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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κώστας Αθανασίου
Ελισάβετ Κοτζιά
Νίκη Μαρωνίτη

Παντελής Μπουκάλας
Τάσος Σακελλαρόπουλος

Μιχάλης Σπουρδαλάκης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ιωάννα Αθανασάτου, δρ. και διδάσκουσα, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / σύμβουλος 
καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κώστας Αθανασίου, γενικός γραμματέας, 
Βουλή των Ελλήνων
Δημήτρης Αλικάκος, δημοσιογράφος, Ellinikahoaxes.gr
Βασίλης Βαμβακάς, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
Νικόλας Βουλέλης, διευθυντής, εφ. Εφημερίδα 
των Συντακτών
Νίκος Δεμερτζής, καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / 
διευθυντής και πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Αδάμος Ζαχαριάδης, δημοσιογράφος, διευθυντής 
σύνταξης, CNN Greece
Κώστας Καραβίδας, μεταδιδακτορικός ερευνητής, 
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γιάννης Καραγιάννης, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντώνης Καρακούσης, διευθυντής, εφ. Το Βήμα
Μαρία Κομνηνού, ομότιμη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών / πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ταινιοθήκη της Ελλάδoς

1

&
ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΕΝΗΜEΡΩΣΗ



Υβόν Κοσμά, διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας - δημοσιογράφος
Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτρια 
διεθνών ειδήσεων, εφ. Η Καθημερινή
Νίκη Μαρωνίτη, γενική γραμματέας, Ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 
και τη Δημοκρατία / αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κώστας Μαυριάς, πρόεδρος, Επιστημονικό 
Συμβούλιο, Βουλή των Ελλήνων / ομότιμος καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / πρόεδρος, Ένωση Ελλήνων 
Συνταγματολόγων
Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου / νομικός, Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης
Παντελής Μπουκάλας, συγγραφέας - 
δημοσιογράφος
Όλγα Παναγιωτίδου, δημοσιογράφος, ΑΝΤ1
Κύριλλος Παπασταύρου, διευθυντής, 
εφ. Ριζοσπάστης
Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής, εφ. Η Καθημερινή
Τάσος Παππάς, δημοσιογράφος
Δημήτρης Πολιτάκης, δημοσιογράφος, LIFO
Γιώργος Πλειός, καθηγητής, πρόεδρος, Τμήμα 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Μαρίνα Ρήγου, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / δημοσιογράφος
Τάσος Σακελλαρόπουλος, πρόεδρος, Επιστημονική 
Επιτροπή, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό 
και τη Δημοκρατία / ιστορικός, υπεύθυνος, Ιστορικά 
Αρχεία, Μουσείο Μπενάκη
Νίκος Σαραντάκος, μεταφραστής - συγγραφέας / 
υπεύθυνος ιστολογίου «Οι λέξεις έχουν 
τη δική τους ιστορία»
Αντώνης Σκυλλάκος, διευθυντής, εφ. Έθνος
Αγγελική Σπανού, δημοσιογράφος
Μιχάλης Σπουρδαλάκης, κοσμήτωρ, Σχολή 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών / καθηγητής, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιάννης Σταυρακάκης, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ριχάρδος Σωμερίτης, δημοσιογράφος
Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / προϊστάμενος, 
Τμήμα Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών, 
Βουλή των Ελλήνων
Άγγελος Τσέκερης, διευθυντής, εφ. Η Αυγή
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας
Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Α´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / Προεδρεύων: Κώστας Μαυριάς

17.00  Χαιρετισμοί

17.30  Γιώργος Πλειός

17.50  Γιώργος Χ. Σωτηρέλης

Νικόλαος Βούτσης
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Έλενα Ριζεάκου 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Συντακτών 

Μαρία Αντωνιάδου
Πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων 
Εφημερίδων Αθηνών

Ειδήσεις και περιρρέουσα δημοσιογραφία: 
η δημοκρατία στην προκρούστειο κλίνη 
των προκαταλήψεων

Η συνταγματική απαγόρευση 
της μονομερούς ραδιοτηλεοπτικής 
ενημέρωσης

18.10  Λίλιαν Μήτρου

18.30  Συζήτηση

18.50  Διάλειμμα

21.00  Λήξη εργασιών α´ ημέρας

Μισαλλόδοξος λόγος και ΜΜΕ

Α´ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: 
Ο Τύπος αναστοχαζόμενος
Συντονιστής: Κώστας Αθανασίου

19.00-21.00

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:
Νικόλας Βουλέλης 
Αντώνης Καρακούσης 
Κύριλλος Παπασταύρου
Αλέξης Παπαχελάς 
Αντώνης Σκυλλάκος
Άγγελος Τσέκερης 
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Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Β´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Προεδρεύων: Τάσος Σακελλαρόπουλος

16.30  Βασίλης Βαμβακάς

16.50  Υβόν Κοσμά

17.10  Μαρίνα Ρήγου 

Ρητορική μίσους: από τον “άλλον” 
στον “ίδιο”

«Το είδα με τα μάτια μου!» – ή τα ΜΜΕ, 
η κοινή γνώμη και η κοινωνική κατασκευή 
της πραγματικότητας

Τύπος, πολιτική και «εθνικά ζητήματα». 
Η περίπτωση του Μακεδονικού

17.30  Συζήτηση

17.50  Διάλειμμα

Γ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρεύουσα: Νίκη Μαρωνίτη

18.00  Μαρία Κομνηνού

18.20  Νίκος Δεμερτζής

18.40  Γιάννης Καραγιάννης

Σε αναζήτηση της αμερόληπτης 
ενημέρωσης: ακροατήρια και 
ειδησεογραφικά ΜΜΕ στην Ελλάδα, 
2010-2018

Αμφιρροπίες της δημοκρατίας 
στην ψηφιακή εποχή

Πολιτική, ΜΜΕ και δημοκρατία: 
μια σχέση προς επανεξέταση

19.00  Συζήτηση

19.20  Διάλειμμα
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Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Β´ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: 
Λογοκρισία, αυτολογοκρισία, δεοντολογία. 

Όταν η τέταρτη εξουσία προσπαθεί 
να γίνει πρώτη 

Συντονιστής: Μιχάλης Σπουρδαλάκης

Δ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
Προεδρεύουσα: Ελισάβετ Κοτζιά

10.30  Γιάννης Σταυρακάκης

10.50  Ιωάννα Αθανασάτου

11.10  Παντελής Μπουκάλας

Μετα-αλήθεια και fake news: για μια 
επιστημολογία του πολιτικού ανταγωνισμού

Το δημοκρατικό έλλειμμα στην ενημέρωση 
σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσμιο-
ποίησης και της οικονομικής/πολιτισμικής 
κρίσης

Η μετά ορίων και όρων ελευθερία 
στην “έμμεση” δημοκρατία

11.30  Συζήτηση

11.50  Διάλειμμα

21.30  Λήξη εργασιών β´ ημέρας

19.30-21.30  

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:
Ξένια Κουναλάκη 
Όλγα Παναγιωτίδου
Τάσος Παππάς 
Αγγελική Σπανού 
Ριχάρδος Σωμερίτης
Δημήτρης Ψαρράς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Γιώργος Πλειός, καθηγητής, πρόεδρος, Τμήμα Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών / μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Ειδήσεις και περιρρέουσα δημοσιογραφία: 
η δημοκρατία στην προκρούστειο κλίνη  
των προκαταλήψεων

Η εποχή μας, εκτός των άλλων είναι και μια εποχή των 
μέσων ενημέρωσης. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσα ΜΜΕ, 
αλλά και ποτέ άλλοτε η ενημέρωση δεν κυριαρχούσε 
τόσο στο περιεχόμενό τους, αλλά και στη δημόσια ζωή. 
Τα ΜΜΕ τείνουν να μετατραπούν σε κεντρικό πυλώ-
να του πολιτικού συστήματος αλλά και κάθε άλλου κοι-
νωνικού συστήματος με πλείστες συνέπειες. Σε ό,τι αφορά 
τα παλιά μέσα, σειρά αντιφάσεων διατρέχουν το τοπίο 
τους. Η αντίφαση ανάμεσα στη δημόσια χρηματοδότηση και 
την ιδιωτική εκμετάλλευση, ανάμεσα στην υποκειμενική 
ματιά και τη διεκδικούμενη αντικειμενικότητα, ή ανάμεσα 
στην έμφαση στα γεγονότα και στην έμφαση στις απόψεις, 
ανάμεσα στην ειδησεογραφία και το σχόλιο, ανάμεσα στην 
από απόσταση συμμετοχή και την απάθεια, είναι μερικές 
μόνον από αυτές τις αντιφάσεις. 
Την ίδια ώρα, διαρκώς διευρυνόμενο ρόλο στη συνολική 
ενημέρωση παίζουν τα νέα μέσα και ιδιαίτερα τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές από τις αντιφάσεις του 
συστήματος ενημέρωσης διογκώνονται στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι
η ανταλλαγή απόψεων για τα γεγονότα αποκτά μεγα-
λύτερη σημασία από την πληροφόρηση για τα ίδια τα γεγο-
νότα. Και ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει η αλλαγή 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Γ´ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: 
Νέα μέσα, νέες τεχνολογίες 

Συντονιστής: Παντελής Μπουκάλας

14.00 Λήξη εργασιών συνεδρίου

12.00-14.00

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:
Δημήτρης Αλικάκος
Αδάμος Ζαχαριάδης
Κώστας Καραβίδας
Δημήτρης Πολιτάκης
Νίκος Σαραντάκος 
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου
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της φύσης αυτών των απόψεων. Εξαιτίας μιας σειράς 
εξελίξεων, όπως η εμπορευματοποίηση, η μοναχικότητα, 
ο μετασχηματισμός των ιδεολογιών και των αξιών, τη 
θέση των παλιών, συγκροτημένων ιδεολογικών απόψεων 
στον δημόσιο διάλογο παίρνουν σταδιακά στερεότυπες 
αντιλήψεις και προκαταλήψεις που διαρρηγνύουν τη 
δημόσια σφαίρα, ευνοούν τη διάδοση των ψευδών 
ειδήσεων, καθιστούν προβληματικό τον διάλογο και 
τη συνεννόηση μιας όλο και περισσότερο ετερογενούς 
κοινωνίας, ενώ μπορεί να αποτελέσουν έδαφος για την 
ανάπτυξη ανορθολογικών ακροδεξιών αντιλήψεων και 
πρακτικών. 
Απέναντι σε αυτά είναι χρήσιμη η αναζήτηση πειστικών 
απαντήσεων, μεταξύ των οποίων είναι μια κοινωνία των 
πολιτών με ξεκάθαρη, συγκροτημένη ιδεολογική ματιά ως 
αντίδοτο απέναντι στην κοινωνία των μέσων. 

Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / προϊστάμενος, Τμήμα 
Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών, Βουλή των Ελλήνων

Η συνταγματική απαγόρευση της μονομερούς 
ραδιοτηλεοπτικής ενημέρωσης

Το συνταγματικό καθεστώς που διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα δεν είναι το ίδιο με εκείνο των εφημερίδων και
μάλιστα με ρητή και κατηγορηματική επιλογή του ανα-
θεωρητικού νομοθέτη του 2001, ο οποίος αντιστάθηκε στις 
σειρήνες που επέμεναν στην πλήρη εξομοίωση. Και η επιλογή 
αυτή ήταν απολύτως δικαιολογημένη, διότι τα ιδιωτικά 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχουν μετατραπεί στην εποχή μας, 

τόσο σε υπερεθνικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε επί-
φοβες ιδιωτικές εξουσίες με τεράστια εμβέλεια, ελεγχό-
μενες από στυγνά ιδιωτικά συμφέροντα, που κάθε άλλο 
παρά την «ελεύθερη ενημέρωση» υπηρετούν. Ως εκ τού-
του είναι εύλογο να μιλάμε πλέον όχι μόνον για την 
ελευθερία των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ αλλά και για την 
ελευθερία απέναντι σε αυτά τα ΜΜΕ. Και μια τέτοια ελευ-
θερία προϋποθέτει τον δημόσιο έλεγχό τους, που είναι 
μάλιστα απολύτως θεμιτός, δεδομένου ότι όχι μόνον 
χρησιμοποιούν συχνότητα που αποτελεί δημόσια πε-
ριουσία, αλλά και ασκούν, όπως γίνεται ευρύτατα απο-
δεκτό στη θεωρία και τη νομολογία, «κατά παραχώρηση 
δημόσια υπηρεσία».
Ειδικότερα, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σύμφωνα με το άρ-
θρο 15, όχι μόνον δεν απολαμβάνουν της προστασίας του 
άρθρου 14 για τις εφημερίδες, αλλά και υπάγονται ρητά 
στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Όχι βέβαια, πλέον, υπό 
την έννοια της κρατικής ιδιοκτησίας ή ενός γενικού και 
αόριστου ελέγχου, αλλά υπό την έννοια της εποπτείας, 
που ασκείται για λογαριασμό του κράτους από Ανεξάρτητη 
Αρχή (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), προκειμένου 
να διασφαλιστούν τρεις βασικές και ρητά αναφερόμενες 
συνταγματικές αρχές (ισότητα, αντικειμενικότητα και ποι-
ότητα), οι οποίες οριοθετούν την έννοια του ραδιοτηλεο-
πτικού πλουραλισμού, ως απαρέγκλιτο θεσμικό αντίβαρο 
απέναντι στη μονομερή ραδιοτηλεοπτική ενημέρωση.
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Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών  
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου / νομικός, Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης

Μισαλλόδοξος και ξενοφοβικός λόγος

Ο μισαλλόδοξος λόγος περιλαμβάνει «όλες τις μορφές 
έκφρασης που διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή δικαιο-
λογούν το μίσος που βασίζεται στη μισαλλοδοξία, συμπε-
ριλαμβανομένης και της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας». 
Η μισαλλοδοξία μπορεί να εκκινεί ή/και να απολήγει 
στη διάδοση, υποκίνηση, προώθηση ή και δικαιολόγηση 
ρατσιστικού μίσους, ξενοφοβίας, αντισημιτισμού, δια-
κρίσεων και της εχθρότητας κατά των μειονοτήτων, των 
μεταναστών και των ανθρώπων με καταγωγή από την 
αλλοδαπή. Οι μισαλλόδοξες απόψεις, δηλαδή οι απόψεις 
που εκφράζουν μίσος προς άλλους ανθρώπους εξαιτίας 
κάποιων χαρακτηριστικών τους (της φυλής, του φύλου, 
των πεποιθήσεων ή των ερωτικών προτιμήσεων) δεν 
υποσκάπτουν απλώς τη δημοκρατία και την ίση αξία των 
ανθρώπων αλλά και την ίδια την αξία του ανθρώπου. 
Το δίκαιο επιχειρεί, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, να θέσει
φραγμούς στο φαινόμενο του μισαλλόδοξου και ξενο-
φοβικού λόγου κυρίως μέσω ρυθμίσεων που πολιτικοποιούν 
τη ρητορική μίσους. Μείζονα ζητήματα εγείρονται ανα-
φορικά με την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στα 
ΜΜΕ αλλά και στο διαδίκτυο. Η ενθάρρυνση δυσμενών 
διακρίσεων σε βάρος προσώπων με βάση την εθνικότητα 
ή τη φυλή αποδοκιμάζεται από τη σχετική νομοθεσία, 
χωρίς να παραβλέπει κανείς ότι η αντιμετώπιση αυτών 
των φαινομένων ενδέχεται να εγείρει ενστάσεις αναφορικά 
με την ελευθερία της έκφρασης. Μια ελευθερία που και 
αυτή υπόκειται σε περιορισμούς όταν αυτό κρίνεται ως 
αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ζητήματα 

Βασίλης Βαμβακάς, επίκουρος καθηγητής, 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ρητορική μίσους: από τον “άλλον” στον “ίδιο”

Η ανακοίνωση αυτή επιχειρεί να μελετήσει τους τρόπους 
και τους λόγους έντονης ανάπτυξης της ρητορικής του 
μίσους στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα 
στον χώρο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Όσον αφορά τους λόγους ανάπτυξής του, 
εντοπίζεται και αναλύεται το ευρύτερο πολιτισμικό πλαί-
σιο που παράγει η παγκοσμιοποιημένη εποχή του πληρο-
φοριακού χάους (κατά B. McNair). Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση 
της Ελλάδας όσον αφορά τον μισαλλόδοξο λόγο, διότι 
αυτός δεν αναπτύσσεται μονάχα απέναντι στους συνήθεις 
υπόπτους (μετανάστες, μειονότητες κ.λπ.) αλλά απέναντι 
και στην κοινωνικο-πολιτική ελίτ. Για τον λόγο αυτό γίνεται 
αναφορά σε πολιτικά περιστατικά και συνθήκες, όπου η 
ρητορική του μίσους απέναντι στο “σύστημα” άρχισε να 
επωάζεται πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 
για να εξαπλωθεί με ρυθμούς ασύλληπτους εξαιτίας αυτής 
αλλά και της ανάπτυξης του διαδικτύου.

θέτει και η αντιμετώπιση του μισαλλόδοξου λόγου στο 
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 
η –τεχνική– ανίχνευση και παρεμπόδιση της πρόσβασης 
σε αυτόν ενδέχεται να συγκρούεται με την ελευθερία της 
πληροφόρησης αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων 
που συνδέονται με την πληροφοριακή ιδιωτικότητα. 
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Στόχος να εντοπιστούν τα βασικά μοτίβα ρητορικής 
του μίσους στο ελληνικό διαδίκτυο που αφορούν την 
πολιτική κυρίως αντιπαράθεση και τα οποία ξεφεύγουν 
κατά πολύ από τις παλαιότερες γνωστές εκφάνσεις της 
πολιτικής πόλωσης της Μεταπολίτευσης. Βωμολοχία από 
“επώνυμους” και ανώνυμους χρήστες των social media, 
σατιρική μίμηση του κακού και επίκληση στην ατομική ή 
τη συλλογική αυτοδικία, αποτελούν επαναλαμβανόμενα 
σχήματα που διαχέονται στη δημόσια σφαίρα και δίνουν 
πρόσφορο έδαφος δημόσιας μνησικακίας. Οι βασικοί 
ιδεολογικοί φορείς μισαλλόδοξου λόγου στην ελληνική 
διαδικτυακή δημόσια σφαίρα εντοπίζονται, όχι μόνο στον 
νέο ή παλιό ρατσισμό, αλλά και στον εθνικολαϊκισμό, την 
αντιδυτική συνωμοσιολογία, την τρομολαγνεία και τον 
αντικοινοβουλευτισμό.

Υβόν Κοσμά, διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Το είδα με τα μάτια μου!» – ή τα ΜΜΕ, η κοινή γνώμη 
και η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας

Η εντύπωση που έχουμε για τον τρόπο που αντιλαμ-
βανόμαστε την πραγματικότητα είναι ότι προσλαμβάνουμε 
τις εικόνες, τους ήχους και τις διαφορετικές υφές του 
κόσμου, και πως το μυαλό μας απλώς αποκωδικοποιεί 
τα ερεθίσματα που δεχόμαστε. Σχετικές έρευνες, ωστόσο, 
αποκαλύπτουν ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι παρά η πιο 
πειστική υπόθεση σχετικά με το τι είναι αυτό που συμβαίνει. 
Για παράδειγμα, βλέπουμε έναν σκύλο να τρέχει πίσω από 
έναν ξύλινο φράχτη, όχι επειδή αυτό είναι το ακριβές 
ερέθισμα που δεχόμαστε (στην πραγματικότητα βλέπουμε 

λωρίδες ενός κινούμενου καφέ σώματος να εμφανίζονται 
διαδοχικά στα κενά που αφήνει ο φράχτης), αλλά διότι 
το μυαλό μας συνδέει τις αποσπασματικές πληροφορίες 
με τον τρόπο που φαντάζει πιο πιθανός σύμφωνα με τις 
προηγούμενές μας εμπειρίες. Με άλλα λόγια, το μυαλό μας 
συνδέει σκόρπιες, αποσπασματικές πληροφορίες από μια 
γκάμα αισθητηριακών ερεθισμάτων με ψήγματα πρότερης 
γνώσης, ακολουθώντας μια ασυνείδητη, παγιωμένη δια-
δικασία. Γεμίζοντας τα κενά της ελλιπούς πρόσληψης ενός 
γεγονότος, ο νους μας παράγει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
γεμάτη χρώμα, ήχο, υφή και νόημα. Με αυτόν τον τρόπο 
αναδεικνύεται ότι αυτό που είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, 
δεν είναι παρά η επαγωγή σε ένα περισσότερο ή λιγότερο 
αυθαίρετο συμπέρασμα. Μια τέτοια υπόθεση δίνει μια 
νέα διάσταση στην ιδέα της κοινωνικής κατασκευής της 
πραγματικότητας. Επιπλέον, εγείρει σημαντικά ερωτήματα 
ως προς τον ρόλο των ΜΜΕ στην αναπαράσταση του 
κοινωνικού κόσμου και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Μαρίνα Ρήγου, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / 
δημοσιογράφος

Τύπος, πολιτική και «εθνικά ζητήματα». 
Η περίπτωση του Μακεδονικού

Στην ανακοίνωση εξετάζεται η σχέση Τύπου και πολιτικής, 
όπως αυτή διαμορφώνεται γενικά στην Ελλάδα και ειδι-
κότερα σε σχέση με τα αποκαλούμενα «εθνικά ζητήματα». 
Με τα ζητήματα δηλαδή που το σημερινό Υπουργείο Εξωτε-
ρικών αντιλαμβάνεται ως «θέματα μείζονος πολιτικού ενδια-
φέροντος» και τα χαρακτηρίζει «κορωνίδα της ελληνικής
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Μαρία Κομνηνού, ομότιμη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών / πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Σε αναζήτηση της αμερόληπτης ενημέρωσης: 
ακροατήρια και ειδησεογραφικά ΜΜΕ 
στην Ελλάδα, 2010-2018

Η μεγάλη έρευνα που διενεργήθηκε από το αμερικανικό 
Pew Center σε 38 κράτη της Ευρώπης, Λατινικής και Βόρειας 
Αμερικής, Ασίας, Αφρικής και Αυστραλίας έδειξε ότι, αφε-
νός το αναγνωστικό κοινό αποζητά την αμερόληπτη 
ειδησεογραφία, αφετέρου ότι παρουσιάζει βαθιές απο-
κλίσεις σχετικά με την αποτίμηση της δυνατότητας των 
ΜΜΕ να ανταποκριθούν σε αυτόν τον στόχο. Στην 
ανακοίνωση θα επιχειρηθεί μια πρώτη αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων αυτών στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης των 
μελετών για τη δημόσια σφαίρα που έχω ήδη επεξεργαστεί 
στα βιβλία μου το 2001 και το 2017. Ένα πρώτο ερώτημα 
που θα εξεταστεί είναι αν πρόκειται για μια στροφή των 
ακροατηρίων προς έναν εκλογικευμένο και ήπιο διάλογο. 
Ή μήπως η απόρριψη των παραδοσιακών μοντέλων των 
κομματικά ενταγμένων εντύπων αποτελεί σύμπτωμα 
μιας βαθύτερης κρίσης στη δημόσια σφαίρα; Μια πρώτη 
ερμηνεία αυτής της τάσης θα πρέπει να συνεκτιμήσει 
δύο παράγοντες: α) την εξασθένηση των στενών δεσμών 
μεταξύ των ψηφοφόρων και των κομμάτων (τάση που 
παρατηρείται ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα)· και β) μιας σύγχρονης τάσης που ενισχύεται 
με τη διάδοση και την κυριαρχία του διαδικτύου που, 
αντί να δυναμώνει την πολυφωνία, πολλαπλασιάζει 
την αντιδεοντολογική συμπεριφορά πολλών ΜΜΕ στην 
κατασκευή και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.
Επίσης θα συνεκτιμηθούν τα ευρήματα από τις μελέτες που 
δείχνουν ότι η πάλη για το νόημα και η συγκρότηση της 

εξωτερικής πολιτικής». Η αποφόρτιση των ζητημάτων 
αυτών από το στοιχείο του «εθνικού» συνιστά αλλαγή 
σε μια ιδεολογική προσέγγιση που παραδοσιακά 
διατρέχει την πολιτική και δημοσιογραφική αντίληψη 
για τα θέματα αυτά. Αντίληψη που συχνά απολυτοποιεί 
το εθνικό, μετατρέποντάς το σε εθνικιστικό, μετα-
θέτοντας παράλληλα εκεί τη δημόσια συζήτηση επι-
καλύπτοντας οξέα ή/και διαχρονικά άλυτα κοινω-
νικά και πολιτικο-οικονομικά προβλήματα. 
Αν και ο Τύπος, με την παραδοσιακή προσέγγιση, συνιστά 
φθίνον μέρος της ενημέρωσης των πολιτών –όσων 
επιλέγουν να ενημερώνονται–, εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
ασφαλές μέτρο σύγκρισης της τάσης που διαμορφώνεται 
σε σχέση με την κοινή γνώμη, της καταγραφής γεγονότων 
αλλά και της πολιτικής τοποθέτησης. 
Η εισήγηση θα εστιαστεί στο Μακεδονικό Ζήτημα, το 
οποίο ύστερα από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ανα-
ζωπυρώνεται καθώς οι κάτοικοι της Ομόσπονδης «Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας» αποφασίζουν τη δημιουργία 
ανεξάρτητου κράτους. Από τη «σαγηνευτική διατύπωση 
“το όνομα είναι η ψυχή μας”» στο «η Μακεδονία είναι 
ελληνική» και στο «κάτω τα χέρια απ’ τη Μακεδονία», θα 
παρουσιαστούν οι διαφορετικές φάσεις της σύγχρονης 
πτυχής του ζητήματος μέσα από τις πολιτικές αποφάσεις 
και την παρουσίασή του από τον Τύπο.
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ημερήσιας διάταξης διαβρώνεται από τη λειτουργία και τη 
συγκρότηση ρατσιστικών και πατριαρχικών στερεοτύπων 
στην ελληνική περίπτωση, μελετώντας τη δημόσια σφαίρα 
την περίοδο 2010-2018, προκειμένου να ερμηνευθεί η στρο-
φή προς συντηρητικές θέσεις του ελληνικού κοινού και η 
δυσπιστία του προς τα ΜΜΕ.

Μία από τις αξονικές-οργανωτικές αρχές της μετανεω-
τερικής κοινωνίας είναι η εγγενής και ριζωματική της 
αμφιρροπία. Θεσμικές ρυθμίσεις, πολιτικοί προσανα-
τολισμοί και αξίες δεν ακολουθούν τόσο την αλληλο-
αποκλειόμενη λογική του «είτε το ένα είτε το άλλο», όσο
το πολιτισμικό πρότυπο «και το ένα και το άλλο». Διαμορ-
φώνονται νέες ευκαιρίες και απειλές για τη δημοκρατία, 
αρκετές από τις οποίες προκύπτουν από τη δυναμική 
των ψηφιακών μέσων και τις ΤΠΕ γενικότερα. Από τη μία, 
λειτουργεί ως παρατηρητική, συμμετοχική και διαβουλευ-
τική δημοκρατία καθώς τα νέα μέσα: α) επιτρέπουν 
τον συστηματικό έλεγχο των ελίτ από εναλλακτικά μέ-
σα ενημέρωσης (και όχι μόνο), τουλάχιστον ως προς 
όσα διαμείβονται στη δημόσια σφαίρα· β) προσφέρουν 
εναλλακτικές και υπαλλακτικές μορφές πολιτικής συμ-
μετοχής, όπως π.χ. διαδικτυακές ψηφοφορίες, ψηφιακές 
δικτυώσεις, που ενισχύουν την κοινωνία πολιτών· γ) λει-
τουργούν ως πλατφόρμες διαβούλευσης επάνω σε δημόσιες 

Νίκος Δεμερτζής, καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / διευθυντής 

και πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών

Αμφιρροπίες της δημοκρατίας στην ψηφιακή εποχή

πολιτικές ενδυναμώνοντας την ιδιότητα του πολίτη. Από 
την άλλη, λόγω κυρίως της ηγεμονίας των οικονομικών ελίτ 
επί των πολιτικών και της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στον 
χώρο και των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, λειτουργεί 
ολοένα και περισσότερο ως κυνική μετα-δημοκρατία. Δη-
λαδή ως ένα προσχηματικό σύστημα διαμεσολάβησης 
συμφερόντων όπου: α) πολιτικοί και πολίτες δεν δεσμεύ-
ονται ουσιαστικά από δημοκρατικές αξίες (ανεκτικότητα, 
διάλογος, διαφάνεια κ.ά.)· β) το δημόσιο συμφέρον κατα-
κερματίζεται σε αυτο-αναφορικά “φόρα” συζητήσεων και 
ενημερωτικών ιστοτόπων. 

Γιάννης Καραγιάννης, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πολιτική, ΜΜΕ και δημοκρατία: μια σχέση 
προς επανεξέταση

Οι σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική και τα ΜΜΕ αποτελούν 
πεδίο διαρκούς έρευνας και κριτικού επιστημονικού 
στοχασμού. Τις ερευνητικές προκλήσεις του εν λόγου πε-
δίου εντείνουν αναμφίβολα οι κρίσιμες πολιτικές δια-
στάσεις που υφέρπουν στις σχέσεις αυτές, καθώς και η 
σημαντική ποικιλία και δυναμική που εμφανίζουν στον 
χώρο και τον χρόνο. Ωστόσο, παρά την πολυμέρεια που 
χαρακτηρίζει τις σχετικές έρευνες, πολιτική και ΜΜΕ 
προσεγγίζονται ως επί το πλείστον ως διακριτές σφαίρες, 
που αλληλοδρούν μεταξύ τους και, με τη σειρά τους, με 
τους πολίτες. Ο εν λόγω αναλυτικός διαχωρισμός, που 
οδηγεί σε αντιλήψεις περί αποικισμού της πολιτικής από 
τα ΜΜΕ, της υπαγωγής των τελευταίων στις στοχεύσεις 
των πολιτικών ή στην «ανταγωνιστική τους συμβίωση» 
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Η συνεχιζόμενη συζήτηση περί post-truth και fake news 
μοιάζει να μας επαναφέρει σε μια δημόσια αναζήτηση ενός 
απόλυτου κριτηρίου διαχωρισμού του αληθούς από το 
ψευδές, στη λαχτάρα μιας πρόσβασης στο πραγματικό, 
εγγυημένης και αδιαμεσολάβητης. Πρόκειται για την ανα-
κατάληψη μιας μάλλον προνεωτερικής διερώτησης με 
οιονεί θεολογική καταγωγή που όμως εκκοσμικεύτηκε 
με ποικίλους τρόπους και φαίνεται πως εξακολουθεί να 
σαγηνεύει. Μια επιστημολογική αναδρομή στην περιπέτεια 
της κριτικής της ιδεολογίας, στην ψυχανάλυση και τις 
θεωρίες κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας 

Γιάννης Σταυρακάκης, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μετα-αλήθεια και fake news: για μια επιστημολογία 
του πολιτικού ανταγωνισμού

και διαλεκτική σχέση, παρά τις όποιες θετικές ερευνητικές 
συνεισφορές, εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες και οδη-
γεί σε αντικρουόμενα πορίσματα χωρίς δυνατότητα δια-
κλαδικής συνομιλίας. Στόχος της ανακοίνωσης είναι η 
εισαγωγική επεξεργασία μιας εναλλακτικής θεώρησης των 
σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και τα ΜΜΕ, η οποία δεν 
στηρίζεται στον (αυστηρό) αναλυτικό ή πραγματολογικό 
διαχωρισμό τους. Η προτεινόμενη θεώρηση αξιοποιεί στοι-
χεία από διάφορες θεωρητικές προβληματικές με στόχο να 
επαναπροσεγγιστεί η σχέση ανάμεσα στην πολιτική και 
τα ΜΜΕ στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας και της 
προοπτικής της δημοκρατίας στις σύγχρονες συνθήκες 
της επικοινωνιακής έκρηξης και παγκοσμιότητας.

μπορεί ίσως να ενισχύσει την επαρκέστερη κατανόησή 
μας αναφορικά με τον πολιτικό ανταγωνισμό αλλά και να 
προσφέρει μια πρακτική «πολιτική δαημοσυνή» ικανή να 
αποφύγει τη μάλλον απλοϊκή αυτή στάση, χωρίς να 
παραμελεί την ανάγκη επεξεργασίας λειτουργικών κριτη-
ρίων του ηθικο-πολιτικού πράττειν.

Ιωάννα Αθανασάτου, δρ. και διδάσκουσα, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / σύμβουλος 
καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το δημοκρατικό έλλειμμα στην ενημέρωση 
σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης 
και της οικονομικής/πολιτισμικής κρίσης

Βασική υπόθεση εργασίας της έρευνάς μας αποτελεί ότι 
η περίοδος των μνημονίων στην Ελλάδα όξυνε μια προ-
ϋπάρχουσα μακρόχρονη διασταλτική εφαρμογή της έννοιας 
της δεοντολογίας στον τομέα της δημοσιότητας. Κατά τη 
μνημονιακή περίοδο παρατηρούνται τάσεις εκφασισμού 
της δημοσιότητας με αλλοίωση της δεοντολογίας και υπο-
χώρηση του αξιακού νεωτερικού φορτίου στον τομέα της 
ενημέρωσης (καθήκον αληθείας, δεοντολογία προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και προσωπικότητας/ιδιωτικής 
ζωής, διασταύρωση πηγών για την ευρύτερη, πλουραλι-
στική  και αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών).
Στο πλαίσιο της ελληνικής κρίσης, η «κατάσταση εξαίρε-
σης» δεν σηματοδοτεί μόνο μια καίρια μετατόπιση εντός 
της δικαιικής, νομικής και συνταγματικής τάξης, αλλά και 
την αναδιοργάνωση της σχέσης καπιταλισμού και δη-
μοκρατίας, καθώς η αγορά μετατρέπεται στην υπέρτατη 
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Η μετά ορίων και όρων ελευθερία 
στην “έμμεση” δημοκρατία

Παρ’ όλα τα εγγενή της προβλήματα, και παρότι δεν υπήρξε
μια πραγματωμένη ουτοπία, η άμεση δημοκρατία της 
Αθήνας –ίσως η σπουδαιότερη επινόηση των αρχαίων Ελ-

βάση νομιμοποίησης πολιτικών αποφάσεων. Το φαινό-
μενο επιτείνεται από τη μονοπωλιακή συγκέντρωση 
των μέσων ενημέρωσης σε ελάχιστους ιδιοκτήτες/
ολιγάρχες και την ταχύτατη και εκτεταμένη διείσδυση του 
διαδικτύου στον χώρο της πληροφορίας/ενημέρωσης με 
όρους εμπορευματοποίησης. Ως συνέπεια των παραπάνω 
εξελίξεων παρατηρείται ότι, όχι μόνο δεν ακυρώνονται
οι υφιστάμενες ανισότητες, αλλά εντατικοποιούνται 
τα ταξικά, έμφυλα και φυλετικά προνόμια, ενώ 
συντηρητικοποιείται ακόμη περισσότερο ο κυρίαρχος 
κοινωνικός λόγος για τα φύλα, τους μετανάστες, ο 
εθνικιστικός λόγος.
Οι επιπτώσεις στο πεδίο της δημοσιότητας εξετάζονται 
με αναφορές, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις της δίκης 
της Χρυσής Αυγής, της υπόθεσης των οροθετικών γυναι-
κών, του προσφυγικού ζητήματος, των πρόσφατων 
κινητοποιήσεων για το Μακεδονικό καθώς και στην πα-
ρουσίαση των προσπαθειών για την επίλυση του ονο-
ματολογικού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν προσπάθειες κάλυ-
ψης του κενού και δημιουργίας εναλλακτικού λόγου 
πληροφόρησης, με παράδειγμα το Παρατηρητήριο για τον 
Ρατσιστικό και Φασιστικό Λόγο στα ΜΜΕ που συστάθηκε 
τη άνοιξη του 2014 από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, 
εναλλακτικά έντυπα κ.ά.

λήνων– παραμένει ένας ιδεολογικός “τόπος” με πάμπολλους 
επισκέπτες. Όχι μόνο φιλολογικούς και φιλοσοφικούς, αλ-
λά και κοινωνικούς και πολιτικούς. Ως ίνδαλμα ή ως παρά-
δειγμα, η αμεσότητα της αθηναϊκής δημοκρατίας, αποτυ-
πωμένη και στην πρακτική της κλήρωσης διάφορων 
αξιωμάτων, υποδεικνύεται ως το κύριο γνώρισμα που 
τη διαφοροποιεί από το μοντέλο της δημοκρατίας που 
κυριαρχεί σήμερα –και κατεξοχήν στις δυτικές χώρες. Ένα 
μοντέλο στο οποίο η αντιπροσωπευτικότητα καταλήγει 
στην πλήρη αυτονόμηση του αντιπροσωπεύοντος από 
τον αντιπροσωπευόμενο, που δεν εννοείται ως αυστηρός 
δανειστής εξουσίας αλλά ως ενδοτικός πελάτης. 
Συμβατικά, και πιθανόν αντιγραμματικά, αποκαλώ έμμε-
ση δημοκρατία το μοντέλο αυτό, όχι μόνον επειδή η 
οποιαδήποτε παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών δια-
μεσολαβείται υποχρεωτικά, και κακομεταφρασμένη, από
τους εκλεκτούς, αλλά και επειδή η ισχύς των μέσων 
ενημέρωσης, επίσημων και ανεπίσημων, παραδοσιακών 
και μοντέρνων, τα οποία στρατεύονται πλέον ολοένα 
και πιο φανατικά και λειτουργούν ως τέταρτος πόλος 
εξουσίας, αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερη από την 
ισχύ των πολιτών. Σε αυτόν τον τέταρτο πόλο, που δεν 
αποτελεί “ιδιοκτησία” των δημοσιογράφων γενικά, όπως 
εσφαλμένα πιστεύεται, αλλά των κατόχων των μέσων και 
των έμπιστων στελεχών, η ελευθερο-φωνία συμπιέζεται 
όλο και περισσότερο. 
Και στην άμεση αθηναϊκή δημοκρατία η ελευθερία του 
λόγου υπέκειτο σε όρους, γραπτούς ωστόσο, θεσμικά 
επιβεβλημένους, ή εν πάση περιπτώσει δημοσίως γνωστούς. 
Στη σημερινή έμμεση δημοκρατία οι όροι είναι άγνωστοι, 
και ίσως γι’ αυτό τα όρια είναι πολύ στενότερα.
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