
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. : 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 

 

Επιβλέπων: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

Λέκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  

Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

 

Ρέθυμνο, 2016 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

Πτυχιακή εργασία, με τίτλο:  

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.: 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Νικηφόρου Μαρία - Ελένη 

(Αριθμός Μητρώου: 2542)  

 

Επιβλέπων: Καραγιάννης Ιωάννης,  

Λέκτορας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2016  



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Νικηφόρου Μαρία - Ελένη, 2016 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του 

Τμήματος. 



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

2 

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.: 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Περίληψη  

 

 Στο πλαίσιο της Πτυχιακής Εργασίας εξετάζεται το ζήτημα των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης και η αλληλεπίδρασή του με την Πολιτική, στις σύγχρονες 

συνθήκες. 

 Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ανακατατάξεις· ανακατατάξεις 

τόσο διεθνείς, όσο και εθνικές· ανακατατάξεις στον τομέα της πολιτικής, της 

οικονομίας, της κοινωνίας, των αξιών ακόμη και των θεσμών. Η σχέση της 

επικοινωνίας με τις προαναφερθείσες ανακατατάξεις παρουσιάζεται ως άρρηκτη. 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην 

κατανόηση της σύγχρονης εποχής, καθώς και στη λειτουργία της πολιτικής 

επικοινωνίας. Επομένως, η εξέταση των σύγχρονων Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και των τεχνικών τους, σε συνδυασμό με το σύγχρονο πολιτικό 

σκηνικό αποτελεί αναγκαιότητα, ώστε να γίνει εφικτή η σχέση αλληλεπίδρασης 

των Μ.Μ.Ε. με την πολιτική.  

 Η μεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή της 

Πτυχιακής Εργασίας είναι η επισκόπηση της βιβλιογραφίας στους τομείς των 

ενοτήτων που αναλύονται. 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μ.Μ.Ε., Πολιτική Επικοινωνία, Νέα Μέσα, Δημοκρατία, λόγος 

(discourse), σχέση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

  

Το ερέθισμα για τη συγγραφή της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, δόθηκε 

από την ίδια τη σύγχρονη πραγματικότητα, της οποίας βασικό στοιχείο αποτελούν 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η σπουδή της πολιτικής επιστήμης, εν γένει, δε 

δύναται να γίνει κατανοητή, χωρίς την παράλληλη μελέτη του περιβάλλοντος που 

την πλαισιώνει, δηλαδή των εκάστοτε οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών 

μεταβολών που λαμβάνουν χώρα ανά ιστορικές περιόδους, τόσο σε επίπεδο 

εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εν έτει 2016, για τη μελέτη της σύγχρονης 

πολιτικής επιστήμης, δε δύναται να μην εξετάζεται παράλληλα και ο τομέας των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς η αλληλεπίδρασή του σε όλες τις πτυχές 

της σύγχρονης πολιτικής ζωής είναι εμφανής. Επιπροσθέτως, βασικό ερέθισμα 

αποτέλεσε και το προσωπικό ενδιαφέρον για την περαιτέρω μελέτη του 

πολυδιάστατου πεδίου της πολιτικής επικοινωνίας. 

 

Η Πτυχιακή Εργασία αποτελείται από τις εξής τρεις ενότητες: 

1η ενότητα: Η Πολιτική Επικοινωνία ως Αντικείμενο Μελέτης 

2η ενότητα: Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Σύγχρονο Περιβάλλον και 

3η ενότητα: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτική: Συμβίωση, Ανταγωνισμός 

ή Κυριαρχία; 

 

 Κάθε ενότητα στοχεύει στο να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα της 

σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας και στο να εξετάσει αν υφίσταται και κατά 

ποιο τρόπο υφίσταται σχέση μεταξύ των Μ.Μ.Ε. με τη σύγχρονη πολιτική. 

 Συγκεκριμένα, λοιπόν, στην πρώτη ενότητα, γίνεται η προσπάθεια να 

εξεταστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η έννοια, οι θεωρίες και η συμβολή της 

πολιτικής επικοινωνίας. Στο κεφάλαιο 1.1 γίνεται μία ενδεικτική μελέτη της 

βιβλιογραφίας, σχετικά με την εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου της πολιτικής 

επικοινωνίας. Αναφέρω «ενδεικτική», καθώς το πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας 

εμφανίζεται ως πολυδιάστατο και με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες οι 

εκάστοτε τεχνολογικές και κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις. Στο υποκεφάλαιο 1.1.1 

καταβάλλεται η προσπάθεια να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ορισμοί, 

μέσα από τη βιβλιογραφία, για την πολιτική επικοινωνία, ώστε να γίνει 

κατανοητή η έννοια της. Εμφανίζεται πλήθος ορισμών, με χαρακτηριστικότερους 

αυτούς των Nimmo, Gerstle και Denton και Woodward. Ακολουθεί το 
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υποκεφάλαιο 1.1.2 στο οποίο αναφέρονται διάφορες θεωρίες σχετικά με τη σχέση 

μεταξύ πολιτικής και επικοινωνίας, εκ των οποίων όλες καταλήγουν στο ίδιο 

βασικό συμπέρασμα: Η σχέση μεταξύ πολιτικής και επικοινωνίας είναι μία σχέση 

αλληλεπίδρασης, η οποία, όμως τείνει να μετατραπεί σε εξουσιαστική σχέση, 

ζήτημα το οποίο θα αναλυθεί διεξοδικότερα στην τρίτη ενότητα. Το κεφάλαιο 1.2 

αναφέρεται στις διάφορες θεωρίες και μοντέλα της επικοινωνιακής διαδικασίας. 

Για τη συγγραφή του προαναφερθέντος κεφαλαίου, σημαντική ήταν η συμβολή 

του βιβλίου Εισαγωγή στην Επικοινωνία του Fiske, από το οποίο προέρχονται και 

τα σχήματα που παρουσιάζονται. Στο υποκεφάλαιο 1.2.1 αναλύονται τα τρία 

δομικά στοιχεία της πολιτικής επικοινωνίας: οι πολιτικοί δρώντες, τα Μ.Μ.Ε. και 

το κοινό. Τέλος, στο κεφάλαιο 1.3 γίνεται μια ενδεικτική αναφορά στον 

επικοινωνιακό πολιτικό λόγο, καθώς η βιβλιογραφία που κάλυπτε το ζήτημα του 

επικοινωνιακού πολιτικού λόγου ήταν μεγάλη, επομένως, έγινε η προσπάθεια για 

όσο το δυνατόν περισσότερο ‘‘συμπυκνωμένες’’ αναφορές. 

 Στη δεύτερη ενότητα της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται μία παρουσίαση 

των Μ.Μ.Ε. στο σύγχρονο περιβάλλον, τα οποία έχουν μεταβληθεί σε μεγάλο 

βαθμό, τα τελευταία, περίπου, σαράντα χρόνια, ενώ παράλληλα, αναλύονται 

αυτές οι μεταβολές. Διεξοδικότερα, το κεφάλαιο 2.1 αναφέρεται στο ζήτημα της 

απορρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου, το οποίο προκάλεσε σημαντικές 

αλλαγές, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι αλλαγές που 

προκλήθηκαν στο ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, δηλαδή η εμφάνιση των 

ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.5, μαζί με 

μία σύντομη αναφορά στην εξέλιξη του Τύπου στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 2.2 

παρουσιάζεται το ζήτημα της διεθνοποίησης των Μ.Μ.Ε., ως ένα εκ των 

αποτελεσμάτων της γενικής τάσης της παγκοσμιοποίησης. Στο υποκεφάλαιο 2.2.1 

αναλύεται το φαινόμενο των παγκοσμίων δικτύων ενημέρωσης (Π.Δ.Ε.) και η 

επιρροή τους, ενώ στο επόμενο υποκεφάλαιο, παρουσιάζεται το σημαντικό, για τη 

δημοκρατία, ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των Μέσων Ενημέρωσης. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο 2.3 στο οποίο αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις 

πολιτικές ρύθμισης των Μ.Μ.Ε., με μεγαλύτερη αναφορά στις πολιτικές ρύθμισης 

των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα και τη συμβολή του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) σε αυτές. Στο κεφάλαιο 2.4 αναλύεται το νέο πλαίσιο 

δυνατοτήτων για τα Μ.Μ.Ε. στον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας, μέσα από τη 

συμβολή του διαδικτύου και, στο υποκεφάλαιο 2.4.1, μέσα από τη συμβολή των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Η τρίτη και τελευταία ενότητα της Πτυχιακής Εργασίας, προσπαθεί, εν 

γένει, να εξηγήσει τη σχέση της Πολιτικής με τα Μέσα Ενημέρωσης. Πρόκειται 

για μία απλή σχέση συμβίωσης, για μία ανταγωνιστική σχέση, ή για μία σχέση η 

οποία βασίζεται στην κυριαρχία των Μέσων έναντι της επικοινωνίας, ή το 

αντίστροφο; Μέσα από την ανάλυση και την παρουσίαση της βιβλιογραφίας, 

λοιπόν, τα συμπεράσματα μπορούν να είναι πολλά, καθώς ο κάθε ερευνητής 
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προβάλλει και μία διαφορετική τεκμηρίωση. Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 3.1 

γίνεται μία σύντομη αναφορά στο ζήτημα του καθορισμού της θεματολογίας ή 

ημερήσιας διάταξης (agenda - setting) των Μέσων Ενημέρωσης. Το ζήτημα αυτό 

επιλέχθηκε να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα, καθώς αναλύεται στο 

πλαίσιο των επιδράσεων των Μ.Μ.Ε. στο κοινό. Στο ίδιο πλαίσιο αναλύεται και 

το υποκεφάλαιο 3.1.1, δηλαδή η ‘‘κατασκευή’’ των ψευδογεγονότων. Το επόμενο 

σημαντικό κεφάλαιο, σχετικά με την σχέση πολιτικής και επικοινωνίας, «Ο 

Αποικισμός (;) της Πολιτικής από την Επικοινωνία», αναλύει την θεωρία περί 

αποικισμού, κατά το Habermas και με βάση το βιβλίο Από τη Δημοκρατία των 

Κομμάτων στη Δημοκρατία των Μ.Μ.Ε. των Meyer και Hinchman. Ακολουθεί το 

κεφάλαιο 3.3, το οποίο αναφέρεται όσο το δυνατόν πληρέστερα στο ζήτημα της 

προσωποποίησης της πολιτικής. Τα ακόλουθα κεφάλαια 3.4 και 3.4.1 αναφέρουν 

τις διάφορες και συχνά αντιλεγόμενες θεωρήσεις ερευνητών, αναφορικά με την 

σχέση μεταξύ Μ.Μ.Ε. και δημοκρατίας. Η σχέση διαδικτύου, συγκεκριμένα, και 

δημοκρατίας επιλέχθηκε να αναλυθεί σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο, καθώς, όπως 

αναλύεται και στη συνέχεια, η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Μέσου, ως το 

μοναδικό που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, παρέχει μία εντελώς 

διαφορετική δυνατότητα ανάλυσης σχετικά με τη δημοκρατία.  

 Τέλος, στο κεφάλαιο «Συμπεράσματα - Κατευθύνσεις Έρευνας» 

παρέχεται μια περιορισμένη κριτική θεώρηση των προαναφερθέντων ζητημάτων 

και θεωριών, ενώ παράλληλα αναλύεται η μεθοδολογία για τη συγγραφή της 

Πτυχιακής Εργασίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η 

Η Πολιτική Επικοινωνία ως Αντικείμενο 

Μελέτης 

 

Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας, είναι σύνθετη και πολύπλοκη, 

καθότι απαιτείται γνώση των διαφόρων μορφών και φορέων της. Παράλληλα, 

απαιτείται μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας με τις συγγενείς της διαστάσεις, 

που είναι ο πολιτισμός, η πολιτική κατάσταση, η ιστορικότητα και άλλες, καθώς 

και συγκριτική μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας σε τοπικό, εθνικό, ή διεθνές 

επίπεδο. 

Για να γίνει εφικτή, παρακάτω, μία ενδεικτική μελέτη της πολιτικής 

επικοινωνίας, αρχικό μέλημα, πέρα από το να αναφερθεί η εξέλιξη της έρευνας 

του κλάδου, είναι να οριστεί η έννοια της πολιτικής επικοινωνίας, έργο το οποίο 

αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η πολιτική επικοινωνία αναδεικνύεται 

ως ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο μελέτης.  

Μάλιστα, για κάποιους θεωρητικούς η πολιτική επικοινωνία είναι πεδίο 

των σπουδών επικοινωνίας, ενώ για άλλους αποτελεί κλάδο της πολιτικής 

επιστήμης. Όπως και να έχει, η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας, συνδυάζει 

αναζητήσεις στο χώρο της επικοινωνίας, της πολιτικής επιστήμης και της 

πολιτικής κοινωνιολογίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

9 

 

1.1 Η Εξέλιξη της Έρευνας για την Πολιτική 

Επικοινωνία  

 

Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας πρωτοεμφανίστηκε, κατά μία 

θεώρηση, κατά την περίοδο των κλασσικών χρόνων, με τη δράση των Σοφιστών 

και την Ελληνική Ρητορική.1 Πολύ αργότερα, κατά το 16ο έως και το 18ο αιώνα, 

αρχίζουν να γίνονται τα πρώτα βήματα για την πολιτική επικοινωνία, με την 

ανάπτυξη του δημοσίου λόγου, του ελέγχου εξουσίας και τη διαμόρφωση της 

έννοιας της κοινής γνώμης. Από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα, το πεδίο των 

μέσων επικοινωνίας μεταβάλλεται και εμφανίζεται η διαφήμιση και τα 

ειδησεογραφικά πρακτορεία.2 

Τα Μ.Μ.Ε., η πολιτική επικοινωνία και η επικοινωνία, εν γένει, είναι 

δημιουργήματα της Αμερικής.3 Ουσιαστικά, πρόδρομος της πολιτικής 

επικοινωνίας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι οι μελέτες που έγιναν στις 

Η.Π.Α., τη δεκαετία του 1920, αναφορικά με την προπαγάνδα, ζήτημα που ήρθε 

στην επιφάνεια λόγω της μονομερούς υποστήριξης που έδειχνε ο Τύπος στην 

επιλογή του Προέδρου,Wilson, για την ξαφνική εμπλοκή των Η.Π.Α. στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Δέκα χρόνια αργότερα ο Lasswell, δημοσίευσε μελέτη 

σχετικά με τις προπαγανδιστικές τεχνικές του Τύπου, κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Με το πέρας των ετών, όλο και περισσότεροι ερευνητές και περιοδικά 

άρχισαν να ασχολούνται με το ζήτημα, ενώ το 1937 δημιουργήθηκε το Institute of 

Propaganda Analysis, ένα ίδρυμα που σκοπό είχε την αντιμετώπιση της 

προπαγάνδας από το ναζιστικό καθεστώς του Hitler, και εν γένει την επιρροή του 

ναζισμού.4 Από τις αναλύσεις του ιδρύματος, μάλιστα, προέκυψε η «θεωρία της 

υποδόριας βελόνας».5 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, μέχρι τα μέσα της επόμενης 

δεκαετίας, ένα άλλο ζήτημα που αποτέλεσε πρόδρομο της πολιτικής 

επικοινωνίας, ήταν αυτό της μελέτης της εκλογικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με 

το Lazarsfeld και τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στα 

                                                           
1 Νίκος Δεμερτζής, Πολιτική Επικοινωνία: Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, Παπαζήση, 

Αθήνα, 2002, σ. 27 

 
3 Jean Pierre Carrier, Σοφία Ασλανίδου, Θεωρητικές Προσεγγίσεις για την Ανάλυση των Μ.Μ.Ε., 

Τυπωθήτω, Αθήνα, 2004, σ. 17 

 
4   Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 28 - 30 

 
5 Στο ίδιο, ο Δεμερτζής (σ. 30)  δίνοντας έναν ορισμό για τη «θεωρία της υποδόριας βελόνας», 

αναφέρει ότι, σύμφωνα με αυτήν, τα Μ.Μ.Ε. ασκούν άμεσες και μαζικές επιδράσεις σε ένα 

παθητικό και επιρρεπές στη χειραγώγηση κοινό. 
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πανεπιστήμια Columbia University και Michigan, η ατομική επιλογή της ψήφου 

είναι συνδεδεμένη με διάφορα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως: η ηλικία, η 

μόρφωση, η κοινωνική θέση και άλλα.  Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

διαψεύστηκε η θεωρία της υποδόριας βελόνας, καθώς τα Μ.Μ.Ε. δεν 

διαστρέβλωσαν, αλλά αντίθετα ενίσχυσαν τις εκλογικές προθέσεις του κοινού. Η 

έρευνα ήταν καινοτόμα, καθώς - μεταξύ άλλων - διερεύνησε για πρώτη φορά το 

ρόλο της πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική εκστρατεία.6 Από τα 

αποτελέσματά της δημιουργήθηκε η θεωρία των «περιορισμένων επιδράσεων» 

των Μέσων.7 

Ο συμπεριφορισμός, θεωρία που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. τη δεκαετία 

του 1920, συνέβαλλε στην κατανόηση της πολιτικής επικοινωνίας. Η πολιτική 

επικοινωνία εμφανίστηκε ως ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος, στις Η.Π.Α., τη 

δεκαετία του 1950, και θεωρείτο ως μια ενδιάμεση διαδικασία επηρεασμού των 

πολιτών από την κυβέρνηση. Αντίθετα, στην εξάπλωση της πολιτικής 

επικοινωνίας συνέβαλλε η γνωστική ψυχολογία, η οποία εμφανίστηκε περί τα 

τέλη της δεκαετίας του 1950, με αρχές της δεκαετίας του 1960. Η συμβολή της 

γνωστικής ψυχολογίας έγκειται στο ότι, μέσω των πορισμάτων της μετατόπισε το 

κέντρο ενδιαφέροντος των μελετητών της πολιτικής επιστήμης, από τις πολιτικές 

στάσεις, στις διεργασίες μέσω των οποίων συγκροτείται η πολιτική γνώση.8 

Επομένως, η πολιτική επικοινωνία έπαψε να ταυτίζεται αποκλειστικά με την 

κάλυψη των προεκλογικών εκστρατειών και κατέστη ειδικό επιστημονικό πεδίο, 

με πολλαπλά αντικείμενα στα πλαίσια της δημόσιας ζωής. 

Παρ’ ότι η πολιτική επικοινωνία αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α., από το 1970 

και έπειτα άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά και στην Ευρώπη. Σε αυτό 

συνέβαλλε κατά πολύ η μεταβαλλόμενη, τότε, ταξική δομή της Γηραιάς Ηπείρου. 

Παράλληλα στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τις Η.Π.Α., η πολιτική επικοινωνία δεν 

αναπτύχθηκε και μελετήθηκε ως ξεχωριστός κλάδος, αλλά ως επιμερής σε 

διάφορα τμήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Μεγάλη έμφαση 

για την πολιτική επικοινωνία στην Ευρώπη δόθηκε στη Γερμανία, με μερικά 

κυρίαρχα ονόματα να είναι αυτά των: Habermas και Luhmann, με τη μελέτη τους 

περί δημοσιότητας, κοινής γνώμης, πολιτικού συστήματος και δημοκρατίας και 

της Neumann, με τη θεωρία της για τη «σπειροειδή γραμμή της σιωπής»,9 καθώς 

                                                           
6 Στο ίδιο, σσ. 35 - 37 

 
7 Στο ίδιο, ο συγγραφέας (σ. 37) αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη θεωρία των «περιορισμένων 

επιδράσεων», τα Μ.Μ.Ε. βοηθούν στην  αποκρυστάλλωση πολιτικών πεποιθήσεων και το κοινό 

έχει τη δυνατότητα αντίστασης στα μηνύματά τους. 

 
8 Στο ίδιο, σσ. 44 - 45 

 
9 Dietram Scheufle, Patricia Moy, «Twenty - five years of the spiral of silence: a conceptual 

review and empirical outlook», στο περιοδικό International Journal of Public Opinion Research, 

τεύχος 12, 18 Νοεμβρίου 1994, σσ. 3 - 28, οι Scheufle και Moy (σσ. 4 - 5) εξηγούν τη θεωρία της 
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σημαντική ήταν και η συμβολή της Σχολής του Mannheim, για την εκλογική 

κοινωνιολογία και την έρευνα κοινής γνώμης.10 

Παράλληλα, σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της πολιτικής επικοινωνίας 

παρείχε η Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Δημοκρατίας, συγκεκριμένα τα 

έτη 1939 – 1940, δημιουργήθηκε η Γενική Υπηρεσία Πληροφόρησης, της οποίας 

η νομιμότητα των πρακτικών αμφισβητείτο από το Υπουργείο που σχετιζόταν με 

την Ενημέρωση. Βέβαια, το 1981 και για τα επόμενα πέντε έτη, εμφανίζεται στη 

Γαλλία το Υπουργείο Επικοινωνίας.11 Στη Γαλλία τρεις διανοητές άσκησαν 

διεθνή επιρροή στην έρευνα της πολιτικής επικοινωνίας: ο Ellul, ο οποίος 

ανέλυσε τους δύο τύπους προπαγάνδας,12 ο Cazeneuve, που σχολίασε τη σχέση 

του τηλεοπτικού θεάματος με την άσκηση της πολιτικής εξουσίας και ο Bourdieu, 

με τις σημαντικές αναλύσεις του περί κοινής γνώμης.13 

Επίσης, από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε και στη Μεγάλη Βρετανία η 

συστηματική μελέτη των Μ.Μ.Ε., με αφετηρία τη μελέτη των Blumler και 

McQuail για την επίδραση της τηλεόρασης στην εκλογική συμπεριφορά. 

Σημαντική, επίσης, είναι η επιστημονική συνεισφορά των: Hoggard και Williams, 

της Σχολής του Birmingham, η οποία συνέβαλε στην προώθηση της κριτικής 

έρευνας στην πολιτική επικοινωνία και του Glaskow Media Group του 

Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.14 

Ξεκινώντας από τη μεταπολεμική εποχή, οι Blumler και Kavanagh 

διακρίνουν τρεις χρονικές περιόδους για την ανάλυση της πολιτικής επικοινωνίας. 

Κατά την πρώτη περίοδο, η οποία αφορά τις μετέπειτα δύο δεκαετίες μετά το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την οποία ονομάζουν «Ο “Χρυσός Αιώνας” των 

Κομμάτων», το σύστημα της πολιτικής επικοινωνίας κυριαρχείτο από τα πολιτικά 

κόμματα και η μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοσίους θεσμούς έδινε 

τη δυνατότητα στα κόμματα να διαμορφώνουν μια ισχυρή πολιτική ταυτότητα 

στους πολίτες. Από το 1960 και έπειτα, εγκαινιάστηκε η περίοδος στην οποία 

έκανε την εμφάνισή της η Κρατική Τηλεόραση. Η εμφάνιση αυτού του νέου, για 

                                                                                                                                                               
Neumann για τη «σπειροειδή γραμμή της σιωπής» (spiral of silence theory): όταν ένα άτομο 

επιθυμεί να εκφράσει τη γνώμη του, η οποία γνωρίζει ότι είναι μειοψηφική στο κοινωνικό σύνολο, 

δεν αποτελεί -δηλαδή- την κοινή γνώμη, τότε δεν θα την εκφράσει καθόλου, θα σιωπήσει και θα 

διαμορφωθεί η «κοινή γνώμη της στιγμής». 

 
10 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 52 - 53 

 
11 Jacques Gerstle, Η Πολιτική Επικοινωνία, Τυπωθήτω, Αθήνα 2014, σσ. 24 – 25 

  
12 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., ο Δεμερτζής (σ. 57) αναφέρεται στους δύο τύπους της προπαγάνδας 

κατά τον Ellul: τη στενά οριοθετημένη ή αλλιώς πολιτική και τη διάχυτη ή κοινωνιολογική. 

 
13 Στο ίδιο, σ. 57 

 
14 Στο ίδιο, σσ. 53 - 56 
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την εποχή, Μέσου προσέφερε στον πολίτη τη διεύρυνση της δυνατότητας της 

πληροφόρησής του. Τα κόμματα δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα της άσκησης 

προπαγάνδας και όφειλαν να ανταποκρίνονται στη γραμματική της τηλεόρασης. 

Τέλος, η τρίτη περίοδος της πολιτικής επικοινωνίας εμφανίζεται περί τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και τη διανύουμε μέχρι σήμερα. Είναι η περίοδος στην οποία 

τα λιγοστά κρατικά κανάλια, έχουν αντικατασταθεί από πολυάριθμους 

τηλεοπτικούς σταθμούς, κρατικούς και μη και από το διαδίκτυο, με 

εικοσιτετράωρη τηλεοπτική κάλυψη των ειδησεογραφικών γεγονότων, πράγμα το 

οποίο ‘‘επιτάσσει’’ τους πολιτικούς να λογοδοτούν συνεχώς στους πολίτες.15 

 
1.1.1 Ορισμοί του Περίπλοκου Πεδίου  της 

«Πολιτικής Επικοινωνίας» 

 

Σήμερα, η πολιτική επικοινωνία αναδεικνύεται ως ένα περίπλοκο 

επιστημονικό πεδίο. Αυτό έγκειται στη δυσκολία του ακριβούς ορισμού της 

έννοιάς της, καθώς και στη δυσκολία αναφοράς της σε ένα συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο. Συγκεκριμένα, λόγω της συνθετότητας της πολιτικής 

επικοινωνίας, η διεπιστημονικότητα του πεδίου αναφοράς της καθιστά δύσκολη 

την παραγωγή επιμέρους θεωρήσεων και μεθοδολογιών. Παράλληλα, εμφανίζεται 

εξαιρετικά δύσκολο το να δοθεί ένας ακριβής ορισμός για την πολιτική 

επικοινωνία.  

Η εννοιολογική ασάφεια της επικοινωνίας, από τη μία και της πολιτικής, 

από την άλλη, αφήνει μεγάλο περιθώριο «σημασιολογικού ελιγμού» στο 

συνδυασμό τους. Η ρίζα της λέξης Communication (επικοινωνία), προέρχεται από 

το λατινικό «communicare», το οποίο παραπέμπει σε δύο ερμηνείες: κατά την 

πρώτη, μοιράζω και μεταδίδω ή, κατά τη δεύτερη, θεσμίζω μια σχέση.16 

Επομένως, ο όρος επικοινωνία μπορεί είτε να αναφέρεται στη μετάδοση 

πολιτικών πληροφοριών, είτε στην παραγωγή και αναπαραγωγή πολιτικού 

νοήματος. Ενώ, ο όρος πολιτική παρουσιάζει, επίσης, αμφισημία, καθώς 

κατανοείται είτε ως μία εξουσιαστική δραστηριότητα εντός συγκεκριμένου 

θεσμικού πλαισίου, στην οποία περίπτωση η πολιτική περιορίζεται στο κράτος, 

                                                           
15 Jay Blumler, Dennis Kavanagh, «The Third Age of Political Communication: 

Influences and Features», στο περιοδικό Political Communication, τεύχος 16, 1999, σσ. 111 - 113 

 
16 Jacques Gerstle, ο.π., σσ. 35 - 36 
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είτε ως μια συνεχής διαδικασία που διαπερνά το σύνολο των κοινωνικών θεσμών, 

δηλαδή αφορά μία εξουσιαστική δραστηριότητα για κάθε θεσμό και κοινωνική 

ομάδα.17 

Στο βιβλίο Πολιτική Επικοινωνία: Διακινδύνευση, Δημοσιότητα, Διαδίκτυο, 

ο Δεμερτζής συμπεριλαμβάνει αρκετούς ορισμούς για την πολιτική επικοινωνία: 

Κατά το Meadow, η επιστήμη αυτή ορίζεται ως «[η] οποιαδήποτε ανταλλαγή 

συμβόλων, μηνυμάτων που διαμορφώνονται από τη λειτουργία των πολιτικών 

συστημάτων και παράλληλα την επηρεάζουν». Ο Nimmo θεωρεί την επικοινωνία 

πολιτική «βάσει συνεπειών που ρυθμίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά σε 

συνθήκες σύγκρουσης». Ενώ, ο Fagen αντιλαμβάνεται την επικοινωνία ως 

πολιτική εξαιτίας «των δυνατών συνεπειών της στη λειτουργία του πολιτικού 

συστήματος». Στην ίδια βάση, κατά τους Blake και Haroldsen «η πολιτική 

επικοινωνία επιδρά στη λειτουργία του κράτους ή άλλης πολιτικής οντότητας». Ο 

Franklin ορίζει την πολιτική επικοινωνία ως «την αλληλόδραση ανάμεσα στα 

Μέσα και το πολιτικό σύστημα, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο». Ο 

Chaffee την αντιλαμβάνεται ως «το ρόλο της επικοινωνίας στην πολιτική 

διαδικασία» και τέλος ο Wolton την ορίζει ως «το πεδίο μέσα στο οποίο 

ανταλευκρίνιαλάσσονται αντιφατικοί λόγοι μεταξύ τριών πρωταγωνιστών που 

νομιμοποιούνται να εκφράζονται δημόσια γύρω από την πολιτική: τους 

πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη».18 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Denton και Woodward, ο καθοριστικός 

παράγοντας που καθιστά την επικοινωνία πολιτική, δεν είναι η πηγή του 

μηνύματος, αλλά το περιεχόμενο και ο σκοπός του.19 Επίσης, η Graber δίνει έναν 

άλλο ορισμό για την πολιτική επικοινωνία και την ορίζει ως μία «πολιτική 

γλώσσα», που δεν χρησιμοποιεί μόνο ρηματικά στοιχεία (γραπτά ή προφορικά), 

αλλά και εξω-ρηματικά στοιχεία όπως η γλώσσα του σώματος, η οπτική εικόνα, 

καθώς και πολιτικές ενέργειες, όπως το μποϋκοτάζ και οι διαμαρτυρίες. Κατά το 

McNair, η πολιτική επικοινωνία συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται από πολιτικούς και πολιτικούς φορείς για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων, παράλληλα είναι η επικοινωνία που απευθύνεται στους 

παραπάνω φορείς από ψηφοφόρους και  δημοσιογράφους και τέλος, είναι η 

επικοινωνία σχετικά με τους πολιτικούς και τους πολιτικούς φορείς και τις 

                                                           
17 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 79 - 80 

 
18 Στο ίδιο, σσ. 70 – 75 

 
19 Brian McNair, An Introduction To Political Communication, Routledge, New York, 2011, οι 

Denton και Woodward, σύμφωνα με το McNair (σ. 3), ορίζουν την πολιτική επικοινωνία ως τη 

συζήτηση σχετικά με την κατανομή των δημοσίων πόρων, σχετικά με τις επίσημες αρχές 

(νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία) και σχετικά με τις κρατικές κυρώσεις. 
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ενέργειές τους, όπως παρουσιάζεται σε δελτία ειδήσεων, σε εφημερίδες και σε 

άλλα Μέσα Επικοινωνίας που αφορούν στην πολιτική.20 

Ο Μεταξάς αναφέρεται στην πολιτική επικοινωνία, με τη χαρακτηριστική 

φράση «Πολιτική χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει». Ο όρος πολιτική επικοινωνία 

υποδηλώνει, αρχικά, ένα πεδίο της πολιτικής ψυχολογίας, που καταγράφει, 

αναλύει φαινόμενα έκφρασης και – μαζί με άλλους παράγοντες – προσδιορίζει 

την πολιτική συμπεριφορά. Παράλληλα, ο όρος καλύπτει ένα πεδίο άμεσων και 

έμμεσων τακτικών με τις οποίες συγκροτείται ένας επικοινωνιακός σχεδιασμός 

στο χώρο της πρακτικής πολιτικής.  Κάθε φορά που ο σχεδιασμός αυτός δεν 

περιορίζει την κριτική πρόσληψη του μηνύματος η επικοινωνιακή πολιτική έχει 

ενημερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα, στην αντίθετη περίπτωση, 

εμφανίζονται πολιτικές χειραγώγησης. Τρίτον, η πολιτική επικοινωνία σήμερα, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, όπου η ταχύτατη διακίνηση 

πληροφοριών, καθώς και η ακρίβεια και ευκρίνεια του μηνύματος επιδρούν στο 

περιεχόμενό του.21 

Στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας, στη σύγχρονη εποχή, εμπίπτουν 

πλήθος θεμάτων, όπως: οι προεκλογικές εκστρατείες και πολιτικές διαφημίσεις, η 

ανάλυση της πολιτικής δημοσιογραφίας, τα Μέσα Ενημέρωσης, οι πολιτικοί 

θεσμοί, η γλώσσα, η κοινή γνώμη, η προπαγάνδα και άλλα.22 Άλλωστε, η 

κοινωνιολογία, η γλωσσολογία, η .σημειωτική, η ανθρωπολογία, το δίκαιο, η 

ιστορία και η φιλοσοφία, αποτελούν εξίσου πεδία ανάλυσης της πολιτικής 

επικοινωνίας, όπως μελετάται σήμερα.23 Συμπερασματικά, η πολιτική 

επικοινωνία είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται στο χρόνο, με συνέχειες και 

ασυνέχειες, με επιταχύνσεις και στάσεις, με πολλούς πρωταγωνιστές και πολλά 

επεισόδια του πολιτικού βίου.24  

 

 

 

 

                                                           
20 Στο ίδιο, σσ. 3 - 4 

 
21 Αναστάσιος – Ιωάννης Μεταξάς, «Πολιτική και Επικοινωνία», στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

Greek Politics Journal, 10 Φεβρουαρίου 2004 

 
22 Νίκος Δεμερτζης, ο.π., σ. 47 

 
23 Jacques Gerstle, ο.π., σ. 35 

 
24 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 89 
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1.1.2 Η Σχέση Επικοινωνίας και Πολιτικής  

 

 Οι περισσότεροι ορισμοί για την πολιτική επικοινωνία [βλ. Υποκεφάλαιο 

1.1.1], έχουν το κοινό ότι η επικοινωνία επιδρά στην πολιτική και η πολιτική 

επιδρά στην επικοινωνία. Όμως, «δεν υπάρχει συναίνεση στη φύση της επίδρασης 

που ασκείται».25  

 Η επικοινωνία, μαζί με την εξουσία είναι τα θεμελιώδη συστατικά του 

κοινωνικού και πολιτικού πράττειν. Κοινωνία και πολιτική δεν μπορούν να 

νοηθούν δίχως εξουσιαστικές σχέσεις. Όποια κι αν είναι η μορφή του, ανά τις 

διάφορες ιστορικές συνθήκες, το εξουσιαστικό αυτό φαινόμενο είναι παράλληλα 

και επικοινωνιακό, καθότι αποτελείται από κώδικες που δομούν τη σχέση 

κοινωνίας και πολιτικής.26 Κάθε σχέση εξουσίας δημιουργείται ή μεταβάλλεται 

με την αλληλεπίδραση μέσω μηνυμάτων. Αντίστροφα, κάθε επικοινωνιακή πράξη 

δημιουργεί ή μεταβάλλει τις σχέσεις εξουσίας.27 Επομένως, παρατηρείται ότι η 

εξουσία με την  επικοινωνία είναι αλληλένδετες και συστατικά στοιχεία του 

κοινωνικού και πολιτικού φαινομένου. Σύμφωνα με τον Gerstle, η επικοινωνία 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός άλλου, με τον οποίο δημιουργείται μία σχέση με 

πολιτικό περιεχόμενο. Το πολιτικό αυτό περιεχόμενο εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία υφίσταται, δηλαδή, μπορεί να αφορά είτε μία συνθήκη 

συνεργασίας ή έστω συνύπαρξης, είτε μία συνθήκη διαμάχης.28  

Οι θεωρίες για τη σχέση πολιτικής και επικοινωνίας είναι πολλές και 

διαφέρουν ανά στοχαστή. Υπάρχουν οι στοχαστές που υιοθετούν μία 

επικοινωνιακή θεώρηση της πολιτικής, είτε όσοι στρέφονται υπέρ της πολιτικής 

θεώρησης της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο Deutsch υποστηρίζει την πρώτη 

άποψη, κατά την οποία το σύνολο των πολιτικών δραστηριοτήτων 

αντιπροσωπεύει ένα σύστημα επικοινωνιακού ελέγχου. Αντίθετα, ο Boynton, ο 

οποίος είναι εκπρόσωπος της δεύτερης άποψης, θεωρεί ότι οι πολιτικές 

διαστάσεις στην επικοινωνία συμβάλουν είτε στην εμπέδωση είτε στην 

υπονόμευση της πολιτικής. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που έχουν μια 

«οριοθετημένη θεώρηση» της πολιτικής επικοινωνίας, οι οποίοι υιοθετούν την 

άποψη ότι αναγνωρίζεται ο ενεργός ρόλος του υποκειμένου στη διαδικασία 

                                                           
25 Στο ίδιο, σ. 75 

 
26 Στο ίδιο, σ. 78 

 
27 Γιώργος Πλειός, «Πρόλογος : Η εξουσία των Μ.Μ.Ε.», στο Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, 

Κοινωνικές Αναπαραστάσεις: Επικοινωνιακά Μέσα και Εξουσία, Παπαζήση, Αθήνα, 2014, σ. 9  

 
28 Jacques Gerstle, ο.π., σ. 39  
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μετάδοσης και παραγωγής των πολιτικών μηνυμάτων. Με βάση αυτή την άποψη, 

οι αντιλήψεις των θεωριών της υποδόριας βελόνας και των άμεσων επιδράσεων 

της πολιτικής επικοινωνίας αποδεικνύονται αβάσιμες.29 

Παράλληλα, τρεις διαφορετικές θεωρήσεις για τη σχέση επικοινωνίας και 

πολιτικής αναφέρουν τα εξής: Αρχικά, με βάση την πλουραλιστική άποψη περί 

αντανάκλασης, τα Μέσα Επικοινωνίας είναι ουδέτεροι αγωγοί διάδοσης των 

πολιτικών πληροφοριών και της πολιτικής διαδικασίας, καθώς ρόλος τους είναι η 

περιγραφή της πολιτικής πραγματικότητας. Μεσολαβούν, δηλαδή, στη σχέση 

μεταξύ πολιτών και πολιτικής  πραγματικότητας. Έτσι, οι πολίτες είναι σε θέση 

να επιλέξουν αυτοβούλως την πηγή πληροφόρησής τους, βάσει της ιδεολογίας, 

των ενδιαφερόντων και των στόχων τους.30 Δεύτερον, με βάση τις 

κονστρουκτιβιστικές θεωρίες, τα Μ.Μ.Ε. είναι αυτά που κατασκευάζουν την  

πολιτική και το πολιτικό σύστημα.  Τα Μέσα Επικοινωνίας παράγουν τις 

συμβολικές μορφές με τις οποίες έρχεται σε επαφή η πολιτική με τα άλλα 

κοινωνικά συστήματα. Όμως, τα Μ.Μ.Ε. σήμερα δεν υπηρετούν αυτό το φυσικό 

τους ρόλο, δηλαδή την διαμεσολάβηση των σχέσεων πολιτικής και κοινωνίας, 

αλλά έχουν ένα ρόλο που προσεγγίζει περισσότερο στην κονστρουκτιβιστική 

θεωρία [βλ. Κεφάλαιο 1.2], περί κατασκευής του πολιτικού συστήματος από τα 

Μέσα Ενημέρωσης.31 Τρίτον, υπάρχουν θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες τα Μέσα 

Επικοινωνίας και η πολιτική επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες, άρα τα 

Μέσα έχουν ενεργό πολιτικό ρόλο, διαδίδοντας συνειδητά συγκεκριμένες 

πολιτικές αντιλήψεις.32  

Τέλος, αναφορικά με τη σχέση της τηλεόρασης και της πολιτικής 

επικοινωνίας, κυριαρχεί η αντίληψη ότι η μαζική πολιτική επικοινωνία, κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, έχει προσδιοριστεί από την πρωτεύουσα θέση της 

τηλεόρασης, ως το κυριότερο Μέσο Ενημέρωσης. Έτσι, γίνεται αντιληπτό, ότι η 

πολιτική επικοινωνία καταλαμβάνεται από την οπτική γραμματική του Μέσου και 

τη λογική του θεάματος, η οποία δεσπόζει στο συγκεκριμένο Μέσο.33 Παρά 

ταύτα, να διευκρινιστεί ότι η οπτικοποίησης της πολιτικής δεν οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο στην ηγεμονία της τηλεόρασης, αλλά η εικόνα, από μόνη 

                                                           
29 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 87 – 88 

 
30 Thomas Meyer, Lew Hinchman, Από τη Δημοκρατία των Κομμάτων στη Δημοκρατία των 

Μ.Μ.Ε., Πολύτροπον, Αθήνα, 2008, σ. 13 

 
31 Στο ίδιο, σ. 15 

 
32 Στο ίδιο, σ. 14 

 
33 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 212  
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της, το συμβολικό, δηλαδή, και αισθητικό στοιχείο δεσπόζει στην καταναλωτική - 

καπιταλιστική κοινωνία.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Στο ίδιο, σ. 214  



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

18 

 

1.2 Θεωρίες, Προσεγγίσεις και Μοντέλα 

Επικοινωνίας  

 

Η βασική θεωρία, βάσει της οποίας αναπτύχθηκαν οι σπουδές 

επικοινωνίας, είναι η μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας των Shannon και 

Weaver (transmission model), η οποία αναφέρεται στην επικοινωνία ως τη 

μετάδοση μηνυμάτων και έχει τη μορφή μιας απλής γραμμικής διαδικασίας. Με 

βάση το μοντέλο των Shannon και Weaver, το οποίο απεικονίζεται παρακάτω 

[βλ. Σχήμα 1], η πηγή του μηνύματος είναι αυτή η οποία  αποφασίζει ποιο 

μήνυμα (ή μηνύματα) θα επικοινωνήσει. Έπειτα, αυτό το επιλεγμένο μήνυμα 

μετατρέπεται από το μεταδότη σε σήμα και αποστέλλεται στο δέκτη, μέσω του 

καναλιού. Ο «θόρυβος» (noise) είναι οτιδήποτε προστίθεται στο σήμα κατά τη 

διάρκεια της μετάδοσης και λήψης του, ο οποίος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 

η κακή ποιότητα εικόνας, όταν το μήνυμα επικοινωνείται μέσω της τηλεόρασης.35 

Ο δέκτης, σε αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία παρουσιάζεται ως παθητικός 

συντελεστής, καθώς επηρεάζεται από το μήνυμα, αλλά δεν επηρεάζει άμεσα την 

επικοινωνιακή διαδικασία. 

Οι προβληματικές τις θεωρίας των Shannon και Weaver εντοπίζονται στα 

εξής τρία ερωτήματα: Με πόση ακρίβεια μπορούν να μεταδοθούν τα σύμβολα 

επικοινωνίας; Με πόση ακρίβεια τα μεταδιδόμενα σύμβολα μεταβιβάζουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα; Τέλος, πόσο αποτελεσματικά το προσλαμβανόμενο 

νόημα επηρεάζει τη συμπεριφορά του δέκτη με επιθυμητό τρόπο; Το πρώτο 

ερώτημα αφορά τεχνικά ζητήματα. Το δεύτερο ερώτημα απαντάται από τους 

Shannon και Weaver, ως προς το ότι «το νόημα εμπεριέχεται στο μήνυμα, […] 

όμως εξαρτάται εξίσου από την κουλτούρα (πολιτισμικοί παράγοντες) [του 

δέκτη] όσο και από το ίδιο το μήνυμα». Το τρίτο ερώτημα τίθεται από τους 

Shannon και Weaver, καθώς οι ίδιοι προσλαμβάνουν την επικοινωνιακή 

διαδικασία ως μια διαδικασία χειραγώγησης και προπαγάνδας.36 

 

 

                                                           
35 John Fiske, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Αιγόκερως, Θεσσαλονίκη, 1992, σσ. 13 - 14 

 
36 Στο ίδιο, σσ. 14 - 15 
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Σχήμα 1 

(Πηγή: John Fiske, ο.π., σ. 14) 

 

 Ένα άλλο μοντέλο επικοινωνίας είναι αυτό του Gerbner. Το γραμμικό 

μοντέλο του Gerbner βασίζεται σε αυτό των Shannon και Weaver, όμως είναι πιο 

περίπλοκο.37 Ο Gerbner προσθέτει τη διαδικασία της πρόσβασης στα Μ.Μ.Ε. και 

θεωρεί αυτή τη δυνατότητα ως ένα μέσο άσκησης εξουσίας και επιρροής της 

κοινής γνώμης.38 

Το γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας, κατά τον πολιτικό επιστήμονα 

Lasswell, διαδεδομένο ως «Lasswell formula», βασίζεται, επίσης, στο μοντέλο 

των Shannon και Weaver39 και θεωρεί την επικοινωνία ως τη μετάδοση 

μηνυμάτων. Με βάση αυτό το μοντέλο επικοινωνίας, η επικοινωνιακή διαδικασία 

γίνεται αντιληπτή μέσα από  πέντε στάδια: ποιος, τι λέει, μέσω ποιου καναλιού, 

σε ποιόν και ποια είναι η επιρροή. Η επιρροή εμφανίζεται ως αισθητή και 

μεταβλητή, καθώς εάν, για παράδειγμα αλλάξει ο πομπός, θα μεταβληθεί και το 

εύρος της επιρροής του δέκτη.40 

Από την άλλη το μοντέλο του Newcomb δεν είναι γραμμικό και αποτελεί 

το πρώτο που εισάγει το ρόλο της επικοινωνίας σε μία κοινωνία. Βασίζεται σε μία 

τριγωνική απεικόνιση της επικοινωνίας, κατά την οποία ο πομπός και ο δέκτης 

αλληλεπιδρούν και παράγουν το μήνυμα, όπως απεικονίζεται σχηματικά 

παρακάτω [βλ. Σχήμα 2]. Με βάση αυτό το μοντέλο, αν μεταβληθεί, για 

                                                           
37 Στο ίδιο, σ. 24 

 
38 Στο ίδιο, σ. 27 

 
39 Arthur Asa Berger, Essentials of Mass Communication Theory, SAGE Publications, 1995, σ. 13 

 
40 John Fiske, ο.π., σ. 31 

Πηγή Μεταδότης Κανάλι μήνυμα Δέκτης

Πηγή 
Θούβου



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

20 

 

παράδειγμα, ο πομπός θα μεταβληθεί επίσης, όχι μόνο το μήνυμα, αλλά και ο 

δέκτης.41 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: John Fiske, ο.π.) 

 Το μοντέλο επικοινωνίας των Westley και MacLean, έχει ως βάση το 

μοντέλο του Newcomb και εισάγει ένα καινούριο στοιχείο, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τον τρόπο της επικοινωνίας. Θεωρούν ότι ο δέκτης είναι βασικός 

για την επικοινωνιακή διαδικασία, και μαζί με τον πομπό διαμορφώνει το 

μήνυμα.42 

Το μοντέλο επικοινωνίας του γλωσσολόγου Jakobson, έχει ομοιότητες 

τόσο με τα γραμμικά μοντέλα, όσο και με το μοντέλο του Newcomb. 

Συγκεκριμένα, τον απασχολούν οι συστατικοί παράγοντες της επικοινωνιακής 

διαδικασίας, την οποία προσεγγίζει γλωσσικά.43 

 Επιπροσθέτως, ένα πιο σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας είναι αυτό της 

αμφίδρομης επικοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαδικτυακή 

δημοσιογραφία [βλ. Κεφάλαιο 2.4]. Η διαδικτυακή δημοσιογραφία είναι 

βασισμένη σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαθέτει το διαδίκτυο κατ’ 

εξαίρεση των άλλων Μ.Μ.Ε., στην αμφίδρομη επικοινωνία. Η έννοια της 

αμφίδρομης επικοινωνίας είναι πολυδιάστατη και ο ορισμός της διαφέρει από 

μελετητή σε μελετητή, με περιεκτικότερο ορισμό αυτόν του Williams: 

«[Αμφίδρομη επικοινωνία είναι] ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες σε μία 

επικοινωνιακή διαδικασία μπορούν να ανταλλάξουν τους ρόλους τους και να 

έχουν τον έλεγχο της αμοιβαίας συνεργασίας τους». Ο ορισμός του Rafaeli, ενός 

εκ των πρώτων μελετητών της αμφίδρομης επικοινωνίας, αναφέρεται σε αυτήν ως 

«το σημείο όπου διαδοχικά μηνύματα σχετίζονται μεταξύ τους, και ειδικότερα ως 

το σημείο όπου πρόσφατα μηνύματα είναι συναφή με προηγούμενα». Ο Steur 

                                                           
41 Στο ίδιο, σσ. 31 - 32 

 
42 Στο ίδιο, σσ. 32 - 34 

 
43 Στο ίδιο, σ. 35  

 

 

 

 

 

           Πομπός                                        Δέκτης 

 

Μήνυμα 

Σχήμα 2 
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ορίζει την αμφίδρομη επικοινωνία ως «το βαθμό κατά τον οποίο οι χρήστες 

μπορούν να συμμετέχουν στην τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου 

ενός διαμεσολαβημένου περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο».44 Σύμφωνα με τον 

Jensen, η αμφίδρομη επικοινωνία χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

transmitional interactivity, η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του μέσου να 

επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει από μία συνεχόμενη ροή πληροφοριών, χωρίς 

όμως να υπάρχει δίαυλος αντίδρασης· consultational interactivity, η οποία 

αναφέρεται στην ικανότητα του μέσου να δίνει τη δυνατότητα επιλογής από ένα 

σύνολο πληροφοριών στο χρήστη, στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής διαδικασίας 

διπλής κατεύθυνσης· conversational interactivity, η κατηγορία αυτή αναφέρεται 

στην ικανότητα του μέσου να επιτρέπει στο χρήστη να παράγει και να εισάγει στο 

διπλής κατεύθυνσης σύστημα, δικές του πληροφορίες και registrational 

interactivity, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του μέσου να επιτρέπει στο 

χρήστη να καταχωρεί πληροφορίες και να προσαρμόζεται στις δεδομένες ανάγκες 

και δράσεις του χρήστη.45 Βασικά χαρακτηριστικά, της αμφίδρομης επικοινωνίας 

είναι: Η πρόκληση ανάδρασης του χρήστη, η συμμετοχική επικοινωνία και 

αμοιβαία επιρροή πομπού και δέκτη.46  

Στη βιβλιογραφία, υπάρχει μια πληθώρα θεωριών σχετικά με το 

αμφιλεγόμενο ζήτημα «πολιτική επικοινωνία». Οι Swanson και Nimmo 

αναφέρονται σε δύο θεωρητικές προσεγγίσεις της πολιτικής επικοινωνίας, οι 

οποίες βασίζονται στην κριτική και πλουραλιστική θεωρία της πολιτικής. Ο 

Perloff διακρίνει τέσσερις προσεγγίσεις της πολιτικής επικοινωνίας: Αρχικά, την 

ατομοκεντρική προσέγγιση και τις τεχνολογικές  προσεγγίσεις, οι οποίες 

εστιάζουν στην τηλεόραση και παραγωγή γεγονότων, επίσης, τις μακροσκοπικές - 

συστημικές προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση των Μ.Μ.Ε. με 

τους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς θεσμούς και τέλος τις κριτικές 

προσεγγίσεις που εμπεριέχουν μαρξιστικές και νέο – μαρξιστικές αναλύσεις της 

λειτουργίας των Μ.Μ.Ε..47 

Επιπροσθέτως, η Kaid διακρίνει, τέσσερις βασικές θεωρίες για την 

πολιτική επικοινωνία. Πρώτον, τις ρητορικές, κριτικές και ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις (rhetorical, critical and interpretive approaches), οι οποίες 

επικεντρώνονται στην πηγή και το μήνυμα της διαδικασίας της πολιτικής 

επικοινωνίας. Τη θεωρία των επιδράσεων (effects research), η οποία 

                                                           
44 Πασχαλία Σπυρίδου, «Η Επίδραση της Αμφίδρομης Επικοινωνίας στη Δημοσιογραφία», στο 

επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Μ.Μ.Ε. Κοινωνία και Πολιτική: Ρόλος και Λειτουργία στη 

Σύγχρονη Ελλάδα, Σιδέρης, Αθήνα, 2005, σ. 713 

 
45 Στο ίδιο, σ. 714 

 
46 Στο ίδιο, σ. 713 

 
47 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 90 
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επικεντρώνεται στην επίδραση του μηνύματος. Τρίτη είναι η θεωρία της 

ημερήσιας θεματολογίας των Μ.Μ.Ε. (agenda – setting) [βλ. Κεφάλαιο 3.1] η 

οποία μπορεί να θεωρηθεί ως υπο-πεδίο της θεωρίας των επιδράσεων. Με βάση 

τη θεωρία της ημερήσιας θεματολογίας, τα Μ.Μ.Ε. δεν λένε στο κοινό τι να 

σκεφτεί, αλλά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται και στο κείμενο της Kaid «the media do not tell us what to think, but 

what to think about». Η τέταρτη θεωρία είναι η θεωρία της πλαισίωσης (framing), 

η οποία μελετά τη μέθοδο που τα Μ.Μ.Ε. προβάλουν πληροφορίες και γεγονότα 

σε ένα κοινό και κατά πόσο η επιλογή αυτής της μεθόδου επηρεάζει τον τρόπο 

που το κοινό προσλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες και γεγονότα.48 

Παράλληλα, ο Gerstle διακρίνει και εκείνος τέσσερις προσεγγίσεις για την 

πολιτική επικοινωνία: την εργαλειακή και περιοριστική, την οικουμενική, ην 

ανταγωνιστική και την διαλογική. Σύμφωνα με την εργαλειακή και περιοριστική 

προσέγγιση, η πολιτική επικοινωνία αποτελείται από το σύνολο των τεχνικών που 

διαθέτουν οι πολιτικοί δρώντες, ώστε να κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Η 

παραπάνω προσέγγιση διαχωρίζει την πολιτική από την επικοινωνία, καθώς 

προβάλλει μια χειραγωγική αντίληψη της πολιτικής στην επικοινωνία. Η δεύτερη, 

η οικουμενική προέεγγιση αντιπαρατίθεται με την πρώτη, καθώς, σύμφωνα με 

αυτήν, η πολιτική επικοινωνία ορίζεται ως μία «διαδικασία διάδρασης που αφορά 

τη μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ των πολιτικών, των Μ.Μ.Ε. και του 

κοινού». Επεξηγηματικά, στην οικουμενική προσέγγιση υπάρχει η αντίληψη ότι 

οι επικοινωνιακές συναλλαγές διέπονται από ισότητα. Η ανταγωνιστική 

προσέγγιση της πολιτικής επικοινωνίας, αφορά τον ανταγωνισμό, μέσω των 

κυρίαρχων Μ.Μ.Ε. και δημοσίων αντιλήψεων, με στόχο την επιρροή και τον 

έλεγχο του κοινού. Τέλος, με βάση τη διαλογική προσέγγιση, ο διάλογος και η 

συλλογική συζήτηση θέτουν τη βάση για τη διευρυμένη δημοκρατία, στην οποία, 

οι πολίτες, μέσω του δημόσιου συλλογισμού, διαμορφώνουν έναν αυθεντικό 

δημόσιο χώρο.49 

Αναφορικά με τις διάφορες θεωρίες περί επιδράσεων των Μέσων, οι 

ακόλουθες αφορούν τις επιδράσεις της μαζικής επικοινωνίας είτε στην ατομική 

πολιτική συμπεριφορά, είτε στη διαμόρφωση πολιτικών απόψεων. Πρώτον, η 

θεωρία περί ελάχιστων επιδράσεων, η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά τη 

δεκαετία του 1940, αναφέρει ότι τα Μ.Μ.Ε. δεν μεταβάλλουν αλλά και δεν 

καθορίζουν τις στάσεις του κοινού αναφορικά με την πολιτική. Αντιθέτως, με την 

παράλληλη συμβολή των καθοδηγητών γνώμης50 μπορούν να ενισχύουν τις 

                                                           
48 Lynda Lee Kaid, «Political Communication», στο Don Stacks, Michael Salwen, An Integrated 

Approach to Communication Theory and Research, Routledge, New York, 2009, σσ. 492 - 497 

 
49 Jacques Gerstle, ο.π., σσ. 31 - 34  

 
50 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., ο συγγραφέας (σ. 36) αναφέρεται στο ρόλο των «καθοδηγητών γνώμης», 

ως αποτέλεσμα της έρευνας του Lazarsfeld, σχετικά με την επιρροή των Μ.Μ.Ε. στην εκλογική 
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υπάρχουσες απόψεις προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Δεύτερον, με βάση τη 

θεωρία της γνωστικής και πολιτικής κινητοποίησης, τα Μ.Μ.Ε. έχουν θετική 

επίδραση στο κοινό, συμβάλλουν στη διάχυση πληροφοριών σε όλα τα κοινωνικά 

στρώματα, που ειδάλλως θα έμεναν απληροφόρητα, αυξάνουν την πολιτική 

συμμετοχή και το ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή και πιστεύεται ότι ενισχύουν 

τη λαϊκή κυριαρχία. Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία της τηλεοπτικής δυσανεξίας η 

τηλεόραση έχει αρνητικές συνέπειες στον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται την 

πολιτική, καθώς παρουσιάζεται ως ένας ‘‘αγώνας δρόμου’’ μεταξύ των 

πολιτικών. Στην έμφαση των δημοσιογράφων σε αρνητικά περιστατικά και στην 

ενημερωδιασκέδαση που προβάλουν τα δελτία ειδήσεων, θεωρείται ότι 

οφείλονται η θεωρία της τηλεοπτικής δυσανεξίας51 ο πολιτικός κυνισμός και η 

πολιτική αποξένωση.52 Παράλληλα, o Patterson αναφέρει πως τα Μ.Μ.Ε. έχουν 

γίνει περισσότερο κυνικά και αρνητικά, τροφοδοτώντας την ολοένα και 

αυξανόμενη δυσπιστία του κοινού προς την πολιτική και την κυβέρνηση, ενώ ο 

Norris υποστηρίζει ότι η θεωρία αυτή είναι περιορισμένη στις μέρες μας.53  

Με βάση το κοινωνιολογικό ρεύμα που ονομάζεται λειτουργισμός 

αναπτύσσεται μία σειρά θεωριών για τα Μ.Μ.Ε. και την επικοινωνία. Τα Μ.Μ.Ε. 

αποτελούν θεσμό της κοινωνίας και πρέπει να αναλύονται ως μέρη του 

κοινωνικού συστήματος και όχι ως απομονωμένες μονάδες. Σύμφωνα με τη 

λειτουργιστική θεωρία, λοιπόν, τα Μέσα Ενημέρωσης είναι απαραίτητα για την 

κοινωνία, καθώς την ολοκληρώνουν, ελέγχουν την τάξη και τη σταθερότητά της, 

την κινητοποιούν, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εντάσεών της και στη 

συνέχεια του πολιτισμού και των αξιών της. Σύμφωνα με τους κύριους 

εκπροσώπους της λειτουργιστικής θεωρίας, Merton και Parsons, τα Μ.Μ.Ε. 

λειτουργούν ως μηχανισμός συντήρησης της κοινωνίας, ενώ είναι υποστηρικτικά 

απέναντι στις αξίες. Την έρευνα εξέλιξε ο Lasswell ο οποίος αναφέρεται στις 

                                                                                                                                                               
συμπεριφορά των πολιτών. Συγκεκριμένα, πέραν του ότι διαψέυστηκε η «θεωρία της υποδόριας 

βελόνας» [βλ. Υποσημείωση 6] και οι πολίτες, οι οποίοι είχαν αποφασίσει την πολιτική τους 

επιλογή πολύ πριν την ημέρα των εκλογών, δεν επηρεάστηκαν από την έκθεση στα Μ.Μ.Ε., 

μάλιστα τα Μ.Μ.Ε. ισχυροποίησαν τις πολιτικές τους προτιμήσεις. Από την άλλη, τα Μέσα δεν 

επηρέασαν ούτε και τους πολίτες, οι οποίοι κατέληξαν στην επιλογή τους την τελευταία στιγμή, 

αλλά σαφής ήταν η επιρροή τους από τη διαπροσωπική τους πολιτική επικοινωνία με τους 

«καθοδηγητές γνώμης». 

 
51 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., οι συγγραφείς (σ. 31) αναφέρονται, επίσης στη θεωρία της 

τηλεοπτικής δυσανεξίας, την οποία οι ίδιοι ονομάζουν θεωρία της «οπτικής δυσφορίας». 

Αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη θεωρία μελετά την αιτιώδη σχέση μεταξύ της τηλεθέασης και 

πολιτικής αποξένωσης, χωρία να έχει, όμως, καταλήξει σε αποδεκτά συμπεράσματα. 

 
52 Νίκος Δεμερτζής, Βασιλική Παπλιάκου, «Πολιτικός Κυνισμός, Πολιτική Συμμετοχή και 

Μ.Μ.Ε.: Μια Συγκριτική Ανάλυση», στο Παναγιώτης Καφετζής, Θωμάς Μαλούτας, Ιωάννα 

Τσίγκανου, Πολιτική – Κοινωνία – Πολίτες: Αναλύσεις Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Έρευνας – ESS, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 2007, σσ. 164 – 166 

 
53 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 31 
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τρεις λειτουργίες της επικοινωνίας στην κοινωνία, οι οποίες είναι: πρώτον, η 

επιτήρηση της κοινωνίας από οτιδήποτε απειλεί τις αξίες της, δεύτερον, η 

συσχέτιση των παραμέτρων που τη συγκροτούν και τρίτον, η μετάδοση της 

κοινωνικής κληρονομιάς. Στις τρεις αυτές λειτουργίες οι Lazarsfeld και Merton 

προσθέτουν αργότερα τη λειτουργία της διασκέδασης.54 Επίσης, ο McQuail 

θεωρεί ότι τα Μ.Μ.Ε. επιτελούν τέσσερις λειτουργίες: Την ενημέρωση, δηλαδή 

την εξασφάλιση πληροφοριών και καταστάσεων για εθνικά ή διεθνή γεγονότα, 

την συσχέτιση, την ερμηνεία, με άλλα λόγια, των γεγονότων, καθώς και τον 

συντονισμό δραστηριοτήτων και καλλιέργεια ενός συναινετικού κλίματος. 

Επίσης, την συνέχεια, δηλαδή την έκφραση του πολιτισμού και αναγνώριση της 

υποκουλτούρας και της νέας μορφής πολιτισμικών εξελίξεων και τέλος, την 

ψυχαγωγία, την εξασφάλιση, δηλαδή, τέρψης και τρόπων χαλάρωσης.55  

Τέλος, η Κριτική σχολή της Φρανκφούρτης έχει μια ιδιαίτερη θεώρηση 

σχετικά με τα Μ.Μ.Ε. και την επικοινωνία. Ο Adorno, εκπρόσωπος της Σχολής, 

θεωρεί ότι τα Μ.Μ.Ε. είναι επικίνδυνα, καθώς δίνουν μια ψευδαίσθηση 

ελευθερίας. Επιπλέον, οι ερευνητές της Κριτικής Σχολής θεωρούν ότι το κοινό 

δεν είναι αυτόνομο απέναντι στα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς οι οικονομικές δομές 

είναι αυτές που καθορίζουν τη λειτουργία τους. Ενώ, αντιλαμβάνονται τα Μ.Μ.Ε. 

ως «ένα νέο βήμα της ανάπτυξης του καπιταλισμού που γενικεύει την 

εμπορευματοποίηση της κουλτούρας». Η θεωρία της Κριτικής Σχολής της 

Φρανκφούρτης είναι επηρεασμένη από τη μαρξιστική θεωρία περί Μ.Μ.Ε., 

σύμφωνα με την οποία, τα Μ.Μ.Ε. εξυπηρετούν τα συμφέροντα της άρχουσας 

τάξης, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια ψευδή συνείδηση στην εργατική τάξη 

και τη χειραγωγούν, ώστε να της είναι αδύνατο να κάνει μια ενεργή 

αντιπολίτευση.56 

 

 

 

 

                                                           
54 Jean Pierre Carrier, Σοφία Ασλανίδου, ο.π., σύμφωνα με τις συγγραφείς (σ. 27), ο Merton 

διατυπώνει την άποψη ότι υπάρχουν εμφανείς και λανθάνουσες λειτουργίες, οι οποίες δεν 

διακρίνονται και μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία του συστήματος, καθώς υπάρχουν και 

δυσλειτουργίες.  

 
55 Στο ίδιο, σσ. 25 - 28 

 
56 Στο ίδιο, σσ. 36 - 37 
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1.2.1 Τα Δομικά Στοιχεία της Πολιτικής 

Επικοινωνίας  

 

O McNair αναφέρεται στα στοιχεία που δομούν τη διαδικασία της 

πολιτικής επικοινωνίας, τα οποία είναι: οι πολιτικοί δρώντες, τα Μ.Μ.Ε. και το 

κοινό.57 

Ο ίδιος δίνει έναν ευρύ ορισμό για τους πολιτικούς δρώντες, τους οποίους 

αναφέρει ως πολιτικές οργανώσεις και τις περιγράφει ως: άτομα τα οποία, μέσω 

μιας οργάνωσης και θεσμικής ομαδοποίησης, φιλοδοξούν να επηρεάσουν τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.58 Στην κατηγορία των πολιτικών δρώντων 

ανήκουν τα πολιτικά κόμματα,59 τα κοινωνικά κινήματα και οι ομάδες 

συμφερόντων.60 Για την επίτευξη των στόχων των πολιτικών κομμάτων η 

διαδικασία της επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους είναι θεμελιώδους 

σημασίας. Μέχρι πριν αρκετά χρόνια, όταν το δικαίωμα ψήφου είχαν οι 

κοινωνικές ομάδες της ‘‘ελίτ’’, τα κόμματα χρησιμοποιούσαν τη διαπροσωπική 

επικοινωνία μεταξύ των μελών τους και των ψηφοφόρων. Όμως σήμερα, που το 

δικαίωμα ψήφου είναι μαζικό, τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούν τη μαζική 

επικοινωνία, η οποία συμπεριλαμβάνει τεχνικές όπως: το marketing, τις δημόσιες 

σχέσεις, την πολιτική διαφήμιση, τα δελτία τύπου, καθώς και άλλες τεχνικές, 

όπως τη δημιουργία σχέσεων με μεμονωμένους δημοσιογράφους ή κανάλια.61 Τα 

πολιτικά κόμματα αποτελούν την ‘‘καρδιά’’ της δημοκρατίας μιας χώρας, χωρίς 

όμως να είναι οι μόνοι πολιτικοί δρώντες. Άλλος ένας σημαντικός πολιτικός δρών 

είναι οι ομάδες συμφερόντων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αρανίτου «Τον 

τελευταίο καιρό καταγράφεται μία αυξανόμενη παρουσία των θεσμικών 

                                                           
57 Brian McNair, ο.π., σ. 4 

 
58 Στο ίδιο, σ. 5 

 
59 Θανάσης Διαμαντόπουλος, Το Κομματικό Φαινόμενο: Μορφές, Συστήματα, Οικογένειες 

Κομμάτων, Παπαζήση, Αθήνα, 1993, ορίζοντας το «πολιτικό κόμμα», ο συγγραφέας (σσ. 29 - 30) 

αναφέρει ότι το πολιτικό κόμμα είναι ένα εργαλείο σύγκρουσης, αλλά και ενσωμάτωσης, το οποίο 

υπάρχει σε εθνική κλίμακα και εξυπηρετεί γενικά συμφέροντα. 

 
60 Κώστας Λάβδας, Συμφέροντα και Πολιτική, Παπαζήση, Αθήνα, 2004, ο Λάβδας (σ. 39) ορίζει 

την ομάδα συμφερόντων ως μία οργάνωση που, ασκώντας πίεση στις εξουσιαστικές αρχές, 

προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα υποκειμενικά (αυτά που οι ίδιοι δρώντες της ομάδας συμφερόντων 

προσλαμβάνουν ως συμφέρον τους) ή αντικειμενικά (αυτά που, πέραν από τους δρώντες της 

ομάδας συμφερόντων αξιολογούνται ως συμφέρον τους) συμφέροντά τους. 

 
61  Brian McNair, ο.π., σσ. 5 - 7 
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εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων στα Μ.Μ.Ε.».62 Οι ομάδες συμφερόντων 

καλύπτουν το κενό μεταξύ του πολίτη και των πολιτικών κομμάτων, καθώς οι 

θέσεις τους συμπίπτουν, τις περισσότερες φορές, με τις θέσεις των μαζών της 

κοινωνίας. Μάλιστα, πλεόν, αρκετές ομάδες πίεσης έχουν μετονομαστεί σε 

κοινωνικούς εταίρους.63 

Τα Μ.Μ.Ε. σήμερα, το δεύτερο δομικό στοιχείο της πολιτικής 

επικοινωνίας, περιλαμβάνουν, πέρα από τον έντυπο, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό 

λόγο και το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καναλιών, των 

blogs και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες 

τους την αλματώδη διάδοση των πληροφοριών.64 Τα Μ.Μ.Ε. έχουν τον 

καθοριστικότερο ρόλο ως δομικά στοιχεία της πολιτικής επικοινωνίας, καθώς 

συμμετέχουν στην αλληλόδραση τόσο μεταξύ αυτών και των πολιτικών δρώντων 

όσο και των ιδίων και του κοινού, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά παρακάτω 

[βλ. Σχήμα 2].  

Σκοπός της επικοινωνίας των πολιτικών δρώντων είναι η πειθώς του 

κοινού. Χωρίς το κοινό η επικοινωνία οποιουδήποτε μηνύματος από τους 

πολιτικούς δρώντες θα ήταν ανούσια. Το κοινό – αποδέκτης του πολιτικού 

μηνύματος είναι είτε μαζικό,  ως σύνηθες, είτε το πολιτικό μήνυμα απευθύνεται 

σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.65  

                                                           
62 Βάλια Αρανίτου, «Η πολιτική επικοινωνία των ομάδων συμφερόντων: Θεσμική αναβάθμιση 

κακι δημοκρατικό έλλειμμα», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης 

Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Δημοκρατία και Μ.Μ.Ε., Λιβάνη, 2011, σ. 75  

 
63 Στο ίδιο, σσ. 76 – 83 

 
64 Brian McNair, ο.π., σσ. 10 - 11 

 
65 Στο ίδιο, σ. 10 
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Σχήμα 3  

(Πηγή: Brian McNair, ο.π.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Μ.Ε.

ΚοινόΠολιτικοί δρώντες

Δημοσκοπήσεις, 

επιστολές,  blogs 

κ.α. 

Ρεπορτάζ, 

συνεντεύξεις, 

αναλύσεις                      

κ.α.  

Ρεπορτάζ, 

συνεντεύξεις, 

αναλύσεις κ.α. 

Προγραμματικές 

δηλώσεις, 

διαφημίσεις, 

δημόσιες σχέσεις 

κ.α. 
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1.3 Ο Πολιτικός Επικοινωνιακός Λόγος  

 

Ο λόγος αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στην άσκηση της επικοινωνιακής 

πολιτικής. Μάλιστα, ο πολιτικός λόγος ακόμα και αν δεν αποτελεί τηλεοπτικό 

προϊόν, είναι εν δυνάμει τηλεοπτικό προϊόν, καθώς κατά την παραγωγή και 

εκφορά του, λαμβάνει υπόψη του την επικοινωνιακή συνιστώσα, με την 

ενδεχόμενη «τηλεοπτικοποίησή» του.66 Ο σύγχρονος πολιτικός λόγος, μπορεί 

εύκολα να χαρακτηριστεί επικοινωνιακός, καθώς η σύγχρονη επικοινωνία  μπορεί 

να επηρεάσει τόσο το περιεχόμενο όσο και τη μορφή του πολιτικού λόγου. 

Αρχικά, αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στο λόγο. Η γλώσσα δεν είναι 

απλώς ένας δίαυλος που μεταφέρει πληροφορίες, αλλά το νόημα που δίνεται στη 

γλώσσα και στο λόγο, κατά τον Saussure, είναι «προϊόν κοινωνικών συμβάσεων». 

Επομένως, ο λόγος, ουσιαστικά συγκροτεί, αλλά και παράγει την κοινωνική 

πραγματικότητα.67 

Ο Edelman, ως πολιτικό λόγο χαρακτηρίζει «[τ]η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται [...] για την πολιτική και υποδηλώνει την άποψη του ομιλητή για 

την πραγματικότητα, όπως ακριβώς και η ερμηνεία της ίδιας αυτής γλώσσας εκ 

μέρους του κοινού αποτελεί πρόκριμα μιας πιθανώς διαφορετικής αντίληψης της 

πραγματικότητας. Αν δεν υπάρχει διαμάχη για το νόημα, το θέμα εξ’ ορισμού δεν 

είναι πολιτικό».68 Με άλλα λόγια, ο Edelman, θεωρεί ότι ο πολιτικός λόγος είναι 

υπαίτιος για αντιθέσεις, καθώς οι προσεγγίσεις και οι απόψεις για την πολιτική, 

συχνά, είναι αντικρουόμενες. Από την άλλη, οι Fairclough και Van Dijk, θεωρούν 

ένα λόγο πολιτικό εάν «αναφέρεται σε πολιτικές ενέργειες ή ενέργειες πολιτικά 

δρώντων υποκειμένων».69 Ο πολιτικός λόγος, επίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί 

ιδεολογικός, θεσμικός, προπαγανδιστικός, ρητορικός, ή θεματικός.70 

                                                           
66 Αναστασία Δεληγκιαούρη, Πολιτικός Λόγος και Τηλεόραση. Πολιτική, Ιδεολογία και Μ.Μ.Ε., 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη,  2012, σ. 264 

 
67 Louise Phillips, Marianne Jorgensen, Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και Μέθοδος, Παπαζήση, Αθήνα, 

2009, σ. 33 

 
68 Στο ίδιο, σ. 72 

 
69 Στο ίδιο, σ. 73 

 
70 Στο ίδιο, η συγγραφέας (σ.74)  αναφέρεται διεξοδικότερα στον θεματικό πολιτικό λόγο, ο 

οποίος, με βάση τη θεματολογία που πραγματεύεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο άμεσα, από 

θεσμικά πολιτικά πρόσωπα, όσο και έμμεσα, από τα Μ.Μ.Ε., τους δημοσιογράφους και τους 

πολιτικούς αναλυτές.  
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Ο επικοινωνιακός πολιτικός λόγος, αρχικά ήταν υποκατηγορία του 

πολιτικού λόγου, ενώ σήμερα αποτελεί σημαντική κατηγορία του λόγου.71 

Μερικά χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού πολιτικού λόγου, ώστε να γίνει 

περισσότερο κατανοητός, είναι τα ακόλουθα. Αρχικά, ο επικοινωνιακός πολιτικός 

λόγος βασίζεται στα λεκτικά (και μη) σύμβολα, ενώ, κατά την εκφορά του 

χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί κώδικες. Επίσης, είναι 

αισθητικός, δηλαδή προσαρμόζεται στα πρότυπα αισθητικής του μέσου που 

χρησιμοποιεί ως δίαυλο επικοινωνίας, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι η 

τηλεόραση, γι’ αυτό χαρακτηρίζεται παράλληλα και οπτικός. Επιπλέον, ο 

επικοινωνιακός πολιτικός λόγος αναπαριστά κοινωνικές καταστάσεις και 

πρότυπα αντίληψης, χωρίς, βέβαια, πάντα να ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα και τέλος, συμπυκνώνει εμπειρίες και ιδεολογίες.72 

Όπως προαναφέρθηκε, ο επικοινωνιακός πολιτικός λόγος βασίζεται σε σύμβολα. 

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο στην αναπαραστατική διαδικασία του 

πολιτικού λόγου, αλλά είναι διαδικασία νοηματοδότησης.73 Εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, που η τηλεόραση κυριάρχησε τη μαζική επικοινωνία, η πολιτική 

διαδικασία επικοινωνίας επαναπροσδιορίστηκε και συγκροτείται με εικόνες, που 

λειτουργούν ως «συμπυκνωτικά σύμβολα».74 Η προβληματική με τη διαδικασία 

της «συμβολοποίησης της πραγματικότητας» είναι ότι τα σύμβολα αποτελούν 

ελλειπτικό λόγο.75 Παρά ταύτα, τα σύμβολα, εξυπηρετούν τη συλλογική δράση 

και καθίστανται σημαντικά για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.76 

Στην Ελλάδα, ο πολιτικός λόγος έχει πάρει τη μορφή του «κομματικού 

λόγου». Δηλαδή, ενός λόγου με χαμηλή πληροφόρηση και εξίσου χαμηλού 

ενδιαφέροντος, όπου το κοινό θεωρεί ότι ο εκάστοτε πολιτικός δεν έχει δικό του 

λόγο, ούτε αναφέρεται στις προσωπικές του απόψεις, αλλά ανακυκλώνει τον 

προκατασκευασμένο λόγο του κόμματός του, βασισμένο στην «ξύλινη 

γλώσσα»,77 πράγμα που οδηγεί τους πολίτες σε δυσαρέσκεια προς την πολιτική 

                                                           
71 Στο ίδιο, σ. 195 

 
72 Στο ίδιο, σσ. 195 - 196 

 
73 Στο ίδιο, σ. 204 

 
74 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 212 - 213 

 
75 Αναστασία Δεληγκιαούρη, ο.π., σ. 205 

 
76 Στο ίδιο, σ. 206 

 
77 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, «Τα παιχνίδια τού πολιτικού λόγου. Ποιους ενοχλεί η αλήθεια», στην 

εφημερίδα Το Βήμα, 2 Απριλίου 2000, στο άρθρο ο αρθρογράφος αναφέρεται στην «ξύλινη 

γλώσσα» ως τον πολιτικό λόγο που είναι άκαμπτος και υποταγμένος. Θεωρεί ότι δεν είναι η 

μορφή ενός λόγου που μας επιτρέπει να τον χαρακτηρίσουμε «ξύλινη γλώσσα», αλλά το 

περιεχόμενό του, το οποίο βασίζεται σε προδιαγεγραμμένα γλωσσικά σχήματα και δομές σκέψεις. 
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και το πολιτικό προσωπικό.78 Συγκεκριμένα, η ξύλινη γλώσσα στην Ελλάδα, 

χρησιμοποιεί τυποποιημένα σχήματα, ευμεγέθεις λέξεις και μεγάλες προτάσεις. 

Παράλληλα, οι ευφημισμοί (χαρακτηριστικό παράδειγμα «εκδημώ» έναντι του 

«πεθαίνω»), οι τεχνικοί ή επιστημονικοί όροι (παραδείγματος χάριν «μισθωτής» 

έναντι της λέξης «ενοικιαστής») και ο βερμπαλισμός (για παράδειγμα η φράση 

«μέλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας» αντί για τη λέξη «νοσοκόμος») αποτελούν 

στοιχεία τόσο του πολιτικού, όσο και του δημοσιογραφικού επικοινωνιακού 

λόγου.79 

  Τις προηγούμενες δεκαετίες η ιδεολογία ήταν ο βασικότερος παράγοντας 

της διαμόρφωσης της πολιτικής ταυτότητας. Σήμερα, που η κρίση των πολιτικών 

ταυτοτήτων είναι εμφανής, παρατηρούμε τους πολιτικούς λόγους να εμφανίζονται 

γλωσσολογικά ομογενοποιημένοι και τους πολίτες να αδιαφορούν για την 

πολιτική.80 Ο σύγχρονος επικοινωνιακός πολιτικός λόγος βασίζεται σε μία 

γλώσσα συμβατική, η οποία συνδυάζει την πληροφόρηση με την απόλαυση.81 

Μάλιστα, ακόμη και στις αμιγώς πολιτικές εκπομπές παρέχεται ελάχιστη 

πληροφόρηση και η πολιτική προβάλλεται με τρόπο που πιθανότερο είναι να 

μπερδέψει το κοινό.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Αναστασία Δεληγκιαούρη, ο.π., σ. 70 

 
79 Γεώργιος Ξυδόπουλος, «Η “Διπλή Γλώσσα της Επικοινωνίας”, στο επιμ. Χρήστος 

Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σσ. 776 - 782 

 
80 Αναστασία Δεληγκιαούρη, ο.π., σσ. 174 - 175 

 
81 Στο ίδιο, σ. 192 

  
82 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 196 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  

Τα Μ.Μ.Ε. στο σύγχρονο Περιβάλλον  

 

Από το γραπτό λόγο και την εμφάνιση του τυπογραφείου, στις αρχές του 

15ου αιώνα, περάσαμε στην εποχή του διαδικτύου και της άμεσης ενημέρωσης. 

Ουσιαστικά, η συζήτηση για τα Μ.Μ.Ε., μπορεί να γίνει από τις αρχές του 19ου 

αιώνα, όταν η τεχνολογία επέτρεψε την μαζική παραγωγή εφημερίδων. Επιπλέον, 

κατά τη διάρκεια του Δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου, μία νέα ανακάλυψη, το 

ραδιόφωνο, έκανε την πρώτη της εμφάνιση. Ενώ, ο 20ος αιώνας σηματοδοτήθηκε 

με την ανακάλυψη της εικόνας.83 Μεταπολεμικά, τα διεθνή Μ.Μ.Ε. έχουν 

εξελιχθεί, με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και της κοινωνίας και 

οικονομίας. Οι εξελίξεις που υπέστησαν ήταν ραγδαίες, τόσο για τον Τύπο, όσο 

και για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες, έκανε την 

εμφάνισή του το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο και τα νέα Μέσα έχουν το τεχνολογικό 

προτέρημα, έναντι των άλλων Μέσων, να συνδυάζουν ήχο, εικόνα και γραπτό 

κείμενο, ενώ παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας και 

πληροφόρησης. 

 Ορίζοντας τα Μ.Μ.Ε., ένας περιεκτικός ορισμός είναι ο ακόλουθος: Τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ή Επικοινωνίας (Μass Μedia), είναι ένας 

τεχνολογικός εξοπλισμός που επιτρέπει στους ανθρώπους να ανταλλάσουν τις 

εκφράσεις της σκέψης τους όποιος και αν είναι ο τύπος και σκοπός αυτής της 

σκέψης. Με βάση τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τρεις τύποι Μ.Μ.Ε.: τα 

αυτόνομα, αυτά που δεν χρειάζονται, δηλαδή, την υποστήριξη κάποιου δικτύου, 

τα Μ.Μ.Ε. ευρείας εκπομπής, αυτά, που με αλλά λόγια στηρίζονται σε ένα δίκτυο 

εκπομπής και τα Μ.Μ.Ε. επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως 

επικοινωνία. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι φωτογραφίες και τα βιβλία, στην 

δεύτερη η τηλεόραση και το ραδιόφωνο  και στην τρίτη κατηγορία ανήκει το 

διαδίκτυο και το τηλέφωνο.84 

 

 

 

 

                                                           
83 Jean Pierre Carrier, Σοφία Ασλανίδου, ο.π., σσ. 14 - 15 

 
84 Στο ίδιο, σ. 13 
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2.1 Η Απορρύθμιση 85 του Ραδιοτηλεοπτικού Πεδίου 

 

Αρχικά, για να μπορέσει να αναπτυχθεί το ζήτημα των σύγχρονων 

Μ.Μ.Ε., σε όλες τις εκφάνσεις του, σκόπιμο είναι να γίνει μία σύντομη αναφορά 

στην απορρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου των ευρωπαϊκών χωρών. 

Από την αρχή της δεκαετίας του 1980, το επικοινωνιακό πεδίο υπέστη 

μεταβολές, οι οποίες οφείλονταν στις τεχνολογικές εξελίξεις - ιδίως στο χώρο της 

τηλεόρασης, στην ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση των αγορών, στην αύξηση του 

ανταγωνισμού των Μ.Μ.Ε., καθώς και στην είσοδο δυνάμεων της αγοράς που 

ενίσχυαν τα φαινόμενα συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε. και οι οποίες 

μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη διάβρωση του προϋπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου.86 

Το θεσμικό πλαίσιο, που ίσχυε μέχρι τότε, είχε σχεδιαστεί στα τέλη του 

19ου αιώνα και ήταν διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες του κρατικού 

μονοπωλίου. Σε αντίθεση με τις Η.Π.Α., στην Ευρώπη τα ραδιοτηλεοπτικά 

συστήματα αναπτύχθηκαν από το κράτος και κυριαρχήθηκαν από τους κρατικούς 

φορείς, λειτουργώντας ως μία κοινωνική υπηρεσία,87 με κοινά χαρακτηριστικά 

μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών: Τα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα έπρεπε να 

είναι εθνικής εμβέλειας και να προβάλλουν τον εθνικό πολιτισμό,  τη γλώσσα και 

το εθνικό συμφέρον, ακολουθώντας τις αρχές της κοινωνικής υπηρεσίας και του 

δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, έπρεπε να τονίζουν την ουδετερότητά τους, για 

την προάσπιση του πλουραλισμού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους ήταν η μη 

εμπορικότητά τους, μέσω του αποκλεισμού της χρηματοδότησης και περιορισμού 

των διαφημίσεων.88 

Η απορρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου των Η.Π.Α., κατά τη 

δεκαετία του 1980, προκάλεσε το ‘‘άνοιγμα’’ των ραδιοτηλεοπτικών κρατικών 

μονοπωλίων των ευρωπαϊκών χωρών, το οποίο ξεκίνησε με τη μεταστροφή προς 

μία νεοφιλελεύθερη στρατηγική, για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, μέσω 

της ιδιωτικοποίησης, ως ένα σχέδιο εξόδου από την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. 

                                                           
85 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Η Τηλεόραση στον 21ο Αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα, 2005, ο 

συγγραφέας (σ. 45) αναφέρει την απορρύθμιση και ως «εμπορρικοποίηση», κατά τον Murdock, 

διότι σε αυτήν εμπλέκονται πολιτικές, όπως αυτή της ιδιωτικοποίησης, της απελευθέρωσης και 

της εμπορευματοποίησης. 

 
86 Στο ίδιο, σ. 41 

 
87 Στο ίδιο, σ. 42 

 
88 Στο ίδιο, σ. 43 
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Αποτελεσματικά, αυξήθηκε ο αριθμός των ραδιοτηλεοπτικών καναλιών, 

περιορίστηκαν οι ρυθμίσεις και οι έλεγχοι και δημιουργήθηκε ένα πεδίο 

ανταγωνισμού.89 Παράλληλα, η απορρύθμιση θεωρήθηκε ως ένα από τα μέσα για 

την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.90 

Στα αποτελέσματα της απορρύθμισης του επικοινωνιακού πεδίου της 

Ευρώπης συγκαταλέγεται ο κυρίαρχος - πλέον - ρόλος της διαφήμισης, η 

εμπορευματοποίηση με άμεση συνέπεια την ‘‘προσκόλληση’’ των τηλεοπτικών 

καναλιών στους δείκτες της ακροαματικότητας και η συρρίκνωση της δημόσιας 

τηλεόρασης. Πλέον, η διαφήμιση αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των 

ευρωπαϊκών τηλεοπτικών μέσων. Ενώ παράλληλα, η εμπορευματοποίηση των 

σύγχρονων Μ.Μ.Ε. οδηγεί στον ανταγωνισμό της μεγαλύτερης δυνατής 

τηλεθέασης.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Στο ίδιο, σσ. 44 - 46 

 
90 Στο ίδιο, ο συγγραφέας (σ. 46) αναφέρεται στα «κύματα» της απορρύθμισης, σύμφωνα με τους 

Tunstall και Machin: Το πρώτο καταγράφεται στις: Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία (έως το 1986). 

Το δεύτερο «κύμα» συμπεριλαμβάνει τις: Βρετανία, Ολλανδία και Βέλγιο (1988 έως 1992). Το 

τρίτο πραγματοποιείται στις: Σουηδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία (αρχές δεκαετίας 1990) 

και το τέταρτο καταγράφεται στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης (1990 και έπειτα). 

 
91 Στο ίδιο, σσ. 46 - 49  
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2.2 Μ.Μ.Ε. και Διεθνοποίηση92 

  

 Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από τάσεις διεθνοποίησης σε όλος 

τους τομείς. Επιλέγουμε να τρώμε ινδικό φαγητό, να ντυνόμαστε με ιταλικά 

ρούχα, να βλέπουμε αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές συνεχείας και να μιλάμε 

γαλλικά.93 Ο όρος που συχνά αναφέρει την παγκοσμιοποίηση ως «παγκόσμιο 

χωριό» έχει μετουσιωθεί σε ένα διεθνές, εξελιγμένο δίκτυο πολιτικοοικονομικής 

αλληλεξάρτησης94 και πρέπει να νοείται ως ένας ενιαίος «χώρος».95  

Από το γενικό αυτό κανόνα, δεν ξεφεύγουν τα Μ.Μ.Ε., τα οποία έχουν 

διεθνοποιηθεί. Η διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε. ορίζεται ως τη διαδικασία κατά την 

οποία η ιδιοκτησία, η δομή, η παραγωγή, η διανομή ή το περιεχόμενο των Μέσων 

μίας χώρας, επηρεάζεται από τα συμφέροντα, τον πολιτισμό και τις αγορές ξένων 

Μ.Μ.Ε..96 Η διεθνοποίηση των Μέσων συνδέεται με την ανάπτυξη μιας 

παγκόσμιας επικοινωνιακής βιομηχανίας, η οποία οφείλεται στην 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και στην ανάπτυξη της «διεθνικής κουλτούρας» 

των Μ.Μ.Ε..97  

 Με βάση άλλον ορισμό, η διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε. αναφέρεται στην 

εντατικοποίηση των παγκόσμιων, κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες συνενώνουν 

απομακρυσμένες περιοχές, με τέτοιο τρόπο ώστε τα τοπικά επικοινωνιακά 

                                                           
92 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, «Παγκοσμιοποίηση ή Διεθνοποίηση», στην εφημερίδα Το Βήμα, 3 

Ιουνίου 2001, σημαντική είναι η διαφοροποίηση των εννοιών «διεθνοποίηση» και 

«παγκοσμιοποίηση», που τονίζει ο αρθρογράφος. Συγκεκριμένα, στην παγκοσμιοποίηση 

(globalization) υπάρχει μία παγκόσμια μορφή, η οποία απορροφά και ενσωματώνει όλες τις άλλες. 

Αντίθετα, η διεθνοποίηση (internationalization) συνιστά πολύμορφη και ισότιμη διεθνή 

συμμετοχή, η οποία στοχεύει στη συνεργασία, αλλά όχι στην εξομοίωση. 

 
93 Norsiah Abdul Hamid, The Internationalization of the Media: Does Local Values and Culture 

Undermined? στη Διημερίδα «Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme», 

Πανεπιστήμιο Utara, Malaysia, 4 - 6 Σεπτεμβρίου 2004 

 
94 Αλέξανδρος Στυλιανού, «Παγκοσμιοποίηση και Μέσα Ενημέρωσης: Επιλογή Δημοσιογραφικής 

Θεματολογίας υπό Παγκοσμιοποιημένη Προσοχή», στο επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, 

ο.π., σ. 411 

 
95 Στο ίδιο, ο συγγραφέας (σ. 414) αναφέρεται στη μεταβολή της έννοιας του «χώρου» σήμερα. Η 

έννοια έχει μεταβληθεί από τρεις παράγοντες: από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που 

κατέστησε ακόμη και τις μεγαλύτερες εθνικές αγορές, να θεωρούνται μικρές διεθνώς. Δεύτερον, 

από τον τρόπο οργάνωσης των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, ο οποίος μετατοπίστηκε από 

τις κυβερνήσεις στα παγκόσμια δίκτυα και τρίτον, από την ενοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, 

μέσω πληροφοριακών συστημάτων.  

 
96 Norsiah Abdul Hamid, ο.π. 

 
97 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π.,  σ. 19 
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συμβάντα να διαμορφώνονται από γεγονότα που λαμβάνουν χώρα χιλιόμετρα 

μακριά και αντίστροφα. Αυτό οφείλεται στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να ‘‘συμπιέσουν’’ το χώρο και το χρόνο και να φέρουν σε άμεση 

επαφή τοπικές κοινωνίες.98 Παράλληλα, τα συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης, 

οι ψηφιακές τηλεοπτικές γραμμές, η ψηφιοποίηση της μετάδοσης τόσο της 

τηλεόρασης όσο και του ραδιοφώνου, οι τηλεοπτικοί δορυφόροι και το διαδίκτυο, 

έχουν συμβάλλει στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού περιβάλλοντος, στο οποίο 

τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο99 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και με ελάχιστο, έως μηδαμινό κόστος. Έτσι, ο 

σύγχρονος δημοσιογράφος έρχεται αντιμέτωπος με την ακατάπαυστη ροή ενός 

τεράστιου αριθμού ειδήσεων. Οι ειδήσεις και οι πληροφοφορίες παρέχονται, 

συνήθως, δωρεάν, επομένως υπάρχει ένα καθεστώς σχετικής ισονομίας 

αναφορικά με τις πηγές των διεθνών ειδήσεων, η οποία προκύπτει από τη 

διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε. και την ελεύθερη ροή ειδήσεων.100 Πέραν των 

τεχνολογικών εξελίξεων, στη διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε. συνέβαλλε η 

διαμόρφωση μιας παγκόσμιας συνείδησης, καθώς και η εξέλιξη του 

καπιταλισμού.101 

 Η διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε. χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση των Μέσων 

επικοινωνίας. Είναι αποτέλεσμα της σύγκλισης των παλιών και νέων 

επικοινωνιακών οργανισμών και από το σχηματισμό υπερεθνικών 

επικοινωνιακών ομίλων. Άλλο χαρακτηριστικό της είναι ο επανακαθορισμός της 

ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε.. Δηλαδή, η παγκόσμια βιομηχανία των Μ.Μ.Ε. 

κυριαρχείται και ελέγχεται από ένα μικρό αριθμό ισχυρών, υπερεθνικών 

επικοινωνιακών ομίλων, οι οποίοι προέρχονται ιδίως από ανεπτυγμένες 

βιομηχανίες, όπως τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, την Αυστραλία και  τη Δυτική 

Ευρώπη. Επιπροσθέτως, η διεθνοποίηση των Μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται 

από τις ανάγκες του καπιταλισμού, καθώς είναι συνδεδεμένη με την προώθηση 

του καταναλωτισμού.102  

 Εκείνοι που ασκούν αρνητικές κριτικές στη διεθνοποίηση των Μ.Μ.Ε., 

υπερτονίζουν επιπλέον αρνητικά της χαρακτηριστικά, όπως, το ζήτημα της 

πρόσβασης, του ιμπεριαλισμού των Μ.Μ.Ε. και της πολιτιστικής 

                                                           
98 Στο ίδιο, σ. 21 

 
99 Στο ίδιο, σ. 23 

 
100 Αλέξανδρος Στυλιανού, ο.π., σ. 412 

 
101 Στο ίδιο, ο συγγραφέας (σ. 417) αναφέρεται στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, καθώς η 

διαδικασία δραστηριοποίησης μεγάλων εταιριών σε μικρότερες χώρες, τις καθιστά κομμάτι των 

παγκόσμιων διεργασιών. 

 
102 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σσ. 22 - 24 
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ομογενοποίησης. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στο «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των 

«επικοινωνιακά πλουσίων» και των «επικοινωνιακά φτωχών». Δηλαδή, στο κατά 

πόσο υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα Μέσα Επικοινωνίας είναι εφικτή. Το 

«ψηφιακό χάσμα» μπορεί να προκύψει από παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη, 

οι οικονομικές δυνατότητες, ο γεωγραφικός χώρος, το μορφωτικό επίπεδο και 

άλλους.103 Επίσης, ο ιμπεριαλισμός των Μ.Μ.Ε. είναι ένα ζήτημα που εγείρει 

αυξανόμενο προβληματισμό, αναφορικά με την κυριαρχία της βιομηχανίας των 

παγκόσμιων Μ.Μ.Ε. από ένα μικρό αριθμό υπερεθνικών ομίλων,104 ζήτημα που 

θα αναλυθεί διεξοδικότερα παρακάτω [βλ. Υποκεφάλαιο 2.2.1], για παράδειγμα, 

τα περισσότερα διεθνή γεγονότα στη Μαλαισία, προέρχονταν από το διεθνές 

ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.105 Ως σημαντικό πρόβλημα της 

διεθνοποίησης των Μ.Μ.Ε. προκύπτει, επίσης, αυτό της πολιτιστικής 

ομογενοποίησης. Οι πολυάριθμες εισαγωγές κινηματογραφικών ταινιών, 

τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και οι σημαντικές επιρροές στη μουσική, την 

ένδυση, ακόμη και το φαγητό, κυρίως από τις Η.Π.Α., συμβάλλουν κατά πολύ σε 

αυτό τον προβληματισμό.106 Επί παραδείγματι, πολλοί εθνικοί τηλεοπτικοί 

σταθμοί διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους, υιοθετώντας πρότυπα εκπομπών, 

ιδίως από τις Η.Π.Α., με αποτέλεσμα την επιρροή των τοπικών κοινωνιών και 

πολιτισμού.107 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Thompson, το ολοένα και πιο 

διεθνοποιημένο σύστημα επικοινωνίας, δημιούργησε ένα νέο καθεστώς πολιτικής 

εξουσίας. Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας υπόκειται, πλέον, σε ένα καθεστώς 

«παγκόσμιας παρακολούθησης» («global scrutiny»), το οποίο, έχοντας την 

τηλεόραση στο επίκεντρο, καθιστά τους τηλεθεατές γνώστες καταστάσεων 

ατόμων που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά τους, και μάλιστα με τρόπο μη 

αμοιβαίο (χωρίς, δηλαδή, να γίνονται οι τηλεθεατές ορατοί). Το αρνητικό 

αντίκτυπο της παραπάνω κατάστασης στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, είναι 

ότι οι τηλεθεατές περιορίζονται σε ένα πεδίο ορατότητας καθορισμένο από τους 

διεθνείς οργανισμούς των Μ.Μ.Ε.. Έτσι, οι εθνικές πολιτικές πράξεις ελέγχονται 

διεθνώς, και είναι δυνατό να επιφέρουν διεθνή αποδοκιμασία.108 

 Σημαντική, κλείνοντας, είναι η αναφορά στην αντιμετώπιση των διεθνών 

ειδήσεων από τα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης. Ένα δημοσιογραφικό κλισέ είναι 

                                                           
103 Στο ίδιο, σ. 23 - 24 

 
104 Στο ίδιο, σ. 22 

 
105 Norsiah Abdul Hamid, ο.π. 

 
106 Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 25 

 
107 Norsiah Abdul Hamid, ο.π. 

 
108 Μαρίνα Ρήγου, «Εξουσία και Τεχνολογία. Το σύγχρονο διαδικτυακό “πανοπτικό”», στο 

Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, ο.π., σσ. 98 - 99  
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ότι οι ειδήσεις που αφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο δεν ‘‘πουλάνε’’ στα 

ελληνικά Μ.Μ.Ε.. Αντίθετα, εξασφαλισμένη προβολή έχουν οι διεθνείς ειδήσεις 

που αναφέρονται σε πολέμους ή φυσικές καταστροφές και, ιδίως, ευρωπαϊκών 

χωρών ή των Η.Π.Α.. Για παράδειγμα, ένα δυστύχημα, όπου τα θύματα είναι 

Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι έχει δεδομένη προβολή στα ελληνικά Μ.Μ.Ε..109 

Παράλληλα, στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές οι δημοσιογραφικές 

αποστολές για τη διερεύνηση μιας διεθνούς είδησης, είναι απαγορευτικές για τους 

προϋπολογισμούς των εφημερίδων και αρκετών καναλιών.110 

 
2.2.1 Παγκόσμια Δίκτυα  Ενημέρωσης   

  

 Ένα σύγχρονο φαινόμενο, που φαίνεται να κυριαρχεί διεθνώς στον  κόσμο 

των Μ.Μ.Ε., αποτελεί ένας μικρός αριθμός υπερεθνικών οργανισμών 

ενημέρωσης, τα οποία κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση με την Απορρύθμιση του 

Ραδιοτηλεοπτικού Πεδίου, δηλαδή στη χαραυγή της δεκαετίας του 1980.111 Ως 

Παγκόσμια Δίκτυα Ενημέρωσης (ΠΔΕ) εννοείται το πλέγμα των εθνικών, 

περιφερειακών και διεθνών Μέσων, τα οποία διαμορφώνουν την ενημέρωση σε 

διεθνή κλίμακα. Κυριότερα χαρακτηριστικά τους: μεταδίδουν πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο και σε ‘‘ζωντανή’’ μετάδοση, εικοσιτέσσερις ώρες το 

εικοσιτετράωρο.112  

 Ο βαθμός επίδρασης των ΠΔΕ στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής 

και την πραγμάτωση των διεθνών σχέσεων απασχολεί πολλούς μελετητές. Κατά 

τη δεκαετία του 1990, η θεωρία της «επίδρασης του CNN» (CNN effect) 

αποτέλεσε την κύρια προσέγγιση για το ζήτημα. Η θεωρία της «επίδρασης του 

CNN» αναφέρεται στη σύνδεση της δύναμης των Μ.Μ.Ε. με την εξωτερική 

                                                           
109 Μιχάλης Μητσός, «Πόσο “ζυγίζει” ο Μπερλινγκουέρ; Μερικές Σκέψεις για την Παρουσία των 

Διεθνών Ειδήσεων στον Ελληνικό Τύπο», στο επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σ. 399 

 
110 Στο ίδιο, σ. 405  

 
111 Robert McChensey, «The Nine Firms That Dominate the World», στο διαδικτυακό ιστότοπο 

του Global Policy Forum (GPF), Αύγουστος 2003 

 
112 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Νίκος Παναγιιώτου, Η Επίδραση των Παγκόσμιων Δικτύων 

Ενημέρωσης στην Εξωτερική Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις. Σκέψεις για Νέες Ερευνητικές 

Κατευθύνσεις, Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2006, σσ. 2 - 5  
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πολιτική και στην άμεση επίδραση που ασκούν οι ειδήσεις στην κοινή γνώμη, η 

οποία πιέζοντας τις κυβερνήσεις, συμβάλλει στη διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής των κυβερνήσεων.113 Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ΠΔΕ καθορίζουν, 

έμμεσα, τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις του μεταψυχροπολεμικού κόσμου. Κατά 

αυτή τη διαπίστωση, υποδηλώνεται η απώλεια του πολιτικού ελέγχου και η 

καθοδήγηση της πολιτικής από τη διάθεση της κοινής γνώμης, την οποία 

διαμορφώνουν τα ΠΔΕ και τα Μ.Μ.Ε..114 Ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει την 

παραπάνω διαπίστωση είναι το ακόλουθο: Οι βελγικοί τηλεοπτικοί σταθμοί VRT 

και VTM, για την κάλυψη του ειδησεογραφικού γεγονότος της επιδημίας του ιού 

SARS,115 που ξέσπασε στην Κίνα, το έτος 2002, βασίζονταν στα ρεπορτάζ των 

τηλεοπτικών σταθμών APTN και Reuters TV, των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου 

Βασιλείου αντίστοιχα. Επομένως, οι δύο αυτοί βελγικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, 

λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής για την κάλυψη διεθνών ειδήσεων, 

βασίζονται στα ΠΔΕ, τα οποία όχι μόνο επιλέγουν ποιά ειδησεογραφικά γεγονότα 

                                                           
113 Warren Strobel, «The CNN Effect: How much Influence does the 24-hour News Network 

really have on Foreign Policy?», στο ηλεκτρονικό περιοδικό American Journalism Review, Μάιος 

1996 

 
114 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Νίκος Παναγιώτου, ο.π., σ. 6 

 
115 Stijn Joye, «News Discourses on Distant Suffering: A Critical Discourse Analysis of the 2003 

SARS Outbreak», στο περιοδικό Discourse & Society, τεύχος 21, 7 Σεπτεμβρίου 2010,  ο 

αρθρογράφος (σσ. 586 - 601) ακολουθεί την τεχνική της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, 

προσεγγίζοντας το ειδησεογραφικό γεγονός αναφορικά με την επιδημία του ιού SARS (Σοβαρό 

Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) όπως την παρουσίασαν τα βελγικά Μ.Μ.Ε.. Η ανάλυσή του, η 

οποία χωρίζεται σε τέσσερις περιπτώσεις λόγου, αξίζει να αναφερθεί, έστω και συνοπτικά. Κατά 

την πρώτη περίπτωση λόγου, την «περίοδο της σιωπής των Μ.Μ.Ε.», ο ιός ξέσπασε το Νοέμβριο 

του 2002 στην Κίνα, ενώ τα βελγικά Μ.Μ.Ε. τον προέβαλλαν το Φεβρουάριο του 2003. Το 

ειδησεογραφικό νόημα επικοινωνείται τόσο από την παρουσία, όσο και από την απουσία του. Τα 

κρυμμένα νοήματα, λοιπόν, που αντιλαμβάνεται ο αρθρογράφος από τη μη διεθνή, έγκαιρη 

κάλυψη του γεγονότος είναι: η έλλειψη εγγύτητας, το ευρύτερο γεω-πολιτικό πλαίσιο (καθώς την 

ίδια χρονική περίοδο προτεραιότητα στα διεθνή Μ.Μ.Ε. είχε ο επικείμενος πόλεμος στο Ιράκ), η 

πολιτική ιδεολογική ταυτότητα της Κίνας (καθώς συχνά αναφέρεται από τα ευρωπαϊκά και 

αμερικανικά Μ.Μ.Ε. ως «το διαφορετικό άλλο») και το μοντέλο των «παραμελημένων ειδήσεων» 

(σύμφωνα με το οποίο, για την κοινή γνώμη, κάτι υπάρχει μόνο όταν καλύπτεται από τα Μ.Μ.Ε.). 

Κατά τη δεύτερη περίπτωση λόγου, την περίοδο που ο SARS γίνεται έκτακτο γεγονός, για τα 

βελγικά Μέσα επετεύχθη το ζήτημα της εγγύτητας, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών με Βέλγους 

τουρίστες στην πληγείσα περιοχή και στρατηγικών οπτικοποίησης της επιδημίας (π.χ. βίντεο από 

νοσοκομεία κ.α.), ενώ παράλληλα, τα βελγικά Μ.Μ.Ε. παρουσίαζαν την κινεζική κυβέρνηση 

αδρανή στην αντιμετώπιση του ιού. Η δεύτερη αυτή περίπτωση τόνισε την «προτίμηση» του 

διεθνή ειδησεογραφικού λόγου για ένα πιθανό κίνδυνο για «εμάς», παρά για έναν πραγματικό 

κίνδυνο για τους «άλλους». Κατά την τρίτη περίπτωση λόγου, όταν για τρεις ημέρες είχε 

αναφερθεί ψευδώς η εξάπλωση της επιδημίας στο Βέλγιο, παρουσιάστηκε η περίπτωση της 

«εκστατικής ειδησεογραφίας». Για τις τρεις αυτές ημέρες, πάσχοντες και τηλεθεατές άνηκαν στην 

ίδια κοινότητα, τα Μ.Μ.Ε. τόνιζαν τη λέξη «εμείς», ενώ τάχιστα μέτρα πάρθηκαν από τη βελγική 

κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Κατά την τέταρτη περίπτωση λόγου, όταν πλέον 

βρισκόμαστε στον απόηχο της επιδημίας, παρατηρείται ξανά η απόσταση μεταξύ πάσχοντα και 

τηλεθεατή και το γεγονός της επιδημίας του SARS χάνει την ειδησεογραφική αξία του για τα 

βελγικά Μ.Μ.Ε.. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο από την ανάλυση του Joye είναι η κοινωνική, 

πολιτισμική και ιδεολογική πόλωση μεταξύ των χωρών της Δύσης και της Ανατολής, που 

επηρεάζει ακόμη και τα Μέσα Ενημέρωσης. 
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θα καλύψουν, αλλά και θέτουν το πρότυπο του περιεχομένου και της μορφής των 

γεγονότων. Αποτελεσματικά, η πρόσβαση και ο έλεγχος της διεθνούς 

ειδησεογραφίας αποτελεί σημαντική συμβολική πηγή εξουσίας για τα ΠΔΕ.116  

 Φαινομενικά, τα ΠΔΕ αποτελούν ένα, περισσότερο αρνητικό, παρά θετικό 

ζήτημα για τα σύγχρονα και εθνικά Μέσα Ενημέρωσης. Όμως, στην 

πραγματικότητα, τα ΠΔΕ δεν έχουν εξ’ ολοκλήρου αρνητική χροιά. Τρανό 

παράδειγμα αποτελούν τα διάφορα μηνύματα που προβάλλουν τα ΠΔΕ, 

μηνύματα αντι-ρατσιστικά, αντι-σεξιστικά, μηνύματα κατά των απολυταρχικών 

καθεστώτων και άλλα, τα οποία προβάλλονται ανά τον κόσμο και ακόμη και στις 

πλέον καταπιεστικές κοινωνίες.117 

 
2.2.2 Το Ζήτημα της Συγκέντρωσης της Ιδιοκτησίας των 

Μ.Μ.Ε. 

 

Παράλληλα, το ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε., 

επίσης απασχολεί τους μελετητές, με τη συγκέντρωση να θεωρείται ως απειλή για 

την πολυφωνία των Μ.Μ.Ε.,118 καθώς και ως υπεύθυνη για τη δημιουργία 

πελατειακών σχέσεων μεταξύ Μ.Μ.Ε. και πολιτικού προσωπικού. Σε ολόκληρο 

το σύγχρονο κόσμο, η επικοινωνιακή βιομηχανία ελέγχεται από επιχειρηματίες 

των Μ.Μ.Ε..119 Το φαινόμενο της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε.  

ξεκίνησε από τις Η.Π.Α., όταν εκδότες άρχισαν να δημιουργούν τηλεοπτικούς 

σταθμούς και - από το 1970 και έπειτα - να επενδύουν σε νέους τομείς, ενώ 

επεκτάθηκε και στην Ευρώπη με αρχή το Γάλλο Ερσάν, ο οποίος, μέσω 

πολιτικών γνωριμιών, κατάφερε να έχει στην κατοχή του το 30% του ημερήσιου 

Τύπου. Επίσης, ο Ιταλός πολιτικός Μπερλουσκόνι ελέγχει μια κυρίαρχη ιταλική 

                                                           
116 Μιχάλης Μήτσος, ο.π., σ. 596 

 
117 Robert McChensey, ο.π. 

 
118 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 145 

 
119 Στο ίδιο, ο συγγραφέας  (σ. 138) αναφέρεται στις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της 

τηλεόρασης, σήμερα, με βάση έρευνα του 2002 από την IDATE, με τις πρώτες δέκα θέσεις να 

κατέχουν οι εξής εταιρίες: Time Warner (Η.Π.Α.), Viacom (Η.Π.Α.), Walt Disney Company 

(Η.Π.Α.), News Corporation (Αυστραλία), Vivendi Universal (Γαλλία), Comcast (Η.Π.Α.), NBC 

(Η.Π.Α.), Hughes Electronics (Η.Π.Α.), Sony (Ιαπωνία) και ARD (Γερμανία). 
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εφημερίδα και τρία τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία αποσπούν το ήμισυ της 

ιταλικής επικοινωνιακής αγοράς.120 Τα παραδείγματα είναι πολλά και, ακόμη και 

στην Ελλάδα, οι περισσότεροι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί συνδέονται, άμεσα 

ή έμμεσα, με κάποιον επιχειρηματικό ή εκδοτικό φορέα.  

Η είσοδος του φαινομένου της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των 

Μ.Μ.Ε., έχει συνδέσει τα Μ.Μ.Ε. και ιδίως την τηλεόραση και τον Τύπο, με μία 

αμφίδρομη κατάσταση πολιτικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες των Μ.Μ.Ε. χρειάζονται του πολιτικούς για να 

διευκολύνουν την εισαγωγή τους σε διάφορες επικοινωνιακές ‘‘περιοχές’’, που 

περιορίζονται από τη νομοθεσία. Από την άλλη, οι πολιτικοί χρειάζονται πολιτική 

υποστήριξη, την οποία εξασφαλίζουν από τους επιχειρηματίες των Μ.Μ.Ε.. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μπερλουσκόνι, ο οποίος όντας αρχικά 

μεγιστάνας των Μ.Μ.Ε., είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τη σοσιαλδημοκρατική 

παράταξη της Ιταλίας και αργότερα κατάφερε να αναρριχηθεί τρεις φορές στην 

πρωθυπουργία της χώρας.121 

Επιπλέον, τίθεται ζήτημα για τη μείωση της πολυφωνίας των Μ.Μ.Ε., 

λόγω της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας. Ο οικονομικός ανταγωνισμός στο πεδίο 

των Μ.Μ.Ε., μπορεί να οδηγήσει στην επικράτηση κοινωνικών ρευμάτων με 

μεγάλη απήχηση, καθώς και σε μία εξομοίωση της επιλογής των προβαλλόμενων 

ειδήσεων και τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων.122 Εν απουσία της 

πολυφωνίας των Μ.Μ.Ε., καθίσταται πολύ εύκολο να ανθίσει η διαφθορά, καθώς 

ο χώρος των Μέσων αποτελεί κρίσιμο χώρο για τη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης.123 Ο Chomsky αναφέρει, χαρακτηριστικά, ότι η ιδιοκτησία, πολλές φορές 

καθορίζει το περιεχόμενο της πληροφόρησης, καθώς αν το περιεχόμενο υπερβεί 

τα επιτρεπτά, κατά τον ιδιοκτήτη, όρια, έχει κάθε δυνατότητα να το περιορίσει.124 

Επιπλέον, τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους δημόσιους τηλεοπτικούς 

σταθμούς, επιλέγονται προγράμματα, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της 

ακροαματικότητας και παράλληλα στη μείωση της πολυφωνίας της τηλεόρασης, 

με ένα αποτέλεσμα να είναι η δραματοποίηση της μετάδοσης των ειδήσεων, οι 

                                                           
120 Στο ίδιο, σ. 126 

 
121 Στο ίδιο, σσ. 129 - 130 

 
122 Αθανάσιος Τσεβάς, «Πολυφωνία και Έλεγχος Συγκέντρωσης στα Μέσα Ενημέρωσης», στο 

επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., 

σ. 57 

 
123 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 308 

 
124 Noam Chomsky, Τα Μ.Μ.Ε. ως όργανο κοινωνικού ελέγχου και Επιβολής, Ελεύθερος Τύπος, 

Θεσσαλονίκη 1997 
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ειδήσεις πλέον προβάλλονται με αρνητισμό, μουσική επένδυση και ούτω καθ’ 

εξής.125 

Υπάρχουν διάφορες μορφές συγκέντρωσης της  ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε.. 

Πρώτον, υπάρχει η πολυκλαδική ενσωμάτωση, κατά την οποία ένας 

επικοινωνιακός οργανισμός, ελέγχει επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε., σε 

συγκεκριμένους επικοινωνιακούς κλάδους. Δεύτερον, κατά την πολυτομεακή 

ενσωμάτωση, μία επιχείρηση που ασχολείται με τα Μ.Μ.Ε., εμπλέκεται και σε 

άλλους τομείς της οικονομίας. Τρίτον, κατά την πολυεθνική ενσωμάτωση, οι 

επικοινωνιακοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται και σε χώρες του εξωτερικού, 

ώστε να εισπράξουν περισσότερα κέρδη.126 

Στην Ελλάδα καταγράφεται ένας υψηλός βαθμός συγκέντρωσης του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Μ.Μ.Ε.. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες των Μ.Μ.Ε. 

αποτελούν, ως επί το πλείστον, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αρκετούς 

τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων είναι η ναυτιλία, οι κατασκευές, οι 

τηλεπικοινωνίες και άλλες,127 κατάσταση η οποία προκαλεί σύγχυση, καθώς 

συχνά χρησιμοποιείται η δύναμη της συγκέντρωσης, ως μέσο άσκησης πίεσης 

στην πολιτική, ενώ παράλληλα τίθεται το ζήτημα της διαφθοράς,128 που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Τέλος, αναφορικά με την ελληνική νομοθεσία, ο νόμος 

3592/2007, προσπαθεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της 

συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας στα ελληνικά Μ.Μ.Ε., με το να οριοθετεί - μεταξύ 

άλλων -  τη συγκέντρωση στους τομείς δραστηριότητας των εφημερίδων και 

περιοδικών, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, ώστε το πρόσωπο να μην 

δύναται να κατέχει μερίδιο στα παραπάνω Μέσα, το όριο του οποίου 

διαμορφώνεται ανάλογα με το εάν το πρόσωπο δραστηριοποιείται σε κάποιους ή 

σε όλους τους τομείς.129 

 

 

 

 

                                                           
125 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 221 

 
126 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 131 

 
127 Βλ. Ζηνοβία Λαλιούτη, Γιώργος Μπιθυμήτρης, «Κρίση, Ηγεμονία και Μ.Μ.Ε.: Το 

Παράδειγμα ΣΚΑΪ - Καθημερινής», στο περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 

Ιούλιος 2013, σσ. 147 - 151 

 
128 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 308 

 
129 Αθανάσιος Τσεβάς, ο.π., σσ. 66 - 67 
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2.3 Οι Πολιτικές Ρύθμισης  των Μ.Μ.Ε. 

  

Ο έλεγχος της λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος από 

θεσμοθετημένα όργανα ή ανεξάρτητες αρχές, κρίνεται απαραίτητος, καθώς τα 

Μ.Μ.Ε. ασκούν μία μορφή εξουσίας.130 Τόσο η απορρύθμιση του 

ραδιοτηλεοπτικού συστήματος, όσο και το φαινόμενο της διεθνοποίησης, έφεραν 

στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της νομοθετικής ρύθμισης για την εξασφάλιση 

της πολυφωνίας και της ορθής λειτουργίας των σύγχρονων Μ.Μ.Ε..  

Η έλευση των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών συνοδεύτηκε με τη 

θέσπιση των εποπτικών αρχών, οι οποίες έχουν είτε γνωμοδοτικό χαρακτήρα, είτε 

ασχολούνται με ζητήματα οικονομικής φύσεως και οι οποίες λειτουργούν ως 

ενδιάμεσος μεταξύ του κράτους και της αγοράς των Μ.Μ.Ε.. Παρά ταύτα, 

αρκετές είναι οι φορές που οι εποπτικές αρχές λειτουργούν ως προεκτάσεις της 

εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ώστε, εμμέσως, να κατέχουν τον έλεγχο του 

πολιτικού προφίλ των Μ.Μ.Ε..131 Οι ρυθμιστικές πολιτικές για τα Μ.Μ.Ε. 

στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση του ελεύθερου επιχειρηματικού 

ανταγωνισμού, στην αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίου στον τομέα των Μέσων 

Ενημέρωσης, καθώς και στον έλεγχο της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας.132  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολιτικές ρύθμισης των Μ.Μ.Ε. εμφανίζονται 

στις αρχές του 1980, όταν - την ίδια περίοδο - ήταν ήδη εδραιωμένες στο 

ραδιοτηλεοπτικό πεδίο των Η.Π.Α..133 Σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει 

στα κράτη - μέλη ένα θεσμικό, ρυθμιστικό πλαίσιο για τα Μ.Μ.Ε., του οποίου 

πρώτη Οδηγία είναι η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών από το κρατικό 

μονοπώλιο και δεύτερη, η επιβεβλημένη για τα κράτη-μέλη, σύσταση εποπτικών 

αρχών.134 

Στην Ελλάδα κύριος εποπτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας είναι το Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), το οποίο ιδρύθηκε το 1989 και αποτέλεσε 

                                                           
130 Άννα Παναγιωταρέα, «Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και πραγματικότητα στη Μιντιακή Αγορά», 

στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, 

ο.π., σσ. 22 - 23 

  
131 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σσ. 54 - 55 

 
132 Κώστας Στρατηλάτης, «Επιχειρησιακή Πολυμέρεια και Πληροφοριακή Πολυφωνία στα 

Μ.Μ.Ε.», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, Μιχάλης 

Σπουρδαλάκης, ο.π., σ. 39 

 
133 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 54  

 
134 Στο ίδιο, σ. 55  
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μία από τις πρώτες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές135 στην Ελλάδα.136 Κατά τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Ε.Σ.Ρ. ήταν ένας θεσμός ανενεργός, ανεπαρκής 

διοικητικά και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος, του οποίου οι αποφάσεις είχαν, ως 

επί το πλείστον, γνωμοδοτικό χαρακτήρα.137 Σήμερα το Ε.Σ.Ρ. έχει σημαντικές 

αρμοδιότητες όπως: Τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ώστε να 

εξασφαλίζεται, εκ πρώτης, η ποιότητα στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, 

προστατεύοντας παράλληλα τη νεότητα, την κοινωνική ισότητα και τον 

πολιτισμό της Ελλάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δικαιοδοσίας του Ε.Σ.Ρ. να 

καταρτίζει τους Κώδικες Δεοντολογίας των Ειδησεογραφικών Εκπομπών, 

Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, καθώς επίσης είναι και αρμόδιο 

για την τήρηση αυτών των κανόνων, ενώ στην περίπτωση μη τήρησης έχει τη 

δικαιοδοσία να επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, το Ε.Σ.Ρ. 

είναι επίσης υπεύθυνο για το Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε.,138 καθώς και για 

τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων αναφορικά με τους ιδιοκτησιακούς 

περιορισμούς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Τέλος, έχει τη 

δικαιοδοσία γνωμοδότησης στον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τα πρόσωπα 

που στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης 

(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).139 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Αθανάσιος Ράικος, Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

2012, (σ. 157) ως Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι διοικητικές αρχές του νομικού 

προσώπου του κράτους, οι οποίες είναι ανεξάρτητες απένατι στην εκτελεστική λειτουργία του 

κράτους και την κυβέρνηση. 

 
136 Διαδικτυακός ιστότοπος του Ε.Σ.Ρ. (www.esr.gr) 

 
137 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 294 

 
138 Διαδικτυακός ιστότοπος του Ε.Σ.Ρ. ο.π., σύμφωνα με τον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του 

Ε.Σ.Ρ., στο Μητρώο Επιχειρήσεων των Μ.Μ.Ε. «καταχωρίζονται [...] στοιχεία αναφορικά με το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» 

 
139 Στο ίδιο 
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2.4 Διαδίκτυο  και Νέα Μέσα  

  

 Στην Ελλάδα η προεκλογική περίοδος των βουλευτικών εκλογών του 

2000 ήταν η πρώτη εμπειρία των ελλήνων με το διαδίκτυο ως χώρος διατύπωσης 

και ανταλλαγής πολιτικών απόψεων, καθώς και ως πλατφόρμα προώθησης της 

επικοινωνιακής πολιτικής των πολιτικών προσώπων,140 Σήμερα, το διαδίκτυο όχι 

μόνο συμβάλλει στην πραγμάτωση των παραπάνω ενεργειών στο έπακρο, αλλά 

παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης και με χαμηλό κόστος επικοινωνίας και 

ενημέρωσης, σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

 Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης 

πρόσβασης σε έναν άπειρο αριθμό δεδομένων και πληροφοριών, ενώ παράλληλα, 

αμέτρητες πλατφόρμες και λογισμικά τους επιτρέπουν τη διαδικτυακή ανάρτηση 

και προσωπικού τους περιεχομένου,141 με το ίδιο άτομο να εναλλάσσεται 

ταυτοχρόνως, τόσο στη θέση του αποδέκτη, όσο και του παραγωγού μηνυμάτων 

και πληροφοριών. Έτσι, από τα τέλη του 20ου αιώνα και εντεύθεν, η 

δημοσιογραφία στο δυτικό κόσμο υπέστη μια ριζική αλλαγή και δημιουργήθηκε 

ένα νέο μοντέλο δημοσιογραφίας, ονομαζόμενο «online journalism», το οποίο 

βασίζεται στα στοιχεία της τεχνολογίας για τον ορισμό της λειτουργίας του142 και 

το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο της αμφίδρομης επικοινωνίας [βλ. 

κεφάλαιο 1.2]. Η «διαδικτυακή δημοσιογραφία», όπως μεταφράζεται στα 

Ελληνικά, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τη διαφοροποιούν από τις 

κλασικές, παραδοσιακές μορφές δημοσιογραφίας που συναντάμε στον Τύπο, την 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο, χαρακτηριστικά όπως: Η εξατομίκευση της 

πληροφορίας, η παγκόσμια πρόσβαση στις πληροφορίες, ο εικοσιτετράωρος 

κύκλος ενημέρωσης, η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, τόσο στην ανάγνωση, 

όσο και στη δημιουργία της είδησης, η δυνατότητα αμφίδρομης ανταλλαγής 

πληροφοριών, μεταξύ χρήστη και δημοσιογράφου και άλλα.143 Σε αυτό το είδος 

δημοσιογραφίας ανήκουν και τα Weblogs (ή blogs, όπως είναι ευρέως γνωστά), 

τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους το 1998 και τα οποία αποτελούν τη 

                                                           
140 Δημήτρης Καμάρας, «Πολιτική, Τηλεόραση και Διαδίκτυο», στο διαδικτυακό περιοδικό Greek 

Politics Journal, 5 Μαρτίου 2004 

 
141 Μαρίνα Ρήγου, ο.π., σ. 97 

 
142 Πασχαλία Σπυρίδου, «Η Επίδραση της Αμφίδρομης Επικοινωνίας στη Δημοσιογραφία. 

Αλληλεπίδραση και Ελληνικές Διαδικτυακές Εφημερίδες», στο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, 

ο.π., σ. 711 

 
143 Ανδρέας Βέγλης, «Νέες Μορφές Ενημέρωσης», στο επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., 

σ. 647 
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δημοσιογραφία της ελεύθερης έκφρασης, κατά πολλούς, ή τη δημοσιογραφία του 

απλού πολίτη, κατά άλλους.144 

Από την άλλη, αρνητικό διαφαίνεται το φαινόμενο της ανυπαρξίας της 

δυνατότητας ελέγχου στο διαδικτυακό περιεχόμενο. Στα ‘‘παραδοσικά’’ Μέσα 

υπάρχει αυτός ο έλεγχος, καθώς υπάρχει ένα κέντρο, το οποίο μεταδίδει 

μονόδρομα το μήνυμά του. Αντίθετα, η τεράστια διασπορά των πομπών στο 

διαδίκτυο και η ανωνυμία τους, καθιστούν το περιεχόμενο του διαδικτύου να μην 

δύναται να υποστεί έλεγχο.145 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου, αναμφίβολα, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο 

δυνατοτήτων στα Μέσα ενημέρωσης. Μία από αυτές είναι ο «διαδικτυακός 

χρόνος». Το διαδίκτυο ελαχιστοποιεί το χρόνο μεταξύ της πραγματοποίησης ενός 

επικοινωνιακού γεγονότος και της μετάδοσής του. Στα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. (Τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση) υπάρχει ένας συγκεκριμένος «κύκλος παραγωγής» των 

ειδήσεων.146 Για παράδειγμα, στον Τύπο, οι εφημερίδες είναι είτε καθημερινές, 

είτε εβδομαδιαίες, άρα τα έκτακτα ειδησεογραφικά γεγονότα, αποτυπώνονται στο 

χαρτί αρκετές ώρες μετά την πραγματοποίηση τους και αφότου, βάσει του κύκλου 

παραγωγής ειδήσεων, έχει γίνει η δέουσα έρευνα, η συλλογή πληροφοριών, η 

ιεράρχηση των γεγονότων και η επεξεργασία τους. Στο διαδίκτυο, ο κύκλος αυτός 

- συνήθως - παραλείπεται, λόγω της έλλειψης χρόνου και της πίεσης για την 

παραγωγή ολοένα και περισσοτέρων ειδήσεων, ώστε να υπερισχύει στην 

ανταγωνιστικότητα του συνόλου των Μ.Μ.Ε..147 Ένα άλλο ζήτημα, αναφορικά με 

το χρόνο στο διαδίκτυο, είναι η διασύνδεση μεταξύ χρόνου και επικοινωνίας. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι δεδομένο ότι όλες οι ανθρώπινες υλικές κατασκευές, με την 

πάροδο του χρόνου, υπόκεινται σε φθορά· όλες, εκτός από τις ψηφιακές 

εγγραφές. Οι ψηφιακές εγγραφές έχουν δημιουργηθεί με τρόπο, ώστε το 

λογισμικό τους να ελέγχει την ιδιότητα της αυτοδιόρθωσης και η αναπαραγωγή 

τους να γίνεται χωρίς διαφορές από το πρωτότυπο.148 Παράλληλα, βασικό 

χαρακτηριστικό του διαδικτύου έναντι των άλλων Μέσων ενημέρωσης είναι η 

υπερκειμενικότητα. Ο χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα της απευθείας 

πρόσβασης σε υπεράριθμα κείμενα, εικόνες ή βίντεο, μπορεί, επίσης, να 

                                                           
144 Στο ίδιο, σ. 655 

 
145 Πάσχος Μανδραβέλης, «Όταν τα Μ.Μ.Ε. Συνάντησαν τα Blogs», στην εφημερίδα Καθημερινή, 

27 Φεβρουαρίου 2008  

 
146 Δήμητρα Δημητρακοπούλου, «Χρόνος, Διαδίκτυο και Δημοσιογραφία», στο επιμ. Χρήστος 

Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σ. 695 

 
147 Στο ίδιο, σ. 696 

 
148 Δημήτρης Ψυχογιός, «Δίκτυο, Χρόνος, Χώρος, Γνώση», στο επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, Η 

Ψηφιακή Πρόκληση: Μ.Μ.Ε. και Δημοκρατία, Τυπωθήτω, Αθήνα, 2003 ο.π., σσ. 126 - 127 

 



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

46 

 

αποθηκεύει δεδομένα, να ανασύρει δεδομένα και να παραπέμπεται σε άλλες, 

παράλληλες συνδέσεις και ούτω καθ’ εξής, πράγμα που καθιστά το υπερκείμενο 

το πλέον περιεκτικό κείμενο. Το υπερκείμενο ενισχύει τη λογική της 

τυπογραφίας, καθώς σε αυτό υπάρχει χωρο-χρονική αποστασιοποίηση του 

συγγραφέα και απόσταση από τον αναγνώστη.149 Μπορεί λοιπόν, το διαδίκτυο να 

διαθέτει την ικανότητα να ενώνει όλα τα κείμενά του σε ένα ενιαίο υπερκείμενο, 

αλλά κατά αυτό τον τρόπο ‘‘χάνεται’’ η χρονική αλληλουχία των κειμένων, διότι 

στο διαδίκτυο τα κείμενα συνδέονται λογικά, όχι χρονικά.150 Μέσω του 

υπερκειμένου στο διαδίκτυο, αμφισβητείται και η έννοια του χώρου, καθώς ο 

φυσικός χώρος στο διαδίκτυο συμπυκνώνεται σε κάποιο σημείο του 

πληροφοριακού διαδικτυακού χώρου.151 Παρά ταύτα, υπάρχει και η άποψη ότι το 

διαδίκτυο κατακερματίζει την «κοινή εμπειρία», η οποία συμβάλλει ως 

ενοποιητικό στοιχείο μιας κοινωνίας, καθώς υπάρχει σε αυτό πλήθος διαύλων 

επικοινωνίας,152 από τα αμέτρητα web sites, μέχρι τις πληροφορίες που λαμβάνει 

ο χρήστης από τα Μέσα κοινωνικής αλληλόδρασης. 

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου αναφέρθηκε ότι «στην Ελλάδα η 

προεκλογική περίοδος των βουλευτικών εκλογών του 2000 ήταν η πρώτη 

εμπειρία των ελλήνων με το διαδίκτυο ως χώρος διατύπωσης και ανταλλαγής 

πολιτικών απόψεων». Πράγματι, οι εκλογικές διαδικασίες παγκοσμίως, πλέον, 

δεν αποτελούν εκλογικές διαδικασίες τις οποίες οι πολίτες παρακολουθούν από 

την τηλεόραση, αλλά σχεδόν όλες οι πολιτικές (και όχι μόνο) ενέργειες ατόμων, 

συλλογικοτήτων, κομμάτων και άλλων φορέων ή θεσμών, συνδέονται με τον 

ψηφιακό κόσμο. Με βάση τα προαναφερθέντα, παρατηρείται πως είναι αδήριτη 

ανάγκη της πολιτικής επικοινωνίας να μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Έτσι, οι προεκλογικές εκστρατείες, από τα καφενεία 

και τις χειραψίες, τα debate και τα ‘‘παράθυρα’’ των τηλεοπτικών εκπομπών, 

έχουν πλέον μεταφερθεί και στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. 

Μερικά από τα νέα δεδομένα, λοιπόν, που προσθέτει το διαδίκτυο στη σύγχρονη 

πολιτική επικοινωνία, είναι τα εξής: Αρχικά, υπάρχει η δυνατότητα της 

αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

πολίτης έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα πολιτικά πρόσωπα και αιτείται 

μιας άμεσης απάντησης. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό δεδομένο είναι η 

«ανεξαρτητοποίηση του πολιτικού λόγου από την έννοια του περιορισμένου 

χρόνου επικοινωνίας με τον πολίτη», δηλαδή, στο διαδίκτυο τα πολιτικά πρόσωπα 

δεν περιορίζονται στον τηλεοπτικό χρόνο ώστε να προβάλλουν τις θέσεις και το 

                                                           
149 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 418 - 419 

 
150 Δημήτρης Ψυχογιός, ο.π., σ. 130 

 
151 Στο ίδιο, σ. 134  

 
152 Πάσχος Μανδραβέλης, «Ο Κατακερματισμός της Ενημέρωσης», στην εφημερίδα Καθημερινή, 

29 Δεκεμβρίου 2013  
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έργο τους, αλλά μπορούν να προβάλλουν το έργο τους σε όλο του το εύρος, να 

τοποθετούνται καθημερινά και να επικοινωνούν με τον πολίτη σε μεγάλη 

ευχέρεια χρόνου.153  

 
2.4.1 Η  Εξάπλωση των Μέσων  Κοινωνικής 

Αλληλόδρασης  

 

Οι νέες τεχνολογίες σαφέστατα έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη μιας - νέου 

είδους - επικοινωνίας και, κατά πολλούς, διαπροσωπικής επαφής, μέσω της 

διαδικτυακής αλληλόδρασης, καθώς και μέσω «κοινοτήτων»,154 όπως οι ομάδες 

συζητήσεων (newsgroups), οι αίθουσες συνομιλίας (chat rooms), οι ταχυδρομικές 

λίστες (mailing lists)155 και τα ευρέως διαδεδομένα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

το Facebook και το Twitter, το Google+, τα διαφόρων θεματικών blogs και άλλα.  

Στη σημερινή εποχή, τα Μέσα κοινωνικής αλληλόδρασης αποτελούν ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο είναι αλληλένδετο με την εκάστοτε οικονομική, 

πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Από τις έρευνες του Lazarsfeld, σχετικά με 

τις εκλογικές συνήθειες των πολιτών, μέχρι και σήμερα, είναι αποδεδειγμένο ότι 

οι πολίτες για να επιλέξουν να εκλέξουν ένα συγκεκριμένο υποψήφιο, προτιμούν 

τη «διφασική» ροή επικοινωνίας,156 στην οποία, σήμερα, το ρόλο του 

«καθοδηγητή γνώμης», μπορούν, μεταξύ άλλων, να παίξουν τα Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και αλληλόδρασης. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των τελευταίων 

χρόνων που επιβεβαιώνουν την παραπάνω θεωρία, με πιο πρόσφατο το γεγονός 

ότι το Facebook προσφέρει τις διαδικτυακές του υπηρεσίες στις προεκλογικές 

                                                           
153 Νεκτάριος Σαρτζετάκης, «Πολιτική Επικοινωνία στο Διαδίκτυο», στο επιμ. Ρόη 

Παναγιωτοπούλου, ο.π., σσ. 279 - 280 

 
154 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., ο συγγραφέας (σ. 396) αναφέρει ως «κοινότητες» τα νέα κοινωνικά 

περιβάλλοντα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τη διαδικτυακή αλληλόδραση. Επίσης, σε άλλο 

σημείο (σ. 397) αναφέρει τον ορισμό του Rheingold για τις «κοινότητες»: «κοινωνικές 

συλλογικότητες που αναδύονται από το διαδίκτυο όταν αρκετοί άνθρωποι για αρκετό καιρό 

διεκπεραιώνουν συζητήσεις επενδυμένες με επαρκή ανθρώπινη συναίσθηση έτσι, ώστε να 

σχηματίζουν εστίες προσωπικών σχέσεων». 

 
155 Στο ίδιο, σ. 396  

 
156 Ari - Matti Auvinen, Social Media - The New Power of Political Influence, Centre for European 

Studies, σ. 4 
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εκστρατείες των υποψηφίων Προέδρων των Η.Π.Α. για τις εκλογές του 2016, με 

την εξής καινοτομία: οι εργαζόμενοι στην εκστρατεία μπορούν να ‘‘ανεβάσουν’’ 

τη λίστα με τους πιθανούς εκλέκτορές τους και το πασίγνωστο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης να επιδείξει στην καμπάνια κι άλλους χρήστες, με παρεμφερή 

ενδιαφέροντα και κοινή διαδικτυακή συμπεριφορά.157 Πέρα από τη συμβολή των 

μέσων κοινωνικής αλληλόδρασης στις προεκλογικές εκστρατείες κομμάτων και 

υποψηφίων, ‘‘εργαλεία’’ της νέας τεχνολογίας, όπως το Facebook, το Twitter, το 

YouTube, ακόμη και το Foursquare πιστεύεται ότι συνέβαλλαν στα γεγονότα που 

οδήγησαν στην «Αραβική Άνοιξη», με τρόπο καθοδηγητικό για τους διαδηλωτές. 

Ενώ, η σημασία τους απαντάται στο γεγονός ότι, στο διαδίκτυο, οι ακτιβιστές 

ήταν ανώνυμοι, άρα και ασφαλείς, ενώ μπορούσαν να επηρεάσουν, με μεγάλη 

ευκολία, τους χρήστες του διαδικτύου, ώστε να φτάσουν στο επαναστατικό κύμα 

που οδήγησε στην «Αραβική Άνοιξη».158 

Είναι, πλέον, αντιληπτό ότι η πολιτική διέρχεται κρίση, δεδομένης της 

αποχής των πολιτών από τις εκλογικές διαδικασίες. Παρά ταύτα, οι νέες 

τεχνολογίες και ειδικότερα τα Μέσα κοινωνικής αλληλόδρασης, 

επαναπροσδιορίζουν τη σχέση των πολιτών με την πολιτική και το δημόσιο 

διάλογο, καθώς πλέον μεγάλο μέρος των πολιτών έχει τη δυνατότητα ελέγχου των 

πολιτικών προσώπων, αλλά και παρέμβασης στην πολιτική ατζέντα.159 Επομένως, 

                                                           
157 Ashley Parker, «Facebook Expands in Politics, and Campaigns Find Much to Like», στην 

εφημερίδα The New York Times, 29 Ιουλίου 2015 

 
158 Rebecca Rosen, “So, Was Facebook Responsible for the Arab Spring After All?”, στο 

περιοδικό The Atlantic, 3 Σεπτεμβρίου 2011. Το άρθρο περιέχει μία άκρως ενδιαφερουσα 

συνέντευξη, σχετικά με το κατά πόσο συνέβαλλε το διαδίκτυο, εν γένει, και το Facebook, 

ειδικότερα στα γεγονότα που οδήγησαν στην «Αραβική Άνοιξη»: «How did Tunisians and 

Egyptians use social media during the uprisings? We decided to answer that question by reporting 

what actually happened, and we sent Pollock, a writer who specializes in Africa, to interview the 

principals behind the region's youth movements. 

Pollock follows the journey of two Tunisians known as "Foetus" and "Waterman" (their real 

names are unknown even to Pollock) whose organization, Takriz, helped incite the mass protests 

against Tunisia's president Zine El Abidine Ben Ali. Takriz, began as a "cyber think tank" in 1998. 

Waterman recalls that the Internet was the only viable option for organizers in 1998, because other 

media were controlled by Ben Ali. Foetus, Takriz's chief technology officer [.…] saw another 

advantage online: safety. [.…] "Online we could be anonymous." [.…] 

Takriz used many other online tools: It created a fake Twitter account and activists used Skype to 

talk to one another over the Internet. One activist even used Foursquare to broadcast his location 

when he was being held in the Ministry of the Interior. 

In the days following the death of Mohamed Bouazizi, protests erupted in towns across Tunisia's 

poor interior. Dozens of protesters were killed. One video emerged filmed inside a hospital in the 

town of Kasserine: a young man lay dead with his brains spilling out. Posted and reposted 

hundreds of times on YouTube, Facebook, and elsewhere, [the video] set off a wave of revulsion 

across North Africa and the Middle East. Like thousands of Tunisians, Rim Nour, a business 

consultant, was online almost 24 hours a day.» 

 
159 Μπέττυ Τσακαρέστου, Λήδα Τσενέ, «Επαναπροσδιορίζοντας την Πολιτική Συμμετοχή και 

Παρέμβαση των Πολιτών στην Εποχή των Κοινωνικών Δικτύων», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα 

Παναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., σ. 120 
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τίθεται το ερώτημα: είναι διατεθειμένα τα πολιτικά πρόσωπα να υιοθετήσουν ένα 

νέο μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο οι ενέργειές τους να είναι διαφανείς και 

να δίνουν το λόγο στον κάθε πολίτη; Το παράδειγμα του Προέδρου των Η.Π.Α., 

Μπάρακ Ομπάμα, δίνει την απάντηση. Ο Ομπάμα ήταν ο πρώτος πολιτικός που 

αντιλήφθηκε τη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δημιούργησε μία 

διαδικτυακή ιστοσελίδα (MyBarackObama.com), οργανωμένη στα πρότυπα των 

Facebook και MySpace, η οποία αποτελεί μία πλατφόρμα αυτοοργάνωσης των 

πολιτών. Ενώ, με το website του «Change Is Coming - Find a House Meeting?», ο 

Ομπάμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών να καταθέσουν τις δικές 

τους προτάσεις για τη βελτίωση των τοπικών κοινωνιών τους.160 Παράλληλα, ο 

Πρόεδρος των Η.Π.Α., με την πεποίθησή του για μια ανοιχτή και διάφανη 

διακυβέρνηση, δε διστάζει να επικοινωνήσει ο ίδιος με τους πολίτες, απαντώντας 

σε blogs161 και διαμορφώνοντας την πολιτική ατζέντα, με βάση τις πραγματικές 

ανάγκες των πολιτών.162 

Παράλληλα, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευνοούν το νέο φαινόμενο, 

που - στο προηγούμενο κεφάλαιο - αναφέρθηκε ως «online journalism». Το 

Twitter, για παράδειγμα, παρόλο που ξεκίνησε ως ‘‘εργαλείο’’ καταγραφής της 

προσωπικής δραστηριότητας των χρηστών, έχει εξελιχθεί ως μία διαδικτυακή 

πλατφόρμα καταγραφής του εξωτερικού κόσμου.163 Βέβαια, μπορεί στα Μέσα 

κοινωνικά δικτύωσης και στο διαδίκτυο, εν γένει, να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση 

για οποιοδήποτε ζήτημα, όμως η εγκυρότητά της πρέπει να εξετάζεται με 

επιφύλαξη.164 

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημοκρατικότητα των Μέσων 

κοινωνικής αλληλόδρασης, θα αναλυθούν στο υποκεφάλαιο 3.3.1, όμως αυτό που 

πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι στην εποχή που ολοένα και περισσότεροι 

                                                           
160 Στο ίδιο, σ. 123  

 
161 Στο ίδιο, οι συγγραφείς (σ. 122), αναφέρονται στην απάντηση του Ομπάμα προς το blog 

Momocrats, που έχει δημιουργηθεί και διαχειρίζεται από μαμάδες, οι οποίες, απογοητευμένες από 

τις ερωτήσεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι σε τηλεοπτικό debate στο κανάλι ABC, αποφάσισαν 

να θέσουν οι ίδιες κάποιες ερωτήσεις στον Πρόεδρο Ομπάμα. Λίγες μέρες αργότερα, ο Ομπάμα 

απάντησε στις ερωτήσεις των Momocrats.  

 
162 Στο ίδιο, σ. 122 

 
163 Δήμητρα Δημητρακοπούλου, «Η Μετεξέλιξη των Ειδήσεων στα Νέα Μέσα και η Διαμόρφωση 

της Ημερήσιας Θεματολογίας», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης 

Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., σ. 181, η συγγραφέας (σ.181) αναφέρεται μάλιστα στη 

μετεξέλιξη του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο, όταν ξεκίνησε τη 

λειτουργία του, προέτρεπε τους χρήστες να απαντήσουν στην ερώτησή του «What are you 

doing?» (δηλαδή: Τι κάνεις;), ενώ όταν αυξήθηκε η δημοφιλία του, μερικούς μήνες αργότερα και 

έως και σήμερα τους προτρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα «What is happening?» (δηλαδή: Τι 

συμβαίνει;). 

 
164 Στο ίδιο, σ. 180 
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άνθρωποι αποφασίζουν να ‘‘κατοικίσουν’’ στις ψηφιακές κοινότητες, ποιο θα 

είναι το μέλλον της πραγματικής πολιτικής συμμετοχής; 
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2.5 Η Εξέλιξη των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα  

 

 Το πεδίο των Μ.Μ.Ε., αποτελεί ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο, τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, καθώς επηρεάζεται άρρηκτα από τις ολοένα 

συχνότερες τεχνολογικές μεταβολές. Από τα τετρασέλιδα έντυπα, που έκαναν την 

παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα, το 1790, μέχρι τις «smart TV», συσκευές 

- δηλαδή - που συνδυάζουν τηλεόραση και διαδίκτυο, έως σήμερα, τα Μ.Μ.Ε. 

στην Ελλάδα έχουν υποστεί αμέτρητες μεταβολές, κάποιες από τις οποίες θα 

αναλυθούν ακολούθως, αναφορικά με τον Τύπο και την τηλεόραση.  

 Αναλυτικότερα, απαρχή των ελληνικών Μ.Μ.Ε., αποτελεί το δίστηλο, 

τετρασέλιδο έντυπο, χωρίς τίτλο, με τόπο εκδόσεως τη Βιέννη και εκδότες τους 

αδελφούς Μαρκίδη Πούλιου.165 Η Κουμαριανού χωρίζει τον ελληνικό Τύπο σε 

τρείς περιόδους: 1784 - 1821 (Προεπαναστατικός Τύπος), 1821 - 1828 (Ο Τύπος 

στον Αγώνα) και 1828 έως σήμερα (Ο Τύπος στο ελεύθερο ελληνικό Κράτος).166 

Κατά το 18ο αιώνα, η παρουσία του ελληνικού Τύπου ήταν επιτακτική, τόσο για 

πληροφόρηση και επικοινωνία, όσο και για την εξάπλωση του ελληνισμού. Κατά 

την περίοδο του πολέμου για την Ανεξαρτησία οι ελληνικές εφημερίδες 

αναφέρονταν σε γεγονότα όχι μόνο στρατιωτικά και πολεμικά, αλλά και σε 

διπλωματικές και πολιτικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα αναφέρονται και στα 

προβλήματα της παιδείας και του πολιτισμού. Ενώ τα πρώτα χρόνια της Εθνικής 

Ανεξαρτησίας, οι εφημερίδες επικεντρώνονταν σε ζητήματα αναφορικά με την 

προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την προαγωγή των εθνικών θεμάτων και τη 

διαπαιδαγώγηση του κοινού περί πολιτικής συμπεριφοράς και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.167 

 Σύμφωνα με τον Καραπαναγιώτη, ο Τύπος έχει περάσει από τρεις φάσεις: 

Η πρώτη φάση χρονολογείται πριν από το 1873 και είναι η φάση του «εκδότη - 

τυπογράφου». Η δεύτερη φάση είναι αυτή του «εκδότη - δημοσιογράφου», 

δημοσιογράφων, δηλαδή, με μακροχρόνια εμπειρία, που εξέδιδαν δικές τους 

εφημερίδες. Ενώ, σήμερα, περάσαμε στην «εκδοτική επιχείρηση». Με βάση αυτά 

τα νέα δεδομένα, όχι μόνο η ιδιότητες του ιδιοκτήτη, του εκδότη και του 

διευθυντή δεν ταυτίζονται, αλλά οι περισσότερες εφημερίδες ανήκουν σε 

                                                           
165 Αικατερίνη Κουμαριανού, «Ιστορική Διαδρομή του Ελληνικού Τύπου, 1780 - 1922», στο Ο 

Ελληνικός Τύπος 1784 έως σήμερα - Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2005, σ. 56 

 
166 Στο ίδιο, σ. 57 

 
167  Στο ίδιο, σ. 60 
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Ανώνυμες Εταιρίες, που πολύ συχνά είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.168 

Έτσι, οι εφημερίδες του 21ου αιώνα, λειτουργούν τόσο ως Μέσα Ενημέρωσης, 

όσο και ως επιχειρήσεις, που βασίζονται στην κυκλοφορία και την διαφημιστική 

τους δαπάνη.169 Σήμερα, λοιπόν, από τις τετρασέλιδες εφημερίδες, έχουμε 

εισέρθει στην εποχή όπου οι περισσότερες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας δεν 

έχουν λιγότερες από εξήντα - τέσσερις σελίδες, περιοδικά ένθετα, ολοένα και 

περισσότερες στήλες ποικίλης ύλης,170 αλλά και άλλα ‘‘δώρα’’, όπως εκπτωτικά 

κουπόνια ή μουσικούς συμπαγείς δίσκους, με αποτέλεσμα να χάνουν μέρος της 

ειδησεογραφικής τους αξίας.  

 Παράλληλα, ακόμη και το τηλεοπτικό πεδίο έχει υποστεί πλήρη 

αναδιαμόρφωση, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Η έλευση των 

ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, στα τέλη του 1989, κατήργησε το μονοπώλιο 

της κρατικής τηλεόρασης και αναμφίβολα μεταμόρφωσε το τηλεοπτικό σύστημα 

της Ελλάδας, ως αποτέλεσμα της διεθνούς απορρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού 

πεδίου [βλ. Υποκεφάλαιο 2.1].  

Η ριζική αυτή αλλαγή του τηλεοπτικού, συγκεκριμένα, πεδίου, ήταν 

αποτέλεσμα εσωτερικών αλλά και εξωτερικών πιέσεων. Κατά τη δεκαετία του 

1980, παγκοσμίως διαδεδομένη ήταν η ιδεολογία της ιδιωτικοποίησης των 

αγορών, ενώ η τηλεοπτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άνοιγε το 

δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων των Κρατών - 

Μελών της. Από την άλλη, στο εσωτερικό, εκτός από την επιθυμία των 

ενδιαφερομένων του ιδιωτικού τομέα να εισχωρήσουν στο ραδιοτηλεοπτικό 

σύστημα, η δυσφορία του κοινού για την κρατική τηλεόραση171 ήταν μεγαλύτερη. 

Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες εμφανίστηκαν περίπου χίλιοι δημοτικοί και ιδιωτικοί 

ραδιοσταθμοί.172 

Τα παραπάνω οδήγησαν στην πολιτισμική κυριαρχία της τηλεόρασης και 

ιδίως της ιδιωτικής τηλεόρασης, η οποία σταδιακά παραγκώνισε τον Τύπο ως το 

κατεξοχήν Μέσο πολιτικής Επικοινωνίας. Η ραγδαία εξάπλωση της ιδιωτικής 

                                                           
168 Λέων Καραπαναγιώτης, «Ο Ελληνικός Τύπος από τον 20ο στον 21ο αιώνα», στο Ο Ελληνικός 

Τύπος 1784 έως σήμερα - Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, ο.π., σ. 48 

 
169 Γιώργος Τσουρβάκας, Ευαγγελία Αβραάμ, «Η Ελληνική Βιομηχανία των Μ.Μ.Ε.», στο επιμ.   

Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σ. 502 

 
170 Λέων Καραπαναγιώτης, ο.π., σ. 45 

 
171 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του συγγραφέα (σ. 285) 

στην κρατική ραδιοτηλεόραση, κατά τη μεταπολίτευση. Η κρατική ραδιοτηλεόραση θεωρείτο 

«ιδιοκτησία» του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, τα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας, 

αλληλο-κατηγορούνταν συχνά για έντονη παρεμβατικότητα και ασφυκτικό έλεγχο στη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση. 

 
172 Στο ίδιο, σ. 286 
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τηλεόρασης οφείλεται αρχικά στο γεγονός ότι αποτελούσε έναν ανέξοδο τρόπο 

ψυχαγωγίας για τον «πολιτισμικά στερημένο» Έλληνα της εποχής. Παράλληλα, 

αποτελούσε έναν καινούριο ‘‘κόσμο’’ που, μέσα από τα συμβολικά του στοιχεία 

ήταν ικανός όχι μόνο να προσελκύσει μία μεγάλη μερίδα τηλεθέασης (η ιδιωτική 

τηλεόραση ήλεγχε το 85% της συνολικής τηλεθέασης τη δεκαετία του 1990), 

αλλά και να εισάγει τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που προωθούσε η 

οικονομία.173 Μέχρι το 1994, στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο υπήρχε ένα 

«δυοπώλιο» μεταξύ δύο μεγάλων, συγκεκριμένων τηλεοπτικών σταθμών, οι 

οποίοι εκτός από υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, αποσπούσαν και το 80% της 

τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης. Από το 1994 και εντεύθεν, στο πεδίο του 

τηλεοπτικού ανταγωνισμού εισήχθησαν άλλοι τρεις ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής 

εμβέλειας, η πλειοψηφία των οποίων λειτουργούν μέχρι και σήμερα και 

αποσπούν, στο σύνολο, πάνω από το 80% της τηλεθέασης.174 Παρά το μεγάλο 

ποσοστό τηλεθέασης, εδώ και αρκετά χρόνια, παρατηρείται μία μείωση των 

εσόδων των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της 

ελληνικής αγοράς να υποστηρίξει το πλήθος των τηλεοπτικών σταθμών, που 

λειτουργούν στη χώρα.175 

Η ιδιωτική τηλεόραση έφερε, με την εμφάνισή της, μια νέα κατηγορία 

τηλεοπτικού θεάματος, την «ενημερο-διασκέδαση» (infotainment), η οποία 

συγκροτείται - κυρίως - από ξένες παραγωγές έως και ελληνικές σαπουνόπερες, 

από αθλητικές μεταδόσεις έως και «ριάλιτι».176 Στον τομέα της ενημέρωσης, 

παρατηρείται, συχνά, το φαινόμενο των, μεταξύ άλλων, «κοσμικών ειδήσεων». Ο 

Παπαθανασόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά τρία στοιχεία των δελτίων 

ειδήσεων: οφθαλμολαγνεία, ευτέλεια και κινδυνολογία.177 Συγκεκριμένα, 

αναφορικά με την πολιτική, η τηλεόραση ως Μέσο και ο κερδοσκοπικός τρόπος 

λειτουργίας της, ενισχύουν την καθιέρωση της ενημερω-διασκέδασης ως τον 

                                                           
173 Γιώργος Δαρεμάς, «Πολιτική και Τηλεόραση», στο ηλεκτρονικό περιοδικό Greek Politics 

Journal, 4 Μαρτίου 2004 

 
174 Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο.π., σ. 301 

 
175 Στο ίδιο, σ. 302  

 
176 Στο ίδιο, ο συγγραφέας (σσ. 304 - 305) κάνει μία άκρως ενδιαφέρουσα αναφορά στα 

συγκεκριμένα ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα, αναφέροντας - εν συντομία - ότι η ελληνική 

τηλεόραση, στον τομέα της ψυχαγωγίας προσφέρει πλήθος «εκπομπών συντροφιάς» για τους 

ανθρώπους που μένουν σπίτι και  δεν έχουν άλλη δυνατότητα ψυχαγωγίας, οι οποίες είναι είτε 

πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, είτε απογευματινές ελληνικές ή ξένες τηλεοπτικές σειρές 

συνεχείας, μεταγλωττισμένες ή μη. Παράλληλα, προσφέρει εκπομπές τύπου «ριάλιτι» [ήταν 

αρκετά δημοφιλείς κατά τη δεκαετία 2000 - 2010], οι οποίες «εμπορευματοποιούν» τον άνθρωπο 

και έχουν κατηγορηθεί από το Ε.Σ.Ρ. για προσβολή της προσωπικότητας, μεταξύ άλλων. 

 
177 Στο ίδιο, σ. 304 
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κώδικα αισθητικοποίησης του πολιτικού βίου, με το κοινό να παρακολουθεί 

δραματοποιημένες πολιτικές εκπομπές ή δελτία ειδήσεων.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 222 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η 

Μ.Μ.Ε. και Πολιτική: Συμβίωση, Ανταγωνισμός 

ή Κυριαρχία; 

 

Σε μια εποχή που οι κοινωνικές δομές συνεχώς μεταβάλλονται, που η 

πολιτική ζωή μιας χώρας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή, λόγω των δυσχερών 

οικονομικών και των διεθνών συνθηκών, τελικά η σχέση των Μ.Μ.Ε. με την 

πολιτική είναι σχέση συμβίωσης, ανταγωνισμού ή κυριαρχίας; 

Όταν η πολιτική επικοινωνία, ‘‘περνά’’ από την καθημερινή 

διαπροσωπική συζήτηση στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γίνεται 

λόγος για ενίσχυση ή για κατακερματισμό του δημοσίου διαλόγου; Όταν τα 

Μ.Μ.Ε. αναφέρονται ως η «Τέταρτη Εξουσία» (μάλιστα, ο Μπουκάλας γράφει 

χαρακτηριστικά «Εξουσία είναι τα Μ.Μ.Ε., κι όχι η τέταρτη αλλά, όλο και πιο 

συχνά, η υπέρτατη»),179 τότε δε γίνεται λόγος για σχέση κυριαρχίας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Παντελής Μπουκάλας, «Υποθέσεις», στην εφημερίδα Καθημερινή, 1 Οκτωβρίου 2006  
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3.1 Ο Καθορισμός της Θεματολογίας  των Μ.Μ.Ε.  

  

 Η θεματολογία, ή αλλιώς η ημερήσια διάταξη (agenda - setting) των 

Μ.Μ.Ε. αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνικές των Μέσων Ενημέρωσης. 

Οι ειδήσεις που επιλέγουν να προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε., συμβάλλουν, στο μέγιστο 

βαθμό, στη διαμόρφωση της πολιτικής πραγματικότητας για τους πολίτες.180  

 Η θεματολογία των Μέσων αποτελείται από τρεις επιμέρους διατάξεις: 

Την ημερήσια διάταξη των Μέσων (media agenda), τη δημόσια θεματολογία 

(public agenda) και την πολιτική θεματολογία (policy agenda). Η ημερήσια 

διάταξη των Μ.Μ.Ε. αποτελεί τη διαδικασία με την οποία τα Μ.Μ.Ε. 

επικοινωνούν στο κοινό τη σημασία των διαφόρων θεμάτων, μέσα από την 

ιεράρχησή τους. Η δημόσια θεματολογία αποτελείται από τα δημόσια θέματα τα 

οποία ιεραρχούνται από το ίδιο το κοινό. Ενώ, η πολιτική θεματολογία 

αποτελείται από τις προτεραιότητες των πολιτικών ελίτ, ώστε να εφαρμόσουν 

συγκεκριμένες πολιτικές.181 Τα κριτήρια της επιλογής της ημερήσιας 

θεματολογίας των Μ.Μ.Ε. αναφέρονται ως τα εξής: Επικαιρότητα του γεγονότος, 

εγγύτητα (γεωγραφική, πολιτική, κοινωνική, ή πολιτιστική), μοναδικότητα, 

ταύτιση του κοινού με το γεγονός και κοινωνική θέση των πρωταγωνιστών του 

γεγονότος.182  

Τα επιλεγόμενα θέματα που προβάλλει η ημερήσια διάταξη των Μ.Μ.Ε., 

επιδρούν στο κοινό ως τα πλέον σημαντικά προβλήματα και γεγονότα ενός 

έθνους. Eπομένως, μπορούν να επηρεάσουν τις προτεραιότητες των πολιτών 

σχετικά με τα ζητήματα που είναι σημαντικότερα, έναντι άλλων.183 Από την 

άλλη, τα θέματα στα οποία είτε δε δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, είτε δεν 

προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε., επιδρούν στο κοινό είτε ως θέματα ήσσονος 

σημασίας, είτε το κοινό έχει άγνοια περί αυτών, αντίστοιχα.184 Αναφορικά, με την 

«αποσιώπηση» ορισμένων θεμάτων, πρόκειται για το ζήτημα της «μη-λήψης 

αποφάσεων» (non-decision making), το οποίο τείνει να αποκλείει τα θέματα αυτά 

                                                           
180 Maxwell McCombs, Donald Shaw, «The Agenda-Setting Function of Mass Media», στο 

περιοδικό The Public Opinion Quarterly, τεύχος 36, Καλοκαίρι 1972, σ. 176 

 
181 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 102 

 
182 Χρύσανθος Χρυσάνθου, Μαθήματα Δημοσιογραφίας: Τα Κριτήρια για την Αξιολόγηση, την 

Ιεράρχηση και την Επιλογή των Ειδήσεων, Έλλην, Αθήνα, 2005 

 
183 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 105, ο συγγραφέας (σ. 106), μάλιστα αναφέρει ότι τα Μ.Μ.Ε. δεν 

καταδεικνύουν στο κοινό τι να σκεφτεί, αλλά σχετικά με τι να σκεφτεί, δηλαδή σε ποια θέματα να 

στρέψει περισσότερο την προσοχή του  

 
184 Στο ίδιο, σσ. 100 - 101 
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από τις διαδικασίες σχηματισμού γνώμης και θέλησης της δημόσιας σφαίρας.185 

Για την επίδραση της ημερήσιας θεματολογίας των Μ.Μ.Ε. στο κοινό, σημαντικό 

ρόλο κατέχουν η συνάφεια του θέματος με τα ενδιαφέροντα του κοινού και η 

αβεβαιότητά του απέναντι στο θέμα. Ενώ, ως μεταβλητές, επίσης, ορίζονται: η 

συνολική έκθεση του κοινού στα Μέσα ενημέρωσης, η συχνότητα της 

διαπροσωπικής πολιτικής επικοινωνίας, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

πολιτών και άλλες. Η επιρροή της ημερήσιας θεματολογίας στο κοινό μειώνεται 

όταν το Μέσο στο οποίο εκτίθεται είναι χαμηλής αξιοπιστίας και όταν το κοινό 

δεν θεωρεί ως σημαντικό το θέμα που προβάλλεται, καθώς έχει διαφορετικά 

κριτήρια αξιολόγησης του θέματος από το Μέσο.186 

Αναφορικά με την πορεία της έρευνα σχετικά με την ημερήσια 

θεματολογία των Μ.Μ.Ε., ο Δεμερτζής αναφέρει τις τέσσερις συμπληρωματικές 

φάσεις της έρευνας: Η πρώτη φάση (1970 - 1972) αφορά την επίδραση της 

ημερήσιας διάταξης των Μέσων στους αναποφάσιστους και παθητικούς πολίτες 

εκ του εκλογικού σώματος, δηλαδή την επίδραση της ημερήσιας διάταξης στη 

δημόσια θεματολογία. Στη δεύτερη φάση (1973 - 1976) προστέθηκε η 

«ψυχολογική εξήγηση» του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, για παράδειγμα 

στο πλαίσιο των εκλογών και του εκλογικού σώματος, βρέθηκε η αιτία της 

μεγαλύτερης επιρροής των μηνυμάτων των Μέσων κάποιον ψηφοφόρων, έναντι 

άλλων. Η τρίτη φάση (1976 - 1980), διαφοροποιήθηκε από τις δύο πρώτες, καθώς 

οι ερευνητές δεν ασχολήθηκαν μόνο με ζητήματα που αφορούν το εκλογικό 

σώμα, αλλά συμπεριέλαβαν και τους υποψηφίους στην ημερήσια διάταξη. Τέλος, 

η τέταρτη φάση (1980 έως σήμερα) αφορά τον τρόπο καθορισμού της ημερήσιας 

θεματολογίας των Μ.Μ.Ε., ως εξαρτημένη μεταβλητή.187 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η διαδικτυακή ενημέρωση παίζει σημαντικό 

ρόλο στην καθημερινή ενημέρωση των πολιτών, θα ήταν παράλειψη να μη γίνει 

αναφορά στην διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης στα νέα Μέσα. Η διαφορά 

του καθορισμού της θεματολογίας από τα παραδοσιακά στα νέα Μέσα, έγκειται 

στην μετατόπιση από τη «γραμμική και παθητική διαδικασία ενημέρωσης» 

(περιεχόμενο push) - στα παραδοσιακά Μέσα, στη «μη γραμμική και 

εξατομικευμένη διαδικασία επικοινωνίας» (περιεχόμενο pull) - στα νέα Μέσα.188 

Στα νέα Μέσα, λοιπόν, το ίδιο το κοινό έχει τη δυνατότητα του καθορισμού της 

θεματολογίας, τόσο στο επίπεδο που το ίδιο παράγει ειδήσεις, όσο και στο 

                                                           
185 Στο ίδιο, σ. 102 

 
186 Στο ίδιο, σσ. 110 - 112  

 
187 Στο ίδιο, σσ. 109 - 110 

 
188 Δήμητρα Δημητρακοπούλου, ο.π., σ. 167 
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επίπεδο της παρεχόμενης δυνατότητας σχολιασμού και άσκησης κριτικής στην 

είδηση.189 

 
3.1.1 Τα «Ψευδογεγονότα» στη συγκρότηση της 

Πολιτικής Πραγματικότητας  

 

 Η δημόσια ζωή ‘‘κατασκευάζεται’’ από τα Μέσα Ενημέρωσης.190 Η 

τηλεόραση αποτελεί το κυρίαρχο Μέσο, το οποίο διαμορφώνει τις «πολιτικές 

πραγματικότητες» που διακατέχουν τη δημόσια σφαίρα και που, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δεμερτζής, «οφείλουν την ύπαρξή τους στην ίδια την 

τηλεόραση».191 Οι τρεις κατηγορίες μεσοποιημένων γεγονότων που συντελούν 

στην κατασκευή της πολιτικής πραγματικότητας: τα «ειδησεογραφικά γεγονότα» 

(news events), τα «επικοινωνιακά γεγονότα» (media events) και τα 

«ψευδογεγονότα» (pseudoevents).192 Ενώ, κατά μία άλλη θεώρηση, τα 

«ψευδογεγονότα» αποτελούν μία εκ των τριών στρατηγικών με βάση τις οποίες η 

πολιτική σκηνοθετείται «ως θέατρο».193  

 Αναφορικά με τα «ειδησεογραφικά» και «επικοινωνιακά γεγονότα», η 

τηλεόραση, μέσω του λόγου της εικόνας, ερμηνεύει και αξιολογεί το περιστατικό 

που επιθυμεί να προβάλλει και δευτερογενώς το κατασκευάζει. Στην περίπτωση 

του «ψευδογεγονότος», από την άλλη, δεν υφίσταται κάποιο περιστατικό, αλλά η 

κατασκευή του είναι πρωτογενής και αυτοαναφορική.194 Σύμφωνα με τον 

                                                           
189 Στο ίδιο, σ. 173  
 
190 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 178  

 
191 Στο ίδιο, σ. 222 

 
192 Στο ίδιο, σ. 280, συγγραφέας (σ. 227), δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα για τις τρεις 

κατηγορίες μεσοποιημένων γεγονότων: «Ειδησεογραφικό γεγονός» αποτέλεσε το τροχαίο 

δυστύχημα στο οποίο η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της, «επικοινωνιακό γεγονός» ήταν η 

κηδεία της, ενώ «ψευδογεγονός» αποτέλεσε το διάγγελμα της Βασίλισσας Ελισάβετ με αφορμή το 

θάνατο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα. 

 
193 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., οι άλλες δύο στρατηγικές, σύμφωνα με τους συγγραφείς 

(σ. 120) είναι η προβολή εικόνων και οι «ψευδοπράξεις». 

 
194 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 280 
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Boorstin τα χαρακτηριστικά ενός ψευδογεγονότος είναι τα ακόλουθα: Ένα 

«ψευδογεγονός» δεν είναι ένα αυθόρμητο γεγονός, αλλά ένα γεγονός 

προσχεδιασμένο και σκηνοθετημένο. Συνήθως, λοιπόν, δεν προβάλλει κάποια 

φυσική καταστροφή ή κάποιο δυστύχημα, αλλά μία συνέντευξη. Αποτελεί ένα 

γεγονός, το οποίο έχει, πρωτίστως (αλλά όχι αποκλειστικά) δημιουργηθεί με 

σκοπό να μεταδοθεί στην τηλεόραση και η επιτυχία του τονίζεται στο εύρος των 

Μέσων στα οποία θα προβληθεί ή θα αναπαραχθεί. Σε ένα «ψευδογεγονός» η 

σχετικότητα του χρόνου με την πραγματικότητα είναι πλασματική, ενώ η σχέση 

του με το υποβόσκον πραγματικό γεγονός είναι ασαφής. Μάλιστα, σύμφωνα με 

τον Boorstin, αυτή η ασάφεια είναι που το καθιστά ενδιαφέρον, καθώς, για 

παράδειγμα σε ένα δυστύχημα, το κοινό ενδιαφέρεται να μάθει τις πραγματικές 

συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σε ένα «ψευδογεγονός» το κοινό ενδιαφέρεται 

να μάθει αν όντως συνέβη το γεγονός και ποια ήταν τα κίνητρα για τη δημιουργία 

του.195 Επιπλέον χαρακτηριστικά αποτελούν η επαναληψιμότητά του και η 

εύκολη κατανόησή του, καθώς απευθύνεται στο ‘‘μέσο’’ τηλεθεατή. Αξίζει, 

επίσης, να σημειωθεί ότι τα «ψευδογεγονότα» δεν αφορούν μόνο την πολιτική, 

αλλά και την οικονομία, την κοινωνία και ούτω καθ’ εξής, όμως ιδίως τα πολιτικά 

πρόσωπα δημιουργούν «ψευδογεγονότα», με σκοπό είτε να συγκεντρώνουν το 

ενδιαφέρον, είτε να ‘‘κατευθύνουν’’ το κοινό σε επιλεγμένα, από τους ίδιους, 

ζητήματα ήσσονος σημασίας έναντι άλλων σοβαρότερων.196 Οι δυνατότητες της 

σκηνοθεσίας των «ψευδογεγονότων» είναι απεριόριστες και τα όρια ανάμεσα στα 

εμφανή και μη εμφανή «ψευδογεγονότα» συγκεχυμένα.197 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα «ψευδογεγονότων» αποτελούν οι 

Συνεντεύξεις Τύπου, τα διαγγέλματα, η δενδροφύτευση και άλλες ενέργειες που 

στόχο έχουν να προκληθεί απόηχος από τις πράξεις ή το λόγο των πολιτικών 

προσώπων.198 Παράλληλα, τα «ψευδογεγονότα» εξυπηρετούν τον εμπορευματικό 

χαρακτήρα της ενημέρωσης και επιδίωξη, αναγνωσιμότητας ακροαματικότητας ή 

θεαματικότητας στα αντίστοιχα Μέσα.199 Με βάση τα παραπάνω, η έννοια του 

«ψευδογεγονότος» έχει κατανοηθεί, κατά πολλούς, ως παραπληροφόρηση και 

εσκεμμένη αλλοίωση της αλήθειας, με σκοπό την επιδίωξη οικονομικών, ή άλλων 

συμφερόντων. Ο αντίλογος της προαναφερθείσας προσέγγισης έγκειται στο ότι 

κάθε επικοινωνιακό μέσο δεν αναπαράγει με απόλυτη ακρίβεια την 

πραγματικότητα, καθώς, στην κατασκευή των ειδήσεων παρεμβαίνουν τα 
                                                           
195 Daniel Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Knopf Doubleday 

Publishing Group, New York, 2012, σ. 11 

 
196 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 223 

 
197 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 120 

 
198 Στο ίδιο, σ. 121 

 
199 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 223 
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ιδεολογικά, συναισθηματικά, αξιολογικά και γνωσιακά φίλτρα των 

δημοσιογράφων. Το εκάστοτε επικοινωνιακό μέσο, εν γένει, «δεν αντανακλά την 

αλήθεια, αλλά τη διαθλά».200 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 Στο ίδιο, σσ. 224 - 225 
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3.2 Ο Αποικισμός (;) της Πολιτικής από την 

Επικοινωνία  

 

 Προτού αναφερθούν τα μοντέλα της θεωρίας του αποικισμού της 

πολιτικής από την επικοινωνία, αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στη θεωρία του 

αποικισμού, εν γένει, κατά τον θεμελιωτή αυτής της ιδέας, τον Habermas. O 

Habermas, στα πλαίσια της θεωρίας του για το επικοινωνιακό πράττειν, 

προσπάθησε να εισάγει μία ορολογία που να περιγράφει την «τάση διεύρυνσης 

της κυριαρχίας των κανόνων του οικονομικού, πολιτικού και διοικητικού 

συστήματος στο βιόκοσμο της νεωτερικής κοινωνίας».201 Εντός της κοινωνικής 

σφαίρας του βιοκόσμου τα χρήματα ή η εξουσία, δεν παίζουν ρόλο στη 

διαδικασία επίτευξης της συναίνεσης. Αντίθετα, η συμπεριφορά όσων δε 

μετέχουν στο  πολιτικό - διοικητικό υποσύστημα διαμορφώνεται από τη σχέση 

τους με τα «Μέσα Γενικευμένης Επικοινωνίας», ενώ στο οικονομικό 

υποσύστημα, πρωταρχικό μέσο είναι τα χρήματα. Όμως, εφόσον στο βιόκοσμό 

μας, τα θέματα που πρέπει να επιτευχθούν με τη συναίνεση διαμορφώνονται από 

την εξουσία και τα χρήματα, διαφαίνεται ο αποικισμός του βιοκόσμου μας από 

την πολιτικό - διοικητική και οικονομική, αντίστοιχα, σφαίρα.202 Εν προκειμένω 

λοιπόν, κάνοντας μία αντιστοίχηση του βιοκόσμου με την πολιτική και της 

πολιτικό - διοικητικής και οικονομικής σφαίρας με την Επικοινωνία, μπορούμε να 

αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο τα Μ.Μ.Ε. έχουν εισχωρήσει στις 

αρμοδιότητες της πολιτικής. 

 Τα μοντέλα της θεωρίας του αποικισμού είναι δύο: το κονστρουκτιβιστικό 

και το συνδυαστικό μοντέλο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το 

κονστρουκτιβιστικό μοντέλο «οι απόψεις των Μέσων για τον κόσμο, 

κατασκευάζονται αναγκαστικά από τους πρωταγωνιστές των Μέσων, με τους 

κανόνες των Μέσων». Επεξηγηματικά και αναφορικά με την πολιτική, τίθεται το 

ερώτημα αν οι κατασκευές των Μ.Μ.Ε. για την πολιτική αποδίδουν επαρκώς τα 

χαρακτηριστικά της. Με βάση το συνδυαστικό μοντέλο, από την άλλη, η πολιτική 

οφείλει να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις και τη λογική των Μ.Μ.Ε. Μία άλλη 

προσέγγιση του δεύτερου αυτού μοντέλου, αναφέρει ότι τα Μέσα επηρεάζουν 

τους πολιτικούς ως προς το ποιες αποφάσεις να λάβουν, αντί απλώς να τις 

προβάλλουν. Ενώ, μία τρίτη προσέγγιση περιγράφει την ανάγκη των πολιτικών 

για την επιθυμητή έκθεση στα Μέσα.203 

                                                           
201 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 107 

 
202 Στο ίδιο, σ. 108  

 
203 Στ ίδιο, σσ. 99 - 100 
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 Αν θεωρηθεί ότι, όντως, υφίσταται αποικισμός της πολιτικής από την 

επικοινωνία, η πολιτική εξαρτάται από τους κανόνες των Μ.Μ.Ε., χωρίς βέβαια 

αυτό να σημαίνει ότι έχει απολέσει την πλήρη ταυτότητά της. Η ένσταση που 

διατυπώνεται στην παραπάνω θεώρηση είναι ότι ορισμένες πολιτικές ‘‘ελίτ’’ 

έχουν ‘‘υποταχθεί’’ αυτοβούλως στους κανόνες των Μ.Μ.Ε., στην προσπάθειά 

τους να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η πολιτική.204 Οι Meyer 

και Hinchman θεωρούν ότι ο αποικισμός της πολιτικής από την επικοινωνία, 

υπάρχει και το αιτιολογούν με τα ακόλουθα επιχειρήματα. Αρχικά, ασκείται 

πίεση στο πολιτικό σύστημα από τα Μ.Μ.Ε., σχετικά με τη σκηνοθεσία της 

εικόνας του, πράγμα το οποίο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 

επικοινωνιακής καθημερινότητας της πολιτικής. Επίσης, οι κανόνες της πολιτικής 

επικοινωνίας έχουν καθοριστεί από το σύστημα των Μ.Μ.Ε., πράγμα που 

σημαίνει ότι η πολιτική οφείλει να υπάγεται στους κανόνες και τη γραμματική 

των Μέσων. Ενώ, τέλος, τα πολιτικά στελέχη προσδοκούν στο ότι θα συνδράμουν 

στον τρόπο με τον οποίο τους παρουσιάζουν τα Μέσα, χωρίς βέβαια ποτέ να 

αποκτούν τον πλήρη έλεγχο.205 

 Η ‘‘αντίδραση’’ του πολιτικού συστήματος στον αποικισμό της πολιτικής 

από τα Μ.Μ.Ε. είναι η ενίσχυση και επέκταση των γραφείων δημοσίων σχέσεών 

τους.206 Στην Ελλάδα του σήμερα, τα πολιτικά γραφεία αρκετών πολιτικών 

προσώπων, της πλειοψηφίας των κομμάτων και της εκάστοτε κυβέρνησης, 

αποτελούνται από εξειδικευμένα στελέχη, εποικοινωνιακούς συμβούλους, 

πολιτικούς αναλυτές και δημοσκόπους,207 οι οποίοι εργάζονται, ιδίως μόνο κατά 

τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Το παραπάνω φαινόμενο αποτελεί 

ένδειξη της «επαγγελματοποίησης» της πολιτικής, με κάποια από τα παράγωγά 

του να αποτελούν η προσκόλληση στην επικοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι 

των προεκλογικών εκστρατειών, η παραγωγή δημόσιας πολιτικής και η 

καλλιέργεια της κοινής γνώμης.208 Επίσης, η Κουντούρη σημειώνει το φαινόμενο 

να αξιοποιούνται δημοσιογράφοι σε σημαντικές θέσεις της πολιτικής, με εξέχον 

παράδειγμα την αξιοποίηση του δημοσιογράφου καναλιού της ιδιωτικής 

τηλεόρασης, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου, του 

κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το 2000. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη 

                                                           
204 Στο ίδιο, σ. 114 

 
205 Στο ίδιο, σ. 109 

 
206 Στο ίδιο, σ. 110 

 
207 Πρόδρομος Γιαννάς, «Ο Ρόλος των Συμβούλων Πολιτικής Επικοινωνίας στην Ελλάδα», στο 

επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σ. 154 

 
208 Φανή Κουντούρη, «Η Επικοινωνιακή Διάσταση της Πολιτικής: Η Διαμόρφωση του 

Κομματικού Σκηνικού υπό την Κυριαρχία των Μ.Μ.Ε. στο Δημόσιο Χώρο», στο περιοδικό 

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 35, Ιούλιος 2010, σ. 62 

 



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

63 

 

σημασία που παίζει η επικοινωνία στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ στρατηγικά, 

ο εκπρόσωπος Τύπου, που εν προκειμένω είναι και δημοσιογράφος, αποτελεί 

σημαντική ενίσχυση στο κόμμα, καθώς συμμετέχει στη λήψη των πολιτικών 

αποφάσεων, που σχετίζονται με την καθημερινότητα.209 

Επομένως, σήμερα, η δομή του πολιτικού συστήματος έχει μεταβληθεί 

τόσο, ώστε να είναι σε σύμπλευση με τους κανόνες που ορίζουν τα Μ.Μ.Ε. για 

την κατασκευή της πολιτικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 Στο ίδιο, σσ. 79 - 80 
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3.3 Η Προσωποποίηση  της Πολιτικής   

 

Η προσωποποίηση της πολιτικής είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των 

Μ.Μ.Ε., και συγκεκριμένα της τηλεόρασης, στη δημόσια σφαίρα.210 Προτού 

αναλυθεί, όμως, το φαινόμενο της προσωποποίησης της πολιτικής θα γίνει μια 

γενικότερη αναφορά στο ζήτημα περί οπτικοποίησης της πολιτικής και του 

δημοσίου λόγου. 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο [βλ. Κεφάλαιο 3.2], υπάρχει 

η πεποίθηση ότι η πολιτική εξαρτάται από τους κανόνες των Μέσων. Επομένως, 

πρέπει και να υπακούει στους κανόνες των Μέσων και δε, στους κανόνες της 

τηλεόρασης, η οποία επιβάλλει την οπτικοποίηση της πολιτικής και του δημοσίου 

λόγου. Σήμερα, το μέγιστο μέρος της γνώσης που έχουν οι πολίτες για τη δημόσια 

σφαίρα και την πολιτική προέρχεται από τη «μεσοποιημένη εμπειρία» τους.211 

Σύμφωνα με τους Funkhouser και Shaw, οι τεχνικές212 που χρησιμοποιεί η 

τηλεόραση για την επικοινωνία ενός γεγονότος («συνθετική εμπειρία»), 

διαφέρουν κατά πολύ από την εμπειρία κάποιου αν αντιμετώπιζε ο ίδιος αυτό το 

γεγονός.213 Το αποτέλεσμα της (τηλε)οπτικοποίησης, λοιπόν, είναι διπολικό: Από 

τη μία ο πολίτης έρχεται (σε άμεση, πολλές φορές) επαφή με τα γεγονότα και τις 

πολιτικές εξελίξεις και από την άλλη, η τηλεοπτική εξ’ αποστάσεως μετάδοση δε 

δύναται να αντικαταστήσει τη συμμετοχή του πολίτη στο γεγονός.214  

                                                           
210 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., ο συγγραφέας (σσ. 205 - 208) αναφέρεται στις επιδράσεις της 

τηλεόρασης στην πολιτική επικοινωνία. Συνοπτικά αναφέρει ότι η τηλεόραση επιδρά στην 

πολιτική συμπεριφορά του κοινού και τονίζει ότι «οι πολιτικές επιδράσεις των Μέσων δεν 

ασκούνται απλώς σε ανθρώπους, αλλά σε πολίτες - καταναλωτές». Επεξηγηματικά, (στις δυτικές - 

κυρίως - κοινωνίες) η ιδιότητα του ατόμου, ως μέλους της πολιτικής κοινότητας, συνδέεται με την 

κοινωνική σημασία της κατανάλωσης , η οποία προβάλλεται, στο μέγιστο βαθμό, στα πλαίσια της 

τηλεόρασης. Ο πολίτης, δεν είναι ούτε παθητικός, ούτε ενεργητικός σε σχέση με τα μηνύματα στα 

οποία εκτίθεται. Η κριτική του στάση πρέπει να ερευνάται εντός ορισμένων πλαισίων, το 

ζητούμενο, όμως, τίθεται στη διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων 

από το δέκτη. Ο πολίτης, είτε αποκωδικοποιεί τα μηνύματα και τα εντάσσει στις δικές του 

ρηματικές πρακτικές, είτε δεν έχει την «ερμηνευτική ελευθερία» απέναντι στα Μέσα, πράγμα το 

οποίο συνεπάγεται ότι η σχέση του με τα Μ.Μ.Ε. είναι «άμοιρη κατεξουσιαστικών δεσμεύσεων». 

 
211  Στο ίδιο, σ. 211 

 
212 Στο ίδιο, ο Δεμερτζής (σσ. 211 - 212) περιγράφει τις τεχνικές της τηλεόρασης για την 

επικοινωνία των γεγονότων, σύμφωνα με τους Funkhouser και Shaw, οι οποίες είναι οι εξής: 

Αργή ή γρήγορη αλλαγή της κίνησης, άμεση οπτική επανάληψη ενός γεγονότος, στιγμιαία 

μεταφορά από μία σκηνή σε μία άλλη, απόσπαση ή απομόνωση συγκεκριμένων γεγονότων, 

εναλλαγή της οπτικής γωνίας, συνδυασμός εικόνας και ήχου, πρόσμιξη εικόνων και επινόηση 

γεγονότων, μέσα από τεχνικές εμψύχωσης και γραφικών. 

 
213 Στο ίδιο, σ. 211  

 
214 Στο ίδιο, σ. 215 
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Επιπλέον, στη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, παρατηρείται ένας γενικός 

«εξαμερικανισμός» της πολιτικής ζωής. Δηλαδή, μεγάλο μέρος των πολιτών 

βασίζεται στα Μ.Μ.Ε. και ιδίως στην τηλεόραση για τη διαμόρφωση της 

πολιτικής του γνώμης.215 Μία έκφανση της παραπάνω αντίληψης αποτελεί το 

φαινόμενο της προσωποποίησης της πολιτικής διαδικασίας, στην οποία 

παρατηρείται το να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στους  πολιτικούς - 

πρωταγωνιστές ενός πολιτικού θέματος, παρά στο ίδιο το θέμα. Αυτό, σε ένα 

βαθμό, οφείλεται στο γεγονός ότι στις δυτικές κοινωνίες, η πολιτική ως έννοια 

μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μέσω των πρωταγωνιστών της και της συνολικής 

εικόνας τους.216  

Το καθιερωμένο πλέον φαινόμενο της προσωποποίησης της πολιτικής, 

οφείλεται μεν στη γραμματική της τηλεόρασης, αλλά οφείλεται και στον πολιτικό 

- κομματικό ανταγωνισμό για τη διεκδίκηση της εξουσίας.217 Η εξουσία, σε αυτή 

την περίπτωση, προσωποποιείται, με κυρίαρχη τη θέση του ηγέτη να εκπροσωπεί 

φαντασιακά ολόκληρο το κοινωνικό σώμα218 και να λειτουργεί ως σύμβολο του 

καλού ή του κακού. Μάλιστα, όταν το μήνυμα απευθύνεται σε ένα αδρανές 

πολιτικά κοινό, τότε το ‘‘φαίνεσθαι’’ έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τα 

συζητούμενα πολιτικά θέματα.219 Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι, στο 

πλαίσιο της προσωποποίησης της πολιτικής, οι πολιτικοί, ‘‘χρησιμοποιούν’’ την 

ιδιωτική τους ζωή, ώστε να δείξουν το ‘‘καλό’’ τους πρόσωπο, το πρόσωπο του 

ευτυχισμένου οικογενειάρχη, του σωστού πατέρα και ούτω καθ’ εξής, σύμφωνα 

με τα κοινωνικά πρότυπα.220 

Μέσα από το πλαίσιο της «διαμεσολαβημένης οιωνεί αλληλόδρασης» η 

τηλεόραση δημιουργεί μία «εξ’ αποστάσεως οικειότητα»221 μεταξύ του πολίτη - 

                                                                                                                                                               
 
215 Νίκος Δεμερτζής, «Μ.Μ.Ε. και Πολιτικοί(ή)», στο ηλεκτρονικό περιοδικό, Greek Politics 

Journal, 27 Μαρτίου 2000 

 
216 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 230  

 
217 Στο ίδιο, σ. 231  

 
218 Νίκος Κάπλαντζης, «Το Εξουσιαστικό (Πολιτικό) Πορτραίτο και η Νομιμοποίηση του 

Δημοκρατικού Κανόνα: Μια Εικονολογική Προσέγγιση της σύγχρονης Πολιτικής Επικοινωνίας», 

στο Χριστιάννα Κωνσταντοπούλου, ο.π., σ. 86 

 
219 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 232  

 
220 Πάσχος Μανδραβέλης, «Δημοσιογραφία, Πολιτική και Δεοντολογία: Τέσσερις και ένας Μύθοι 

για τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα», στο επιμ. Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σσ. 87 - 88. 

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας δίνει το παράδειγμα (το οποίο τονίζεται ιδιαιτέρως στα πλαίσια της  

προεκλογικής επικοινωνίας) των προεκλογικών φυλλαδίων των πολιτικών προσώπων, όπου 

μεγάλο μέρος των πολιτικών τυπώνει φωτογραφίες της «ευτυχισμένης οικογένειας» τους. 

 
221 Στο ίδιο, ο Δεμερτζής (σσ. 229 - 230) ορίζει την έννοια της «εξ’ αποστάσεως οικειότητας» ως 

εξής: η πολιτική διαδραματίζεται τόσο στο προσκήνιο (front region - «δημόσιος χώρος»), όσο και 
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τηλεθεατή και του πολιτικού προσώπου. Δηλαδή, ουσιαστικά η τηλεόραση, μέσω 

του ρεαλισμού του οπτικοακουστικού της προϊόντος, καθιστά τους πολιτικούς 

οικεία πρόσωπα στον πολίτη - τηλεθεατή, ο οποίος τείνει να ταυτιστεί 

φαντασιακά μαζί τους. Δημιουργείται, κατά αυτό τον τρόπο, μια απτή μεν, αλλά 

πλαστή οικειότητα.222 Από την πλευρά των πολιτικών προσώπων, με το να 

ακολουθούν πιστά τις τεχνικές της βιομηχανίας του θεάματος, απεκδύονται κατά 

ένα τρόπο τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και καλλιεργούν μονομερώς το 

χαρακτηριστικό τους εκείνο το οποίο είναι ελκυστικό στο χώρο του θεάματος, 

προωθώντας, παράλληλα, την πολιτική και κομματική τους ιδεολογία.223 

Όπως προαναφέρθηκε, όταν αναφέρεται το ζήτημα περί προσωποποίησης 

της πολιτικής, γίνεται απευθείας αντιληπτό ότι το ζήτημα αυτό παρατηρείται στην 

τηλεόραση, η οποία, ως Μέσο βασίζεται, πρωταρχικά, στην εικόνα, στην 

ψυχαγωγία, στη δραματοποίηση και στην «ενημερω - διασκέδαση»224 (η οποία 

μάλιστα θεωρείται αίτιο και αποτέλεσμα της προσωποποίησης της πολιτικής). Σε 

αυτό το πλαίσιο, η πολιτική υπόκειται στους αισθητικούς κώδικες της 

τηλεόρασης, οι οποίοι λίγο έως πολύ είναι γνωστοί: συναισθηματισμός, 

σκηνοθεσία, εναλλαγή πλάνων, τηλεγένεια, χρωματισμός, fast - thinking και 

άλλοι.225 Στο σημερινό ‘‘πολιτισμό της εικόνας’’, λοιπόν, η πολιτική 

επαναπροσδιορίζεται ως στοιχείο αισθητικής, αντί πολιτικής ανάλυσης και 

λογικής επιχειρηματολογίας. Ο λόγος των πολιτικών πρωταγωνιστών στην 

τηλεόραση, αποτελεί απομίμηση της δημόσιας συζήτησης και δεν λαμβάνεται 

στα σοβαρά, καθώς αυτό που παρατηρείται είναι περισσότερο το ‘‘φαίνεσθαι’’, 

αν δηλαδή ο πολιτικός αποπνέει την αίσθηση της εξουσίας και της 

                                                                                                                                                               
στο παρασκήνιο (back region - «ιδιωτικός χώρος»). Η τηλεόραση μεσολαβεί το δημόσιο (με τα 

αποτελέσματα να ονομάζονται «διαμεσολαβημένα δημόσια γεγονότα» - mediated public events) 

με τον ιδιωτικό χώρο (με τα αποτελέσματα να ονομάζονται «διαμεσολαβημένα ιδιωτικά» - 

mediated private) και κατά αυτήν την μεσολάβηση δημιουργείται η «εξ’ αποστάσεως οικειότητα», 

δηλαδή μια μεσολαβημένη δημοσιότητα στην οποία οι πολιτικοί μετέχουν «κατ’ ιδίαν και εξ’ 

αποστάσεως». 

 
222 Στο ίδιο, σσ. 233 - 236 

 
223 Στο ίδιο, σ. 235 

 
224 Στο ίδιο, ο Δεμερτζής (σσ. 222 και 237) χαρακτηρίζει την έννοια της «ενημερω - διασκέδασης» 

(infotainment), ως συνέπεια  της οπτικοποίησης του δημοσίου λόγου. Η «ενημερω - διασκέδαση» 

αποτελεί κώδικα αισθητικοποίησης της πολιτικής, ο οποίος έχει δημιουργηθεί τόσο εξ’ αιτίας του 

κερδοσκοπικού τρόπου λειτουργίας της τηλεόρασης, όσο και λόγω της γραμματικής της 

τηλεόρασης. Ο Δεμερτζής (σ. 222) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η καθιέρωση της «ενημερω - 

διασκέδασης» «δεν είναι άσχετο (sic) από τις στάσεις πολιτκού κυνισμού και αποξένωσης που 

χαρακτηρίζουν το ‘‘αδιάφορο’’ κοινό που παρακολουθεί δραματοποιημένες πολιτικές εκπομπές, 

όχι τόσο γιατί ενδιαφέρεται για την πολιτική, αλλά γιατί αποτελούν μέρος του προγράμματος».  

 
225 Στο ίδιο, σ. 243  
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αποφασιστικότητας.226 Εξ’ ου και παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο να 

αναδεικνύονται ως υποψήφιοι κομμάτων, διάφορα πρόσωπα της βιομηχανίας του 

θεάματος, μεταφέροντας το λειτούργημά τους από την ψυχαγωγία στην πολιτική, 

φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από την Αμερική, από τα μέσα του 20ου αιώνα και 

εντεύθεν.227  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
226 Πάσχος Μανδραβέλης, «Η αβάσταχτη Ελαφρότητα των Ντιμπέιτ», στην εφημερίδα 

Καθημερινή, 11 Σεπτεμβρίου 2015  

 
227 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 237 - 238 και Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 134 
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3.4 Μ.Μ.Ε., Πολιτική και Δημοκρατία  

 

Σύμφωνα με μία αντίληψη, τα Μ.Μ.Ε. κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως 

«βιομηχανία[ς] παραγωγής ιδεών» και κατασκευής τόσο της πολιτικής, όσο και 

της κοινωνικής και πολιτισμικής ιδεολογίας.228 Ενώ, ο Dahlgren τονίζει ότι «η 

δυναμική της δημοκρατίας στον 20ο αιώνα συνδέεται στενά με τις εφαρμογές της 

επικοινωνίας».229 Παρακάτω, θα αναλυθεί κατά πόσο τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. 

συμβάλλουν στην πολιτική και ιδεολογική διαδικασία της «δημοκρατικής 

νομιμοποίησης». 

Αρχικά, ως «δημοκρατική νομιμοποίηση», κατά τον Γκίκα, ορίζεται «η 

γενική συναίνεση του λαού έναντι των θεσμών του κράτους και του πολιτικού 

συστήματος».230 Η «δημοκρατική νομιμοποίηση», εν γένει, προϋποθέτει τη 

διάφανη λειτουργία της δημόσιας σφαίρας και την εγγυημένη λειτουργία της 

ιδιωτικής σφαίρας. Δηλαδή, προϋποθέτει την ελευθέρια του ατόμου και ως 

πολίτη, αλλά και ως ανθρώπου.231 Σύμφωνα με το Dahlgren, οι περισσότεροι 

πολίτες συμφωνούν στο ότι η σημασία των Μ.Μ.Ε. στη διάπλαση του 

δημοκρατικού χαρακτήρα μιας κοινωνίας είναι μέγιστη. Ο ρόλος των Μέσων 

είναι να εκθέτουν την πολιτική (και κοινωνική) πραγματικότητα στους πολίτες, 

μέσα από την παροχή πληροφοριών, την ανάλυση και άλλες τεχνικές. Xωρίς 

αυτές τις τεχνικές των Μέσων, λοιπόν, ολόκληρη η δημόσια σφαίρα και κατ’ 

επέκταση η δημοκρατία θα αποτελούσε ένα πεδίο άγνωστο για την πλειοψηφία 

                                                           
228 Αντώνης Μακρυδημήτρης, «Η Ραδιοτηλεόραση και η ποιότητα της Δημοκρατίας», στην 

εφημερίδα Το Βήμα, 5 Μαρτίου 2000 

 
229 Πωλίνα Ταμπακάκη, «Ο Αντίκτυπος της Πληθώρας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη 

Δημοκρατία: Είναι το Τέλος της Ανεπάρκειας των Μέσων Ενημέρωσης Συμφυρματική Ευλογία 

για τη Δημοκρατία;», στο επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π., σ. 217 

 
230 Βασίλειος Γκίκας, «Δημοκρατική Νομιμοποίηση και Μ.Μ.Ε. στο Θεσμικό Όριο της Διάκρισης 

μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρης 

Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., ο συγγραφέας (σ. 137) δίνει το παράδειγμα της 

εκλογικής διαδικασίας, ώστε να επεξηγήσει περεταίρω το ζήτημα της «δημοκρατικής 

νομιμοποίησης» αναφέροντας ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης που εκλέγεται 

μέσα από τις εκλογές, δεν αφορά μόνο τους ψηφοφόρους της, αλλά όλους όσοι προσέρχονται 

στην εκλογική διαδικασία και, με την ψήφο τους, προσπαθούν να διαμορφώσουν την κυβέρνηση 

και το πολιτικό σύστημα. 

 
231 Στο ίδιο, σ. 138  
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των πολιτών.232 Επομένως, καθίσταται σαφές ότι η ενημέρωση συνδέεται με την 

ποιότητα της δημοκρατίας μιας χώρας.233 

Σύμφωνα με το Neidhard, η πολιτική επικοινωνία πρέπει να εκπληρώνει 

τρεις βασικές ελάχιστες προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η δημοκρατική 

δημόσια σφαίρα: διαφάνεια, επικύρωση, προσανατολισμός. Αναλυτικότερα, η 

επικοινωνία πρέπει να διαθέτει διαφάνεια, να είναι, σε θέση να δίνει σε κάθε 

πολίτη να κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που του παρέχει, μέσα από μία 

διαδικασία πλήρους, ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης, ώστε να είναι 

εφικτή η κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών.  Η λειτουργία 

της επικύρωσης, δίνει τη δυνατότητα ακόμη και στον αναποφάσιστο πολίτη να 

αξιολογεί την ορθότητα της άποψής του στο πλαίσιο των ίδιων ή και 

διαφορετικών αποθεμάτων πληροφόρησης. Επιπλέον, η επικοινωνία οφείλει να 

διαθέτει τη δυνατότητα του προσανατολισμού. Δηλαδή, να διαθέτει διάφορες και 

διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και επιχειρηματολογίας, ώστε να διαμορφώνει 

ορθότερα και αποτελεσματικότερα την κοινή γνώμη.234 

Οι ‘‘απαιτήσεις’’ των πολιτών μίας δημοκρατικής κοινωνίας από τα 

Μ.Μ.Ε. είναι πολλές. Η «δημοκρατία των Μέσων»235, προωθεί την ισότητα στην 

ενημέρωση. Επεξηγηματικά, το δημοκρατικό σύστημα επικοινωνίας δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες, ούτως 

ώστε να λαμβάνουν τις πολιτικές τους [και μη] αποφάσεις, μέσω ενός 

συστήματος που εξυπηρετεί την «αλήθεια [την] πληρότητα [και τη] 

δημοσιοποίηση».236 Το ενιαίο, λοιπόν, αυτό επικοινωνιακό σύστημα ευνοεί τη 

συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και καθιστά προσβάσιμο 

τον εθνικό ή διεθνή πολιτικό βίο σε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, που σε άλλη 

περίπτωση ενδέχεται να ήταν αδρανής.237 Επιπροσθέτως, η ελευθερία στην 

ενημέρωση, η πολυφωνία, η ανεξαρτησία και η δεοντολογία προβάλλονται ως τις 

τέσσερις προϋποθέσεις για την ενημέρωση, η οποία υφίσταται σε ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα.238 Επιπλέον, κατά το McNair μια υγιής δημοκρατία δίνει 

                                                           
232 Peter Dahlgren «The Transformation of Democracy?», στο Barrie Axford, Richard Huggings, 

New Media and Politics, Sage Publications, London, 2001, σσ. 64 - 65 

 
233 Μαρίνα Ρήγου, «Έλλειμμα Ενημέρωσης, Έλλειμμα Δημοκρατίας», στο επιμ. Κώστας Ζώρας, 

Άννα Πναγιωταρέα, Δημήτρης Ποταμιανός, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, ο.π., σ. 229 

 
234 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σσ. 50 - 53 

 
235 Ο όρος χρησιμοποιείται από τους Thomas Meyer, Lew Hinchman, στο βιβλίο τους Από τη 

Δημοκρατία των Κομμάτων στη Δημοκρατία των Μ.Μ.Ε. 

 
236 Noam Chomsky, ο.π., σ. 9 

 
237 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 211 

 
238 Μαρίνα Ρήγου, ο.π., σ. 228 
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τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της να γνωρίζει ποιοι τον κυβερνούν, να 

αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, μέσα από 

διαφανείς διαδικασίες και να του δίνει την εφικτότητα λόγου και άσκησης 

κριτικής.239 

Από την άλλη, ‘‘υποχρέωση’’ των ίδιων των πολιτών μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας, ώστε να διασφαλίσουν ότι η «δημοκρατία των Μέσων» θα παραμείνει 

δημοκρατική, είναι ο έλεγχος του συστήματος των Μέσων και η κατανόηση των 

μεθόδων που χρησιμοποιεί για την πολιτική ενημέρωση. Με άλλα λόγια, καθότι η 

σκηνοθεσία είναι βασική για την οποιαδήποτε μορφής επικοινωνία, οι χρήστες 

του εκάστοτε Μέσου θα πρέπει να επιδιώκουν τη στοιχειώδη κατανόηση των 

«κωδικών» και της «γλώσσας» του.240 Επίσης, παρά τις πεποιθήσεις που 

κυριαρχούν σχετικά με το ότι τα Μ.Μ.Ε. προκαθορίζουν (μέσω τεχνικών όπως η 

δραματοποίηση των γεγονότων ή η παροχή των ειδήσεων ως ψυχαγωγία, η 

‘‘εμμονή’’ με την τηλεθέαση/ακροαματικότητα/αναγνωσιμότητα και άλλες) τις 

ειδήσεις και πληροφορίες που λαμβάνει ο πολίτης, με αποτέλεσμα να 

‘‘χειραγωγείται’’ από τα Μέσα, υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος έγκειται στο ότι το 

κοινό δεν έχει μια «ενιαία ατομικότητα», αλλά εξαρτάται μεμονωμένα από το 

κάθε άτομο πως θα ερμηνεύσει την κάθε είδους πληροφορία που λαμβάνει.241 Η 

γνώση, εν γένει, θεωρείται εξουσία και η άγνοια απειλή τη δημοκρατία, καθώς 

υπάρχει η πεποίθηση ότι οι απληροφόρητοι πολίτες αποδυναμώνονται εύκολα. 

Μάλιστα, κατά τον Webster η πληροφόρηση θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για 

την κατανόηση και συμμετοχή στη δημόσια ζωή.242 

 Για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. σε μια μεταβαλλόμενη 

δημοκρατία, πρέπει να καθίστανται σαφείς οι έξι συνθήκες που είτε έχουν ήδη 

μεταβάλλει, είτε μεταβάλλουν το επικοινωνιακό πεδίο: η εμπορευματοποίηση, η 

συγκέντρωση [βλ. υποκεφάλαιο 2.2.1], η απορρύθμιση [βλ. κεφάλαιο 2.1], η 

παγκοσμιοποίηση [βλ. κεφάλαιο 2.2], ο πολλαπλασιασμός και η ψηφιοποίηση 

[βλ. κεφάλαιο 2.4].243 Αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό, σήμερα παρέχονται 

περισσότερες επιλογές ενημέρωσης, σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Μετά το 1980 ολοένα και περισσότερα κανάλια έκαναν την εμφάνιση τους στις 

                                                           
239 Brian McNair, Matthew Hibberd, «Mediated Access. Political Broadcasting, the Internet and 

Democratic Participation» στο επιμ. Gregory Ferrel Lowe, Taisto Hujanen, Broadcasting and 

Convergence: New Articulations of the Public Service Remit, Nordicom, Goteborg, 2003, σσ. 270 

- 272 

 
240 Στο ίδιο, σσ. 212 - 213 

 
241 Πωλίνα Ταμπακάκη, ο.π., σσ. 223 - 224 

 
242 Frank Webster, «Δικτυακές Προκλήσεις: Η Δημοκρατία στην Εποχή της Πληροφορίας», στο 

επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π., σ. 153 

 
243 Peter Dahlgren, ο.π., σ. 69 
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τηλεοπτικές οθόνες, ο αριθμός των περιοδικών έχει αυξηθεί θεαματικά σε σχέση 

με τις προηγούμενες δεκαετίες και το διαδίκτυο παρέχει έναν αναρίθμητο αριθμό 

πληροφοριών στους χρήστες του. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αφθονία των παρεχόμενων 

ειδήσεων και πληροφοριών στους πολίτες.244 Πως όμως αυτή η αφθονία 

σχετίζεται με τη δημοκρατία; Αρχικά, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πληθώρα των 

Μ.Μ.Ε. και κατ’ επέκταση των πληροφοριών, οφείλεται για τη διάκριση ανάμεσα 

σε «επικοινωνιακά πλούσιους» και «επικοινωνιακά φτωχούς», η οποία έχει 

αντιδημοκρατικές επιπτώσεις245, καθώς κατά αυτόν τον τρόπο δεν προωθείται η 

προαναφερθείσα «ισότητα στην ενημέρωση». Μπορεί το ζήτημα της 

πληροφόρησης να αποτελεί βασικό ‘‘συστατικό’’ μιας δημοκρατικής κοινωνίας, 

όμως στην «εποχή της πληθώρας των Μ.Μ.Ε.» η μέγιστη ποσότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών δεν σημαίνει ότι παράγει τη βέλτιστη πληροφόρηση, 

καθώς τεράστιες ποσότητες εκ των διαθεσίμων πληροφοριών είναι ασήμαντης 

αξίας.246 Βέβαια, αυτό αποτελεί ζήτημα το οποίο εναπόκειται στην  κρίση κάθε 

μεμονωμένου πολίτη και στη δυνατότητα επιλογής του μεταξύ των παρεχόμενων 

ειδήσεων και πληροφοριών.247 

 Στο πεδίο της αλληλεπίδρασης της δημοκρατίας με την ενημέρωση, η 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης248, αποτελεί σημαντικό στοιχείο εξέτασης, καθώς 

η κοινή γνώμη, δηλαδή οι «άτυπες εκδοχές του λαού», μπορούν να 

λειτουργήσουν ως έρεισμα για την πολιτική συμμετοχή.249 Η κοινή γνώμη σε ένα 

δημοκρατικό καθεστώς εκφράζεται, πρωτίστως, από τη διαδικασία των εκλογών 

και των δημοψηφισμάτων, επιπλέον από τις απεργίες και τις διαδηλώσεις και 

                                                           
244 Στο ίδιο, σσ. 72 - 73 

 
245 Πώλίνα Ταμπακάκη, ο.π., σ. 225 

 
246  Frank Webster, ο.π., σ. 155, ο συγγραφέας (σ. 155), μάλιστα, αναφέρει αυτού του είδους τις 

πληροφορίες ως «junk information», αντιστοιχώντας τες με το άφθονο, αλλά χαμηλής θρεπτικής 

αξίας, φαγητό (junk food) 

 
247 Πώλίνα Ταμπακάκη, ο.π., σ. 226 

 
248 Jacques Gerstle, ο.π., ο συγγραφέας (σσ. 129 - 134) αναφέρεται στις τρεις κατηγορίες 

διάκρισης της κοινής γνώμης, κατά τους Entman και Herbst (2001): Στην «ενεργοποιημένη κοινή 

γνώμη» (activated public opinion), η οποία πρόκειται για τις απόψεις ενημερωμένων και 

‘‘στρατευμένων’’ ιδεολογικά πολιτών, τη «λανθάνουσα κοινή γνώμη» (latent public opinion), η 

οποία πρόκειται για τη γνώμη πολιτών με μεταβλητές και επιφανειακές απόψεις που - ουσιαστικά 

- αποφασίζουν τι θα απαντήσουν τη στιγμή που τους τίθεται η ερώτηση και τη «διακρινόμενη 

κοινή γνώμη» (perceived public opinion) ή «διακριτή πλειοψηφία», η οποία πρόκειται για μία 

υποτιθέμενη κοινή γνώμη, η οποία κατασκευάζεται από τα Μ.Μ.Ε. 

 
249 Κλειώ Κεντερελίδου, «Δημοσκοπήσεις: Γοητεία, Κριτική και Προσδοκίες», στο επιμ. Χρήστος 

Φραγκονικολόπουλος, ο.π., σ. 159 
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τέλος, από τις δημοσκοπήσεις.250 Οι δημοσκοπήσεις, τα τελευταία χρόνια, 

ανάγονται ως ένα από τα βασικότερα εργαλεία πληροφόρησης, τόσο για τους 

κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς οργανισμούς, όσο και για τους ίδιους 

τους πολίτες. Από τις δημοσκοπήσεις αντλούνται στοιχεία, σχετικά με τις 

επιλογές, τις αντιλήψεις και τις διακυμάνσεις των απόψεων των πολιτών,251 τα 

οποία αποτυπώνονται στατιστικά  και συνήθως προβάλλονται από τα Μέσα 

Ενημέρωσης.252  

  
3.4.1 Η Δημοκρατία στην Εποχή του Διαδικτύου  

 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των 

Μ.Μ.Ε. σε μια μεταβαλλόμενη δημοκρατία, πρέπει να καθίσταται σαφής, μεταξύ 

άλλων η συνθήκη της ψηφιοποίησης. Σε μια δημοκρατική κοινωνία που 

μεταβάλλεται, η αλληλεπίδραση του διαδικτύου με τη δημοκρατία εμφανίζεται ως 

ένα αμφιλεγόμενο μεν, αλλά μεγίστης σημασίας ζήτημα, το οποίο θα αναλυθεί 

ακολούθως.   

Ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στη σύγχρονη εποχή, είναι ο όρος 

της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας». Σε μία εποχή που το ενδιαφέρον των πολιτών 

για την πολιτική και τις διαδικασίες της μειώνεται, η «ηλεκτρονική 

δημοκρατία»253 έρχεται να ‘‘θεραπεύσει’’ αυτό το ζήτημα,254 καθώς πιστεύεται 

ότι με τη συμβολή της τεχνολογίας και, εν προκειμένω, του διαδικτύου θα 

                                                           
250 Patrick Champagne, Η Κατασκευή της Κοινής Γνώμης. Το Νέο Πολιτικό Παιχνίδι, Πατάκης, 

2004, σ. 132 

 
251 Κλειώ Κεντερελίδου, ο.π., σ. 162 

 
252 Κωνσταντίνος Μπάσιος, «Η Πολιτική Δημοσκόπηση ως ένα ακόμα Σύμπτωμα (Ιδιαίτερης) 

Ελληνικής Πολιτικής Παθογένειας», στο ηλεκτρονικό περιοδικό Greek Politics Journal, 

Φεβρουάριος 2004 

 
253 Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, «Έξι Τεκμήρια Ασυμβατότητας μεταξύ Δημοκρατίας και 

Διαδικτύου: Εξουσία και Ψηφιακά Μυθεύματα», στο επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π. και Νίκος 

Δεμερτζής, ο.π., η συγγραφέας (σ. 171) αναφέρεται στην «ηλεκτρονική δημοκρατία» και με τους 

όρους: «κυβερνοδημοκρατία» και «τηλεδημοκρατία», ενώ ο Δεμερτζής (σ. 432) την αναφέρει ως 

«ηλεκτρονική αγορά του δήμου» 

 
254 Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σ. 171 
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επιτευχθεί μια λειτουργική διεύρυνση της δημόσιας σφαίρας.255 Η Ρήγου 

αναφέρει χαρακτηριστικά «η τεχνολογική δομή του διαδικτύου δίνει, για πρώτη 

φορά μετά την εξαφάνιση της πόλης - κράτους, τη δυνατότητα λειτουργίας μιας 

άμεσης δημοκρατίας».256 Από την άλλη, υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος 

συνοψίζεται στο ότι η πεμπτουσία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, δηλαδή η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν μπορεί - σε καμία περίπτωση - να 

αντικατασταθεί από το διαδίκτυο.257 

Αναλυτικότερα, το διαδίκτυο έχει το χαρακτηριστικό να παρέχει άμεση 

ενημέρωση από τοπικά έως διεθνή ζητήματα. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη 

δυνατότητα της διάδοσης της ‘‘κουλτούρας’’ του δημοκρατικού διαλόγου από 

κοινωνία σε κοινωνία και τη διαμόρφωση πολιτικής άποψης για ζητήματα που 

ενδέχεται να υπάρχουν πέρα από τα γεωγραφικά όρια ενός κράτους. Κατά αυτό 

τον τρόπο, ο χρήστης του διαδικτύου ενεργοποιείται πολιτικά, μέσα από το 

πλαίσιο της αλληλοενημέρωσης, χωρίς να έχει, βέβαια, πάντα τη δυνατότητα 

πολιτικής δράσης,258 αλλά έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες ελεύθερης και 

ευέλικτης διάδρασης, χωρίς κοινωνικούς ή τοπικούς περιορισμούς. Έτσι, το 

διαδίκτυο εμφανίζεται ως το Μέσο εκείνο που θα καταφέρει να ξεπεράσει το 

δημοκρατικό έλλειμμα της «Δημοκρατίας των Μέσων» και θα δημιουργήσει ένα 

καθεστώς «ημι-άμεσης» δημοκρατίας, μέσα από την πρόσβαση κάθε πολίτη στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.259 Παράλληλα, σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα 

Μ.Μ.Ε., τα οποία έχουν κοινό τόπο τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, άρα και την 

ελεγχόμενη δημοσιότητα, το διαδίκτυο αποτελεί μια «εναλλακτική δημόσια 

σφαίρα». Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης δημοσιότητας του διαδικτύου, 

λοιπόν, η δημόσια σφαίρα ενισχύεται, καθώς το διαδίκτυο δεν αναπαράγει απλά 

το λόγο των υπολοίπων Μ.Μ.Ε., αλλά μέσω της δομής του, παρέχεται η ευκαιρία 

της πολύπλευρης ενημέρωσης και διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, ως βασική 

διαδικασία επικοινωνίας,260 ενώ είναι πολλά τα παραδείγματα όπου το διαδίκτυο 

                                                           
255 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σ. 432 

 
256 Μαρίνα Ρήγου, «Η Δημοκρατία στην Εποχή του Διαδικτύου», στο επιμ. Ρόη 

Παναγιωτοπούλου, ο.π., σ. 247 

 
257 Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σ. 172 

 
258 Γιώργος Μανιάτης, «Από την Άμεση στην Ψηφιακή Δημοκρατία», στο επιμ. Ρόη 

Παναγιωτοπούλου, ο.π., σσ. 204 - 206 

 
259 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σσ. 183 - 184 

 
260 Μαρίνα Ρήγου, ο.π., σσ. 243 - 244  
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προσφέρεται ως εργαλείο των πολιτών για την οργάνωση των κινητοποιήσεών 

τους.261  

Αντίθετα, υπάρχουν θεωρήσεις που υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο δεν 

είναι ικανό να αποτελέσει κύριο πεδίο οργάνωσης της δημοκρατίας. Αρχικά, το 

διαδίκτυο αποτελεί σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα, ένα είδος 

‘‘πολυτέλειας’’, καθώς αποτελεί ένα ιδιωτικό Μέσο, το οποίο, μάλιστα, βασίζεται 

σε οικονομικά κριτήρια. Επομένως, κατά αυτή την αντίληψη, το διαδίκτυο, ως 

Μέσο, δεν βασίζεται στη δημοκρατική αρχή της ισότητας262 και παρατηρείται ένα 

«ψηφιακό χάσμα», το οποίο αντανακλά, όχι μόνο τις εθνικές και διεθνείς 

ανισότητες,263 αλλά και τις γνωσιακές ικανότητες του μεμονωμένου ατόμου.264 

Επίσης, εμφανίζεται το ζήτημα της παραβίασης της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό 

κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ εύκολο, στη σύγχρονη εποχή, να 

συλλέγονται πληροφορίες κάθε είδους από τους χρήστες διαδικτυακών 

ιστοτόπων,265 οι οποίες μάλιστα ενδέχεται και να εμπορευματοποιούνται,266 ενώ 

παράλληλα να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα μηνυμάτων.267 Όπως αναφέρθηκε 

στο κεφάλαιο 2.4, το διαδίκτυο αποτελεί το μόνο Μέσο στο οποίο δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου. Έτσι, η απρόσωπη ανωνυμία στα πλαίσια του διαδικτύου 

και η γενική άγνοια της ταυτότητας των χρηστών, δεν προσδίδουν τον 

απαιτούμενο δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο.268 Επιπλέον, υπάρχουν πολλές 

θεωρήσεις που αναφέρουν ότι η ανάπτυξη της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας» θα 

σημάνει το τέλος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως τη γνωρίζουμε 

σήμερα, καθώς θα αποδυναμωθούν οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής και 

κομματικής δημοκρατίας. 269 

                                                           
261 Μαρίνα Ρήγου, «Ανοικτή διακυβέρνηση: Η εφαρμογή του opengov.gr», στο περιοδικό 

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τεύχος 24, Άνοιξη 2010, σ. 

104 

 
262 Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σσ. 174 - 176 

 
263 Jacques Gerstle, ο.π., σ. 296  

 
264 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 185 

 
265 Μαρίνα Ρήγου, ο.π., σ. 249, η συγγραφέας (σσ. 249 - 250) αναλύει  διεξοδικότερα το ζήτημα, 

αναφερόμενη στην παραβίαση της ιδιωτικότητας από ομοσπονδιακές κυβερνητικές ιστοσελίδες. 

Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία του 2001, πάνω από 60 ιστοσελίδες είχαν τη δυνατότητα να 

ανιχνεύουν, λεπτομερώς όλες τις κινήσεις των επισκεπτών της στο διαδίκτυο, μέσω των 

«σταθερών ιχνηλατών» (cookies) που χρησιμοποιούσαν. 

 
266 Στο ίδιο, σ. 251 

 
267 Σοφία Καϊτατζή - Γουίτλοκ, ο.π., σσ. 185 - 186 

 
268 Στο ίδιο, σ. 187  

 
269 Thomas Meyer, Lew Hinchman, ο.π., σ. 184 
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Στο πλαίσιο του λόγου που υποστηρίζει το ζήτημα της «ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας», έγκειται σε ζήτημα μεγάλης σημασίας να αναφερθούν οι εικονικές 

- ψηφιακές κοινότητες. Με την έλευση του διαδικτύου, η συλλογική ταυτότητα 

και η κοινωνική αλληλόδραση, αποτελούν έννοιες οι οποίες, τα τελευταία τριάντα 

χρόνια, έχουν επαναπροσδιοριστεί από τη δημιουργία των ψηφιακών κοινοτήτων, 

οι οποίες αποτελούν ένα νέο χώρο δημόσιας συζήτησης και δράσης.270 Στην 

εποχή που οι πραγματικές κοινότητες γίνονται περισσότερο μεσοποιημένες και 

λιγότερο άμεσες, οι πλουραλιστικές ψηφιακές κοινότητες δομούνται στη βάση 

κοινών ενδιαφερόντων, ιδεολογίας και συναισθημάτων, ενός «νοηματοδοτημένου 

εμείς».271 Στις εικονικές κοινότητες, ο χρήστης αποκτά την αίσθηση του 

‘‘ανήκειν’’.272 Στο πεδίο της πολιτικής συμμετοχής, παρατηρείται η απευθείας 

συμμετοχή του πολίτη καθώς και η συλλογική δράση, στον εκάστοτε τομέα που 

τον ενδιαφέρει, μέσω των κοινωνικών δικτύων.273 Εν πράξει, ο Δεμερτζής 

αναφέρεται σε έρευνα,274 στην οποία παρατηρήθηκε ότι οι ψηφιακές πολιτικές 

κοινότητες και οι ‘‘πραγματικές’’ πολιτικές ομάδες λειτουργούν με άμεση, ενδο-

ομαδική επικοινωνία και εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων 

είναι: Η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την πολιτική, οι ‘‘στρατηγικές’’ 

που αναπτύσσουν σχετικά με την εισαγωγή νέων μελών και άλλα.275 Βέβαια, η 

αντίθετη άποψη σχετικά με τις ψηφιακές κοινότητες, συμπυκνώνεται στο εξής 

ερώτημα: Τι συμβαίνει όταν οι πραγματικές κοινότητες υποκαθιστώνται από τις 

ψηφιακές, στο πεδίο της πολιτικής;276 Επιπροσθέτως, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι 

ψηφιακές κοινότητες δεν αναδεικνύουν τη δημόσια σφαίρα, αλλά αντίθετα την 

υπονομεύουν, καθώς δε δύναται να υπάρξει διαδικασία που να αντιπροσωπεύει τη 

                                                           
270 Κατερίνα Διαμαντάκη, «Κοινότητες του Διαδικτύου. Μια Ηλεκτρονική Δημόσια Σφαίρα;», στο 

επιμ. Ρόη Παναγιωτοπούλου, ο.π., σσ. 407 - 409, η συγγραφέας (σ. 409) αναφέρει τις μεταβολές 

που υφίσταται η δημόσια σφαίρα. Στο πλαίσιο των αστικών κοινωνιών, η δημόσια συζήτηση 

μεταφέρεται από το δημόσιο χώρο στη δημόσια σφαίρα των Μέσων. Έτσι, με την εμφάνιση των 

Μ.Μ.Ε. η δημόσια σφαίρα, από τα «καφενεία και τα σαλόνια» και τους «δρόμους και τις 

πλατείες» του 18ου - 20ου αιώνα, μεταφέρθηκε, αρχικά στις εφημερίδες και μετέπειτα στην 

τηλεόραση. Αντιστοίχως, σήμερα έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο.  

 
271 Στο ίδιο, σ. 411 - 412 

 
272 Στο ίδιο, σ. 414 

 
273 Lance Bennett, «The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing 

Patterns of Participation», στο περιοδικό The Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, Νοέμβριος 2012, τεύχος 644, σ. 21 

 
274 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., ο συγγραφέας (σ. 433) αναφέρεται σε «πρόσφατη» έρευνα στις Η.Π.Α., 

στην οποία αναλύθηκαν 5.611 μηνύματα στο USENET 

 
275 Στο ίδιο, σσ. 433 - 434  

 
276 Γιώργος Μανιάτης, ο.π., σ. 206 
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θέληση της πλειοψηφίας, εντός των ψηφιακών κοινοτήτων, λόγω του ιδιαίτερου 

καθεστώτος τους περί ανωνυμίας.277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Νίκος Δεμερτζής, ο.π., σσ. 436 - 437  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα Πτυχιακή Εργασία, με τίτλο «Ο Λόγος 

των Μ.Μ.Ε.: Πολιτική και Επικοινωνία στις Σύγχρονες Συνθήκες», θα ήθελα να 

επισημάνω μερικές συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά με τα 

προαναφερθέντα. 

 Η πολιτική επικοινωνία αποτελεί ένα πεδίο διεπιστημονικής διερεύνησης. 

Ακόμη και σήμερα, δεν έχει καταστεί σαφές, εάν ανήκει στον τομέα της 

πολιτικής επιστήμης ή εάν αποτελεί κλάδο των σπουδών επικοινωνίας, ζήτημα το 

οποίο λιγοστή σημασία έχει, καθώς η αναγκαιότητα της μελέτης της, είναι 

μεγαλύτερη. Θεωρείται ότι στην Ελλάδα η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας δεν 

έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ολόκληρο το εύρος της. Όμως μια επιστήμη τόσο 

πολύπλοκη όσο η πολιτική επικοινωνία, η οποία συνδυάζει τη μελέτη πολλών και 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, καθώς και μια επιστήμη η οποία 

εξελίσσεται συνεχώς και μάλιστα, στη σύγχρονη εποχή, με ταχύτατους ρυθμούς, 

είναι επόμενο να αποτελεί μία ‘‘αναπτυσσόμενη’’ επιστήμη. Για να καθιστώ 

περισσότερο σαφής, τα προηγούμενα χρόνια τα ‘‘όρια’’ της πολιτικής 

επικοινωνίας ήταν περιορισμένα. Η επιστήμη επικεντρωνόταν, ιδίως, στα  

ζητήματα που αφορούσαν τη μελέτη της προπαγάνδας, των προεκλογικών 

εκστρατειών και την ανάλυση του πολιτικού λόγου, καθώς οι οικονομικές, 

τεχνολογικές και πολιτικές δομές ήταν σταθερές. Αντίθετα, στις σύγχρονες 

συνθήκες παρατηρείται έντονη οικονομική ύφεση, αλλαγή του πολιτικού 

σκηνικού, αποδυνάμωση των κομματικών ταυτοτήτων, στον τομέα των Μ.Μ.Ε., 

επίσης, υπάρχει το ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των Μέσων 

Ενημέρωσης, η εμφάνιση των νέων Μέσων και άλλα φαινόμενα, τα οποία 

απαίτησαν και απαιτούν την περεταίρω μελέτη του επιστημονικού πεδίου της 

πολιτικής επικοινωνίας. 

 Σημαντικό ζήτημα, για το οποίο αξίζει να γίνει αναφορά είναι το ζήτημα 

του σύγχρονου πολιτικού λόγου. Δε θα επικεντρωθώ τόσο στην ανάλυση του 

επικοινωνιακού πολιτικού λόγου, αυτή καθ’ εαυτή, όσο στο Μέσο στο οποίο 

διεξάγεται, ως επί το πλείστον, η πολιτική διαβούλευση, το οποίο είναι η 

τηλεόραση. Ο επικοινωνιακός πολιτικός λόγος, στη σύγχρονη εποχή, έχει 

προσλάβει τα χαρακτηριστικά του (σύμβολα, αισθητικοί επικοινωνιακοί κώδικες 

και ούτω καθ’ εξής) από τη γραμματική του Μέσου στο οποίο κατεξοχήν 

προβάλλεται. Μάλιστα η γραμματική της τηλεόρασης, δεν επηρεάζει μόνο το 

δημόσιο πολιτικό λόγο, αλλά και την εικόνα των πολιτικών προσώπων. Η 



Ο Λό γος  των Μ.Μ.Ε .  :  Πο λιτ ική και  Επικο ινωνία στ ι ς  Σύγχρο νες  Συνθήκες  

  

Νικηφό ρου Μαρία -  Ελένη  

78 

 

προσωποποίηση της πολιτικής εμφανίζεται, όχι μόνο ως η ‘‘τυφλή υποταγή’’ των 

πολιτικών προσώπων στη βιομηχανία του θεάματος, αλλά και ως ένας τρόπος να 

προάγουν την πολιτική και κομματική τους ιδεολογία, μέσα από την τηλεόραση. 

Παρενθετικά, αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι η εμπιστοσύνη των 

πολιτών στην τηλεόραση ολοένα και μειώνεται.278  

 Η μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην τηλεόραση και η, εν γένει, 

‘‘απαξίωση’’ των παραδοσιακών Μέσων, οφείλεται - λίγο έως πολύ - στην 

εμφάνιση των νέων Μέσων. Η αμφίδρομη επικοινωνία των χρηστών του 

διαδικτύου, φαντάζει περισσότερο ελκυστική από την απλή μετάδοση 

μηνυμάτων, που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. Επίσης, για κάποιους το 

διαδίκτυο θεωρείται ως το πλέον δημοκρατικό Μέσο Ενημέρωσης, καθώς - 

μεταξύ άλλων - δίνει τη δυνατότητα πολύπλευρης πληροφόρησης. Τους 

τελευταίους μήνες, στην Ελλάδα, γινόταν καθημερινά αντικείμενο συζήτησης, 

μία διαδικτυακή πλατφόρμα. Αναφέρομαι στην, πλέον, γνωστή σε όλους μας 

ιστοσελίδα του Avaaz279, η οποία έχει κινηματικό χαρακτήρα και ουσιαστικά 

αποτελεί μια ψηφιακή κοινότητα. Με την αναφορά αυτή, επιθυμώ να 

επικεντρωθώ στη συμβολή του διαδικτύου στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μέσα 

από παρεμφερείς ενέργειες, το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα, όχι μόνο 

ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και έμμεσης πολιτικής δράσης σε όλους τους 

πολίτες των δημοκρατικών χωρών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής, κοινωνικής, 

οικονομικής θέσης. 

 Η πληροφόρηση, αναμφίβολα, αποτελεί βασικό συστατικό της 

δημοκρατίας. Τα Μ.Μ.Ε., η δημοκρατία και η πολιτική, είναι τρία αλληλένδετα 

‘‘στοιχεία’’. Αυτή η θεώρηση επιχειρηματολογείται από το γεγονός ότι σε ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα παρέχεται ελεύθερη, διαφανής, πολύπλευρη και 

δημοκρατική ενημέρωση, η οποία οδηγεί στην διαμόρφωση της πολιτικής 

ιδεολογίας των πολιτών. Από την άλλη, ένα μη δημοκρατικό πολίτευμα, μπορεί 

να ποδηγετεί τα Μ.Μ.Ε. και, κατά συνέπεια και τις πολιτικές πεποιθήσεις των, αν 

μη τι άλλο, μη ελεύθερων πολιτών. Στις σύγχρονες δημοκρατίες, όμως, η 

                                                           
278 Νίκος Δεμερτζής, Βασιλική Παπλιάκου, «Πολιτικός Κυνισμός, Πολιτική Συμμετοχή και 

Μ.Μ.Ε.: Μια Συγκριτική Ανάλυση, στο επιμ. Παναγιώτης Καφετζής, Θωμάς Μαλούτας, Ιωάννα 

Τσίγκανου, ο.π., οι συγγραφείς (σ. 169) παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας (πηγή 

Ευρωβαρόμετρο) σχετικά με την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην τηλεόραση, αλλά και σχετικά 

με την ημερήσια παρακολούθηση τηλεοπτικών ειδήσεων: Το 1999 η εμπιστοσύνη των πολιτών 

στην τηλεόραση κατέχει ποσοστό 61% επί του συνόλου των ερωτηθέντων, ενώ, μερικά μόνο 

χρόνια αργότερα, το ποσοστό εμφανίζεται σαφώς μειωμένο. Δηλαδή, το 2001 και 2003, το 

ποσοστό των ελλήνων που έχουν εμπιστοσύνη στην τηλεόραση ανέρχεται στο 48% και τις δύο 

χρονιές. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει και η ημερήσια παρακολούθηση τηλεοπτικών 

ειδήσεων, καθώς το 1999 το πολύ υψηλό ποσοστό του 82% των Ελλήνων παρακολουθεί 

τηλεοπτικές ειδήσεις, ενώ μόλις δύο χρόνια αργότερα το ποσοστό μειώνεται κατά, περίπου 20 

μονάδες. Δηλαδή, το 2001, το ποσοστό των ερωτηθέντων που παρακολουθούν ημερησίως 

τηλεοπτικές ειδήσεις, ανέρχεται στο 65%.  

 
279 http://www.avaaz.org/el/ 
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πληροφόρηση που παρέχεται από τα Μ.Μ.Ε., τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, ενισχύει τη δημοκρατία, ή την επισκιάζει; Πολύ σημαντικό ρόλο για την 

απάντηση της παραπάνω ερώτησης παίζει το φαινόμενο της συγκέντρωσης της 

ιδιοκτησίας των Μ.Μ.Ε., με αποτέλεσμα πολλά Μέσα Ενημέρωσης να 

λειτουργούν, πλέον, με μία μορφή επιχειρησιακού καθεστώτος, το οποίο, βέβαια 

αποσκοπεί στο κέρδος· κέρδος είτε οικονομικό, είτε ακόμη και πολιτικό, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την ελεύθερη πληροφόρηση και ενημέρωση. Μάλιστα και 

αναφορικά με την Ελλάδα, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 91η θέση 

σχετικά με την ελευθερία του Τύπου, για το έτος 2015, με βάση τα στοιχεία280 της 

ιστοσελίδας Reporters Without Borders, αποτελεί ένα ζήτημα που θα πρέπει να 

μας απασχολήσει σχετικά με τη σχέση δημοκρατίας, πολιτικής και Μέσων 

Ενημέρωσης.  

Μια Πτυχιακή Εργασία με τίτλο «Ο Λόγος των Μ.Μ.Ε.: Πολιτική και 

Επικοινωνία στις Σύγχρονες Συνθήκες» οφείλει να καλύψει ένα μεγάλο εύρος 

ζητημάτων αναφορικά, τόσο με τα Μ.Μ.Ε., όσο και με την πολιτική επικοινωνία, 

αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, η 

μεθοδολογική κατεύθυνση της έρευνας της Πτυχιακής Εργασίας είναι η 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Το ζήτημα της Πτυχιακής Εργασίας περιελάμβανε 

πλήθος ορισμών και θεωριών, τα οποία, θεωρώ, καλύφθηκαν εκτενώς, ενώ 

κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της προπαγάνδας, έμειναν στο 

παρασκήνιο, πράγμα το οποίο υπόκειται σε δικαιολόγηση, καθότι τα πλαίσια της 

Πτυχιακής Εργασίας (χρονικά και αναφορικά με τον αριθμό των λέξεων) είναι 

περιορισμένα. Παρόλα αυτά αμέτρητα βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά ήταν διαθέσιμα, ώστε να υλοποιηθεί το βέλτιστο δυνατόν αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
280 http://index.rsf.org/#!/ 
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