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              ΜΜΕ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Ορισμός 

 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τα μέσα για την 

ταυτόχρονη μετάδοση μηνυμάτων, γνωμών, ειδήσεων και 

ερεθισμάτων, που απευθύνονται σε απεριόριστο αριθμό 

προσώπων και όχι σε μεμονωμένα άτομα, ανεξάρτητα από την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν. 

 Πληροφόρηση σημαίνει τη διαδικασία μετάδοσης 

γνώσεων, απόψεων, ειδήσεων, γεγονότων, ιδεών. 

 

Σκοπός 

 

 Ενημέρωση (γνωστοποίηση) 

 Προβολή ιδεών, αξιών, προτύπων 

 Επικοινωνία του «εγώ» με το «εμείς» 

 Προπαγάνδα (πολιτική, οικονομική, πολιτισμική, 

κοινωνική) 

 Επιμόρφωση-διαπαιδαγώγηση 

 Ψυχαγωγία, δημιουργική εκτόνωση 

 Πολιτισμική επικοινωνία και ανταλλαγή 

 Καλλιτεχνική έκφραση και επικοινωνία 

 Γνωστική διεύρυνση 

  

Μορφές 
 

o Ραδιόφωνο (κρατικό, δημοτικό, ιδιωτικό)κυριαρχία 

προφορικού λόγου-απουσία εικόναςενεργοποίηση της 

σκέψης, πριμοδότηση της φαντασίας. 

o Τηλεόραση (κρατική, δημοτική, ιδιωτική, 

δορυφορική)κυριαρχία της εικόνας-ο λόγος σχολιάζει ή 

διευκρινίζει 

o Ημερήσιος και περιοδικός τύπος κυριαρχία του γραπτού 

λόγου-εικόνα βοηθητική 
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o Αφίσες 

o Κινηματογράφος 

Ιστορική αναδρομή 

 

Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία, τον οδήγησε 

στην επινόηση τρόπων, όπως ο καπνός και η φωτιά. Η αρχή 

όμως του τύπου ανάγεται στην εποχή της εφεύρεσης της 

τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο το 1436. Η προσφορά σ’ 

όλες τις μεγάλες στιγμές κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων 

της ανθρωπότητας ήταν καθοριστική. 

1631 (Γαλλία)  1
η
 εφημερίδα : Gazette de France 

1790 (Βιέννη)  1
η
 ελληνική εφημερίδα : «Εφημερίς» 

         1
ο
 ελληνικό περιοδικό : «Λόγιος Ερμής» 

1821 (Καλαμάτα)  1
η
 εφημερίδα στην Ελλάδα :   

«Ελληνική Σάλπιγξ»       

 

         

Θετικές συνέπειες 
 

1. Ενημερωτικός ρόλος 

σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ειδησεογραφίας 

σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

σε θέματα γνωριμίας και επικοινωνίας των λαών 

2. Πολιτικός ρόλος 

ενημερώνουν τους πολίτες για τις δραστηριότητες της 

κυβέρνησης και για την πολιτική ζωή γενικότερα 

στηρίζουν τη δημοκρατία με την ανάπτυξη του διαλόγου και 

τον έλεγχο της εξουσίας 

διευκολύνουν τη διακίνηση πολιτικών ιδεών

προβάλλουν την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών 

διαμορφώνουν πολιτική και εθνική συνείδηση στους πολίτες 

3. Πνευματικός ρόλος 

προβληματίζουν, ευαισθητοποιούν, διαφωτίζουν την κοινή 

γνώμη και προτείνουν λύσεις στα ατομικά και κοινωνικά 

προβλήματα 
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μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις πνευματικών ανθρώπων, 

διευρύνουν τις γνώσεις και προάγουν το πνευματικό επίπεδο 

του κοινού 

με τη διακίνηση των ιδεών επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας και η απαλλαγή από το δογματισμό 

ιδίως η τηλεόραση αγγίζει ευρύτερα λαϊκά στρώματα 

προβάλλουν τα γράμματα και τις τέχνες 

4. Κοινωνικός ρόλος 

εντοπίζουν, μελετούν και προβάλλουν κοινωνικά προβλήματα 

κοινωνικοποιούν τα άτομα, καθιστώντας τα κοινωνούς των 

κοινωνικών προβλημάτων και προβάλλοντας πρότυπα 

κοινωνικής συμπεριφοράς 

προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα του κοινωνικού 

συνόλου 

5. Ηθικός ρόλος 

προβάλλουν ηθικά πρότυπα και αξίες, όπως δικαιοσύνη, 

ανθρωπιά, φιλία των λαών 

6. Ψυχαγωγικός ρόλος 

η τηλεόραση κυρίως είναι φτηνός τρόπος ψυχαγωγίας για τις 

λαϊκές μάζες 

προβάλλουν κινηματογραφικές ταινίες, θέατρο, ψυχαγωγία 

 

Αρνητικές συνέπειες 
 

1. Ο κιτρινισμός του τύπου: Τα ΜΜΕ αντί να 

ενημερώνουν, προβάλλουν σκάνδαλα, βία, διογκώνουν τις 

ειδήσεις, παραπληροφορούν. 

2. Εξυπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες και 

διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. 

3. Προκαλούν «πλύση εγκεφάλου» με τις διαφημίσεις και 

προβάλλουν πρότυπα ζωής. 

4. Με την προπαγάνδα παθητικοποιούν και μαζοποιούν τα 

άτομα 

5. Προβάλλουν τη βία και την εγκληματικότητα. 

6. Επηρεάζουν αρνητικά, ιδίως τους νέους 

7. Αποσταθεροποιούν τη δημοκρατία, προβάλλοντας και 

επιβάλλοντας πολιτικούς.  
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8. Υποβαθμίζουν την αισθητική, παρουσιάζοντας 

προγράμματα χαμηλής ποιότητας. 

9. Απομονώνουν τα άτομα, αφού με τα προγράμματά τους 

δεν τους αφήνουν χρόνο για διάλογο, ακόμα και στα μέλη 

της οικογένειας 

10. Χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους δύναμη για 

εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, κυρίως του 

οικονομικού κέρδους. 

11. Με την παγκοσμιότητα που τα διακρίνει, 

καλλιεργούν την αποστροφή από τις παραδοσιακές 

αξίες και προωθούν την ξενομανία, επικίνδυνο 

αλλοτριωτικό φαινόμενο για τη χώρα μας αλλά και για 

κάθε έθνος. 

12. Συρρικνώνουν και εκβαρβαρίζουν τη γλώσσα με 

την υπαινικτική και συνθηματική γλώσσα της διαφήμισης, 

ιδίως στον ηλεκτρονικό τύπο. 

13. Δημιουργούν συχνά πολίτες που είναι 

ενημερωμένοι για πολλά πράγματα, αλλά μόνο 

επιφανειακά και όχι πάντα για τα σοβαρότερα. 

 

 

Προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του τύπου 
 

1. Ύπαρξη δημοκρατικού πολιτεύματος για τη δυνατότητα 

ελεύθερης έκφρασης. 

2. Ανεξαρτησία από ισχυρούς οικονομικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

3. Απαραίτητο είναι το δημοσιογραφικό ήθος για 

αντικειμενική ενημέρωση. 

4. Η ενημέρωση να είναι έγκυρη και έγκαιρη. 

5. Η οικονομική ενίσχυση από το κράτος θα επιτρέψει στα 

ΜΜΕ να ασκούν απρόσκοπτα και αδέσμευτα το έργο 

τους. 

6. Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίζει ώστε να ελέγχει τις 

κάθε είδους υπερβολές των ΜΜΕ αλλά και η ίδια να 

αποφεύγει την υπερβολή, ώστε η λογοκρισία να μην 

καταλήγει σε ακρότητες. 


