
[1] 
 

 

 

H Σρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο – Θεσξίεο γηα ηα ΜΜΔ 
 

ηος Θανάζη Τζακίπη 
 

Η «Σρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο» πήξε ην όλνκά ηεο από ηελ νκώλπκε πόιε θαζώο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο πόιεο ζηεγαδόηαλ ην Ιλζηηηνύην Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, πνπ είραλ 

ηδξύζεη ην 1923 νη Felix Weil (ν πινύζηνο παηέξαο ηνπ νπνίνπ πξόζθεξε ηα θεθάιαηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ), Max Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse 

θαη Erich Fromm. Οη αλαιύζεηο ηεο ζρνιήο νθείινπλ πνιιά ζηα γξαπηά ηνπ Μαξμ, 

ηδηαίηεξα ηεο πξώηεο Φεγθειηαλήο πεξηόδνπ ηνπ θαη, θπξίσο, ηελ έλλνηα ηεο 

«αιινηξίσζεο». Δπηπιένλ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ςπραλάιπζε, ηελ νπνία 

πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ κε ην Μαξμηζκό, θάηη πνπ νη δνγκαηηθνί Μαξμηζηέο 

απέξξηπηαλ κεηά βδειπγκίαο. Απηέο νη επηξξνέο είλαη θαλεξέο ζηελ άπνςή ηνπο γηα 

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηελ θξηηηθή ηνπο γηα ηελ καδηθή θνπιηνύξα θαη ηε ζέζε 

ηεο ηειεπηαίαο ζηα πιαίζηα κηαο «δηεπζπλόκελεο θνηλσλίαο». 

 

Τν πξώην κεγάιν πξόγξακκα πνπ έθεξε ζε πέξαο ε ζρνιή αθνξνύζε ηε κειέηε ηεο 

εμνπζίαο κε αλαθνξά ζηα άηνκα πνπ πξόζπκα αιιά ρσξίο ινγηθή ππνηάζζνληαη ζηα 

απηαξρηθά θαζεζηώηα θαη ηηο εγεζίεο ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δεκνζηεύζεθαλ ην 1936 ζε έλα δίηνκν έξγν κε ηίηιν «Μειέηε ηεο εμνπζίαο θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο» θαη ζε κηα ζεηξά κειέηεο γηα ην λαδηζκό θαη ην θαζηζκό. 

Έλα λέν ζηνηρείν πνπ έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα από ην έξγν ηνπ Μαξμ ήηαλ όηη νη 

ζεσξίεο ηνπ γηα ην ρξήκα, ηελ αμία, ηελ αληαιιαγή θαη ην θεηηρηζκό ηνπ 

εκπνξεύκαηνο δελ ηζρύνπλ κόλν ζην πεδίν ηεο νηθνλνκία αιιά επεθηείλνληαη ζε 

νιόθιεξν ην πεδίν ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, δειαδή ζεσξνύλ όηη νη αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο, ηδησηηθέο θαη δεκόζηεο, θπξηαξρνύληαη από αληαιιαθηηθέο αμίεο θαη 

εκπνξεπκαηηθέο κνξθέο. Τόληζαλ όηη ε θνηλσλία θαη ν θόζκνο βαδίδνπλ πξνο ηε 

δεκηνπξγία κηαο «νινθιεξσηηθά δηεπζπλόκελεο νηθνλνκίαο κε ηελ εμέιημε ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ ζε κνλνπσιηαθό θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ βηνκεραληθνύ θξάηνπο. 

Σ’ απηή ηελ πνξεία, ζεκαληηθό ζεσξνύζαλ ην ξόιν πνπ παίδεη ε ηερλνινγία, νη 

ηεξάζηηεο επηρεηξήζεηο θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο. Άλνηγε 

έηζη ν δξόκνο γηα ηελ παξαθκή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηε δηάβξσζε σο νιηθή απώιεηα 

ηεο εζηθήο ππεπζπλόηεηαο ησλ αηόκσλ. Η ηαπηόρξνλε αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνύ 

θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο νδεγνύζαλ ζηελ εγθαζίδξπζε λέσλ κνξθώλ ειέγρνπ. 

 

Η θξηηηθή θαη ε παξαδνζηαθή ζεσξία, ζύκθσλα κε ηνλ Φνξθράηκεξ δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά. Από ηνλ Καξηέζην θαη ύζηεξα ε λεσηεξηθή θηινζνθία θαη επηζηήκε 

αληηκεηώπηδαλ ην πξόβιεκα ηεο αθαηξεηηθόηεηαο θαη ηνπ αληηθεηκεληζκνύ. Τν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα απνθνπνύλ από ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Σε αληίζεζε κε απηή 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηε λεώηεξε εθδνρή ηνπ ζεηηθηζκνύ, ε θξηηηθή ζεσξία ζηεξίδεηαη 

ζηελ θνηλσληθή ζεσξία θαη ηελ καξμηθή πνιηηηθή νηθνλνκία. Η ζπζηεκαηηθή θξηηηθή 

ηεο ππάξρνπζαο θνηλσλίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπγθξόηεζε ελόο ελαιιαθηηθνύ 

ηύπνπ θνηλσλίαο ζηε ζέζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ηεο ηεξαηώδνπο εθδνρήο ηνπ πνπ 

ήηαλ ν λαδηζκόο θαη ν θαζηζκόο. Ο Φνξθράηκεξ ζεσξνύζε πσο ε θξηηηθή ζεσξία 

κπνξνύζε λα δείμεη όηη ν θαπηηαιηζκόο κεηαηξέπεη ηηο έλλνηεο ζην αθξηβώο αληίζεηό 

ηνπο: ε δίθαηα αληαιιαγή κεηαηξέπεηαη ζε αθξαία αληζόηεηα θαη θνηλσληθέο αδηθίεο, 

ε ειεύζεξε νηθνλνκία ζε θπξηαξρία ηνπ κνλνπσιίνπ, ε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο 
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δσήο ζηελ πηώρεπζε ησλ αλζξώπσλ. Η θξηηηθή ζεσξία ζα δεκηνπξγνύζε αλαιύζεηο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ αληαγσληζηηθνύ θαπηηαιηζκό ζε κνλνπσιηαθό 

θαπηηαιηζκό θαη θαζηζκό θαη απνζθνπνύζε λα απνηειέζεη κέξνο ηεο ηζηνξηθήο 

δηεξγαζίαο κε ηελ νπνία ν ζνζηαιηζκόο ζα αληηθαζηζηνύζε ηνλ θαπηηαιηζκό. 

 

Οη ζεσξίεο ηεο «πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο» ή «βηνκεραλίαο ηεο θνπιηνύξαο» ηόληδαλ 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο βηνκεραλνπνίεζεο ηεο θνπιηνύξαο θαη ηεο επηβνιήο ησλ 

ππαγνξεύζεσλ ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ. Οη 

βηνκεραλίεο ηεο θνπιηνύξαο ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, επηθνξηηζκέλεο κε ην 

θαζήθνλ ηεο επηηέιεζεο ηεο εηδηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηδενινγηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ αηόκσλ ζηνλ ηξόπν δσήο ηνπ. Οη ζεσξεηηθνί 

ηεο θνπιηνύξαο, κέιε ηεο Σρνιήο, εμέηαζαλ πξώηνη απηνί ηελ επίδξαζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ππνηίζεηαη όηη ζηνλ 

παξαδνζηαθό καξμηζκό είλαη νη θνξείο ηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο. 

Αλαδεηήζεθαλ, επνκέλσο, λένη θνξείο ηεο επαλάζηαζεο θαη ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο ρεηξαθέηεζεο. Γύν ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξνη εθπξόζσπνη ηεο θξηηηθήο 

ζεσξίαο γηα ην ζέκα ηεο βηνκεραλίαο ηεο θνπιηνύξαο: ν Θίνληνξ Αληόξλν θαη ν 

Βάιηεξ Μπέλγηακηλ (δελ ήηαλ επηζήκσο κέινο ηεο ζρνιήο αιιά ζπκθσλνύζε ζε 

πνιιά ζεκεία κε ηε θηινζνθία ηεο θαη ην επηζηεκνληθό πξόγξακκά ηεο). 

 

Βάληερ Μπένγιαμιν: η μαζική κοσληούρα και η διάλσζη ηης «αύρας» 

 

Ο Βάιηεξ Μπέλγηακηλ είλαη ν πξώηνο από ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο 

αιιά θαη ησλ ξηδνζπαζηώλ δηαλννπκέλσλ γεληθώο, πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο 

αλεξρόκελεο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο. Ήηαλ, επίζεο, ν πξώηνο 

πνπ δηείδε όηη ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ρεηξαθέηεζε γηα ηελ αλζξώπηλε ρεηξαθέηεζε. Σην έξγν ηνπ 

«Τν έξγν ηέρλεο ηεο επνρή ηεο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο» , ζην νπνίν αλαηξέρεη 

ζηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη θηάλεη σο ηηο κέξεο ηνπ κνλνπσιηαθνύ 

θαπηηαιηζκνύ γηα λα κειεηήζεη ηελ εμέιημή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ν Μπέλγηακηλ 

ηόληζε πσο ηα λέα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο αληηθαζηζηνύζαλ ηηο 

παιηόηεξεο κνξθέο θνπιηνύξαο. Φξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε «αύξα» γηα λα ηνλίζεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ δένπο θαη ηνπ ζεβαζκνύ πνπ ππνηίζεηαη όηη λνηώζεη θαλείο όηαλ βιέπεη 

ή αθνύεη κνλαδηθά έξγα ηέρλεο θαη κνπζηθήο. Απηή ε αύξα δελ είλαη αλαπόζπαζην 

κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά ησλ εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ (πνηνο 

είλαη ν θάηνρνο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ, ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο έθζεζήο ηνπ, ε 

δεκνζηνπνηεκέλε απζεληηθόηεηά ηνπ ή ε πνιηηηζηηθή αμία ηνπ). Άξα, ε αύξα είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο παξαδνζηαθήο ζρέζεο ηεο ηέρλεο κε ηηο πξσηόγνλεο, ηηο θενπδαξρηθέο 

θαη ηηο αζηηθέο δνκέο εμνπζίαο θαη ηεο πεξαηηέξσ ζρέζεο ηεο κε ηηο καγηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη θνζκηθέο ηειεηνπξγίεο. Με ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

ηερληθήο αλαπαξαγσγήο ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη κε ηελ εθεύξεζε κνξθώλ ηέρλεο ρσξίο 

ύπαξμε «πξσηνηύπσλ» (π.ρ. θηλεκαηνγξάθνο) κπνξνύλ όινη/εο λα βηώζνπλ σο 

καδηθό θνηλό ηελ εκπεηξία ηεο ηέρλεο πνπ έρεη απειεπζεξσζεί από ηα δεζκά ηνπ 

ρώξνπ θαη ηεο ηειεηνπξγίαο κε απνηέιεζκα ηελ δηάιπζε ηεο «αύξαο». Ο Μπέλγηακηλ, 

θαη’ απηό ηνλ ηξόπν, δείρλεη όηη δε ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε άιισλ κειώλ ηεο 

Σρνιήο, όπσο ν Theodor Adorno πνπ αλεζπρνύζε γηα ηελ ζπλεπαγόκελε από ηε 

καδηθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε δηαηαξαρή ηεο ζρέζεο ηεο ηέρλεο κε ηηο 

δπλαηόηεηεο θνηλσληθήο ρεηξαθέηεζεο, απειεπζεξσηηθνύ ζηνραζκνύ θαη 

επαλαζηαηηθήο θαληαζίαο. Ο Μπέλγηακηλ ζεσξνύζε όηη ε ζρέζε ηέρλεο θαη 

πξαγκαηηθόηεηαο ήηαλ πνιύ πην ζύλζεηε θαη ε δηάιπζε ηεο «αύξαο» εκπεξηέρεη ηηο 
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δπλαηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο θαη ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζε 

επαλαζηαηηθή θαηεύζπλζε ζε αληίζεζε κε ηνλ θαζηζκό θαη ην λαδηζκό ηεο επνρήο 

ηνπο πνπ αηζζεηηθνπνηνύζαλ ηελ πνιηηηθή κε ζθνπό ηνλ θνηλσληθό έιεγρν ησλ 

καδώλ. Αλαιύνληαο ηνλ θηλεκαηνγξαθηθό ηνκέα ζπγθεθξηκέλα, έδεημε πώο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελεξγώλ ππνθεηκέλσλ, πνπ λα κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ θαη 

λα αλαιύζνπλ ηηο εκπεηξίεο από ηελ ππό δηαξθή κεηαβνιή θαη αλαηαξαρή 

βηνκεραληθή αζηηθή θνηλσλία ησλ κεγαινππόιεσλ. Γελ έπαςε, βέβαηα, λα επηθξίλεη 

ηα πξντόληα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο θνπιηνύξαο. Ο Μπέλγηακηλ 

πηζηόο ζηηο απόςεηο ηνπ, ηηο νπνίεο ζπκκεξηδόηαλ ν κεγάινο ζεαηξηθόο ζθελνζέηεο 

Μπέξηνιλη Μπξερη, θαηαπηάζηεθε κε ηε ζπγγξαθή θηλεκαηνγξαθηθώλ θαη 

ζεαηξηθώλ ζελαξίσλ. 

 

Theodore Adorno και Max Horkheimer: Η διαλεκηική ηοσ διαθωηιζμού 

 

Δπί ηεο νπζίαο, ζηηο απόςεηο ηνπ Μπέλγηακηλ απάληεζαλ νη Αληόξλν θαη Φνξράηκεξ 

κε ην έξγν ηνπο γηα ηε δηαιεθηηθή ηνπ δηαθσηηζκνύ. Υπνζηήξημαλ όηη ην ζύζηεκα ηεο 

πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο (θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) ειεγρόηαλ από ηηο δηαθεκηζηηθέο θαη εκπνξηθέο επηηαγέο, 

θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ελζηαιάδεηαη ζηνπο αλζξώπνπο ε λννηξνπία ηεο 

ππνηέιεηαο ζηνλ θαηαλαισηηθό θαπηηαιηζκό. Υπό ηελ πίεζε ηνπ ζύγρξνλνπ 

θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο νη ιέμεηο απέθηεζαλ αξλεηηθέο έλλνηεο: ν Λόγνο θαη ν 

Γηαθσηηζκόο κεηαηξάπεθαλ από εξγαιεία αιήζεηαο θαη απειεπζέξσζεο 

κεηαηξάπεθαλ ζε εξγαιεία θπξηαξρίαο. Ο Λόγνο έγηλε «εξγαιεηαθόο» θαη κείσζε ηηο 

αλζξώπηλεο ππάξμεηο θαη ηε θύζε ζε αληηθεηκελνπνηεκέλα πξάγκαηα θαη ζε 

κεηξήζηκεο αξηζκεηηθέο πνζόηεηεο. Γηεπθνιύλζεθε ε επηηάρπλζε ησλ εμειίμεσλ θαη 

αλαθαιύςεσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία αιιά, ηαπηόρξνλα, δεκηνπξγήζεθε 

ηεξάζηην εζηθό θελό πνπ νδήγεζε ζηελ θνηλσληθή ςύρσζε θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ λαδηζηηθώλ θαη θαζηζηηθώλ θαζεζηώησλ θαζώο 

θαη ζηα γθνπιάγθ ηεο Σηαιηληθήο ΔΣΣΓ. Η θνπιηνύξα κεηαηξάπεθε ζε καδηθή 

δηαζθέδαζε θαη ε δεκνθξαηία παξήθκαζε πξνο όθεινο ηεο θπξηαξρίαο ησλ 

ιανπιάλσλ ραξηζκαηηθώλ εγεηώλ ηύπνπ Μνπζνιίλη θαη Φίηιεξ πάλσ ζηηο 

αλζξώπηλεο κάδεο. Οη άλζξσπνη, νπζηαζηηθά απνθήξπμαλ ηηο ελδόηεξεο επηζπκίεο 

ηνπο γηα λα αθνκνησζνύλ από έλα ηεξαηώδεο δηαζηξνθηθό ζύζηεκα πνπ ηνπο 

θαηέζηεζε παζεηηθνύο θνξείο πνιέκνπ θαη θαηαδίσμεο. 

Οη Αληόξλν θαη Φνξθράηκεξ θαηεγνξήζεθαλ όηη εζηίαζαλ ππεξβνιηθά ζηελ ηδέα ηεο 

ρεηξαγώγεζεο θαη ηεο καδηθήο εμαπάηεζεο. Όκσο, παξά ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο 

αζθήζεθε, απηνί επέκεηλαλ ζζελαξά ππνζηεξίδνληαο όηη ε ζεσξία ηνπο δηνξζώλεη 

εθείλεο ηηο απόςεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη βηνκεραλίεο 

ησλ ΜΜΔ αζθνύλ εμνπζία πάλσ ζην θνηλό ηνπο επηβάιινληάο ηνπο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε θνκθνξκηζηηθή ινγηθή θαη λα ππνηάζζνληαη ζηηο επηηαγέο ηεο 

δηαθεκηζηηθήο θαη εκπνξηθήο αγνξάο. 

 

Ο Jürgen Habermas και η δημόζια ζθαίρα 

 

Ο Γηνύξθελ Φάκπεξκαο είλαη λεόηεξν κέινο ηεο Σρνιήο θαη θνηηεηήο ησλ Αληόξλν 

θαη Φνξθράηκεξ. Τν 1962 ζην ζεκαληηθόηεξν βηβιίν ηεο πξώηκεο καξμηζηηθήο 

δνπιεηάο ηνπ ν Φάκπεξκαο εμεηάδεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθώζεθε 

ηζηνξηθά ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία γηα ηελ νπνία κίιεζαλ νη δάζθαινί ηνπ. Η αζηηθή 

θνηλσλία ηνπ 18ν θαη 19νπ αηώλα δηακόξθσζε κηα «δεκόζηα ζθαίξα» πνπ 

παξεκβαιιόηαλ αλάκεζα ζηελ θνηλσλία πνιηηώλ θαη ζην θξάηνο θαη κεζνιαβνύζε 
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κεηαμύ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ . Η αζηηθή δεκόζηα ζθαίξα ζπλέβαιε 

ζηελ εδξαίσζε θαη εκβάζπλζε ηνπ πεδίνπ δεκνθξαηηθήο ζπδήηεζεο θαη γλώκεο πνπ 

αληηηαζζόηαλ ζηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ζηα παλίζρπξα ζπκθέξνληα πνπ 

δηακόξθσλαλ ηελ θνηλσλία. Βξήθε ηελ έθθξαζή ηεο ζηα ζαιόληα θαη ζηα θαθέ, ζηηο 

εθεκεξίδεο θαη ζηα πεξηνδηθά θαη ηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο πνπ άλζηδαλ ζηελ Δπξώπε 

ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ αηώλα. Η κεηάβαζε από ηε θηιειεύζεξε δεκόζηα ζθαίξα ηνπ 

Γηαθσηηζκνύ, πνπ νδήγεζε ζηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ακεξηθήο, 

ζηελ θπξηαξρνύκελε από ηα ΜΜΔ ζθαίξα ζηε θάζε ηνπ «πξνλνηαθνύ θξαηηθνύ 

θαπηηαιηζκνύ» θαη ηεο «καδηθήο δεκνθξαηίαο» ζπλνδεπόηαλ από ηελ επηθξάηεζε 

ησλ γηγαληηαίσλ εζληθώλ -θαη αξγόηεξα πνιπεζληθώλ- επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέηξεςαλ 

ηελ νξζνινγηθή δεκόζηα ζπδήηεζε ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο από κεραληζκό ζπλαίλεζεο 

δηα ηνπ θξηηηθνύ δηαιόγνπ ζε κεραληζκό ζπλαίλεζεο δηα ηεο ρεηξαγώγεζεο. Οη 

πνιίηεο από ζθεπηόκελα νξζνινγηθά άηνκα κεηαηξάπεθαλ ζε άβνπινπο θαηαλαισηέο 

δηαζθεδαζηηθώλ εθπνκπώλ θαη εηδήζεσλ. 

 

Σηνλ Φάκπεξκαο αζθήζεθε θξηηηθή γηαηί ηείλεη λα εθζεηάδεη θαη λα εμηδαληθεύεη απηή 

ηε δεκόζηα ζθαίξα ηνπ 18νπ αηώλα μερλώληαο όηη από απηήλ απνθιείνληαλ νη 

πιεβείνη εξγάηεο, νη γπλαίθεο θ.α. Παξ’ όια απηά ν Φάκπεξκαο επέκελε όηη κηα 

δεκόζηα ζθαίξα, πξάγκαηη, αλαδύζεθε επηηξέπνληαο ζε νξηζκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηζηέθνληαη ζηελ 

απζαηξεζία ηεο απηαξρηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

 

Ο Herbert Marcuse και ο μονοδιάζηαηος άνθρωπος 

 

Ο Φ. Μαξθνύδε παξέκεηλε ζηηο ΗΠΑ κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ ππόινηπσλ εμόξηζησλ 

κειώλ ηεο Σρνιήο ζηε Γεξκαλία θαη αλαδείρζεθε ζε ηδενινγηθό γθνπξνύ ησλ 

θνηηεηηθώλ θηλεκάησλ ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 ησλ 

αληηπνιεκηθώλ θαη αληηξαηζηζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ. Με ην πξώην βηβιίν ηνπ 

εηζήγαγε ζηηο ΗΠΑ ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ Hegel πξνζπαζώληαο λα αλαζεσξήζεη ηηο 

παξαδνζηαθέο νπηηθέο γηα ηε κεζνδνινγία ηνπ. Δπαλεηζάγεη ηε δηαιεθηηθή ζε κηα 

παλεπηζηεκηαθή θνηλσλία πνπ θπξηαξρείηαη από ην κεζνδνινγηθό εκπεηξηζκό. 

Μειεηά θαη ην είλαη θαη ην δένλ ησλ πξαγκάησλ πξνζπαζώληαο λα εμεγήζεη ηηο 

εληάζεηο αλάκεζα ζην δεδνκέλν θαη ζην δπλαηό, αλάκεζα ζην άκεζν θαηλόκελν θαη 

ζηελ ηειηθή πξαγκαηηθόηεηα. Αξλείηαη λα πξνζδώζεη θύξνο θαη απζεληία ζην 

ππάξρνλ δείρλνληαο όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιαρζεί. Κάζε ππάξρνλ εκπεξηέρεη 

θαη ηελ άξλεζή ηνπ. Η «άξλεζε ηεο άξλεζεο» είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ζπγθξνηεί 

ηελ «θξηηηθή ζεσξία». 

 

Πξνζπάζεζε επίζεο λα ζπλδπάζεη ην Μαξμηζκό θαη ηελ Χπραλάιπζε. Σην έξγν ηνπ 

γηα ην «κνλνδηάζηαην άλζξσπν» ζεσξεηηθνπνίεζε ηελ παξαθκή ησλ επαλαζηαηηθώλ 

δπλαηνηήησλ ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο απνδίδνληάο ηελ ζηε αλάπηπμε ησλ λέσλ 

κνξθώλ θνηλσληθνύ ειέγρνπ. Η «αλαπηπγκέλε βηνκεραληθή θνηλσλία» δεκηνπξγεί 

ςεπδείο αλάγθεο πνπ δέλνπλ ην άηνκν κε ηελ ππάξρνπζα νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο 

θαη θαηαλάισζεο ηελ νπνία αλαπαξάγνπλ κε ηε δηαξθή παξέκβαζή ηνπο ε 

θνπιηνύξα ησλ ΜΜΔ, ε δηαθήκηζε, ε βηνκεραληθή δηαρείξηζε θαη ν θηιειεύζεξνο 

ιόγνο κε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηεο θξηηηθήο θαη ηεο ξηδηθήο 

αληηπνιίηεπζεο. Τν απνηέιεζκα είλαη ε επηθξάηεζε ελόο «κνλνδηάζηαηνπ» ηξόπνπ 

ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, ν Μαξθνύδε έζεζε ππό ξηδηθή ακθηζβήηεζε δύν 

βαζηθέο ζέζεηο ηνπ παξαδνζηαθνύ Μαξμηζκνύ. Καηά πξώηνλ, ηελ ηδέα ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ σο αμηόπηζηνπ θνξέα επαλαζηαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη, θαηά 
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δεύηεξνλ, ηελ ηδέα ηεο αλαπόθεπθηεο θαηάξξεπζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Αληί λα αλαδεηά ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ηεο επαλάζηαζεο ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ηόληζε 

όηη ελ δπλάκεη επαλαζηαηηθνί θνξείο ήηαλ νη κε ελζσκαησκέλεο ζην ζύζηεκα 

κεηνλόηεηεο, νη παξείζαθηνη θαη ε ξηδνζπαζηηθή δηαλόεζε κέζσ ηεο δηακόξθσζεο 

ηεο «κεγάιεο άξλεζεο». Απέλαληη ζην δνγκαηηθό ζνβηεηηθό Μαξμηζκό θαη ηε 

δηθηαηνξία ηνπ θόκκαηνο ν Μαξθνύδε ελέπλεπζε ηηο δπλάκεηο κηαο Νέαο Αξηζηεξάο 

πνπ ζπλδύαζε κε θξηηηθό ηξόπν ην Μαξμηζκό θαη ηηο ηδέεο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ζε κηα ζεηξά πινπξαιηζηηθώλ ζπκκαρηώλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθά θηλήκαηα θαη νκάδεο ζρεηηθά κε ζέκαηα όπσο ην 

θνηλσληθό θύιν, ε θπιή, ε ζεμνπαιηθόηεηα, ε εηξήλε θαη ην πεξηβάιινλ. Ο 

Μαξθνύδε ζπλέρηζε αθαηάπαπζηα λα αζθεί ζθιεξή θξηηηθή ζηελ αλαπηπγκέλε 

θαπηηαιηζηηθή βηνκεραληθή θνηλσλία, εθηόο ησλ άιισλ θαη γηα ην κηιηηαξηζκό, ην 

ξαηζηζκό, ην ζεμηζκό, ηνλ ηκπεξηαιηζκό θαη ηελ βίαηε απνηθηαθνύ ραξαθηήξα 

παξέκβαζή ηεο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ηνπ ιεγόκελνπ «Τξίηνπ Κόζκνπ». 

 

Κριηική ηης «κριηικής θεωρίας» 

 

Μηα αξθεηά ηζρπξή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε Σρνιή ηεο Φξαλθθνύξηεο είλαη όηη ε 

λννηξνπία πνπ επεξεάδεη κεγάιν κέξνο ησλ απόςεσλ, ηδηαίηεξα ησλ θιαζηθώλ ηεο, 

νδεγεί νπζηαζηηθά ζε κηα ξνκαληηθή θαη ειηηίζηηθε θξηηηθή ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο 

θαιππηόκελε από έλα «λενκαξμηζηηθό» καλδύα. Πνιινί εμ αξηζηεξώλ επηθξηηέο 

ηνλίδνπλ πσο ε «θξηηηθή ζεσξία» δελ είλαη ηίπνηε άιιν από κνξθή αζηηθνύ 

ηδεαιηζκνύ πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε πνιηηηθή πξαθηηθή θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηα 

ξηδνζπαζηηθά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα. Δπηπιένλ, ν πεζηκηζκόο πνιιώλ κειώλ ηεο 

Σρνιήο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο πξνάγγεινο ηεο κεηακνληέξλαο κειαγρνιίαο 

ηνπ ηέινπο ηνπ 20νύ αηώλα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο δηεθδίθεζεο 

κηαο άιιεο θνηλσλίαο, θάηη πνπ άξρηζε λα μεπεξληέηαη όηαλ ηα λέα θνηλσληθά 

θηλήκαηα δηαθήξπμαλ όηη «έλαο άιινο θόζκνο είλαη εθηθηόο».
1
 

 

                                                             
1 Benjamin, W. (1936) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 

(http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm) 

Αληόξλν, Θ. θαη Φνξθράηκεξ Μ. (1996) Γηαιεθηηθή ηνπ δηαθσηηζκνύ: Φηινζνθηθά απνζπάζκαηα. 

Αζήλα: Δθδ. Νήζνο. «Τν γεγνλόο όηη ν πγεηνλνινγηθά θαζαξόο ρώξνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηα ζπλαθή, 

Φόιθζβάγθελ θαη παιαί ληε ζπνξ, εμνληώλνπλ ζηελ ακβιύλνηά ηνπο ηε κεηαθπζηθή ζα καο άθελε 

αθόκε αδηάθνξνπο, όηη απηά όκσο κέζα ζην θνηλσληθό όινλ γίλνληαη ηα ίδηα κεηαθπζηθή, 
κεηαβάιινληαη ζε ηδενινγηθό παξαπέηαζκα, πίζσ από ην νπνίν ζπγθεληξώλεηαη ε πξαγκαηηθή 

ζπκθνξά, απηό δελ αδηάθνξν. Από εδώ μεθηλνύλ ηα απνζπάζκαηά καο». 

 Habermas, J. (1962/1989) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 

Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA:MIT Press (απνζπάζκαηα ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.users.muohio.edu/mandellc/myhab.htm) 

Σε γεληθέο γξακκέο ε «θνηλσλία ησλ πνιηηώλ» είλαη δεκόζηνο ρώξνο κεηαμύ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

ηδησηηθήο θνηλσλίαο (νηθνγέλεηα, επηρεηξήζεηο) όπνπ νη πνιίηεο νξγαλώλνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη 

γηα λα πξνσζήζνπλ θνηλνύο θνηλσληθνύο, πνιηηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ζηόρνπο θαη ηδέεο θαη λα 

πξνζηαηέςνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ή άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. 

Μαξθνύδε, Φ. (1982) Λνγηθή θαη Δπαλάζηαζε. Αζήλα: Δθδ. Ύςηινλ. 

Μαξθνύδε Φ. (1981) Έξσο θαη Πνιηηηζκόο. Αζήλα: Δθδ. Κάιβνο. 

Μαξθνύδε Φ. (1971) Ο Μνλνδηάζηαηνο Άλζξσπνο, Αζήλα: Δθδ. Παπαδήζεο. 
Μαξθνύδε, Φ. (1985) Αξλήζεηο. Αζήλα: Δθδ. Ύςηινλ. 

Γηα ην έξγν θαη ηε βηνγξαθία ηνπ Μαξθνύδε βι. Μαληάηεο, Γ.Ι. Σαγθξηώηεο, Γ. θαη Φξύζεο, Α.Α 

(επηκ) (1999) Herbert Marcuse: Κξηηηθή, Οπηνπία, Απειεπζέξσζε. Αζήλα: Δθδ. Σηάρπ θαζώο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο Théoriques Dialectiques (www.chez.com/patder/marcuse.htm) 

 

 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm
http://www.users.muohio.edu/mandellc/myhab.htm
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΜΕ 

Δπηθνηλσλία είλαη:
2
 

• ε ακνηβαία επαθή ησλ κεηαμύ αηόκσλ ή θαη νκάδσλ  

• ε κεηαβίβαζε θαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ, πιεξνθνξηώλ από θάπνηνλ πνπ 

λνείηαη σο πνκπόο πξνο θάπνηνλ πνπ λνείηαη σο δέθηεο κέζσ θνηλνύ 

ζπζηήκαηνο ζεκάησλ, ζπκβόισλ ή ηξόπσλ κεηαθνξάο 

• (ζπλεθδ.) ε ζύλδεζε κε ηε βνήζεηα ζπζθεπώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ, πιεξνθνξηώλ 

• ε κεηαβίβαζε κελπκάησλ, πιεξνθνξηώλ από νκάδα ιίγσλ αηόκσλ ζε κεγάιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

• ε ακνηβαία επαθή κεηαμύ πξνζώπσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από θαηαλόεζε 

θαη ζπλεξγαηηθό πλεύκα 

 

O όξνο ΜΜΔ (Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, mass media) ζε όιεο εθείλεο ηηο ηηο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο όπνπ κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ εθηίζεληαη ζε έλα 

παλνκνηόηππν κήλπκα. Σε απηέο πεξηιακβάλνληαη ηα έληππα κέζα (εθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, βηβιία) θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα (θηλεκαηνγξάθνο, ξαδηόθσλν, 

ηειεόξαζε θαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ην δηαδίθηπν πνπ νξηζκέλεο θνξέο 

εληάζζεηαη ζηα «λέα κέζα»).   

  Αζύγσπονα μέζα, όπσο είλαη ν ηύπνο θαη ην Γηαδίθηπν, θαζώο ε πιεξνθνξία ηνπο 

κεηαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε δηαθξηηό ρξήζηε. 

 Σύγσπονα ή ηαςηόσπονα μέζα, όπσο είλαη ην ξαδηόθσλν θαη ε ηειεόξαζε, θαζώο 

όινη νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία ζπγρξόλσο. 

Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΑΤΓΦΡΟΝΑ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΦΡΟΝΑ ΜΕΑ 

Ως παραδείγματα ασύγχρονης και ταυτόχρονης επικοινωνίας,  θα 

αναφερθούμε στην περίπτωση του διαδικτύου: 

1. Ασύγχρονη επικοινωνία 

Α. E-mail (συνέβαλε με επιτυχία στην μαζικοποίηση της χρήσης του 

διαδικτύου) 

Β. Παγκόσμιος Ιστός (στα κινέζικα: «δίκτυο των δέκα χιλιάδων διαστάσεων 

στον ουρανό και την γη»). Περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας που 

αποτελεί ταυτόχρονα χώρο αναζήτησης πληροφοριών, χώρο αναψυχής αλλά 

και χώρο προσωπικών δημοσιεύσεων. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό κάθε 

άτομο, ομάδα ή οργανισμός να δημιουργήσει ιστοσελίδα ή ιστολόγιο (blog) 

                                                             
2 Λεξικό Μπαμπινιώηη 1998 Αθήνα, Κένηπο Λεξικολογίαρ ζελ. 654 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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στον Παγκόσμιο Ιστό. Ειδικά χαρακτηριστικά του είναι το ελάχιστο κόστος 

και η δυνατότητα ανωνυμίας. 

Γ. Ασύγχρονο φόρουμ συζήτησης  

«Ηλεκτρονικά Βήματα Λόγου» (forum που υποτίθεται πως αντικαθιστούν 

την αρχαία αγορά και την άμεση δημοκρατία των ελλήνων στις σύγχρονες 

απρόσωπες και μαζικές κοινωνίας. 

1. Σαχυδρομικοί κατάλογοι (mailing lists). Αυτόματη αποστολή σε μεγάλο 

αριθμό εγγεγραμμένων μελών του καταλόγου και στις κοινότητες 

διαδικτύου.  

Ξεπερνά το μοντέλο ένας/έναν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι 

συζητήσεις εξαρτώνται από τους συντονιστές της λίστας που συνεπάγεται 

άσκηση εξουσίας. Επειδή πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, οι 

περισσότερες λίστες είναι ουσιαστικά ανοιχτές διαδικασίες κι ο καθένας 

συνεισφέρει με θέματα διαλόγου. Παρ’ όλα αυτά έστω και εν υπνώσει οι 

συντονιστές λειτουργούν ως «καλοπροαίρετοι δικτάτορες». 

• 2. Ομάδες ειδήσεων (newsgroups)  

ε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται συντονιστής και η συζήτηση είναι 

δημόσια και ο καθένας μπορεί να στέλνει και να ξεκινάει το θέμα πάνω στο 

οποίο γίνεται η συζήτηση με την μορφή των «νημάτων» (threads) 

 
 

Οι ομάδες ειδήσεων δεν ελέγχονται από πουθενά. Ο καθένας συμμετέχει με 
μηνύματα και άρθρα που συνεπάγεται μια «αναρχική ισορροπία 
δυνάμεων». Η δομή και η τάξη είναι παρούσες, παρά την απουσία των 
οργάνων κεντρικής εξουσίας. 
 
• 3. ύστημα πίνακα ανακοινώσεων (BBS-bulletin board system): 

Είναι ηλεκτρονικοί τόποι όπου οι χρήστες μπορούν να ανακοινώνουν 
πληροφορίες που θα διαβάσουν άλλοι χρήστες, να ανταλλάξουν μηνύματα 
ή να αναζητήσουν δεδομένα.  
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Δ. Μορφές ταυτόχρονης επικοινωνίας 

1. Ηλεκτρονική αίθουσα συνομιλίας (chat room) 

 Υιλανδική επινόηση από τον Jarkko Oikarinen (Oulu University). Είναι 
σύστημα επικοινωνίας που παραμερίζει κάθε χρονικό εμπόδιο απόστασης 
και ταυτότητας στις σχέσεις των ανθρώπων. Η συζήτηση είναι ομαδική ή 
ατομική. Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν ποιοι 
είναι συνδεδεμένοι.  Παρέχεται δυνατότητα μικρών διαλόγων 
(περιορισμένος αριθμός λέξεων) με πολλούς ή ιδιωτικών διαλόγων με τα 
μηνύματα να εμφανίζονται μόνο στις οθόνες των δύο συνομιλητών. Πιο 
εξελιγμένα συστήματα τύπου Skype προσφέρουν δυνατότητα (φτηνή 
υπερατλαντική τηλεφωνική επικοινωνία).  

Η έλλειψη μη λεκτικής επικοινωνίας καλύπτεται με άλλα μέσα, όπως οι 
emoticons [πχ  ή ] και οι συντμήσεις [πχ :-) που σημαίνει χαίρομαι,:-( 
που σημαίνει λυπάμαι ή :-* που σημαίνει φιλάκι]. 

2.  Προγράμματα ειδοποίησης και αποστολής άμεσων μηνυμάτων 

 

Yahoo Messenger, ICQ (I seek you) κ.ά. Προγράμματα όπου κάθε χρήστης 

καταχωρεί σε «κατάλογο φίλων» τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόμων με 

τα οποία θέλει να συνομιλεί. Λαμβάνει ειδοποίηση κάθε φορά που «φίλος» 

τον αναζητήσει για να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αντίθετα. τις μέρες 

μας αυτή η διαδικασία είναι ενσωματωμένη στα προγράμματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Yahoo, gmail κ.ά.) 

   

3. MUDs (Multiple User Dungeons or Dimensions or Dialogue) 
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υστήματα που ξεκίνησαν ως διαδικτυακά παίγνια και έχουν εξελιχθεί σε 
εικονικούς κόσμους στους οποίους οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μέσω 
κειμένων ή άβαταρ (avatar=γενική ονομασία των θείων ενσαρκώσεων στον 
Ινδουισμό για τις ενσαρκώσεις του Βισνού).  

Αυτές οι κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο 
να συμμετέχει σε ένα κοινό χώρο (Κυβερνοχώρος) και να συνδιαμορφώσουν 
νέους εικονικούς κόσμους με νέους κάθε φορά κανόνες. 

Αρνητικό στοιχείο είναι ότι συχνά αυτές οι κοινότητες έχουν γίνει, τρόπον 
τινά, φέουδα αυτών που τις πρωτοδημιουργούν που σημαίνει ότι είναι, 
αντίθετα από τις «καλοπροαίρετες δικτατορίες» για τις οποίες κάναμε λόγο 
νωρίτερα.  

4.  Μετακόσμοι (γραφικά chat, υπερμεσικά, chat, habitats, GMUKS 
graphical multi-user conversations)     
ε σχέση με τα MUDs και προγενέστερες εφαρμογές, οι Μετακόσμοι 
διαθέτουν ήχο και εικόνες. υνομιλία μεταξύ των χρηστών με τη χρήση 
άβαταρ και εμφάνιση των λεχθέντων με τα «συννεφάκια» των γελοιογραφιών. 
Παρέχουν εικονικό «χώρο διαμονής» για τη δημιουργία της (ψευδ)αίσθησης 
πραγματικού χώρου 
Φρήση δικών τους οικονομικών συστημάτων για τον καθορισμό της αξίας 
των αντικειμένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά, κατά κύριο 
λόγο, για την αίσθηση «σταθερής κοινότητας». 
 
5. Social Media 
 
Σα «κοινωνικά μέσα» (blogs, facebook, twitter, academia, flickr, linkedin 
κ.α) μετατρέπουν τους μονολόγους σε διαλόγους με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας της πληροφορικής. Βάση τους το WEB 2.0, δηλαδή οι 
δικτυακές εφαρμογές που διευκολύνουν με διαδραστικό τρόπο: 
- Ση διάδοση και το μοίρασμα των πληροφοριών (information sharing) 
- Ση δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ποικίλων και διαφορετικών 
συστημάτων (interoperability) 
- Σον επικεντρωμένο στο χρήστη σχεδιασμό (user-centered design) 
 

Σηε δεθαεηία ηνπ ’60 ν Μάξζαι Μαθ Λνύαλ ππνζηήξημε όηη «ην κέζν είλαη ην 

κήλπκα». Δλλννύζε όηη θάζε κέζν επηθνηλσλίαο έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία δηακνξθώλνπλ ηα κελύκαηα πνπ ιακβάλνληαη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν γίλνληαη αληηιεπηά από ηνλ απνδέθηε.
3
 Έηζη, ε ηειεόξαζε είλαη θπξίσο 

«νπηηθό κέζν» θαη ην θύξην κήλπκα κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ εηθόλσλ. Μνινλόηη ην 

ξαδηόθσλν είλαη «αθνπζηηθό κέζν» απερζάλεηαη ηε ζησπή θη έηζη νη ζπλεληεύμεηο θαη 

νη αληηπαξαζέζεηο πνπ ζεσξνύληαη θαιύηεξεο είλαη απηέο κε ηηο κηθξόηεξεο απιέο 

απαληήζεηο. Γελ ππάξρεη ρξόλνο γηα ζθέςε θαη ζπιινγηζκνύο. Ο έληππνο ηύπνο 

κπνξεί λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηα δηάθνξα ζέκαηα θαη ηηο ηδέεο κε πην ζπζηεκαηηθό 

ηξόπν αιιά νινέλα θαη πεξηζζόηεξν πξνζρσξεί ζηε ινγηθή ηνπ νπηηθνύ κέζν κε ην 

ζηπι ηνπ ηακπιόηλη: ηίηινη, ζιόγθαλ/ζπλζήκαηα, θσηνγξαθίεο θιπ).   

 

Γίλεηαη έληνλε κάρε γηα λα θαζηεξσζεί ε «πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία» κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνιιώλ θαη ειεύζεξσλ κέζσλ πνπ εθθξάδνπλ κηα ηεξάζηηα γθάκα 

πνιηηηθώλ ηδεώλ θαη απόςεσλ. Ο έιεγρνο ησλ κέζσλ θαη ε πξνθαηάιεςή ηνπο είλαη 

                                                             
 3 McLuhan Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man. London and New York: 

Routledge & Kegan Paul 
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νη θύξηεο πεγέο αλεζπρίαο θη ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο πνιηηηθνύο αλαιπηέο. Η 

ζπγθέληξσζε ησλ εθδνηηθώλ απηνθξαηνξηώλ θαη ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ δηαύισλ ζηα 

ρέξηα νιίγσλ κεγηζηάλσλ ηνπ Τύπνπ θαη άιισλ κεγαινεπηρεηξεκαηηώλ (εθνπιηζηέο, 

θαηαζθεπαζηέο θιπ) ζε εζληθό θαη ππεξεζληθό επίπεδν απνηειεί ζνβαξό πξόβιεκα 

γηα ηε δεκνθξαηία. Ο έιεγρνο ησλ ζπληαθηώλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ από ηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ είλαη εμίζνπ ζνβαξό πξόβιεκα. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ όηη 

ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη κεγαιύηεξα πεξηζώξηα έθθξαζεο ελόο επξύηαηνπ θάζκαηνο 

απόςεσλ θαη πξαγκαηηθήο αληηπαξάζεζεο αιιά ε επίδξαζή ηνπ ζηελ Πνιηηηθή, 

κνινλόηη απμάλεηαη κε γξήγνξν ξπζκό, είλαη αθόκε κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή 

πνπ αζθνύλ νη mainstream εθεκεξίδεο θαη ηειενπηηθνί δίαπινη θαη δίθηπα εληόο θη 

εθηόο ζπλόξσλ επηβάιινληαο ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο θαη απνζησπώληαο ή 

πεξηζσξηνπνηώληαο άιιεο. 

 

«Η πξνθαηάιεςε ησλ κέζσλ» παίδεη πξάγκαηη ην ξόιν ηεο; Οξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη 

όηη νη άλζξσπνη δελ εθηίζεληαη ζε κελύκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδέεο ηνπο 

ή ηα θηιηξάξνπλ θαη ηα επαλεξκελεύνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο 

θαη νπηηθέο γσλίεο. Πνιινί απνθεύγνπλ ζρεδόλ εληειώο ηηο πνιηηηθέο ζειίδεο ή ηηο 

ηειενπηηθέο εηδήζεηο θη εθπνκπέο θαηαθεύγνληαο ζηηο αζιεηηθέο ζειίδεο θαη θαλάιηα 

ή ζηηο εθπνκπέο κόδαο θαη ηα αληίζηνηρα έλζεηα θαη πεξηνδηθά έληππα. Όκσο, ε 

ζπλερήο επαλάιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο, έζησ θαη γηα ιίγν, επεξεάδεη ηνπο 

ρξήζηεο ησλ κέζσλ θη απηό είλαη ππέξ ηνπ πνκπνύ θαζώο ην κήλπκα παξακέλεη ζε 

ηζρύ.  Υπάξρνπλ ελδείμεηο όηη π.ρ. νη εθεκεξίδεο κπνξνύλ λα επηδξάζνπλ ζηελ 

ςεθνθνξία θαη ίζσο ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο λα έθξηλαλ ην ηειηθό απνηέιεζκα νξηαθώλ 

εθινγώλ (Διιάδα, Ινύληνο 2012;).  

 

 Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζηελ θνηλσληθή αιιαγή γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθόο κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηελ εληεηλόκελε πνιππινθόηεηαο κηαο 

«παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο». Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη πεξηιεπηηθά λα 

αλαθέξνπκε ηηο θπξηόηεξεο ζεσξίεο γηα ηα ΜΜΔ θαη ην ξόιν ηνπο.  

i) Η ζεσξία ηεο «ςποδόπιαρ βελόναρ» ηνλίδεη όηη ηα ΜΜΔ αζθνύλ άκεζε, 

απεπζείαο θαη ηζρπξή επηξξνή ζηα αθξναηήξηά ηνπο. Δηδηθά θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1940 θαη ηνπ 1950, ηα ΜΜΔ ζεσξνύληαλ ηθαλά λα αζθνύλ παλίζρπξε επηξξνή ζηελ 

αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Παξάγνληεο πνπ επλννύζαλ ηε ζεσξία απηή 

ήηαλ ε ξαγδαία άλνδνο ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο, ε αλάδπζε ησλ 

«βηνκεραληώλ ηεο πεηζνύο», όπσο ε δηαθήκηζε θαη ε πξνπαγάλδα, ν θηλεκαηνγξάθνο 

(θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηνπ ζηα παηδηά, ε απόιπηε κνλνπώιεζε ησλ ΜΜΔ 

από ηα λαδηζηηθά θαη θαζηζηηθά θόκκαηα πνπ θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία ζηε Γεξκαλία, 

ηελ Ιηαιία θαη ζηηο ρώξεο όπνπ ππήξραλ δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα. Έηζη ηα κελύκαηα 

πνπ εθπέκπνπλ ηα ΜΜΔ «εηζρσξώληαο» σο «ελέζηκν πγξό» ζην κπαιό ησλ 

αθξναηώλ-ζεαηώλ πξνθαινύλ επηζπκεηέο απνθξίζεηο ηνπο ζηνλ πνκπό. Αξγόηεξα κε 

λεόηεξεο έξεπλεο ακθηζβεηήζεθε ε επηζηεκνληθή αθξίβεηα ηεο ζεσξίαο.
4
 

ii) Η ζεσξία ηεο διαμόπθωζηρ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ (agenda setting). 

Τνλίδεη ηελ ηδηαίηεξε ηθαλόηεηα ησλ ΜΜΔ λα δηακνξθώλνπλ ηνλ θαηάινγν κε ηα 

δεηήκαηα πνπ ζεσξνύλ ζεκαληηθά θαη λα επεξεάδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα ζπδεηήζεη ην θνηλό ησλ ΜΜΔ. Γύν βαζηθέο παξαδνρέο απνηεινύλ ηε βάζε 

                                                             
4 Βι. Davis, D.K. and Baron, S.J. (eds.) (1981) Mass Communication and Everyday Life: A Perspective 

on Theory and Effects. Belmont: Wadsworth Publishing, ζει. 19-52. Η ακθηζβήηεζε πξνήιζε από 

ηνπο Lazarsfeld, P.F., Berelson, D. and Gaudet, H. (1944/1968) The People's Choice. How the voter 

makes up his mind in a presidential campaign. New York, ΝΥ: Columbia University Press. 
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γηα ηελ άπνςε απηή. Πξώηνλ, όηη ν Τύπνο θαη ηα ΜΜΔ δελ αληαλαθινύλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα αιιά ηελ θηιηξάξνπλ θαη ηε δηακνξθώλνπλ θαη, δεύηεξνλ, όηη ε 

επηθέληξσζε ησλ ΜΜΔ ζε ιίγα ζέκαηα νδεγεί ην θνηλό ζην λα ζεσξεί κόλν απηά σο 

ζεκαληηθά ή ζεκαληηθόηεξα από θάπνηα άιια.
5
  

iii) Η ζεσξία ηεο διάσςζηρ ηων καινοηομιών. Δπηθεληξώλεηαη ζηηο ζπλζήθεο 

πνπ απμάλνπλ ή κεηώλνπλ ηελ δπλαηόηεηα κηαο ηδέαο, ελόο πξντόληνο ή κηαο 

πξαθηηθήο λα πηνζεηεζεί από ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνύξαο. Η ζεσξία 

πξνβιέπεη όηη ηα ΜΜΔ όζν θαη νη δηαπξνζσπηθέο επαθέο παξέρνπλ πιεξνθόξεζε 

θαη επεξεάδνπλ ηελ γλώκε θαη ηελ θξίζε ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ. Τέζζεξα ζηάδηα 

εληνπίζηεθαλ: α) εθεύξεζε, β) δηάρπζε (ή επηθνηλσλία) κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπζηήκαηνο, γ) ρξόλνο, θαη δ) ζπλέπεηεο. Υπάξρνπλ πέληε θαηεγνξίεο απνδεθηώλ πνπ 

πηνζεηνύλ ηηο θαηλνηνκίεο: α) νη θαηλνηόκνη (2,5% ηνπ ζπλόινπ), β) νη πξώηκνη 

απνδέθηεο (13,5%), γ) ε πξώηκε πιεηνλόηεηα (34%), δ) ε ύζηεξε πιεηνλόηεηα (34%) 

θαη νη θαζπζηεξεκέλνη (16%). Άξα: Γηάρπζε είλαη «ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα 

θαηλνηνκία δηαδίδεηαη επηθνηλσληαθώο κέζσ νξηζκέλσλ δηαύισλ ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν κεηαμύ ησλ κειώλ ελόο θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο.
6
  

iv) Η ζεσξία ηεο καλλιέπγειαρ (cultivation theory). Μεηά ηελ παξαθκή ησλ 

ζεσξηώλ ηεο «βειόλαο» άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη λέεο παξαιιαγέο ηνπο πην 

επεμεξγαζκέλεο εκπεηξηθά, όπσο νη ζεσξίεο ηνπ «ζηαιαγκίηε».
7
 Απηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζηαιαγκίηε γηα λα δείμνπλ όηη ππάξρεη αλαινγία 

αλάκεζα ζηε αξγή ζπγθξόηεζε ησλ ζηαιαγκηηώλ θαη ζηελ αξγή επελέξγεηα ηεο 

επίδξαζεο ησλ ΜΜΔ ζηα άηνκα. Η έξεπλα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 εζηηάζηεθε 

ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε ηειεόξαζε ζηηο ηδέεο ησλ ηειεζεαηώλ ζρεηηθά κε ην πώο 

κνηάδεη ν θόζκνο. Οη ζεσξεηηθνί ηεο θαιιηέξγεηαο ππνζηεξίδνπλ όηη ε ηειεόξαζε 

βαζκηαία επηθέξεη καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα πνπ είλαη κηθξά θαη έκκεζα αιιά 

ζσξεπηηθά θαη ζεκαληηθά, θαζώο επεξεάδεη θαη δηακνξθώλεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζεαηώλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Τειηθά, δηακνξθώλεη ζπλνιηθά 

κηα λέα θνπιηνύξα  Τα ΜΜΔ θαιιηεξγνύλ ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ είλαη ήδε ζηνηρεία 

ηεο θνπιηνύξαο. Γηαηεξνύλ θαη δηαδίδνπλ απηέο ηηο αμίεο ζηα κέιε ηεο θνπιηνύξαο 

θαζηζηώληαο ηζρπξόηεξε ηε ζπλνρή ηεο. Δπηπιένλ, νδεγνύλ ζηελ πηνζέηεζε 

πνιηηηθώλ ζηάζεσλ ηνπ «κεζαίνπ ρώξνπ» (mainstreaming). Οη ζεσξεηηθνί ηεο 

θαιιηέξγεηαο δηαθξίλνπλ κεηαμύ «πξώηεο ηάμεσο» (γεληθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ 

θαζεκεξηλό θόζκν π.ρ. γηα ηελ εμάπισζε ηεο βίαο) θαη «δεπηέξαο ηάμεσο» 

απνηειεζκάησλ (εηδηθέο ζηάζεηο όζνλ αθνξά π.ρ. ην λόκν θαη ηελ ηάμε ή ηελ 

πξνζσπηθή αζθάιεηα) θαζώο θαη κεηαμύ όζσλ βιέπνπλ πνιιέο ώξεο ηειεόξαζε 

(heavy viewers) θαη όζσλ βιέπνπλ ιίγν (light viewers) θαη έρνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελεκέξσζεο ζε αληίζεζε κε ηνπο πξώηνπο πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ηειενπηηθήο νζόλεο.  

v) Η ζεσξία ηνπ μέζος. Η ζεσξία απηή πξνθάιεζε ζάιν ζην ρώξν ηεο 

θνηλσληνινγίαο ησλ ΜΜΔ θαζώο ππνζηήξηδε όηη «ην κέζν είλαη ην κήλπκα», δειαδή 

όηη ην είδνο ηνπ κέζνπ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε.
8
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δίαπινη δε 

δηαθέξνπλ κόλν σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο αιιά θαη όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν κε ην 

                                                             
5 McCombs, M.E. (1982). “The Agenda-Setting Approach.” ζην Nimmo, D. & Sanders, K. (Eds.) 

Handbook of Political Communication. Beverly Hills, CA.: Sage, ζει. 121-140. 
6 Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New Υνrk, ΝΥ: The Free Press. 
7 McQuail, D. and Windahl, S. (1993). Communication Models for the Study of Mass Communication. 

London, UK: Longman. 
8 McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extentions of men. New York, ΝΥ: McGraw-Hill. 

Καη McLuhan, M., & Fiore, Q. (1967). The medium is the massage. An inventory of effects. New York, 

ΝΥ: Bantam Books. 
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νπνίν αθππλίδνπλ θαη ηξνπνπνηνύλ ζθέςεηο θαη αηζζήζεηο. Τα κέζα δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηεί ην θαζέλα. Οη δίαπινη είλαη 

θπξίαξρε δύλακε πνπ πξέπεη λα ηνπο θαηαλνήζνπκε ώζηε λα γλσξίζνπκε ηνπο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κέζα επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία θαη ηελ θνπιηνύξα. Η 

ζεσξίαο εζηηάδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κέζνπ αληί ζην πεξηερόκελν ή ζην 

πώο ιακβάλεη ηελ πιεξνθόξεζε. Τν κέζν δελ είλαη απιώο κηα εθεκεξίδα ή ην 

δηαδίθηπν ή κηα ςεθηαθή θάκεξα θ.ν.θ. Οη άλζξσπνη πξνζαξκόδνληαη ζην εθάζηνηε 

πεξηβάιινλ κέζσ κηαο νξηζκέλεο ηζνξξνπίαο ή αλαινγίαο ησλ αηζζήζεσλ. Τν 

εθάζηνηε θπξίαξρν κέζν παξάγεη κηα ηδηαίηεξε αλαινγία αηζζήζεσλ επεξεάδνληαο 

έηζη ηελ ίδηα ηελ αληίιεςε.  

vi) Τν ζπιπάλ ηηρ ζιωπήρ. Πξόθεηηαη γηα απόπεηξα εμήγεζεο ηνπ ηξόπνπ 

δηακόξθσζεο ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ελδηαθέξεηαη θπξίσο λα δώζεη απάληεζε ζην 

εξώηεκα ηνπ γηαηί νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα παξακέλνπλ ζησπεινί όηαλ νη απόςεηο 

ηνπο βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηεο κεηνςεθίαο.
9
 Η ζεσξία ζηεξίδεηαη ζε 3 ππνζέζεηο. 

Πξώηνλ, όηη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ηελ «έθηε αίζζεζε», δειαδή έλα «νηνλεί 

ζηαηηζηηθό όξγαλν» πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα αληηιακβάλνληαη ηελ επηθξαηνύζα 

γλώκε πξηλ από ηελ όπνηα επίζεκε θαηαγξαθή ηεο ζε εθινγέο, δεκνζθνπήζεηο θαη 

έξεπλεο. Γεύηεξνλ, όηη νη άλζξσπνη θνβνύληαη κήπσο απνκνλσζνύλ θαη γλσξίδνπλ 

πνηεο είλαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε. 

Τξίηνλ, νη άλζξσπνη απνθεύγνπλ λα εθθξάδνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε από θόβν κήπσο 

απνκνλσζνύλ.  

 

 

 

                                                             
9 Noelle-Neumann, E. (1984) The Spiral of Silence: Public Opinion, Our social skin. Chicago: 

University of Chicago. 


