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Ευχαριστίες…
• Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους 

βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.
• Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που με βοήθησε σε 

αρκετά σημεία παρέχοντας μου σημαντικές πληροφορίες και ιδέες.
• Την φίλη του αδερφού μου, Δήμητρα, που μου παρείχε σημαντικές 

πληροφορίες και σημειώσεις από τα μαθήματα του τμήματος 
Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Ακμή όπου φοιτά. 

• Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω και όσους ήταν πρόθυμοι να συνδράμουν 
στην διεκπεραίωση αυτής της εργασίας συμπληρώνοντας τα 
ερωτηματολόγια που τους μοίρασα.

• Και τέλος, αποδίδω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή μου, κ. Λάζαρο 
Μπαλικτσή, που ήταν πρόθυμος να διαθέσει χρόνο για να λύσει τις απορίες 
μου και να μου παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για την εργασία μου. 

         



Μια μικρή εισαγωγή…
    Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή 

Επικοινωνίας εννοούνται όλα τα μέσα που έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους πολίτες για 
παλαιότερα, εκκρεμή ή τρέχοντα ζητήματα. Τα 
κυριότερα από αυτά, όπως γνωρίζει άλλωστε ο 
καθένας από εμάς, είναι:
 Τύπος
 Ραδιόφωνο 
 Τηλεόραση
 Διαδίκτυο



Βασική επιδίωξη  των ΜΜΕ είναι η 
ενημέρωση  των πολιτών για τα διάφορα 
ζητήματα εθνικού ή παγκόσμιου 
χαρακτήρα με την έκθεση των γεγονότων 
πολύπλευρα και αντικειμενικά. 



Σκοπός…
 Ενημέρωση των μαθητών για την λειτουργία 

των ΜΜΕ και τη σημασία τους στην σύγχρονη 
ενημέρωση.

 Προσωπικό κέρδος αφού με ενδιαφέρει ο 
χώρος της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ.

 Εξασφάλιση βαθμού στο 2ο τετράμηνο στο 
μάθημα της Τεχνολογίας.



               
                Διάκριση ΜΜΕ
Τα ΜΜΕ ανάλογα με την διαθεσιμότητα και 

τις λειτουργίες του καθενός χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες:
 Σύγχρονα μέσα (τηλεόραση & 

ραδιόφωνο)
 Ασύγχρονα μέσα (τύπος & διαδίκτυο). 

 Περιβάλλον…



Από το παρελθόν μέχρι σήμερα…

Ιστορικά, το πρώτο μέσο που εμφανίστηκε ήταν ο 
τύπος. Στον ελλαδικό χώρο εμφανίστηκε στις αρχές 
του 19ου  αιώνα. Η έντυπη ειδησεογραφία γνώρισε 
γρήγορη εξάπλωση και μέχρι σήμερα θεωρείται το 
μέσο που βοηθά περισσότερο από το καθένα στην 
πνευματική καλλιέργεια του αναγνώστη. 

Στην συνέχεια εμφανίστηκε το ραδιόφωνο που 
κυριολεκτικά μάγεψε το κοινό αφού είχε τη 
δυνατότητα να αναπαράγει ήχο. Το ραδιόφωνο στη 
συνέχεια απέκτησε κυρίως ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 



Την δεκαετία του 1960 γίνεται η έκρηξη με την 
εμφάνιση του «μαγικού κουτιού», της τηλεόρασης. Ο 
εκρηκτικός συνδυασμός εικόνας και ήχου κερδίζει τους 
πάντες και η τηλεόραση γίνεται συνήθεια και πολλές φορές 
εθισμός. Η τηλεόραση εξάλλου κατέχει τα πρωτεία στην 
ενημέρωση και την ψυχαγωγία μέχρι σήμερα.

Και τέλος, ακολουθεί η επανάσταση του διαδικτύου που 
έχει βιώσει ο καθένας από εμάς αφού συνέβη μόλις την 
τελευταία δεκαετία.  Το internet πλέον είναι αυτό που 
κυριαρχεί σε κάθε καθημερινή δραστηριότητα αφού μέσω 
αυτού επιτυγχάνεται η επικοινωνία, η ενημέρωση, η 
ψυχαγωγία. Το διαδίκτυο επίσης είναι και αυτό που έχει 
απήχηση σε άτομα κάθε ηλικίας καθώς διαθέτει λειτουργίες 
και δυνατότητες για τον καθένα μας. 



Υπόθεση…

Υπόθεση της έρευνας μας είναι μία προσωπική 
θέση, που βασίζεται σε ορισμένα στοιχειώδη 
ερείσματα, και την οποία θα κληθούμε να αποδείξουμε 
αν είναι σωστή ή όχι έπειτα από την έρευνά μας.

Η υπόθεση της συγκεκριμένης έρευνας είναι η 
εξής:

Τα ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ενημέρωση και επηρεάζουν την κοινή 
γνώμη. 



Αξιολόγηση…
Παράγοντες που έχουν κάνει τα ΜΜΕ ζωτικής 

σημασίας για την σύγχρονη ενημέρωση:
 Ευρεία εξάπλωσή τους-διάθεση σε χαμηλές 

τιμές
 Υψηλό μορφωτικό επίπεδο των σύγχρονων 

πολιτών
 Εξοικείωση με την τεχνολογία
 Ικανότητα των ΜΜΕ να περνούν έμμεσα τα 

μηνύματα που επιθυμούν



Όρια…
 Χρονικά
 2 περίπου μήνες (24/02/10 έως 22/04/10)
 Τοπικά
Αστική περιοχή (Καλλιθέα Αττικής)
 Ηλικιακά
Αγόρια και κορίτσια 15 έως 25 ετών &
άνδρες και γυναίκες 25-50 ετών. 



Συμπεράσματα…

Στο σημείο αυτό θα αναφέρω τα αποτελέ- 
σματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Προσπάθησα να συμπεριλάβω τις βασικό-
τερες από τις ερωτήσεις και επιπρόσθετα αυτές 
που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον.



Στην 1η ερώτηση:
Πιστεύετε πως τα ΜΜΕ παίζουν κυρίαρχο ρόλο 

στην ενημέρωση;

Βλέπουμε λοιπόν πως άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας 
θεωρούν πως τα ΜΜΕ έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
ενημέρωση των σύγχρονων πολιτών. 

ΑΓΟΡΙΑ 15-25                    ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15-25                ΑΝΔΡΕΣ 25-50                ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25-50



Στην 5η ερώτηση:
Για ποια ζητήματα ενημερώνεστε κυρίως; 

Πολιτική και οικονομία δεσπόζουν στην ενημέρωση καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος όλων των ερωτηθέντων απαντά πως παρακολουθεί 
περισσότερο τις εξελίξεις πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα.   
Αντίθετα, τα καλλιτεχνικά δρώμενα ενδιαφέρουν κυρίως τις νεαρές 
ηλικίες ενώ τα αθλητικά έχουν περισσότερη απήχηση στο αντρικό 
κοινό. 



Στην 7η ερώτηση:
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μέσο με την 

μεγαλύτερη αξιοπιστία;

      ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15-25                 ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25-50

Αν παρατηρήσουμε τα διαγράμματα βλέπουμε πως δεν 
παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ανάλογα με την ηλικία των 
ερωτηθέντων. Είναι φανερό πως τα πρακτορεία ειδήσεων και ο 
τύπος θεωρούνται τα πιο αξιόπιστα μέσα ενώ το διαδίκτυο 
θεωρείται αξιόπιστο  κυρίως από τα άτομα ηλικίας 15 έως 25, στους 
οποίους είναι και πιο οικείο αφού το χρησιμοποιούν συχνότερα. 



Στην 10η ερώτηση:
Πιστεύετε πως στις μέρες μας υπάρχει 

παραπληροφόρηση;

Οποιοδήποτε σχόλιο 
είναι περιττό στην 
συγκεκριμένη ερώτηση αφού 
το 100% όλων  των 
ερωτηθέντων  απάντησε πως 
όντως υπάρχει παραπλη-
ροφόρηση στις μέρες μας. 



Στην 12η ερώτηση:
Σε τι βαθμό πιστεύετε πως η ενημέρωση των μαθητών στα 

σχολεία για τον τρόπο χρήσης και τους κινδύνους των 
ΜΜΕ είναι επαρκής;

Σύμφωνα με όσα 
απάντησαν τα άτομα κάθε 
ηλικίας βλέπουμε πως οι 
περισσότεροι θεωρούν 
πως η ενημέρωση των 
παιδιών στα σχολεία για 
τους κινδύνους και την 
λειτουργία των ΜΜΕ 
είναι αρκετά επαρκής.  
Επομένως, δεν 
αποδίδουν την συχνή 
κατάχρηση των ΜΜΕ 
στην άγνοια και την 
έλλειψη ενημέρωσης. 



Με βάση τα αποτελέσματα που πήραμε 
από όλες τις ερωτήσεις, καταλήγουμε 
εύλογα στο συμπέρασμα ότι η αρχική μας 
υπόθεση επαληθεύεται εφόσον όλα 
δείχνουν πως τα ΜΜΕ είναι ζωτικής 
σημασίας για την ενημέρωση σήμερα και 
συμβάλλουν στην διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης. 



  Προτάσεις για έρευνα…

  Ιστορική εξέλιξη των ΜΜΕ
  Επίδραση των ΜΜΕ στον μέσο 

άνθρωπο
  ΜΜΕ και διαμόρφωση 

προτύπων για τους νέους
  Άποψη για άσκηση εξουσίας από 

τα ΜΜΕ



 www.jour.auth.gr/ Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

 http://el.wikipedia.org/wiki/ Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης

 www.media.uoa.gr/ Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
 Σημειώσεις φοιτήτριας του ΙΕΚ Ακμή του τμήματος 

Δημοσιογραφίας  για τον ρόλο των ΜΜΕ στην 
επικοινωνία

Βιβλιογραφία

http://www.jour.auth.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.media.uoa.gr/
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