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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ κειέηε θαη ε έξεπλα ζηε καδηθή επηθνηλσλία έρεη ζεσξεζεί σο ε
δηεξεχλεζε ηεο δηάδνζεο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα
πνκπφ ζε πνιινχο δέθηεο κε ηε ρξήζε ηδίσο θάπνησλ ηερλνινγηθψλ
κέζσλ. Σα λέα κέζα έρνπλ δηαπξνζσπηθή, νξγαλσηηθή, πνιηηηθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε θαη κεηέβαιαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη κέξε.
Μέρξη πξφζθαηα ε κειέηε ηεο επηθνηλσλίαο ζεσξείην ππνπεδίν ηεο
θνηλσληνινγίαο, ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο ζεκεηνινγίαο, αθνχ
νη κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο (πξνπαγάλδα,
πνιηηηζηηθή αλάιπζε, έξεπλα ηνπ θνηλνχ θ.ά.) Παξά ηελ ηεξάζηηα
δηάδνζή ηνπο ζηε ζχγρξνλε δσή, δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ηα
Μ.Μ.Δ., νπζηαζηηθά, είλαη θαηλφκελα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ο
θηλεκαηνγξάθνο , ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε δηαδνρηθά εμειίρζεθαλ
ζε θνηλσληθνχο ζεζκνχο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Όπσο
ήηαλ θπζηθφ, δφζεθε έκθαζε ζην ξφιν θαη ζηνλ έιεγρν ησλ Μ.Μ.Δ.
κέζα ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη. Ζ αληίιεςε φηη ηα Μ.Μ.Δ.
κπνξνχλ λα γίλνπλ ελ δπλάκεη θνξείο θνηλσληθήο αιιαγήο ηα θαηέζηεζε
αληηθείκελα δεκφζηαο ακθηζβήηεζεο σο πξνο ην αλ είλαη πεγή πνπ
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ εηθφλα ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην αλ αιεζηλά πξνζθέξνπλ ζνβαξέο δηεμφδνπο ζηελ
ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο.
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ΥΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ - ΔΝΖΜΔΡΧΖ
Οη φξνη "πιεξνθφξεζε" θαη "ελεκέξσζε" ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη
ελαιιαθηηθά, αιιά ελψ ζεκαζηνινγηθά ζπγγελεχνπλ, δελ ηαπηίδνληαη. Ζ
πιεξνθφξεζε ζεκαίλεη σο επί ην πιείζηνλ θαηαγξαθή θαη ζπζζψξεπζε
πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη δελ
πξνυπνζέηεη ηφζν ελεξγεηηθή ζηάζε ηνπ δέθηε απέλαληη ζηα δηάθνξα
κελχκαηα. Ζ ελεκέξσζε (ελ+εκέξα) ζεκαίλεη φηη ν δέθηεο βξίζθεηαη
νπζηαζηηθά κέζα ζηα γεγνλφηα θαη ηηο θαζεκεξηλέο εμειίμεηο, αμηνπνηεί θαη
αθνκνηψλεη γφληκα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ δέρεηαη, εκβαζχλνληαο ζε απηφ
θαη θαηαλνψληαο ην.
Ση είλαη ε παξαπιεξνθόξεζε ;
Παξαπιεξνθφξεζε είλαη ε κεηαθνξά δηάθνξσλ ςεπδψλ ή
παξαπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Πηζαλφο ζθνπφο ηεο είλαη ε παξαπιάλεζε
ηνπ δέθηε πξνο εθπιήξσζε πξνζσπηθψλ ζθνπηκνηήησλ ηνπ
παξαπιεξνθνξνχληνο ή πξνζηαζία αηφκσλ κε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ
πνπ ζα ήηαλ επηβαξπληηθέο γη'απηά.
ηα ΜΜΔ αλ ην κέζν είλαη πεγή ηεο πιεξνθνξίαο ε παξαπιεξνθφξεζε
νθείιεηαη :
1) ην φηη ηα ΜΜΔ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε πνιηηηθά ή άιια νξγαλσκέλα
ζπκθέξνληα, άξα είλαη αλαμηφπηζηα
2) Σα ΜΜΔ πξνζηαηεχνπλ ηζρπξά άηνκα κε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή ή
πνιηηθή εμνπζία θαη γίλεηαη επνκέλσο επηιεθηηθή εκθάληζε
πιεξνθνξηψλ.
Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη δέθηεο ;
Οη αλαγλψζηεο, νη αθξναηέο ή νη ζεαηέο νθείινπλ λα δηαζηαπξψλνπλ ηηο
πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε.
Πξέπεη αθφκε λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο, λα είλαη
επηθπιαθηηθνί θαη λα δηαζέηνπλ θξηηηθή ζθέςε.
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ΜΜΔ θαη Πξνπαγάλδα
Δίλαη ε παξνπζίαζε ελφο κελχκαηνο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε
λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. ηφρνο ηεο πξνπαγάλδαο
είλαη λα αιιάμεη δξαζηηθά ηηο απφςεηο ησλ άιισλ αληί απιψο λα
κεηαδψζεη πιεξνθνξίεο. Δπηδηψθεη λα δηακνξθψζεη απφςεηο κε έκκεζεο
θαη ζπρλά δφιηεο κεζφδνπο.
Βεβαίσο απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξα ζπκθέξνληα.
Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηηο αίζνπζεο ζπκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ, ηνπο
αλψηεξνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ΜΜΔ
θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ησλ ΜΜΔ, ηηο
παλεπηζηεκηαθέο ειίη πνπ παίδνπλ ην παηρλίδη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
θιπ. Όινη απηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα πξνλνκηνχρα ειίη. Κεξδίδνπλ φινη κε
ηνλ ίδην ηξφπν. Αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δάλ
θάπνηνο απφ απηνχο βγεη απφ ηε γξακκή, απνθιείεηαη. Απηφ κπνξεί λα
ζπκβεί αθφκε θαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν.
ΔΠΗΡΡΟΔ ΜΜΔ
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα ΜΜΔ απνηεινχλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο έλα
κέζν ελίζρπζεο ηεο εμνπζίαο ηνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ γνήηξνπ ηνπο, έλα
έκκεζν ηξφπν πξνψζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη
κε ηε βνήζεηα κεξηθψλ απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ θεηκέλσλ πνπ
δεκνζηεχνληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζειίδεο ηνπο ή δηαβάδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο, έλα κέζν
επεξεαζκνχ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ή αθφκα θαη ζπκβνιήο ζηελ
αλάδεημε θπβεξλήζεσλ θαη αξρεγψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαηά ηξφπν πνπ
λα ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο.
1. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απηή ε
πνιηηηθή πεγή εμνπζίαο, αληίζεηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο, δελ ειέγρεηαη
θαη' νπζία απφ θαλέλα, ζεκαίλεη φηη ηα ζεκεξηλά ΜΜΔ έρνπλ κάιινλ
δηαζηξεβισηηθφ αληίηππν ζην ζχγρξνλν πνιηηηθφ βίν.
2. ηε δηθή καο ρψξα απηή ε "ηάζε" λα κε ζρνιηάδεηο, λα κελ αζθείο
θξηηηθή, λα κελ ελεκεξψλεηο, αιιά, ζπγρξφλσο λα "θαζαξίδεηο", α) πνηνη
ζα είλαη νη εγέηεο θαη β) πνηά ζα είλαη ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία απηνί ζα
αζρνιεζνχλ, έρεη εθδεισζεί απφ δχν αμηνζεκείσηεο θαη αληηζεηηθέο
κνξθέο: απφ ηελ κηα πιεπξά ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη απφ ηελ άιιε
παζεηηθφηεηα.
3. Ζ ζησπή απηή ζα 'ιεγε θαλείο, ελζαξξχλζεθε απφ ηηο θνηλέο αιιά, ελ
πξνθεηκέλσ, εζθαικέλεο πξνζδνθίεο γηα ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα, ηα
νπνία θαηά ηε γλψκε νξηζκέλσλ ζα δηεπθφιπλαλ ιχζεηο ζηηο νπνίεο
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θαλέλα κεκνλσκέλν άηνκν δελ ζα είρε ην ζάξξνο λα πξνβεί.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΜΔ
Σα ΜΜΔ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηφζν ζεηηθά φζν θαη
αξλεηηθά, αιιά πάλσ απφ φια εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Μηα ηέηνηα
πεξίπησζε είλαη απηή ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Όκσο έρνπλ θαη ζεηηθφ
ξφιν φζν αθνξά ηελ ςπραγσγία, ηελ ελεκέξσζε θαζψο θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ
αλζξψπσλ. Άιιε κηα ζεηηθή επηξξνή ησλ ΜΜΔ είλαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ
γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο φπσο κεηακνζρεχζεηο, δσξεέο θ.α. Σα παξάπνλα αηφκσλ
κπνξεί λα κεηψζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αδηαθνξία ησλ αλζξψπσλ. Αληίζεηα
φκσο ηα ΜΜΔ έρνπλ θαη ηα αξλεηηθά ηνπο φπσο π.ρ. λα εηζβάιινπλ ζηε δσή
θάπνηνπ θάλνληαο θαηάρξεζε ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. Άιιε κηα θνηλσληθή
επίδξαζε είλαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πνπ ζηξέθεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε κνξθή δξάζεο κε ηε βνήζεηα ηεο δηαθήκηζεο παξνπζηάδνληαο ηε
έηζη σο ηδεαηφ ηξφπνο δσήο.
Ζ παζεηηθνπνίεζε ησλ πνιηηψλ νθείιεηαη ζην φηη ηα ειεθηξνληθά ΜΜΔ
(ηειεφξαζε, δηαδίθηπν) πξνβάινπλ κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία θηηάρλεη
πξφηππα θαη επεξεάδεη άκεζα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο. Γηα
παξάδεηγκα έλα ξεπνξηάδ ζηελ ηειεφξαζε κπνξεί λα επεξέαζε ηε ζηάζε καο
έλαληη ζε θάπνηα κέιε ζπγθεθξηκέλεο εζληθφηεηαο θαη απηφ γηαηί ην είδακε ζηελ
ηειεφξαζε πνπ πηζηεχνπκε φηη πνηέ δελ θάλεη ιάζνο.
Γελ θηαίλε φκσο ζπγθεθξηκέλα φια ηα ΜΜΔ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά έλα κέζν φπσο ππνζηεξίδεη ν Καλαδφο δηαλνεηήο Μάξζαι
Μαθινχαλ. Ζ ηειεφξαζε ζηε ζχγρξνλε επνρή αζθεί κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ην
ξαδηφθσλν ή ηηο εθεκεξίδεο.
Σα ειεθηξνληθά κέζα δεκηνπξγνχλ ην παγθφζκην ρσξηφ πνπ καο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχκε ζηνπο δέθηεο καο γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε
άιιε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ απεπζείαο θαη λα εθθξάδνπκε ηε γλψκε καο απέλαληη ζε
απηά πνπ ζπκβαίλνπλ.
Σν παγθφζκην ρσξηφ ηνπ Μαθέιεπαλ νλνκάδεηαη "θπβεξλνρψξνο" θαη είλαη έλαο
ρψξνο δηαληίδξαζεο ρξεζηψλ ππνινγηζηψλ πνπ ή επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή
αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.
Οη επηδξάζεηο απηνχ ηνπ ρψξνπ ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο ζεσξηψλ:
 Ο θπβεξλνρψξνο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθφο είηε αξλεηηθφο θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή πιεξνθφξεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ
κπνξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή ή φκσο θαη λα
εληζρχζεη ηηο παξεθθιίλνπζεο ηάζεηο πνπ έρεη θαη λα ηνλ νδεγήζεη λα πξάμεη
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αλαιφγσο.
 Αληίζεηα κηα άιιε επίδξαζε ηνπ Ζ/Τ είλαη λα παξαζχξεη ηνπο θαηαλαισηέο
θαη λα ηνπο θάλεη λα δνπλ ζε κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθεί
καζαίλνπλ ηνλ έξσηα, ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή
ηνπ άπνςε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην άηνκν αδξαλνπνηείηαη θαζψο δεη
ζε κηα άιιε δσή πνπ έρεη γίλεη ππνθαηάζηαην ηνπ. Σέινο ην δηαδίθηπν
ζπκβάιεη ίζσο ζηελ δεκηνπξγία δηαρσξηζκψλ!
Άζθεζε εμνπζίαο από ηα ΜΜΔ
Δίλαη πιένλ γεγνλφο φηη ηα ΜΜΔ αζθνχλ έληνλε πνιηηηθή θξηηηθή
ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, ζχκθσλα κε ηα
δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Μηα ιεπηή γξακκή δηαρσξίδεη ηελ θξηηηθή
απφ ηελ άζθεζε εμνπζίαο. Αλ θάπνηνο μεπεξάζεη απηή ηε γξακκή
ε επηζηξνθή είλαη δχζθνιε. Οπζηαζηηθά είλαη αδχλαηε γηαηί απηφο
πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη,
νπζηαζηηθά λα αξλεζεί ηνλ «πξσηνπνξηαθφ» ηνπ ξφιν ή απηφ ηνπ
θαζνδεγεηή ηεο θνηλσλίαο. Πσο φκσο ζπκβηβάδεηαη ν ξφινο ηνπ
θξηηηθνχ κε απηνχ πνπ εμαζθεί εμνπζία; Πσο κπνξεί θάπνηνο λα
ειέγρεη θαη ζπγρξφλσο λα θπβεξλά; Με άιια ιφγηα, πσο κπνξεί λα
ειέγρεη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ; Πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ απηφ ν
ξφινο ηεο εμάζθεζεο ηεο εμνπζίαο είλαη άηππνο;
Σν πέξαζκα απφ ηελ ειεγθηηθή ή θξηηηθή εμνπζία ζηελ
εθηειεζηηθή είλαη, νπζηαζηηθά, ην ηέινο ηεο θξηηηθήο. Σειηθά, είλαη
ην πέξαζκα απφ ηελ ηέηαξηε ζηελ πξψηε εμνπζία. Σν απνηέιεζκα
είλαη λα έρεη ραζεί απηφο ν έιεγρνο ζηνλ νπνίν ν πνιίηεο έρεη
θάπνηεο ειπίδεο, δειαδή λα ππάξρεη ν δεκφζηνο έιεγρνο θαη ε
αλνηρηή θξηηηθή ζε απηνχο πνπ εμαζθνχλ ηελ εμνπζία. Ο
δεκνζηνγξάθνο πιένλ γίλεηαη παξαγσγφο εηδήζεσλ θαη
πξνγξάκκαηνο θαη, αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηελ πεγή ηεο
πιεξνθνξίαο ππάξρεη ην εηδηθεπκέλν γξαθείν πνπ ηελ έρεη
επεμεξγαζηεί θαη ηελ πιαζάξεη πιένλ έηνηκε ζε απηφλ πνπ ζα
έπξεπε λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά.
Ο δεκνζηνγξάθνο δε γξάθεη γηα ην δήκν, ην θνηλφ, αιιά
δηαρεηξίδεηαη ηελ είδεζε, ηελ θηηάρλεη έηζη γηα λα αξέζεη, ηφζν ζην
αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπ φζν θαη ζηνλ απνζηνιέα ηεο είδεζεο.
Πνιχ ζπάληα βιέπνπκε έλα γλήζην ξεπνξηάδ, κηα έξεπλα πνπ λα
έρεη γίλεη επί ηφπνπ, λα ςαρζεί αλ φλησο έρεη γίλεη απηφ ην γεγνλφο
θαη πσο αθξηβψο έρεη γίλεη. Πνιχ πεξηζζφηεξν, λα ςάμεη γηα λα
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βξεη ηηο αηηίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην γεγνλφο γηα ην νπνίν γξάθεη
θαη ε θξηηηθή ηνπ λα ζηνρεχεη θαηεπζείαλ ζηε ξίδα.
Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ
Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο σο κνξθή εμνπζίαο αζθνχλ ηεξάζηηα
επηξξνή
ζηελ
θνηλή
γλψκε
θαη
θπξίσο
ζηνπο
λένπο.
Πίζσ απφ θάζε πιεξνθνξία θαη είδεζε δηαθπβεχνληαη κεγάια
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα…………………………….
Καζεκεξηλά φινη θαηαθιπδφκαζηε απφ ρηιηάδεο πιεξνθνξίεο.
Ηδηαίηεξα νη λένη ιφγσ απεηξίαο θαη έιιεηςεο θξηηηθήο ζθέςεο γίλνληαη
ζπρλά ζχκαηα παξαπιεξνθφξεζεο…………………………………..
Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πξνβάιινπλ βία, εγθιεκαηηθφηεηα,
αλήζηθεο πξάμεηο θαη πξνθαινχλ πιχζε εγθεθάινπ κε ηε κνλφπιεπξε
ελεκέξσζε θαη ηε ζπλερή κεηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ.
Καηαζηξέθνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νδεγνχλ ζηελ αιινηξίσζε
ησλ αηφκσλ……….……………………………………………………..
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη έθεβνη κέζσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο πιεξνθνξνχληαη γηα γεγνλφηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. Έξρνληαη ζε
επαθή κε ήζε, έζηκα θαη παξαδφζεηο άιισλ ιαψλ. ηηο κέξεο καο επεηδή
νη πεγέο ελεκέξσζεο είλαη απεξηφξηζηεο νη λένη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
επηιέγνπλ ην κέζν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη αιιά θαη λα εμαθξηβψλνπλ αλ νη
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ είλαη αιεζείο…………………………
Ζ παηδεία θαη ε γλψζε ησλ λέσλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζσζηή
ρξήζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο……………………………….
Με πνην ηξόπν επεξεάδνληαη νη έθεβνη από ηα Μ.Μ.Δ;
Δίλαη αλακθηζβήηεην πσο ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηα
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο έρνπλ επεξεάζεη θαηά έλα πνιχ κεγάιν
βαζκφ ηηο απφςεηο, ηηο ζθέςεηο θαη γεληθφηεξα ηελ θαζεκεξηλή καο δσή.
Απηφ ην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξα ζηηο λεφηεξεο θαη
εθεβηθέο ειηθίεο δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ηεο δσήο
καο επεξεαδφκαζηε πεξηζζφηεξν θαη δηακνξθψλνπκε αληηιήςεηο, φπσο
θαη ηνλ ραξαθηήξα καο.
Σα Μ.Μ.Δ. ππάξρνπλ παληνχ- ην ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, ν ηχπνο, ην
δηαδίθηπν- θαη νη λένη ηα αθνινπζνχλ πηζηά. Ζ αιήζεηα είλαη πσο απηά ηα
κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ςπραγσγηθνχο ιφγνπο, αιιά πάληα είλαη
κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ε ελεκέξσζε. Πνιινί λένη εθκεηαιιεχνληαη
ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπλδπάδνληάο ηελ κε ηελ ςπραγσγία,
πιεξνθνξνχληαη απφ θάπνηα ειεθηξνληθή εθεκεξίδα πνπ είλαη εχθνια
πξνζβάζηκε θαη δσξεάλ. Έπεηηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο θαζψο θαη λα πξνηξέςνπλ θαη άιινπο λα αθνινπζήζνπλ
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έλα πην σξαίν θαη επράξηζην ηξφπν ελεκέξσζεο.( φπσο ηελ ειεθηξνληθή
εθεκεξίδα) Ύζηεξα, αθνχγνληαο ξαδηφθσλν ή παξαθνινπζψληαο
ηειεφξαζε ίζσο πηνζεηήζνπλ θάπνηεο ηδέεο ή ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα
ηεο επηθαηξφηεηαο πνπ θαη ηνπο αθνξνχλ άκεζα θαη απνηεινχλ ρξήζηκεο
γλψζεηο. Σέινο, θαη ε εθεκεξίδα κπνξεί λα ελεκεξψζεη θάπνην λέν αιιά
ρξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξν ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επέθηαζεο ηεο ρξήζεο
ηνπ δηαδηθηχνπ. Παξ’ φια απηά, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο θαθέο επηπηψζεηο
απφ ηε ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηα Μ.Μ.Δ. Πνιιά κέζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνπαγάλδα, παξαπιεξνθφξεζε ή θαη πξνψζεζεπξνβνιή ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ηδεψλ. Τπάξρνπλ αξθεηά άξζξα
ζην δηαδίθηπν, γηα παξάδεηγκα, πνπ δελ ειέγρνληαη θαη κπνξνχλ λα
παξαπιεξνθνξήζνπλ πνιχ εχθνια πξνσζψληαο θαη ιαλζαζκέλεο
απφςεηο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζπλεζίδεηαη θαη νη λεαληθέο ειηθίεο
επεξεάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν, δηφηη αθφκα δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ
θξίζε ηνπο θαη δελ είλαη αξθεηά ψξηκνη ψζηε λα επηιέμνπλ ηηο ζσζηέο
πιεξνθνξίεο. Έπεηηα, κπνξεί θάπνηεο εθεκεξίδεο ή αθφκα θαη θάπνηα
ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα λα ππνζηεξίδνπλ ηδέεο θαη απφςεηο θάπνηαο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αηφκσλ, θάηη πνπ ιεηηνπξγεί θα ζαλ πξνπαγάλδα.
Σέινο, ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ ππάξρνπλ θάπνηνη ηζηφηνπνη φπσο ην
Facebook ή ην Twitter πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πάξα πνιχ ηνπο
λένπο. ε πξψην επίπεδν κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηδέεο θαη αληηιήςεηο
θαζψο θαη λα παξαπιεξνθνξήζνπλ, αθνχ θαλείο δελ κπνξεί λα ειέγμεη
ηελ νξζφηεηα ησλ ιερζέλησλ. ε δεχηεξν επίπεδν κπνξεί λα επεξεαζηεί
ν ραξαθηήξαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Αξρηθά, απηά ηα sites
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη απειεπζέξσζε
θάπνησλ λέσλ αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξνχλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε
εζηζκφ, ζηελ απνμέλσζε θαη εζσζηξέθεηά ηνπο.
Βιέπνληαο ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνληαη νη λένη απφ ηα Μ.Μ.Δ.
θαηαιαβαίλνπκε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ
ρξήζε ηνπο. Όκσο, ε ζσζηή, πεξηνξηζκέλε (θπξίσο ρξνληθά) θαη
νξζή ρξήζε κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ψζηε λα επσθεινχληαη απφ απηά
θαη φρη λα γίλνληαη νη ίδηνη κέζα πξνπαγάλδαο θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ
ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο. Με ιίγα ιφγηα λα κελ «ηξψλε καζεκέλε
ηξνθή» αιιά λα είλαη πην αλεμάξηεηνη θαη λα κελ επεξεάδνληαη άζρεκα
απφ απηά (λα κελ εμαξηψληαη απφ απηά ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή
ηνπο θξίζε).
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ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΗΡΡΟΖ Μ.Μ.Δ.
ηηο κέξεο καο ηα Μ.Μ.Δ. (Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο) επεξεάδνπλ ηηο
απφςεηο ησλ εθήβσλ κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο . Ζ κφδα, ηα
πξφηππα, ν ηξφπνο ςπραγσγίαο, ν ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη νη πεγέο
πιεξνθνξηψλ είλαη ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ άκεζα ηνπο εθήβνπο. Οη λένη
ελεκεξψλνληαη θαη πιεξνθνξνχληαη απφ ηελ ηειεφξαζε , ην ξαδηφθσλν,
ηνλ ηχπν θαη ην δηαδίθηπν……………………………………………
Ζ ηειεφξαζε έρεη ζεηηθά θαζψο θαη αξλεηηθά ζηνηρεία. Φπραγσγεί άηνκα
θάζε ειηθίαο, πιεξνθνξεί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα
καο θαη είλαη ρξήζηκα γηα εκάο φκσο ππάξρεη θαη ε αληίζεηε πιεπξά φηαλ
πξνβάιινληαη εθπνκπέο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηα ιεγφκελα “ζθνππίδηα ηεο
ηειεφξαζεο “. Λίγνη είλαη νη έθεβνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ
παξαθνινχζεζε ηέηνηνπ είδνπο εθπνκπψλ φκσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ εθήβσλ αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν ζην λα παξαθνινπζνχλ άρξεζηεο
εθπνκπέο ή ζίξηαι ηα νπνία δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζηνπο ηειεζεαηέο θαη
δίλνπλ ιάζνο κελχκαηα .Έλα αθφκε αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηειεφξαζεο
είλαη παρπζαξθία δηφηη έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά πσο ηελ ψξα πνπ ν
ηειεζεαηήο παξαθνινπζεί έλα ηειενπηηθφ πξφγξακκα είλαη ακέηνρνο θη
απηφ ηνλ πξνηξέπεη ζην λα αζρνιεζεί κε κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία
ζπλήζσο είλαη ην θαγεηφ………………………………………………….
Σν ξαδηφθσλν είλαη έλα άιιν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο ην νπνίν είλαη πην
επράξηζην ζηνπο λένπο .Γελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην ξαδηφθσλν
έρεη θάπνην αξλεηηθφ ζηνηρείν, αληηζέησο! Φπραγσγεί ηνπο εθήβνπο
παίδνληαο δηαξθψο κνπζηθή, θνκκάηηα απφ θάζε είδνο κνπζηθήο θη έηζη
ηθαλνπνηεί ηα γνχζηα φισλ ησλ εθήβσλ φπσο θη νη εθπνκπέο είλαη θάηη
επράξηζην γηα ηνπο λένπο. ην ξαδηφθσλν δελ ππάξρεη νπηηθφ πιηθφ θη έηζη
νη έθεβνη κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ φ,ηη αθνχλ, κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ν
θαζέλαο.
Ο ηχπνο είλαη ην πην παιηφ κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο. Γπζηπρψο ιίγνη
είλαη νη έθεβνη νη νπνίνη επηιέγνπλ λα ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ηχπνπ
παξφιν πνπ είλαη θαιή πεγή κε ρξήζηκα πξάγκαηα. Γελ είλαη ιίγνη νη
θαζεγεηέο νη νπνίνη πξνηξέπνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα δηαβάδνπλ ηχπν
ιφγσ ηνπ φηη έρεη πινχζην ιεμηιφγην ην νπνίν είλαη ρξήζηκν γηα ην κάζεκα
ηεο έθζεζεο…………………………………………………………………
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Σν δηαδίθηπν είλαη ην πνιπζπδεηεκέλν Μ.Μ.Δ. ! Σν δηαδίθηπν είλαη ίζσο
ην θαιχηεξν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ηελ άπνςε πσο νη έθεβνη
κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζε ειάρηζην
ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ απφ δηάθνξα blogs , λα
ςπραγσγεζνχλ φκσο ην δηαδίθηπν είλαη ην κνλαδηθφ Μ.Μ.Δ. ζην νπνίν
εχθνια θαλείο κπνξεί λα πέζεη ζχκα απάηεο θη φρη κφλν. Οη έθεβνη
κπνξνχλ λα πέζνπλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο απφ ζπλνκηιίεο
ζην chat θαη ζην facebook, κπνξεί λα γίλεη θινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ή αθφκα θαη ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο έλα κεγάιν
πνζνζηφ εθήβσλ εζίδεηε ζην δηαδίθηπν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηελ απνκφλσζε ησλ παηδηψλ απφ
ηνπο άιινπο, ηελ δηαηαξαρή χπλνπ θαη πνιιά άιια. Πνιινί έθεβνη έρνπλ
ππνζηεί ςπρηθφ ηξαπκαηηζκφ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αιιαγέο ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ. Γίλνληαη βίαηνη θαη επηζεηηθνί.

ηξόπνη άκπλαο ηωλ λέωλ
Οη ηξφπνη άκπλαο ησλ λέσλ γηα φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη ε
πηνζέηεζε δηαθφξσλ hobby, ε θνηλσληθφηεηα, ε πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε,
ε απνθπγή κεηαηξνπήο ηεο ηειεφξαζεο ζε ππνθαηάζηαην
δξαζηεξηνηήησλ, ιηγφηεξνο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο θαη
πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν.

Σα βαζηθά εθόδηα ηωλ λέωλ θαηά ηεο επηξξνήο ηωλ Μ.Μ.Δ.

Σα Μ.Μ.Δ. απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο
πιεξνθνξηψλ θαη έρνπλ γίλεη έλα κέζν επηξξνήο θαη ειέγρνπ ησλ λέσλ νη
νπνίνη επεξεάδνληαη επθνιφηεξα απφ ηηο άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο. Έηζη,
ζα πξέπεη λα ππάξρεη εμέιημε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εζηθήο
πιεπξάο ησλ λέσλ γηα ηελ άκπλα θαη πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ επηξξνή
ησλ Μ.Μ.Δ.
Αξρηθά, νη λένη ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζε, θξηηηθή θαη αλεμάξηεηε
ζθέςε γηα λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ
θαη λα απνξξίπηνπλ θάζε αλαθξηβή θαη ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία. Θα
πξέπεη λα έρνπλ ζσθξνζχλε θαη λα εθινγηθεπηνχλ αλ ζέινπλ λα
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απνθχγνπλ ηελ αιινηξίσζε θαη καδηθνπνίεζή ηνπο ε νπνία πνιιέο
θνξέο νδεγεί θαη ζηνλ ςπρηθφ ηνπο ηξαπκαηηζκφ.
Έλαο αθφκα ζηφρνο ν νπνίνο πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη ε θνηλσληθή
επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ, ν αλζξσπηζκφο. Μέζσ απηψλ ζα
απνθεπρζνχλ ε απνκάθξπλζε θαη ε απνκφλσζή ηνπο απφ ηνπο
ππνινίπνπο θαη ζα εληζρπζεί ε θνηλσληθφηεηά ηνπο. Δπίζεο, νη λένη ζα
απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο
ππεπζπλφηεηαο αιιά θαη ηεο καρεηηθφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα
δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
Αθφκα, νη λένη ζα πξέπεη λα έρνπλ θξηηηθή ζηάζε ζε θάζε επίπεδν.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα απνξξίπηνπλ θάζε απζαηξεζία θαη θαηαπάηεζε ησλ
αηνκηθψλ ηνπο ειεπζεξηψλ. Σέινο, νη λένη ρξεηάδεηαη λα απνθεχγνπλ ηελ
πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ εζηθψλ ηνπο αμηψλ απφ ηνλ
νπνηνλδήπνηε θαη λα βξίζθνληαη ζε ζέζε λα αληηηίζεληαη ζε νηηδήπνηε
δελ ηνπο εθθξάδεη.
Υξήζε – Γηάδνζε ΗΝΣΔΡΝΔΣ ζηελ Διιάδα
Ζ ρξήζε ηνπ Ίληεξλεη απμάλεηαη δηαξθψο ζηελ Διιάδα, θαζψο απηήλ ηε
ζηηγκή, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη Έιιελεο
ρξήζηεο ππνινγίδνληαη ζηα 3.800.000. Απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα ε
αχμεζε ησλ ζπλδέζεσλ θηάλεη ην 280%. χκθσλα κε ηε Δurostat, ην
πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζηελ
Διιάδα είλαη 25%. Απφ ηα λνηθνθπξηά απηά, ην 35% ρξεζηκνπνηεί ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο, ην 26% ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην 12%
θαηεβάδεη θαη εγθαζηζηά πξνγξάκκαηα απφ ην Ίληεξλεη, ην 11%
ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο, ην 6% πξαγκαηνπνηεί ηειεθσληθέο θιήζεηο
κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη ην 5% δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Μέζα απφ ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα
φηη ηα Μ.Μ.Δ. απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο
καο. Μαο επεξεάδνπλ ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλ φρη φιεο, έρνληαο θαθφ ζθνπφ. Αξθεηέο
θνξέο εμππεξεηνχλ πνιηηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα
θηάλνληαο ζην ζεκείν λα αζθνχλ εμνπζία ή θαη αθφκα λα είλαη
κέξνο ηεο εμνπζίαο. Δμαγνξάδνπλ ζπλεηδήζεηο κε ζθνπφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπο, ην θέξδνο.
Βξίζθνληαη ζε ζέζε λα θαιιηεξγνχλ πξφηππα βαζηά κέζα καο κε
κνλαδηθφ ηνπο ζηφρν ηε ρεηξαγψγεζε καο.
Σέινο, ν κφλνο ηξφπνο αληίζηαζεο καο είλαη ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ
θαη θνηλσληθνχ καο ζπζηήκαηνο θαζψο ηα Μ.Μ.Δ. έρνπλ γίλεη κία
αληαλάθιαζε ηεο δηεθζαξκέλεο καο θνηλσλίαο.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΣΗΣΛΟ
ΠΡΟΛΟΓΟ
ΥΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ –ΔΝΖΜΔΡΧΖ
ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΑΡΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
ΜΜΔ ΚΑΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ
ΔΠΗΡΡΟΔ ΜΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΜΔ
ΑΚΖΖ ΔΞΟΤΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΜΔ
Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ
ΜΔ ΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΦΖΒΟΗ ΑΠΟ ΣΑ
ΜΜΔ
ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΗΡΡΟΖ ΜΜΔ
ΣΡΟΠΟΗ ΑΜΤΝΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ
ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΔΦΟΓΗΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΡΡΟΖ
ΣΧΝ ΜΜΔ
ΥΡΖΖ – ΓΗΑΓΟΖ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΤΜΠΔΡΑΜΑ

ΔΛ
3
4
4
5
5
6
7
8
8
10
11
11
12
13

ΠΖΓΔ
ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ
ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ ΓΟΜΖ
ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΗΚΟ
ΠΑΠΤΡΑΚΗ»

ΛΔΞΗΚΟ

«

ΠΑΠΤΡΟ

ΛΑΡΟΤ.

ΣΟ
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1. ΠΟΕ ΩΡΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ ΣΗΛΕΟΡΑΗ;

20%
44%

O-2 ΩΡΕ
2-4 ΩΡΕ
ΠΑΝΩ ΑΠΌ 4 ΩΡΕ

36%

2. ΣΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ ΣΗΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ;

14%

10%

ΕΙΔΗΕΙ

7%
7%

ΝΣΟΚΤΜΑΝΣΕΡ

ΙΡΙΑΛ
ΣΑΙΝΙΕ

30%
32%

ΣΗΛΕΠΑΙΥΝΙΔΙΑ
ΆΛΛΟ
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3. ΕΧΕΣΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ;

9%

NAI
OXI

91%

4. ΕΧΕΣΕ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ;

7%

NAI
OXI

93%
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5. ΠΟΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ;

13%
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

29%

ΤΥΝΑ

58%

ΠΑΝΙΑ

6. ΔΙΑΒΑΖΕΣΕ ΣΤΠΟ ;

42%

NAI

58%

OXI
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7. ΚΑΘΕ ΠΟΣΕ ;

7%
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

55%

38%

ΤΥΝΑ

ΠΑΝΙΑ

8. ΣΙ ΕΙΔΟΤ ΔΙΑΒΑΖΕΣΕ;

48%
52%

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
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