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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ανέδειξε και κατέγραψε αντιλήψεις 

δημοσιογράφων αναφορικά με την αντικειμενικότητα που κανονιστικά 

απαιτείται να διέπει την πρακτική και τη λειτουργία τους. Η έρευνα έχει 

ποιοτικό προσανατολισμό και εστίασε στα εξής τέσσερα ερευνητικά 

ερωτήματα: α) πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι το ρόλο τους όσον 

αφορά στην κάλυψη πολιτικών ζητημάτων;, β) κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί 

το έργο ενός πολιτικού δημοσιογράφου από παράγοντες που καθορίζουν τον 

ίδιο και την ταυτότητά του;, γ) πώς αποτυπώνεται το φαινόμενο της 

παραποίησης πολιτικών ειδήσεων από τους δημοσιογράφους βάσει της 

επαγγελματικής τους εμπειρίας; και δ) πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι 

τη σχέση του κλάδου τους με την Κοινή Γνώμη; Προκειμένου να διερευνηθούν 

και να απαντηθούν τα ερωτήματα κρίθηκε σκόπιμη, κατόπιν τυχαίας διανομής, 

η ανώνυμη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από επαγγελματίες 

δημοσιογράφους. Ύστερα από ορισμένες θεωρητικές αναλύσεις σχετικές με 

την προς πραγμάτευση θεματολογία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 

έρευνας, τα οποία έδωσαν απάντηση και στα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα. 

Εν προκειμένω, για κάθε ένα από αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψε: 

α) πως οι δημοσιογράφοι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ορθή και 

εποικοδομητική παροχή πληροφόρησης, στην έννοια της αντικειμενικότητας 

κατά την κάλυψη πολιτικών ζητημάτων, ενώ ιδεολογικά παρουσιάζονται 

αντίθετοι σε τεχνικές που μπορούν έμμεσα να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. 

 β) πως οι δημοσιογράφοι μπορούν πράγματι να επηρεαστούν από 

παράγοντες που καθορίζουν τους ίδιους και το χώρο στον οποίο δρουν, με το 

επαγγελματικό περιβάλλον και την ιδεολογική τους ταυτότητα να 
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διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο σε αυτό. Ατομικά στοιχεία, θέσεις, 

καθώς και εξωτερικοί παράγοντες που αναδιαμορφώνονται, δεν έχουν 

αντίστοιχη επίδραση πάνω τους. 

 γ) η επιβεβαίωση της υπόστασης του φαινομένου της παραποίησης 

πολιτικών ζητημάτων από δημοσιογράφους, με αναφορά σε περιπτώσεις 

παρακίνησης των επαγγελματιών από τρίτα πρόσωπα του δημοσιογραφικού 

και του πολιτικού χώρου. Αναφέρθηκαν επίσης περιπτώσεις παραβίασης του 

κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας με σκοπό να ευνοηθεί η σχέση του 

δημοσιογράφου με το κοινωνικό σύνολο, την εργοδοσία και τον κόσμο της 

πολιτικής. 

δ) πως οι δημοσιογράφοι αντιλαμβάνονται τη δημόσια θεωρία που 

καθιστά το χώρο τους άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτική, καθώς και την 

αρνητική προκατάληψη με την οποία τους αντιμετωπίζει η Κοινή Γνώμη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5		

ABSTRACT 

 

The present thesis explores and presents journalists' fundamental 

perceptions regarding “objectivity” as a crucial factor in their professional 

practices. The research has a qualitative orientation and focuses on the 

following four basic questions: a) how do journalists comprehend their role in 

covering political issues?, b) to what extent the work of a political journalist 

can be influenced by factors that determine his personal identity?, c) in what 

ways the phenomenon of falsification of political news is reflected in the 

professional experience of the journalist?, and (d) how do journalists 

understand the interrelation of their industry and the public opinion? In order 

to investigate these very issues an electronic questionnaire was randomly and 

anonymously distributed to a number of professional journalists in order to be 

filled in. The collected answers were eventually analyzed and discussed. 

Finally, the conclusions drawn from the material provided read as follows: 

a) Journalists attach great importance to the proper and constructive 

provision of information, the notion of objectivity in covering political issues, 

while seem to be ideologically opposed to techniques that can indirectly serve 

interests. 

b) Journalists can really be influenced by factors that determine themselves 

and the place they work in, with their professional environment and 

ideological identity playing the most important role in it. Individual elements, 

status, and other external factors do not have such a corresponding effect on 

them. 

c) Confirmation of the phenomenon of falsification of political issues by 

journalists, with reference to cases of motivation of professionals by thirds in 
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the journalistic and political areas. Cases of violation of the ethical code of 

journalism in order to promote the journalist's relationship with society, 

employers and the world of politics were also reported. 

d) Journalists recognize the public theory that makes their field directly 

linked to politics, as well as the negative bias coming from the Public Opinion. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πτυχιακή ερευνητική εργασία με τίτλο: «Πολιτική και δημοσιογραφία: 

Στάσεις και αντιλήψεις δημοσιογράφων για την πολιτική και τη δημοσιογραφία 

στην Ελλάδα» έχει διττό στόχο: Αφενός, επιχειρεί να εξετάσει την έννοια και 

τη σημασία της «αντικειμενικότητας» στη δημοσιογραφική πρακτική από την 

οπτική γωνία των Ελλήνων δημοσιογράφων και, αφετέρου, τις 

αλληλεπιδράσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ή μη ανάμεσα στους 

επαγγελματίες, την πολιτική και την κοινωνία. Βέβαια, υπάρχουν έρευνες 

αναφορικά με τον κώδικα δεοντολογίας τον οποίο οφείλουν να ακολουθούν οι 

δημοσιογράφοι, ενώ και η προσήκουσα δημοσιογραφική λειτουργία είναι 

επικυρωμένη και γνωστή προς όλους τους ασκούντες το επάγγελμα μέσω των 

κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Ωστόσο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για το 

πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης όσο και για τον τομέα της Δημοσιογραφίας, να 

ερευνηθεί το πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι το ζήτημα της 

αντικειμενικότητας και το ρόλο τους εν γένει ως φορέων δημόσιας γραφής. 

Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία εκτός από βασική βιβλιογραφία θα 

διεξαχθεί εμπειρική έρευνα με χρήση σχετικού ερωτηματολογίου που θα 

διανεμηθεί με τυχαίο τρόπο και η συμπλήρωσή του θα είναι ανώνυμη. 

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αποτελείται από το 

θεωρητικό τμήμα της μελέτης, στο οποίο αποσαφηνίζονται όροι, φαινόμενα και 

σχέσεις αλληλεπίδρασης που αφορούν τόσο τη δημοσιογραφία ως κλάδο όσο 

και τους επαγγελματίες που απαρτίζουν τον κόσμο της δημοσιογραφίας. Στο 

πρώτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή της 

εμφάνισης και προέλευσης της ιδιότητας του δημοσιογράφου, ενώ στη 
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συνέχεια θα εξεταστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν σήμερα τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης ως επιχειρηματικές μονάδες. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει 

αναφορά στον επιστημονικό κλάδο της πολιτικής επικοινωνίας και θα 

εξεταστεί η βαρύτητα της σημασίας της πολιτικής δημοσιογραφίας και τα 

στάδια χειρισμού της είδησης. Στο τρίτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία 

εκτενής ανάλυση αναφορικά με την έννοια της αντικειμενικότητας. Αφού 

αποσαφηνιστεί ο σχετικός όρος και ο ρόλος της, πρόκειται να καταγραφούν οι 

διαστάσεις στο πλαίσιο των οποίων αυτή κινείται. Στη συνέχεια, θα 

αναφερθούν εξωγενείς παράγοντες που ενδέχεται να επιδράσουν αρνητικά 

στην αντικειμενικότητα κατά τη δημοσιογραφική πρακτική, ενώ θα σχολιαστεί 

και η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στη λειτουργία της δημοσιογραφίας. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο πρόκειται να παρουσιαστεί ένα 

παράδειγμα αποτίμησης των ρόλων των δημοσιογράφων, όπως προκύπτει από 

παλαιότερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο θέμα. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αποτελείται από το τμήμα της εμπειρικής 

έρευνας και τα συμπεράσματα. Προκειμένου να οριοθετηθεί η ποιοτική έρευνα 

κρίνεται σκόπιμο να οριστούν εξαρχής τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα 

βάσει των οποίων θα κινηθεί η έρευνα και τα οποία θα επεξηγηθούν περαιτέρω 

στο κεφάλαιο 5: α) πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι το ρόλο τους όσον 

αφορά στην κάλυψη πολιτικών ζητημάτων;, β) κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί 

το έργο ενός δημοσιογράφου από παράγοντες που καθορίζουν τον ίδιο και την 

ταυτότητά του;, γ) πώς αποτυπώνεται το φαινόμενο της παραποίησης 

πολιτικών ειδήσεων από τους δημοσιογράφους βάσει της επαγγελματικής 

τους εμπειρίας; και δ) πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι τη σχέση του 

κλάδου τους με την Κοινή Γνώμη; Αφού αναλυθούν τα ζητούμενα των 

ερευνητικών ερωτημάτων θα παρουσιαστεί η γενική μεθοδολογία που 
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ακολουθήθηκε στην οργάνωση της έρευνας, ενώ στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν με τρόπο συνοπτικό τα ευρήματα της έρευνας. Στο έκτο και 

τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας θα καταγραφούν τα βασικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ευρημάτων από το 

ερωτηματολόγιο.  
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

1.1 Δημοσιογράφος: ιστορική αναδρομή της έννοιας 
 

 Η δημοσιογραφία, παραδεδεγμένα απαραίτητο λειτούργημα για την 

ενδελεχή και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών, αποτελεί πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του σύγχρονου κόσμου. Ιστορικά, 

η λέξη «δημοσιογράφος» πρωτοεμφανίστηκε στο ελληνικό λεξιλόγιο το 1826, 

όταν ο πολιτικός και συγγραφέας Νικόλαος Σπηλιάδης (1785-1862) επιχείρησε 

τη μεταφραστική απόδοση της γαλλικής “publiciste”.1 Ο όρος εδραιώθηκε 

άμεσα, προσδιορίζοντας ένα νέο είδος ιδιότητας συγγενούς του συγγραφέα, 

αυτού δηλαδή που δημιουργούσε την προς έκδοση περιεχόμενη των 

εφημερίδων. Μάλιστα, όταν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ο τίτλος του 

παραγωγού περιεχομένου για τις εφημερίδες μετονομάστηκε στο διεθνές 

λεξιλόγιο ως “journalist” δεν έγινε καμία απόπειρα αναδιαμόρφωσης του όρου. 

 Η λέξη “publiciste” έκανε την εμφάνισή της το 1748 στη Γαλλία του 

Διαφωτισμού και όρισε το ρόλο του δημοσιογράφου στη μορφή που τον 

αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Οι βάσεις της δημοσιογραφικής πρακτικής, 

ωστόσο, δεν εστίαζαν καθαρά στην καταγραφή των δεδομένων μίας είδησης, 

αλλά και στην προώθηση ιδεών και ιδεολογιών, σχολίων και προσωπικών 

απόψεων μέσω του Τύπου. Ο “publiciste” στη Γαλλία, όπως και σε αρκετές 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηριζόταν ως ένα «υβρίδιο» συγγραφέα και 

ρεπόρτερ -της ιδιότητας που γνωρίζουμε έως και σήμερα και η οποία 

																																																								
1	Μπακουνάκης	Ν.,	2014,	«Δημοσιογράφος	ή	ρεπόρτερ,	Η	αφήγηση	στις	ελληνικές	
εφημερίδες,	19ος-20ός	αιώνας»,	Αθήνα,	ΠΟΛΙΣ	
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γεννήθηκε στις ΗΠΑ- και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχαιρε της 

εκτίμησης και της αναγνώρισης του κοινού και των αρχών. Αυτός ήταν και ο 

λόγος που ο όρος ως επαγγελματική ιδιότητα δεν είχε ακόμη εδραιωθεί 

επίσημα ώστε να ορίζει τη λειτουργία των ατόμων.  

Μέχρι τον 19ο αιώνα ο ελληνικός Τύπος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως ένας ιδεολογικός, φιλολογικός και λογοτεχνικός φορέας, με τη λογοτεχνία 

να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ελεύθερη διάδοση πολιτικών 

μηνυμάτων. Η απομάκρυνση ωστόσο από αυτό το μοντέλο και η σταδιακή 

εδραίωση της έννοιας της ενημερωτικής δημοσιογραφίας στην πολύ πρώιμη 

μορφή αυτής που γνωρίζουμε σήμερα, έλαβε χώρα τη δεκαετία το 1870. Την 

ίδια δεκαετία,  και σε αντίθεση με άλλες χώρες που ακολούθησαν τα επόμενα 

χρόνια, θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά την απογραφή του 1879 

η ιδιότητα του δημοσιογράφου ως αυτόνομου επαγγελματία, με τους 

επαγγελματίες να αναγράφονται στη δίγλωσση (ελληνικά-γαλλικά) έκδοσή της 

ως «Δημοσιογράφοι/Journalistes». 

 Σήμερα, δύο σχεδόν ολόκληρους αιώνες από την πρώτη εμφάνιση της 

έννοιας, με την τεχνολογία να κατέχει κυρίαρχη θέση στο σύγχρονο κόσμο και 

με την αύξηση και συνεχή διάδοση των μέσων μετάδοσης μηνυμάτων, ο ρόλος 

του δημοσιογράφου έχει αποκτήσει ευρύτερο κύρος, εξειδικεύσεις σε χώρους 

απασχόλησης των επαγγελματιών, δυνατότητα ελευθερίας στην υιοθέτηση 

προσωπικού στιλ, αλλά και μία πιο άμεση αλληλεπιδραστική σχέση με το κοινό. 

 
1.2 Η ιστορία των ΜΜΕ στην Ελλάδα 

  

Από την απαρχή της δημοσιογραφίας, ο άλλοτε «παραγωγός 

περιεχομένου για τις εφημερίδες» εξέφραζε πάντοτε τις θέσεις και τις 
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αντιλήψεις του υπό τον τίτλο του δημοσιογραφικού οίκου που τον 

φιλοξενούσε. Στη σύγχρονη κοινωνία τα πράγματα δεν φαίνεται να 

παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές αφού, με εξαίρεση τους ανεξάρτητους 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται δημοσιογραφικά ή εκθέτουν απόψεις 

μέσω προσωπικών ιστοσελίδων, στην πλειοψηφία τους οι πλέον 

«δημοσιογράφοι» δρουν στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας που ορίζει το 

δημόσιο ή ιδιωτικό μέσο από το οποίο απασχολούνται. 

Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ορίζονται όλα τα μέσα ή φορείς που 

ερευνούν, καταγράφουν, παράγουν και προβάλλουν δημόσια ειδησεογραφικό 

υλικό. Συγκεκριμένα, τα ενεργά ΜΜΕ είναι οι εφημερίδες και τα περιοδικά, το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση και οι ιστοσελίδες, ενώ διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες× τα παραδοσιακά, κυρίως δηλαδή τα έντυπα μέσα (εφημερίδες, 

περιοδικά) και τα ηλεκτρονικά (τηλεόραση, ιστοσελίδες), με το ραδιόφωνο 

λόγω της παλαιότητας της λειτουργίας του να βρίσκεται στο μεταίχμιο των δύο 

κατηγοριών. Μία ακόμη κατηγορία διάκρισης των ΜΜΕ αφορά τη χρονική 

διάδραση του μέσου που βρίσκεται στον ρόλο του πομπού με τον δέκτη, δηλαδή 

το κοινό. Βάσει αυτού, ένα μέσο μπορεί να θεωρείται σύγχρονο, αφού το 

μήνυμα μεταδίδεται και λαμβάνεται συγχρόνως από το κοινό (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο) ή ασύγχρονο, αφού η λήψη της πληροφορίας από τον πομπό 

(εφημερίδα, περιοδικά, ιστοσελίδες) πραγματοποιείται σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές τις οποίες μπορεί να ορίσει ο ίδιος ο δέκτης από τη στιγμή 

της δημοσιοποίησης του φύλλου ή της σελίδας αντίστοιχα. 

Ιστορικά, παρόλο που ο Ελληνικός Τύπος εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα με 

την κυκλοφορία ελληνικών εφημερίδων στο εξωτερικό, οι πρώτες εφημερίδες 

που εκδόθηκαν στην Ελλάδα χρονολογούνται στις αρχές του 19ου. Το 1905, 

σχεδόν έναν αιώνα μετά από την πρώτη εγχώρια δραστηριοποίηση, ο 
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Ειδησεογραφικός Τύπος επισημοποιείται στην Ελλάδα με την ίδρυση του 

Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ενώ τριάντα χρόνια μετά δημιουργείται η 

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, η λειτουργία των οποίων 

συνεχίζεται έως σήμερα. Λίγο αργότερα, το 1938, ξεκινάει τη λειτουργία του ο 

πρώτος εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, εγκαινιάζοντας επίσημα 

μία νέα και πρωτόγνωρη για την εποχή μορφή ενημέρωσης× το 1945 ιδρύεται 

το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), ο κρατικός φορέας διαχείρισης του 

ραδιοφωνικού χώρου.  

 Η ιστορία της τηλεόρασης στην Ελλάδα ξεκινάει την δεκαετία του 1950, 

με την επίσημη όμως έναρξη λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης στη χώρα 

να πραγματοποιείται το 1966. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, σύντομα 

μετονομάζεται σε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΙΡΤ) για την 

ταυτόχρονη διαχείριση των μέσων από ενιαίο φορέα, ενώ το 1975 

οριστικοποιείται ο τίτλος Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), που μέχρι 

σήμερα αποτελεί τον επίσημο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ελλάδας. 

Τον Νοέμβριο του 1989 το τηλεοπτικό τοπίο αναδιαμορφώνεται με την έναρξη 

λειτουργίας του Mega Channel (ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.), του πρώτου ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθμού της Ελλάδας, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στον 

ενημερωτικό τομέα της χώρας. Από το 2000 και μετά ξεκινάει η 

δραστηριοποίηση των δημοσιογραφικών/ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, η 

απήχηση των οποίων στην καθημερινότητα είναι ισχυρή σε παγκόσμιο 

επίπεδο.2 

 
 

																																																								
2	Καραγιάννης	Γ.,	Πολιτική	(και)	Επικοινωνία,	Διάλεξη	10	πανεπιστημιακού	μαθήματος,	
https://elearn.uoc.gr/enrol/index.php?id=405	
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

2.1. Η πολιτική επικοινωνία ως επιστημονικός κλάδος 
 

Παρά το γεγονός πως η πολιτική επικοινωνία, ιδωμένη ως διαδικασία 

διαμόρφωσης και επικοινωνίας μηνυμάτων με πολιτικό περιεχόμενο και 

επίπτωση, αποτελεί πρακτική που ανάγεται στη δημιουργία και οργάνωση των 

πρώτων ομάδων οι οποίες, μετέπειτα, εξελίχθηκαν στις σύγχρονες μορφές 

κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, η Πολιτική Επικοινωνία ως 

ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος θεσπίστηκε μόλις στον εικοστό αιώνα, 

ενώ στην Ελλάδα απέκτησε ευδιάκριτη ακαδημαϊκή ταυτότητα πριν από λίγες 

μόλις δεκαετίες. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να ερμηνευθεί λόγω της 

δεσπόζουσας θέσης που καταλαμβάνει πλέον η επικοινωνία ως παγκόσμιο 

φαινόμενο στην εξέλιξη των κοινωνιών και τον πολιτικό ανταγωνισμό 

ειδικότερα× γεγονός, άλλωστε, που επιβεβαιώνεται και από το πολυδιάστατο 

επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο αναπτύσσεται αναφορικά με τη μελέτη της 

(πολιτικής) επικοινωνίας στις σύγχρονες συνθήκες. Κλάδοι όπως αυτοί της 

πολιτικής επιστήμης, της μελέτης των ΜΜΕ, της κοινωνιολογίας, της 

ψυχολογίας, της ιστορίας και της φιλοσοφίας εστιάζουν σε ποικίλες 

διαστάσεις του επικοινωνιακού φαινομένου και αναδεικνύουν τις κρίσιμες 

επιπτώσεις της στο σύγχρονο κόσμο.  

Λόγω ακριβώς του πολυδιάστατου χαρακτήρα της, η έννοια και η 

σημασία της πολιτικής επικοινωνίας δεν μπορούν τα τύχουν ενός κοινά 

αποδεκτού ορισμού× όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Ν. Δεμερτζής, η 

περιπλοκότητα της πολιτικής επικοινωνίας δύσκολα μπορεί να οριστεί. 

οριστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως «η 
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ηθελημένη ή αθέλητη μεταβίβαση και παραγωγή μηνυμάτων, λεκτικής και 

εξω-λεκτικής φύσεως που αναφέρονται στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας 

από, μεταξύ και εντός των θεσμών του πολιτικού συστήματος, τα οποία 

επηρεάζουν τις ατομικές πολιτικές γνώμες, στάσεις και συμπεριφορές σε 

τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα».3  

Ανεξάρτητα από τους επιμέρους ορισμούς της, ωστόσο, η πολιτική 

επικοινωνία μπορεί αναλυτικά να διακριθεί ως ατέρμονη αλληλεπίδραση 

μεταξύ τριών ομάδων: των πολιτικών δυνάμεων (πολιτικά κόμματα, «ομάδες 

πίεσης», κ.λπ.), των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, διαδίκτυο κλπ.) και των πολιτών, της Κοινής Γνώμης ή των 

επιμέρους «κοινών». Η δυναμική σχέση που περιβάλλει τις παραπάνω ομάδες 

καθορίζει όχι μόνο τα μέλη που τις απαρτίζουν, αλλά διαμορφώνει επίσης και 

τη γενική κατάσταση μίας χώρας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. Γενικά, η αλληλεπίδραση των ατόμων στο εσωτερικό κάθε 

ομάδας, καθώς και στη μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση, μπορεί να 

οριοθετηθεί με αναφορά στα εξής τρία επίπεδα:4 

 

α) Το ατομικό επίπεδο 

Δεδομένου πως στο ρόλο του αποδέκτη πρωταγωνιστεί ο πολίτης και η 

κοινωνία ως σύνολο, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η επικοινωνία 

μηνυμάτων μέσω των Μέσων επιδρά άμεσα στην κατεύθυνση που ακολουθούν 

τα άτομα ως μέλη της πολιτικής κοινωνίας, αλλά και τις επιλογές που 

																																																								
3	Δεμερτζής	Ν.,	2002,	«Πολιτική	Επικοινωνία,	Διακινδύνευση,	Δημοσιότητα,	Διαδίκτυο»,	
Αθήνα,	Εκδόσεις	ΠΑΠΑΖΗΣΗ	
	
4	Δεμερτζής	Ν.,	2002,	«Πολιτική	Επικοινωνία,	Διακινδύνευση,	Δημοσιότητα,	Διαδίκτυο»,	
Αθήνα,	Εκδόσεις	ΠΑΠΑΖΗΣΗ	
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πραγματοποιούν ως ψηφοφόροι. Τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης 

αντανακλώνται στο μικρο-επίπεδο, διαμορφώνοντας συνειδήσεις στους 

πολίτες ξεχωριστά, αλλά και στο μακρο-επίπεδο καθώς ουσιαστικά 

πλαισιώνουν όλα τα βήματα που καθορίζουν την τελική εικόνα της εκάστοτε 

χώρας, αλλά και τις συνεχείς εξελίξεις της. 

 

β) Το θεσμικό επίπεδο 
Το επίπεδο αυτό αφορά στη διαμόρφωση της εσωτερικής λειτουργίας των 

κομμάτων με άξονα την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν στην κοινή γνώμη. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας καθορίζεται με ακρίβεια η πολιτική 

αντιπροσώπευση προς τη δημόσια σφαίρα, ενώ το πλαίσιο στο οποίο κινείται η 

συγκεκριμένη τακτική θα μπορούσε κανείς ειπωθεί πως συμπίπτει με ένα 

επιχειρηματικό προωθητικό μοντέλο. 

 

γ) Το συστημικό επίπεδο 

Το συστημικό επίπεδο, με τη σειρά του, αναφέρεται στο ρόλο που κατέχουν τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην απόκτηση ταυτότητας από μία χώρα. 

Ειδικότερα, μέσω συστημικών, αλλά και συστηματικών επιρροών, τα ΜΜΕ 

συμβάλουν στη συγκρότηση των πολιτικών επιλογών των ατόμων και στην 

αναγνώριση της πολιτικής κουλτούρας των κοινωνικών ομάδων συνολικά. 

 

Διαπιστώνεται πως παρά την άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στη 

δημοσιογραφία και την πολιτική, πρωταρχικό ρόλο στην επιρροή που οι δύο 

χώροι ασκούν, είτε μεταξύ τους είτε ως προς το σύνολο, κατέχει η κοινή 

γνώμη. Βάσει αυτού, αλλά και των σχέσεων που προαναφέρθηκαν, γίνεται 

αντιληπτή η σημασία του ρόλου της πολιτικής επικοινωνίας στον καθορισμό 
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των επιλογών που πραγματοποιούν τα μέλη μίας κοινωνίας, στον 

κοινωνικοπολιτικής φύσεως προσανατολισμό που αυτά επιλέγουν και, τέλος, 

στη διαμόρφωση του πολιτικού προσωπικού. 

 
 
2.2. Η βαρύτητα της πολιτικής και τα στάδια χειρισμού της είδησης  
 

 Αναμφισβήτητα, η πολιτική ως αντικείμενο απασχόλησης των ειδήσεων 

αποτελεί το κρισιμότερης σημασίας ζήτημα στον κόσμο της δημοσιογραφίας, 

τόσο από την πλευρά του δημοσιογράφου όσο και από αυτή του κοινού που 

λαμβάνει την είδηση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαδικασία επικοινωνίας της 

πολιτικής είδησης από τον πομπό στο δέκτη, με μεσάζοντα το μέσο, δεν 

συνιστά σχέση μονής κατεύθυνσης και επιρροής, αλλά αντίθετα ατέρμονης 

αλληλεπίδρασης, με επακόλουθο αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων θεμάτων και από τις τρεις πλευρές. Ποια είναι όμως τα στάδια 

της πορείας αυτής της διαδικασίας; 

 Το πρώτο στάδιο αφορά την ενημέρωση του δημοσιογράφου για το 

ζήτημα με το οποίο θα καταπιαστεί. Εν προκειμένω, μετά το γεγονός που έχει 

διαδραματιστεί και επιλεχθεί ως πηγή είδησης, ο επαγγελματίας οφείλει να 

ενημερωθεί λεπτομερώς για αυτό, να καταγράψει με προσοχή τα διαθέσιμα 

δεδομένα που του παρέχονται, να πραγματοποιήσει διασταύρωση των 

γεγονότων μέσω προσωπικής έρευνας και, τέλος, περνώντας στο επόμενο 

στάδιο, να μετατρέψει αυτό το γεγονός σε δημοσιογραφική είδηση. Κατά το 

δεύτερο αυτό στάδιο, ο δημοσιογράφος καλείται να αποτυπώσει και να 

αναλύσει το προς παρουσίαση πολιτικό θέμα με βασικούς άξονες την 
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υπηρέτηση της αλήθειας και την προαγωγή της αντικειμενικότητας. Η 

εφαρμογή των δύο τελευταίων κανόνων είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού 

βάσει αυτής κρίνεται τόσο η επαγγελματική αξία του δημοσιογράφου όσο και η 

αξιοπιστία της είδησης που σύντομα πρόκειται να γνωστοποιηθεί προς το 

κοινό. 

 Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και τη 

δημοσιοποίηση της πολιτικής είδησης, το τρίτο στάδιο σηματοδοτεί τη στιγμή 

που ο πολίτης, ο δέκτης δηλαδή, γίνεται κοινωνός του συμβάντος για το οποίο 

ενημερώνεται. Στο σημείο αυτό, τα πρόσωπα που εκτίθενται στο κοινό δεν 

είναι μόνο τα μέλη του πολιτικού προσωπικού που εμπλέκονται στην είδηση, 

αλλά και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι που μεσολάβησαν στην καταγραφή της. 

Έτσι, η κύρια κριτική της είδησης ασκείται προς τον πομπό, αλλά σε περίπτωση 

παραποιημένης και στρεβλής κατά την κρίση του κοινού παρουσίασης των 

γεγονότων ή απόκρυψης της καθολικής αλήθειας του ζητήματος, οι 

δημοσιογράφοι επωμίζονται αντίστοιχη αρνητική κριτική.  

 Το τελευταίο στάδιο αποτελεί απόρροια των προηγουμένων και αφορά 

ένα χρονικά μεταγενέστερο επίπεδο. Η ορθή εμπέδωση και αποτίμηση μίας 

πολιτικής κατάστασης από το κοινό συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από την 

ποιότητας της πολιτικής είδησης που έχει επικοινωνηθεί στους πολίτες. Όταν 

μάλιστα πρόκειται για ζητήματα που καθορίζουν κρίσιμες εθνικές πολιτικές 

εξελίξεις, οικονομικές αποφάσεις και γενικά την ευημερία του κοινωνικού 

συνόλου, είναι κατανοητό πως η εξαρχής αμερόληπτη και αληθής καταγραφή  

των πτυχών του υπό δημοσιογραφική κάλυψη ζητήματος είναι κρίσιμης 

σημασίας. 
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Κατά την πολυετή διαδρομή της άσκησης του επαγγέλματος της 

δημοσιογραφίας, και ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, κανείς άλλος όρος 

δεν έχει λάβει τόση προσοχή όσο αυτός της αντικειμενικότητας.5 Λέξη 

άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημοσιογραφικό πράττειν, αλλά και κατά μία 

έννοια ταυτόσημη με την πρωταρχική υποχρέωση ενός δημοσιογράφου στο 

πλαίσιο των δεοντολογικών κανόνων, η σημασία της αντικειμενικότητας αλλά 

και το κατά πόσο εκείνη τυπικά υφίσταται στα δημοσιογραφικά προϊόντα, 

αποτελούν δύο θέματα που με το πέρασμα των χρόνων βρίσκονται ολοένα και 

περισσότερο στο στόχαστρο συζητήσεων από ειδικούς και μη. Τι είναι όμως η 

αντικειμενικότητα στην πραγματικότητα και κατά ποιον τρόπο επηρεάζει τη 

δημοσιογραφική πρακτική; 

 

3.1 Αντικειμενικότητα: έννοια και ρόλος 
 

Για τη σαφέστερη παρουσίαση της έννοιας της αντικειμενικότητας θα 

χρησιμοποιηθεί ένα συγκριτικό παράδειγμα. Η αντικειμενικότητα αποτελεί 

όρο-κλειδί για τη δημοσιογραφία, αλλά και για το σύνολο των επιστημών, 

θεωρητικών και θετικών. Αν και οι πορείες δημοσιογραφίας και επιστήμης 

κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, τόσο ο επιστήμονας όσο και ο 

δημοσιογράφος στοχεύουν στην ορθή περιγραφή και αληθή εξήγηση-ερμηνεία 

της πραγματικότητας. Από τη μία πλευρά, ο επιστήμονας παρατηρεί και 

διερευνά συγκεκριμένα μοντέλα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των 

																																																								
5	Donsbach	W.	&	Klett	B.,	1993,	Subjective	objectivity	–	how	journalists	in	four	countries	
define	a	key	term	of	their	profession,	International	Communication	Gazette	



22		

αντικειμένων μελέτης του, ενώ από την άλλη ο/η δημοσιογράφος καταγράφει 

και αποτυπώνει τα σημαντικότερα γεγονότα του περιβάλλοντος με το οποίο 

καταπιάνεται, δημιουργώντας συσχετισμούς με παρελθοντικά και μελλοντικά 

γεγονότα. Και στις δύο περιπτώσεις τα υποκείμενα οφείλουν να λειτουργούν 

βάσει ορθών και διαυγών κριτηρίων, τα οποία θα τα οδηγήσουν στην αξιόπιστη 

ανάλυση των δεδομένων και στη μετέπειτα αποσαφήνιση του αντικειμένου 

και των παραμέτρων του ως σύνολο. Ειδικότερα όσον αφορά στη 

δημοσιογραφική πρακτική, η λειτουργία της αντικειμενικότητας είναι η 

καθοδήγηση του επαγγελματία στη συλλογή των στοιχείων προς διερεύνηση, 

στη διάκρισή τους σε αληθή και αναληθή, ορθά και μη, και σε τελευταίο στάδιο 

στην επιλογή του οριστικού αποτελέσματος που προκύπτει από τα παραπάνω 

βήματα ώστε αυτό να παρουσιαστεί με τη μορφή του τελικού προϊόντος στο 

κοινό.  

Από το παραπάνω παράδειγμα συσχετισμού, γίνεται εύκολα κατανοητό 

πως η αντικειμενικότητα, ως κάτοπτρο της ορθολογικής σκοπιάς ενός ατόμου 

ανεξαρτήτως ειδικότητος, αλλά και της έννοιας του ορθολογισμού γενικότερα, 

είναι ίσως το πιο διακριτό χαρακτηριστικό γνώρισμα από αυτά που οφείλει να 

κατέχει ένας/μία δημοσιογράφος. Στην πολιτική δημοσιογραφία μάλιστα, το 

μέσο -εν προκειμένω είτε ο δημοσιογράφος μεμονωμένα είτε ο φορέας τον 

οποίο εκείνος εκπροσωπεί- κατέχει τον κρισιμότερο ρόλο στη μεταβίβαση του 

εκάστοτε μηνύματος και στη διάδοσή του, με γνώμονα τη βαρύτητα που 

χαρακτηρίζει τον χώρο της πολιτικής, την αλληλεπίδρασή του με το κοινό, αλλά 

και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις που καθορίζουν μία χώρα γενικότερα. 

Θεωρείται ο «κανόνας» που ρυθμίζει και ορίζει το ποιόν του χώρου της 

σύγχρονης ανεξάρτητης και μη δημοσιογραφίας, αλλά και των ατόμων που τον 

απαρτίζουν ως ανεξάρτητες μονάδες. Ουσιαστικά, αποτελεί τον πυλώνα της 
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επαγγελματικής ηθικής, αλλά και των καθολικών αξιών που είναι 

επιβεβλημένο, εξίσου ηθικά, να διέπουν ένα/μία δημοσιογράφο. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η χρησιμότητα της αντικειμενικότητας 

είναι διττής σημασίας, ενώ δύναται να διακριθεί μέσω α) μίας αξιακής-

θεωρητικής προσέγγισης που επηρεάζει μακροπρόθεσμα την κοινωνία ως 

σύνολο και, β) μίας πρακτικής προσέγγισης που πλαισιώνει άμεσα την 

εργασιακή λειτουργία του δημοσιογράφου ως άτομο. Συγκεκριμένα, η πρώτη 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο της είδησης αποστέλλεται 

και επικοινωνείται στο δέκτη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το μήνυμα 

μεταγενέστερα λαμβάνεται και απορροφάται από το κοινό. Ταυτόχρονα, η 

πρακτική προσέγγιση θέτει τα θεμέλια για την ομαλή επαγγελματική 

δραστηριότητα του/ης δημοσιογράφου, αφού πρέπει να αποτελεί τον άξονα 

πάνω στον οποίο εκείνος/η θα λαμβάνει αποφάσεις για την κάλυψη των 

θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά και δη σε μία ολοένα και πιο φορτική 

εργασιακή πραγματικότητα.  

 
3.2 Διαστάσεις της Αντικειμενικότητας 

 

Έχοντας κατανοήσει την έννοια της αντικειμενικότητας και τη 

χρησιμότητά της στη διαδικασία άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος 

ανακύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα που δύσκολα ωστόσο μπορεί να απαντηθεί με 

σαφήνεια. Μπορεί, εν προκειμένω, πράγματι ένας/μία δημοσιογράφος να 

λειτουργεί πάντοτε με άξονα την απόλυτη και αδιάλλακτη αντικειμενικότητα; 

 Όπως είχε χαρακτηριστικά δηλώσει κάποτε ο Αμερικανός 

δημοσιογράφος Χάουαρντ Φάινμαν, «Μία απόλυτα αντικειμενική οπτική δεν 
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μπορεί να υπάρξει ούτε στον κόσμο ούτε στην πολιτική»,6 και το πιθανότερο 

είναι η άποψή του να είναι σωστή. Όπως συμβαίνει σε όλους τους 

επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και σε κάθε αυτόνομη οντότητα που μας 

περιβάλλει, έτσι και ο/η δημοσιογράφος ως ανεξάρτητο άτομο διακρίνεται από 

στοιχεία που καθορίζουν τη λειτουργία του σε προσωπικό και μετέπειτα σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Είναι άλλωστε καθ’ όλα κατανοητό και λογικό πως το 

τελικό αποτέλεσμα της ενημέρωσης προέρχεται από συλλεγμένα σύνολα 

προσωπικών κινήσεων. Η αντικειμενικότητα και ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

γίνεται αντιληπτή από κάθε δημοσιογράφο ξεχωριστά δεν αποτελεί εξαίρεση 

στον κανόνα αυτό. 

 Ανά τα χρόνια έχουν γίνει πολλές απόπειρες αποσαφήνισης του τρόπου 

με τον οποίο οι δημοσιογράφοι αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τον κανόνα 

της αντικειμενικότητας. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η ορθότερη εκδοχή 

είναι εκείνη της διπλής χρηστικότητας της έννοιας, τόσο σε θεωρητικό όσο και 

σε πρακτικό επίπεδο, κάνοντας ακόμη μία αναφορά στην υπόστασή της ως 

«ηθικό ιδεώδες» και ως «πρακτικό εργαλείο». Οι δύο αυτές διαστάσεις, ωστόσο, 

πολλές φορές τείνουν να παραλλάσσονται και να μετατρέπονται σε ένα είδος 

κατ’ εξακολούθηση «στρατηγικής τελετουργίας»7 στο πλαίσιο του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Δηλαδή, σε ένα θεωρητικό σύστημα αξιών το 

οποίο θεμελιώνει τις πρακτικές που ακολουθούνται στον κλάδο, το κύριο ηθικό 

γνώρισμα που επιβάλλεται να πρεσβεύει ο/η δημοσιογράφος παρερμηνεύεται 

																																																								
6	Fineman	H.,	2005,	The	‘Media	Party’	is	over,	CBS’	downfall	is	just	the	tip	of	the	iceberg,	
Politics	on	NBCNEWS.com	http://www.nbcnews.com/id/6813945/ns/politics-
howard_fineman/t/media-party-over/#.XGGY8FwzaUk	
	
7	Tuchman	G.,	1972,	Objectivity	as	strategic	ritual:	An	examination	of	newsmen’s	notions	
of	objectivity,	American	Journal	of	Sociology	
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και εφαρμόζεται με λανθασμένο τρόπο, καθώς μεταβάλλεται σε 

χρησιμοθηρικό όργανο επίτευξης στόχου. Φυσικά, όταν τα περιστατικά 

κυμαίνονται εντός δεοντολογικού πλαισίου, όπου κανείς δεν μπορεί να 

αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα ούτε με απόλυτο τρόπο ούτε με 

εξαντλημένη την αυστηρότητα του, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ανάμεσα 

στην παρουσίαση ενός γεγονότος και στο σχολιασμό του υπάρχει μία πολύ 

λεπτή νοητή γραμμή που καθιστά αδύνατη την απουσία συμπτώσεων. 

Η απόλυτη αποστασιοποίηση λοιπόν από ένα γεγονός και δη πολιτικό 

είναι κάτι το αδύνατο προς πραγμάτωση με απόλυτη επιτυχία από ένα 

ανθρώπινο ον. Το ζητούμενο στην παρούσα φάση, ωστόσο, είναι να 

αναγνωρίσουμε τη λειτουργική διαδικασία και τους τρόπους με τους οποίους 

οι δημοσιογράφοι εφαρμόζουν στην πράξη τον κανόνα της αντικειμενικότητας, 

αλλά και το πώς η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται αυτές τις πλευρές του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Μία επιτυχής θεωρία για το συγκεκριμένο 

θέμα έχει καταγραφεί από τον M. Skovsgaard το 20128, σε μία αποτίμηση 

παλαιότερης έρευνας των Donsbach και Klett (1993)9. Μέσω μίας έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε για το δημοσιογραφικό δυναμικό τεσσάρων χωρών, ο 

Skovsgaard χωρίζει και ταξινομεί την «αντικειμενικότητα των 

δημοσιογράφων» στις τέσσερις διαστάσεις που αναγράφονται παρακάτω, 

σκιαγραφώντας κατά μία έννοια τα βήματα που οι δημοσιογράφοι υιοθετούν 

στη δουλειά τους. 

																																																								
8	Skovsgaard	M.,	Albaek	E.,	Bro	P.	&	de	Vreese	C.,	2013,	(originally	published	online	2012),	
Journalism,	A	reality	check:	How	journalists’	role	perceptions	impact	their	implementation	
of	the	objectivity	norm,	SAGE	
9	Donsbach	W.	&	Klett	B.,	1993,	Subjective	objectivity	–	how	journalists	in	four	countries	
define	a	key	term	of	their	profession,	International	Communication	Gazette	
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Η πρώτη διάσταση της αντικειμενικότητας αναφέρεται ως «απουσία 

υποκειμενικότητας» (no subjectivity). Κατά την παντελή έλλειψη του 

υποκειμενικού στοιχείου στην κάλυψη θεμάτων οι δημοσιογράφοι 

λειτουργούν ως αποστασιοποιημένοι παρατηρητές της πραγματικότητας και 

του εκάστοτε αντικειμένου ενασχόλησής τους. Μέσω αυτού του τρόπου, δεν 

επιτρέπουν στις προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις τους να επηρεάσουν 

την παρουσίαση της είδησης και, ως εκ τούτου, ο δέκτης έχει την ευκαιρία να 

επεξεργαστεί το μήνυμα βάσει της δικής του κρίσης.  

Η δεύτερη διάσταση της αντικειμενικότητας αποτελεί μία εξίσου 

σημαντική πτυχή του τρόπου με τον οποίο μεταφέρεται το μήνυμα από τον 

πομπό στον δέκτη. Πρόκειται για την «ισορροπία» (balance), την ικανότητα 

δηλαδή του/ης δημοσιογράφου να διακρίνει μεν, αλλά να μην διαχωρίζει, τις 

αλήθειες που αφορούν σε ένα αντικείμενο και ουσιαστικά θέτει ένα όριο στη 

μέθοδο με την οποία πρόκειται να σχολιαστεί το αντικείμενο αυτό. Σε μία 

περισσότερο τεχνική επεξήγηση, ο/η δημοσιογράφος, στο ρόλο του μεσάζοντα, 

απέχει από τις προσωπικές του απόψεις κατά την κάλυψη του αντικειμένου-

μηνύματος που προέρχεται από τον πομπό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο 

δέκτη να αναλάβει εκείνος το ρόλο του κριτή-σχολιαστή. Επιπλέον, κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, ο/η δημοσιογράφος έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κριτικά τα 

δεδομένα που του/ης δίνονται και να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές πτυχές 

της αλήθειας που το πλαισιώνουν επί ίσοις όροις. 

Η τρίτη διάσταση αναφέρεται ως το πλαίσιο στο οποίο ο/η 

δημοσιογράφος έρχεται αντιμέτωπος/η με τη «σκληρή αλήθεια» ή, με άλλα 

λόγια, το πλαίσιο των «σκληρών δεδομένων» (hard facts), με τις έννοιες τις 

ακρίβειας και της πραγματικότητας να υπερισχύουν όλων των άλλων. Με 

δεδομένο λοιπόν πως υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα και πως 
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αυτή εκλαμβάνεται από τον/ην επαγγελματία ως η μία και μοναδική αλήθεια, 

ο/η δημοσιογράφος έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει και να διακρίνει πότε 

το θέμα ενασχόλησης παρουσιάζεται λανθασμένα από διαφορετικές πηγές, 

ώστε εκείνος/η με τη σειρά του/ης να αναφερθεί σε αυτό με μοναδικό άξονα 

την αντικειμενικότητα. 

Κατά την τέταρτη και τελευταία διάσταση, κυρίαρχο ρόλο στην 

δημοσιογραφική πρακτική διαδραματίζει η «υποκειμενική κρίση» (value 

judgment). Η διάσταση αυτή πηγάζει από την άποψη πως η απόλυτη 

αντικειμενικότητα ενός/μιας δημοσιογράφου μπορεί σταδιακά να τον/ην 

οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην αποστασιοποίηση και την απομάκρυνση 

από την προσωπική, αλλά ταυτόχρονα ορθολογική, κρίση. Ωστόσο, όσοι/ες 

ενστερνίζονται την παραπάνω άποψη δεν θεωρούν ότι η υποκειμενική σκοπιά 

είναι κατ' ανάγκη η μία και μοναδική πρακτική που πρέπει να εφαρμόζεται. 

Υποστηρίζουν, αντίθετα, πως ο/η δημοσιογράφος οφείλει χωρίς να 

αποκηρύττει την αντικειμενικότητά του/ης να εκμεταλλεύεται την 

υποκειμενική κριτική του/ης αντίληψη με σκοπό να επεξεργάζεται κάθε 

πολιτικό και κοινωνικό παράγοντα που επηρεάζει το θέμα με το οποίο 

ασχολείται. 

Οι παραπάνω διαστάσεις έχουν προκύψει από την κριτική που έχει 

ασκηθεί μέσα στα χρόνια στους δημοσιογράφους και στις πρακτικές τους, τόσο 

από ακαδημαϊκούς όσο και από την κοινή γνώμη. Παρατηρείται πως, με 

εξαίρεση την τέταρτη που κλίνει περισσότερο προς τη διατήρηση του 

υποκειμενικού στοιχείου ως μέθοδος προετοιμασίας, δεν εμφανίζουν 

ιδιαίτερες διαφορές στην ιδεολογική τους προσέγγιση. Αντίθετα, η δομή τους 

παρουσιάζει ομοιότητες και εντάσσονται όλες σε ένα πλαίσιο κοινωνιολογικής 

παρατήρησης των επαγγελματιών του κλάδου. Φυσικά, όπως αναφέρει και ο M. 
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Skovsgaard, οι κατηγορίες αυτές δεν αποτελούν την αποκλειστική γραμμή ή 

τον αποκλειστικό κανόνα βάσει των οποίων κινούνται οι δημοσιογράφοι, αλλά 

είναι ενδεικτικές: ο δρόμος προς την αντικειμενικότητα έχει διαφορετικά 

βήματα για τον κάθε επαγγελματία ξεχωριστά ή και συνδυασμό μεθόδων. 

 
3.3 Εξωγενείς επιρροές και Κοινή Γνώμη 

  

 Ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα, που σχετίζεται με την αυτονομία και 

ακεραιότητα της αντικειμενικότητας ως προσωπικό και επαγγελματικό 

εργαλείο, αποτελεί η επιρροή από εξωτερικούς παράγοντες τόσο προς στους 

ίδιους τους δημοσιογράφους ως επαγγελματίες όσο και προς τα πολιτικού 

ενδιαφέροντος δημοσιογραφικά προϊόντα τα οποία εκείνοι δημοσιοποιούν. 

Ειδικότερα, πέρα από τις ατομικές και προσωπικές απόψεις και πεποιθήσεις 

που ενδέχεται να διαταράξουν την όποια διαδικασία πραγματοποιείται υπό 

αντικειμενική σκοπιά, ένας/μία δημοσιογράφος είναι πιθανό κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής του/ης πορείας να βρεθεί αντιμέτωπος/η με αιτήματα 

τρίτων που αν ληφθούν υπ’ όψη θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Από κοινωνιολογική άποψη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του 

εξωτερικού, η κριτική που κατά πλειοψηφία δέχονται οι δημοσιογράφοι και οι 

δημοσιογραφικοί φορείς από την κοινή γνώμη ήταν ανέκαθεν η κλίση τους 

προς συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις, συνοδευόμενη από κατηγορίες 

για κομματικές διασυνδέσεις. Σε πρακτικό επίπεδο, η εξωτερική αυτή 

παρεμβολή που δύναται να παραμορφώσει ένα αντικειμενικό δημοσιογραφικό 

προϊόν και, σε μεταγενέστερο στάδιο, να διαστρεβλώσει ιδέες και αντιλήψεις 

του κοινού, θεωρείται πολύπλευρη, καθώς μπορεί να προέλθει από πρόσωπα 

σε διαφορετικές θέσεις, επιδιώκεται και υλοποιείται με ποικίλα μέσα και, 



29		

τέλος, εφαρμόζεται με εξίσου ποικίλες μεθόδους. Αφετηρία σε αυτή την πράξη 

αποτελεί η σχέση του φερόμενου ως εντολοδότη προσώπου με την πολιτική 

οντότητα που πρόκειται να επωφεληθεί από αυτήν. Εκτός δηλαδή από τις 

περιπτώσεις όπου ο/η δημοσιογράφος παραποιεί ειδήσεις λόγω καθαρά 

προσωπικών σκοπιμοτήτων, την οδηγία αυτή μπορεί να του τη δώσει α) 

απευθείας ένα πολιτικό πρόσωπο με το οποίο έχει επαφή, β) ένα ανώτερο 

πρόσωπο του δημοσιογραφικού χώρου υπό την επίβλεψη του οποίο εργάζεται 

ο/η δημοσιογράφος και γ) ένας συνάδελφος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε 

ίση εργασιακή βαθμίδα με εκείνον/η. Στο ρόλο του μέσου με το οποίο 

συμφωνείται η συγκεκριμένη συναλλαγή βρίσκεται το δέλεαρ× με την 

παραποίηση της είδησης. Όχι μόνο πρόκειται, δηλαδή, να επωφεληθεί το 

πρόσωπο το οποίο αυτή αφορά, αλλά και ο/η ίδιος/α ο/η δημοσιογράφος, καθώς 

το αντάλλαγμα που υπόσχεται να λάβει είναι είτε οικονομικής φύσης είτε 

προμηνύει ειδική διαχείριση και μεταχείριση του/ης δημοσιογράφου στον 

εργασιακό του/ης χώρο, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

εκείνος/η δραστηριοποιείται. Πώς όμως εφαρμόζεται μία τέτοιου είδους 

συμφωνία; Μέσω της πράξης της παραποίησης, υπάρχει η μέθοδος της 

συγκάλυψης κατά την παρουσίαση της είδησης όπου τα πρόσωπα ή τα 

γεγονότα που εμπλέκονται στο εκάστοτε θέμα επωφελούνται με την 

απόκρυψη αρνητικών στοιχείων και πληροφοριών. Αντίστοιχη λειτουργία έχει 

και η αντίθετη μέθοδος, δηλαδή η γλαφυρή διάδοση της είδησης που αποσκοπεί 

στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το πολιτικό πρόσωπο ή τον 

πολιτικό φορέα. Η τρίτη μέθοδος αποτελεί τον πυρήνα της προπαγανδιστικής 

τεχνικής, αφού αφορά τη δημιουργία πλασματικών ειδήσεων (fake news) είτε 

προς όφελος είτε προς σπίλωση υπολήψεων των προσώπων στα οποία γίνεται 

αναφορά. 
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Παρόλο που ανά τα χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις σκανδάλων που 

έχουν έρθει στην επιφάνεια οι κατηγορίες αυτές έχουν αποδειχτεί, σε 

πρακτικό επίπεδο παρατηρείται μία γενική τάση του κοινού να εμφανίζεται 

προκατειλημμένο απέναντι στις δημοσιογραφικές λειτουργίες των 

επαγγελματιών. Ειδικότερα, η αντίληψη της κοινής γνώμης για το ρόλο των 

ΜΜΕ ως «διαπλεκόμενων» και «διεφθαρμένων» επιχειρηματικών μονάδων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν τη δημοσιογραφία και 

ανήκουν στο προσωπικό δυναμικό τους, έχει διαχυθεί σε σημαντικό βαθμό 

στην κοινή γνώμη, χωρίς όμως να έχει εξίσου περάσει στην κουλτούρα του 

δέκτη η μόνιμη επιθυμία για διασταύρωση ή επαλήθευση των γεγονότων. 

Απόρροια αυτής της αντίληψης είναι η θέσπιση μίας συνθήκης καχυποψίας, 

μέσα στην οποία το κοινό εμφανίζεται προκατειλημμένο απέναντι σε κάθε 

είδους είδηση που προέρχεται από ρεπορτάζ. Στη σύγχρονη κοινωνία μάλιστα, 

με την αναπόσπαστη θέση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

καθημερινότητα των ατόμων και τον καταιγισμό ενημερωτικού-

δημοσιογραφικού υλικού και πληροφοριών, παρατηρείται μέσω της άμεσης 

έκθεσης απόψεων των χρηστών μία οχλαγωγικού τύπου κατάκριση 

δημοσιογράφων και φορέων, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί ανάγνωση 

των απόψεων που παρουσιάζονται. Το λαϊκό όπλο δηλαδή της κρίσης και 

μετέπειτα της κριτικής, από ορθό εφόδιο για την προαγωγή του 

εμπεριστατωμένου και με ανάδειξη επιχειρημάτων διαλόγου, αντικαθίσταται 

από μία διάθεση αντιπαλότητας που οδηγεί σε ατέρμονες, όσο και αδιέξοδες, 

αντιπαραθέσεις. Ασφαλώς, οι αιτίες αυτών των αντιλήψεων και η 

παρατηρούμενη γενίκευσή τους τα τελευταία χρόνια απαιτεί ξεχωριστή 

έρευνα και διαφεύγει τους στόχους της εν λόγω εργασίας. 
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Τόσο η επιρροή εξωγενών παραγόντων στη δημοσιογραφική πρακτική 

ως φαινόμενο όσο και ο άκριτος σχολιασμός και προϊδεασμός των ατόμων 

απέναντι στη δημοσιογραφία και τον κόσμο που την ασκεί, δημιουργούν έναν 

ατέρμονο φαύλο κύκλο επιπτώσεων που διακρίνονται διττά. Από τη μία, 

επιβεβαιώνεται η μη υποταγή αριθμού επαγγελματιών στους κανόνες 

δεοντολογίας που επιτάσσουν οι αρχές του τομέα τους και από την άλλη 

εδραιώνεται μία αλόγιστη συμπεριφορά στοχοποίησης απέναντι σε έναν 

ολόκληρο κλάδο. Οι πολιτικές ειδήσεις, δηλαδή, δύνανται πράγματι να 

παραλλαχθούν, με φανερό αντίκτυπο στις απόψεις και πολιτικές επιλογές της 

κοινωνίας, ενώ οι πολίτες, στο βαθμό που δεν σκέφτονται με τρόπο ορθό-

κριτικό, ανακυκλώνουν λανθασμένες αντιλήψεις. Καταλήγοντας, λοιπόν, 

γίνεται αντιληπτό πως, μέσω αυτής της στοχοποίησης, αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο το φαινόμενο της σύνδεσης ατόμων και φορέων με αρνητικές 

αξιολογήσεις, το οποίο εδραιώνει αμέσως ένα εξίσου αρνητικό πλαίσιο δράσης 

κυρίως στο χώρο της δημοσιογραφίας αλλά και, κατ' επέκταση, στην ίδια τη 

λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας.  
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4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
 

 Όπως συμβαίνει και με τις διαστάσεις της αντικειμενικότητας που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (3.2) και οι οποίες αποτυπώνουν ένα 

αντικειμενικό δείγμα της λειτουργίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, 

έτσι και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι ως αυτόνομοι επαγγελματίες μπορούν να 

καταταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες. Προκειμένου λοιπόν να γίνουν ακόμη 

πιο κατανοητές οι στάσεις των δημοσιογράφων απέναντι στην κάλυψη 

πολιτικών γεγονότων, πριν την καταγραφή της έρευνας της συγκεκριμένης 

μελέτης κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία αναφορά στους ρόλους τους οποίους 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι να εκπροσωπήσουν στο πλαίσιο της σύγχρονης 

δημοσιογραφίας ώστε να φέρουν εις πέρας το έργο τους, μέσα από τη δική τους 

σκοπιά. 

 Η αντίληψη του ρόλου των δημοσιογράφων έχει αποτυπωθεί σε πολλές 

παρόμοιες έρευνες με αρκετούς τρόπους, είτε με τη μορφή διάστασης είτε με 

κατηγοριοποίηση των επαγγελματιών σε χαρακτήρες. Στην παρούσα έρευνα, οι 

ρόλοι θα παρουσιαστούν παρακάτω βάσει του μοντέλου που όρισε ο Van 

Dalen.10 Η συγκεκριμένη καταγραφή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έρευνας  κατά 

τη σύγκριση των οπτικών των πολιτικών δημοσιογράφων για το ρόλο προς, με 

στόχο να εξεταστεί η σύνδεση των δημοσιογραφικών αντιλήψεων και 

συμπεριφορών σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και Ισπανία). Ειδικότερα, η κατάταξη πραγματοποιήθηκε μέσα από τα 

παρακάτω τρία αντιθετικά ζεύγη διαστάσεων: το πρώτο αφορά την άποψη των 

																																																								
10	Van	Dalen	A.,	De	Vreese	C.	H,	&	Albaek	E.,	2012,	(originally	published	online	2011),	
Journalism,	Different	roles,	different	content?	A	four-country	comparison	of	the	role	
conceptions	and	reporting	style	of	political	journalists,	SAGE	
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δημοσιογράφων για το ποιόν των πολιτικών ειδήσεων καθ’ αυτών (ρεαλισμός-

ιερότητα/pragmatic-sacerdotal), το δεύτερο αναφέρεται στα επίπεδα 

αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας του δημοσιογράφου κατά την 

παρουσίαση της είδησης (αμεροληψία-στράτευση/impartial-partisan) και το 

τρίτο στην προσέγγιση της προς επικοινωνία είδησης προς το κοινό 

(πληροφορία-ψυχαγωγία/information-entertainment). 

 

α) Ρεαλισμός-Ιερότητα 
 

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής διάστασης ο/η δημοσιογράφος 

αντιλαμβάνεται το ρόλο του/ης μέσω μίας ρεαλιστικής ή μέσω μίας σεβάσμιας 

προσέγγισης απέναντι στα πολιτικά δρώμενα. Οι δημοσιογράφοι που 

κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία αντιμετωπίζουν τα πολιτικά ζητήματα 

ισάξια με κάθε άλλου είδους ειδησεογραφικό αντικείμενο και δεν θεωρούν ότι 

στα πολιτικά θέματα πρέπει να εφαρμόζεται ειδική τεχνική αποτύπωσης των 

γεγονότων ούτε ότι πρέπει να καταγράφονται μέσα σε ένα πλαίσιο βαρύτητας. 

Τείνουν να παρουσιάζουν τα πολιτικά ειδησεογραφικά αντικείμενα αυτούσια, 

με ένα δελεαστικό όμως περιτύλιγμα για το κοινό, εστιάζοντας έτσι 

περισσότερο στην προώθηση του νέου ως επιχειρηματικό προϊόν. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, η πολιτική εμφανίζεται ως αρένα στην οποία οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι συγκρούονται αλλεπάλληλα, με το κοινό να επιδιώκει την 

παρατήρηση των εξελίξεων ως προϊόντα ίντριγκας και όχι εμβαθύνοντας στην 

επίδραση που έχουν αυτά τα δρώμενα στην πολιτική ζωή μίας χώρας. 

Αντίθετα, όσοι κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία αντιλαμβάνονται τις 

πολιτικές εξελίξεις ως «ιερής» σημασίας ζητήματα. Δεδομένου πως στο 

πλαίσιο μίας κοινωνίας ότι πραγματοποιείται στην πολιτική σκηνή κατέχει 
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θεμελιώδη ρόλο για τη λειτουργία μίας δημοκρατικής κοινωνίας και έχει 

άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, οι δημοσιογράφοι αυτοί 

αντιμετωπίζουν με σεβασμό τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που προβάλλουν, 

αναλύοντας εκτενώς τις πτυχές του εκάστοτε ζητήματος. Στόχος είναι η 

μόνιμη παραμονή της πολιτικής ζωής στην πρώτη γραμμή των ενημερωτικών 

ειδήσεων ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν όσα συμβαίνουν και, ως εκ τούτου, να 

μπορούν να ασκούν την κριτική τους ικανότητα. 

 

 

β) Αποστασιοποίηση-Υποστήριξη 
 

Το δεύτερο αντιθετικό ζεύγος διακρίνει τους/ις δημοσιογράφους σε 

αυτούς/ές που αντιμετωπίζουν τα πολιτικά γεγονότα ως αποστασιοποιημένοι 

παρατηρητές και σε αυτούς/ές που επιτρέπουν στις προσωπικές τους 

πεποιθήσεις να επηρεάζουν την πρακτική και το έργο τους. Οι πρώτοι 

βασίζονται σε μία ισορροπημένη απόδοση των ειδήσεων, ακολουθώντας μία 

γραμμή που βρίσκεται ακριβώς στη μέση των πολιτικών πραγμάτων. 

Αφιερώνουν ισάξιο χρόνο κάλυψης σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και 

παρατάξεις και παρά τα προσωπικά τους πιστεύω διατηρούν μία απόλυτα 

αντικειμενική στάση, προωθώντας την κριτική από την πλευρά του κοινού. 

Από την άλλη, όσοι/ες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία πραγματοποιούν την 

πολιτική κάλυψη με βασικό άξονα την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται 

είτε από τους ίδιους είτε από το δημοσιογραφικό μέσο στο οποίο εκθέτουν τις 

απόψεις τους. Αυτού του είδους η πρακτική συναντάται περισσότερο σε 

εφημερίδες και ιστοσελίδες και στοχεύει στην προώθηση πολιτικών ιδεών.  
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γ) Πληροφορία-Ψυχαγωγία 
 

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία αντιθετικών διαστάσεων 

διαφοροποιείται από τις προηγούμενες δύο καθώς αφορά αποκλειστικά τον 

τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι επιλέγουν να παρουσιάσουν μία πολιτική 

είδηση στο κοινό. Το συγκεκριμένο γνώρισμα μάλιστα αποτελεί και το 

κυριότερο κριτήριο κατά το οποίο ένας/μία δημοσιογράφος φανερώνει τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό που ακολουθεί. Εν προκειμένω, από τη μία 

γίνεται αναφορά σε όσους επιλέγουν να παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες 

για το χώρο της πολιτικής προς το κοινό και κατατρίβονται αποκλειστικά με τα 

πολιτικά πρόσωπα βάσει της ιδιότητάς τους, ενώ από την άλλη σε εκείνους που 

ασχολούνται με τους πολιτικούς ως μέλη της σόου-μπιζ, επιδιώκοντας την 

έκθεση της προσωπικής ζωής των ατόμων και στοχεύοντας στην ψυχαγωγία 

του κοινού. Στην πρώτη κατηγορία, μέσω της ορθής πολιτικής ενημέρωσης, 

δίνεται η δυνατότητα τριβής με την πολιτική και, ως εκ τούτου, σχηματισμού 

άποψης από το κοινό, ενώ στη δεύτερη παύει να υφίσταται η έννοια της 

πολιτικής ενημέρωσης αφού αντικαθίσταται από σχολιαστικού τύπου 

προσωποκεντρικές καταγραφές. Βέβαια, δεδομένου πως στη συγκεκριμένη 

περίπτωση το επίκεντρο της θεματολογίας των δημοσιογράφων αναλώνεται 

σε σκάνδαλα ή την ερωτική και γενικά προσωπική ζωή των πολιτικών, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό πως ο όρος «ψυχαγωγία» λειτουργεί ως λεκτικό προσωπείο 

για την ετυμολογική σημασία της «διασκέδασης». Είναι, ωστόσο, σαφές ότι 

τέτοιου είδους πτυχές της ζωής των πολιτικών προσώπων, ουδεμία 

αλληλεπιδραστική σχέση δημιουργούν με τον χώρο της πολιτικής× άλλωστε, η 

πλειοψηφία των πολιτικών που έχουν βρεθεί εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα 

υποστηρίζουν σθεναρά ότι κάθε γεγονός της προσωπικής τους ζωής δεν 
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πρέπει να ανήκει στον δημόσιο χώρο και ως εκ τούτου πρέπει οι ίδιοι πρέπει 

να είναι και προστατευμένοι από πολιτικές κυρώσεις.11  

 

 Οι παραπάνω πτυχές των ρόλων των πολιτικών δημοσιογράφων, όπως 

αυτές καθορίζουν την επαγγελματική πρακτική που ακολουθούν, μας 

επιτρέπουν να αντιληφθούμε την πολυμορφία που επικρατεί στα 

χαρακτηριστικά τόσο των ίδιων των επαγγελματιών, όσο και στο έργο που 

εκείνοι παράγουν. Είναι σαφές ότι, εξαιρουμένης της περίπτωσης των 

πολιτικών ειδήσεων ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, που αποτελεί ξεχωριστή 

κατηγορία από μόνη της, κάθε άλλη στάση δημοσιογραφικού ρόλου έχει τη 

δύναμη να επηρεάσει σε ουσιαστικό βαθμό την κοινή γνώμη και σε επόμενο 

στάδιο την κοινωνικοπολιτική κατάσταση μίας χώρας. Οι πρακτικές αυτές δεν 

θεωρούνται μονάχα μέθοδοι παροχής πληροφόρησης, αλλά και μέσα 

διαμόρφωσης του γενικότερου τοπίου. Ως εκ τούτου, κρίνεται καθ’ όλα 

απαραίτητη η ορθή χρήση της δημοσιογραφικής πρακτικής όχι μόνο από 

πρακτική άποψη σύμπλευσης με την δεοντολογία, αλλά κυρίως από ηθική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
11	Heywood	A.,	1997,	Politics,	London:	Macmillan	
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Ερευνητικά Ερωτήματα 

  

 Κεντρικός στόχος της παρούσας πτυχιακής ερευνητικής εργασίας είναι 

η εξέταση και ανάδειξη της οπτικής των δημοσιογράφων απέναντι σε πτυχές 

που αφορούν τόσο την πολιτική δημοσιογραφία ως κλάδο όσο και τους 

ίδιους/ες ατομικά ή συλλογικά ως επαγγελματίες, με άξονα το στοιχείο της 

αντικειμενικότητας. Οι θεματικές που επιχειρείται να αναλυθούν μέσω της 

έρευνας είναι α) ο ρόλος του/ης πολιτικού δημοσιογράφου, β) οι επιρροές 

του/ης δημοσιογράφου, γ) οι εμπειρίες που αφορούν την επαγγελματική πορεία 

του/ης δημοσιογράφου και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους δεοντολογικούς 

κανόνες και δ) η σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο δημοσιογραφικό κόσμο 

και την κοινή γνώμη. Βάσει των παραπάνω, προκύπτουν αντίστοιχα τα 

παρακάτω τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1) Πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι τον ρόλο τους όσον αφορά στην 

κάλυψη πολιτικών ζητημάτων; 
 

Το πρώτο ερώτημα αφορά το ρόλο και τη γενική στάση του/ης δημοσιογράφου 

απέναντι στην κάλυψη πολιτικών ζητημάτων. Είναι κρίσιμο να καταγραφεί το 

μέγεθος της αναγνώρισης της σημασίας συγκεκριμένων γνωρισμάτων και 

βασικών αρχών που οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι θεωρείται πως οφείλουν να 

έχουν ως εφόδια για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος, όσο και ο στόχος τον 

οποίο υπηρετούν μέσω αυτών. Ειδικότερα, επιχειρείται να αποτυπωθεί η 
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σημασία εννοιών όπως η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία στη 

δημοσιογραφική πρακτική, αλλά και να καταγραφούν ιεραρχικά τα πρόσωπα 

και οι χώροι που επηρεάζονται από την πολιτική δημοσιογραφία, μέσω της 

σχέσης αλληλεπίδρασης που δημιουργείται από την μετάδοση του μηνύματος. 

 

2) Κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί το έργο ενός πολιτικού δημοσιογράφου από 

παράγοντες που καθορίζουν τον ίδιο και την ταυτότητά του; 

 

Για την απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος είναι απαραίτητη η 

αντιμετώπιση του/ης δημοσιογράφου ως ανεξάρτητη προσωπικότητα. 

Ερευνάται η πιθανότητα ασυνέπειας των επαγγελματιών ως προς τα 

δεοντολογικά τους καθήκοντα λόγω της ταυτότητάς τους και συγκεκριμένα τα 

στοιχεία που τους καθορίζουν ως μέλη της κοινωνίας και οι προσωπικές 

προτιμήσεις τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που η παραπάνω υπόθεση 

επαληθευτεί, πρόκειται να καταγραφούν τα ποσοστά κατά τα οποία 

επηρεάζονται οι επαγγελματίες από κάθε επιμέρους παράγοντα. 

 

3) Πώς αποτυπώνεται το φαινόμενο της παραποίησης πολιτικών ειδήσεων από 

τους δημοσιογράφους βάσει της επαγγελματικής τους εμπειρίας; 
 

Σκοπός αυτού του ερωτήματος είναι να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί η 

ύπαρξη του φαινομένου της παραποίησης των πολιτικών ειδήσεων στην 

Ελλάδα. Παράλληλα, σε περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί, επιδιώκεται να 

αποσαφηνιστούν οι αιτίες που οδηγούν ένα/μία δημοσιογράφο στη λήψη μίας 

τέτοιας απόφασης, αλλά και να διαχωριστούν οι περιπτώσεις που η πράξη αυτή 
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είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής ή επιρροής/άσκησης πίεσης από 

τρίτους. 

 

4) Πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι τη σχέση του κλάδου τους με την 

Κοινή Γνώμη; 

 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά την αντίληψη των δημοσιογράφων 

για την αντιμετώπισή του κλάδου τους, αλλά και των ιδίων ως επαγγελματίες 

από το κοινό. Συγκεκριμένα, δεδομένης της συνεχούς αλληλεπίδρασης 

δημοσιογραφία και Κοινής Γνώμης, στόχος είναι να καταγραφεί η οπτική των 

δημοσιογράφων απέναντι στη στάση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με το 

επαγγελματικό τους αντικείμενο. 

 

5.2 Μεθοδολογία έρευνας 

 

 Προκειμένου να απαντηθούν τα εν λόγω ερευνητικά ερωτήματα 

επιλέχθηκε η σύνταξη ερωτηματολογίου προς τα μέλη του δημοσιογραφικού 

δυναμικού της Ελλάδας. Η μορφή του ερωτηματολογίου ήταν ηλεκτρονική, 

ενώ η συμπλήρωσή του από τους ερωτηθέντες ήταν ανώνυμη. Οι ερωτηθέντες 

ενημερώθηκαν εξαρχής μέσω εισαγωγικού κειμένου για την θεματολογία του 

ερωτηματολογίου, για το ενδιαφέρον σε απαντήσεις πολιτικών 

δημοσιογράφων, αλλά και για την ανωνυμία του, διευκρινίζοντας πως κανένα 

προσωπικό στοιχείο τους δεν καταγράφεται αυτόματα και, ως εκ τούτου, τα 

προσωπικά τους δεδομένα παραμένουν προστατευμένα βάσει των 

κανονισμών περί προστασίας. Επιπλέον, τους γνωστοποιήθηκε πως τα 

δεδομένα που θα συλλεχθούν από αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
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αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή αποσαφήνιση προς τους 

ερωτηθέντες, στο εισαγωγικό κείμενο αναφέρθηκε προσωπικό e-mail για 

τυχόν επικοινωνία.  

 Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες, ξεκινώντας από τη 

συμπλήρωση στοιχείων και συνεχίζοντας με τα τέσσερα επόμενα πεδία να 

αφορούν αντίστοιχα το κάθε ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα προς ανάλυση. 

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε, διανεμήθηκε και 

αναμεταδόθηκε με στοχευμένες αναρτήσεις σε εξειδικευμένες 

δημοσιογραφικά ομάδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 

LinkedIn κλπ.) και απαντήθηκε τυχαία από 50 επαγγελματίες του 

δημοσιογραφικού χώρου. Για την ορθότερη καταγραφή των αποτελεσμάτων, 

συμπεριλήφθηκε προαιρετικό πεδίο ονομαστικής αναφοράς στο 

δημοσιογραφικό μέσο στο οποίο απασχολούνται την παρούσα χρονική περίοδο 

ή απασχολούνταν στο παρελθόν, το οποίο όμως -όπως διευκρινίστηκε γραπτώς 

και στους ερωτηθέντες- δεν θα συμπεριληφθεί στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, καθώς η ύπαρξή του ήταν καθαρά βοηθητική. 

 
 
5.3 Έρευνα και αποτελέσματα 

5.3.1 Στοιχεία ερωτηθέντων 

 

Παρ’ ότι το δείγμα των 50 απαντήσεων του ερωτηματολογίου λήφθηκε 

εξ ολοκλήρου τυχαία είναι αξιοσημείωτο και σαφώς πολύ βοηθητικό για την 

αποτίμηση ορισμένων αποτελεσμάτων το γεγονός πως η συμπλήρωση 

πραγματοποιήθηκε από ίσο αριθμό γυναικών και αντρών. 
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Διάγραμμα 1 

 

 
 

Η συμπλήρωση των στοιχείων έδειξε πως υπήρξε ικανοποιητική 

συμμετοχή από όλες τις ηλικιακές ομάδες, με την κατηγορία των 

επαγγελματιών από 40 έως 50 ετών να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό της έρευνας (38%), ενώ εξίσου ικανοποιητικά ήταν και τα ποσοστά 

σχετικά με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριοποίησης των ερωτηθέντων, τα 

οποία κυμάνθηκαν από το 1 έτος έως και τα 40 έτη εργασίας στον κλάδο. 

 
Διάγραμμα 2 
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Διάγραμμα 3 

 
 

Για την ορθότερη απογραφή των ερωτηθέντων και κυρίως με στόχο να 

είναι γνωστό το δημοσιογραφικό μέσο προέλευσης του κάθε επαγγελματία, 

κρίθηκε σκόπιμο να αναφέρουν τα μέσα στα οποία έχουν εργαστεί κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, αλλά και το μέσο στο οποίο 

εργάζονται τώρα. 

 
Διάγραμμα 4 
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Διάγραμμα 5 

 
 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 4, στη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους πορείας οι μισοί περίπου δημοσιογράφοι που 

συμμετείχαν στην έρευνα έχουν απασχοληθεί στην πλειοψηφία των μέσων, 

χωρίς να παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από μέσο σε μέσο. Επιπλέον, 

στη συνολική κλίμακα, το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια 

της καριέρας του έχει εργαστεί και στα τέσσερα κύρια δημοσιογραφικά μέσα 

(εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ιστοσελίδα). Από την άλλη, παρόλο που 

το αποτέλεσμα είναι και πάλι ικανοποιητικό από άποψη συμμετοχής, το 

διάγραμμα 5 φανερώνει την απόκλιση που πλέον υπάρχει ανάμεσα στα 

παραδοσιακά δημοσιογραφικά μέσα (εφημερίδα, ραδιόφωνο) και στα 

ηλεκτρονικά (τηλεόραση, ιστοσελίδα). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκει 

στο εργατικό δυναμικό ιστοσελίδων και τηλεοπτικών καναλιών, με ευδιάκριτα 

μεγάλη ποσοστιαία διαφορά από εκείνους/ες που εργάζονται στους χώρους 

του ραδιοφώνου και της εφημερίδας. Επιπλέον, παρατηρώντας τις ατομικές 
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απαντήσεις συμμετεχόντων είναι άξιο αναφοράς πως με εξαίρεση το 14% που 

δεν εργάζεται και ένα ποσοστό της τάξης του 4% που απασχολείται 

αποκλειστικά σε ένα από τα δύο παραδοσιακά μέσα, το υπόλοιπο 82% των 

δημοσιογράφων εργάζεται στην τηλεόραση ή σε ιστοσελίδα ή σε συνδυασμό 

αυτών των δύο και σε λίγες περιπτώσεις αναγράφεται και ο συνδυασμός 

ηλεκτρονικών μέσων με παραδοσιακά, χωρίς όμως τα τελευταία να έχουν 

καταγραφεί μόνα τους.  

Ακόμη, ενδιαφέρον στοιχείο για την έρευνα είναι η προέλευση του 

φορέα των μέσων στα οποία έχουν εργαστεί ή εργάζονται οι δημοσιογράφοι. 

Από τις απαντήσεις γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, με μόλις το 6% να εργάζεται στο δημόσιο πάροχο. 

Στο σύνολο, το 16% έχει απασχοληθεί και από τους δύο φορείς κατά τη διάρκεια 

της πορείας του. 

 

 

 
Διάγραμμα 6
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Διάγραμμα 7

 
 

Με μία απλή αποτίμηση των στοιχείων των ερωτηθέντων, το 

συγκεκριμένο δείγμα καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρήθηκαν 

εξαρχής ως δεδομένα και, ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό. 

 

 5.3.2 Ερευνητικό ερώτημα 1 
 

 Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι 

δημοσιογράφοι τον επαγγελματικό τους ρόλο κατά την κάλυψη πολιτικών 

ζητημάτων, συμπληρώθηκαν 8 ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν βάσει 

κλίμακας 1-5  (1=πολύ, 2=αρκετά, 3=μέτρια, 4=λίγο, 5=καθόλου και 6= Δεν 

απαντώ). Στο τέλος αυτής της κατηγορίας ερωτήσεων, όπως και στις τρεις 

επόμενες, παρατέθηκε προαιρετικό πεδίο ελεύθερης συμπλήρωσης για τους/ις 

συμμετέχοντες/ουσες ώστε, όπου το επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα να 

αναφέρουν σχόλια ή παρατηρήσεις. 
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Οι δύο πρώτες ερωτήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη του μεγέθους 

εκτίμησης της σημασίας της αντικειμενικότητας και της ουδετερότητας από 

τον πολιτικό δημοσιογράφο. Με ποσοστά 80% και στα δύο ερωτήματα, οι 

ερωτηθέντες δήλωσαν πως θεωρούν «πολύ» και «αρκετά» σημαντικά στοιχεία 

την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα στην καταγραφή και παρουσίαση 

πολιτικών ειδήσεων. 

 
 

Διάγραμμα 8 

 
 

 
 



47		

Διάγραμμα 9 

 
 

Εκτός από τον παράγοντα της αντικειμενικότητας, για μία 

προσεγγιστική κατάταξη των στόχων που υπηρετούν οι δημοσιογράφοι 

ασκώντας τη δημοσιογραφική πρακτική απαιτείται να καταγραφεί ο τρόπος με 

τον οποίο εκείνοι αντιλαμβάνονται το σκοπό τον οποίο υπηρετούν μέσω του 

επαγγέλματός τους. 

Διάγραμμα 10 
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 Στο σύνολο των ερωτήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, 

αποδεικνύεται πως η σημαντικότερη πτυχή του ρόλου ενός δημοσιογράφου 

είναι η παροχή ορθής πληροφόρησης στους αποδέκτες, με στόχο την 

διαμόρφωση πολιτικών απόψεων. 

 
Διάγραμμα 11 

 

 
Διάγραμμα 12 
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Διάγραμμα 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 14 

 
 

Διάγραμμα 15 
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 Αποτιμώντας τις παραπάνω απαντήσεις προκύπτει η ακόλουθη σειρά 

προτεραιοτήτων των δημοσιογράφων για τη διαμόρφωση των 

δημοσιογραφικών προϊόντων και την επίδραση που αυτά πρόκειται να έχουν 

στην κοινωνία (με 1=μεγαλύτερη σημασία και 6=μικρότερη σημασία): 

 

1. Παροχή απαραίτητων πληροφοριών στους πολίτες για τη διαμόρφωση της 

πολιτικής τους άποψης. 

 

2. Πραγματοποίηση καλόπιστης κάλυψης των δράσεων της πολιτικής ηγεσίας. 

 

3. Προώθηση κριτικής επιδιώκοντας την κοινωνικοπολιτική αλλαγή. 

 

4. Διαδραμάτιση ρόλου στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. 

 

5. Επιρροή της κοινής γνώμης μέσω διατύπωσης προσωπικών απόψεων. 

 

6. Σύμπλευση με το ρεύμα και τις προσδοκίες της κοινής γνώμης. 
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Στο τέλος της συγκεκριμένης κατηγορίας ερωτήσεων καταγράφηκε 

ένα σχόλιο από συμμετέχοντα δημοσιογράφο: 

 «Ο δημοσιογράφος οφείλει να αντλεί θέματα τόσο από το πολιτικό γίγνεσθαι 

όσο και από τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών, κάνοντας 

έρευνα σε βάθος και ασκώντας κριτική που απορρέει όχι από την προσωπική 

του άποψη, αλλά από τα γεγονότα και τα αποτελέσματα της έρευνάς του.» 

  
 
5.3.3 Ερευνητικό ερώτημα 2 

 

 Για την εξακρίβωση της αντίληψης πως η καταγραφή ενός πολιτικού 

ζητήματος μπορεί πράγματι να δεχτεί επιρροές από παράγοντες που 

καθορίζουν την ταυτότητα του δημοσιογράφου, αλλά και εξωτερικά στοιχεία 

που θεμελιώνουν μία σχέση αλληλεπίδρασης με αυτόν, οι συμμετέχοντες 

απάντησαν 8 ερωτήσεις σχετικά με το πόσο δύναται να επηρεαστούν από το 

κάθε επιμέρους στοιχείο βάσει κλίμακας 1-5  (1=πολύ, 2=αρκετά, 3=μέτρια, 

4=λίγο, 5=καθόλου και 6= Δεν απαντώ). Τα χαρακτηριστικά που λήφθηκαν 

υπόψη είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνική θέση, η 

ιδεολογική ταυτότητα, η κομματική ταυτότητα, η θητεία σε ένα συγκεκριμένο 

μέσο και η κυβέρνηση. 
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Διάγραμμα 16 

 
 

Διάγραμμα 17 

 
 

Τόσο το φύλο όσο και η ηλικία αποδεικνύεται ότι έχουν μικρή έως 

ελάχιστη επίδραση πάνω στη δημοσιογραφική πρακτική. Συγκεκριμένα, το 

φύλο φαίνεται να μην παίζει σημαντικό ρόλο ούτε στους άντρες, ούτε στις 

γυναίκες, με την απόκλιση του ποσοστού ανάμεσα στα δύο φύλα να είσαι 

σχεδόν μηδαμινή. Η ηλικία από την άλλη, ενώ στη γενική εικόνα δεν προκύπτει 
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ουσιαστική επίδραση, φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 

περισσότερο από το φύλο τον επαγγελματία και τη δημοσιογραφική του στάση. 

Αντίστοιχα με τον παράγοντα της ηλικίας, μικρή επίδραση εμφανίζεται και από 

την οικογενειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δημοσιογράφος. Γίνεται 

φυσικά αντιληπτό, πως από τη στιγμή που στην κλίμακα έχουν συμπληρωθεί 

και οι άλλες απαντήσεις πλην της 5ης –ανεξαρτήτως του ποσοστού ταύτισης– 

η υπόθεση πως οι δημοσιογραφική στάση των πολιτικών δημοσιογράφων 

μπορεί να επηρεαστεί έστω και σε μικρό βαθμό, επιβεβαιώνεται. Το ίδιο 

συνεπώς ισχύει και με τις παρακάτω κατηγορίες. 

 
Διάγραμμα 18 

 

 
 

 Οι πρώτες μεγαλύτερες αποκλίσεις στις απαντήσεις, όπου οι επιλογές 

«πολύ» και «αρκετά» ξεπερνούν αθροιστικά την επιλογή «καθόλου», 

εμφανίζονται στις κατηγορίες της κοινωνικής θέσης και της ιδεολογικής 

ταυτότητας, με το πρώτο ποσοστό να φτάνει αθροιστικά το 34% και το δεύτερο 

το 42%. Όσον αφορά στην κοινωνική θέση του δημοσιογράφου ωστόσο, 

παρατηρείται μία κλίση προς την ουδέτερη αντιμετώπιση του δεδομένου ως 
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επιρροή της επαγγελματικής πρακτικής, ενώ σχετικά με την ιδεολογική 

ταυτότητα το υψηλότερο ποσοστό δείχνει ότι πράγματι μπορεί να ασκήσει 

αρκετή επιρροή στον επαγγελματία. 

 
 

Διάγραμμα 19 

 
 

Διάγραμμα 20 
 

 

 Συγκριτικά με την ιδεολογική ταυτότητα, η κομματική παρουσιάζει 

διαφοροποίηση. Ενώ η επιλογή «πολύ» εμφανίζεται σε ποσοστό 18%, 4 μονάδες 
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δηλαδή υψηλότερα από αυτές της ιδεολογικής, η επιλογή «καθόλου» είναι 

αυξημένη κατά 10 μονάδες, φτάνοντας το 30% του συνόλου. 

 
 

Διάγραμμα 21 

 
 
 

Διάγραμμα 22 
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 Ο πρώτος παράγοντας, σε σειρά άσκησης μεγαλύτερης επιρροής, 

φαίνεται πως είναι η θητεία ενός επαγγελματία δημοσιογράφου σε ένα μέσο, 

δηλαδή σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι επιλογές «πολύ» και «αρκετά» 

αθροιστικά ανέρχονται στο 44%, ενώ η επιλογή «καθόλου» βρίσκεται για πρώτη 

φορά στη χαμηλότερη θέση με ποσοστό 16%. 

 Τέλος, βάσει αθροιστικού αποτελέσματος, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα 

δύναται να επηρεάσει τους δημοσιογράφους σε μικρότερο από τα 

προηγούμενα ποσοστά, της τάξης δηλαδή των 26%, ενώ όπως συνέβη και στην 

περίπτωση της κομματικής ταυτότητας η επιλογή «καθόλου» αυξήθηκε 

φτάνοντας το 32% του συνόλου. Ταυτόχρονα, και στις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις, η επιλογή 6 «Δεν απαντώ» παρουσίασε αύξηση συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 
Διάγραμμα 23 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει, χωρίς να παρουσιάζονται 

μεγάλες αποκλίσεις στο σύνολο, η ακόλουθη σειρά κατάταξης των παραγόντων 

επιρροής ενός δημοσιογράφους (με 1=σημαντικότερη επίδραση και 

8=μικρότερη επίδραση): 

 

1. Η θητεία σε ένα συγκεκριμένο μέσο 

2. Η ιδεολογική ταυτότητα 

3. Η κοινωνική θέση 

4. Η κομματική ταυτότητα 

5. Η εκάστοτε κυβέρνηση 

6. Η ηλικία 

7. Η οικογενειακή κατάσταση 

8. Το φύλο 

  

Στο τέλος της συγκεκριμένης κατηγορίας ερωτήσεων καταγράφηκε 

ένα σχόλιο από συμμετέχοντα δημοσιογράφο: 

«Η ιδεολογία και η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν στο μέτρο της 

αντίληψης των αιτιών κάποιων γεγονότων από τον δημοσιογράφο και 

επομένως και τη μηχανική ανάδειξής τους.» 
 
 5.3.4 Ερευνητικό ερώτημα 3 
 
 Προκειμένου να καταρριφθεί ή να επιβεβαιωθεί –και ως εκ τούτου να 
σχολιαστεί– η ύπαρξη του φαινομένου της παραποίησης πολιτικών ειδήσεων 
στην Ελλάδα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις. Οι 10 
πρώτες αφορούν τις εμπειρίες τους στον χώρο της δημοσιογραφίας ως 
επαγγελματίες και οι 2 τελευταίες την κρίση τους σχετικά με το ζήτημα της 
παραποίησης.  
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Διάγραμμα 24

 
 

 
Διάγραμμα 25 
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Διάγραμμα 26 

 

Μέσω των τριών πρώτων ερωτήσεων γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η 

ιδέα της παραποίησης πολιτικών ειδήσεων πράγματι υφίσταται στην Ελλάδα, 

ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται και η θεωρία παρακίνησης αυτής από τρίτα 

πρόσωπα. Το 46% των ερωτηθέντων απάντησε ότι του έχει ζητηθεί, έστω και 

μία φορά στη ζωή του, να παραποιήσει είδηση απευθείας από άτομα του 

πολιτικού χώρου, με το 32% αυτού του ποσοστού να υποστηρίζει ότι «έχει 

συμβεί κάποιες φορές» και το 8% ότι πρόκειται για συχνό φαινόμενο. 

Αντίστοιχα, όπως φαίνεται το διάγραμμα 2, το 64% απάντησε πως του έχει 

ζητηθεί, έστω και μία φορά στην επαγγελματική του καριέρα, από άτομα σε 

ανώτερη θέση του δημοσιογραφικού χώρου, με το 46% του ποσοστού να 

δηλώνει πως είναι ένα φαινόμενο που έχει συμβεί περισσότερες από μία 

φορές. Στο διάγραμμα 3, διαπιστώνεται ότι το 54% των ερωτηθέντων δεν έχει 

δεχτεί ποτέ παρακίνηση για παραποίηση πολιτικής είδησης ή πληροφορίας, με 

το 42% όμως του συνόλου να αποδεικνύει την ύπαρξη της κατάστασης και σε 

συναδελφικό δημοσιογραφικό πλαίσιο. 
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Διάγραμμα 27 

 
Στο ερώτημα εάν έχουν για οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτός είναι 

προσωπικός είτε πηγάζει από άσκηση πίεσης από τρίτους, έχουν παραποιήσει 

πολιτική είδηση ή πληροφορία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

πορείας, το 72% απάντησε πως δεν το έχει κάνει ποτέ, το 14% δεν θέλησε να 

δώσει συγκεκριμένη απάντηση ενώ το 14% δήλωσε πως πράγματι έχει συμβεί 

κάποιες φορές. 

Διάγραμμα 28 
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 Η απόκλιση των ποσοστών απαντήσεων στα δύο προηγούμενα 

διαγράμματα (4&5) είναι εντυπωσιακή. Αφαιρώντας το 8% που δεν απάντησε 

στην ερώτηση και με το 2% μόνο να απαντάει πως δεν γνωρίζει καμία 

περίπτωση συναδέλφου που να έχει παραποιήσει πολιτική είδηση, το 86% των 

συμμετεχόντων απάντησε πως γνωρίζει περισσότερες από μία περιπτώσεις 

συναδέλφων πουν έχουν παραβεί τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, 

με μόλις το 4% του συνόλου να απαντά πως πρόκειται για μεμονωμένο 

περιστατικό. Μέσω των δύο προηγούμενων διαγραμμάτων επιβεβαιώνεται 

αναμφισβήτητα η ύπαρξη του φαινομένου της παραποίησης ειδήσεων στον 

χώρο της πολιτικής δημοσιογραφίας της Ελλάδας, πλέον και σε πρακτικό 

επίπεδο.  

Οι πέντε επόμενες ερωτήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη των αιτιών που 

μπορούν να οδηγήσουν έναν δημοσιογράφο να παραβεί τον επαγγελματικό 

αξιακό του κώδικα παραποιώντας μία πολιτική είδηση. Συγκεκριμένα, 

επιχειρείται να ιεραρχηθούν οι αιτίες-παράγοντες, εξωγενείς και μη, που 

δύνανται να επηρεάσουν τη δημοσιογραφική πρακτική του επαγγελματία. 

 

Διάγραμμα 29
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Διάγραμμα 30 
 

 
 

 
 

Διάγραμμα 31 
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Διάγραμμα 32 

 
 

 Στο σύνολο των παραπάνω ερωτήσεων, οι αρνητικές απαντήσεις 

κυμάνθηκαν από το 66% έως το 88%, υποδηλώνοντας πως στη γενική εικόνα οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες δεν τους έχουν επηρεάσει κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους πορείας. Σε αντίθεση, οι θετικές απαντήσεις συντελούν 

στη δημιουργία της παρακάτω κατάταξης που υποδηλώνει ότι, αν και σε 

μικρότερο ποσοστό, η προσωπική επιθυμία επίδειξης καλής εικόνας σε τρίτους 

μπορεί πράγματι να παρακινήσει έναν δημοσιογράφο να παρουσιάσει με 

συγκεκριμένο τρόπο πολιτικές πληροφορίες: 

 

1. Κοινό (22%) 

2. Εργοδότης (22%) 

3. Πολιτικά πρόσωπα (12%) 

4. Κυβερνών κόμμα (8%) 
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Στην ερώτηση εάν για οποιονδήποτε λόγο οι δημοσιογράφοι έχουν 

αναγκαστεί να παραβιάσουν τις ηθικές τους αξίες προκειμένου να γίνουν 

αρεστοί στους χώρους και στα πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, 

αποσαφηνίζοντας τη βαθύτερη αιτία που τους οδήγησε στην παραποίηση 

πολιτικής είδησης, το 28% δήλωσε πως έχει συμβεί μόνο μία φορά ή και 

κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας, με τον 

διαχωρισμό αυτού να χωρίζεται στο 50% (14%-14%). 

 
 Διάγραμμα 33 

 
 

Στο τέλος της συγκεκριμένης κατηγορίας ερωτήσεων καταγράφηκαν 

δύο σχόλια από συμμετέχοντες δημοσιογράφους: 

 

Α) Σε ερωτηματολόγιο με αρνητικές στο σύνολο της συγκεκριμένης 

κατηγορίας απαντήσεις, σχολιάστηκε από δημοσιογράφο «Γι’ αυτό είμαι 

άνεργ@ αυτή τη στιγμή!», εννοώντας έμμεσα πως ο σεβασμός προς το αξιακό 

δημοσιογραφικό σύστημα δεν εκτιμάται αντίστοιχα και στον δημοσιογραφικό-

πολιτικό χώρο. 
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Β) «Εξαρτάται πάντοτε από το μέσο στο οποίο δουλεύει ο δημοσιογράφος. 

Σχεδόν όλα τα μέσα ακολουθούν μία γραμμή, άλλα πιο αυστηρή, άλλα πιο 

ευέλικτη και υπάρχουν ορισμένες ελάχιστες εξαιρέσεις που σου δίνουν την 

ελευθερία και τον χρόνο να κάνεις δημοσιογραφική έρευνα και να γράψεις τα 

ακριβή αποτελέσματα αυτής, ακόμα κι αν θίγουν πολιτικά πρόσωπα ή τακτικές. 

 

 Μέσω των δύο παρακάτω ερωτήσεων επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η 

αντιμετώπιση των πολιτικών ζητημάτων από τους δημοσιογράφους, όσον 

αφορά στη βαρύτητα που αυτά εμφανίζουν από περίπτωση σε περίπτωση 

καθώς και η πιθανότητα διατήρησης της ακεραιότητας του επαγγελματία στη 

δημοσιογραφική πρακτική, όταν τα πολιτικά θέματα προς πραγμάτευση 

επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο και ως εκ τούτου και τον ίδιο ως μονάδα. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να 

διακρίνει τα θέματα σε μεγάλης και μικρής σημασίας καθώς και ότι πρέπει να 

περιορίζει το έργο του στην καταγραφή και παρουσίαση των δεδομένων της 

κατάστασης. Το 35% ωστόσο, δήλωσε πως σε περιπτώσεις που το ζήτημα 

πρόκειται να καθορίσει την εξελικτική πορεία της χώρας, οφείλει με τον ρόλο 

του να προστατεύσει το σύνολο σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι η κατάσταση 

οδεύει σε λάθος πορεία. 
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Διάγραμμα 34 
 

 
 

 
Διάγραμμα 35
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Στο τέλος της συγκεκριμένης κατηγορίας ερωτήσεων καταγράφηκαν 

δύο σχόλια από συμμετέχοντες δημοσιογράφους: 

 

Α) «Σαφώς πάντοτε η ηθική πρέπει να είναι ο βασικός γνώμονας, αλλά 

υπάρχουν θέματα που η ευθύνη που βαραίνει τον δημοσιογράφο είναι 

μεγαλύτερη και άρα και οι συνέπειες (κάθε είδους) εάν δεν το χειριστεί 

σωστά.» 

 

Β) «Η έννοια της ουδετερότητας είναι λάθος στοιχείο ανάλυσης. Δεν υπάρχει 

ουδετερότητα με την έννοια του ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζουν 

τις θέσεις και την κυρίαρχη ιδεολογία των ιδιοκτητών τους. Πάνω σε αυτή 

έπρεπε να κινηθεί η έρευνα καθώς η κατάσταση ουδετερότητας στο ρεπορτάζ 

είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μία καλή εξέλιξη στην έκβαση του 

ρεπορτάζ.» 

 

 5.3.5 Ερευνητικό ερώτημα 4 

 

 Μέσω των απαντήσεων του παρακάτω ερωτήματος γίνεται απευθείας 

αντιληπτό ότι η πλειοψηφία θεωρεί την δημοσιογραφία και την πολιτική δύο 

κόσμους που συνδέονται από την Κοινή Γνώμη σε μεγάλο βαθμό. Το 26% δεν 

πιστεύει πως πρόκειται για μία δικαιολογημένη συσχέτιση, ενώ το διπλάσιο 

ποσοστό κατανοεί τα αίτια που οδηγούν σε αυτή τη θεωρία. 
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Διάγραμμα 36 
 

 

 
  

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων από την Κοινή Γνώμη, το 

100% συμφωνεί πως το κοινό εμφανίζεται προκατειλημμένο απέναντι στο 

επάγγελμα του δημοσιογράφου, ενώ από το διάγραμμα 3 προκύπτει η άποψη 

από το δημοσιογραφικό χώρο σύμφωνα με την οποία ένα μεγάλο μέρος του 

κοινού δεν μπορεί να αντιληφθεί και να διακρίνει την πολιτική είδηση από το 

δημοσιογραφικό σχόλιο που τη συνοδεύει. 
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Διάγραμμα 37

 
 

Διάγραμμα 38 

 
 Ωστόσο, παρά το γενικό αρνητικά φορτισμένο κλίμα που διέπει την 

αντιμετώπιση των δημοσιογράφων από το κοινό, ο δίαυλος επικοινωνίας που 

ανοίγεται ανάμεσα σε δημοσιογράφους και πολίτες μέσω των μέσων 
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κοινωνικής δικτύωσης δεν φαίνεται να αποτελεί απόλυτα αρνητικό στοιχείο 

για τους δημοσιογράφους, αφού το 44% θεωρεί τον επικοινωνιακό αυτό 

διάλογο θετικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, όπως άλλωστε 

αποδεικνύουν και τα υπόλοιπα ποσοστά, το φαινόμενο συνεχούς σχολιασμού 

όσων γράφονται και διατυπώνονται δημόσια και της ατέρμονης κριτικής της 

δημοσιογραφικής πρακτικής των επαγγελματιών εκλαμβάνεται ως ένα μη 

θετικό στοιχείο. 

 
Διάγραμμα 39 

 
 Τέλος, μέσω των δύο τελευταίων ερωτημάτων αποδεικνύεται για ακόμη 

μία φορά η επίδραση που ασκεί στη σύγχρονη κοινωνία το ηλεκτρονικό μέσο, 

με την τηλεόραση να λαμβάνει το 92% και τις ιστοσελίδες το 64%, ενώ σε τελικό 

στάδιο οι δημοσιογράφοι αντιλαμβάνονται πως τα προσωπικά στοιχεία που 

κερδίζουν την Κοινή Γνώμη είναι αρχικά το επικοινωνιακό χάρισμα και το 

εύρος γνώσεων, με την προσωπικότητα και την εμπειρία να ακολουθούν. 

Μεγάλη απόκλιση συγκριτικά με τα υπόλοιπα προσόντα/γνωρίσματα 
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εμφανίζεται στην εξωτερική εμφάνιση του δημοσιογράφου, η οποία ανέρχεται 

στο 16% της συνολικής αποτίμησης. 

 

Διάγραμμα 40 

 
 

Διάγραμμα 41 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Έχοντας αναλύσει τις κατηγορίες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, 

αλλά και τα επιμέρους ερωτήματα που απαντήθηκαν από τους 50 

δημοσιογράφους, τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

μπορούν πλέον να απαντηθούν. Το δείγμα που αποτιμήθηκε από τα στοιχεία 

των συμμετεχόντων κάλυψε στην πλειοψηφία τους όλα τα χαρακτηριστικά 

που τέθηκαν ως δεδομένα κατά τη δημιουργία του ερωτηματολογίου και, ως 

εκ τούτου, μπορεί να κριθεί αντιπροσωπευτικό για τη διατύπωση ορισμένων 

βασικών συμπερασμάτων. Επιπλέον, η συμμετοχή σε όλες τις ερωτήσεις ήταν 

απόλυτα ικανοποιητική, καθώς στην πλειοψηφία των απαντήσεων η επιλογή 

«Δεν απαντώ» ήταν πάντοτε μικρότερη της τάξης του 10%, με μία μόνο ερώτηση 

να λαμβάνει το αυξημένο συγκριτικά με τα προηγούμενα ποσοστό του 14%. 

 

6.1 Αποτελέσματα Ερευνητικού Ερωτήματος 1 
 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι τον ρόλο τους όσον αφορά στην 

κάλυψη πολιτικών ζητημάτων; 

 

Αποδείχθηκε πως οι έννοιες της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας 

και της ουδετερότητας αναγνωρίζονται ως βασικές αρχές της πολιτικής 

δημοσιογραφίας από την πλειοψηφία των δημοσιογράφων. Η ιεραρχική 

καταγραφή των προτεραιοτήτων των επαγγελματιών έδειξε ότι 

αντιλαμβάνονται ως σημαντικότερες πτυχές του ρόλου τους την παροχή της 

απαραίτητης και ορθής πληροφόρησης στο κοινό με στόχο τον σχηματισμό 

πολιτικής άποψης από εκείνο, με την ορθή και αντικειμενική κάλυψη των 
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δράσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας να ακολουθεί σε δεύτερη θέση. Τρίτη 

σε σειρά προτεραιότητας βρίσκεται η προώθηση της κριτικής που αφορά 

πολιτικά ζητήματα και στοχεύει στην κοινωνικοπολιτική αλλαγή, ενώ οι τρεις 

τελευταίες θέσεις φανερώνουν πως, παρά την κριτική που ασκείται στον 

κλάδο, οι δημοσιογράφοι πράγματι αντιλαμβάνονται και έχουν ως αρχή τη 

δεοντολογία που ορίζει το επάγγελμά τους. Θεωρούν μικρής σημασίας τη 

επιδίωξη διαδραμάτισης ρόλου στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας, τη 

στοχευμένη επιρροή της κοινής γνώμης μέσα από τη διατύπωση προσωπικών 

απόψεων, καθώς και την ανάγκη για σύμπλευση με το ρεύμα και τις 

προσδοκίες της. 

Συνοπτικά, οι δημοσιογράφοι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ορθή και 

εποικοδομητική παροχή πληροφόρησης, στην έννοια της αντικειμενικότητας 

κατά την κάλυψη πολιτικών ζητημάτων, ενώ ιδεολογικά παρουσιάζονται 

αντίθετοι σε τεχνικές που μπορούν έμμεσα να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. 

 
 
6.2 Αποτελέσματα Ερευνητικού Ερωτήματος 2 
 

Κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί το έργο ενός πολιτικού δημοσιογράφου από 

παράγοντες που καθορίζουν τον ίδιο και την ταυτότητά του; 

 

 Επιβεβαιώθηκε η πιθανότητα μερικής ασυνέπειας στην πρώτη σε 

ιδεολογική σημασία αρχή των δημοσιογράφων, δηλαδή την αντικειμενικότητα. 

Παρόλο που στην αντίληψη του ρόλου τους η πλειοψηφία υποστήριξε ότι 

αναγνωρίζει ως κύριες αρχές την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, 

αποδεικνύεται πως παράγοντες που καθορίζουν την προσωπικότητα του/ης 
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δημοσιογράφου και ορίζουν το περιβάλλον στο οποίο εκείνος/η κινείται, έχουν 

τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη δημοσιογραφική του/ης πρακτική. 

Συγκεκριμένα, σχεδόν το 50% των δημοσιογράφων μπορεί να επηρεαστεί στο 

μεγαλύτερο επί των υπολοίπων ποσοστό από τη θητεία του σε ένα 

συγκεκριμένο δημοσιογραφικό μέσο, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία της ύπαρξης 

συγκεκριμένης πολιτικής γραμμής από τις επιχειρηματικές δημοσιογραφικές 

μονάδες. Δεύτερος σε σημαντική επίδραση παράγοντας φαίνεται πως είναι η 

ιδεολογική ταυτότητα, με την κοινωνική θέση του/ης δημοσιογράφου να 

ακολουθεί με πολύ πιο ουδέτερη επίδραση. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση 

κατατάσσονται η κομματική ταυτότητα και η εκάστοτε κυβέρνηση, δείχνοντας 

μάλιστα πως διαφοροποιούνται από την σε πιο σημαντική θέση ιδεολογική 

ταυτότητα. Τέλος, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το φύλο 

αποδείχθηκε ότι μπορούν να επηρεάσουν τη δημοσιογραφική πρακτική σε 

πολύ μικρό βαθμό.  

Συνοπτικά, οι δημοσιογράφοι μπορούν πράγματι να επηρεαστούν από 

παράγοντες που καθορίζουν τους ίδιους και το χώρο στον οποίο δρουν, με το 

επαγγελματικό περιβάλλον και την ιδεολογική τους ταυτότητα να 

διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο σε αυτό. Ατομικά στοιχεία, θέσεις, 

καθώς και εξωτερικοί παράγοντες που αναδιαμορφώνονται, δεν έχουν 

αντίστοιχη επίδραση πάνω τους. 

 
6.3 Αποτελέσματα Ερευνητικού Ερωτήματος 3 

 

Πώς αποτυπώνεται το φαινόμενο της παραποίησης πολιτικών ειδήσεων από 

τους δημοσιογράφους βάσει της επαγγελματικής τους εμπειρίας; 
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Έγινε άμεσα αντιληπτό πως η ιδέα της παραποίησης των πολιτικών 

ειδήσεων υφίσταται στην Ελλάδα. Αρχικά, καταγράφηκε ως υπαρκτό το 

φαινόμενο να καλούνται οι δημοσιογράφοι από τρίτα πρόσωπα να 

παραποιήσουν πολιτικά δεδομένα, με τους δημοσιογράφους σε ανώτερη 

επαγγελματική θέση του χώρου να βρίσκονται πρώτοι στην κλίμακα 

συχνότητας, σημειώνοντας μάλιστα διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων από 

τους συναδέλφους δημοσιογράφους που καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση. 

Τελευταίοι στον ρόλο του παρακινητή, με μικρότερο αλλά παράλληλα 

σημαντικό ποσοστό κατατάχθηκαν τα πολιτικά πρόσωπα. Στη συνέχεια, 

παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν έχει 

παραποιήσει ποτέ πολιτική είδηση, οι συμμετέχοντες κατέδειξαν ένα ποσοστό 

της τάξης του 86% για περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν παραποιήσει 

πληροφορίες, με τις περιπτώσεις που αυτό αποτέλεσε μεμονωμένο 

περιστατικό να αγγίζουν μόλις το 4%. Συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η ιδέα του 

φαινομένου παραποίησης πολιτικών ειδήσεων και σε πρακτικό επίπεδο. Σε 

επόμενο στάδιο, παρόλο που οι αρνητικές απαντήσεις αποτέλεσαν την 

πλειοψηφία, ένα μικρό ποσοστό δήλωσε πως έστω και μία φορά στη διάρκεια 

της επαγγελματικής του πορείας έχει παραβεί τον κώδικα δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας, προκειμένου να ευνοηθεί κυρίως από το κοινό και τον εργοδότη, 

και σε μικρότερο βαθμό από τα πολιτικά πρόσωπα που προτιμά και το εκάστοτε 

κυβερνών κόμμα. Επιπλέον, ένα εξίσου μικρό επί του συνόλου ποσοστό 

δήλωσε πως έστω και μία φορά στη ζωή του έχει αναγκαστεί κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες να παραβεί τους δεοντολογικούς κανόνες της 

δημοσιογραφίας. Στις δύο τελευταίες διευκρινιστικές ερωτήσεις, η 

πλειοψηφία δήλωσε πως ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να διακρίνει τα πολιτικά 

θέματα ανάλογα με τη βαρύτητά τους, με σχεδόν το 1/3 ωστόσο να δηλώνει πως 
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σε περιπτώσεις που το ζήτημα πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την 

εξελικτική πορεία της χώρας, ο δημοσιογράφος οφείλει να παρεμβαίνει. 

Συνοπτικά, επιβεβαιώθηκε η υπόσταση του φαινομένου της 

παραποίησης πολιτικών ζητημάτων κατά την καταγραφή τους από τον 

δημοσιογραφικό χώρο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με 

ποσοστό προσωπικής παραδοχής το 14% και ποσοστό κατάδειξης γνωστών 

περιπτώσεων συναδέλφων 86%. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκαν οι περιπτώσεις 

παρακίνησης των επαγγελματιών από τρίτα πρόσωπα του δημοσιογραφικού 

κυρίως και ύστερα του πολιτικού χώρου. Επιπλέον, προέκυψε πως, αν και σε 

μικρό ποσοστό, έχουν υπάρξει πράγματι περιπτώσεις παραβίασης του κώδικα 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας με σκοπό να ευνοηθεί η σχέση του 

δημοσιογράφου με το κοινωνικό σύνολο, την εργοδοσία και, σε μικρότερο 

βαθμό, με πρόσωπα και παρατάξεις της πολιτικής σκηνής. Σε εξίσου μικρό 

ποσοστό, προέκυψε πως έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου ο/η δημοσιογράφος 

έχει αναγκαστεί να προβεί σε αυτήν την πράξη. Τέλος, η πλειοψηφία 

υποστηρίζει πως όλα τα πολιτικά ζητήματα οφείλεται να αντιμετωπίζονται 

ισάξια, ενώ το 1/3 αυτής θεωρεί πως οφείλει να παρεμβαίνει όταν το θέμα 

ενασχόλησης είναι κρίσιμο για την πολιτική ζωή της χώρας και 

αντιλαμβάνεται ότι κινείται σε λάθος πλαίσιο. 

 
6.4 Αποτελέσματα Ερευνητικού Ερωτήματος 4 
 

Πώς αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι τη σχέση του κλάδου τους με την 

Κοινή Γνώμη; 
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 Στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αποδείχτηκε ότι η πλειοψηφία των  

δημοσιογράφων αντιλαμβάνεται την ύπαρξη άμεσης συσχέτισης των κόσμων 

της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να 

αναγνωρίζει τους λόγους που οδηγούν σε αυτή τη θεωρία. Στη συνέχεια, 

επιβεβαιώθηκε πως οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι η Κοινή Γνώμη εμφανίζει 

αρνητική προκατάληψη απέναντι στο επάγγελμά τους, τους ίδιους και τα 

αντικείμενα δημοσίευσής τους, χωρίς όμως να θεωρείται απόλυτα αρνητική η 

εύκολη συνδιάλεξη ανάμεσα στις δύο ομάδες που προκύπτει μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Όπως καταγράφηκε στο τέλος, οι δημοσιογράφοι 

θεωρούν πως τα προσωπικά στοιχεία που ευνοούν τη σχέση τους με την Κοινή 

Γνώμη είναι πρωταρχικά το επικοινωνιακό χάρισμα και το εύρος γνώσεων, 

ακολούθως η προσωπικότητα και η εμπειρία, με την εξωτερική εμφάνιση 

ωστόσο να κατέχει πολύ μικρό ρόλο. 

 Συνοπτικά, οι δημοσιογράφοι αντιλαμβάνονται τη δημόσια θεωρία που 

καθιστά το χώρο τους άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτική, με μεγάλο μέρος 

αυτού να κατανοεί και τους λόγους που οδηγούν στη θεωρία. Επιπλέον, τους 

είναι αισθητό το φορτισμένο αρνητικά σε ορισμένες περιπτώσεις κλίμα που 

πλαισιώνει τη σχέση τους με την Κοινή Γνώμη, χωρίς όμως να θεωρούν 

απόλυτα αρνητικό στοιχείο το βήμα που δίνεται καθημερινά στους πολίτες  

ώστε να ασκεί κριτική στο έργο τους. Τέλος, πιστεύουν πως η Κοινή Γνώμη 

δίνει περισσότερη σημασία στην ικανότητα επικοινωνίας και στο εύρος 

γνώσεων του δημοσιογράφου συγκριτικά με άλλους παράγοντες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



79		

 
 

 
 

 
 



80		

 
 
 
 
 



81		

 
 

 
 
 
 
 

 



82		

 
 

 
 

 
 



83		

 
 

 

 



84		

 
 

 
 
 
 
 
 



85		

 
 
 



86		

 
 
 
 
 
 
 



87		

 
 
 



88		

 
 

 
 
 
 
 



89		

 
 



90		

 



91		

 
 



92		

 



93		

 



94		

 



95		

 



96		

 
  



97		

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Δεμερτζής	 Ν.,	 2002,	 «Πολιτική	 Επικοινωνία,	 Διακινδύνευση,	 Δημοσιότητα,	 Διαδίκτυο»,	
Αθήνα,	Εκδόσεις	ΠΑΠΑΖΗΣΗ	
	
Καραγιάννης	 Γ.,	 Πολιτική	 (και)	 Επικοινωνία,	 Διάλεξη	 10	 πανεπιστημιακού	 μαθήματος,	
https://elearn.uoc.gr/enrol/index.php?id=405	
	
Μπακουνάκης	 Ν.,	 2014,	 «Δημοσιογράφος	 ή	 ρεπόρτερ,	 Η	 αφήγηση	 στις	 ελληνικές	
εφημερίδες,	19ος-20ός	αιώνας»,	Αθήνα,	ΠΟΛΙΣ	
	
Παπαθανασόπουλος	 Σ.	 &	 Κομνηνού	 Μ.	 (επιμ.),	 2000,	 Ζητήματα	 Δημοσιογραφικής	
Δεοντολογίας,	Αθήνα,	Καστανιώτης	
	
Dearing	 J.	W.	&	Rogers	E.	M.,	2005,	Ορίζοντας	τα	Θέματα.	Τα	ΜΜΕ,	οι	Πολιτικοί	και	το	
Κοινό,	Αθήνα,	Παπαζήσης	
	
Donsbach	W.	&	Klett	 B.,	 1993,	 Subjective	objectivity	 –	how	 journalists	 in	 four	 countries	
define	a	key	term	of	their	profession,	International	Communication	Gazette	
	
Dorfman	R,	1987,	The	Puzzle	of	Objectivity:	The	Objective	Posture,	ETC:	A	Review	of	General	
Semantics,	Vol.	44,	No.	
	
Fineman	H.,	2005,	The	 ‘Media	Party’	 is	over,	CBS’	downfall	 is	 just	 the	tip	of	 the	 iceberg,	
Politics	 on	 NBCNEWS.com	 http://www.nbcnews.com/id/6813945/ns/politics-
howard_fineman/t/media-party-over/#.XGGY8FwzaUk	
	
Heywood	A.,	1997,	Politics,	London:	Macmillan	
	
McKeown	C.,	1976,	Journalism	and	Objectivity,	Fortnight,	No.	135	
	
Monaghan	R.	R.,	1984,	Political	Communication,	ETC:	A	Review	of	General	Semantics,	Vol.	
41,	No.	4	
	
Rosen	J.,	1999,	What	Are	Journalists	For?	Yale	University	Press	
	
Seib	 P.,	 1994,	 Campaigns	 and	 Conscience.	 The	 Ethics	 of	 Political	 Journalism,	 Praeger	
Publishers	
	
Simon	J.,	2015,	The	New	Censorship:	Inside	the	Global	Battle	for	Media	Freedom	



98		

Skovsgaard	M.,	Albaek	E.,	Bro	P.	&	de	Vreese	C.,	2013,	(originally	published	online	2012),	
Journalism,	A	reality	check:	How	journalists’	role	perceptions	impact	their	implementation	
of	the	objectivity	norm,	SAGE	
	
Tuchman	G.,	1972,	Objectivity	as	strategic	ritual:	An	examination	of	newsmen’s	notions	of	
objectivity,	American	Journal	of	Sociology	
	
Van	 Dalen	 A.,	 De	 Vreese	 C.	 H,	 &	 Albaek	 E.,	 2012,	 (originally	 published	 online	 2011),	
Journalism,	 Different	 roles,	 different	 content?	 A	 four-country	 comparison	 of	 the	 role	
conceptions	and	reporting	style	of	political	journalists,	SAGE	
	
Ward	St.	 J.A.,	2004,	 Invention	of	 Journalism	Ethics:	The	Path	 to	Objectivity	and	Beyond,	
McGill-Queen’s	University	Press	
	
Ward	St.	J.A.,	2010,	Global	Journalism	Ethics,	McGill-Queen’s	University	Press	
 




