


Πλεονεκτήματα των ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος των
δημοκρατικών κρατών, επιτελούν λειτουργίες προς όφελος των
κοινωνιών:

• Δρουν ελεγκτικά απέναντι στο κράτος και παρακολουθούν
την άσκηση των τριών εξουσιών, εξασφαλίζοντας τη
διαφάνεια, και αποτελούν, με βάση κάποιες απόψεις, την
Τέταρτη Εξουσία.

• Παρέχουν ενημέρωση σχετικά με δημόσια ζητήματα σε
ολοένα και περισσότερες ομάδες, διευρύνοντας έτσι το
πολιτικό κριτήριο των πολιτών.

• Μεταφέρουν τη φωνή του λαού και της κοινής γνώμης,
ενοποιώντας όλες τις διαφορετικές απόψεις που έρχονται
από τη κοινωνία και προάγουν τον κοινωνικό διάλογο, την
ελευθερία του λόγου και τις αρχές τις δημοκρατίας.



Μειονεκτήματα των ΜΜΕ
Από την άλλη μεριά, οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΜΜΕ, δεν
ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες μας, καθώς ένα μεγάλο μέρος τους
δεν κατάφερε να απελευθερωθεί απ´τη δομή της εξουσίας και να
ανεξαρτητοποιηθεί.

• Τα ΜΜΕ δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερα, εφόσον είναι μεγάλες επιχειρήσεις
ή εξαρτώνται από επιχειρήσεις, άρα υπόκεινται σε κάποιο ιδιοκτησιακό
καθεστώς. Αυτό εξ' ορισμού, τα κάνει φορείς ιδιωτικών ή πολιτικών
συμφερόντων, οπότε αλλοιώνει τον ελεγκτικό τους ρόλο, περιορίζοντας την
ελευθερία του λόγου και την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας.

• Η λογοκρισία, αν και έχει περιοριστεί στα δημοκρατικά κράτη, δεν έχει
εξαλειφθεί. Άλλοτε προωθείται από κυβερνήσεις (στην περίπτωση των
δημοσίων ΜΜΕ), και άλλοτε από ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι, διαμορφώνεται
ένας κυρίαρχος λόγος, που δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα και τα
συμφέροντα όλων των κοινωνικών τάξεων.



Ελευθερία του λόγου και δημοκρατία

'Αρθρο 14 του Συντάγματος: (Ελευθερία του Τύπου)

1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του
τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.

2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο
απαγορεύονται.

Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και
απαραίτητη προϋπόθεση της δημοκρατίας και της σωστής λειτουργίας των Μ
ΜΕ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των "Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα"
(Reporters Sans Frontieres) , η Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση ανάμεσα
σε 180 χώρες ως προς την ελευθερία του τύπου, πέφτοντας κατά 38 θέσεις
σε σχέση με το 2021 και τοποθετώντας την στην τελευταία θέση στην ΕΕ.



Ενημερωτικό βίντεο για την ελευθερία του τύπου από 
το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2013)



Πλουραλισμός / πολυφωνία

• Ανεμπόδιστη έκφραση
απόψεων σε μια κοινωνία
(προϋπόθεσή της η
δημοκρατία)
• Αποφεύγεται η
μονόπλευρη ενημέρωση
• Ένα θέμα παρουσιάζεται
από διάφορες οπτικές
γωνίες
• Εξαλείφεται η λογοκρισία
• Η απόκρυψη ειδήσεων

δηλώνει
υποκειμενικότητα.

Και τα δύο άρθρα δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 με περίπου μισή ώρα διαφορά.



Δημοσιογραφία του πολίτη 
• Εκδημοκρατισμός μέσων ενημέρωσης αφού ο καθένας μπορεί να
μιλήσει ελεύθερα και να αποτελέσει φορέα ενημέρωσης.

• Δίνεται το "βήμα" σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν υπό
άλλες συνθήκες να εκφράσουν την απόψη τους.

• Σύγχρονες μορφές των blogs μπορούν να θεωρηθούν οι σελίδες
στα social media



Μια αναφορά στην ιστορία της

Το φαινόμενο ένας πολίτης να θέλει να διαδώσει μια πληροφορία,
είδηση ή γνώμη μαζικά, έχει τις ρίζες του αρκετά παλιά.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 18ο αιώνα υπήρχαν
φυλλαδιογράφοι όπως ο Τόμας Πέιν (Thomas Paine) αλλά και οι
ανώνυμοι συγγραφείς των Φεντεραλιστικών Εντύπων οι οποίοι
διένειμαν το δικό τους υλικό. Καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν οι
πολίτες άρχισαν να στέλνουν κείμενα σε εφημερίδες
υποστηρίζοντας τις απόψεις τους, ενώ άλλοι δημιούργησαν
πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για να "ακουστούν". Με την
ανάπτυξη του διαδικτύου όμως, έγινε η πραγματική διάδοση της
συμμετοχικής δημοσιογραφίας, αφού πλέον η πρόσβαση σε ένα
μαζικό μέσο επικοινωνίας έγινε πολύ εύκολη. Ο καθένας πια
μπορούσε να δημιουργήσει πολύ εύκολα τη δική του ιστοσελίδα
και αργότερα το δικό του ιστολόγιο.



Fake news και παραπληροφόρηση



"Αλφαβητισμός των ειδήσεων": ο ρόλος της
εκπαίδευσης στη χρήση των ΜΜΕ

Σήμερα, είτε αποκαλείται γραμματισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε
αλφαβητισμός των ειδήσεων, είτε ψηφιακός αλφαβητισμός ή γραμματισμός
στην πληροφορία, όλα ασχολούνται με έναν κοινό παράγοντα: την ανάπτυξη
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.

Τα τρία βασικά προβλήματα της ψηφιακής εποχής που αντιμετωπίζονται με την
εκπαίδευση είναι:

• 1. Η τεράστια ποσότητα των πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά και ο
δύσκολος διαχωρισμός ανάμεσα σε αξιόπιστες και κατασκευασμένες
πληροφορίες.

• 2. Η εύκολη εξάπλωση της παραπληροφόρησης, η οποία συχνά μπορεί να
φαίνεται ότι πηγάζει από έγκυρες πηγές.

• 3. Η ταχύτητα της διάδοσης των πληροφοριών στην ψηφιακή εποχή μπορεί να
αυξάνει ταυτόχρονα και τις πιθανότητες να λαμβάνουμε λανθασμένες
ειδήσεις.



Δύναμη ΜΜΕ και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
• Δύναμη των οπτικοακουστικών μέσων

• Οι πολίτες διαμαρτύρονται μέσω social media και αλλάζουν αποφάσεις μέχρι και κυβερνητικού
επιπέδου (ακολουθούν παραδείγματα)

0:25 – 0:41 / 1:03 – 1:15



Παραδείγματα

"Ανακαλούνται τα αναχρονιστικά βίντεο που εστάλησαν στα γυμνάσια της
χώρας για την εκπαίδευση των μαθητών μέσω της Προγεννητικής Αγωγής
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μετά τον σάλο που προκλήθηκε
στα social media." -iefimerida.gr

"Σε αναδίπλωση προχώρησε τελικά η εταιρεία delivery efood, λίγες ημέρες
μετά το σφοδρό κύμα αντιδράσεων που προκλήθηκε από το μήνυμα που
έστειλε στα κινητά 115 διανομέων, μέσω του οποίου εξέφρασε την πρόθεσή
της να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς τους, από μισθωτούς σε
ανεξάρτητους συνεργάτες (freelancing). "

- moneyreview.gr



Δραστηριότητα: αφορμή για διάλογο

Ένας καθηγητής σας καθώς βρισκόταν σε διαφωνία με έναν συμμαθητή
σας, του μίλησε χυδαία και προσβλητικά. Πώς θα αντιδρούσατε σαν
τάξη για αυτό, αν αντιδρούσατε καθόλου;
Κάπως έτσι και οι πολίτες, μέσω των social media, λαμβάνουν δράση
για να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αποφάσεις της Κυβέρνησης,
είτε απέναντι σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, όπως για παράδειγμα το
κίνημα #MeToo που ξεκίνησε από μια ανάρτηση στα social media και
κατέληξε σε πολλαπλές καταγγελίες λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης.



Συμπεράσματα

• ΜΜΕ & Social Media - Μέσα
διατήρησης δημοκρατίας
• Όλοι μιλούν ελεύθερα
• Όπλο του λαού αφού μπορούν
να αλλάξουν μέχρι
και κυβερνητικές αποφάσεις
• Προσοχή στα fake news
• Κριτική σκέψη!



Ένα παιχνίδι σχετικά με τα fake news

Το παρακάτω παιχνίδι, με βάση τους δημιουργούς του, έχει
τον παρακάτω στόχο:

«Το παιχνίδι μας δουλεύει σαν ψυχολογικό εμβόλιο,
ξεσκεπάζοντας εκ των προτέρων τα fake news, με το να
εκθέτει τους ανθρώπους σε μια εξασθενημένη δόση των
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί και
να εξαπλωθεί η παραπληροφόρηση.Με αυτό τον τρόπο, οι
άνθρωποι αποκτούν καλύτερη κατανόηση του πώς μπορεί
να πέσουν θύματα εξαπάτησης»

Link: https://getbadnews.gr/#intro

https://getbadnews.gr/


Ευχαριστούμε 
πολύ για την 
προσοχή σας!

Στην υλοποίηση αυτής της παρουσίασης συμμετείχαν οι
μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου:

Ζευγολατάκος Σπύρος

Ζμάλι Ιωάννα

Καντιώτης Κωνσταντίνος

Καραγκούνη Κλειώ

Καρουζάκη Αντωνία

Πούλα Νατάσα



3 Μαΐου: η ελευθερία του λόγου δεν είναι δικαίωμα είναι καθήκον! - YouTube

https://getbadnews.gr/#intro

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-14/

Τέταρτη εξουσία - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

https://youtu.be/wQp4kgCaQd4

https://rsf.org/en/index

https://www.avgi.gr/koinonia/411182_i-eleytheria-toy-typoy-stin-ellada-sygkrisimi-me-ayti-tis-oyggarias

Προγεννητική Αγωγή: Ανακαλούνται τα αναχρονιστικά βίντεο -Η απάντηση Κεραμέως στον Τσίπρα - iefimerida.gr

efood: Αναδίπλωση μετά τις αντιδράσεις για τους freelancers | Moneyreview.gr

Η σκοπιμότητα της παραπληροφόρησης των Fake News - ertnews.gr

ΜΜΕ και Δημοκρατία | ONLINE-PRESS (theonlinepress.gr)

Η ταξικότητα στα ΜΜΕ (edon.org.cy)

Η ελευθερία του λόγου και η ανελευθερία των άλλων | Athens Voice

Ελευθερία λόγου στοκ εικόνες. εικόνα από chalkboard, backgrounder - 43712890 (dreamstime.com)

Μέθοδοι χειραγώγησης των ΜΜΕ (pressenza.com)

Πλουραλισμός | Science Wiki | Fandom

Μερικά κυρίαρχα προβλήματα των ΜΜΕ | Η Εφημερίδα των Συντακτών (efsyn.gr)

Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ: Να βγάλουμε το μυαλό μας από τον αυτόματο πιλότο - HIT - Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ

Ελληνικό Me Too - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

Η λύση στο πρόβλημα των "fake news" είναι η εκπαίδευση! (spoudase.gr)

Η θεραπεία στη νόσο των «fake news» βρίσκεται στην εκπαίδευση | LiFO

Εργαστήριο για την Ειδησεογραφική Παιδεία στα ΜΜΕ (lakonikos.gr)

Citizen Journalism and the Effects on Publishing (crowdynews.com)

What Makes Blogs Such a Powerful Tool for SEO?? - SEO Experts (seoexperts4all.com)

Δημοσιογραφία των πολιτών - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

Ιστολόγιο - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

https://www.youtube.com/watch?v=SvYDEUnVb0A

Αποκάλυψη MEGA: Οι «ένοχες» λέξεις που πληκτρολογούσε η 33χρονη κατηγορουμένη πριν τη νοσηλεία της Τζωρτζίνας | MEGA TV

Κατώτατος μισθός: «Ανάσα» σε εργαζομένους και αλλαγή κλίματος ενόψει πασχαλινού τραπεζιού (protothema.gr)

Διαγγέλματα | Αυγή (avgi.gr)

Do You Need a Facebook Fan Page to Use Facebook Ads? (boostlikes.com)

Example blog from wordpress.com. | Download Scientific Diagram (researchgate.net)
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