θαη ην ζπαζκσδηθό ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

πξώηεο αληηδξάζεηο. Όζν πην αλέηνηκε είλαη κηα θνηλσλία λα αληηκεησπίζεη ηε ιαίιαπα, ηόζν 

πεξηζζόηεξν ζε απηό ην ζηάδην ζα εζεινηπθιεί ζπλερίδνληαο λα δξα απηηζηηθά ή ζα πξνζθεύγεη ζε 

ηξόπνπο πνπ δειώλνπλ παληθό. 

ε θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο λελεκίαο ηα ήζε δηαηεξνύλ ηε ζπλνρή, ηα ζηεξεόηππα δηαησλίδνπλ 

νξζέο ή ιαλζαζκέλεο εξκελείεο θαη νη πνιηηηθέο παξαδνρέο ζπληεινύλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο. 

Πξηλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πξνεγήζεθε κία θξίζε αμηώλ: Η θαλνληθόηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ε 

νπνία ειέγρεη θαη πξνζδηνξίδεη ηα κέζα παξαγσγήο, ην ρξόλν ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηνλ 

ηξόπν δηαβίσζεο, έρηηζε κία θαηαλαισηηθή θελάθε πάλσ ζηελ νπνία ε αζηηθή ηάμε (ή όζνη 

θαληαζηώλνπλ πσο αλήθνπλ ζε απηή) εδξαίσζε ηηο ειπίδεο ηεο. Φπζηθά ηα θέξδε δηέθπγαλ πξνο ηα 

αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, ελώ δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ε κεηαηόπηζε πξνο αλνίθεηεο 

θαλνληθόηεηεο δαλεηζκέλεο από θνηλσλίεο πνπ επεκεξνύλ. Οη θνηλσληθέο επηζπκίεο ξπζκίδνληαη 

από ηελ θπξίαξρε ηάμε, ε νπνία νξίδεη ηνπο ζθνπνύο πξνο ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη νθείινπλ λα 

πξνζαξκόζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Όηαλ ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε δηαθπβεύεηαη, ηε ζέζε ηεο 



παίξλνπλ  «επεξκέλεο αηνκηθέο θηινδνμίεο», νη νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνύλ, θαηαιύνπλ 

ηνπο παξαδνζηαθνύο ξπζκηζηηθνύο θαλόλεο. Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αλνκία παξνπζηάδεηαη 

σο ζεκηηό κέζν γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζε. 

Σα θπξίαξρα θνηλσληθά ζηξώκαηα ηερλεέλησο ζρεδηάδνπλ ηηο αμίεο κηαο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ηηο δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία, θαζνξίδνληαο ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ή 

ηζνπεδώλνληαο ηηο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηηο επηβάιινπλ κέζα από ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ΜΜΔ. Οη αμίεο απηέο δελ βηώλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν απ' όινπο 

ηνπο πνιίηεο: Η δηαθνξνπνίεζε απηή εμαξηάηαη από ηελ επθακςία ηνπ θαζελόο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

δπλαηόηεηέο, πνπ πηζηεύεη όηη ζα ηνπ παξέρεη ην ζύζηεκα. Δίλαη απνηέιεζκα κηαο πεξίπινθεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ, ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ, ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ νθέινπο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θόζηνπο. Φπζηθά, ε πξνεγνύκελε γεληά πέξαζε ζηα ζεκεξηλά 

παηδηά ηελ αίζζεζε πσο όια είλαη δπλαηά, πσο ε θνηλσληθή άλνδνο δελ ρηίδεηαη ζηαδηαθά, αιιά 

πξνζθέξεηαη επθαηξηαθά, δελ βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή αμία, αιιά ζηελ ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο 

ησλ ζπγθπξηώλ. Πξηλ από θάζε θξίζε ην εθήκεξν θαη ην πξόζθαηξν αληηθαζηζηνύλ ην 

καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό γηα ην κέιινλ. Η αηνκηθή βηνγξαθία πξνηάζζεηαη σο ζεκαληηθόηεξε 

από ηε ζπιινγηθή θαη ε επηπρία θαζνξίδεηαη βάζεη πιηζηηθώλ απνθιεηζηηθά θαλόλσλ. 

Κάζε νηθνλνκηθή θξίζε όκσο έρεη θαη ε ίδηα ηελ θαλνληθόηεηά ηεο: πξνβιέπεηαη από ηνπο 

πξνλνκηνύρνπο, πιήηηεη ηα κεζαία ζηξώκαηα θαη εμνπζελώλεη ή πεξηζσξηνπνηεί ηνπο αδύλακνπο. 

Οη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη ράλνπλ παληειώο ηελ επαθή κε ηνλ θνηλσληθό ηζηό, ηελ πξόζβαζε 

ζηνπο θνηλσληθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο θαη νη απόγνλνη ηνπο θαινύληαη λα μερξεώζνπλ 

εληόθσο νηθνλνκηθά ή πνιηηηζηηθά δάλεηα, ηα νπνία πνηέ νη ίδηνη δελ θαξπώζεθαλ. Η θξίζε είλαη ε 

εκπύξεηε θαηάζηαζε κηαο θνηλσλίαο, πνπ είηε ζα νδεγήζεη ζηελ θάζαξζε είηε ζηελ πιήξε 

απνζάζξσζε, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξνθαιέζεη κεηαβνιή. ην ζηάδην απηό νη αξγπξακνηβνί 

ησλ ηδαληθώλ ζα παξνπζηαζηνύλ σο ζσηήξεο. Η δηέμνδνο όκσο βξίζθεηαη πάληα κέζα ζην ζύζηεκα 

θη όρη έμσ από απηό.  

Τπάξρνπλ ιίγεο κόλν αηξαπνί δηαθπγήο από ην ηεικαηώδεο απηό αδηέμνδν: ε έθζεζε ζε 

πνηθίιεο εκπεηξίεο, ε θαληαζία, ε κε ζπκβαηηθή παηδεία θαη ε αζπκβίβαζηε, -ζρεδόλ ζε επίπεδα 

εκκνλήο- θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Όρη όκσο ρσξίο επώδπλν ηίκεκα- ηε δηαθύβεπζε ηεο 

επηπρίαο, ηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο, ηε ζύγθξνπζε θαη ηελ αλαηξνπή θάζε εθεζπραζκνύ. Η 

άγλνηα ζεκειηώλεη κηα επίθαζε επδαηκνλίαο, αγθηζηξώλεηαη από δίπνια ηνπ ηύπνπ 'όια είλαη άζπξα 

ή καύξα', αληηζηξαηεύεηαη ηελ παξάηνικε εζηθή, αγλνεί ηηο απνρξώζεηο ησλ θαηλνκέλσλ θαη δελ 

αλέρεηαη ηηο ελαιιαθηηθέο. Ο κέηξηα πιεξνθνξεκέλνο ή ν παξαπιεξνθνξεκέλνο είλαη ν πην 

επηθίλδπλνο πνιίηεο. Ο κε εμνλπρηζηηθόο αλαδεηεηήο, θνξέαο αληηλνκηώλ. Καη ν παξαδνκέλνο ζηελ 

ηπξαλλία ηεο αδηαθνξίαο, ν κειινληηθόο ακθηζβεηίαο θαη παξαραξάθηεο ησλ δεκνθξαηηθώλ αμηώλ. 

Η νθλεξία ηνπ λνπ, θπξίαξρε επηδίσμε όισλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ 



θαη ην όλεηξν θάζε θξάηνπο ή ηδενινγίαο, πνπ επηδεηεί ηε καθξνεκέξεπζή ηεο, ε απνζηώπεζε 

ζπκβάλησλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη δεδνκέλσλ, ν πξνζεηαηξηζκόο ηνπ λενπινπηηζκνύ, πνπ εηζήιαζε 

βξπρώκελνο ζε θάζε πηπρή ηνπ βίνπ, νπζηαζηηθά αθηλεηνπνίεζαλ ηα αληαλαθιαζηηθά ησλ πνιηηώλ 

θαη δηαθόξεπζαλ ηα νξάκαηά ηνπ, αληαιιάζζνληαο ηα κε ηε ριηδή ηνπ εθήκεξνπ θαη ηνπ 

παξνδηθνύ. 

 

Θευπητική Δπισκόπηση και Έπεςνα στα ΜΜΔ 

ηα αίηηα ηεο ζεκεξηλήο αζηαζνύο θαηάζηαζεο εύθνια κπνξεί θαλείο λα αλαγλσξίζεη ηελ 

επζύλε ησλ ΜΜΔ. ρεδηαζκέλα γηα λα απνηεινύλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο Γεκνθξαηίαο, λα 

πιεξνθνξνύλ ηνλ ςεθνθόξν γηα ηηο επηινγέο ηνπ, λα ειέγρνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, λα 

θαηαγξάθνπλ θαη λα αλαδεηθλύνπλ ηα πξνο δηαβνύιεπζε ζέκαηα, λα παξέρνπλ επηθαηξνπνηεκέλε 

γλώζε θαη λα θαζηζηνύλ ελεξγνύο ηνπο πνιίηεο, θαηαζηξαηήγεζαλ ην ξόιν ηνπο, ζπκπιένληαο κε 

ηηο νηθνλνκηθέο νλεηξώμεηο ηεο ηάμεο, πνπ πεξηζζόηεξν ζα έπξεπε λα θαπηεξηάδνπλ, επεηδή νη 

ηδηνθηήηεο ηνπο κεηαπήδεζαλ θαη νη ίδηνη ζηελ ειίη ηνπ δεκόζηνπ βίνπ. Σν θηιηξάξηζκα ηεο είδεζεο 

θαη ε παγησκέλε πιένλ δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο πιεξνθόξεζεο ηα θαηέζηεζε ηξνρνπέδε ζηελ 

νκαιή θνηλσληθή δσή θαη βύζηζε ηνπο αλππνςίαζηνπο ζε αλέθειν ιήζαξγν ή ζε απνηξόπαηα απνρή 

θαη θπληζκό γηα ην πνιηηηθό γίγλεζζαη. Σα λέα δελ πξνβιεκαηίδνπλ, αιιά δηαζθεδάδνπλ ή 

ηξνκνθξαηνύλ, νη πνιηηηθέο αλαιύζεηο θνκκαηηθνπνηνύληαη, ηα ζθάλδαια εθεπξίζθνληαη ή 

δηαηξαλώλνληαη, νη εθπεζόληεο αζηέξεο θαηαβαξαζξώλνληαη θαη πνδνπαηνύληαη κέζα από κία 

αλεμέιεγθηε πξνθαηαζθεπαζκέλε πιεκκπξίδα ζπθνθαληηθώλ εηδήζεσλ, αζήκαληα γεγνλόηα 

κεηαιιάζζνληαη ζε εθθσθαληηθά αγγέικαηα θνηλσληθνύ παληθνύ, ελώ ζεκαληηθόηεξεο δηαζηάζεηο 

πζηεξνβνύισο απνζησπώληαη θαη επηκειώο απνθξύπηνληαη. Η ζθηά ησλ ΜΜΔ πιαλάηαη θαη ειέγρεη 

θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ, ρσξίο νη ίδηνη λα αληηιακβάλνληαη ηε δνθεξόηεηα θαη ηνλ 

επηειηζκό, πνπ ππόθεηληαη, κε ηελ ζησηθή έιιεηςε αληίδξαζεο ή κε ηε κεηιίρηα ζπγθαηάβαζε θαη 

ζησπεξή απνδνρή. Σν θέξδνο θαζνξίδεη πνηα πξντόληα ζα δηαθεκηζηνύλ, αθόκα θη αλ απηά 

αλαθέξνληαη ζε ηαηξηθέο ζεξαπείεο, ην δηαξθώο πξνβαιιόκελν θαη απζαηξέησο κεηαζρεκαηηδόκελν 

ζηπι δσήο απαμηώλεη θαηαλαισηηθά θαη θνηλσληθά, όζνπο δηαλννύληαη λα ην ζηειηηεύζνπλ θαη 

εγθισβίδεη ηνπο ππόινηπνπο ζε έλαλ αηέξκνλν αγώλα γηα ηελ θαηνρή ησλ πιηθώλ αγαζώλ, πνπ ζα 

ηνπο αμηώζνπλ ζην πνιππόζεην θαη πνιπζξύιεην αίζζεκα κέζεμεο κηαο ζηξέβισζεο, θαζόια 

λνκόηππεο θαη θνηλσληθά απνδεθηήο.  

Οη ζηνραζηέο αθόκα εξίδνπλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ΜΜΔ ζηε 

δεκνθξαηία. Οη νηθνλνκνιόγνη, όκσο, γλσξίδνπλ όηη, επεηδή θύξηα πεγή εζόδσλ γηα ηα ΜΜΔ είλαη 

νη δηαθεκίζεηο θαη νη πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο, ε είδεζε αλαγθαζηηθά ζα επηιεγεί, ώζηε λα κελ 

πξνθαιεί αληίδξαζε ζπκθεξόλησλ ελάληηα ζηνπο ρξεκαηνδόηεο. Σν θόζηνο θπζηθά κεηαθπιίεηαη 

ζηα πξντόληα, πνπ πξνβάιινληαη θαη ζηνλ θαηαλαισηή, πνπ ηα επηιέγεη. ε κηα θαπηηαιηζηηθή 



θνηλσλία ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ξπζκίδνπλ, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ηελ ηζνξξνπία, έζησ θαη κε 

κηα εύζξαπζηε πξννπηηθή. Γπζηπρώο, ε πξάμε έρεη απνδείμεη όηη ε αλεμέιεγθηε δύλακε ηεο αγνξάο 

ζπάληα πεηπραίλεη ηελ απηνξξύζκηζε θαη ηειηθά ν έληνλνο αληαγσληζκόο δελ δηαζθαιίδεη θαλ ηελ 

πνηθηιία θαη δηαζπνξά ησλ ππεξεζηώλ ησλ ΜΜΔ, αιιά, αληίζεηα, ηελ πεξηνξίδεη θπξίσο ζε ζέκαηα, 

πνπ είλαη εύπεπηα θαη επράξηζηα ηνπο θαηαλαισηέο. Σειηθά ε αλαδήηεζε εύθνινπ θέξδνπο 

νκνγελνπνηεί ηα ΜΜΔ, ηα νπνία ζπζηεκαηηθά αληαγσλίδνληαη όρη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, αιιά 

ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο εθείλνπο ηνκείο, πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ κέζν θαη αθαιιηέξγεην πνιίηε. Γελ 

είλαη ηπραίν όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη εθπνκπέο πεξηζηξέθνληαη γύξσ από παξόκνηεο 

ζεκαηνινγίεο ζε όια ηα θαλάιηα θαη νη ηειενπηηθέο πεξζόλεο δηαζέηνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νπνία πεξηθέξνπλ από ζηαζκό ζε ζηαζκό. Μηα ηειηθή ιύζε είλαη ε δεκηνπξγία θαξηέι ζην ρώξν 

ηεο επηθνηλσλίαο, γεγνλόο πνπ επηζθξαγίδεη θαη ηελ έθπησζε ησλ ΜΜΔ σο θνξέσλ δεκνθξαηίαο. 

Δίλαη θαλεξό όηη ν άθξαηνο αληαγσληζκόο ησλ ΜΜΔ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο, 

ελίζρπζε κόλν εθείλεο ηηο ηδενινγίεο, πνπ θαηλόηαλ ειθπζηηθέο ζηνλ κέζν πνιίηε ή νδεγνύζαλ ζην 

θέξδνο, ελώ απέθιεηζε εθείλεο, πνπ παξνπζίαδαλ ελαιιαθηηθνύο, αιιά κε εκπνξηθνύο ηξόπνπο 

θνηλσληθήο εμέιημεο. ηαδηαθά, νη δηαθνξνπνηεκέλεο θσλέο θαηέθπγαλ ζε ρακειήο ηειεζέαζεο 

εθπνκπέο ησλ θξαηηθώλ θαλαιηώλ είηε ζην θηιόμελα, αιιά δαηδαιώδε, λεξά ηνπ Γηαδηθηύνπ. Σα 

ΜΜΔ, πνπ δελ θαηάθεξαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ αληαγσληζκό ή πνπ πεηζκαηηθά επέκεηλαλ ζηε 

θηινζνθία ηνπο είηε πηώρεπζαλ είηε θπηνδσνύλ, κεηώλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ πνιπθσλία, 

πνπ επαγγειίδεηαη ε Γεκνθξαηία.  

Η παγίδα, όκσο, πνπ ζηήζεθε, βαζίζηεθε ζε κηα ππεξαπινύζηεπζε ηνπ θνηλνύ λνπ: εάλ ε 

παξαγσγή κηαο εθπνκπήο είλαη αζύκθνξε, ηόηε απιά δελ ζα επηρεηξεζεί ή ζα αλαζηαιεί. Σν 

ζθεπηηθό απηό πξνεμνθιεί όηη ηα ΜΜΔ ζα πεξηόξηδαλ ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, 

αγλνώληαο, παξόια απηά, όηη ηειηθά ζα επέιεγαλ ηελ πην απεηιεηηθή πξννπηηθή- ηε κείσζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ εθπνκπώλ κε ηαπηόρξνλν πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο. Έηζη αλ δύν θαλάιηα ή 

εθεκεξίδεο αληαγσλίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο, αιιά παξάιιεια επηδεηνύλ ηξόπνπο 

πεξηνξηζκνύ ησλ δαπαλώλ, δελ ζα ζηακαηήζνπλ ηηο δεκνζηνγξαθηθέο εθπνκπέο, αιιά ζα 

ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηόηεηά ηνπο, επελδύνληαο ιηγόηεξν ζηελ εξεπλεηηθή δεκνζηνγξαθία θαη ηηο 

πνιπδάπαλεο απνζηνιέο γηα επηηόπην ξεπνξηάδ, επηιέγνληαο εηδήζεηο από ην ίληεξλεη, 

πξνθξίλνληαο ηελ επηθαλεηαθή θάιπςε ησλ γεγνλόησλ, ζπλδπάδνληάο ηα κε αλάιαθξεο ή 

εδνληζηηθέο ζπδεηήζεηο θαη ζηειερώλνληαο ηηο νκάδεο από κε έκπεηξνπο, αιιά θηιόδνμνπο 

δεκνζηνγξάθνπο. Έηζη ε ελεκέξσζε κεηαηξέπεηαη ζε ζέακα θαη ε πνιηηηθή αλάιπζε ζε ηειενπηηθό 

ζεαηξηληζκό.  Αλ ζε όια απηά πξνζηεζεί ε δηαπίζησζε όηη νη ζπγρσλεύζεηο θαη νη εμαγνξέο ησλ 

ΜΜΔ νδήγεζαλ ζηελ θαηνρή ηνπο από ιίγνπο, όηη ε δηαθήκηζε εηζρώξεζε ζε θάζε πηπρή ηεο 

πιεξνθόξεζεο θαη όηη ε παγθνζκηνπνίεζε ηα κεηέηξεςε ζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, ηόηε 

θαηαλννύκε ηελ απαξρή ελόο λένπ θαζηζκνύ, κε ειάρηζηεο πηζαλόηεηεο αλαηξνπήο ηνπ. Οη 



θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ δελ δηαζέηνπλ αξθεηνύο πόξνπο, γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ιαίιαπα ησλ ΜΜΔ, ράλνπλ ην δηθαίσκα ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη απαμηώλνληαη ή 

θαηαξγνύληαη πνιηηηθά. 

Σν πξόβιεκα εληείλεηαη, αλ αλαινγηζηνύκε όηη ηα ΜΜΔ δελ είλαη κόλν θνξείο ζπιινγηθήο 

ζπλείδεζεο, αιιά απνηεινύλ θαη παξαδεηγκαηηθά ππνδείγκαηα. Δξκελεύνπλ ηε ζύλζεηε πνιηηηθή ή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη επεμεγνύλ ηηο αλαινγίεο ηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αηόκσλ. Αιιά 

ηαπηόρξνλα έρνπλ εθπαηδεύζεη ηνλ πνιίηε λα δέρεηαη άθξηηα ςεπδν-επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα, 

κηζέο αιήζεηεο θαη αθειείο ή δηπνιηθέο δηαζηάζεηο. Σειεζεαηέο, πνπ πείζνληαη όηη έλα πξντόλ 

αδπλαηίζκαηνο είλαη θαιό, επεηδή δίλνπλ βάζε ζηηο καξηπξίεο κεξηθώλ -θπξίσο γλσζηώλ ή νηθείσλ 

πξνζώπσλ- γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ θαη ζπεύδνπλ λα ην αγνξάζνπλ, ρσξίο λα αθνύζνπλ 

θαη ηνλ αληίινγν όισλ, όζσλ δελ επσθειήζεθαλ από απηό, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ, πνπ 

δελ δύλαληαη ή δελ ηνπο ελδηαθέξεη λα αξζξώζνπλ θξηηηθό ιόγν θαη αηόθηα πνιηηηθή άπνςε. Καη 

όζνη αγνξάδνπλ πξντόληα, επεηδή δηαθεκίζηεθαλ ζηα ελδηάκεζα δηαιείκκαηα κηαο ζαπνπλόπεξαο ή 

θάπνηνπ δηαγσληζκνύ καγεηξηθήο από εζνπνηνύο, πνπ πξσηαγσληζηνύζαλ ζε απηά, σο απόδεημε 

θνηλσληθήο αλόδνπ, είλαη άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα απηνλνκήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη δηαζέηνπλ 

επκεηάβνιε ηδενινγία. Καη θπζηθά είλαη πην επηξξεπή ζην λα πηνζεηήζνπλ, σο δηθό ηνπο απνθύεκα 

εκβξηζνύο αλάιπζεο, απόςεηο πεξί ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο ή πεξί ησλ αηηηώλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε ζηηγκέο, πνπ ν ηειεζεαηήο είλαη ραιαξόο 

ή ραξνύκελνο θαη κηα θηινζνθηθή ζπδήηεζε ή κηα εθπνκπή ηέρλεο δελ πξνζθέξεηαη γη' απηό. Σν 

θνηλό πξνηηκά λα παξαθνινπζεί κνλνδηάζηαηα επηρεηξήκαηα, κε ηα νπνία ζπκθσλεί, επηιέγεη 

εθπνκπέο, πνπ απεπζύλνληαη ζην ζπλαίζζεκα, ζηε καηαηνδνμία θαη ζε πξννπηηθέο, πνπ ε 

θαζεκεξηλόηεηα δελ ηνπ επηηξέπεη λα βηώζεη. Πξόζσπα, πνπ ην θαηόξζσζαλ, αλαδεηθλύνληαη ζε 

πξόηππα, αθόκα θη αλ είλαη απνθπήκαηα κπζνπιαζίαο. Σν εμσηηθό ζπλαξπάδεη θαη θαζνξίδεη ηηο 

επηινγέο ησλ δηεπζπληώλ πξνγξάκκαηνο. 

Η επηινγή ηεο είδεζεο πνιιέο θνξέο παίξλεη ηε δηάζηαζε ηεο πξνπαγάλδαο. Καη νη ζρνιηαζηέο 

πνπ θαινύληαη λα αλαιύζνπλ, έρνπλ ήδε ππνπέζεη ζηελ παγίδα ησλ media, αλεμάξηεηα από ηα 

επηρεηξήκαηα, πνπ ζα εθθέξνπλ. Κη απηό γηαηί ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο ηελ έρνπλ πξναπνθαζίζεη 

νη δεκνζηνγξάθνη θαη όρη ε θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα. Σα αίηηα, όκσο απηήο ηεο θαηάζηαζεο δελ 

πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζε ζεσξίεο ζπλσκνζίαο, αιιά ζηελ ίδηα ηε δνκή ησλ ΜΜΔ. Έλα γεγνλόο 

είλαη είδεζε, όρη εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηνπ, αιιά επεηδή ηα ππόινηπα θαλάιηα ή εθεκεξίδεο 

ζπδεηνύλ γη' απηό. Σα πξαθηνξεία εηδήζεσλ εμάιινπ, είλαη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλα, νη 

δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα ηεξνύλ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ρξόλνπο παξάδνζεο, αιιά θαη λα έρνπλ 

γλώζεηο ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα, γηα λα θαηαπηαζηνύλ καδί ηνπ, νη πεγέο ηεο είδεζεο νινέλα θαη 

πην δπζδηάθξηηεο, ν ρξόλνο γηα έξεπλα πεξηνξηζκέλνο, ν ηξόπνο θαη ην ύθνο  γξαθήο 

ζπγθεθξηκέλνο, νη ζπληάθηεο πξέπεη λα ζθεθηνύλ ηελ εκπνξηθόηεηα θαη ηελ απήρεζε ηεο 



πιεξνθνξίαο. Δλίνηε ν ηξόπνο παξνπζίαζεο είλαη ζεκαληηθόηεξνο από ην ίδην ην γεγνλόο.  

ε έξεπλα ζε 187 δεκνζηνγξάθνπο από εζληθά θαη ηνπηθά ΜΜΔ, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, 

νδεγνύλ ζηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

-Η ύπαξμε πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελεκέξσζεο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 

εξσηεζέληεο πξνάγεη ηελ πνιπθσλία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δξώκελα. Γπζηπρώο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο απηή ε πνηθηιία 

πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθόξεζε δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηνλ εθδεκνθξαηηζκό ηνπ βίνπ, επεηδή ηα 

ζεκεξηλά ΜΜΔ δξνπλ πεξηζζόηεξν σο πνιπεζληθέο ή σο παξαξηήκαηα δηαθεκηζηηθώλ εηαηξεηώλ, 

πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη κεηαμύ ηνπο ζηνπο βαζηθνύο όξνπο ηεο ελεκέξσζεο θαη απιά παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα δηαζπνξά, πνπ είλαη επίθαζε δεκνθξαηίαο.  

-Οη ηζύλνληεο ησλ ΜΜΔ απνηεινύλ έλα ηδησηηθό νιηγνπώιην πνπ ειέγρεηαη από αλζξώπνπο πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηνλ ρώξν ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά ησλ επηρεηξήζεσλ. «Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ 

ΜΜΔ είλαη ίδηνο κε απηόλ πνπ έρνπλ νη κνλνπσιηαθνί όκηινη ζε θάζε ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη 

όιν απηό επεξεάδεη θπζηθά ηε δηακόξθσζε ηεο ζεκεξηλήο κνξθήο ελεκέξσζεο». 

-Οη πην πνιινί από ηνπο εξσηεζέληεο ζεώξεζαλ πσο ππάξρεη άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμύ 

ΜΜΔ θαη πνιηηηθήο. Η ζρέζε απηή ζεσξείηαη «… ακθίδξνκε είηε ιόγσ ηνπ όηη ηα ίδηα ηα Μ.Μ.Δ. 

πηέδνπλ γηα δηθνύο ηνπο πνιηηηθνύο ιόγνπο είηε ιόγσ ηνπ όηη θαη από ε πνιηηηθή ρξεζηκνπνηεί ηα 

Μ.Μ.Δ. γηα λα πξνβιεζεί, γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ ζπκθέξνληα...».  

-Σα ΜΜΔ δελ είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηα θαη έρνπλ αλάγθε πόξσλ γηα λα ζπληεξήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαη γηα λα θεξδίζνπλ όπσο όιεο νη άιιεο επηρεηξήζεηο. Δίλαη επνκέλσο επάισηα 

απέλαληη ζε όιεο ηηο αζζέλεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθό βίν, όπσο ε κεησκέλε 

παξαγσγηθόηεηα, ε έιιεηςε ηθαλώλ ζηειερώλ, ν έληνλνο - πνιιέο θνξέο αζέκηηνο - αληαγσληζκόο, 

ε θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θιπ. 

-Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ επαγγέικαηνο, πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε 

ηηο ζπλεληεύμεηο είλαη: ε αζηάζεηα ηνπ σξαξίνπ, «...αθηεξώλεη πάξα πνιιέο ώξεο ζην επάγγεικά 

ηνπ, δελ έρεη σξάξην, είλαη αλά πάζα ώξα θαη ζηηγκή έηνηκνο γηα νπνηαδήπνηε απνζηνιή ηνπ 

αλαηεζεί...». Σν επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ απαζρνιεί ζπλνιηθά ηε δσή θαη απνκπδεί ηνλ 

πξνζσπηθό ρξόλν. Αθόκα θαη ηηο ώξεο πνπ δελ δνπιεύεη ε ζθέςε ηνπ είλαη ζην ξεπνξηάδ, ζην 

γξάςηκν, ζην ζπίηη κε έλα ηειέθσλν ζην ρέξη. Σν επάγγεικα επεξεάδεη ηελ νηθνγέλεηα, ηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο θίινπο. Δίλαη κηα δνπιεηά πνπ δίλεηο εμεηάζεηο θάζε κέξα. Μία αβιεςία θαη έλα ιάζνο ζα 

ζε πεξηζσξηνπνηήζεη. Κόςηκν, παξαπνίεζε θαη ινγνθξηζία θεηκέλσλ, ζπλαδειθηθόο αληαγσληζκόο, 

ζρέζεηο ππνηέιεηαο κε ζπληάθηεο, αλάμηνη πνπ επηπιένπλ θαη ζνβαξνί δεκνζηνγξάθνη, πνπ 

παξαγθσλίδνληαη. Κείκελα πνπ ππνθιέπηνληαη θαη αιιεινεπηθάιπςε ζεκαηνινγίαο. Οη 

δεκνζηνγξάθνη ηνπ γξαθείνπ θαη ηνπ ίληεξλεη ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο ππόινηπνπο πνπ θπλεγνύλ 



ηελ είδεζε. 

-Οη ρακειέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο. «... ν ηξόπνο πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ν δεκνζηνγξάθνο ζήκεξα...νη ηειε-αζηέξεο ησλ media», έλα ζηεξεόηππν ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεη κία ειίη ησλ δεκνζηνγξάθσλ, θπξίσο απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζε αλώηεξεο ζέζεηο ζηνλ 

ηύπν θαη ζηελ ηειεόξαζε, ην νπνίν απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ 

ππνινίπσλ. Οη super-star δεκνζηνγξάθνη έρνπλ επηδνζεί ζε έλαλ αλειέεην αγώλα θαηαζθεπήο-

παξνπζίαζεο ηεο είδεζεο, δελ δηέπνληαη από ηηο βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο θαη κεηαδίδνπλ ηελ 

αγσλία ηνπο γηα πξνβνιή ζηνπο λένπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη έρνπλ αιινησκέλε εηθόλα γηα ηε 

δεκνζηνγξαθία. Πνιινί δελ μέξνπλ θαλ λα ζπληάζζνπλ έλα θείκελν θη όκσο αλειίζζνληαη ζηελ 

ηεξαξρία ιόγσ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

-Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλνεί ηελ ςπρηθή θζνξά θαη ην άγρνο θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο θαη παξνπζίαζεο ζην θνηλό ηεο είδεζεο. Σέινο, αλαθέξζεθε όηη «είλαη έλα άθξσο 

επηθίλδπλν επάγγεικα, εθόζνλ αζθείηαη ζσζηά..Σν άγρνο είλαη κεγάιν θαη ελεδξεύνπλ πιείζηνη 

θίλδπλνη, Ο δεκνζηνγξάθνο θαιείηαη λα παξίζηαηαη ζε επηθίλδπλεο δώλεο, ζε εκπόιεκεο πεξηνρέο, 

ρώξνπο αλζπγηεηλνύο, πνιιέο θνξέο αλάκεζα ζε θόζκν πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ 

αλάγθεο...» Όια απηά αξγά ή γξήγνξα επηδξνύλ ζηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, πνιινί 

από ηνπο νπνίνπο πάζρνπλ από θαηάζιηςε. 

-Οη δεκνζηνγξάθνη είηε ζηνλ εζληθό είηε ζηνλ ηνπηθό ηύπν ζα βξεζνύλ αλαγθαζηηθά ζε 

δίιεκκα: Ή ζα πξναζπίζνπλ ηα δεκνζηνγξαθηθά ηδεώδε ή ζα ζπκκαρήζνπλ κε παξάγνληεο θαη 

παξαγνληίζθνπο ,νη νπνίνη ζα ηνλ αλαδείμνπλ, αιιά ζα δεηήζνπλ ην αληάιιαγκα: ηελ απνζηώπεζε, 

ηελ επηινγή ηεο είδεζεο, ηελ παξνπζίαζε ηεο κηζήο αιήζεηαο. 

-Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο πηζηεύνπλ όηη νη κεηξήζεηο ηειεζέαζεο ή 

αλαγλσζηκόηεηαο πξέπεη λα απαγνξεπζνύλ από ην θξάηνο, γηαηί ζθνπόο ηνπο δελ είλαη λα 

κεηξήζνπλ ηε βνύιεζε ηνπ ιανύ αιιά λα δηαπηζηώζνπλ πνηα είδεζε θαη πεξηερόκελν πνπιάεη 

θαιύηεξα. Θεσξνύλ όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα ππάξμεη ζηξνθή πξνο ηελ πνηόηεηα ππό ηελ εγγύεζε 

ηνπ θξάηνπο. «…λα δεκηνπξγεζεί έλαο εληαίνο ξαδηνηειενπηηθόο νξγαληζκόο κε θεληξηθό έιεγρν 

θαη ν νπνίνο ζα αλήθεη ζην θξάηνο…. αιιά δελ ζα ινγνθξίλεη. Θα επεκβαίλεη όηαλ δηαπηζηώλεη όηη 

επηρεηξείηαη παξαπιεξνθόξεζε ή ζπγθάιπςε θαη ζα δίλεη ζην θνηλό ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο 

είδεζεο» Πνιιέο θνξέο, ηα ΜΜΔ πξνζπαζνύλ λα θαηεπζύλνπλ, λα <<θνηκίζνπλ>>, λα 

επεξεάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ θόζκνπ γηα ην ηη είλαη ζεκαληηθό θαη ηη όρη θαη ηέινο πξνζπαζνύλ 

λα θαζνδεγήζνπλ ην θνηλό ζηνπο δηθνύο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο. Απηά ηα πεηπραίλνπλ κε ηελ 

επηιεθηηθή παξνπζίαζε, κε ην ζρνιηαζκό θαη ηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ ζηα γεγνλόηα, κε ηελ 

πξνβνιή πξνηύπσλ δσήο θαη αμηώλ, κε ηα κελύκαηα κέζσ ηνπ θαζεκεξηλνύ ηύπνπ, ν νπνίνο έρεη 

άκεζε απήρεζε ζηε κάδα ησλ αλαγλσζηώλ, κε ζπλέπεηα νη αλαγλώζηεο θαη νη ηειεζεαηέο λα 



ππεξθνξηώλνληαη θαζεκεξηλά κε πιεζώξα από αλνύζηεο πιεξνθνξίεο θαη έηζη λα αληηδξνύλ όρη 

ζαλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο, αιιά κάιινλ ζαλ πνιηηηθά αδηάθνξνη θαηαλαισηέο 

-Πξόβιεκα γηα ηηο εθεκεξίδεο απνηειεί θαη ε κεηαθνξά ζηειερώλ-δεκνζηνγξάθσλ από ηελ 

ηειεόξαζε ζηηο εθεκεξίδεο. Απηνί θαηά ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ κεηαθέξνπλ κία θνπιηνύξα 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο είδεζεο, πξνζβάιινπλ κε ηε ζηάζε ηνπο θαηαμησκέλνπο θαη 

ζηξαηεπκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη θξίλνπλ κε επηδεξκηθά ηειενπηηθά θξηηήξηα ηελ πνηόηεηα ηεο 

εθεκεξίδαο. Σν πξόβιεκα εζηηάδεηαη ζηηο δηεπζύλζεηο ησλ εθεκεξίδσλ, πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο δελ έρνπλ απνζαθελίζεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ ηδενινγία ηεο εθεκεξίδαο, αιιά κπνξνύλ λα 

θξίλνπλ βξαρππξόζεζκα ην ζπκθέξνλ ηνπο. Σα ΜΜΔ δελ δηαζέηνπλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ ηνπο απαηηνύκελνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ ηεο θεξεγγπόηεηαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

πνπ απαζρνινύλ 

-Ο θαιόο δεκνζηνγξάθνο πξέπεη λα δηαζέηεη – ζύκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο- : 

Άξηζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο (ζύληαμε, γξακκαηηθή), γεληθή θαη πνιύπιεπξε παηδεία, 

ηζρπξό δίθηπν γλσξηκηώλ-πεγώλ ηεο είδεζεο, δηνξαηηθόηεηα, γηα λα θαηαιαβαίλεη ηη θξύβεηαη πίζσ 

από ηα ιόγηα θάπνηνπ, ζξάζνο, ζάξξνο, ηόικε θαη εληηκόηεηα, ππνκνλή (είλαη θαιό ν 

δεκνζηνγξάθνο λα πεξλά από όιεο ηηο θάζεηο θαη επαγγεικαηηθά ζηάδηα ηεο δεκνζηνγξαθίαο), λα 

έρεη εκπεηξία ηνπ δξόκνπ θπλεγώληαο ηελ είδεζε, λα απνβάιεη ηε δνπινπξέπεηα θαη ηελ θνιαθεία, 

λα δηαζέηεη απηνγλσζία θαη άξηζηε γλώζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη λα αζπάδεηαη κηα νηθνπκεληθή 

αληίιεςε ησλ εηδήζεσλ ησλ επηπηώζεώλ ηνπο ζηελ ηνπηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

-Σα επαξρηαθά ΜΜΔ ηαιαλίδνληαη από ηελ έιιεηςε επαγγεικαηηζκνύ, ηελ ππεξπξνζθνξά 

εξαζηηερλώλ απηναπνθαινύκελσλ δεκνζηνγξάθσλ, ηηο θαθόγνπζηεο δηαθεκίζεηο, ηελ παξέκβαζε 

ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ, ην γεγνλόο όηη πνιιέο θνξέο είδεζε απνηεινύλ γλσζηά άηνκα κε όηη απηό 

ζπλεπάγεηαη. Παξάιιεια ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη δπζβάζηαρηα θαη 

ην θξάηνο ζπάληα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

-Σα ΜΜΔ παίδνπλ πιένπλ ην παηρλίδη δεκηνπξγίαο επηζπκίαο γηα έλα πξντόλ ή ππεξεζία θαη 

θαηόπηλ ην παξνπζηάδνπλ σο αλάγθε εληζρύνληαο ηνλ θαηαλαισηηζκό, ζην βσκό ηνπ νπνίνπ 

δηακνξθώλνπλ θαη νηθνδνκνύλ ηελ είδεζε. 

-εκαληηθό ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε από ηηο ζπλεληεύμεηο είλαη ε απέρζεηα ηνπ θνηλνύ γηα ηα 

ζηεξεόηππα ησλ ΜΜΔ (ην θαηλόκελν ηεο μύιηλεο γιώζζαο), ηα παλνκνηόηππα ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζρεδόλ ηαπηόζεκα θαη ηαπηόρξνλα από όια ηα ΜΜΔ, ε δηαπόκπεπζε ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο, (θαηάξγεζε ηόλσλ, λενινγηζκνί), ε δηαξθήο πξνβνιή θαξηθαηνύξσλ θαη ε 

αλάδεημε ηεο γεινηόηεηαο ζε πνιηηηθή ζθέςε, ε δηαξθήο αληηπνιίηεπζε θαη ε πξνβνιή ησλ 

αξλεηηθώλ κόλν ζηνηρείσλ ηεο είδεζεο, ε αδπλακία ηνπο λα εληζρύζνπλ ηνλ θνηλσληθό δηάινγν, ε 



απόζπξζε από ηε δεκνζηνγξαθία ησλ ζεκαληηθώλ εθείλσλ αλζξώπσλ-δηαλνεηώλ πνπ ζε ραιεπέο 

επνρέο πξνάζπηζαλ ηε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία, ε έιιεηςε πξνζρεκάησλ θαη ε βσκνινρία. 

Σν Γηαδίθηπν εθπαηδεύεη ηε λέα γεληά, αιιά θαη κεγαιύηεξνπο ζηελ επηιεθηηθή πξνζπέιαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη θαζνξίδεη πιένλ ην βάζνο θαη ην ύθνο ηεο. Ήδε εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ε είδεζε 

κίθξαηλε ζε κέγεζνο, κεηαηξεπόηαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε πην ερεξή, ζύληνκε θαη 

απνηειεζκαηηθή θξάζε. Σν θνηλό εθπαηδεύηεθε λα δηαβάδεη νξηδόληηα θαη λα απνθεύγεη ηηο 

βαζπζηόραζηεο αλαιύζεηο  Σα λέα κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε κήλπκα ζην Twitter ή ζην Facebook 

παξά κε εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε. ην δηαδίθηπν όκσο ππάξρεη έλα θξίζηκν ζηνηρείν, πνπ ην 

δηαθνξνπνηεί: Η είδεζε κπνξεί λα είλαη ζύληνκε, αιιά παξαπέκπεη κε ππεξζπλδέζκνπο ζε άιιεο 

ηζηνζειίδεο, βνεζώληαο ηνλ ρξήζηε λα δνκήζεη ν ίδηνο ην πεξηερόκελν, πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, 

πεξηπιαλώκελνο  ζην δηθό ηνπ ρξόλν θαη κε άλεζε ζηνλ θπθεώλα ηνπ ίληεξλεη. Η πιεξνθνξία εδώ 

απνηειεί αθνξκή γηα πεξαηηέξσ  επηθνηλσλία, δηαηύπσζε γλώκεο, αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 

ρξήζηεο, κεηαηξέπεηαη ζε ππεξθείκελν. Η είδεζε είλαη δσληαλή. Σα παξαδνζηαθά ΜΜΔ πνηέ δελ 

είραλ απηή ηε δπλαηόηεηα. Οη αλαγλώζηεο θαη νη ηειεζεαηέο δέρνληαλ παζεηηθά άπεηξεο 

πιεξνθνξίεο, επηιεγκέλεο θαηεπζπληηθά από αξρηζπληάθηεο θαη ηηο θίιηξαξαλ θαη νη ίδηνη κε 

θξηηήξηα ηελ νκνηόηεηα πξνο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηελ εμνηθείσζε, ηελ επραξίζηεζε θαη ηα 

γλσζηηθά ηνπο ζρήκαηα. Οη νπαδνί θάπνηνπ θόκκαηνο θαζειώλνληαλ ζηα εμεγεξηηθά θείκελα ησλ 

αλάινγσλ εθεκεξίδσλ, νη νπαδνί ζηα γθνι, άζρεηα από ηελ πεξηξξένπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε, νη 

αλαρσξεηέο ζηηο εμεδεηεκέλεο ζηήιεο θαη νη αλππνςίαζηνη ζηηο ξεμηθέιεπζεο επηηαγέο ηεο 

θνζκηθήο δσήο. Η αλειεπζεξία πξνέθππηε από ην γεγνλόο όηη εηδήζεηο, πνπ έξρνληαλ ζε αληίζεζε 

κε ηα ήδε ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα, αγλννύληαλ ή πξνθαινύζαλ ηελ αδηαθνξία, αλ ήηαλ ήδε 

εληαγκέλεο ζε απηά. Οη ελαιιαθηηθέο ηδενινγίεο είραλ ιίγεο ειπίδεο λα επηβηώζνπλ ζε κηα 

θαπηηαιηζηηθή, δηθνκκαηηθή θαη λεόπινπηε θνηλσλία. Σα ΜΜΔ κπνξεί λα κελ θαζνξίδνπλ ηη ζα 

ζθεθηεί ν πνιίηεο, αιιά εμπθαίλνπλ κε πάκπνιινπο ηξόπνπο ηελ ηεξαξρία θαη ηελ ηαμηλόκεζε 

απηώλ, πνπ ζα αλαινγηζηεί, ελ νιίγνηο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ππεξαπινπζηεύνληαο θαη 

πνδεγεηώληαο έλαλ ήδε πεξίπινθν θόζκν. Οπζηαζηηθά ηα ΜΜΔ έζεζαλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ν 

πνιίηεο θξίλεη όρη κόλν κία είδεζε, αιιά όιεο ηηο παξόκνηέο ηεο, είηε απηέο αθνξνύλ θνηλσληθά 

είηε νηθνλνκηθά είηε πνιηηηθά δεηήκαηα. Καη παξάιιεια θξόληηζαλ λα θαπειεπηνύλ ην πιαίζην 

παξνπζίαζήο ηεο, γηαηί είλαη ρξόληα γλσζηό ζηελ Ψπρνινγία, όηη απηό δηακνξθώλεη ηελ ηειηθή 

πξννπηηθή θαη ην ηειηθό ζπκπέξαζκα: θάηη δελ είλαη αλαγθαζηηθά θαιό ή θαθό παξά κόλν ζην 

πιαίζην αλαθνξάο ηνπ, θάηη άιιν θαίλεηαη ή δελ αλαγλσξίδεηαη αλάινγα κε ην θόλην, ζην νπνίν 

πξνβάιιεηαη. 

Ο ρεηξηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα από ηα ΜΜΔ αθνινπζεί ηνπο βαζηθνύο 

ςπρνινγηθνύο κεραληζκνύο εδξαίσζεο θαη δηαηώληζεο ηνπ θόβνπ ζε όιεο ηηο πηζαλέο ηνπ 



απνρξώζεηο. Καιιηεξγείηαη, δηαζπείξεηαη θαη ηεθκαίξεηαη από θάζε πνιίηε όηη θάηη αόξηζηα θαθό 

πξόθεηηαη λα ζπκβεί ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξόθιεζε παληθνύ. 

Η ζπλελνρή ησλ ΜΜΔ έγθεηηαη ζε απηό ην γεγνλόο: όηη θξνληίδνπλ ζε όινπο ηνπο ηόλνπο λα 

θηλδπλνινγνύλ θαη λα δηαηπκπαλίδνπλ κε κε επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλεο εξκελείεο ηηο άγλσζηεο 

ζην ιαό νηθνλνκηθέο έλλνηεο, ελώ παξάιιεια επηρεηξνύλ λα ηηο εληάμνπλ κεγεζπκέλεο ζην 

θαζεκεξηλό ιεμηιόγην θαη λα ηηο θαηαζηήζνπλ αδηόξαηε απεηιή θαη πξνεηδνπνίεζε όηη, εάλ ν ιαόο 

δελ απνδερζεί ηα ζθιεξά κέηξα αγόγγπζηα θαη πεηζήληα, νη ζπλέπεηεο ζα είλαη θαηαζηξνθηθέο.  

Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ίζσο έρεη ππεξεθηηκεζεί. Δίλαη 

αιήζεηα όηη ην θνηλό, πνπ είλαη εθηεζεηκέλν εδώ θαη δεθαεηίεο ζε άθξαηα εκπνξηθή ηειεζέαζε, 

επεξεάδεηαη επθνιόηεξα, ελώ ζε ρώξεο, πνπ νη θξαηηθνί πνηνηηθνί ζηαζκνί απνηεινύλ αληίβαξν ζηε 

ιαίιαπα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα αληηζηαζνύλ πεξηζζόηεξν, πξνβάιινληαο 

ελαιιαθηηθέο απόςεηο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε πξναλαθεξζείζα έξεπλα γηα ηα ΜΜΔ θαηέδεημε όηη, όζν 

πεξηζζόηεξεο ήηαλ νη πεγέο πιεξνθόξεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηόζν ιηγόηεξν πηνζεηνύζαλ 

απόςεηο, ρσξίο λα ηηο επεμεξγαζηνύλ κέζσ ηνπ θίιηξνπ ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο.  

Ο δεκνζηνγξαθηθόο θαη ηειενπηηθόο ιόγνο είλαη εζθεκκέλα δξακαηνπνηεκέλνο θαη ελίνηε 

ζεαηξηθόο. Οη ήξσεο ζηα δηάθνξα ζήξηαι δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη 

δηαζέηνπλ πνιιά θνηλσληθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη γλσξίζκαηα πξνζσπηθόηεηαο, 

ζηελ αθξαία ή ζπάληα κνξθή ηνπο. Αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη νη εμαξηεκέλνη από ηα ΜΜΔ 

ζεσξνύλ πσο ην έγθιεκα θαη ε παξαλνκία θπξηαξρνύλ ζηνλ θόζκν, όηη ε πάιε θαινύ-θαθνύ 

δηεμάγεηαη δηαξθώο ζε θάζε πηπρή ηνπ δεκόζηνπ βίνπ θαη ηειηθά κία επηθώλ δηαζηάζεσλ 

πξνζσπηθόηεηα ζα ζώζεη ηνλ θόζκν. Φαίλεηαη όηη ε ηειεόξαζε, πάλησο, κε πνιύ γεληθό κόλν 

ηξόπν κπνξεί λα δηακνξθώζεη απόςεηο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν επηβεβαηώλεη θαη εδξαηώλεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ζηάζεηο. Ιζρύεη, δειαδή, ό,ηη θαη ζηελ αζζελή ζεσξία ηεο δηαθήκηζεο, πνπ ππνζηεξίδεη 

όηη, εάλ ηα ΜΜΔ δηακνξθώζνπλ κία ζηάζε (ή ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο) ζε θάπνην πξόζσπν, 

πνπ απνηειεί ηζρπξή πεγή κελπκάησλ (π.ρ. πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ παηέξα, πνπ 

ζπλδηακνξθώλνπλ απηέο ηεο ππόινηπεο νηθνγέλεηαο ή ε πξνηίκεζε ηεο κεηέξαο γηα θάπνην πξντόλ), 

ηόηε κόλν κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θαη απηά εμίζνπ δπλαηό ζεκείν αλαθνξάο.  

 

Σςμπέπασμα 

πκπεξαζκαηηθά, βαζύηεξε δηεξεύλεζε ρξήδνπλ νη ππνζέζεηο όηη ηα ΜΜΔ παξακνξθώλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζην αηνκηθό έλαληη ηνπ ζπιινγηθνύ (π.ρ. νη πνιηηηθέο 

ζπγθξνύζεηο είλαη δηακάρεο βνπιεπηώλ, αμησκαηνύρσλ ή ππνπξγώλ θαη όρη πάιε ηδενινγηώλ), 

ππεξηνλίδνληαο εξεζίζκαηα, πνπ ην θνηλό επεμεξγάδεηαη κε ην ζπκηθό (θόβνο, παληθόο, ηαύηηζε) 

θαη, ηέινο, ππνβαζκίδνληαο ζην βσκό ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ θέξδνπο, ηελ πνηόηεηα. Με ηελ πάξνδν 



ησλ εηώλ δεκηνπξγνύλ έλα θνηλό άβνπιν, εμαξηεκέλν θαη επηθαλεηαθό. Αλ ηζρύνπλ ηα παξαπάλσ – 

θαη ζύκθσλα κε ηνλ Habermass ζπκβαίλεη απηό – κέλεη λα κειεηεζεί, εάλ ην πξάηηνπλ εζθεκκέλα, 

δνινπινθώληαο καδί κε ηνπο ηζύλνληεο εηο βάξνο ηνπ ιανύ.  

Η έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2009  ζε 850 άηνκα από ην γεληθό πιεζπζκό, όκσο, απέδεημε όηη: 

Σα δύν θύια δελ δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηελ ελεκέξσζε, ε νπνία πξνζεγγίδεη ην 96%. Παξόια 

απηά νη άλδξεο κε πνζνζηό 56,1 θαη νη γπλαίθεο κε 61,2 δελ ελεκεξώλνληαη από εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά, αιιά ζε πνζνζηό 74,6% θαη 81,7% αληίζηνηρα ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε από ηελ 

ηειεόξαζε. Σν ξαδηόθσλν ππνιείπεηαη κε 31,9% γηα ηνπο άλδξεο θαη  32,5% γηα ηηο γπλαίθεο. Σν 

35,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη ελεκεξώλεηαη απνθιεηζηηθά από ην δηαδίθηπν . Γηα πνιηηηθά 

δεηήκαηα ελδηαθέξεηαη ην 53% ησλ αλδξώλ θαη ην  42% ησλ γπλαηθώλ, γηα νηθνλνκηθά ην 40,7% 

ησλ αλδξώλ θαη 32,2% ησλ γπλαηθώλ, γηα αζιεηηθά 50,4% θαη 11,5% αληίζηνηρα, γηα ςπραγσγηθέο 

ζηήιεο ην 23,6% ησλ αλδξώλ θαη 46,4% ησλ γπλαηθώλ. Η ίδηα κεγάιε δηαθνξνπνίεζε 

θαηαγξάθεηαη ζηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ θνζκηθή δσή ( 20,2% ησλ αλδξώλ 

δίλεη ζεηηθή απάληεζε ζε ζύγθξηζε κε ην 50,0% ησλ γπλαηθώλ-πίλαθαο 9.10), ελώ κόλν ην 28,4% 

ελδηαθέξεηαη γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη 22,1% γηα ηέρλε. Άλδξεο (86,9%) θαη γπλαίθεο (90,8%) 

ζπκθσλνύλ όηη ππάξρεη πνηνηηθή δηαθνξά κεηαμύ θξαηηθώλ θαη ηδησηηθώλ θαλαιηώλ, ζεσξώληαο 

αληηθεηκεληθόηεξε ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλόησλ από ηα θξαηηθά θαλάιηα (ην 64,7% ησλ αλδξώλ 

θαη ην 66,9% ησλ γπλαηθώλ). ηελ εξώηεζε πνην κέζν ζεσξνύλ θαηαιιειόηεξν γηα πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε θαίλεηαη όηη ηα δύν θύια ηάζζνληαη ππέξ ηνπ έληππνπ ηύπνπ (34,2% ησλ αλδξώλ θαη 

24,6% ησλ γπλαηθώλ) θαη ηνπ δηαδηθηύνπ (31,9% ησλ αλδξώλ θαη 24,3% ησλ γπλαηθώλ). Δληνύηνηο, 

έλα ζεκαληηθό πνζνζηό, δειώλεη αδηάθνξν γηα ηελ πνηόηεηα ηεο ζεκεξηλήο ελεκέξσζεο (35,3% 

ησλ αλδξώλ θαη 39,6% ησλ γπλαηθώλ).  

ε γεληθά πιαίζηα, ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, αλεμαξηήησο θύινπ, ζπκθσλνύλ απόιπηα όηη 

ηα ΜΜΔ ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή: 

- Γηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ 

αλζξώπνπ (40,7% ησλ αλδξώλ θαη 336,1% ησλ γπλαηθώλ) .  

- Γελ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακόξθσζε νινθιεξσκέλσλ θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πνιηηώλ (64,1% 

ησλ αλδξώλ θαη 55,6% ησλ γπλαηθώλ). 

- Γελ ελζαξξύλνπλ ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

(54,1% ησλ αλδξώλ θαη 49,4% ησλ γπλαηθώλ), ελώ αμηνζεκείσην είλαη ην 24,8% ησλ αλδξώλ θαη 

26% ησλ γπλαηθώλ αδηαθνξνύλ γηα ην βαζκό πνπ ηα ΜΜΔ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξώκελα . Όια ηα παξαπάλσ εληζρύνπλ ηελ άπνςε όηη ηα ΜΜΔ 

δελ επλννύλ ηνλ θνηλσληθό δηάινγν  θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθή επηθνηλσλίαο.  

- Γελ ελδπλακώλνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πνιίηε (ην 57% ησλ αλδξώλ θαη ην 52,7% ησλ 

γπλαηθώλ), (πίλαθαο 8.19), ελώ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ 



δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε (46,2% ησλ αλδξώλ θαη 45,2% ησλ γπλαηθώλ). 

- Πνιινί ζπλδένπλ ηα ΜΜΔ κε ηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηόζν νη άλδξεο 

(55,8%), όζν θαη νη γπλαίθεο (58,3%) ραξαθηεξίδνπλ ηα ΜΜΔ σο όξγαλα πξνπαγάλδαο (πίλαθαο 

8.22), αθνύ ππάξρεη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ πνιηηηθήο θαη ΜΜΔ (55,3% ησλ αλδξώλ θαη 

55,3% ησλ γπλαηθώλ) (πίλαθαο 8.27). Δπίζεο, επηθξαηεί ε άπνςε όηη ηα ΜΜΔ είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάδνπλ ην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο (45% ησλ αλδξώλ θαη 45,3% ησλ γπλαηθώλ) (πίλαθαο 

8.28). Δθηόο από ηηο πνιηηηθέο θαηεπζύλζεηο, πνιιέο θνξέο παξαπνηνύλ γεγνλόηα πξνο νηθνλνκηθά 

νθέιε (43,9% ησλ αλδξώλ θαη 48,5% ησλ γπλαηθώλ). 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε ζεκεξηλή δεκνζηνγξαθία ζεσξείηαη πνιύ ρεηξόηεξε από απηή 

ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ (53% ησλ αλδξώλ θαη 50% ησλ γπλαηθώλ). Η θαηάζηαζε ίζσο 

βειηησζεί κε ηελ ελζσκάησζε ζην ρώξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο, απνθνίησλ ησλ παλεπηζηεκηαθώλ 

ζρνιώλ δεκνζηνγξαθίαο (42,2% ησλ αλδξώλ θαη 36,7% ησλ γπλαηθώλ). 

ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ απόςεηο, δηαπηζηώλεηαη όηη επηθξαηεί κία πην αηζηόδνμε ζηάζε 

απέλαληη ζηα ΜΜΔ ησλ επαξρηώλ, ηα νπνία θαηά ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ δηαηεξνύλ ηνλ 

αληηθεηκεληθό ραξαθηήξα ηνπο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ γεγνλόησλ πνπ παξνπζηάδνπλ (30,5% ησλ 

αλδξώλ θαη 42% ησλ γπλαηθώλ). 

Με ηελ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηύνπ, έρνπκε σο απόξξνηα ηνλ θινληζκό ηεο «απζεληίαο» ησλ κέζσλ 

καδηθήο επηθνηλσλίαο, θαζώο ην δηαδίθηπν θαηάθεξε λα ππνβαζκίζεη ηνλ ξόιν πνπ θαηείραλ ηα 

παξαδνζηαθά κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Σν δηαδίθηπν ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα « λέα κέζα »  θαη κε ηελ εκθάληζή ηνπ, θαηάθεξε, λα 

κεηαβάιιεη ηελ έλλνηα ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, όπσο απηή ίζρπε.
1
 Μέζα ζηα 4 πξώηα 

ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη ρξήζηεο έθηαζαλ ηα 50 εθαηνκκύξηα, όηαλ γηα ηελ ηειεόξαζε 

ρξεηάζηεθαλ 13 ρξόληα θαη γηα ην ξαδηόθσλν 38 ρξόληα, πξνθεηκέλνπ  λα πξνζεγγίζνπλ απηόλ ηνλ 

αξηζκό.
2
Η βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηα άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, όπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν, είλαη όηη ζην δηαδίθηπν ππάξρεη δηάδξαζε 

κεηαμύ πνιιώλ κε πνιινύο θαη όρη από έλαλ ή ιίγνπο πξνο πνιινύο, όπσο ηζρύεη ζηα άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο.
3
 Η ελ ιόγσ δηαθνξνπνίεζε απνηειεί  ην ιόγν πνπ ην δηαδίθηπν δηαθαηέρεηαη από 

εηεξνγέλεηα σο πξνο ηηο απόςεηο, θαζώο ηα άηνκα κπνξνύλ λα εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα 

εθθξάζνπλ δηαθνξεηηθέο γλώκεο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλνύλ πεξηζζόηεξν θάζε 

πιεξνθνξία βιέπνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο.
4
 Κάζε πιεξνθνξία είλαη πιένλ ζύληνκε, 
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πεξηεθηηθή θαη ην άηνκν κπνξεί ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα λα κεηαβαίλεη ζηηο αλαιπηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζεκαηηθήο πνπ ηνλ απαζρνιεί κέζσ ησλ ππεξζπλδέζκσλ.
5
Θεσξώ ρξήζηκν λ’ 

αλαθεξζεί όηη ε εηεξνγέλεηα ζηηο απόςεηο αλαθνξηθά κ’ έλα θνηλσληθό δήηεκα ή κία είδεζε, κπνξεί 

λα εθθξαζηεί εθηόο από ην δηαδίθηπν, ην νπνίν ζηαδηαθά απνηέιεζε ην βήκα έθθξαζεο πνιιώλ θαη 

δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ θαη ζηάζεσλ, ζε θξαηηθνύο θνξείο, όπσο είλαη νη θξαηηθνί ηειενπηηθνί ή 

ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί
. 

Δλ θαηαθιείδη, θάζε θνηλσλία, αδηακθηζβήηεηα, πξέπεη λα εμειίζζεηαη, λα εθζπγρξνλίδεηαη 

θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνληαη από ηηο λέεο θνηλσληθέο αιιαγέο. Η εκθάληζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έιεπζε κίαο λέαο επνρήο θαη απνηειεί κία θνηλσληθή κεηαβνιή ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα, απ’ απηή πνπ ίζρπε κέρξη πξόηηλνο, ε νπνία είρε ηελ ηάζε λα αλαδεηθλύεη ηελ 

θπξηαξρία ησλ παξαδνζηαθώλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο.
6 

Δίλαη έθδειν όηη ηόζν ην δηαδίθηπν, 

όζν θαη ηα παξαδνζηαθά κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, όπσο είλαη ε ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν 

κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ θαη είλαη 

ζεκαληηθό όηη αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ‘θαηαζθεπάδνπλ’ 

κία  

θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη  ζηελ  αληηθεηκεληθή  πξαγκαηηθόηεηα  ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αηόκσλ θαη  πάιη  κπνξνύλ  λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

δσήο ησλ αηόκσλ.  
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