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 Μ.Μ.Ε. 

 

 

Γενική εισαγωγή. 

 

 

Σκοπός της ερευνητικής  µας εργασίας είναι να εξετάσουµε κατά πόσο τα 

Μ.Μ.Ε. αποτελούν πράγµατι ένα παράθυρο στα γεγονότα ή αποτελούν 

έναν παραµορφωτικό καθρέφτη της πραγµατικότητας. 

Γνωρίζουµε, ότι η πρωταρχική αρχή της ∆ηµοκρατίας και βασικός νόµος 

της είναι να λέγονται τα πράγµατα ρητά, απερίφραστα, δηµόσια και όσο 

γίνεται πιο έγκαιρα. Πληροφόρηση, διατύπωση άποψης και στοχασµός, 

κριτική συµβολή στον σχηµατισµό της κοινής γνώµης και ταυτόχρονα 

έκφραση της, συγκροτούν την πολυδιάστατη και πολυσήµαντη αποστολή 

των ΜΜΕ . Η δηµοσιότητα ως βάση και προϋπόθεση του ανοιχτού 

διαλόγου  πάνω στον οποίο-και µόνο-στηρίζεται µια γνήσια δηµοκρατική 

πραγµατικότητα η οποία µπορεί να εκπληρωθεί µόνο από τα ΜΜΕ. Αυτά 

είναι ο µεγάλος τροχός διακίνησης των ιδεών, αντιπαράθεσης θέσεων και 

επιχειρηµάτων, ο άξονας της συνεχούς ζύµωσης, που πρέπει να 

συντελείτε σε µια κοινωνία. Εφόσον εκπληρώνουν αυτές τις 

προϋποθέσεις είναι η «τέταρτη εξουσία» που όµως σήµερα τείνει να γίνει 

η 1η, όπως χαρακτηριστικά ονοµάστηκαν, διαµορφώνει και ολοκληρώνει 

το πλαίσιο λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών σε όλα τα επίπεδα 

από τα κατώτατα ως τα ανώτατα της πολιτειακής πυραµίδας. Η 

τεχνολογική και επιστηµονική ανάπτυξη έγινε και γίνεται µε ρυθµούς 

ασύλληπτους. Αποτέλεσµα της ανάπτυξης αυτής είναι η τελειοποίηση 

των ΜΜΕ στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση. Οι κίνδυνοι που 

εγκυµονούν από την εκπληκτική ανάπτυξη σε ένα παγκοσµιοποιηµένο 

σύστηµα αγοράς των ΜΜΕ είναι πολλοί, η συνέπειες ίσως είναι 

καταλυτικές για το άτοµο και την κοινωνία. Τα µέσα αυτά στηρίζονται 

σε µεθόδους της σύγχρονης ψυχολογίας και είναι δυνατόν να 

µεταβάλλουν τα άτοµα σε έρµαια αυτών που τα κατευθύνουν. Αν δεν 

κάνουµε ορθή χρήση των ΜΜΕ θα δηµιουργηθούν κίνδυνοι στο 

οικονοµικό επίπεδο, στο ηθικό, στο κοινωνικό, στο πολιτικό επίπεδο και 

κίνδυνοι για την παιδεία και τον πνευµατικό πολιτισµό.  

 

Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας εφαρµόσαµε την οµαδο-

συνεργατική µέθοδο σύµφωνα µε την οποία χωριστήκαµε σε τέσσερις 

οµάδες και η κάθε οµάδα ανέλαβε αυτοτελώς την διερεύνηση 

συγκεκριµένων υποθεµάτων τα οποία στην πορεία συζητούνταν στην 

ολοµέλεια της οµάδας, όπου συµπληρώνονταν και διορθώνονταν. Στο 

τέλος συνθέσαµε την εργασία σε ενιαίο κείµενο και εργαστήκαµε για την 

παρουσίαση της σε power point.  
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Για την διερεύνηση του θέµατος χρησιµοποιήσαµε διάφορα 

µεθοδολογικά εργαλεία: ανάγνωση και σύγκριση εφηµερίδων, 

παρακολούθηση δελτίου ειδήσεων των «8», έρευνα στα προγράµµατα 

των καναλιών για εκπαιδευτικά προγράµµατα, ανάγνωση και σχολιασµός 

σχετικών κειµένων για τα ΜΜΕ, συγκεντρώσαµε αποκόµµατα 

εφηµερίδων και δηµιουργήσαµε σατυρικά ποιήµατα ή αυτοσχεδιάσαµε 

από την τρέχουσα επικαιρότητα, δηµιουργήσαµε δύο αφίσες ( για την 

ιστορική εξέλιξη των ΜΜΕ και σατυρικά ποιήµατα), πήραµε 

συνεντεύξεις από πολίτες που ασχολούνται µε τα κοινά και την πολιτική, 

δηµιουργήσαµε ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις κλειστού τύπου που 

δόθηκαν σε µαθητές του 1ου Λυκείου, ηλικίας 15-18 χρονών σε όλες τις 

τάξεις. 

 

 

 

 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

Από την αρχαιότητα ήδη, οι άνθρωποι αισθάνονταν την επιτακτική 

ανάγκη για πληροφόρηση. Έτσι από πολύ παλιά άρχισαν να εφευρίσκουν 

και να εκσυγχρονίζουν συνεχώς τα µέσα που τους προσέφεραν την 

δυνατότητα επικοινωνίας. Ουσιαστικά, από εκείνη την εποχή µέχρι 

ακόµη και σήµερα δεν µπορούµε να φανταστούµε την ζωή µας χωρίς 

επικοινωνία. Στην πραγµατικότητα, η επικοινωνία έχει καταλάβει ένα 

µεγάλο κοµµάτι της ζωής µας. Για όλους µας, το να µας προσφέρουν 

αυτή την δυνατότητα είναι σαν να µας ανοίγουν την πόρτα αυτού του 

γεµάτου ενδιαφέρον κόσµου που στα µάτια όλων µας φαντάζει 

απέραντος. Αλλά ας κάτσουµε και ας σκεφτούµε, ξέρουµε στ’ αλήθεια τα 

µέσα αυτά, που µας τροφοδοτούν συνεχώς µε καινούργιες πληροφορίες, 

την εξέλιξη τους για να φτάσουµε σήµερα να θεωρούµε δεδοµένα 

κάποια, στην πραγµατικότητα, πολυσύνθετα πράγµατα όπως η 

τηλεφωνική επικοινωνία ή η τηλεόραση. Συνειδητοποιούµε στ’ αλήθεια 

της σηµασία τους; Για να το ανακαλύψουµε, ας κάνουµε ένα ταξίδι στο 

χρόνο όπου θα έχουµε την ευκαιρία να αποκαλύψουµε πράγµατα που 

ούτε καν φανταζόµασταν ποτέ! 

Ας αρχίσουµε λοιπόν την αναδροµή στα µέσα επικοινωνίας από την 

αρχαία Ελλάδα µέχρι την σηµερινή εποχή.  

 

1.1 Τηλεπικοινωνίες των Αρχαίων Ελλήνων  
  

Σε µια εποχή σαν τη σηµερινή, κατά την οποία οι τηλεπικοινωνίες είναι 

κάτι το αυτονόητο, το καθηµερινό στη ζωή µας, η ενασχόληση µε τις 
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τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων µοιάζει είτε µε χάσιµο χρόνο είτε 

µε παρωχηµένο πεδίο έρευνας µια που δεν γνώριζαν τότε το τηλέφωνο. 

Ή µήπως το γνώριζαν; Μήπως είχαν αναπτύξει τις οπτικές 

τηλεπικοινωνίες και είχαν εφεύρει το πρωταρχικό σύστηµα µορς; 

Χρησιµοποιούσαν µηχανισµούς και όργανα τηλεπικοινωνίας; Η 

απάντηση είναι καταφατική. Γνώριζαν και µάλιστα πολλούς τρόπους και 

µεθόδους τηλεπικοινωνιών, µερικοί των οποίων είναι πρόγονοι 

σηµερινών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Ο καθένας από εµάς απορεί 

µπροστά στην εφευρετικότητα, την αµεσότητα και την ικανότητα αυτών 

των συστηµάτων. Οι τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων αποτέλεσαν 

τις βάσεις της σηµερινής εξέλιξης στον τοµέα αυτό και προκαλούν τον 

θαυµαστό µας. Κατανοώντας εξάλλου και µαθαίνοντας το παρελθόν µας 

σκιαγραφούµε το µέλλον και την πορεία µας σ’ αυτό. 

 

  

 

Αγγελιοφόροι, πεζοί και έφιπποι 
 

 Η πρώτη και πανάρχαια µέθοδος µετάδοσης πληροφοριών και 

µηνυµάτων στηρίχθηκε στη δύναµη των ανθρώπινων άκρων να 

διασχίζουν τις αποστάσεις όσο το δυνατόν συντοµότερα. Στους Έλληνες 

πασίγνωστος είναι ο µαραθωνοδρόµος µας Φιλιππίδης, που µετέφερε 

στην Αθήνα το µήνυµα της νίκης στο Μαραθώνα το 490 Υπήρχαν 

αρκετοί, των οποίων τα ονόµατα δεν έχουν διασωθεί, γενικά 

ονοµαζόµενοι ηµεροδρόµοι, και από την ονοµασία αυτή 

αντιλαµβανόµαστε ότι δουλειά τους ήταν να διατρέχουν µε ταχύτητα 

αποστάσεις µεταφέροντας διάφορα µηνύµατα, κυρίως στρατιωτικά. Και 

τούτο επειδή στη διάρκεια της ειρήνης τα µηνύµατα δεν είχαν την ίδια 

βαρύτητα µε τα αντίστοιχα της πολεµικής περιόδου. 

 Υπήρχαν και έφιπποι αγγελιοφόροι που µε µεγάλη ταχύτητα διέσχιζαν 

τεράστιες αποστάσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχοντας µαζί τους 

πάνω από δυο ή τρία άλογα που τα ίππευαν διαδοχικά ώστε να τα 

ξεκουράζουν. 

Αυτή η µορφή ηµεροδροµίας ήταν η αρχική, η πρωτόγονη µορφή 

µεταφοράς µηνυµάτων, ενώ η τελειοποιηµένη µέθοδό της ήταν η 

δηµιουργία σταθµών όπου ο αγγελιοφόρος (ή ταχυδρόµος) άλλαζε άλογα 

– ακόµη πιο εξελιγµένο είναι το σύστηµα κατά το οποίο το µήνυµα 

µεταφέρεται από σταθµό σε σταθµό, όπου αλλάζουν τόσο τα άλογα όσο 

και ο καβαλάρης, ένα σύστηµα που αναπτύχθηκε πολύ από τους Πέρσες, 

όπως σηµειώνει ο Ηρόδοτος. «Τίποτα στον κόσµο δεν ταξιδεύει 

γρηγορότερα απ’ αυτούς τους Πέρσες αγγελιοφόρους. Αυτό το 

πετύχαιναν µε τον εξής τρόπο. Υπάρχουν ιππείς τοποθετηµένοι κατά 

µήκος του δρόµου, ίσοι σε αριθµό µε τον αριθµό των ηµερών που 
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χρειάζεται το ταξίδι, δηλαδή ένας άνδρας κι ένα άλογο για κάθε µέρα. 

Τίποτα δεν είναι ικανό να εµποδίσει αυτούς του αγγελιοφόρους να 

καλύψουν την απόσταση που τους αντιστοιχεί στο συντοµότερο δυνατό 

χρόνο, ούτε το χιόνι, η βροχή, η ζέστη ή το σκοτάδι. Ο πρώτος, στο τέλος 

του ταξιδιού τους, παραδίδει το µήνυµα στον δεύτερο, αυτός στον τρίτο 

και ούτo  καθ’ εξής, ώσπου να καλυφθεί όλη η απόσταση, όπως στις 

λαµπαδηφορίες που οργανώνονται προς τιµήν του Ηφαίστου στην 

Ελλάδα». 

 

 Τα ταχυδροµικά περιστέρια 

 

Ως φορείς µηνυµάτων σε µεγάλες αποστάσεις χρησιµοποιήθηκαν επίσης 

τα περιστέρια από πολύ παλιές εποχές. Η ταχύτητα που αναπτύσσει το 

περιστέρι είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν ενός έφιππου αγγελιοφόρου 

και, επί πλέον, το περιστέρι πετά σε ευθεία γραµµή χωρίς να είναι 

υποχρεωµένο να ακολουθεί τους στριφογυριστούς δρόµους των Όρεων.     

  Ελάχιστα στοιχεία διαθέτουµε για τη χρήση των περιστεριών στον 

ελληνικό χώρο.      Ωστόσο µας δίνεται η δυνατότητα από όσα στοιχεία 

διαθέτουµε, να προσδιορίσουµε τον 5ο π.χ. αιώνα ως την περίοδο κατά 

την οποία όχι απλώς άρχισε να χρησιµοποιείται η µέθοδος των 

περιστεριών αλλά να εµφανίζεται η πρώτη φιλολογική αναφορά για τη 

χρήση των περιστεριών ως τηλεπικοινωνιακού µέσου, από την αναφορά 

του Αιλιανού για τον Ολυµπιονίκη Ταυροσθένη. Τη «µόδα» των 

ταχυδροµικών περιστεριών έφεραν στην Ευρώπη οι Σταυροφόροι 

εντυπωσιασµένοι από τα αποτελέσµατα των ταχυδροµικών πτήσεων των 

περιστεριών. Όµως το σύστηµα αυτό και κυρίως στην αρχαιότητα δε 

γνώρισε ευρεία αποδοχή. Ο Αιλιανός παραθέτει ένα από τα λίγα στοιχεία 

που έχουµε για τη χρήση στην Ελλάδα ταχυδροµικών περιστεριών. Στην 

Ολυµπία το 500 π.χ. διεξήχθησαν Ολυµπιακοί Αγώνες, στους οποίους 

πήρε µέρος και ο αθλητής Ταυροσθένης από την Αίγινα. Αυτός είχε 

πάρει µαζί του περιστέρια που έτρεφε νεοσσούς. Μετά τη νίκη του στους 

αγώνες άφησε το περιστέρι ελεύθερο, αφού έδεσε στο ένα του πόδι µια 

κόκκινη ταινία, σύµβολο της νίκης του στους αγώνες. Ο Αιλιανός µας 

λέει ότι το περιστέρι χρειάστηκε µια ώρα  περίπου (µε τα σηµερινά 

µέτρα), για να διασχίσει την απόσταση Ολυµπία – Αίγινα και να φέρει 

την είδηση της νίκης. Ο Ευάγγ. Σταµάτης σηµειώνει εν τούτοις ότι 

σύµφωνα µε άλλη παράδοση η πληροφορία της νίκης του Ταυροσθένη 

µεταδόθηκε µε πυρσούς, µέσω φρυκτωριών. Γνωρίζουµε επίσης ότι ο 

Ανακρέων γύρω στο 500 π.χ. χρησιµοποιούσε κάποιο ταχυδροµικό 

περιστέρι, στο οποίο αφιέρωσε την 9η ωδή του, ενώ ο Φερεκράτης 

(Αθήναιου, ∆ειπνοσοφισταί ΙΧ, µ 395 β) µε τη φράση «απέπεµψαν 

αγγέλλοντα τον περιστερών» αναφέρεται σε γυµνασµένα ταχυδροµικά 

περιστέρια. Το περιστέρι θεωρήθηκε περισσότερο σύµβολο ειρήνης και 
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ελπίδας, ένας απόστολος ερωτικών µηνυµάτων και πολύ λιγότερο 

τουλάχιστον στη χώρα µας – ως ένας φορέας τηλεπικοινωνίας. 

Υπάρχουν ακόµα διάφορες άλλες τεχνικές και τεχνάσµατα αποστολής 

µηνυµάτων που µας διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας ότι η εφευρετικότητα 

του ανθρώπου είναι ανεξάντλητη. Ο ακουστικός τηλέγραφος του Μ. 

Αλεξάνδρου (Κέρας)  

  Στην όλη υπόθεση δεν υπάρχει καµιά πρωτοτυπία εκτός ίσως από το 

µέγεθος του ηχητικού κέρατος που χρησιµοποιήθηκε στις εκστρατείες 

του Μ. Αλεξάνδρου. 

Είναι γνωστό ότι 

ένα από τα 

πρωταρχικά (και 

πρωτόγονα) 

συστήµατα 

επικοινωνίας 

υπήρξε η 

ανταλλαγή ήχων, 

άλλοτε απλοϊκών, 

άλλοτε σύνθετων. 

Η ανταλλαγή 

µηνυµάτων µε το 

πασίγνωστο 

αφρικανικό ταµ-ταµ είναι µια από τις πιο δηµοφιλές µεθόδους 

επικοινωνίας, γνωστή σ’ όλο τον κόσµο. 

 

Φρυκτωρίες (Πύργοι αναµετάδοσης οπτικών σηµάτων) 

 

Οι αναµεταδότες οπτικών σηµάτων συνεπάγονται την ύπαρξη 

στοιχειωδών εγκαταστάσεων στις οποίες κάποιοι παρατηρητές 

(φρυκτωροί) διερευνούν µε προσοχή – ηµέρα και νύχτα – προς την 

περιοχή απ’ όπου γνωρίζουν ότι θα δεχτούν κάποιο µήνυµα. 

Η έρευνα έχει φέρει στο φως εκτεταµένο δίκτυο φρυκτωριών, συνολική 

αποτίµηση των οποίων υπάρχει σε ανάγλυφη πινακίδα (εκµαγείο) του 

τηλεπικοινωνιακού Μουσείου του Ο.Τ.Ε. Εφευρέτης των δικτύων 

φέρεται ο Παλαµίδης ο οποίος ανέπτυξε το δίκτυο επικοινωνιών της 

περιόδους του Τρωικού πολέµου 1195-1184 Για την παρουσίαση των 

αρχαίων τηλεπικοινωνιών στο ευρύ κοινό σηµαντική είναι η δουλειά που 

έχει γίνει στο Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο του ΟΤΕ, όπου σε ανάγλυφο 

πίνακα µπορεί ο επισκέπτης να ξαναζωντανέψει τα αρχαία δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών. Τα εκθέµατα όµως που «κλέβουν κυριολεκτικά την 

παράσταση» είναι τα προπλάσµατα και τα εκµαγεία που παρουσιάζουν 

σε λειτουργία τα συστήµατα και τις τεχνικές τηλεπικοινωνιών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Μπορεί κανείς να δει από κοντά 
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και να στείλει σήµατα ανάβοντας διαφορετικούς συνδυασµούς πυρσών 

όπως ακριβώς γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, όταν χρησιµοποιούσαν τις 

«φρυκτωρίες». Οι ηλεκτρονικές διατάξεις που κατασκευάστηκαν από τον 

ΟΤΕ και κάνουν τα εκθέµατα «συµµετοχικά», επιτρέπουν τη γρήγορη 

κωδικοποίηση του σήµατος.  

 Τέλος, σε µεγάλο ανάγλυφο χάρτη της Ελλάδας µπορεί να δει ο 

επισκέπτης το φωτεινό σήµα να περνάει από βουνοκορφή σε 

βουνοκορφή, από την Τροία στις Μυκήνες ή από την Κωνσταντινούπολη 

στο Μιστρά, και θαυµάζει τις γνώσεις  και τις ικανότητες των αρχαίων 

Ελλήνων όταν µαθαίνει ότι στις ίδιες ακριβώς βουνοκορφές, έχουν 

εγκατασταθεί σήµερα από τον ΟΤΕ οι σταθµοί αναµετάδοσης των 

µικροκυµάτων του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

  

  

 

 

Εκµαγείο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών. 

Παρουσιάζονται τα πιο γνωστά 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών µε φρυκτωρίες µε 

σπουδαιότερο το δίκτυο Τροίας – Μυκηνών. 

 

 

Χαρακτηρισµός του συνόλου των χρησιµοποιούµενων για τη διαβίβαση 

πληροφοριών ενσύρµατων, ραδιοηλεκτρικών, οπτικών ή άλλων 

ηλεκτροµαγνητικών µέσων, όπως είναι ο τηλέγραφος, το τηλέφωνο, η 

τηλεόραση κλπ. 

 

 1.2 Νεότερες µορφές επικοινωνίας 

  

Υπάρχουν στις µέρες µας δυο παγκόσµια δίκτυα επικοινωνίας τα οποία 

µας εξυπηρετούν. Μέσω αυτών των δικτύων, κάθε µέρα ανταλλάσσονται 
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εκατοµµύρια µηνύµατα µεταξύ ανθρώπων και οργανισµών. Το ένα είναι 

το ταχυδροµικό και το άλλο το τηλεφωνικό. Μέσω του δεύτερου 

µεταφέρονται µηνύµατα την ίδια στιγµή σε οποιοδήποτε µέρος του 

κόσµου. Τα µηνύµατα αυτά έχουν διάφορες µορφές, µπορεί να είναι 

δεδοµένα υπολογιστών ή συνοµιλία µεταξύ ανθρώπων. Μέσω του 

τηλεφωνικού δικτύου µπορούν επίσης να σταλούν αντίγραφα εντύπων 

και εγγράφων µε τη χρήση των φαξ. 

 

 Κώδικας Μορς  

  

 Για να είναι κατανοητό ένα σύστηµα σηµάτων πρέπει τόσο ο 

αποστολέας, όσο και ο παραλήπτης να γνωρίζουν τον ίδιο κώδικα. Ένας 

από τους κώδικες είναι ο κώδικας Μορς, που εφευρέθηκε το 1840 από 

τον Σάµουελ Μορς. 

Σε κάθε γράµµα αντιστοιχεί ένας διαφορετικός συνδυασµός από τελείες 

και παύλες, οι οποίες µπορούν να σταλούν ως ηλεκτρικά σήµατα µέσω 

καλωδίων, ως φωτεινές αναλαµπές ή σαν ηχητικά σήµατα µέσω του 

ραδιοφώνου. Για το διεθνές σήµα κινδύνου χρησιµοποιείται ο κώδικας 

Μορς. 

 

Τηλεφωνία  
  Το τηλέφωνο εφευρέθηκε το 1876 από τον Αµερικανό Γκράχαµ Μπελ 

(1847-1922). Ο Μπελ κατάφερε να µεταδώσει την οµιλία χάρη σε 

ηλεκτρικά σήµατα. Από το 1877 ήδη το τηλέφωνο τελειοποιήθηκε χάρη 

στον Αµερικανό Τόµας Έντισον (1847-1931). 

Σχηµατίζοντας έναν αριθµό µε τον επιλογέα της τηλεφωνικής συσκευής, 

ένα κωδικοποιηµένο ηλεκτρικό σήµα αποστέλλεται στο τηλεφωνικό 

κέντρο. Το σήµα ανοίγει µια γραµµή στο κέντρο και στη συνέχεια προς 

το τηλέφωνο για το οποίο έγινε η κλίση, ενώ ταυτόχρονα, η συσκευή 

κουδουνίζει. 

  Καθώς χρησιµοποιείται το ακουστικό, ένα µικρόφωνο στο εσωτερικό 

του µετατρέπει τη φωνή σε ηλεκτρικά σήµατα. Τα ηχητικά κύµατα 

αναγκάζουν ένα διάφραγµα να ταλαντωθεί, το οποίο µε τη σειρά του 

πιέζει τους κρυστάλλους άνθρακα. Η ταλάντωση αυξοµειώνει την ένταση 

ενός ηλεκτρικού ρεύµατος, το οποίο διαρρέει τους κρυστάλλους 

άνθρακα, και έτσι παράγεται το ηλεκτρικό σήµα. 

   Το σήµα αυτό ταξιδεύει µέσω των γραµµών στο µεγάφωνο του 

ακουστικού του άλλου τηλεφώνου. Εκεί το σήµα θέτει σε λειτουργία 

έναν άλλο ηλεκτροµαγνήτη ο οποίος αναγκάζει µια µεταλλική ταινία να 

ταλαντωθεί. Αυτό µεταδίδει την κίνηση σε ένα διάφραγµα που 

αναπαράγει τα ηχητικά κύµατα της φωνής. Η γραµµή ανάµεσα στα δυο 

κέντρα µπορεί να µεταφέρει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές κλήσεις. 

Κάθε κλήση αποτελείται από πολύ µικρής χρονικής διάρκειας σήµατα, τα 
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οποία αποστέλλονται το ένα µετά το άλλο χωρίς να αναµιγνύονται 

µεταξύ του. Μ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το τηλέφωνο. 

 

1.3 Βιοµηχανική επανάσταση  

 

Η βιοµηχανική επανάσταση όµως και η ανάπτυξη µιας νέας κοινωνίας, 

της καπιταλιστικής, συνοδεύτηκαν από ραγδαίες αλλαγές στη µορφή της 

επικοινωνίας, ώστε να φτάσουµε σε αυτό που σήµερα αναγνωρίζουµε ως 

µαζική επικοινωνία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 

σε αυτή την αλλαγή. Η τυπογραφία (τεχνολογία Gutenberg) στα µέσα 

του 15ου αιώνα έγινε το όχηµα της εξέλιξης, αφού έδωσε τη δυνατότητα 

µαζικής παραγωγής έργων γραπτού λόγου (βιβλίων, εφηµερίδων κτλ.). Ο 

καθοριστικός παράγοντας αυτής της αλλαγής βέβαια ήταν οι κοινωνικές 

εξελίξεις της βιοµηχανικής επανάστασης, οι οποίες δηµιούργησαν την 

ανάγκη συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης του τοµέα παραγωγής έντυπου 

λόγου. αλλαγές στη µορφή της επικοινωνίας, ώστε να φτάσουµε σε αυτό 

που σήµερα αναγνωρίζουµε ως µαζική επικοινωνία. 

 

Τυπογραφία 

 

«Ο Johann Gutenberg [1398-1468], χρυσοχόος από το Mainz, άρχισε να 

πειραµατίζεται µε την τυπογραφία γύρω στο 1440. Η τεχνική των 

µεταλλικών καλουπιών ήταν αρκετά γνωστή στην Ευρώπη από τις αρχές 

του δέκατου πέµπτου αιώνα, αλλά δεν είχε χρησιµοποιηθεί για 

τυπογραφικούς σκοπούς. Ο Γουτεµβέργιος ανέπτυξε µια µέθοδο 

αντιγραφής καλουπιών µεταλλικών γραµµάτων, µε αποτέλεσµα να µπορούν 

να παραχθούν µεγάλες ποσότητες χαρακτήρων για τη σύνθεση εκτεταµένων 

κειµένων. Προσάρµοσε επίσης το παραδοσιακό βιδωτό πιεστήριο, που 

ήταν γνωστό στην Ευρώπη από τον πρώτο αιώνα µ.Χ, προκειµένου να 

παραγάγει τυπωµένα κείµενα. Χάρη σ' αυτό το συνδυασµό τεχνικών 

µπορούσε να συνταχθεί µια σελίδα χαρακτήρων και να χρησιµοποιηθεί ως 

καλούπι. Στη συνέχεια, µπορούσε να χυθεί µελάνι σε αυτό το καλούπι και 

να πιεστεί πάνω σε αυτό το χαρτί µε αποτέλεσµα το χαρτί να πάρει το 

αποτύπωµα των χαρακτήρων Παρ' όλο που οι τεχνικές λεπτοµέρειες 

τελειοποιήθηκαν µεταγενέστερα, οι βασικές αρχές του πιεστηρίου του 

Γουτεµβέργιου παρέµεναν σε ισχύ για περισσότερο από τρεις αιώνες» 

[John B. Thompson, 1999:98-99). 
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Εικ.8.2α Το πιεστήριο του Γουτεµβέργιου: απαρχή της µαζικής 
αναπαραγωγής τυπωµένων κειµένων (Μπ. Ντελφ & Ρ. Πλατ, Εν 
Αρχή... συνοπτική ιστορία του κόσµου καί της ανθρωπότητας, εκδ. 
Πατάκη). 
 

Τύπος 

Ο Τύπος διαχωρίζεται πλέον σε ηλεκτρονικό και παραδοσιακό. 

Ηλεκτρονικός Τύπος είναι η τηλεόραση, οι ιστοσελίδες (web pages) κλπ. 

Παραδοσιακός Τύπος είναι οι εφηµερίδες, τα περιοδικά κλπ. Κάπου 

ανάµεσα είναι και το ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί 

εκδοτικοί οίκοι και παράγονται πάρα πολλά περιοδικά αναλογικά µε τον 

πληθυσµό. 

 

Ραδιόφωνο 

 

Το ραδιόφωνο είναι ένα αρκετά παλιό µέσο µαζικής ενηµέρωσης που 

όµως θεωρείται ως ένας ευχάριστος τρόπος ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας 

γιατί περνάει ειδήσεις µε άποψη. 

 

1.4 Τηλεόραση Γέννηση της Μαζικής επικοινωνίας 

 

   Μετά το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα θα έρθει και στην Ελλάδα ένα 

νέο µέσο επικοινωνίας, του οποίου η απήχηση στην κοινωνία θα πάρει 

τεράστιες διαστάσεις, η τηλεόραση. Έχει προηγηθεί βέβαια µια σειρά 

από εντελώς νέα µέσα επικοινωνίας, όπως είναι ο κινηµατογράφος, η 

δισκογραφία και το ραδιόφωνο, η ανάπτυξη των οποίων στιγµάτισε µια 

νέα εποχή, την εποχή της µαζικής επικοινωνίας. Η εποχή του προφορικού 

λόγου και της αµφίδροµης επικοινωνίας έχει παρέλθει προ πολλού, ενώ 

δίπλα στον κυρίαρχο γραπτό λόγο παίρνει θέση και ο ηλεκτρονικός 

λόγος. 

Η Τηλεόραση στην Ελλάδα γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη κυρίως µετά την 

δηµιουργία των ιδιωτικών σταθµών το 1989.Η τηλεόραση πέρα από την 

ψυχαγωγία και την ενηµέρωση των τηλεθεατών της περνάει και λάθος 

µηνύµατα και παρουσιάζει λάθος πρότυπα. 
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Είναι γεγονός λοιπόν ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζοβάνι 

Σαρτόρι (καθηγητής πολιτικής επιστήµης στο Columbia): «ζούµε µια 

ριζική ανθρωπολογική µεταβολή. Περνάµε από τον homo sapiens, ο 

οποίος παράγεται από τη γραπτή κουλτούρα που βασίζεται στις λέξεις, σε 

έναν homo videns στον οποίο η λέξη έχει παραχωρήσει την κυριαρχία της 

στην εικόνα». Και συνεχίζει: «Η τηλεόραση παράγει εικόνες και καταργεί 

τις έννοιες και έτσι η ικανότητά µας για διανοητική αφαίρεση ατροφεί και 

µαζί µε αυτήν ατροφεί και όλη η ικανότητά µας για κατανόηση. Ο homo 

sapiens κατανοεί χωρίς να βλέπει, ενώ ο homo videns βλέπει χωρίς να 

κατανοεί». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

Στις µέρες µας είναι γνωστό ότι τα Μ.Μ.Ε παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

ζωή µας. «Κάθε Μ.Μ.Ε είναι σαν τη φωτιά. Μπορεί να έχει 

καταστροφικά αποτελέσµατα αλλά και ευεργετικά, ανάλογα µε τον 

τρόπο τον οποίο θα τα χρησιµοποιήσει κανείς» (Νεοκλής Σαρρής). Τα 

Μ.Μ.Ε έχουν µια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες προσδιορίζουν την 

ποιότητά τους και τον ρόλο τους στη λειτουργία της δηµοκρατίας. Όταν 

λειτουργούν ορθά πληροφορούν, µορφώνουν, ψυχαγωγούν, καλλιεργούν 

το πνεύµα και την κριτική σκέψη. Τέλος, η σύνθεση ενός 

ερωτηµατολογίου µας βοήθησε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για 

την ορθή και µη χρήση των Μ.Μ.Ε. 
 

           

           

           

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

Η τηλεόραση είναι ένα σύστηµα τηλεπικοινωνίας που χρησιµεύει στη 

µετάδοση και λήψη κινούµενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. 

Αποτελεί το κυριότερο και δηµοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας 

και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε όλο τον κόσµο. 

 

2.1 Πλεονεκτήµατα: 
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• Άµεση – Έγκαιρη ενηµέρωση 

• Απλός εύληπτος λόγος 

• Ενηµέρωση σε σύντοµο χρόνο 

• Χρήση εικόνων (ζωντανότερη – παραστατικότερη παρουσίαση) 

• Ζωντανές συνδέσεις µε όλων τον κόσµο 

• Λειτουργία επί 24ώρου βάσεως 

• Βρίσκεται σε όλα τα νοικοκυριά 

• Αµεσότερος διάλογος µε το κοινό 

 

 

 

 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

• Καταφεύγει στον εντυπωσιασµό 

• Υπερβολές 

• Ανταγωνισµός για τηλεθέαση 

• Ευκολότερη παραπληροφόρηση 

• Παθητικοποίηση δέκτη 

• Παραβίαση ιδιωτικής ζωής 

• Χρήση παραγλωσσικών – εξωγλωσσικών στοιχείων 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Το ∆ιαδίκτυο, γνωστό συνήθως και µε την αγγλική άκλιτη ονοµασία 

Internet, είναι ένα µέσο µαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για 
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παράδειγµα και η τηλεόραση αν και η τελευταία έχει πολύ περιορισµένο 

αµφίδροµο χαρακτήρα. Ως µέσο έχει διπλή υπόσταση: η υλική (που 

αποτελείται από τον συνδυασµό δικτύων βασισµένων σε λογισµικό και 

υλικό), και η άϋλη (αυτό, δηλαδή, που "κάνει" / προσφέρει στην 

κοινωνία το ∆ιαδίκτυο ως µέσο). 

 

∆ιαδίκτυο και επικοινωνία 

 

Η επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου γίνεται άµεση και αµφίδροµη. 

∆ίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή 

συνδεδεµένου στο ∆ιαδίκτυο να πληροφορηθεί αλλά και να 

πληροφορήσει ανταλλάσσοντας απόψεις µέσω ενός συµµετοχικότερου 

και λιγότερο ελεγχόµενου διαύλου επικοινωνίας. Οι χρήστες αποκτούν 

ολοένα και περισσότερο την ιδιότητα του παγκόσµιου πολίτη. Υπάρχει 

έντονη τάση, ήδη από την αρχή της εµφάνισής του ∆ιαδικτύου, να 

θεωρείται ένα άκρως δηµοκρατικό µέσο µαζικής επικοινωνίας, το οποίο 

αποδιαµεσολαβεί την επικοινωνία και καθιστά ισχυρότερο τον µέσο 

άνθρωπο, καθώς δίνει στον τελευταίο τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

µεγάλο όγκο πληροφοριών συγκεντρωµένων σε ένα "χώρο" και την 

δυνατότητα της προσωπικής επιλογής των πληροφοριών αυτών. 

Συνεπώς, η βασική θέση της προσέγγισης αυτής είναι ότι το ∆ιαδίκτυο 

θα εκδηµοκρατίσει την κοινωνία µε το να βελτιώσει την επικοινωνία 

καταργώντας την ανάγκη για διαµεσολάβηση. 

 

Η τεχνολογία του διαδικτύου 

 

Το ∆ιαδίκτυο ή Ίντερνετ είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο , που επιτρέπει 

την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου 

υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισµένη στην διασύνδεση 

επιµέρους δικτύων ανά τον κόσµο και πολυάριθµα τεχνολογικά 

πρωτόκολλα. Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων µέσω µεταγωγής 

πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων ονοµάζεται [∆ιαδικτύωση]. 

                   

 

∆ιαδικτυακοί κίνδυνοι 

 

Η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο σήµερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από 

τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του. Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες 

και αρκετές δυνατότητες πρόκλησης ζηµιών τόσο στο επίπεδο του 

χρησιµοποιούµενου λογισµικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό 

επίπεδο. 

Παραπλάνηση 
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Αρκετές φορές οι χρήστες του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 

του για να βρουν κάποιες πληροφορίες που χρειάζονται. Μερικοί 

ιστότοποι εµφανίζουν πληροφορίες, οι οποίες φαινοµενικά είναι ακριβείς 

ή αναφέρουν απόλυτα αξιόπιστους δηµιουργούς ή πηγές. To κίνητρο για 

τέτοιες πράξεις µπορεί να είναι είτε η αποκοµιδή ιδίου οφέλους είτε, 

απλά, η χαρά της παραπλάνησης των (αγνώστων) χρηστών. Ο όρος που 

περιγράφει αυτού του τύπου την παραπλάνηση είναι "Hoax". 

 

Πρόκληση ζηµιών σε προσωπικά δεδοµένα 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τόσο οι δούρειοι ίπποι που 

προαναφέρθηκαν, όσο και κακόβουλα µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Με τον τρόπο αυτό όχι µόνον είναι δυνατό να 

υφαρπαγούν προσωπικά δεδοµένα κάποιου χρήστη, όπως ο αριθµός 

ταυτότητάς του ή το ΑΦΜ του, όσο και, πιο σηµαντικό, αριθµοί  

πιστωτικών καρτών, λογαριασµών Τραπέζης κτλ. Ανάλογη µέθοδος 

ακολουθείται και από ορισµένους ιστοτόπους, στους οποίους ο 

ανύποπτος χρήστης καταχωρεί παρόµοια στοιχεία παραγγέλοντας ένα  

προϊόν, το οποίο όχι µόνο δε θα λάβει ποτέ, αλλά τα δεδοµένα του 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους δηµιουργούς του ιστοτόπου για 

να πραγµατοποιήσουν οι ίδιοι αγορές, χρεώνοντας τον "πελάτη" τους. Η 

µέθοδος υφαρπαγής προσωπικών δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου αποκαλείται "Phishing" (παραφθορά της λέξης fishing = 

ψάρεµα). Αρκετά προγράµµατα περιήγησης (browsers) αναγνωρίζουν 

τους ιστοτόπους στους οποίους παραπέµπουν τα παραπλανητικά 

µηνύµατα, ωστόσο αυτό δεν συµβαίνει σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες 

είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς χρηµατοπιστωτικός φορέας δεν 

χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές πληροφορίες, 

ενώ ένας προστατευµένος ιστοτόπος αρχίζει πάντα µε το πρόθεµα https 

(secure, ασφαλής). 

 

Πρόκληση ζηµιών στο υπολογιστικό σύστηµα 

 

Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στο υπολογιστικό σύστηµα ενός 

ανύποπτου χρήστη είναι η µόλυνση του συστήµατος µε κάποιον ιό. Η 

µόλυνση γίνεται όταν ο χρήστης καλείται να λάβει κάποιο αρχείο, 

φαινοµενικά αθώο, όπως ένα κείµενο ή µια φωτογραφία και, όταν 

δοκιµάσει να το χρησιµοποιήσει, ο ιός αναλαµβάνει δράση 

επιµολύνοντας το σύστηµα και µπορεί να καταστρέψει αρχεία ή και 

ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήµατος. Άλλες φορές είναι δυνατή η 

αποστολή ιού απευθείας από τον ιστοτόπο που επισκέπτεται ο χρήστης, 
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χωρίς να εµφανισθεί κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Η περίπτωση αυτή 

εκµεταλλεύεται κενά ασφαλείας στο λογισµικό του χρήστη. 

 

Για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο προτείνουµε: 

 

Υπάρχουν τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

σε συνδυασµό: 

• Χρήση τείχους προστασίας (firewall). 

• Χρήση λογισµικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράµµατα 

κατασκοπείας (spyware). 

• Συνεχής ενηµέρωση των χρηστών. 

• Να επισκεπτόµαστε µόνο επίσηµες ιστοσελίδες και να µην 

ακολουθούµε υπερσυνδέσµους ( hyper links) . 

• Nα εξοπλίσουµε τον υπολογιστή µε λογισµικό αντιµετώπισης ιών και 

λοιπών κακόβουλων προγραµµάτων (Syware adaware). 

• Απαιτείται γονική εποπτεία σε ανηλίκους και λογισµικό φίλτρο 

(content filtering) για την αποτροπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες 

παραβατικού περιεχοµένου και τους κινδύνους της διαδικτυακής 

συνοµιλίας (chat rooms). 

•  Να µη δίνουµε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού µας ταχυδροµείου (e-

mail) σε αγνώστους και να µην δηµοσιεύουµε τα προσωπικά µας 

δεδοµένα ή τα προσωπικά δεδοµένα τρίτων 

• Ενηµέρωση για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο από τις Μ.Κ.Ο. και 

αστυνοµικές αρχές (∆ίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος, Χαµόγελο του 

παιδιού). 

• Για την αντιµετώπιση των κινδύνων του διαδικτύου έχει υπογραφεί η 

συνθήκη της Βουδαπέστης – 2001από 26 Ευρωπαϊκά κράτη και την 

Ελλάδα. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

Η εύρεση του ραδιοφώνου έρχεται µετά το 1930 οπότε δηµιουργείται 

οργανωµένο δίκτυο σταθµών στην Αµερική και Ευρώπη. Στον Β' 

Παγκόσµιο πόλεµο το ραδιόφωνο αποτελεί µεγάλο ειδησεογραφικό 

µέσο. Η εποχή κυριαρχίας του ραδιοφώνου έχει περάσει ανεπηρέαστη. 

Το ραδιόφωνο δεν παρουσιάζεται ως ένα κυρίαρχο µέσο, αλλά ως ένα 

µέσο µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

 

Πλεονεκτήµατα  Ραδιοφώνου: 
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• Άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση 

• Σύντοµος εύληπτος λόγος 

• Ενηµέρωση σε σύντοµο χρόνο 

• Ρέων ευχάριστος προφορικός λόγος 

• Ανάπτυξη κρίσης και φαντασίας 

• ∆εν απαιτεί προσήλωση 

• Ζωντανές συνδέσεις µε όλο τον κόσµο 

• Αµεσότερος διάλογος µε τα κοινό 

• Λειτούργει επί 24ωρου βάσεως 

• Βρίσκεται σε όλα τα νοικοκυριά 

 

Μειονεκτήµατα ραδιοφώνου: 

 

• Απουσία εικόνας 

• Απουσία βίντεο 

 

 

Πλεονεκτήµατα τύπου: 

 

• Αντικειµενικότητα 

• Προσεγµένη σύνταξη 

• Χρήση υποτακτικού λόγου 

• Προσεγµένο πλούσια λεξιλόγιο 

• Ακρίβεια-σαφήνεια 
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• Ποικιλία θεµάτων 

• Επιλογή του/της αναγνώστη/ριας την ώρα ενηµέρωσης 

 

 

 

Μειονεκτήµατα τύπου: 

 

• Μη έγκαιρη-έµµεση ενηµέρωση 

• ∆υσκολότερο λεξιλόγιο 

• Απαιτεί ελεύθερο χρόνο 

• Απαιτεί προσήλωση 

• Έλλειψη εντυπωσιασµού 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Με τον όρο φωνογραφία χαρακτηρίζεται η παράσταση κάθε φωνητικού 

φθόγγου µε γραφικό σηµείο, σε αντιδιαστολή µε την ιδεογραφία. Επίσης 

φωνογραφία, ή δισκογραφία, χαρακτηρίζεται και η τεχνική της 

αποτύπωσης και παραγωγής ήχου ή φωνής σε φωνογραφικό δίσκο. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Η φωνογραφία ξεκίνησε µε την εκπληκτική στην εποχή του εµφάνιση 

του φωνογράφου που όµως άρχισε στη συνέχεια να φθίνει λόγω 

ουσιωδών µειονεκτηµάτων που παρουσίαζε η πρώιµη αυτή τεχνολογία 

ειδικά στη πιστότητα του ήχου, στην έντονα θορυβώδη ολίσθηση της 

βελόνας στην αύλακα, στους πολύ χαµηλούς τόνους (κοινώς πιανίσιµο), 

καθώς και στους υψηλούς τόνους (κοινώς φορτίσιµο), όπου τότε η 

βελόνη χοροπήδαγε. Έτσι µέχρι το 1920 το αποτέλεσµα ήταν 

απογοητευτικό, οι δε προσπάθειες των τεχνικών που σαφώς στερούνταν 

σχετικών επιστηµονικών βάσεων ήταν µέχρι ασήµαντες. 
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Εκείνο όµως που ανέτρεψε τη φθίνουσα φορά των πραγµάτων του χώρου 

αυτού ήταν η παρουσία της αµερικανικής εταιρείας Γκράµοφον 

(Gramophone Co.) γνωστότερη στη συνέχεια ως Χις Μάστερς Βόις (*) 

(His Master's Voice - HMV) η οποία ξεκίνησε την ευρύτερη παραγωγή 

µουσικών φωνογραφικών δίσκων µε εκτελεστές µόνο διάσηµους 

καλλιτέχνες, σολίστ και διευθυντές ορχηστρών τους λεγόµενους 

"σελεµπριτέ" όπως οι Πατί, Μελµπά, Μπατιστίνι, Κρέισλερ, Κεσάλ, 

Παντερέβσκι, Τοσκανίνι, κ.ά. 

Το 1922 η αµερικανική εταιρεία Κολούµπια Γκραφοφόν (Columbia 

Graphophone Co.) εισήγαγε τους λεγόµενους τότε "δίσκους αθόρυβης 

επιφάνειας", που έδωσε νέα ώθηση στη φωνογραφία. Τέλος το 1925 

ξεκίνησε η ηλεκτρική φωνοληψία και οµοίως η ηλεκτρική αναπαραγωγή 

που αποτέλεσε θρίαµβο αποκάλυψης. Τα µειονεκτήµατα που παρουσίαζε 

αρχικά η φωνογραφία άρχισαν να εξαλείφονται αφού πλέον η φωνοληψία 

µπορούσε να γίνει µέσα στις αίθουσες συναυλιών και γενικότερα από 

τους ίδιους χώρους ενδιαφέροντος. 

Η µουσική είναι ένα µέρος του ανθρώπινου πολιτισµού και ένα κοµµάτι 

της καθηµερινής ζωής και της ιστορίας των λαών. Η µουσική είναι ένα 

σηµαντικό µέσο για την έκφραση και την απελευθέρωση των 

συναισθηµάτων. Η ακρόαση µουσικής παρέχει στον ακροατή ένα 

ιδιαίτερο είδος γνώσης. Έχει ισχυρή επικοινωνιακή δύναµη. Ερευνητές 

της µουσικότητας των βρεφών έχουν υποστηρίξει ότι η µελωδία, ο 

ρυθµός και η δυναµική της µουσικής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

πρωταρχική µορφή της ανθρώπινης επικοινωνίας, των  επικοινωνιών 

µητέρας – παιδιού. Ως κοµµάτι του ανθρώπινου πολιτισµού, ως ισχυρό 

µέσο συναισθηµατικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας, ως µια έκφραση 

εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής ταυτότητας, αλλά ταυτόχρονα 

και ως ένα µέσο επαφής, επικοινωνίας και ανταλλαγής ...... διαφορετικών  

πολιτισµών, εθνών και θρησκειών, ως µέσο ψυχαγωγίας και αισθητικής 

απόλαυσης, η µουσική αγωγή κατέχει δικαιωµατικά µια σηµαντική θέση 

στην συλλογικότητα και συνεκτικότητα της κοινωνίας συµβάλλοντας στη 

σταθερότητα του πολιτισµού. 

Η φωνογραφία τότε άρχισε να επεκτείνεται και σ ΄ άλλους χώρους όπως 

εκπαιδευτικούς, ιεραποστολικούς. Ειδικά η παραπάνω αναφερόµενη 

εταιρεία HMV δηµιούργησε τότε µια πολύ µεγάλη και σπουδαία σειρά 

εκπαιδευτικών δίσκων, ενώ η Κολούµπια διέθεσε οµοίως δίσκους στη 

∆ιεθνή Εκπαιδευτική Εταιρεία που περιείχαν και εκµάθηση ξένων 

γλωσσών. 

Παράλληλα όµως µε τη φωνογραφία, η οποία και ωφέλησε σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την πρώτη στην αναµετάδοση αλλά και διάδοση των 

δίσκων. Επίσης επωφελής στη φωνογραφία υπήρξε και η ανακάλυψη και 

βιοµηχανία του "οµιλούντος κινηµατογράφου" όπου αρχικά συνδέονταν 

οι ταινίες µε φωνογράφο που µετέδιδαν τον ήχο. Με τη πάροδο του 
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χρόνου πολλές φωνογραφικές εταιρείες δηµιουργήθηκαν που όµως λόγω 

της προπολεµικής ύφεσης αναγκάσθηκαν οι περισσότερες να 

συµπτυχθούν και να αποτελέσουν µεγάλα συγκροτήµατα. 

Έτσι το 1930 παρατηρούνται µόνο τρία σπουδαία τέτοια συγκροτήµατα: 

η Κολούµπια, που περιλαµβάνει την Οντεόν (Odeon), την Παρλοφόν 

(Parlophone), την Παθέ (Pathé) κ.ά., η Γκραµοφόν (Gramophone Co.) 

που περιλαµβάνει την Βίκτωρ (Victor) κ.ά. και η Μπρούνσβικ 

(Brunswick)που περιλαµβάνει την Πολυντόρ (Polydor)κ.ά.. 

Μόλις όµως ένα χρόνο µετά, το 1931, προς περιορισµό των γενικών 

εξόδων και τα τρία παραπάνω φωνογραφικά συγκροτήµατα ενώνονται σε 

ένα παγκόσµιο κολοσσό του είδους µε την ονοµασία "Ηλεκτρικές και 

Μουσικές Βιοµηχανίες" (Electric and Musical Industries), γνωστότερα µε 

το αρκτικόλεξο Ι-Εµ-Άι (EMI) µε έδρα το Λονδίνο και µε εργοστάσια 

παραγωγής σε πλείστα µέρη του κόσµου. 

 

 

 

 

 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ Μ.Μ.Ε. 

 

Γενικοί παράγοντες: 

 

• Οι καταναλωτές, 

– π.χ. κοινωνικά, οικονοµικά, δηµογραφικά, ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά 

• Το διαθέσιµο ποσό για την αγορά χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε 

– λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας 

• Η αποδοτικότητα του µέσου όσον αφορά την παρουσίαση του 

προϊόντος 

– διαφορές των µέσων στην παρουσίαση, απεικόνιση, πειστικότητα και 

στην προσέγγιση των καταναλωτών. 

 • Ποια είναι η γεωγραφική κατανοµή του προϊόντος και τι κανάλια 

διανοµής αξιοποιεί 

– Συνδυασµός καναλιών διανοµής µε τις αγορές που προωθείται το 

προϊόν 

• Το σχετικό κόστος των κυριότερων κατηγοριών µέσων επικοινωνίας 

– Μέγεθος και σύνθεση ακροατηρίου σε σχέση µε το κόστος.  

• Η διαθεσιµότητα των µέσων 

• Οι δραστηριότητες των ανταγωνιστών 

– Μέσα και χρονική κατανοµή 

• Ο κύκλος ζωής του προϊόντος 
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• Η µορφή του µηνύµατος µιας διαφήµισης 

 

Ειδικοί παράγοντες: 

 

• Η ακροαµατικότητα-αναγνωστικότητα (Reach) 

– Αριθµός των ατόµων ή των νοικοκυριών που εκτίθενται σε ένα 

διαφηµιστικό µήνυµα. 

• Η συχνότητα (Frequency) και η αποτελεσµατική συχνότητα (Effective 

Frequency) 

– Πόσες φορές ένα άτοµο εκτίθεται στο διαφηµιστικό µήνυµα 

– Πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί µια διαφήµιση ώστε να 

προσεγγίσει αποτελεσµατικά το στοχούµενο ακροατήριο. 

• Ο συνολικός αριθµός προβολών του διαφηµιστικού µηνύµατος (GRP – 

Gross Rating Points) total number of exposures. 

• Η επίδραση ή το ειδικό βάρος του µέσου επικοινωνίας (Impact) 

– Η θετική επίπτωση της διαφήµισης είναι συνάρτηση και των ποιοτικών 

στοιχείων π.χ. Αξιοπιστία, σοβαρότητα, ποιότητα των εκποµπών, 

άρθρων, ρεπορτάζ και όλο το κλίµα που διαµορφώνεται από τη συνολική 

στάση και συνέπεια του. 

• Η επαναληπτικότητα (continuity) 

– Αναφέρεται στη συνεχή προβολή της διαφήµισης για µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο 

• Το σχετικό κόστος των µέσων επικοινωνίας 

– Κριτήριο του κόστους ανά χιλιάδα καλυπτόµενων αναγνωστών-

ακροατών (cost per thousand method CPM). Απαιτείται το κόστος να 

εξεταστεί σε σχέση µε την ακροαµατικότητα-αναγνωστικότητα του 

µέσου. 

 • Το κόστος ανά χιλιάδα ενδιαφερόµενων θεατών – αναγνωστών  

– Το συνολικότερο περιβάλλον – π.χ. ένα πρόγραµµα – στο οποίο 

εµφανίζεται µία διαφήµιση µπορεί να έχει µεγάλη επίδραση στο 

ενδιαφέρον του θεατή. Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος διαµορφώνεται 

από τη διάθεση (attitude) του θεατή προς το Μ.Μ.Ε καθώς επίσης και 

από το βαθµό ενδιαφέροντος προς το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

• Ο χρονικός προσδιορισµός της διαφηµιστικής εκστρατείας 

– Αναφέρεται στη γενικότερη αλλά και στην επιµέρους σχεδίαση της 

διαφήµισης µε βάση την παράµετρο χρόνο. (καµία διαφηµιστική 

δραστηριότητα, εποχιακή εµφάνιση, συνεχής διαφήµιση, κυµαινόµενη 

διαφηµιστική δραστηριότητα). 

• ∆ιάρκεια ζωής του διαφηµιστικού µηνύµατος 

– Τα µέσα παρουσιάζουν διαφορετικές δυνατότητες όσον αφορά τη 

διάρκεια ζωής του µηνύµατος. 

• Μέγεθος και θέση της διαφήµισης 

– Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται άµεσα µε το κόστος της διαφήµισης 
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2.3 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

Τα Μ.Μ.Ε. όταν λειτουργούν ορθά πληροφορούν, µορφώνουν και 

ψυχαγωγούν. Τα Μ.Μ.Ε. όταν δεν λειτουργούν ορθά αποβλακώνουν, 

παραπληροφορούν και αποπροσανατολίζουν. Ακόµη τα Μ.Μ.Ε. δρουν 

ελεγκτικά απέναντι στο κράτος και παρακολουθούν την άσκηση των 

τριών εξουσιών, αποκαλύπτοντας τυχόν καταχρήσεις και εξασφαλίζοντας 

τη διαφάνεια, επιτελούν δηλαδή το ρόλο "φύλακα".  

 Παρέχουν ενηµέρωση σχετικά µε δηµόσια ζητήµατα σε ολοένα 

και περισσότερες οµάδες διευρύνοντας έτσι το πολιτικό έθνος. Καθώς 

αυξάνεται λοιπόν το µέγεθός του αυξάνεται και η δύναµή ,δηλαδή 

ενισχύεται η δηµοκρατικότητά του.  

Μεταφέρουν τη φωνή του λαού, ενοποιώντας όλες τις 

διαφορετικές απόψεις που έρχονται από τη κοινωνία και αξίζει να 

ακουστούν µέσα από το κοινό πρίσµα στο οποίο αυτές συγκλίνουν. 

Μεταδίδουν δηλαδή τη δηµόσια οµοφωνία όπως προκύπτει µέσα από τον 

κοινωνικό διάλογο. 

 

 

 

 

 

 

Οι λειτουργίες των Μ.Μ.Ε. σε διάφορους τοµείς : 

Στον ενηµερωτικό τοµέα:   

• Προσφέρουν πολύπλευρη ενηµέρωση: ειδήσεις, αγγελίες, 

διαφηµίσεις, προγράµµατα θεαµάτων, τόπος και χρόνος εκδηλώσεων, 

διαφορές οικονοµικές δραστηριότητες.  

• Με τις διάφορες συζητήσεις και τα σχετικά άρθρα ενηµερώνει για 

θέµατα υγείας.  

• Μας ενηµερώνει για επιτεύγµατα η για άλλα θέµατα που δε θα ήταν 

δυνατόν να ενηµερωθούµε διαφορετικά π.χ. τα διάφορα ντοκιµαντέρ, 

διαστηµικές έρευνες, καθώς και για άλλες δραστηριότητες των 

ανθρώπων. 

Στον πνευµατικό τοµέα: 
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• Προβληµατίζουν, οξύνουν την κρίση, διευρύνουν το πνεύµα και 

αναπτύσσουν τη φαντασία. 

• Οδηγούν στην αυτογνωσία, στον αυτοπροσδιορισµό αλλά και στην 

ετερογνωσία. 

• Απαλλάσσουν από τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες.  

 

Στον πολιτιστικό τοµέα: 

• Καλλιεργούν την αισθητική του ατόµου µε την προβολή έργων 

τέχνης. Η παγκόσµια καλλιτεχνική δηµιουργία γίνεται γνωστή µε τα 

µέσα ενηµέρωσης. 

• ∆ιδάσκουν τη γλώσσα και καλλιεργούν το γλωσσικό αισθητήριο. • Φέρνουν σε επαφή τους λαούς και έτσι γνωρίζουµε τα ήθη, τα έθιµα 

και τον πολιτισµό των άλλων λαών. 

 

 

Στον πολιτικό τοµέα: 

• ∆ιακινούν πολιτικές ιδέες, προωθούν το γόνιµο διάλογο, τη διαφάνεια 

και την αλήθεια. 

• Ελέγχουν την άσκηση της εξουσίας και περιορίζουν τον αυταρχισµό 

των ιθυνόντων.  

• ∆ιαµορφώνουν σωστή πολιτική συνείδηση και πολιτικό ήθος, 

ευνοούν την πολυφωνία και τον διάλογο. 

• Συντελούν  στην κατοχύρωση των ελευθεριών του λαού, στηλιτεύουν 

την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και αποκαλύπτουν 

διαφθορές συνειδήσεων και άλλες ατασθαλίες της δηµόσιας ζωής. 

• Ευαισθητοποιούν την κοινή γνώµη για προβλήµατα ειρήνης, 

αφοπλισµού, µόλυνσης περιβάλλοντος, φτώχειας. 

Στον κοινωνικό τοµέα: 

• Συντελούν στην κοινωνική χειραφέτηση, γιατί συµβάλλουν στην 

αποβολή του κοινωνικού ρατσισµού. 

• Καταγγέλλουν τις κοινωνικές ατασθαλίες. • ∆ιαµορφώνουν την κοινή γνώµη.  

Κοινωνικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.: 
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Η µεγάλη σε έκταση διάδοση των Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη κοινωνία έχει 

επιδράσει σηµαντικά στο κοινωνικό σύνολο, τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά, αλλά πάνω από όλα ενέχει σηµαντικούς κινδύνους. Μια τέτοια 

περίπτωση είναι η ανάληψη, ορισµένες φορές, από αυτά τα µέσα του 

ρόλου του φορέα πρωτογενούς κοινωνικοποίησης των παιδιών, δηλαδή 

του ρόλου της οικογένειας. Βέβαια, τα Μ.Μ.Ε. µπορούν να παίξουν και 

θετικό κοινωνικό ρόλο, όταν ψυχαγωγούν, ενηµερώνουν και, µερικές 

φορές, επιµορφώνουν µαζικά τους ανθρώπους. Μια άλλη θετική 

επίδραση των Μ.Μ.Ε. µπορεί να είναι η ενίσχυση του ρόλου της 

«κοινωνίας των πολιτών». Σ' αυτή την περίπτωση, τα Μ.Μ.Ε. µπορεί να 

κινητοποιήσουν τους πολίτες για ανθρωπιστικούς και κοινωφελείς 

σκοπούς (εράνους για καταστροφές, µεταµοσχεύσεις οργάνων, 

δεντροφυτεύσεις κ.ά.) ή να ασκήσουν έλεγχο στο κράτος και τους άλλους 

πολιτικούς θεσµούς. Τα παράπονα ή οι καταγγελίες από άτοµα ή από 

κοινωνικούς φορείς (συλλόγους, οµοσπονδίες) µπορεί να µειώσουν την 

αδιαφορία των πολιτών. 

Από την άλλη πλευρά όµως, τα Μ.Μ.Ε. εισβάλλουν συχνά στη ζωή ενός 

ατόµου, καταργώντας το διαχωρισµό µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής 

ζωής και καταστρατηγώντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επιπλέον, η 

εισβολή της τηλεόρασης στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων αποτελεί µια 

επικίνδυνη τακτική, αφού εθίζει κάποιους από τους θεατές στην ιδέα ότι 

µπορούν να επιλύσουν τα προσωπικά τους προβλήµατα κάνοντας 

εκούσια την ιδιωτική τους ζωή θέαµα (π.χ. ριάλιτι σόου). Μια άλλη 

κοινωνική επίδραση των Μ.Μ.Ε. αφορά την ανάπτυξη της 

«βιοµηχανίας» της µαζικής κουλτούρας η οποία προσανατολίζει τους 

πολίτες προς µία συγκεκριµένη µορφή δράσης και ταυτόχρονα τους 

οδηγεί προς την πολιτική-κοινωνική απάθεια. Με όπλο τη διαφήµιση 

προβάλλεται η κατανάλωση ως ιδεατός τρόπος ζωής, ενώ ταυτόχρονα 

παθητικοποιείται ο δέκτης για θέµατα που έχουν να κάνουν µε 

αµφισβήτηση των δοµών (πολιτικών-οικονοµικών) του υπάρχοντος 

κοινωνικού συστήµατος. 

Η παθητικοποίηση των πολιτών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός 

ότι τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. δεν αναπαριστούν απλώς τον κόσµο στον 

οποίο ζούµε αλλά κατασκευάζουν µια νέα εικονική πραγµατικότητα, η 

οποία στη συνέχεια δηµιουργεί πρότυπα, επηρεάζει και καθοδηγεί 

στάσεις και συµπεριφορές. Για παράδειγµα, τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης 

για το έγκληµα και την εθνική ταυτότητα των εγκληµατιών µπορεί να 

επηρεάσουν τη στάση και τη συµπεριφορά µας έναντι των µελών µιας 

συγκεκριµένης εθνικότητας, καθώς και τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε 

το έγκληµα, το οποίο µπορεί να µη µας αφορά, αλλά ξέρουµε ότι 

συµβαίνει, γιατί το είδαµε στην τηλεόραση - και η τηλεόραση «ποτέ δεν 

κάνει λάθος». 
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2.4 ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 

 

Τα Μ.Μ.Ε όταν δεν λειτουργούν ορθά µπορούν να αποπροσανατολίσουν 

την κοινή γνώµη µε πολλούς τρόπους.  

 

 «Κίτρινος τύπος» είναι συνώνυµος της ανηθικότητας. Η γέννηση του 

όρου αυτού, ανάγεται στα τέλη του 19ου αιώνος και πιο συγκεκριµένα 

στις ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή, κάνουν την εµφάνισή τους τα πρώτα 

έντονα σηµάδια ανταγωνισµού ανάµεσα στις εφηµερίδες, που ψάχνουν 

να βρουν τρόπους για ν’ αυξήσουν την κυκλοφορία τους, µέσω 

συνταρακτικών ειδήσεων και σκανδάλων κάθε είδους. Ένα επιπλέον 

στοιχείο που χρησιµοποιείται προς τον σκοπό αυτό, είναι και η προσθήκη 

χρώµατος στις σελίδες.  

 

Παραπληροφόρηση είναι η µεταφορά διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή 

τροποποιηµένων πληροφοριών. Πιθανός σκοπός είναι είτε η 

παραπλάνηση του δέκτη προς εκπλήρωση προσωπικών σκοπιµοτήτων ή 

η προστασία ατόµων µε την απόκρυψη πληροφοριών που θα ήταν 

επιβαρυντικές γι' αυτά. Αν τα Μ.Μ.Ε. είναι η πηγή της πληροφορίας, η 

παραπληροφόρηση θα οφείλεται : 

• Στο ότι το ΜΜΕ λειτουργεί µε βάση κοµµατικά ή άλλα 

οργανωµένα συµφέροντα, άρα είναι γενικά αναξιόπιστο. 

• Στο ότι το ΜΜΕ προστατεύει εθνικά ή άλλα συµφέροντα µε την 

απόκρυψη των στοιχείων, άρα αυτολογοκρίνεται. 

Οι αναγνώστες (ακροατές, θεατές) οφείλουν να διασταυρώνουν τις πηγές 

των πληροφοριών τους για να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση. 

 

Προπαγάνδα είναι η παρουσίαση ενός µηνύµατος µε έναν συγκεκριµένο 

τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους σκοπούς. Επιδιώκει να 

διαµορφώσει απόψεις µε έµµεσες και δόλιες  µεθόδους (π.χ. Χίτλερ). 

Ετυµολογικά, προπαγάνδα σηµαίνει «διάδοση µίας φιλοσοφίας ή 

άποψης». Ιστορικά, ο όρος χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον εντός 

πολιτικού συγκειµένου και ιδιαίτερα αναφορικά µε συγκεκριµένες 

κινήσεις που προωθούνται από κυβερνήσεις ή πολιτικές οµάδες. Το 

προπαγανδιστικό µήνυµα περιέχει τρανταχτές και επιτηδευµένες 

ψευδολογίες ή/και παραλείπει τέτοιον όγκο αληθειών/γεγονότων 

σχετικών µε το θέµα που καθίσταται έντονα παροδιηγητικό. Σκοπός της 

προπαγάνδας είναι να αλλάξει δραστικά τις απόψεις των άλλων αντί 

απλώς να µεταδώσει γεγονότα. Η προπαγάνδα διαφοροποιείται από την 

«κανονική» επικοινωνία, επειδή επιδιώκει να διαµορφώσει απόψεις µε 
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έµµεσες και συχνά δόλιες µεθόδους. Για παράδειγµα, η προπαγάνδα 

συχνά µεταδίδεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλεί ισχυρά 

συναισθήµατα και αυτό το κάνει κυρίως µε το να υπονοεί παράλογες (µη 

ενορατικές) σχέσεις µεταξύ ιδεών. Τέλος για τη διάδοση 

προπαγανδιστικών µηνυµάτων χρησιµοποιούνται ειδησεογραφικά 

πρακτορεία, κυβερνητικές δηλώσεις και αναφορές, ιστορικές 

αναθεωρήσεις, junk science, βιβλία, φυλλάδια, προπαγανδιστικές ταινίες, 

το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και αφίσες. Στην περίπτωση των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης προπαγανδιστικά µηνύµατα µπορούν να διαδοθούν 

µέσω ειδήσεων, ενηµερωτικών αλλά και άλλων εκποµπών, καθώς και 

διαφηµιστικών µηνυµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΜΜΕ ΩΣ4
η
 ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. 

 

4
η
 ΕΞΟΥΣΙΑ 

 

Στην σύγχρονη εποχή τα ΜΜΕ έχουν εισβάλει στη ζωή µας σε µεγάλο 

βαθµό, µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν σηµαντικούς παράγοντες στην 

κοινωνία. Τέτοιοι παράγοντες είναι η πολιτική, η οικονοµία, η 

εκπαίδευση και βασικότερα ο πολιτισµός. Έτσι  διαµορφώνεται µια νέα 

άτυπη εξουσία η οποία χαρακτηρίζεται ως τέταρτη. Ο Τύπος από το 1834 

αποκλήθηκε από τους σοφούς Μακάλεϋ και Μπούργκε ως τέταρτη. Αυτή 

η εξουσία είναι τα ΜΜΕ η οποία έχει άµεση σχέση µε την πολιτική 

Τα ΜΜΕ παρέχουν τον δίαυλο για την διεξαγωγή πολιτικών διαλόγων. 

∆ιαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τις πολιτικές στάσεις και αξίες, οπότε 

καθορίζουν τις πολιτικές και εκλογικές επιλογές των πολιτών. Στην 

πολιτική επικοινωνία καταφεύγουν πολλοί πολιτικοί για να βελτιώσουν 

τη δηµόσια εικόνα τους. Σήµερα επιπλέον ανοίγονται νέες δυνατότητες  

όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που διευκολύνει τις δηµοκρατικές 

διαδικασίες και την φιλικότερη προς τον πολίτη, λειτουργία της 

∆ηµόσιας διοίκησης. Το σύνταγµα διακρίνει τρία θεσµοθετηµένα είδη 

εξουσιών τα οποία είναι: η νοµοθετική που ασκείται  από τη Βουλή και 
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τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, η εκτελεστική που ασκείται από τον 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τη κυβέρνηση και τη δικαστική που 

ασκείται από τα δικαστήρια. Ο σκοπός της διάκρισης των εξουσιών είναι 

η ανεξάρτητη και µη επηρεαζόµενη λειτουργία των διαφορετικών 

θεσµικών πλαισίων, η ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου κάθε ενός από τα 

άλλα και η αποφυγή των αυθαιρεσιών. Η τέταρτη εξουσία η οποία δεν 

υπάρχει στο σύνταγµα αλλά ελέγχει και επηρεάζει και όλες τις 

υπόλοιπες. Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα ο τύπος ως τέταρτη εξουσία, σύµφωνα 

µε διάφορες απόψεις αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη εξουσία. 

Ο Τύπος µε τη δυνατότητα που έχει να ενηµερώνει και να πείθει γρήγορα 

και εύκολα ευρύτατα στρώµατα λαού, µπορεί να επιβάλει τις απόψεις του 

και να συντελεί στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης σχετικά µε 

οποιαδήποτε θέµα.  Επίσης µπορεί να κατευθύνει, να προτρέπει, να 

αποτρέπει, να αποδοκιµάζει και να επιδοκιµάζει. Γι’ αυτό και σε άλλες 

εξουσίες λαµβάνουν σοβαρά υπόψην τους τη δύναµη του Τύπου. Άλλες 

φορές ο Τύπος γίνεται αρωγός των άλλων εξουσιών και συνδράµει 

αποτελεσµατικά στο έργο τους. 

Πρώτα, πρώτα βοηθά αλλά και ελέγχει τη νοµοθετική εξουσία, τη 

Βουλή. Όλα τα νοµοθετήµατα γίνονται γνωστά µέσο του Τύπου, αλλά 

και µέσου αυτού ασκείται κριτική, θίγονται οι αδύνατες πλευρές και 

υποδεικνύονται οι αναγκαίες τροπολογίες. Ακόµα οι βουλευτές 

επηρεάζονται από τον Τύπο, γιατί αν δεν εκτελούν τα καθήκοντα τους ή 

προβαίνουν σε ενέργειες ανεπίτρεπτες, αποκαλύπτονται και ελέγχονται 

από αυτόν, µε αποτέλεσµα να διακυβεύεται η αξιοπιστία τους και 

συνεπώς η επανεκλογή τους. 

Παράλληλα ελέγχεται και η εκτελεστική εξουσία. Η κυβέρνηση 

γνωστοποιεί το έργο της µέσο του Τύπου, αλλά και µέσω αυτού ασκείται  

έλεγχος σχετικά µε την πολιτική της. Κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να 

πάρει τον Τύπο µε το µέρος της, γιατί αυτός κατευθύνει τις µάζες και 

περνά µηνύµατα. Ακόµα εξάπτει και περιορίζει τα πάθη του λαού: 

συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια. Εξ' άλλου κάθε κυβέρνηση µε τον 

κυβερνητικό της εκπρόσωπο ενηµερώνει τον Τύπο, που θεωρείται 

θεµατοφύλακας των δικαιωµάτων του λαού. Μέσω αυτού ελέγχονται οι 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η κατάχρηση της εξουσίας, η 

δηµαγωγία, η µεροληψία, η παραπληροφόρηση και η όλη κυβερνητική 

πολιτική. Οι εφηµερίδες µε τα πολιτικά τους άρθρα αντιστέκονται και 

µαστίζουν ανεύθυνες αποφάσεις, τη διαφθορά, παίζοντας ρόλο κριτή και 

καθηγητή για τους ιθύνοντες. Εποµένως δεν είναι υπερβολική η άποψη 

του Ν.Σαρίπολου πως «Τύπος είναι η τέταρτη εξουσία αλλά από άποψη 

πραγµατικής αλήθειας είναι η πρώτη εξουσία». Αλλά και ο Ε. Βενιλέλος 

τόνιζε µε έµφαση «∆εν θα µπορούσα να κυβερνήσω χωρίς τον έλεγχο 

του Τύπου. Αν δεν διαβάλω τις εφηµερίδες και ιδιαίτερα τις 

αντιπολιτευόµενες, το πολιτικό µου αισθητήριο θα ναρκωθεί ή θα 
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διαστρεβλωθεί επικίνδυνα για µένα  τον ίδιο, αλλά και για την χώρα µου 

προπαντός». 

Ακόµα και η δικαστική εξουσία δεν µένει έξω από την επήρεια του 

Τύπου. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν γίνονται µόνο γνωστές µέσω αυτού, 

αλλά και σχολιάζονται. Πολλές φορές αποκαλύπτονται δικαστικές 

πλάνες και έτσι επανεξετάζονται. Λόγω του Τύπου οι λειτουργοί της 

δικαιοσύνης ασκούν αµερόληπτα χωρίς συµβιβασµούς και ανιδιοτελώς 

το έργο τους. Ο Τύπος γενικά σέβεται τη δικαστική αρχή, αλλά και 

ελέγχει αυστηρά τους φορείς της που παρεκκλίνουν από τον ορθό δρόµο 

και γίνονται επίορκοι( παραδικαστικά   κυκλώµατα) ιδιαίτερης σηµασίας 

στην σηµερινή εποχή είναι οι ιντερνετικές επαναστάσεις στην Αίγυπτο, 

Λιβύη,  Συρία γνωστές ως  «Αραβική Άνοιξη» στην οποία τα κοινωνικής 

δικτύωσης είχαν καταλυτική επίδραση στις κοινωνίες και 

χαρακτηρίζονται ως επανάσταση του facebook. ∆ίχως το internet θα είχε 

πνιγεί από το στρατιωτικό  καθεστώς και δεν θα  είχε πάρει αυτή τη 

µαζικότητα που οδήγησε σταδιακά στην αποκατάσταση της 

∆ηµοκρατίας. 

Από αυτό διαπιστώνεται η δύναµη της τέταρτης εξουσίας που λειτουργεί 

ως πρώτη. Θα µπορούσαµε να πούµε πως ο Τύπος µε τον κοινωνικό, 

πολιτικό, ηθικοπνευµατικό και ενηµερωτικό του ρόλο, διαµορφώνει τη 

κοινή γνώµη, αφυπνίζει συνειδήσεις και συντελεί πράγµατι στην 

εµπέδωση  της δηµοκρατίας και στην κοινωνική πρόοδο. Καταλήγοντας 

µπορούµε να ισχυριστούµε πως αποτελεί την τέταρτη εξουσία, που 

αποβλέπει στη ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου, αρκεί να είναι 

αναβαθµισµένος και να λειτουργεί ορθά. 

Για να είναι θετική η προσφορά του θα πρέπει να λειτουργούν µε βάση 

τον κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και οι δηµοσιογράφοι να 

διακρίνονται για το δηµοσιογραφικό τους ήθος και καλύτερη οργάνωση 

των σχολών δηµοσιογραφίας. Προϋπόθεση επίσης της ορθής λειτουργίας 

του είναι η αποδέσµευση από τα οργανωµένα κοµµατικά και οικονοµικά 

συµφέροντα, καθώς και το δηµοκρατικό πολίτευµα που θα εξασφαλίζει 

τον ελεύθερο διάλογο, θα απαγορεύει τη λογοκρισία και θα εξασφαλίζει 

την πολυφωνία. 

Το ίδιο το άτοµο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις 

των ΜΜΕ να ακολουθεί την κριτική ικανότητα να έχει σφαιρική γνώµη, 

να κατανοεί τα µηνύµατα και να συνδυάζει πληροφορίες και από άλλα 

µέσα . Στα ΜΜΕ πρέπει να προβάλλονται θέµατα όπως είναι: 

1)η σφαιρική ενηµέρωση πάνω στα καθηµερινά κοινωνικά προβλήµατα 

2)Κριτική άποψη για πολιτικά συστήµατα 

3)Ενηµερωτικές εκποµπές σχετικά µε επιστηµονικά θέµατα 

4)Ανθρωπιστικά θέµατα 

5)Η θεµατολογία των προβαλλόµενων ταινιών θα πρέπει να έχει και την 

κοινωνική διάσταση και  να προβάλλονται πρότυπα ορθής συµπεριφοράς 
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6)Προβολή θεµάτων που οδηγούν το άτοµο στη συνειδητοποίηση των 

συνεπειών του φανατισµού 

7)Προβολή υγιών προτύπων κοινωνικής ζωής 

8)εκποµπές για την ελληνική γλώσσα 

9)ενηµέρωση του λαού για τους κινδύνους που δηµιουργεί η ξενοµανία 

και ο τουρισµός 

10)Εθνικά θέµατα για ενίσχυση εθνικής ταυτότητας 

11)Οικολογικά θέµατα 

12)Υπεύθυνοι άνθρωποι του πνεύµατος να καταδεικνύουν το χρέος του 

ατόµου, ιδιαίτερα σήµερα, που θεοποιήθηκε ο υπερκαταναλωτισµός και 

ξεχάστηκε ο άνθρωπος. 

 

                              3.1 Σχέσεις µε την Οικονοµία 

 

  ∆ιευκολύνουν τις σύγχρονες συναλλαγές, τις επαφές σε όλο τον κόσµο 

(παγκοσµιοποίηση) .Τα ιδιωτικά ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις και ως τέτοιες 

λειτουργούν µε τους κανόνες των επιχειρήσεων αποσκοπώντας στο 

κέρδος. Εποµένως οι ιδιώτες ιδιοκτήτες των ΜΜΕ καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό τις πολιτικές και άλλες απόψεις που µεταδίδονται από αυτά , 

ιδιαίτερη περίπτωση είναι η  διαφήµιση.  Χρησιµοποιεί την πειθώ ως 

µέσο πληροφόρησης αλλά και αποπροσανατολισµού και χειραγώγησης. 

Τα ΜΜΕ εξαρτώνται  από τις διαφηµιστικές επιχειρήσεις που τα 

χρηµατοδοτούν που συναποφασίζουν ως χορηγοί ποια προγράµµατα θα 

προβληθούν στην τηλεόραση και σε ποια  ζώνη τηλεθέασης , που θα 

επιτύχουν την µεγαλύτερη δυνατή τηλεθέαση. Μήπως γινόµαστε και 

εµείς το κοινό µηχανικά γρανάζια ενός ατέρµονος παιχνιδιού που έχει 

σκοπό την όλο και µεγαλύτερη κατανάλωση. Η ανεξέλεγκτη  και 

ασύδοτη διαφήµιση  αντιστρατεύεται το συµφέρον του κοινωνικού 

συνόλου για αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρέµβαση της πολιτείας µε τη 

θέσπιση κώδικα δεοντολογίας για τη διαφήµιση.  Υπάρχουν κάποιοι 

συγκεκριµένοι τρόποι για να πειστεί κανείς.  

  Χρησιµοποιώντας το συναίσθηµα, τη λογική, την αυθεντία και τέλος 

σύµβολα και αρχέτυπα που µιλούν κατευθείαν στα ενδόµυχα µας. Ο πιο 

απλός τρόπος είναι αυτός που απευθύνεται στη λογική µας. Είναι ευθύς 

και µπορεί να τεθεί πολύ εύκολα στον έλεγχο της κρίσης µας. 

Παράδειγµα είναι η προβολή µε τη διαφήµιση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών, της τιµής αγοράς ενός προϊόντος κ.α. Πολύ εύκολα ο 

αποδέκτης της πληροφορίας µπορεί να ελέγξει και συγκρίνει τις 

πληροφορίες που παραθέτει η διαφήµιση. Αυτή η διαφήµιση 

περισσότερο έχει το νόηµα της πληροφόρησης για την ύπαρξη ενός 

προϊόντος και είναι η λιγότερο δόλια. Σε ένα βαθµό είναι η µετεξέλιξη 

του «ντελάλη» αλλοτινών εποχών στη σηµερινή εποχή µε τα σηµερινά 

µέσα, είναι κατά κάποιο τρόπο µια έντυπη ή ηλεκτρονική βιτρίνα. Μια 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

 

                                                        Σελίδα   30 

βαθµίδα δυσκολίας για την κρίση µας προκύπτει όταν η διαφήµιση κάνει 

αναφορά στην αυθεντία. Τότε επιστρατεύονται στατιστικές, η κοινή 

γνώµη, επιστήµονες, ειδήµονες και κάθε λογής αυθεντίες για να µας 

πείσουν ότι το συγκεκριµένο προϊόν είναι καλό. 

  Είναι βέβαια οξύµωρο να εµφανίζονται κάποιες φορές ηθοποιοί και να 

υποδύονται τον ρόλο γιατρών ή ερευνητών ή άλλων  ειδηµόνων σε 

διαφηµιστικά σποτ για να µας πείσουν για την αξία ενός προϊόντος. 

Παρόλα αυτά η δύναµη του λόγου των ειδηµόνων κάµπτει την 

αντίσταση, ειδικά των αποδεκτών που δεν είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε 

τον τρόπο που λειτουργεί η διαφήµιση και την αντιµετωπίζουν εύπιστα. 

Αυτό παθαίνουν, κυρίως, οι παλαιότερες γενιές και τα µικρά παιδιά. 

Ένας άλλος «∆ούρειος Ίππος» για να εισχωρήσει η διαφήµιση στα πεδία 

της ελεύθερης µας βούλησης είναι το συναίσθηµα. Όλα τα µέσα 

επιστρατεύονται για να διεγερθεί το συναίσθηµά µας: Μωράκια, 

κουταβάκια, συµπαθητικοί ηλικιωµένοι, ερωτευµένα ζευγάρια, κι ο 

κατάλογος είναι πολύ µακρύς. Έτσι ο πιθανός πελάτης βοµβαρδίζεται µε 

πληροφορίες που αποσκοπούν στο να ταυτίσουν ή έστω να συνδέσουν 

συνειρµικά ένα προϊόν µε κάποια ελκυστικά συναισθήµατα και να τα 

κάνουν όχηµα ώστε να νιώσουµε τελικά αντίστοιχα για το προϊόν. 

  Παρόµοια µε την τελευταία κατηγορία είναι και αυτή όπου αρχέτυπα 

χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν µηνύµατα και ως σύµβολα να 

εισχωρήσουν κατευθείαν στις εσώτερες πτυχές της φύσης µας και να 

αντικαταστήσουν αυθεντικά στοιχεία που υπάρχουν εκεί. Είναι σαν να 

φυτεύονται µέσα µας κατάσκοποι, υποβολείς στη θέληση µας και να 

αντικαθιστούν τις αξίες µας µε καταναλωτικά πρότυπα. Το Ζευγάρι, η 

Γυναίκα, ο Φίλος, ο Βασιλιάς, η Ευτυχισµένη Οικογένεια, η Περιπέτεια, 

η Ελευθερία και άλλα πολλά γίνονται εργαλεία για να πουληθούν 

σοκολάτες, παγωτά, µπύρες, αυτοκίνητα, δάνεια, τσιγάρα, ποτά. Λες και 

το ζευγάρι νιώθει απαραίτητα τον έρωτα µόνο µέσα από µια 

συγκεκριµένη µάρκα σοκολάτας ή ότι µόνο όποια γυναίκα τρώει το 

συγκεκριµένο παγωτό είναι τόσο γυναίκα όσο αυτή της διαφήµισης. Ή 

ότι η πραγµατική ευτυχία της οικογένειας εξαρτάται από το χρήµα κι ότι 

το δάνειο θα γίνει και εισιτήριο για έναν γυαλιστερό κόσµο µακριά από 

τις τριβές της καθηµερινότητας. 

  Μια πιο σύνθετη δοµή τέλος έχουν εκείνες οι διαφηµίσεις που 

προάγουν ένα ύφος ζωής (life style). Παρουσιάζουν µια πραγµατικότητα 

εικονική κι επίπλαστη που υπόσχεται ευτυχία και υπαρξιακή 

ικανοποίηση. Υπόσχεται ότι οι αγωνίες, τα ερωτηµατικά και οι πόνοι που 

υπάρχουν στον αληθινό βίο στον κόσµο αυτό έχουν απαντηθεί, αρκεί να 

µοιάσει κανείς σε αυτό το πρότυπο, έστω και εξωτερικά. Αυτό σηµαίνει 

αµέσως ότι για να µοιάσει κανείς σε αυτό το πρότυπο πρέπει να 

αποκτήσει τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής που προτείνει, δηλαδή να 

αγοράσει αντίστοιχα ρούχα, αξεσουάρ, γκάτζετς, έπιπλα, συσκευές, 
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αυτοκίνητα κλπ.  

    Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται ολόκληρες οικογένειες περιοδικών 

που µαζί µε δηµοσιογραφικά άρθρα που αναλύουν µε χίλιους δυο 

τρόπους και προωθούν τέτοιου είδους πρότυπα ζωής, φιλοξενούνται 

πολλές, πάρα πολλές, διαφηµίσεις ανάλογου περιεχόµενου. Έτσι το 

πραγµατικό πρότυπο για ζωή, αυτή η εικόνα που έχουµε µέσα µας σιγά - 

σιγά αλλοιώνεται κι αντικαθίσταται από µια άλλη, παρόµοια µεν, αλλά 

που αντί του εσωτερικού της περιεχόµενου που ελεύθερα θα 

αναπτυσσόταν µέσα µας έχει ένα εξωτερικό περιτύλιγµα που το µόνο που 

εξυπηρετεί είναι η κατανάλωση. Χάνουµε έτσι την ελευθερία µας για να 

µεταλλαχτούµε σε καταναλωτές. 

•   Συµπέρασµα: Η διαφήµιση ενισχύει την οικονοµία µιας χώρας και 

συµβάλλει στην πρόοδο της, όταν η ενηµέρωση της είναι σωστή και 

στοχεύει στην εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και όχι στην 

εξαπάτηση του. Οι υπερβολές, ο αθέµιτος ανταγωνισµός, 

δηµιουργούν συνήθως αποστροφή και αηδία, µε αντίθετα 

αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα 

• Περιορίζει την ελευθερία της βούλησης και της σκέψης, γιατί 

διχάζεται από τις συνεχείς πιέσεις της διαφήµισης. Έτσι ο άνθρωπος 

χάνει την πρωτοβουλία του, γίνεται κατευθυνόµενος, γιατί άλλοι 

αποφασίζουν για αυτόν. Η διαφήµιση αλλοτριώνει τον άνθρωπο. 

• Ο άνθρωπος ωθείται στην υπερκατανάλωση, γιατί επηρεάζεται από τη 

γνωστοποίηση νέων προϊόντων και καταναλώνει περισσότερα από τις 

ανάγκες του τις πραγµατικές. 

• ∆ηµιουργεί στον άνθρωπο επιθυµίες, από τις οποίες ένα µεγάλο µέρος 

είναι άσχετες µε τις πραγµατικές του ανάγκες. Η διαφήµιση 

αυξάνοντας τις επιθυµίες προκαλεί άγχος, ένταση προσπαθειών για 

πραγµάτωση τους, η οποία όταν δεν πραγµατοποιηθεί, οδηγεί τον 

άνθρωπο στη βία, τα ναρκωτικά, την πορνεία, το έγκληµα ή στη 

διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας. 

• ∆ιογκώνει τις ατοµικές ανάγκες µε την προβολή πολλών υλικών 

αγαθών σε βάρος των κοινωνικών αναγκών (σχολείων, νοσοκοµείων, 

βιβλιοθηκών, κέντρων νεότητας, αθλητικών χώρων κλπ.). 

• Η διαφήµιση έχει µεγάλο οικονοµικό κόστος, το οποίο πληρώνει 

τελικά ο καταναλωτής µε την αύξηση των τιµών των προϊόντων.. 

• Προβάλλει και επιβάλλει νέα πρότυπα ζωής και νέες αξίες. Η ζωή 

τυποποιείται σύµφωνα µε τα προβαλλόµενα πρότυπα. Η διαφήµιση 

ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον και καταστρέφει την αισθητική του. 
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Οι µεγάλες αφίσες αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και ρυπαίνουν, 

κυρίως, την εικόνα των πόλεων 

• Η συνεχείς «πλύση εγκεφάλου», που υφίσταται το άτοµο από τα 

διαφηµιστικά µηνύµατα, το συνηθίζει να δέχεται αδιαµαρτύρητα ιδέες 

και ιδεολογίες, χωρίς να το θέλει και να «διαµορφώνει» πολιτικά 

πιστεύω χωρίς τη δική του σκέψη και κρίση. Έτσι, εκείνοι που 

ελέγχουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µπορούν να ελέγχουν και να 

επιβάλλουν τις ιδεολογίες και τα πρόσωπα που τους εξυπηρετούν. 

• Η διαφήµιση ωραιοποιεί τη ζωή, γιατί καλύπτει τις άσχηµες πλευρές 

της και τις δυσκολίες της και τονίζει τις καλές. ∆ιαστρεβλώνει την 

αλήθεια και παρουσιάζει στον άνθρωπο έναν εξωπραγµατικό, πλαστό 

και φανταστικό κόσµο. Έτσι στο νέο δηµιουργεί ψεύτικες εντυπώσεις 

για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις µε τις τεχνητές υπερβολές της. 

• Πνευµατική καταπίεση, γιατί ναρκώνεται η σκέψη. Ο άνθρωπος χάνει 

την ελευθερία της βούλησης, µετατρέπεται σε παθητικό δέκτη, µε 

συνέπεια να αδρανοποιείται πολιτικά και κοινωνικά. 

∆ηµιουργεί τάση για πολυτέλεια. Η διαφήµιση δηµιουργεί καταναλωτική 

προσωπικότητα αντί της ανθρώπινης. Αυξάνονται τα κέρδη των µεγάλων 

επιχειρήσεων. 

                   

Σχέσεις µε τον πολιτισµό. 

 

  Παράγουν µαζικά και τυποποιηµένα πολιτισµικά προϊόντα. 

Προβάλλουν τη µαζική οµοιογενειοποιηµένη κουλτούρα. Οι πολυεθνικοί 

κολοσσοί των Μ.Μ.Ε ενδιαφέρονται για το άνοιγµα νέων αγορών και την 

επέκταση των επιχειρήσεών τους σε όλο τον κόσµο. ∆ιαδίδουν έτσι ιδέες, 

εικόνες , αξίες , πρότυπα συµβατά µε έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής. 

Χαρακτηριστική είναι έναντι του ευρωπαϊκού  κινηµατογράφου. 

 

Πολιτισµός – Φθορά γλώσσας 

 

 Τα Μ.Μ.Ε συχνά αποσπούν το κοινό τους από την αληθινή κουλτούρα. 

Εξακολουθούµε να µιλάµε για γλώσσα , για τα προβλήµατα της γλώσσας 

, όµως η εικόνα µας κατευθύνει ευκολότερα , γίνεται πιο βολική και µας 

οδηγεί πολλές φορές σε εσωτερική αδράνεια και πνευµατική οκνηρία. 

∆άσκαλοι παρατηρούν στα παιδιά µια εκφραστική αστάθεια από την 

τηλεόραση η οποία προσφέρει πολλά δείγµατα ατακτοποίητου 

προφορικού λόγου , χωρίς να προκαλείται την ίδια στιγµή (εξαιτίας 

αρωγής που παρέχει η εικόνα ) η ενόχληση που θα µας έκανε 
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προσεκτικούς και θα µας βοηθούσε να επισηµάνουµε την ανεπάρκεια. 

Όταν έχουµε τον γραπτό λόγο υπάρχει σωστότερη σύνταξη της γλώσσας 

και καλύτερη οργάνωση λόγου από ότι στα οπτικοακουστικά µέσα .Στην 

εποχή µας προωθείται η εικόνα σε βάρος του λογού , η προπαγανδιστική, 

διαφηµιστική συνθηµατολογία µέσα από τα ΜΜΕ σε βάρος της λογικής 

επεξεργασίας που είναι υπόβαθρο του λόγου .Η αυξανόµενη 

ανοηµατικότητα της ζωής και µέσα από τα πρότυπα που προβάλλονται 

επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της γλώσσας . 

  Η αυξανόµενη ανοηµατικότητα της ζωής και µέσα από τα πρότυπα που 

προβάλλονται επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της γλώσσας .Η 

γενικότερη πολιτιστική υποβάθµιση και µαζικοποίηση συµβάλλουν στην 

πτώχευση του υπέρτατου επικοινωνιακού µέσου , που είναι η γλώσσα . 

Οι περισσότερες ταινίες είναι ξένες και οι προσφερόµενες ελληνικές 

περισσότερο κακό κάνουν στη κουλτούρα και την γλώσσα των νέων 

παρά τους βοηθούν στην πνευµατική τους αναβάθµιση .Παράλληλα µια 

ασυγκράτητη και αδικαιολόγητη βωµολοχία συνοδεύει τα ψυχαγωγικά 

προγράµµατα που ισοδυναµεί µε παρότρυνση προς τους νέους και τα 

παιδία να δεχτούν τη χυδαιολογία σαν συνηθισµένη συµπεριφορά και 

σαν φυσιολογικό τρόπο διατύπωσης των σκέψεων τους. Τα παιδικά 

προγράµµατα αγανακτούν τους γονείς και προδίδουν άγνοια της 

ελληνικής γλώσσας λόγω της χρησιµοποίησης ακατάλληλων 

παρουσιαστών. Η γλώσσα που χρησιµοποιούν ( greeklish ) οι νέοι 

σήµερα στους ηλεκτρονικού υπολογιστές τους αποµακρύνει από το 

σωστό τρόπο γραφής και έκφρασης από τη µητρική τους γλώσσα. Η 

γλωσσική αναρχία των ραδιοτηλεοπτικών µέσων κατατρώγει τις βάσεις 

του πιο θεµελιακού στοιχείου τις πολιτιστικής µας ταυτότητας που είναι 

η γλώσσα µας. 

  Η γλώσσα µας γενικά φτωχαίνει συχνά , στρεβλώνεται , διαφθείρεται 

από τα ΜΜΕ , από τις κοµµατικές «διαλέκτους» , από τη «λαϊκή» 

λογοτεχνία και στιχοπλοκία  από τις ξένες λέξεις , που µπαίνουν στη ζωή 

µας σαν επιδροµείς και διαρρήκτες. Λέγεται µάλιστα ότι στην εποχή των 

τεχνολογικών κατακτήσεων , της βασιλείας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και γενικότερα των ΜΜΕ οι «γλωσσολογίες» είναι 

ξεπερασµένες και άχρηστες φτάνει να ξέρουµε την γλώσσα ( δηλαδή , 

τους τεχνικούς όρους ) που κατασκευάζει η καινούρια επιστήµη και οι 

καινούρια σκέψη. Όµως η γλώσσα δεν εκφράζει µόνο τη σκέψη αλλά και 

την προωθεί. Για αυτό δεν πρέπει να είµαστε αδιάφοροι σε αυτή που µας 

παρέχεται ιδιαίτερα µέσα από τα ΜΜΕ . 

 

3.2Προβολή λάθος προτύπων 

 

   Τα Μ.Μ.Ε . δηµιουργούν  στο  µυαλό   των  νέων ανθρώπων  το µύθο 

της  καταναλωτικής  ευτυχία ς και   επιτυχίας.   Προβάλλουν «κατά 
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κόρον»   το     κυρίαρχο    καταναλωτικό    πρότυπο,    µετά 

«παραπρότυπα»   που   απορρέουν   από    αυτό.   Τα   είδωλα,  τα 

«αστέρια»   είναι     µεσάζοντες    ανάµεσα    στο    κοινό   και   το 

αντικείµενο. Μεγαλώνουν την  αξία  των αντικειµένων στα  µάτια των  

θαυµαστών τους.  Οι  νέοι  θέλουν  να  µοιάσουν   στον  τάδε 

τραγουδιστή  ή  στον   τάδε  χορευτή  όχι  επειδή ονειρεύονται  να 

τραγουδήσουν και να χορέψουν όπως εκείνοι   αλλά  γιατί εκείνοι έχουν  

βίλες  και   κότερα.  Έτσι  η ταύτιση  µε   το  «είδωλο»    δε σηµαίνει  για  

το  κοινό  ταύτιση  µε   το έργο   τους  αλλά   µε  τα πράγµατα     που      

περιστοιχίζουν.    Σηµαίνει     καταναλωτισµό, υποδούλωση στα 

αντικείµενα και αποµάκρυνση  των νέων από  τα µεγάλα κοινωνικά  

ιδανικά.  Ολόκληροι     βιοµηχανικοί     κλάδοι στοχεύουν  ειδικά   στη  

νεολαία   περιοδικά, ραδιόφωνα,   κινητά, play-station,     ρούχα,     

αξεσουάρ      και     άλλα     εµπορεύµατα δηµιουργούνται για τους νέους. 

Τα Μ.Μ.Ε.  δηµιουργούν  αυτό το µύθο της  καταναλωτικής  επιτυχίας  

και  ευτυχίας και  παράλληλα συνήθιζαν τους νέους να  δέχονται  µόνιµη 

καθοδήγηση  από αυτά (ραδιόφωνα,  τηλεόραση  κ.α.)    που    γίνονται   

για    κείνους   οι απαραίτητοι   σύµβουλοι.   Έτσι  δηµιουργούν   στη  

νεολαία    µια κοµφορµιστική    συνείδηση.    Όµως    συχνά   η   επαφή   

µε   την πραγµατικότητα γκρεµίζει τους µύθους. Και γκρεµίζονται τόσο 

πιο οδυνηρά, όσο  πιο σταθερά είχαν ριζώσει νωρίτερα στη συνείδησή 

τους.  Η  βιοµηχανία τραγουδιών µέσω των Μ.Μ.Ε., των αστεριών της  

και   της  µουσικής  δηµιουργεί   πρότυπα  συµπεριφοράς  που αργότερα  

αναπόφευκτα  επιβάλλονται. Οι  νέοι   ισχυρίζονται  ότι επιλέγουν   τα  

πρότυπα   βάσει   της   ατοµικής  τους  κλίσης.  ∆εν αντιλαµβάνονται    

σε   ποιο    βαθµό   η     ατοµική    τους    κλίση διαµορφώνεται  από   το  

συνεχή  και   διαδοχικό   καθορισµό  των προτύπων από τα Μ.Μ.Ε. 

     Ακόµα από τα Μ.Μ.Ε. περνάνε ξένα πρότυπα ζωής µε βιαστικό τρόπο 

που  καταλύουν τις υπάρχουσες  δοµές  µιας  κοινωνίας, που δεν µπορεί 

να απορροφήσει τις ξενόφερτες εισροές. Ο  µιµητισµός λειτουργεί  

καταναλωτικά  στον   κοινωνικό,   παραδοσιακό   χώρο συντελώντας  

στη   διάσπαση   των  πολιτιστικών  στοιχείων  ενός τόπου.   Τα  πρότυπα 

«του γενναίου»  εκπροσώπου του νόµου  που για  να  επιβάλλει το  

δίκαιο  σκοτώνει παρανόµους, ο κυνηγός της ινδιάνικης      µειονότητας    

περνάει    σαν     ιδανική    µορφή   σε κοινωνικούς    χώρους   δίχως  

ανάλογο  υπόβαθρο  βιωµατικό  και διαµορφώνει    µια     συγκεκριµένη    

αντίληψη    που   εξυπηρετεί πολιτικές   και    ιδεολογικές   

σκοπιµότητες.    Πολλοί    µελετητές αποδίδουν  στα   Μ.Μ.Ε  . µεγάλο 

µερίδιο ευθύνης  για την έξαρση της  βίας  και  της  εγκληµατικότητας  

που χαρακτηρίζει την εποχή µας.     Τα    πορίσµατά   τους    τα    

τροφοδοτεί     η    καθηµερινή ειδησεογραφία που  αποκαλύπτει πλήθος 

ατυχηµάτων, ανάµεσα σε παιδιά που  µιµούνται  στο  παιχνίδι  τους  

σκηνές  που  πρόβαλε η τηλεόραση, ληστείες  που  εµπνέονται   στην  
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εκτέλεσή  τους   από παρόµοιες  που  προβλήθηκαν στο  κινηµατογράφο 

ή έπαιξαν στον Η/Υ.   Οι   ψυχολόγοι   πιστεύουν  πω ς η  βία   

µαθαίνεται, γίνεται «στάση ζωής»,  στα  άτοµα  νεαρής  ηλικίας που τους 

πρόβαλαν τα Μ.Μ.Ε.    Η    προβολή   από   τον    «κίτρινο τύπο»   

εγκληµάτων, ληστειών  εξοικειώνει το άτοµο µε τη βία, το βιάζει 

συνειδησιακά, του  προκαλεί  συναισθηµατική  αναλγησία  και φτάνει 

στο σηµείο να   αντιµετωπίζει  το   έγκληµα  µε  φωτογραφική  οπτική,  

σα  να κοιτάζει ζωγραφικό πίνακα. 

    Ο   Φάνης  Κακριδής  αναφερόµενος   στα  Μ.Μ.Ε.  λέει  ότι  θα 

πρέπει να σταµατήσει  η αθλιότητα των ποδοσφαιρικών εκποµπών που    

διδάσκουν   στους    νέους  ότι   ο   αγώνας   «Σαουθάµπτον-΄Ιπσουιτς»  

είναι  απείρως  σηµαντικότερη  είδηση από την έκδοση  µιας  ποιητικής  

συλλογής του  Ελύτη. Ότι το πιο ενδιαφέρον θέµα για τον  Έλληνα  

τηλεθεατή οποιασδήποτε κοινωνικής κατηγορίας είναι ο Μαραντόνα  

από τον Άγγελο Σικελιανό. Αν σκέφτηκε ποτέ υπουργός,   πρωθυπουργός   

ή    Πρόεδρος  της   ∆ηµοκρατίας   να παραστεί   σε   ορκωµοσία   

πτυχίων  ΑΕΙ   όπως    παρίσταται   σε ορκωµοσία υπαξιωµατικών:  

Παραδείγµατα  που δείχνουν  πώς  το επίσηµο  κράτος  διαµορφώνει  στη  

συνείδηση του  τηλεθεατή την κλίµακα των αξιών και των προτύπων. 

   Έτσι προβάλλονται πρότυπα που εκπροσωπούν τη δύναµη και τη 

σιγουριά   που  πηγάζει  από  την  οικονοµική  τους δύναµη,   όπως 

εφοπλιστές  ή  πολιτικοί  που απασχολούν τον τύπο καθηµερινά µε τη  

δράση  τους  και  τα  σκάνδαλά  τους.   Ηθοποιοί  και  των  δύο φύλων, 

που γοητεύουν µε την οµορφιά τους ή το ταλέντο τους ενώ ο  

πνευµατικός  τους  κόσµος  είναι  άδειος από συναισθήµατα  και γνώσεις.   

Τραγουδιστές   ιδιαίτερα  της   ροκ,   εκπροσώπους   της αντίδρασης  στα  

κοινωνικά   καθιερωµένα στοιχεία,  που   κατά τη γνώµη τους  είναι   

άχρηστα.   Ποδοσφαιριστές    που   θεωρούνται «αυθεντίες».      Σκληροί    

εγκληµατίες     που    καταφέρνουν    να «ξεγλιστρούν»     από     το     

νόµο    µυθοποιούνται,       άνθρωποι αντιδραστικοί   στο   ισχύον   

κατεστηµένο   που   καταλήγουν   να βλέπουν   τη  ζωή τους  από  το 

άλλο άκρο π.χ. κάποιοι «γκουρού» που  µε  διάφορες  σκοπιµότητες  

εκµεταλλεύονται τη σύγχυση και την  αγωνία   του   σηµερινού   

ανθρώπου,   µε το χειρότερο τρόπο. Άλλοι   άνθρωποι   που  

αµφισβητούν  θεσµούς  και  αξίες  και  δε δέχονται   καµιά  αρχή  που 

εντάσσονται  σε  κινήµατα αναρχικών, στην  ουσία  όµως είναι  αδύναµοι 

να  αντιδράσουν µε υγεία στους κοινωνικούς φραγµούς , παγιδευµένοι 

στις δυσκολίες τις ζωής που τους  δηµιουργούν   δυστυχία  και   σύγχυση 

στην προσωπική τους ζωή.  

   Τα  λάθος  πρότυπα  που προβάλλονται γίνονται αιτία να χαθούν 

δηµιουργικά  µέλη  της  κοινωνίας,  δηµιουργούν σύγχυση στόχων και    

ιδανικών,    περιορίζουν   το  προσωπικό   τρόπο   έκφρασης, 
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µπλοκάρουν   την    πνευµατική    δηµιουργία   και   δηµιουργείται 

µεγάλος    κίνδυνος  εξαφάνισης  και  διάλυσης της κοινωνίας. 

 

 

3.3 Μ. Μ. Ε  και Εκπαίδευση 

 

   Το πρόβληµα των σηµερινών παιδιών δεν είναι πρόβληµα 

πληροφόρησης. Οι πηγές µετάδοσης γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί σε 

τέτοιο βαθµό και εκπέµπουν µε τέτοιους ξέφρενος ρυθµούς, ώστε τα 

παιδιά να κινδυνεύουν από τον βοµβαρδισµό των πληροφοριών και όχι 

από τη έλλειψή τους. 

  Η πιο σηµαντική συνεισφορά του σχολείου και του εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι, προσαρµοσµένο στα «αιτήµατα των καιρών» όχι 

απλώς να εξοπλίζει τα παιδιά µε γνώσεις, όσο µε κατάλληλους 

µηχανισµούς αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και ερµηνείας 

πληροφοριών. 

  Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο, ίσως πιο δύσκολο και πιο 

λεπτό. 

Τα Μ.Μ.Ε δεν καταργούν τη λειτουργία του, επιβάλλουν όµως το 

µετασχηµατισµό της. Βάζοντας στην υπηρεσία της νέας γενιάς τα 

πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας, ο δάσκαλος επιβάλλεται να παίξει πιο 

πολύ ρόλο  «ρυθµιστικό» και «εµψυχωτικό» παρά το ρόλο του µεταδότη 

γνώσεων. 

   Μέσα σε αυτή τη λογική το σχολείο οφείλει να « βγει εκτός των 

τειχών» .Όσο σηµαντικό είναι να µάθουν τα παιδία να διαβάζουν και να 

αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείµενο, άλλο τόσο είναι σηµαντικό να 

αναλύουν τις εφηµερίδες, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο κ.α . Στην 

εποχή της εικόνας η µάχη ενάντια στον «εικονικό αναλφαβητισµό» ίσως 

θα πρέπει να ξεκινήσεις από το ίδιο το επίσηµο σχολείο. Τα Μ.Μ.Ε δεν 

είναι «καλά» ούτε «κακά» ούτε «ουδέτερα», είναι όµως αντανάκλαση 

µιας πραγµατικότητας. Επειδή είναι δυνατόν να «παιδεύουν, να 

εκπαιδεύουν, να µορφώνουν, να διαµορφώνουν και να παραµορφώνουν» 

, η ανάγκη να εξοπλιστεί η νέα γενιά µε τα κατάλληλα εφόδια για την 

καλύτερη χρήση τους προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε.      

     Η επίδραση των ΜΜΕ  στην διαµόρφωση της γενικότερης 

κουλτούρας και ιδιαίτερα της πολιτικής ενσωµατώνεται στις επιρροές 

των άλλων φορέων κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, παρέες, 

εκκλησία, πολιτικά κόµµατα, ενώ αυξάνεται η επίδραση των κοινωνικών 

κινηµάτων).  

   Τα στοιχεία αφορούν την διδασκαλία ζητηµάτων σχετικά µε την 

διαδικασία της επικοινωνίας και των ΜΜΕ στο Λύκειο κυρίως 

περιγράφουν µια κατάσταση υποτίµησης της ανάγκης τόσο για την 

παροχή γνώσεων σχετικών µε τα ΜΜΕ,  όσο και για την ανάπτυξη 
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προβληµατισµού µεταξύ των µαθητών και µαθητριών σχετικά µε τον 

ρόλο τους.  

    Μέσα από το µάθηµα της έκθεσης έκφρασης όπου αφιερώνεται ένα 

σηµαντικό µέρος του αντίστοιχου βιβλίου στην ανάλυση της είδησης, η 

ανάλυση όµως αυτή αφορά κυρίως την γραπτή είδηση όπως αυτή 

εκφράζεται µέσω του τύπου. Όσο και αν υπάρχουν οµοιότητες  µεταξύ 

της γραπτής είδησης (εφηµερίδες, περιοδικά ) και της είδησης που 

εκπέµπουν τα οπτικοακουστικά µέσα  (τηλεόραση και ραδιόφωνο),η 

διαφορά είναι προφανής και εντοπίζεται κυρίως στην δύναµη της εικόνας 

και στην 

δυνατότητα που παρέχει σ’ αυτόν που την εκπέµπει µε τον κατάλληλο 

χειρισµό της   

ή και ακόµα την «κατασκευή» της να επηρεάσει το κοινό. 

   Στο γυµνάσιο η διδασκαλία θεµάτων σχετικών µε τα ΜΜΕ γίνεται 

κυρίως στη Γ  τάξη. Συγκεκριµένα στο βιβλίο της Κοινωνικής και 

Πολιτικής αγωγής αφιερώνονται  λίγες σελίδες για προσδιορίσουν τον 

ρόλο των ΜΜΕ ως φορέως κοινωνικοποίησης, ενώ στο βιβλίο της 

Νεοελληνικής γλώσσας αφιερώνεται στα ΜΜΕ ολόκληρη ενότητα .Στο 

βιβλίο Έκφραση-  έκθεση που διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του 

Ενιαίου Λυκείου, -το τµήµα του βιβλίου που αναφέρεται στα ΜΜΕ 

περιέχει µεν σηµαντικά κείµενα ενηµερώνει τα παιδιά σχετικά µε τα 

Μ.Μ.Ε µε πολύ σωστό τρόπο            

        

3.4 Ψηφιακό Σχολείο 

 

    Εδώ και δύο χρόνια σχεδόν έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα το 

“Ψηφιακό Σχολείο”. Σηµαντικό για τη διαδικασία του µαθήµατος είναι η 

χρήση του κατάλληλου λογισµικού που διαχειρίζεται ασύρµατα τα 

netbooks των µαθητών προσφέροντας τη δυνατότητα τόσο στους 

µαθητές να παρουσιάζουν τις εργασίες τους µέσα από τη µεγάλη οθόνη 

όσο και στους καθηγητές να έχουν άµεση εποπτεία και παρέµβαση στις 

εργασίες των µαθητών τους. Τα netbooks  δόθηκαν στους µαθητές µε την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ειδικής 

Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού που υλοποίησε το υπουργείο 

Παιδείας. Η χρήση οπτικοακουστικών µέσων µέσα στην τάξη 

διευκολύνει τους καθηγητές αλλά και τους µαθητές κάνοντας το µάθηµα 

πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον. Το µάθηµα απέκτησε άλλη διάσταση µε 

τη χρήση της εικόνας και του ήχου. Η προβολή µιας ταινίας, η 

αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, η εξάσκηση της ακουστικής 

ικανότητας και η ανατροφοδότηση των µαθητών µέσω ασκήσεων για τα 

ξενόγλωσσα µαθήµατα κάνουν το µάθηµα πιο ευχάριστο και πιο 

κατανοητό. 
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                   Οι 5 βασικοί άξονες του ψηφιακού σχολείου. 

 

Το ψηφιακό σχολείο υλοποιείται µε σειρά δράσεων που οργανώνονται σε 

πέντε βασικούς άξονες: 

   1)Ενίσχυση των υποδοµών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

των σχολείων µε στόχο την δηµιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή 

τάξη έχει γρήγορη σύνδεση µε το διαδίκτυο, είναι εξοπλισµένη µε 

διαδραστικά συστήµατα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο 

εκπαιδευτικός και οι µαθητές αλληλεπιδρούν µε δυναµικό τρόπο µε τη 

χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων. 

   2)Πλούσιο  και αντιστοιχηµένο µε τα προγράµµατα σπουδών ψηφιακό 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα µαθήµατα. 

   3)Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. 

   4)Ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης 

και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδοµένων. 

   5)Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις. 

 

   Για τους εκπαιδευτικούς είναι  ένα µέσο υποστήριξης των σύγχρονων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη µάθηση ανταλλαγής καλών 

πρακτικών µε τους συναδέλφους τους στο «παγκόσµιο χωριό» αλλά και 

δυνατοτήτων για διαρκή επιµόρφωση. Για τους µαθητές ένα χρήσιµο 

εργαλείο µάθησης, επίλυσης προβληµάτων, ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης και της δηµιουργικής τους ικανότητας. Για όλη τη σχολική 

κοινότητα (µαθητές και εκπαιδευτικούς) ένα εργαλείο συνεργασίας των 

µελών της αλλά και επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο µέσω της 

συγκρότησης πολλαπλών «ψηφιακών κοινοτήτων µάθησης». 

     

    Ειδικότεροι στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία 

αποτελούν: 

1)Η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών 

διδασκαλίας , οι οποίες θα βασίζονται αλλά και θα αξιοποιούν τις 

πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

2)Η διαµόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών 

δεξιοτήτων και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόµενο, για όλους τους 

µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

3)Η δυνατότητα πλήρους και άµεσης ενσωµάτωσης στην εκπαιδευτική 

πράξη των συνεχών τεχνολογικών νεωτερισµών και καινοτοµίας. 

4)Η δηµιουργία υποδοµών µόνιµου χαρακτήρα που θα συµβάλουν στη 

δηµιουργία ενός αποδοτικού, συνεχώς βελτιούµενου και 

αποκεντρωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος χωρίς τη συνεχή ανάγκη 

παρεµβάσεων από κεντρικούς φορείς και υπηρεσίες της εκπαίδευσης. 
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     Είναι πλέον αποδεκτό και προκύπτει και από τα πορίσµατα δεκάδων 

ερευνών, ότι δηµιουργείται µια διαρκώς αυξανόµενη επίδραση των ΜΜΕ 

στη διαδικασία διαµόρφωσης της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής 

συνείδησης των πολιτών. Υπάρχουν βέβαια διαφοροποιήσεις όσον 

αφορά τις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, το φύλο ,το κοινωνικό στρώµα 

στο οποίο ανήκουν,  το µορφωτικό τους επίπεδο κλπ.  αλλά πέρα από τις 

όποιες διαφορές προκύπτει ως κοινός παρανοµαστής η συχνά έντονη 

επιρροή των ΜΜΕ στον τρόπο ζωής των πολιτών γενικότερα. Ένας 

βασικός λόγος που ισχυροποιεί το ρόλο αλλά και την δυνατότητα 

επιρροής των ΜΜΕ, είναι το γεγονός ότι µέσα στις συνθήκες ενός 

παγκοσµιοποιηµένου συστήµατος, η δύναµη της πληροφορίας  έχει 

αποκτήσει καθοριστική σηµασία, τόσο στο οικονοµικό, όσο στο 

κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό επίπεδο.   

    Ο έλεγχος εξάλλου των ΜΜΕ από ισχυρά επιχειρηµατικά 

συµφέροντα,  δίνει την δυνατότητα άµεσης άλλα και καθοριστικής 

πολλές φορές παρέµβασης στην οικονοµική, κοινωνική αλλά και 

πολιτική ζωή των χωρών.  

     Ο αυξανόµενος ρόλος των ΜΜΕ στη διαµόρφωση της κουλτούρας 

και ειδικότερα της πολιτικής κουλτούρας των µαθητών πρέπει να 

οδηγήσει σε µια ανάπτυξη του προβληµατισµού όσον αφορά την 

σηµασία της διδασκαλίας  γνωστικών αντικειµένων σχετικών µε την 

διαδικασία της επικοινωνίας και ιδιαίτερα της πολιτικής επικοινωνίας,  

όσο και σχετικών µε την ανάλυση του ρόλου των ΜΜΕ στην 

παγκοσµιοποιηµένη εποχή µας. 
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4. Μ.Μ.Ε ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

 

Το δικαίωµα του ανθρώπου να πληροφορεί και να πληροφορείται 

ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και 

όχι εµπόρευµα ή µέσο προπαγάνδας, γι’ αυτό η πολιτεία, η ΕΕ και η 

διεθνής κοινότητα προστατεύει αυτά τα δικαιώµατα µε τα παρακάτω 

νοµικά κείµενα. 

 

 

 ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ Μ.Μ.Ε. 

 

4.1 Σύνταγµα της Ελλάδας. 
  

Ψηφίστηκε το 1975 και αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001 και το 2008. 

 

Τα παρακάτω άρθρα έχουν σχέση µε την επικοινωνία, την πληροφόρηση 

και τα Μ.Μ.Ε. 

 

 

Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική 

ελευθερία) 
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Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του 

και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της 

χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν 

παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη. 

 

 

 

Άρθρο 5
Α 

(∆ικαίωµα στην πληροφόρηση) 

 

Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως ο νόµος ορίζει. 

Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι αδύνατον να επιβληθούν µε νόµο 

µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους 

εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας  

δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. 

 

 

Άρθρο 9
Α
 (Προστασία προσωπικών δεδοµένων) 

 

Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και 

χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, 

όπως ο νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, 

όπως ο νόµος ορίζει. 

 

 

Άρθρο 14 (Ελευθερία του τύπου) 

 

1.Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια 

του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του κράτους. 

2.Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό 

µέτρο απαγορεύονται. 

3.Η κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την 

κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, µε παραγγελία του εισαγγελέα, 

µετά την κυκλοφορία: 

α)για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας. 

β)για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. 

γ)για δηµοσίευµα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον 

εξοπλισµό και τη διάταξη των ένοπλων δυνάµεων ή την οχύρωση της 

Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύµατος ή 

στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους. 

δ)για άσεµνα δηµοσιεύµατα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δηµόσια 

αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. 
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Άρθρο 15 (Κινηµατογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση) 

 

Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του 

κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται 

στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ορίζει ο νόµος. Ο 

άµεσος έλεγχος του κράτους, που λαµβάνει και την µορφή του 

καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειµενική 

και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και 

προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 

στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 

ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, 

καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας.  

Ο νόµος ορίζει τα σχετικά µε την υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση των 

εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών  

µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. 

 

 

Άρθρο 19 (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας) 

 

1.Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή 

επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. 

Ο νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν 

δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για 

διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων.  

2.Ο νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 

αρµοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της 

παραγράφου 1. 

 

 

4.2 Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Ο.Η.Ε. 

 

10 ∆εκεµβρίου 1948 

 

Σχετικά Άρθρα: 

 

Άρθρο 12 

 

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεµβάσεις στην ιδιωτική 

του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε 
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προσβολές της τιµής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωµα να 

τον προστατεύουν οι νόµοι από επεµβάσεις και προσβολές αυτού του 

είδους. 

 

Άρθρο 18 

 

Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης 

και της θρησκείας. Στο δικαίωµα αυτό περιλαµβάνεται η ελευθερία για 

την αλλαγή της θρησκείας η πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να 

εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, 

µόνος ή µαζί µε άλλους, δηµόσια ή ιδιωτικά, µε τη διδασκαλία, την 

άσκηση, τη λατρεία και µε την τέλεση θρησκευτικών τελετών. 

 

 

 

 

Άρθρο 19 

 

Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης, 

που σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίσταται δυσµενείς συνέπειες για τις 

γνώµες του, και το δικαίωµα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει 

πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο έκφρασης, και από όλο τον 

κόσµο. 

 

Άρθρο 22 

 

Κάθε άτοµο, ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωµα 

κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, µε την εθνική πρωτοβουλία και τη 

διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα µε την οργάνωση και τις οικονοµικές 

δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την 

ικανοποίηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωµάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

 

4.3 Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού υιοθετήθηκε οµόφωνα από 

τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου του 

1989. Έως σήµερα έχει επικυρωθεί από 193 χώρες, ενώ δεν την έχουν 

επικυρώσει δύο. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 ∆εκεµβρίου του 1992. 
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Άρθρο12 
 

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα 

διάκρισης το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε 

οποιοδήποτε θέµα που το αφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 

παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και µε το βαθµό ωριµότητας του. 

 

2. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η 

δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική 

διαδικασία που το αφορά, είτε άµεσα είτε µέσω ενός εκπροσώπου ή ενός 

αρµοδίου οργανισµού, κατά τρόπο συµβατό µε τους διαδικαστικούς 

κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο13 
 

1. Το παιδί έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα 

αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης 

πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, 

υπό µορφή προφορική, γραπτή ή τυπωµένη, ή καλλιτεχνική ή µε 

οποιοδήποτε άλλο µέσο της επιλογής του. 

 

2. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 

µόνο των περιορισµών που ορίζονται από το νόµο και που είναι 

αναγκαίοι: 

 

α) Για το σεβασµό των δικαιωµάτων και της υπόληψης των άλλων ή 

 

β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, της 

δηµόσιας υγείας και των δηµοσίων ηθών. 

Άρθρο17 
 

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σηµασία του έργου που 

επιτελούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και φροντίζουν ώστε το παιδί να 

έχει πρόσβαση σε ενηµέρωση και σε υλικό, που προέρχονται από 

διάφορες εθνικές και διεθνές πηγές, ιδίως σ’ αυτά που αποσκοπούν στην 

προαγωγή της κοινωνικής, πνευµατικής και ηθικής ευηµερίας του, καθώς 

και της σωµατικής και πνευµατικής υγείας του. Για το σκοπό αυτόν, τα 

Κράτη: 

 

α) Ενθαρρύνουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στη διάδοση πληροφοριών 

και υλικού που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιµότητα 

για το παιδί που είναι σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 29. 
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β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και 

διάδοση πληροφοριών και υλικού αυτού του τύπου, που προέρχονται από 

διάφορες πολιτιστικές, εθνικές και διεθνείς πηγές. 

 

γ) Ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων. 

 

δ) Ενθαρρύνουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να λαµβάνουν ιδιαίτερα 

υπόψη τους τις γλωσσολογικές ανάγκες των αυτοχθόνων παιδιών ή των 

παιδιών που ανήκουν σε µία µειονότητα. 

 

ε) Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να 

προορίζονται για την προστασία του παιδιού από την ενηµέρωση και το 

υλικό που βλάπτουν την ευηµερία του, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 

των άρθρων 13 και 18. 

 

4.4 Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων Ε.Ε. 

Προοίµιο. 

Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόµενος τις αρµοδιότητες και τα 

καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και τη αρχή της επικουρικότητας, τα 

δικαιώµατα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγµατικές 

παραδόσεις και τις διεθνής υποχρεώσεις των Κρατών µελών, την 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης της 

Ευρώπης καθώς και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Σχετικά Άρθρα: 

Άρθρο 1 

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή 

και να προστατεύεται. 

 

Άρθρο 6 

∆ικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια 
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Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

 

Άρθρο 7 

Σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του. 

Άρθρο 8 

Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

2.   Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για 

καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του 

ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από το 

νόµο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγόµενα 

δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. 

 

Άρθρο 11 

Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

 Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωµα 

αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψης ή 

µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων αρχών 

και αδιακρίτως συνόρων. 

 

4.5 Κώδικας ∆εοντολογίας. 
 

   

Ο Κώδικας ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας της ΕΣΗΕΑ. 

Η µόνη απάντηση σε διάφορα φαινόµενα που παρουσιάζονται ως προς 

τις υπερβάσεις εκ µέρους δηµοσιογράφων είναι η απλή ανάγνωση του 

Κώδικα ∆εοντολογίας της ΕΣΗΕΑ, ο οποίος ψηφίστηκε το 1998 και 

συνοψίζει τους κανόνες των συναλλακτικών υποχρεώσεων του τύπου. 
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Προοίµιο 

 

Ο Κώδικας Επαγγελµατικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των 

δηµοσιογράφων-µελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. έχει στόχο:  

Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του 

δηµοσιογράφου στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνουν ο γιγαντισµός, το 

ολιγοπώλιο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η αυξηµένη εµβέλεια και 

επιρροή των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσµιοποίηση της επικοινωνίας. 

Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού  ή 

άλλου επηρεασµού µε τον καθορισµό κανόνων υπεύθυνης 

επαγγελµατικής λειτουργίας. 

Να κατοχυρώσει την ελευθερίας της πληροφόρησης και της έκφρασης, 

την αυτονοµία και αξιοπρέπεια του δηµοσιογράφου και να θωρακίσει την 

ελευθεροτυπία επ’ αγαθό της δηµοκρατίας και της κοινωνίας. 

 

 

 

Άρθρο 1  

 

Το δικαίωµα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να 

πληροφορείται  ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι 

κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα ή µέσο προπαγάνδας. Ο 

δηµοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 

α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό 

του τη δηµοσιοποίηση όλης της αλήθειας.  

β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη µειωτική για τον 

εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την 

πλαστογράφηση των πραγµατικών περιστατικών. 

 

 

Άρθρο 2  

 

Η δηµοσιογραφία ως επάγγελµα αλλά και κοινωνικό λειτούργηµα, 

συνεπάγεται δικαιώµατα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δηµοσιογράφος 

δικαιούται και οφείλει: 

α. Να αντιµετωπίζει ισότιµα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής 

καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονηµάτων, 

οικονοµικής κατάστασης και κοινωνικής θέσεις. 

β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο 

της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το 

επιτάσσει το δικαίωµα της πληροφόρησης µπορεί να χρησιµοποιεί, 

πάντοτε µε τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων 
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που ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση 

και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο. 

 

4.6 ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΜΕ. 

1.Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει 

στην Αθήνα. Ο σκοπός του ήταν να επιβλέπει τον ραδιοτηλεοπτικό τοµέα 

και να λειτουργεί ως σύνδεσµος ανάµεσα στην κυβέρνηση και στους 

δηµοσιογράφους. Στην πραγµατικότητα το Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης παρέµεινε παθητικό ή θα µπορούσαµε να πούµε πως 

ήταν τελείως απών από όλα τα δηµοσιογραφικά ζητήµατα που θέτονταν 

στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το 

Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρήγαγε τέσσερις κώδικες για 

τους όρους λειτουργίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών 

στην Ελλάδα: έναν για την διαφήµιση, έναν κώδικα δεοντολογίας 

δηµοσιογράφων, έναν για τα προγράµµατα που επιτρέπεται να 

παρουσιάζονται και έναν για την κατανοµή των συχνοτήτων και τους 

όρους τεχνικής χρήσης τους από τους αδειούχους σταθµούς. 

∆ραστηριοποιήθηκε πιο έντονα το 1995-1996 επιβάλλοντας πρόστιµα σε 

µερικούς σταθµούς, τα οποία δεν έγιναν όµως δεκτά από τον τότε 

αρµόδιο υπουργό. 

Ο νόµος κατοχυρώνει και αναγνωρίζει την προσωπική και λειτουργική 

ανεξαρτησία των µελών του Συµβουλίου. Αναθέτει παράλληλα στο 

Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τον άµεσο κρατικό έλεγχο της 

ραδιοτηλεόρασης  και σειρά κανονιστικών, αποφασιστικών και 

δικαστικών αρµοδιοτήτων κεντρικής σηµασίας για τη δηµόσια και 

ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. 

Ο ρόλος του ΕΣΡ υποβαθµίστηκε το 1993 και ιδίως το 1995 από το 

νοµοθέτη στο επίπεδο µιας λίγο πολύ συνηθισµένης διοικητικής 

επιτροπής και συγκεντρώθηκαν οι ουσιώδεις αποφασιστικές 

αρµοδιότητες στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Το 1998 και ιδίως το 2000 επιχειρήθηκε να αναβαθµιστεί το ΕΣΡ. 

Παραδείγµατα αποφάσεων. 

Το ΕΣΡ έχει κατηγορηθεί από δηµοσιογράφους και διαµορφωτές της 

κοινής γνώµης ότι σε πολλές περιπτώσεις αν όχι σε όλες λαµβάνει 

αποφάσεις για την επιβολή προστίµων οι οποίες είναι υπερβολικές, 

δηλαδή αφορούν περιστατικά τα οποία δεν θα έπρεπε να κατακρίνονται 

και απαιτούν πολύ µεγάλα ποσά. 
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Το mega προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικράτειας, το οποίο και 

ακύρωσε την επιβολή προστίµου, ενώ χαρακτήρισε την ενέργεια του ΕΣΡ 

ως αντισυνταγµατική, καθώς µε τη σκηνή της έκφρασης οµοφυλόφιλης 

ερωτικής επιθυµίας, παρουσιάζεται µια υπαρκτή κοινωνική 

πραγµατικότητα, η οποία σχετίζεται µε µια κοινωνική οµάδα, µεταξύ των 

πολλών, οι οποίες συνθέτουν µια ανοιχτή και σύγχρονη δηµοκρατική 

κοινωνία. Οι ερωτικές επιλογές της όχι µόνο δεν αποδοκιµάζονται από τη 

συνταγµατική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 2 και 5, ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των 

αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές και µπορούν να 

εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως εξάλλου οι ερωτικές επιλογές και 

ευαισθησίες και των υπολοίπων οµάδων του πληθυσµού της χώρας. 

 

4.7 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. 

Σήµερα, πανίσχυρες οικονοµικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την άλωση των 

ΜΜΕ, πρώτο βήµα για την συγκρότηση διεθνών τηλεοπτικών δικτύων 

που µε ιδιοκτήτους δορυφόρους θα ελέγχουν την πληροφόρηση και την 

ψυχαγωγία ολόκληρων ηπείρων. Έτσι οι λαοί θα γίνουν καταναλωτική 

αγέλη, η δηµοκρατία θα εκφυλισθεί, η πολυφωνία θα σβήσει και οι 

πολιτισµοί θα εξαφανισθούν µέσα στην έρηµο της ισοπεδωτικής και 

αποκτηνωτικής οµοιοµορφίας. 

Απαιτείται λοιπόν συλλογική προσπάθεια από διάφορους φορείς: 

πολιτεία, σχολείο, οικογένεια, σύλλογοι, πνευµατικοί άνθρωποι ώστε να 

λειτουργούν αντικειµενικά τα ΜΜΕ και να συµβάλλουν στην θωράκιση 

της ∆ηµοκρατίας. 

Προϋποθέσεις της επίτευξης του αντικειµενικού ρόλου των ΜΜΕ είναι 

οι εξής:  

α) Καταρχήν σηµαντικός παράγοντας που θα βοηθήσει στην ορθή 

λειτουργία των ΜΜΕ είναι η αποστασιοποιηµένη στάση που θα πρέπει 

να διατηρήσουν τα µέσα αυτά απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτικά και 

οικονοµικά κέντρα εξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία των 

ΜΜΕ θα είναι ανεπηρέαστη καθώς τα ίδια δεν θα λειτουργούν ως µέσα 

για την εξυπηρέτηση συµφερόντων αλλά και πολιτικών σκοπιµοτήτων. 

β) Παράλληλα αξίζει να σηµειωθεί ιδιαίτερα πως σηµαντική προϋπόθεση 

για την θετική λειτουργία των ΜΜΕ αποτελεί η άσκηση κοινωνικής 

πίεσης  για την ποιοτική βελτίωση των τηλεοπτικών προβολών. Θα 
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πρέπει δηλαδή να συντονιστούν οι αρµόδιοι φορείς µε σκοπό τον έλεγχο 

γύρω από την λειτουργία των ΜΜΕ. 

γ) Εκτός όµως από τα παραπάνω ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα 

αποτελεί η υπεύθυνη άσκηση του δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος, 

Αυτό σηµαίνει πως το δηµοσιογραφικό σώµα θα πρέπει να απαρτίζεται 

από άτοµα καταξιωµένα µε ισχυρή µόρφωση και θέληση που στόχο θα 

έχουν µέσω της εργασίας τους να επιτελέσουν τον αντικειµενικό ρόλο 

των ΜΜΕ. Επιπλέον τα άτοµα αυτά θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από 

πολιτικά κέντρα εξουσίας ούτως ώστε να µην εξυπηρετούν ιδιωτικές 

επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό το κέρδος. 

 

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, επειδή 

πρώτον και κύριων συµβάλλει στη θωράκιση της ∆ηµοκρατίας. Γι’ αυτό 

ο καθένας µας πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη της ορθής λειτουργίας 

τους. 

 

α)Από την άλλη µεριά, οι πολίτες ως δέκτες θα πρέπει να διαµορφώνουν 

µια αµερόληπτη και ανεπηρέαστη στάση απέναντι σε οποιαδήποτε 

αρνητική πλευρά των ΜΜΕ, είτε αυτή αφορά τα λαθεµένα πρότυπα 

λόγου χάρη καταναλωτισµός, βία που συχνά προβάλλονται µέσω των 

ΜΜΕ είτε πολλές φορές την παραπληροφόρηση της κοινής γνώµης που 

πετυχαίνουν τα µέσα αυτά µε τη διαστρέβλωση της αλήθειας. 

β) Καθίσταται έτσι φανερό πως είναι απαραίτητη η ανάπτυξη  κριτικής 

σκέψης και πνευµατικών αντιστάσεων από το κοινό. Παράλληλα θα 

πρέπει ο κάθε πολίτης ως δέκτης να διαµορφώνει την προσωπική του 

πολιτική ιδεολογία ούτως ώστε να µην επηρεάζεται από µηνύµατα, που 

πολλές φορές θέλουν να προβάλλουν τα ΜΜΕ τα οποία µπορούν να 

οδηγήσουν στην χειραγώγηση και στον αποπροσανατολισµό του κοινού. 

Με λίγα λόγια ο καθένας µας µπορεί να αποτρέψει την αρνητική 

λειτουργία των ΜΜΕ αν στρέψει την πλάτη του απέναντι σε 

οποιαδήποτε είδηση η οποία µπορεί να τον εξαπατήσει. Θα πρέπει 

δηλαδή το κοινό να ελέγχει τις πληροφορίες που δέχεται και να τις 

αξιολογεί κατάλληλα. Το σχολείο «θα αναγκαστεί τελικά να 

συµπεριλάβει στα εκπαιδευτικά του προγράµµατα, µαθήµατα για τα 

ΜΜΕ, ώστε να βοηθήσει το µέλλοντα τηλεθεατή να γνωρίσει αυτά τα 

µέσα όσο γίνεται καλύτερα, αλλά και να του διδάξει, ιδιαίτερα, πώς να 

καλλιεργεί µια κριτική στάση απέναντι στα ΜΜΕ» όπως προβλέπουν οι 

Σάξερ και Στάϊµου.  
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γ) Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοήσουµε τη στάση που θα πρέπει να 

διαµορφώνουν οι πολίτες ως ποµποί στη καθηµερινή πληροφόρηση. 

Όσον αφορά τη στάση τους αυτή οι πολίτες πρέπει να επεξεργάζονται τα 

µηνύµατα που δέχονται και να κρατούν µόνο τα πιο αξιόλογα από αυτά. 

δ) Με µία λέξη ή µε άλλα λόγια η αξιολόγηση των πληροφοριών και των 

ειδήσεων που δέχεται ο πολίτης καθηµερινά είναι ιδιαίτερης σηµασίας. 

Επειδή µε τις πληροφορίες που λαµβάνει κάποιος σε συνδυασµό µε τις 

γνώσεις που διαθέτει µπορεί να σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη άποψη 

γύρω από διάφορα θέµατα, είτε αυτά είναι πολιτικά, κοινωνικά, 

πολιτιστικά. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας µας θα µπορεί να 

λειτουργήσει ως υποστηρικτής του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και θα 

φροντίσει για την διασφάλιση του από τα ΜΜΕ. 

Οι πολίτες θα « ψυχαγωγούνται» µε τα τηλεοπτικά περιττώµατα και θα 

«απολαµβάνουν» τα «διαφηµιστικά µηνύµατα». Οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ 

θα εξοβελίσουν σιγά-σιγά την εθνική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση. 

Στην Ευρώπη, η εξάρτηση των ΜΜΕ είχε και έχει θεαµατική εφαρµογή 

στην περίπτωση του Ιταλού Μπερλουσκόνι που «εξανάγκασε» την 

κυβέρνηση δια µέσου των εταίρων και πρακτόρων του να συµµορφωθεί 

µε τις αξιώσεις του και να επιτραπεί µε νόµο η συχνή παρεµβολή 

εµπορικών διαφηµίσεων κατά την διάρκεια προβολής ταινιών στην 

τηλεόραση και τους κινηµατογράφους παρά τις έντονες διαµαρτυρίες του 

πνευµατικού κόσµου. Η χυδαία αυτή κερδοσκοπία αποδίδει ετησίως στον 

Μπερλουσκόνι 300 εκ. δολάρια. Η διεφθαρµένη πολιτική εξουσία της 

Ιταλίας παραχώρησε σκανδαλώδη προνόµια στον πολυτάλαντο 

επιχειρηµατία. Ύστερα, διαµέσου των κοµµατικών του πρακτόρων, 

πέτυχε τη νοµιµοποίηση τους στο κοινοβούλιο. 

Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα ΜΜΕ λειτουργούν µε βάση κάποιους 

κανόνες, που δυστυχώς κάποιες φορές παραβιάζονται, είτε σκόπιµα είτε 

άσκοπα και µας οδηγούν σε παραπληροφόρηση. Ο πολίτης έχει δικαίωµα 

στη σωστή και αξιόπιστη πληροφόρηση γι’ αυτό και ο καθένας µας 

πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη της ορθής λειτουργίας τους. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Τα Μ.Μ.Ε είναι εξαιρετικά ισχυρά, είναι «δύναµη», η «δύναµη» της 

πληροφόρησης. Προσφέρονται για χρήση στον άνθρωπο, που είναι και ο 
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µόνος υπεύθυνος αν θα τα αξιοποιήσει θετικά ή θα τα εκµεταλλευτεί 

ιδιοτελώς.  

Αν λοιπόν ο άνθρωπος τα αξιοποιεί θετικά µπορούν να αποτελέσουν 

πηγή θετικής, ωφέλιµης δύναµης, στην υπηρεσία  του ανθρώπου και να 

τον οδηγήσει στην κατάκτηση της ευτυχίας. 

Αν όµως γίνουν αντικείµενο ιδιοτελούς εκµετάλλευσης θα αποτελέσουν 

παράγοντα καταστροφής, στην υπηρεσία ταπεινών και σκοτεινών 

συµφερόντων, να εκθέτουν την κοινωνία σε µεγάλους κινδύνους και να 

οδηγήσουν τον άνθρωπο στον εξανδραποδισµό. 

Η λειτουργία των Μ.Μ.Ε παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα. 

Αφ’ ενός δεν παρέχουν πολλές φορές πολύπλευρη και ουσιαστική, 

έγκυρη και αντικειµενική πληροφόρηση και αφ’ ετέρου οι εργαζόµενοι 

στα Μ.Μ.Ε επιζητώντας αυτοπροβολή, λαϊκίζουν, υποβαθµίζοντας το 

κοινό πνευµατικά και ηθικά. 

Τα Μ.Μ.Ε πρέπει να αποτελέσουν ένα µοχλό ανάπτυξης της κριτικής µας 

σκέψης. Επιβάλλεται να µάθουµε να διαβάζουµε κριτικά τα Μ.Μ.Ε και 

να µην είµαστε παθητικοί δέκτες, αλλά µέτοχοι της επικοινωνίας σε 

εγρήγορση, ενεργοί πολίτες που θα στηρίζουµε τις ορθές πολιτικές 

αποφάσεις και το δηµοκρατικό πολίτευµα. 

Έτσι θα αποφεύγουµε τον κίνδυνο της αλλοτρίωσης της µαζοποίησης 

των πολιτών και την ισοπέδωση των πολιτισµικών δραστηριοτήτων. 

Απαιτείται συνεργασία υπεύθυνων πολιτών, κοινωνικών φορέων 

(οικογένεια, σχολείο, κράτος, πνευµατικών ανθρώπων) για την 

προάσπιση της ασφάλειας του ανθρώπου από την παραπληροφόρηση και 

την προπαγάνδα. 

Επιβάλλεται λοιπόν σύµφωνα µε ένα κείµενο του Παπανούτσου ένα 

µέτρο θεραπείας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος: η µόρφωση 

των νέων. 

Μια µόρφωση στερεή που θα κάνει την αυριανή ανθρωπότητα πιο 

απαιτητική, πιο ανεξάρτητη απέναντι σε εκείνη που θα αναλάβουν να την 

πληροφορήσουν, να την καθοδηγήσουν και να την διασκεδάσουν µε τον 

τύπο, τον κινηµατογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Να 

οπλίσουµε τη διάνοια µε την ανάπτυξη των κριτικών της δυνάµεων· να 

τονώσουµε την συνείδηση του αγαθού µε το βάθεµα του νοήµατος της 

αρετής, ατοµικής και συλλογικής· να καθορίσουν την αίσθηση του 

ωραίου µε τη συνεχή και προσωπική επαφή προς τις δηµιουργίες της 

αυθεντικής τέχνης-ιδού τα µέσα µε τα οποία µια φωτισµένη εκπαίδευση 

θα µπορέσει να δώσει στην αυριανή ανθρωπότητα τη δύναµη και την 

επιδεξιότητα να αντιµετωπίσει χωρίς µεγάλες απώλειες τις προόδους µιας 

τεχνικής που προχωρεί µε βήµατα γιγάντια. Η τεχνική δίνει στον 

πολιτισµό τη διάσταση του πλάτους. Η εκπαίδευση καλείται να 

συµπληρώσει το νόηµα της εξασφαλίζοντας σε αυτόν µια άλλη 

διάσταση: τη διάσταση του βάθους. 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

 

                                                        Σελίδα   53 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γκίκα Αναστασία 

 

      Αθανασιάδου Αθηνά 

      Γερασιµίδης Γεράσιµος 

      Γεωργούλα Κατερίνα 

      Γιαπιτζόγλου Ιωάννα 

      Γκίκα Αντέλα 

      Ηλιοπούλου Άννα 

      Ιωακειµίδου Χριστίνα 

      Κακατόλης ∆ηµήτριος 

      Καραµάνης Ελευθέριος 

      Κυριαζόπουλος Πασχάλης 

      Κυριαζοπούλου Γρηγορία 

      Λιόλιος Ευάγγελος 

      Ντόρφµαν Βασίλιος 

      Πετρίδης Βενιαµίν 

      Σπανέλη Φιλαρέτη 

      Τσενεκίδου Χρυσή 

      Τσιλίκας Αναστάσιος 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Βιβλίο κοινωνιολογίας της Γ΄ γενικού λυκείου 

• Βιβλίο δικαίου Β’ λυκείου 

• Βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Γ’ γυµνασίου 

• Βιβλίο έκφρασης γλώσσας Α’ κ Β’ λυκείου 

• Θεµατικοί κύκλοι Λυκείου 

• Άρθρα εφηµερίδων 

• Θεµατικές προσεγγίσεις (Σαλαγιάννης) 

• ∆ιαδίκτυο 

• www.0-18.gr 

• www.unicef.com 

• www.sunigoros .com 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μ.Μ.Ε.
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17%

10%

11%

10%10%

11%

11%

7%

13%

1.Ποιά ΜΜΕ χρησιμοποιείτε;

Facebook.

Ipod, walkman.

Κινητό και τις εφαρμογές 

του.

Φωτογραφική μηχάνη.

Παιχνίδια στον υπολογιστή.

Τηλεόραση.

Ραδιόφωνο.

Τύπος.

Βιβλία, ταινίες ή άλλα 

κλασσικά ΜΜΕ.
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39%

10%20%

31%

2.Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα ΜΜΕ;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή 

ακόμα πιο σπάνια.
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22%

18%

18%

42%

3.Πόσο σύχνα χρησιμοποιείτε διαδίκτυο;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή ακόμα 

πιο σπάνια.
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6%

0%

6%

88%

4.Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τύπο;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή ακόμα 

πιο σπάνια.
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20%

17%

19%

44%

5.Πόσο σύχνα βλέπετε τηλεόραση;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή ακόμα 

πιο σπάνια.
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20%

17%

19%

44%

5.Πόσο σύχνα βλέπετε τηλεόραση;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή ακόμα 

πιο σπάνια.
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21%

17%

14%

48%

6.Πόσο σύχνα ακούτε ραδιόφωνο;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή ακόμα 

πιο σπάνια.
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66%
8%

16%

10%

7.Πόσο σύχνα χρησιμοποιείτε κινήτο;

Σχεδόν κάθε ώρα.

Κάθε δύο ώρες.

Κάθε τρεις ώρες.

Κάθε τέσσερις ώρες ή ακόμα 

πιο σπάνια.
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31%

37%

32%

8.Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τα ΜΜΕ περισσότερο;

Για διασκέδαση.

Για ψυχαγωγία.

Για ενημέρωση.
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40%

8%17%

12%

14%

10%

9.Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε Facebook ή άλλες κοινωνικές 

δικτυώσεις;

Για διασκέδαση.

Να γνωρίσω καινούργιους  

ανθρώπους.

Να κανονίσω ραντεβού με 

γνώστους.

Για ανταλλαγή γνώσεων.

Για να εκφράσω τον εαυτό 

μου.

Λόγο δουλειάς.
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39%

16%

18%

27%

10.Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε κλασσικούς τύπους των 

ΜΜΕ; (Τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α.)

Ενημέρωση.

Μόρφωση.

Έμπνευση.

Διασκέδαση.
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34%

66%

11.Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε κλασσικούς τύπους ΜΜΕ για 

διασκέδαση; (Τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α.)

Δεν χρησιμοποιείτε 

κοινωνικές δικτυώσεις για 

διασκέδαση.

Χρησιμοποιείτε κοινωνικές 

δικτυώσεις για διασκέδαση.
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34%

12%
15%

10%

19%

10%

12.Τι είδος προγράμματος πρέπει να υπάρχει περισσότερο 

στα κλασσικά ΜΜΕ; (Τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.α.)

Ψυχαγωγίας.

Εκπαίδευσης.

Ντοκιμαντέρ.

Συζητήσεις στρογγυλής 

τραπέζης.

Ενημερωτικά.

Σχόλια.
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15%

17%

16%
15%

11%

26%

13.Τι είδος προγράμματος πρέπει να υπάρχει λιγότερο στα 

σημερίνα ΜΜΕ;

Ψυχαγωγίας.

Εκπαίδευσης.

Ντοκιμαντέρ.

Συζητήσεις στρογγυλής 

τραπέζης.

Ενημερωτικά.

Σχόλια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


