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Μ.Μ.Ε 

 

Σχέση πληροφόρησης και ενηµέρωσης  

Οι όροι «πληροφόρηση» και «ενηµέρωση» συχνά χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, αλλά ενώ 

σηµασιολογικά συγγενεύουν, δεν ταυτίζονται. Η πληροφόρηση σηµαίνει ως επί το πλείστον 

καταγραφή και συσσώρευση πληροφοριών, η οποία στηρίζεται κυρίως στην αποµνηµόνευση 

και δεν προϋποθέτει τόσο ενεργητική στάση του δέκτη απέναντι στα διάφορα µηνύµατα. Η 

ενηµέρωση (εν + ηµέρα) σηµαίνει ότι ο δέκτης βρίσκεται ουσιαστικά µέσα στα γεγονότα και 

τις καθηµερινές εξελίξεις, αξιοποιεί και αφοµοιώνει γόνιµα το πληροφοριακό υλικό που 

δέχεται, εµβαθύνοντας σ’ αυτό και κατανοώντας το. 

 

Προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας Μ.Μ.Ε. 

Από τον ποµπό 

Να διαθέτει και γενικότερη παιδεία και ειδική γνώση σε σχέση µε το αντικείµενο 
για το οποίο ενηµερώνει. 

Να ενηµερώνει έγκαιρα και έγκυρα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. 

Να διακρίνει την είδηση από το σχόλιο. 

Να τεκµηριώνει τις απόψεις του µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα. 

Να σέβεται τη νοηµοσύνη, την αισθητική και την προσωπικότητα του δέκτη. 

Να µην οδηγείται στην σκανδαλοθηρία και να σέβεται την προσωπική ζωή των 
ατόµων. 

Να είναι απαλλαγµένος από φανατισµό, σκοπιµότητες και εµπάθειες-
προκαταλήψεις. 

Να τηρεί τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

Να είναι άνθρωπος µε ήθος, υψηλό αίσθηµα ευθύνης και συναίσθηση πως 
επιτελεί λειτούργηµα. 

Να αντιλαµβάνεται το ρόλο του ως πνευµατικού ανθρώπου που δρα διαφωτιστικά 
για το κοινωνικό σύνολο. 
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Να έχει αγάπη για το επάγγελµα, να υπηρετεί την ελεύθερη έκφραση, τη 
δηµοκρατία και το διάλογο. 

Να µην οδηγείται στην απεραντολογία και την ανούσια φλυαρία. 

Να δίνει έµφαση και προτεραιότητα στα σοβαρά ζητήµατα. 

Από το δέκτη 

Να κρίνει και ν’ αξιολογεί τα µηνύµατα, να βρίσκεται δηλαδή σε διαρκή 
επαγρύπνηση. 

Να ενηµερώνεται από πολλές πηγές, ώστε να έχει διασταυρωµένη πληροφόρηση. 

Να διαθέτει ο καθένας κοινωνικοπολιτική συνείδηση, ώστε να συµµετέχει στα 
κοινά διαµορφώνοντας άποψη, για να µη µετατρέπεται σε τυφλό αποδέκτη 
µηνυµάτων. 

Από το κράτος. 

Υγιής δηµοκρατία. 

Ελεύθερη διακίνηση ιδεών. 

 

Θετικά Μ.Μ.Ε 

Πνευµατικός Τοµέας 

Μέσω των ΜΜΕ αποκτούµε γνώση πολύπλευρη, κρίνουµε και αξιοποιούµε τα 
δρώµενα, αποκτούµε δεκτικότητα σε νέες ιδέες, διαµορφώνοντας πιο οργανωµένη 
αντίληψη για τα πράγµατα. 

Πολιτικός και Κοινωνικός Τοµέας 

Οι δέκτες µαθαίνουν για ποικίλα κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα, αναπτύσσοντας 
την κοινωνική τους συνείδηση και δείχνοντας ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα 
κοινά. 

Όταν η πληροφόρηση είναι απροκατάληπτη και πολύπλευρη, ο πολίτης αποκτά 
άποψη έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε κοινωνικοπολιτικούς 
διάλογους και να ελέγχει την πολιτική ηγεσία.  

Πολίτης ενηµερωµένος είναι αυτός που γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του διεκδικώντας µε σύνεση τα πρώτα και υλοποιώντας µε συνέπεια 
τις δεύτερες. 
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Τέτοιοι πολίτες διαµορφώνουν τις όποιες παραβιάσεις και ατασθαλίες των 
πολιτικών ηγετών. Μ` αυτό τον τρόπο αντιµετωπίζονται επίσης προσπάθειες 
λαϊκισµού και δηµαγωγίας και διασφαλίζεται η δηµοκρατία. 

Οι πολίτες, τέλος, που είναι ενηµερωµένοι κατάλληλα, όταν τα ΜΜΕ 
λειτουργούν σωστά, ευαισθητοποιούνται για τα κοινωνικά προβλήµατα όπως ο 
ρατσισµός, η βία κ.λπ. και αγωνίζονται στη συνέχεια για την επίλυση αυτών και 
τη διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθµίας. Μόνον ενηµερωµένοι και 
ευαισθητοποιηµένοι πολίτες, άλλωστε, που αγωνίζονται για δικαιοσύνη και 
αξιοκρατία, µπορούν ν` αντισταθούν στον τυφλό κοµµατισµό και την πόλωση, 
ψηφίζουν υπεύθυνα και αγωνίζονται για µια πιο υγιή ∆ηµοκρατία.  

Τα ΜΜΕ, όταν λειτουργούν σωστά, αποτελούν στυλοβάτες της ελεύθερης 
έκφρασης και της πολυφωνίας και συµβάλλουν στην ελεύθερη διακίνηση των 
ιδεών, όπως αρµόζει σε µια πολιτισµένη κοινωνία. 

Οικονοµικός Τοµέας 

Όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν σωστά προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο 
των διαφηµίσεων, χωρίς να στρέφουν τους πολίτες στην υπερκατανάλωση και τη 
θεοποίηση του χρήµατος.  

Επίσης, ενηµερώνουν το µέσο πολίτη για σηµαντικά οικονοµικά ζητήµατα που 
σχετίζονται άµεσα µε τη γενικότερη κοινωνικοπολιτική πορεία της χώρας.  

Για τα νέα δεδοµένα της τεχνολογίας ή για προβλήµατα, όπως το οικολογικό 
κ.λπ., ενηµερώνεται και ευαισθητοποιείται ο πολίτης και αυτό τον κάνει να 
αισθάνεται περισσότερο ασφαλής. 

Πολιτιστικός - Εθνικός - ∆ιακρατικός Τοµέας 

Μέσα από τα ΜΜΕ οι πολίτες γνωρίζουν την παράδοση, τα ήθη και έθιµα του 
τόπου τους. ενηµερώνονται για τα πολιτιστικά δρώµενα ώστε να συµµετέχουν σε 
αντίστοιχες εκδηλώσεις, ενώ τέλος µαθαίνουν και για τις διεθνείς εξελίξεις, σε 
µια εποχή µάλιστα που τα στεγανά ανάµεσα στους λαούς καταργούνται. Τα ΜΜΕ 
συντελούν βοηθούν το µέσο πολίτη να γίνεται αυτόπτης και αυτήκοος µάρτυρας 
γεγονότων που έχουν γίνει στην άλλη άκρη του κόσµου, έχοντας έτσι την 
αίσθηση ότι βρίσκεται σ` ένα πλανητικό «χωριό», όπως έλεγε ο Πλωρίτης.  

Ακόµη προβληµατίζεται για σοβαρά διεθνή ζητήµατα, όπως η πείνα στον Τρίτο 
κόσµο, οι παντοειδείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η λειτουργία 
διακρατικών συνασπισµών, π.χ. η ΕΕ, και κατά κάποιον τρόπο γίνεται 
«κοσµοπολίτης» µε την καλή έννοια. 
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Αίτια µη σωστής λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. 

Από τον ποµπό 

Ανταγωνισµός µεταξύ των ΜΜΕ που συχνά γίνεται αθέµιτος. (Ειδησεοθηρία - 
στόχος η πρωτιά στην προβολή της είδησης.) 

Προσωπικές φιλοδοξίες των δηµοσιογράφων, φανατισµός κ.λπ. 

Κρίση αξιών, ηθική χαλάρωση, οπότε βρίσκονται αρκετοί οι οποίοι δε σέβονται 
το κοινωνικό σύνολο, 

Ύπουλοι µηχανισµοί π.χ. ωραιοποίηση, πλύση εγκεφάλου, εικόνα, ήχος, κίνηση, 
κινδυνολογία, µεγάλα γράµµατα κ.λπ. που χρησιµοποιούν τα ΜΜΕ και 
παρασύρουν τους δέκτες. 

Εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων (ιδεολογική εξάρτηση των ΜΜΕ). Τα 
ΜΜΕ γίνονται τα ίδια ιδεολογία αντί να είναι κανάλια ιδεολογιών. 
Παραπληροφορούν, προπαγανδίζουν κ.λπ. 

Προώθηση οικονοµικών συµφερόντων: Τα ΜΜΕ έχουν µετατραπεί σε 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και θυσιάζουν στο όνοµα του κέρδους την ποιότητα 
της πληροφόρησης.              

Από το δέκτη 

Γνωστά αίτια από Φορείς αγωγής και Σύγχρονο πλαίσιο. 

Μηχανισµοί ωραιοποίησης. πλύσης εγκεφάλου, τεχνικές επηρεασµού, ύπουλες 
µέθοδοι προπαγάνδας. 

Όταν ισχύουν τα παραπάνω,  µπορεί να οδηγήσουν σ’ όλα τα αρνητικά 
αποτελέσµατα από τους «Τοµείς». 

 

Αρνητικά των Μ.Μ.Ε. 

Πνευµατικός Τοµέας 

Τα ΜΜΕ, εξυπηρετώντας σκοπιµότητες µετατρέπονται συχνά σε φορείς 
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, οδηγούν τους δέκτες στην 
ετεροκατεύθυνση και τον αποπροσανατολισµό, στερώντας τους τη δυνατότητα να 
εµβαθύνουν στα πράγµατα, γνωρίζοντας την αλήθεια.  

-Με τον καταιγισµό των πραγµάτων που προβάλλουν οδηγούν τους δέκτες σε 
πνευµατική σύγχυση ή σε πλήρη παθητικότητα, αφού ο δέκτης µαθαίνει στην 
έτοιµη τροφή απ’ τα ΜΜΕ (ιδιαίτερα απ` την τηλεόραση).  
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-Με έντεχνους µηχανισµούς πλύσης εγκεφάλου, ωραιοποίησης κ.λπ.. τον 
οδηγούν στη µαζοποίηση και τη χειραγώγηση, ώστε αυτοί να εξυπηρετούν τις 
σκοπιµότητες των ολίγων που ελέγχουν τα ΜΜΕ και τελικά να χάνουν την 
πνευµατική τους ελευθερία. 

Ηθικός - Ψυχολογικός Τοµέας  

-Τα ΜΜΕ προβάλλουν ως ύψιστη αξία το χρήµα και τον καταναλωτισµό. 
αποµακρύνοντας τους δέκτες απ’ τις υψηλές ηθικές αξίες. Ταυτόχρονα, οδηγούν 
τους πολίτες στο άγχος γιατί οι πληροφορίες είναι αµέτρητες και εκείνοι 
αγωνιούν να τις αφοµοιώσουν.  

-Οι νέοι δέχονται αρνητικά πρότυπα ως προς την εκµετάλλευση του ελεύθερου 
χρόνου τους και έτσι οδηγούνται στην ανούσια διασκέδαση, µακριά απ’ τη 
γνήσια ψυχαγωγία, εφόσον συνήθως τα προβαλλόµενα πρότυπα είναι πρότυπα 
µάζας - εµπορευµατοποιηµένης διασκέδασης που µόνο τα συµφέροντα κάποιων 
µεγαλοεπιχειρηµατιών εξυπηρετούν και σε καµία περίπτωση δεν αναβαθµίζουν 
το πνεύµα και την αισθητική των νέων. 

Κοινωνικοπολιτικός Τοµέας 

-Η δηµοκρατία υπονοµεύεται όταν τα ΜΜΕ λειτουργούν ως κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις ή υπηρετούν κόµµατα. 

-Οι πολίτες δέχονται µονοδιάστατη πληροφόρηση που τους οδηγεί στον 
κοµµατικό παρωπιδισµό, την απολυτότητα και το φανατισµό. ∆εν είναι λοιπόν 
νηφάλιοι κι ελεύθεροι πνευµατικά, ώστε να προβούν σε υπεύθυνες πολιτικές 
επιλογές. Τέτοιοι παραπληροφορηµένοι πολίτες δε συναισθάνονται τα 
δικαιώµατα τους, άρα δεν τα διεκδικούν και δεν αγωνίζονται για το κοινό καλό 
και την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων.  

-Πολύ συχνά, τέλος, υπερπροβάλλουν πρότυπα βίας είτε ηρωoποιώντας 
αντικοινωνικούς τύπους µέσα από ταινίες είτε προβάλλοντας µε ωµό τρόπο 
γεγονότα βίας σε επίπεδο ειδησεογραφίας, άρα συχνά δηµιουργούνται άσχηµα 
παραδείγµατα για µίµηση ιδιαίτερα στους νεαρούς δέκτες. 

Πολιτιστικός Τοµέας 

Τα ΜΜΕ αποτελούν επίσης τον πιο χαρακτηριστικό δίαυλο πολιτιστικής 
διείσδυσης των ανεπτυγµένων χωρών στις αναπτυσσόµενες. Πιο συγκεκριµένα, 
οι ανεπτυγµένες χώρες µέσω της διαφήµισης των ΜΜΕ διοχετεύουν τη γλώσσα 
τους, τις αξίες τους, τα προϊόντα τους σε λαούς λιγότερο ανεπτυγµένους, που 
έχοντας και το σύµπλεγµα κατωτερότητας µιµούνται άγονα οτιδήποτε τους 
προβάλλεται. Μ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ξενοµανία και απειλείται η 
πολιτιστική και εθνική τους ταυτότητα. 

Υποβαθµίζεται, λοιπόν, ο ρόλος τους ως φορείς παιδείας και κοινωνικοπολιτικής 
αγωγής. 

Η επίδραση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στον προσωπικό λόγο. 
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Λάθη από τους παρουσιαστές που επηρεάζουν και, τη γενικότερη έκφραση. 

Με τα πολλά µη µεταγλωττισµένα προγράµµατα υιοθετούµε ξένες λέξεις και 
εκφράσεις. 

Στρέφουν τους ανθρώπους στο καταναλωτικό πνεύµα και τον υλικό 
ευδαιµονισµό, οπότε τους αποµακρύνουν από αξίες όπως τη γλώσσα. 

Συνθηµατολογία και αρκτικόλεξα των διαφηµίσεων οδηγούν στην 
κωδικοποιηµένη έκφραση. 

Χρησιµοποιούνται ακόµα βαρύγδουπες και στοµφώδεις εκφράσεις. 

Καταιγίζουν µε µηνύµατα και µετατρέπουν τους πολίτες σε θύµατα προπαγάνδας, 
τους µαζοποιούν, τους ετεροκατευθύνουν και συρρικνώνουν τη σκέψη τους, 
γεγονός που έχει επιπτώσεις και στη γλώσσα γιατί είναι άρρηκτη η σχέση σκέψης 
και γλώσσας. 

Αποξενώνουν τους ανθρώπους - περιορίζουν το διάλογο στην τηλεόραση. 

 

Ο Τύπος στηρίξει το δηµοκρατικό πολίτευµα: 

Μέσα από τον Τύπο εκφράζονται τα προγράµµατα των πολιτικών κόµµατων και 
οι κάθε είδους ιδεολογίες, προβάλλονται οι διεκδικήσεις (οικονοµικές, 
κοινωνικές κ.α.) των διαφόρων κοινωνικών στρωµάτων, ελέγχονται και κρίνονται 
οι ενέργειες των αρχόντων. ∆ε µπορεί λοιπόν παρά να συµφωνηθεί κανείς ότι η 
πολιτική αυτή λειτουργία τον έχει ανακηρύξει ως τη βάση και την πεµπτουσία 
της δηµοκρατίας, λαµβάνοντας κανείς υπόψη ότι: 

Στέλνονται αδιάκοπα, µέσα από τις σελίδες, κυρίως των εντύπων µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης, µηνύµατα και από τον πολίτη προς την πολιτεία και τα όργανα της 
και από την πολιτεία προς τον πολίτη. 

Με βάση την ακριβή, πλήρη και έγκυρη πολιτική ενηµέρωση, ο πολίτης µπορεί 
πιο σωστά να επιλέξει τα όργανα που θα διαµορφώσουν τη µοίρα του και η 
πολιτεία να χαράξει την πολιτική που ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες. 

Ο λαός από κατευθυνόµενη µάζα, αναδεικνύεται σε δυναµικό σύνολο από 
ενήµερους πολίτες που συµµετέχει στα κοινά κι επηρεάζει αποφασιστικά τις 
πολιτικές εξελίξεις. 

Ευνοείται ο διάλογος ανάµεσα στον άρχοντα και τον αρχόµενο. 

Ο Τύπος µπορεί να συντελέσει στη κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 
όταν: 

∆εν έχει βαθιά συναίσθηση του χρέους του και παρεκκλίνει από την αλήθεια. 
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Κατευθύνεται από µια συγκεκριµένη πολιτική παράταξη, είναι δηλαδή πολιτικά 
εξαρτηµένος. 

Λειτουργεί κάτω από καθεστώς ανάγκης, απειλής, βίας και πολιτικής 
σκοπιµότητας. 

Αποπροσανατολίζει το λαό µε προπαγάνδα και δηµαγωγία, φανατίζει, 
προκαλώντας κοινωνικές αναταραχές και δυναµιτίζοντας το ήπιο πολιτικό κλίµα. 

Είναι α-πολιτικός, µε περιεχόµενο δηλαδή που δε θίγει τις αδικίες και τα 
σφάλµατα των αρχών και δεν αποκαλύπτει τις αυθαιρεσίες τους. 
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ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Ορισµός 

Είναι η νοθευµένη, µη αληθινή πληροφόρηση του πολίτη, σε θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος. ∆εν πρόκειται για µια απλή αυθόρµητη ενέργεια επικοινωνίας µεταξύ 
ποµπού και δέκτη, αλλά για µια ειδικά σχεδιασµένη µετάδοση µηνύµατος, µε σκοπό 
την παραποίηση της αλήθειας και την παραπλάνηση της κοινής γνώµης. 

Αίτια παραπληροφόρησης (από Ποµπούς) 

Εξυπηρέτηση κοµµατικών συµφερόντων - φιλοδοξίες πολιτικών και έλλειψη 
ανάλογου ήθους από µέρους τους - στυγνός επαγγελµατισµός χωρίς συναίσθηση 
του λειτουργήµατος που επιτελούν. 

Πολιτικός φανατισµός - κοµµατικός ρατσισµός - κοινωνικές προκαταλήψεις. 

Σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά και σε κατ` όνοµα δηµοκρατίες, η ίδια η 
εξουσία επιδιώκει ν` αποστρέψει το ενδιαφέρον του κοινού απ` τα βασικά 
πολιτικοκοινωνικά θέµατα σε άλλες κατευθύνσεις, ώστε να µην αφυπνίζεται ο 
λαός. Έτσι, πραγµατοποιείται απόκρυψη στοιχείων και παραπληροφόρηση. 

Εµπορευµατοποίηση των ΜΜΕ - αναγωγή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
µε προτεραιότητα το υλικό κέρδος και όχι την ποιότητα της πληροφόρησης. 

Ανώτεροι λόγοι ή λόγοι εθνικού-δηµόσιου συµφέροντος «δικαιολογούν» την 
παραπληροφόρηση, προκειµένου ν` αποφευχθούν άλλες, περισσότερο αρνητικές 
συνέπειες (π.χ. πρόκληση πανικού). 

Κρίση αξιών - εποχή ηθικής ρευστότητας - έλλειψη ηθικών αναστολών. 

Έλλειψη παιδείας, εσωτερικό κενό, ανασφάλειες, συµπλέγµατα, εγωκεντρικές 
τάσεις, επικράτηση ατοµικιστικού πνεύµατος-κρίση σχέσεων-αστικοποιηµένες 
κοινωνίες - έλλειψη σεβασµού στο συνάνθρωπο. 

Αίτια παραπληροφόρησης (από ∆έκτες) 

Επικράτηση στείρας τεχνοκρατικής αντίληψης, θεοποίηση της τεχνολογίας. Στα 
πλαίσια της ηθικοπνευµατικής κρίσης που επέρχεται, παρατηρείται έλλειψη 
ενδιαφέροντος για πολύπλευρη ενηµέρωση. Μην έχοντας συγκροτηµένη άποψη 
για τα τεκταινόµενα ο πολίτης, είναι πολύ ευκολότερο να παραπληροφορηθεί. 

Στροφή στο χρήµα και την υπερκατανάλωση-αδιαφορία για τις 
πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις. 
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Συνθετότητα - πολυπλοκότητα σηµερινών κοινωνιών. Πολλοί και 
αλληλοσυγκρουόµενοι οι ρόλοι που επιτελεί ο σύγχρονος άνθρωπος, πολλαπλά 
τα µηνύµατα που χρειάζεται ν` αφοµοιωθούν, γρήγοροι οι ρυθµοί εκτύλιξης των 
γεγονότων - ραγδαίες οι αλλαγές, υπεραυξηµένες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. 
Εποµένως, δεν υπάρχει ούτε ελεύθερος χρόνος αλλά ούτε διάθεση, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, για ενασχόληση του µέσου πολίτη µε τα κοινά. Είναι 
σαφώς ευκολότερο να διαστρεβλωθεί γι` αυτόν η αλήθεια.  

Απουσία µελέτης - παράδοση του ατόµου στην εντυπωσιακή και «εύπεπτη 
πληροφόρηση» που δεν απαιτεί πνευµατική κόπωση, βαθύ προβληµατισµό και 
αναζήτηση της αλήθειας. 

Στο πλαίσιο του σηµερινού βιοµηχανοποιηµένου τρόπου ζωής, ο άνθρωπος 
µετατρέπεται σε γρανάζι, της µηχανής, εγκλωβίζεται στην ειδίκευση, 
συρρικνώνοντας τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα του και η παραπληροφόρηση είναι 
συχνό επακόλουθο αυτής του της µονοµέρειας. 

Ιδεολογική σύγχυση της εποχής µας - κενό ιδεολογίας και απουσία νέων 
φιλοσοφικών συστηµάτων, νέων κοινωνικοπολιτικών τάσεων κ.λπ. Όλα αυτά 
απευαισθητοποιούν το σύγχρονο πολίτη και γίνεται πιο επιρρεπής στην 
παραπληροφόρηση, γιατί δεν έχει το απαιτούµενο ιδεολογικό υπόβαθρο.  

Ζωτικά προβλήµατα που εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµη και σήµερα, όπως η 
ανεργία, οι αδικίες, οι ανισότητες σε συνδυασµό µε την επιτηδειότητα ορισµένων 
πολιτικών ηγετών, οι οποίοι διαπνεόµενοι από ψηφοθηρικό πνεύµα τροφοδοτούν 
τους πολίτες-θύµατα αυτών των καταστάσεων µε φρούδες ελπίδες ικανοποίησης 
των αιτηµάτων τους, παρασύρουν πολλούς στην παραπληροφόρηση. 

Χρησιµοποιούνται συνήθως έντεχνοι - ύπουλοι µηχανισµοί (π.χ. ωραιοποίηση. 
πλύση εγκεφάλου κ.λπ.) οπότε είναι πιο εύκολο να παρασυρθεί ο κόσµος. 

Συνέπειες παραπληροφόρησης 

-Οι παραπληροφορηµένοι πολίτες βλέπουν τα πράγµατα µονοδιάστατα και 
γίνονται θύµατα φανατισµού, χειραγώγησης και αποπροσανατολισµού. 
Στερούνται λοιπόν τη δυνατότητα να εµβαθύνουν στα πράγµατα και να 
διαµορφώσουν µια οργανωµένη αντίληψη για τον κόσµο.  

Περιορίζεται, η κριτική σκέψη και δεν είναι σε θέση να αµφιβάλλουν γόνιµα ή ν’ 
αµφισβητούν. 

Οι πολίτες αυτοί ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσµατικό 
έλεγχο στους ηγέτες άρα και να συνειδητοποιήσουν τις όποιες ατασθαλίες ή 
παραβιάσεις αυτών.  

Την ίδια στιγµή, όταν η παραπληροφόρηση προέρχεται από φορείς της 
αντιπολίτευσης, τότε οι παραπληροφορηµένοι πολίτες δεν είναι σε θέση να 
εκτιµήσουν το έργο των κυβερνώντων όσο σπουδαίο κι αν είναι και συχνά τους 
παρεµποδίζουν ως προς την ολοκλήρωση του.  
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Στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα οι πολίτες πρέπει να είναι έγκυρα και έγκαιρα 
πληροφορηµένοι, ώστε να διεκδικούν τα δικαιώµατα τους εφόσον τα γνωρίζουν, 
να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους και να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στα 
κοινά. Αντίθετα πολίτες παραπληροφορηµένοι είναι πολίτες-θύµατα του 
λαϊκισµού και της δηµαγωγίας, πολίτες χωρίς ουσιαστική πολιτική γνώση, που 
µπορεί να γίνουν άθυρµα στα χέρια επιτήδειων πολιτικών που προωθούν τον 
τυφλό κοµµατισµό σε βάρος τους. 

Ακόµη και στη βία ή το έγκληµα µπορεί να καταλήξουν πολίτες λόγω της 
παραπληροφόρησης, γιατί καθώς δεν έχουν σαφή αντίληψη των πραγµάτων, 
καταλήγουν συχνά σε ακρότητες. Μπορεί να υποδουλωθούν ακόµη και σε 
ρατσιστικές αντιλήψεις, να γίνουν θύµατα του ρατσισµού και της όποιας 
προπαγάνδας, να οδηγηθούν σε συγκρούσεις ακόµη και σε πολέµους, εφόσον δε 
γνωρίζουν την αλήθεια και παρασύρονται. 

Όταν σε µια κοινωνία ευδοκιµεί η παραπληροφόρηση, η κοινή γνώµη 
αποπροσανατολίζεται, η δηµοκρατία ναρκοθετείται και περιορίζονται ο σεβασµός 
προς το συνάνθρωπο και η πνευµατική ελευθερία των πολιτών. 

Τρόποι αντιµετώπισης  

ΜΜΕ:  

-Σκοπός τους πρέπει να είναι η απρόσκοπτη ενηµέρωση, ο σεβασµός στον πολίτη, 
η αντικειµενική πληροφόρηση, χωρίς τάσεις υπερδιόγκωσης και εντυπωσιασµού. 
Όταν οι λειτουργοί των ΜΜΕ προβούν σε αυτοανάλυση, τότε θα υλοποιηθεί ο 
στόχος τους και έτσι δε θα αποτελούν πια την ίδια ιδεολογία, αλλά θα είναι 
ατραποί ιδεολογίας, βήµα πραγµατικής ελευθεροτυπίας, άρα δε θα 
παραπληροφορούν. Χρειάζεται επίσης διάκριση είδησης -σχολίου, απαλλαγή από 
προκαταλήψεις και φανατισµό, ήθος κι υπευθυνότητα απ’ τους δηµοσιογράφους 
και τήρηση από µέρους τους του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

Οικογένεια:  

-Μετάγγιση αρχών και αξιών τέτοιων, ώστε οι νέοι να διαµορφώσουν έναν υγιή 
χαρακτήρα, που θα αποτρέπει στο µέλλον κάθε φαινόµενο παραπληροφόρησης. 

-Έλεγχος από τους γονείς των µηνυµάτων που δέχεται το παιδί και ουσιαστική 
συζήτηση, για την αποκωδικοποίηση και επεξεργασία τους.  

-Γενικότερα, αντιµετώπιση της κρίσης του οικογενειακού θεσµού µέσα από τη 
γόνιµη επικοινωνία. 

Σχολείο:  

-Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα χρειάζεται αναδιάρθρωση µε 
προσανατολισµό ανθρωποκεντρικό. Τη στείρα αποστήθιση και συσσώρευση 
γνώσεων πρέπει να διαδεχθεί η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, ώστε από 
µικρή ηλικία ο νέος να εθίζεται στον προβληµατισµό, ο οποίος συµβάλλει στην 
άµβλυνση της παραπληροφόρησης. Η σχολική κοινότητα οφείλει να καλλιεργεί 
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την κοινωνική συνείδηση έναντι του ανταγωνισµού, που κατισχύει στις µέρες 
µας, µε αφετηρία το γόνιµο διάλογο διδασκόντων-διδασκοµένων.  

Πολίτευµα - Κράτος:  

-Μόνο σ’ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα µπορεί να υπάρξουν ευσυνείδητοι πολίτες-
επαγγελµατίες. που θα διαπνέονται από υψηλές αρχές και θα βιώνουν το 
δηµοκρατικό τρόπο ζωής.  

-Η πολιτεία ακλουθώντας τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας και 
αποτελώντας υπερκοµµατικό όργανο ελέγχου, είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει 
τα κρούσµατα παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ.  

-Επίσης, αναγκαία είναι η αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου του λαού, ώστε 
κάθε πολίτης να µπορεί να προσεγγίσει πνευµατικά αγαθά µε τα οποία θα 
αντισταθεί σε κάθε µηχανισµό παραπληροφόρησης.  

-Οι πολιτικοί, τέλος, οφείλουν να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι του λαού και όχι 
ως φερέφωνα κοµµατικών σχηµατισµών πρέπει να ασκούν το λειτούργηµα τους 
µε γνώµονα το κοινό καλό, γεγονός που σηµαίνει περισσότερη αλήθεια και 
λιγότερο ψεύδος. 

Πνευµατική ηγεσία:  

-Οφείλουν να στηλιτεύουν φαινόµενα παραπληροφόρησης και να µην 
αποστασιοποιούνται. Κυρίως δεν πρέπει να εξυπηρετούν συµφέροντα, είτε 
πρόκειται για επιστήµονες (διαφηµιστές, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι) είτε για 
καλλιτέχνες.  

-Στόχος τους είναι να παρουσιάζουν το «βασιλιά γυµνό», χωρίς τάσεις 
ωραιοποίησης. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Ορισµός 

∆ηµοσιογραφική δεοντολογία είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τον τρόπο 

µε τον οποίο πρέπει να συµπεριφέρεται ένας δηµοσιογράφος καθώς και οι µέθοδοι 

που επιτρέπονται κατά την άσκηση του επαγγελµατικού του καθήκοντος. 

Βασικές αρχές του ηθικού κώδικα των δηµοσιογράφων 

Κοινωνική ευθύνη: 

-ευαισθησία και ενεργός συµµετοχή για την ανάδειξη και επίλυση των 
κοινωνικών προβληµάτων 

-σεβασµός στους θεσµούς και στις αξίες και προώθηση συλλογικών προτύπων 

-υπεύθυνη άσκηση των επαγγελµατικών καθηκόντων 

-υπεράσπιση της Αλήθειας, της ∆ικαιοσύνης, της ∆ηµοκρατίας, της Ελευθερίας 

-αντικειµενικός έλεγχος και τεκµηριωµένη κριτική στην πολιτική εξουσία 

-αποκάλυψη της αδικίας, της παρανοµίας και κάθε µορφής κοινωνικής σήψης 
αλλά και αποφυγή διόγκωσης των κοινωνικών προβληµάτων 

-προβολή µε παρρησία της γνώµης, έναντι οποιουδήποτε προσωπικού κόστους 

-απόρριψη µεθόδων που διχάζουν και φανατίζουν το λαό 

-στηλίτευση της παραπληροφόρησης 

-αποκάλυψη φαινοµένων δηµαγωγίας και κάθε µορφής λαϊκισµού. 

Επαγγελµατική ακεραιότητα: 

-άρτια επαγγελµατική κατάρτιση 

-γενικότερη µόρφωση 

-εγκυρότητα  στην πληροφόρηση (διασταύρωση πληροφοριών) 

-αποφυγή παραπληροφόρησης 
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-καλλιέργεια στο κοινό της κριτικής προσέγγισης της κοινωνικής 
πραγµατικότητας 

-ικανότητα πειθούς και άριστη γνώση τόσο της µητρικής όσο και άλλων γλωσσών 

-συναίσθηση του παιδαγωγικού τους ρόλου, λόγω της δύναµης των ΜΜΕ στην 
κοινωνία 

-ανιδιοτέλεια, πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας, έλλειψη βεντετισµού, 
καριερισµού και τυχοδιωκτισµού 

-αδωροληψία. ηθικότητα, εντιµότητα, ειλικρίνεια, πνεύµα δικαιοσύνης, 
επαγγελµατική ευσυνειδησία και εχεµύθεια 

-απόσταση από οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. 

Σεβασµός της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου: 

-διακριτικότητα 

-αποκαλύψεις θεµάτων που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον κι όχι την προσωπική 
ζωή 

-αποφυγή αποπροσανατολισµού, σκανδαλοθηρίας, λασπολογίας, σπίλωσης της 
προσωπικής ζωής. δυσφήµισης, ρυπαρογραφίας (κίτρινος Τύπος ), προκειµένου 
να αυξηθεί η ακροαµατικότητα / θεαµατικότητα 

-σεβασµός του απόρρητου της ιδιωτικής ζωής επώνυµων και ανώνυµων 
(συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του ανθρώπου) 

-συµπόνια και αρωγή  στον πόνο,  στη  δυστυχία και στις ιδιαίτερες στιγµές των 
ανθρώπων κι όχι κοινοποίηση και εκµετάλλευση τους για ικανοποίηση της 
αδηφάφου περιέργειας του κοινού. 

Σεβασµός του δηµόσιου συµφέροντος. Αυτό επιτυγχάνεται µε την: 

-έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση του κοινού 

-διατήρηση άγρυπνης της κοινωνικής συνείδησης 

-γνώση των προβληµάτων που απασχολούν το λαό και συστράτευση στην 
επίλυση τους 

-πρόταξη του δηµόσιου έναντι του ατοµικού συµφέροντος 

-αποφυγή δηµιουργίας και εξυπηρέτησης διαπλεκοµένων συµφερόντων 

-καταγγελία φαινοµένων ηθικής διαφθοράς δηµόσιων λειτουργών 
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-αποκάλυψη κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος και συµβάσεων που 
βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον. 

-δηµιουργία προϋποθέσεων για δυνατότητα πρόσβασης τον κοινού στα ΜΜΕ. 

-δηµοκρατική και ελεύθερη λειτουργία των ΜΜΕ 

-ανεξαρτησία από κάθε είδους κέντρα εξουσίας και εξυπηρέτησης συµφερόντων 

-οργάνωση συζητήσεων µε συµµετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων 

-συνεχής  επικοινωνία του  δηµοσιογράφου  µε το κοινό και δηµοσιοποίηση των 
προβληµάτων, των θέσεων και των απόψεων του (αµφίδροµη επικοινωνία Τύπου-
κοινού). 

 

Τι πρέπει να γίνει 

Για την εφαρµογή του κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας πρέπει: 

Οι δηµοσιογράφοι: 

-να αντιληφθούν ότι την ευθύνη για την εφαρµογή του Κ.∆.∆. έχουν οι ίδιοι, 
όταν: 

- πιστεύουν σ΄ αυτό που κάνουν 

- σέβονται τη δουλειά τους 

- εµπεδώσουν ότι η ποιότητα και η εγκυρότητα της ενηµέρωσης είναι καθήκον 
αλλά και συµφέρον τους. 

Το ΕΣΡ: 

-να συντάξει και να δηµοσιοποιήσει τους βασικούς άξονες του κώδικα 
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας 

-να εντείνει την εποπτεία της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

Οι επιχειρήσεις ενηµέρωσης να: 

-αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινή γνώµη 

-µην αντιµετωπίζουν τους δηµοσιογράφους ως αναλώσιµο είδος µερικών 
χρήσεων 

-µην εκµεταλλεύονται την ανεργία των νέων που θέλουν να ασχοληθούνε το 
δηµοσιογραφικό επάγγελµα. 
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Η πολιτεία να: 

-µεριµνήσει για τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των δηµοσιογράφων, 
έτσι ώστε απρόσκοπτα να ασκούν το έργο τους 

-επιβάλει αυστηρές κυρώσεις, όταν παραβιάζονται βασικές αρχές της ελευθερίας 
των πολιτών και τα ατοµικά τους δικαιώµατα  

-πάρει   µέτρα   για   την   καταπολέµηση   των   διαπλεκόµενων 
συµφερόντων(αλληλεξαρτώµενα συµφέροντα µεταξύ πολιτικών και 
επιχειρηµατιών του χώρου των ΜΜΕ) 

-επιδιώξει τη πολυφωνία και την ελεύθερη έκφραση, µέσα από τα ΜΜΕ 

-διασφαλίσει τα δικαιώµατα των πολιτών και τη συνοχή µιας δηµοκρατικής 
κοινωνίας 

-δηµιουργήσει κανόνες που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τις 
επιχειρηµατικές δράσεις µε τα νέα µέσα 

-απελευθερώσει και αναδιαρθρώσει τους µηχανισµούς ελέγχου της αγοράς. 

Οι πολίτες: 

-να αποκτήσουν πολιτική συνείδηση 

-κριτική σκέψη 

-ενδιαφέρον για ουσιαστική ενηµέρωση. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 

 

Αρνητικά χαρακτηριστικά των δελτίων ειδήσεων 

-Αδικαιολόγητα µεγάλη η διάρκεια τους µε πολλά µάλιστα ανούσια θέµατα 
(αποµάκρυνση του κόσµου από τα σοβαρά ζητήµατα). 

-∆ιακόπτονται από πολλές διαφηµίσεις. Τελικά, το δελτίο ειδήσεων µετατρέπεται 
σε µία εκποµπή, όπως πολλές άλλες, στις οποίες σηµασία έχει το κέρδος 
(ιδιαίτερα σε ιδιωτικά κανάλια και σταθµούς). Έχουµε πλέον την 
εµπορευµατοποίηση του δελτίου ειδήσεων. 

-Στο όνοµα του κέρδους επιλέγονται θέµατα που «πουλάνε», όπως αυτά που 
σχετίζονται µε την ιδιωτική ζωή καλλιτεχνών ή πολιτικών (σκανδαλοθηρία) ή 
εκείνα που προβάλλουν δυσάρεστες στιγµές ή τον πόνο προσώπων - οικογενειών 
και αποβλέπουν στη συγκίνηση του δέκτη, τη διέγερση του συναισθήµατος κ.λπ. 
(εµπορευµατοποίηση ανθρώπινου πόνου). Θυµίζουν, εποµένως, τα σύγχρονα 
δελτία ειδήσεων τα γνωστά τηλεριάλιτι που κάθε άλλο παρά τιµούν το δεχτή, την 
αισθητική και την παιδεία του. 

-Τα δελτία ειδήσεων, ιδιαίτερα από την τηλεόραση, χάνουν σήµερα τη 
σοβαρότητα τους, µετατρέπονται σε άλλου τύπου εκποµπές, δε θυµίζουν το 
λακωνικό, ουσιαστικό 15άλεπτο ή 20άλεπτο που αποσκοπεί στην πληροφόρηση 
του πολίτη όσον αφορά στα βασικά ζητήµατα της ελληνικής και διεθνούς 
επικαιρότητας. 

-Το ασταµάτητο κυνήγι της είδησης (ειδησεοθηρία), µε στόχο την 
αποκλειστικότητα ή την πρωτιά, οδηγεί σε υπερπληροφόρηση των πολιτών, και 
το κυριότερο, στον καταιγισµό των πολιτών µε µηνύµατα ανούσια, 
δευτερεύουσας σηµασίας.  

-Οι ειδήσεις δεν ελέγχονται επαρκώς ή παραµένουν ανεξακρίβωτες, µε 
αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις ο πολίτης να παραπληροφορείται. 

-∆ραµατοποίηση των γεγονότων βίας σε επίπεδο ειδησεογραφίας και η 
παρουσίαση του εγκλήµατος µε ωµό τρόπο για λόγους εντυπωσιασµού και 
τηλεθέασης. 

-Στα κρατικά κανάλια (αλλά ως ένα βαθµό και στα ιδιωτικά) δίνεται το 
ειδησεογραφικό δελτίο µε στίγµα υπέρ του κυβερνώντος κόµµατος, ενώ το δελτίο 
ειδήσεων πρέπει να είναι αντικειµενικό και ακοµµάτιστο. 

-Γενικότερα, παρατηρείται συχνά το φαινόµενο της διαπλοκής της είδησης µε το 
σχόλιο. 

-Το φαινόµενο των «παραθύρων», τέλος, που είναι δηµιούργηµα του σηµερινού 
δελτίου ειδήσεων, προσβάλλει την ίδια τη διαδικασία του υγιούς διαλόγου. Οι 
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φιλοξενούµενοι µιλούν όλοι µαζί, χωρίς ν’ ακούει ο ένας τον άλλον ενώ 
πραγµατοποιούνται συγκρούσεις και διαξιφισµοί που µπορεί να καταλήγουν και 
σε ύβρεις δίνοντας ιδιαίτερα αρνητικό παράδειγµα στους δέκτες. 

 

Πως πρέπει να είναι το δελτίο ειδήσεων 

-Να είναι σοβαρό µε σαφήνεια, ακρίβεια, συντοµία, λακωνικότητα. 

-Να παρουσιάζει εµφανώς διαχωρισµένη την είδηση από το σχόλιο. 

-Παρουσιαστές µε παιδεία, γνώση της γλώσσας, απαλλαγµένοι από 
προκαταλήψεις και φανατισµό, να τηρούν τον κώδικα επαγγελµατικής 
δεοντολογίας δίχως να εξυπηρετούν οικονοµικά ή πολιτικά συµφέροντα. 

-Αποφυγή σκανδαλοθηρίας. 

-∆ιαχωρισµός κριτικής απ` το κουτσοµπολιό. 

-Να υπηρετούν το διάλογο και την πολυφωνία. 

-Να προβαίνουν σε έγκυρη αλλά και έγκαιρη ενηµέρωση, γιατί οι εξελίξεις είναι 
ραγδαίες. 

-Να φωτίζεται η είδηση ολόπλευρα και όχι µόνον ορισµένες πτυχές της. 

-Να προβάλλονται και οι δηµιουργικοί άνθρωποι, οι διακεκριµένοι πνευµατικά 
και οικονοµικά (όχι µόνο οι δεύτεροι), οι άνθρωποι µε ήθος, οι πνευµατικοί 
ηγέτες της κοινωνίας και όχι οι χαµηλού επιπέδου ηθοποιοί - τραγουδιστές ή 
κάποιοι κοινοί εγκληµατίες του ποινικού δικαίου. 

-Να γίνεται εύστοχη ιεράρχηση των ειδήσεων ανάλογα µε τα «αστέρια της 
είδησης» και να µην υπερτονίζονται ασήµαντα ζητήµατα που αποµακρύνουν το 
κοινό από τα «καυτά» θέµατα της επικαιρότητας και τους ουσιαστικούς 
προβληµατισµούς που θα έπρεπε να έχει. 

-Να είναι στυλοβάτης της ελεύθερης - αντικειµενικής ενηµέρωσης, να συµβάλλει 
στην εδραίωση της υγιούς πλουραλιστικής δηµοκρατίας και να συντελεί στην 
πληροφόρηση και την αφύπνιση του κοινού, ώστε οι πολίτες ν` αναπτύσσουν την 
κριτική και τον προβληµατισµό τους πάνω στα σοβαρά θέµατα της 
επικαιρότητας, να διαµορφώνουν άποψη και να συµµετέχουν αποτελεσµατικά 
στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. 

-Η υπενθύµιση στους πολίτες των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων τους, µε 
στόχο τη συνετή διεκδίκηση των πρώτων και τη συνεπή υλοποίηση των 
δεύτερων, είναι επίσης χρέος των συντακτών του δελτίου ειδήσεων, εφόσον η 
κατάλληλη ενηµέρωση του πολίτη συνδέεται και µ` αυτό.  
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-Ακόµη, ο έλεγχος των πολιτικών ηγετών και η στηλίτευση των οποιωνδήποτε 
ατασθαλιών και παραβιάσεων καθώς και η άµεση λήψη µέτρων απ` τους 
αρµόδιους για την καταπολέµηση σοβαρών προβληµάτων µπορεί να είναι τα 
άµεσα θετικά αποτελέσµατα ενός σοβαρού και αξιόλογου δελτίου, στο πλαίσιο 
του οποίου ο δηµοσιογράφος θέτει εύστοχα ερωτήµατα, «πιέζει» τους πολιτικούς 
όλων των παρατάξεων και διεκδικεί εξ ονόµατος των πολιτών και για το καλό 
όλων.  

-Ως προς την ιεράρχηση των ειδήσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα γνωστά 
«αστέρια της είδησης»: εκρηκτικότητα, επικαιρότητα, εγγύτητα, εκκρεµότητα, 
συγκίνηση, συνέπειες, σπουδαιότητα, σπανιότητα. 

 

Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι ειδήσεις στα Μ.Μ.Ε. 

-Πρώτο κριτήριο στην επιλογή των ειδήσεων είναι δυστυχώς η µεγαλύτερη 
δυνατή τηλεθέαση. 

-Στόχος γίνεται η εξυπηρέτηση οικονοµικών συµφερόντων (εµπορευµατοποίηση 
των ΜΜΕ) αλλά και πολιτικών σκοπιµοτήτων. Στην εποχή της κρίσης των αξιών 
και της ηθικής χαλάρωσης, όπως συνηθίζουµε να χαρακτηρίζουµε την εποχή µας, 
δεν προάγεται ο σεβασµός στους δέκτες απ` τους ανθρώπους των ΜΜΕ. 

-Η προσωπική ζωή ή η επαγγελµατική δράση εµπορικών καθαρά καλλιτεχνών, τα 
σχόλια και τα κουτσοµπολιά γι’ αυτούς, καθώς και τα θέµατα µόδας είναι πρώτης 
προτεραιότητας στα δελτία των ειδήσεων. Άλλωστε ζούµε στην εποχή της 
διαφήµισης και της υπερκατανάλωσης. Στα δελτία των ειδήσεων αφιερώνεται 
σχεδόν ίσος χρόνος πλέον και στις διαφηµίσεις (εµπορευµατοποίηση του ίδιου 
του δελτίου ειδήσεων).  

-Συχνά προβάλλονται απ’ τα δελτία ειδήσεων γεγονότα βίας µε ωµό τρόπο.  

-Γνωστοποιούνται δακρύβρεχτες ανθρώπινες ιστορίες που συγκινούν τους δέκτες 
προκαλώντας τον οίκτο τους. 

Ποιους κίνδυνους εγκυµονεί για τους πολίτες. 

-Αλλοίωση του ίδιου του δελτίου ειδήσεων. 

-Παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισµός του κόσµου απ` τα βασικά θέµατα. 

-Παρέχεται µια κακής ποιότητας κουλτούρα στο κοινό, η οποία υποβαθµίζει το 
µορφωτικό του επίπεδο. 

-Μπορεί να πέσουν θύµατα προπαγάνδας, να µαζοποιηθούν και να χάσουν την 
πνευµατική τους ελευθερία. 

-Απειλείται η ίδια η δηµοκρατία, γιατί το δελτίο ειδήσεων που υπηρετεί 
θεωρητικά την ελευθερία γνώµης και έκφρασης του πολίτη, µετατρέπεται σε µία 
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εκποµπή κουτσοµπολίστικη, τις περισσότερες φορές, µε αρκετές διαφηµίσεις 
κ.λπ., αντί να είναι µια ευσύνοπτη ανακοίνωση των γεγονότων της ηµέρας 
εθνικών και παγκόσµιων σε συνδυασµό µε κάποια κριτική ή ανάλυση από 
φερέγγυους ανθρώπους όλων των πλευρών. 

-Προωθείται ως αξία ζωής το χρήµα και θεωρούνται, ως επιτυχηµένοι οι 
άνθρωποι που είναι πλούσιοι και διάσηµοι, ενώ τελικά τα ευτελούς σηµασίας 
θέµατα προηγούνται των σηµαντικών.  

-Ακόµη, εάν κάποια γεγονότα - ειδήσεις κ.λπ. είναι άκρως σηµαντικά, 
υπερπροβάλλονται, σε σηµείο ώστε να κουράζουν τους δέκτες, οι οποίοι 
«εθίζονται» στο ίδιο το γεγονός, µε αποτέλεσµα είτε να το µυθοποιούν είτε να το 
απαξιώνουν, θεωρώντας το µέρος της καθηµερινότητας κ.λπ. (π.χ.  τροµοκρατία 
στην Ελλάδα). 

 


