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Πνεσμαηικά δικαιώμαηα: ηοσ Σσγγραθέα
Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκηζης και Πολιηικής Επιζηήμης οσδεμία εσθύνη θέρει για ηστόν παράνομο ή
βλαβερό περιετόμενο ηων εργαζιών ποσ αναρηά ζηη ζσγκεκριμένη ιζηοθέζη ούηε σιοθεηεί ηο οσζιαζηικό
ηοσς περιετόμενο.
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Σύνοψη: Η ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΕ θαη ηα κελύκαηα πνπ ζπρλά εθπέκπνπλ παίδνπλ ζεκαληηθό
ξόιν ζηελ θαηαζθεπή πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα αξλεηηθώλ ζηάζεσλ πξνο ηε
δηαθνξεηηθόηεηα. Όπσο όκσο ζα θαηαδεηρζεί, ε ζύλδεζε απηή δελ είλαη νύηε κνλνδηάζηαηε νύηε
γξακκηθή. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζηεξενηύπσλ σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζηε καδηθή
επηθνηλσλία είλαη πεξίπινθε θαη πνιππαξαγνληηθή. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο πξνηείλεηαη
κηα δηεπηζηεκνληθή πξόζεγγηζε πνπ ζπλδπάδεη ζε έλα ελληαίν πιαίζην θαηαλόεζεο ζεκαληηθά
επξήκαηα από ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Παξόηη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
εμηζνξξόπεζε ηεο αξλεηηθήο επηξξνήο ησλ ΜΜΕ -ηα νπνία εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Ειιάδαο
όρη κόλν ζπληεξνύλ αιιά εκθαλώο κεγελζύλνπλ ηηο πθηζηάκελεο πξνθαηαιήςεηο- ε επηηπρία ηνπο
δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε. Απηό νθείιεηαη, όπσο ζα ηνληζηεί, ζην γεγνλόο όηη ε ζπκβνιή ησλ ΜΜΕ
ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ είλαη έκκεζε, καθξνρξόληα θαη ζπρλά
αζθείηαη κέζσ ππόξξεησλ κελπκάησλ. Η αλάιπζε ηνπ ξόινπ ησλ ειιεληθώλ ΜΜΕ είλαη
απνιύησο απαξαίηεην λα είλαη ελδειερήο θαη ζηνρεπκέλε. Όρη ηόζν γηα ιόγνπο επηζηεκνινγηθήο
εγθπξόηεηαο, όζν γηαηί ππάξρεη ζαθήο αλαγθή δεκηνπξγίαο ελόο αμηόπηζηνπ πιαηζίνπ δενληνινγίαο
κέζα ζην νπνίν ε ιεηηνπξγία ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο ζα ακβιύλεη θαη δε ζα επηηείλεη -όπσο
ηώξα- ηα αξλεηηθά ζηεξεόηππα γηα ηηο πην επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ.

Λέξεις κλειδιά: ΜΜΕ, θνηλσληθή θαηαζθεπή, πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεόηππα, ξαηζηζκόο
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Ο ξφινο ησλ Μ.Μ.Δ. θαη νη επηπηψζεηο ησλ κελπκάησλ ηνπο ζηε δεκηνπξγία
πξνθαηαιήςεσλ, αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο επάισηεο θνηλσληθέο
νκάδεο έρεη δηεζλψο κειεηεζεί δηεμνδηθά. Αληίζεηα, ζηε ρψξα καο, δελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε
βηβιηνγξαθία, ε νπνία λα κειεηά εηο βάζνο ηε ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ κέζσλ κε
ηέηνηνπ είδνπο ζηνρεπκέλεο αληηθνηλσληθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ απνπζία ζνβαξψλ
εξεπλψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή, παξφηη νη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ήηαλ
παξαδνζηαθά έληνλεο ζηνλ ηφπν καο θαη παξά ην φηη ε κηζαιινδνμία θαη ε ξαηζηζηηθή
ζπκπεξηθνξά -ππνδαπιηδφκελεο θαη απφ ηε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε- έρνπλ εληζρπζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα.
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, πάλησο, νη πεξηζζφηεξεο
πξνζεγγίζεηο είλαη κάιινλ κνλνδηάζηαηεο θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο επξήκαηα θαη ζεσξίεο
απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία. Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη, ινηπφλ, δηηηφο:
Αθελφο, λα αλαδείμεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ θαη ην πιήζνο ησλ
εξεπλψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αμίδεη ηνλ θφπν λα αμηνινγήζεη θαλείο ζνβαξά πξνθεηκέλνπ
λα ην θαηαλνήζεη ζηελ νιφηεηά ηνπ. Αθεηέξνπ, λα επηρεηξήζεη ηηο θαηάιιειεο αλαγσγέο ζηα
ειιεληθά Μ.Μ.Δ., ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ ελεξγφ θαη ζεκαληηθή -φπσο ζα ηζρπξηζηψ- ζπκβνιή
ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη δηάρπζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Οη δχν πιεπξέο
ηνπ δηηηνχ απηνχ ζηφρνπ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ κέζσ κηαο ζθαηξηθήο
πξνζέγγηζεο θαη δηεπηζηεκνληθήο εξκελείαο, ε νπνία ζπλδέεη πνιπεπηπέδα ηε κειέηε ησλ
θπξίαξρσλ κελπκάησλ πνπ εθπέκπνπλ ηα Μ.Μ.Δ. κε ηε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ,
δηαθξίζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ πξνο νκάδεο ζπλαλζξψπσλ καο. Καη ελψ
ζα επηθεληξσζψ ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηελ εξκελεία ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ ηεο ζχλδεζεο απηήο,
ε νπνία αθνξά ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη εηθφλσλ, ηαπηφρξνλα, είλαη
αλαγθαίν λα επηζεκάλσ ην νξηνζεηεκέλν εχξνο ησλ πξνζδνθφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ.
Δθθεχγεη απφ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ κελπκάησλ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ηεο κεηάδνζήο ηνπο κε ηελ εθδήισζε είηε έκθπιεο βίαο είηε
ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη βίαο. Ζ εξκελεία ηέηνησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη
πνιππαξαγνληηθή θαη ζχλζεηε θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ θαη πιένλ εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο. Ζ φπνηα
ζχλδεζε αλαδεηθλχεηαη εδψ, απνηειεί ηνλ πξφδξνκν ηεο εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηε
δεκηνπξγία γλψκεο, αξλεηηθνχ ζηεξενηχπνπ θαη αληίιεςεο έλαληη επάισησλ θνηλσληθψλ
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νκάδσλ σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζηα κελχκαηα ησλ Μ.Μ.Δ. Δπί ηνπ εδάθνπο απηήο ηεο
εηθφλαο ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ελδέρεηαη λα εδξάδεηαη ε ζηάζε θαη ε δπλεηηθή
εθδήισζε -κε ηε ζπλδξνκή πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ- αλάινγεο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
θαη βίαο.
Μνινλφηη κφλν σο παξαίλεζε θαη φρη σο ελδειερέο ζρέδην ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ πξέπεη
λα εθιεθζνχλ, ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα δηαηππψζσ θάπνηεο πξνηάζεηο
γηα ηελ αλάζρεζε ή, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαπάλσ παξαηεξνχκελεο ζχλδεζεο
ζηελ Διιάδα.

ηαδηαθή Εμέιημε ηεο Έξεπλαο

Ζ ηζηνξία ηεο κειέηεο ησλ Μ.Μ.Δ. έρεη δηαηξέμεη αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο θάζεηο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο, αξρήο γελνκέλεο απφ
ηνλ κεζνπφιεκν θαη ηε γεληθεπκέλε δηείζδπζε ηνπ ξαδηνθψλνπ, θπξηάξρεζε ε εληχπσζε φηη ε
επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ. είλαη ηεξάζηηα θαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
αηφκσλ. Ζ παξαηήξεζε φηη νη ελέξγεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνιχ ζπρλά δελ
βαζίδνληαη ζηελ άκεζε θαη βέβαηε γλψζε ηνπο αιιά ζε εηθφλεο πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηε
ζπλήζε κεζνιάβεζε άιισλ, έθαλε ηνλ Lippmann λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηακφξθσζε
ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Σχπν (Lippmann, 1988). Γηα ηελ πεξίνδν
κέρξη ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ηα Μ.Μ.Δ. ζεσξνχληαλ παληνδχλακα, φρη κφλν γηα ηε
δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ησλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
(Bauer θαη Bauer, 1960).
Ζ άπνςε απηή, ε νπνία ζηελ αλεπηηήδεπηε κνξθή ηεο έρεη ζρέζε κάιινλ κε ηελ απνπζία
κηαο ζηνρεπκέλεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ακθηζβεηήζεθε έληνλα σο πξνο ηα ππνηηζέκελα
επξήκαηά ηεο. Έηζη, ε ρξήζε εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ εξεπλψλ ψζεζε ηνλ Klapper λα
ζπκπεξάλεη φηη ε καδηθή επηθνηλσλία δελ δηακνξθψλεη θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
απνδεθηψλ ηεο αιιά απνηειεί έλαλ κφλν παξάγνληα επηξξνήο -θαη κάιηζηα πεξηνξηζκέλεο- απφ
ηνπο πνιινχο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Klapper, 1960). Δξεπλεηέο έδσζαλ
έκθαζε ζηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. Adorno et al, 1950) θαη ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο
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(π.ρ. Ball-Rokeach and DeFleur, 1976) ησλ δεθηψλ, ησλ εθηηζέκελσλ ζηελ επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ.
Δπίζεο, κειέηεζαλ ηελ πξνζσπηθή επηξξνή θαη ηνλ θνηλσληθφ δπλακηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ
αηφκσλ πνπ θάλεθε λα θαζνδεγνχλ ηελ θνηλή γλψκε πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ε απεπζείαο επηξξνή
ησλ Μ.Μ.Δ. (Lazarfeld et al, 1948, Katz and Lazarfeld, 1955). Απνηέιεζκα απηψλ ησλ
εκπεηξηθψλ θπξίσο εξεπλψλ ήηαλ λα απνδνζεί έλαο ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ξφινο ζηα
Μ.Μ.Δ. σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ απνδεθηψλ ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο.
Πξφζθαηξα φκσο.
Έλα λέν θχκα ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ -ην νπνίν αθνινχζεζε ηε καδηθή δηείζδπζε
πξψηα ηεο ηειεφξαζεο θαη κεηά ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα λνηθνθπξηά- αλαλέσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα κέζα ζηε δηακφξθσζε
θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Παξφηη αλαγλσξίζηεθε εθ λένπ φηη είλαη ζεκαληηθφο,
απηή ηε θνξά ην κειεηεηηθφ ελδηαθέξνλ δελ εζηηάζηεθε ζηηο βξαρππξφζεζκεο θαη άκεζεο
ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ επηξξνέο ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο (εξέζηζκα-αληίδξαζε) αιιά ζηηο
καθξνπξφζεζκεο θαη πην ζχλζεηεο. Απφ ηελ αλάγθε λα δηαγλσζζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αηνκηθέο
αληηδξάζεηο ζηελ έθζεζε ησλ Μ.Μ.Δ., ην ελδηαθέξνλ κεηαηέζεθε θαη εζηηάζηεθε ζηε ζπιινγηθή
δηακφξθσζε θνηλσληθνχ θιίκαηνο, δνκψλ αληίιεςεο θαη πνιηηηζκηθψλ κνληέισλ σο
απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ ζεκαζία ηεο επηξξνήο ησλ κέζσλ
αλαδείρζεθε θαη πάιη, κνινλφηη απηή ηε θνξά ζην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ηέζεθαλ νη κνξθέο
κηληηαθήο νξγάλσζεο θαη ε κεζνδνινγία ηεο δηακφξθσζεο ησλ κηληηαθψλ κελπκάησλ πνπ
επηηπγράλνπλ

λα

αζθήζνπλ

θπξίαξρε

επίδξαζε

ζηελ

θνηλσλία

ζπλνιηθά

(Noelle-

Neumann,1973).

Πνιππαξαγνληηθόηεηα Κνηλσληθώλ Πξνθαηαιήςεσλ θαη ηάζεσλ: Αλάγθε Δηεπηζηεκνληθήο Πξνζέγγηζεο

Παξαηεξείηαη φηη ζηηο λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο εκθαλίδεηαη ζηαδηαθή κεηαθίλεζε απφ ηηο
απιντθέο δηαπηζηψζεηο απζηεξνχ θαζνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ απφ ηα MME,
απφ έλα είδνο, δειαδή, κηκεηηζκνχ ή „copycat effect‟ (Coleman, 2004) ζε πην πεξίπινθα
ζρήκαηα επηξξνήο. Όηαλ, κάιηζηα, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πξαγκαηεπφκαζηε
θαηλφκελα αξθεηά ζχλζεηα -φπσο ν ξαηζηζκφο θαη νη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ζπλαλζξψπσλ καο- ε
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κειέηε ηεο επηξξνήο ησλ κέζσλ νθείιεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα επηθεληξψλεηαη ζηηο έκκεζεο
θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηνπο θαη, ζπγρξφλσο, λα είλαη δηεπηζηεκνληθή.
Θεσξψ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ηελ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ηεο εξκελείαο
αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο θάζε ινγήο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο ή ηηο θάζε ινγήο
κεηνλφηεηεο. Σηο κεηνλφηεηεο ηηο θαηεγνξηνπνηνχκε ζπρλά σο δηαθνξεηηθή „εμσνκάδα‟, ζε
αληίζεζε κε ηελ πην νκνηνγελή πιεηνλφηεηα, κε ηελ νπνία επθνιφηεξα ηαπηηδφκαζηε θαη
απνηειεί ηελ „εζσνκάδα‟ (Tajfel, 1974). Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα κέξνο ηεο ςπρνδπλακηθήο
πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηεί ηε ζεσξία ηνπ „απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ‟, πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη
γηαηί ππάξρνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη γηαηί εθδειψλνληαη ξαηζηζηηθά θαηλφκελα (Hogg and
Vaughan, 2014). Οη βίαηεο νξκέο θαη ηα έλζηηλθηα ησλ αλζξψπσλ θαηαπηέδνληαη αιιά δελ
εμαιείθνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο1. Πεξηκέλνπλ λα ειεπζεξσζνχλ θαη λα εθηνλσζνχλ
φηαλ ηνπο δνζεί επθαηξία λα μεζπάζνπλ επάλσ ζε θάπνηνπο αδχλακνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αληηδξάζνπλ. Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζηηθή
ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλήζσο ηέηνηεο επάισηεο νκάδεο. Δάλ, βεβαίσο, ηα Μ.Μ.Δ. παξνπζηάδνπλ
ζπζηεκαηηθά ηηο κεηνλφηεηεο σο παξαλνκνχζεο εμσνκάδεο, π.ρ. σο „ιαζξνκεηαλάζηεο‟, γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη ηηο ζηνρνπνηνχλ.
Ζ ζεσξία θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα,
δηφηη, φπσο αλαθέξεη ν E.D.Hammer, ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ
εληείλνληαη θαη ην κέλνο ηνπ καηαησκέλνπ αλέξγνπ ή ηνπ θαθνπιεξσκέλνπ εξγάηε ελδέρεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο- λα εθηνλσζεί βηαίσο επί ησλ αλππεξάζπηζησλ κεηνλνηήησλ (Hammer, 2007).
ηε βάζε ηεο, φκσο, ε ςπρνδπλακηθή απηή ζεσξία, ελψ αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο,
νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζηνρνπνίεζε, ζπλερίδεη λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο θαη λα
ιακβάλεη ππφςε ηεο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Hogg & Vaughan, 2014). Παξάγνληεο, νη νπνίνη
δηαδξακαηίδνπλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε ξαηζηζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη θαηάθνξσλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο επάισησλ θαη αλππεξάζπηζησλ αηφκσλ.
Όκσο, ε παξνχζα εξκελεπηηθή νπηηθή κνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ Μ.Μ.Δ. κε ηελ εθδήισζε πξνθαηαιήςεσλ θαη ξαηζηζκνχ, ελζσκαηψλεη θαη
άιιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πξνζεγγίζεηο, φπσο απηή κηαο επξείαο θνηλσληνπνιηηηζκηθήο
1

Όπσο αλέθεξα, παξφηη εδψ, αιιά θαη ζε θάπνηα αθφκε ζεκεία ηνπ ππφινηπνπ θεηκέλνπ, αλαθέξνκαη ζηελ εθδήισζε βίαο, δελ επηδηψθσ κε
θαλέλαλ ηξφπν λα ζπλδέζσ άκεζα ηε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο κε απεπζείαο εθδήισζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηελ
εθδήισζή ηεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη αξθεηνί άιινη παξάγνληεο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ.
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ζεψξεζεο, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ ηζηνξηθή ηεο θάζε θαη εμεηάδεη ηε
δηακφξθσζε θαη κεηαβίβαζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ
(Hantzi, 1997). Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ απνδίδεη ζεκαζία κφλν ζηελ εθ κέξνπο ησλ αηφκσλ
άκεζε θαη αδηακεζνιάβεηε παξαηήξεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Πξνζδίδεη
έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ κέζσ ηεο
έθζεζεο ζηα Μ.Μ.Δ., ζηελ νηθνγέλεηα, ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ θαη ζην ζρνιείν (Leyens et al,
1994).
Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πάλησο, ζηελ Διιάδα ζπλερίδεη λα εκθνξείηαη απφ
εζληθνζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. Ζ αιπζηηειήο πξνζπάζεηα γηα ηε ζαθή
δηάθξηζε θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ππνζθάπηεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάθηεζε ηζνλνκίαο θαη
ηζνπνιηηείαο γηα αιινεζλείο θαη αιιφζξεζθνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη κεηαλάζηεο (Zachos, 2009).
πκβάιιεη ζε έλα γεληθεπκέλν αιιά ζηξεβιφ ππφβαζξν θνηλσληθήο κάζεζεο, ην νπνίν ηα
Μ.Μ.Δ. ζηνρεχνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα επηβεβαηψζνπλ ζπλήζσο γηα ιφγνπο πξνζέιθπζεο
αθξναηεξίνπ, θαη άξα δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ, ζε ζπλζήθεο ελφο έληνλα αληαγσληζηηθνχ
πεξηβάιινληνο (Μαπξνγέλεο, 2008).
Ζ θνηλσληθή απηή κάζεζε έρεη επηπξφζζεηε ζεκαζία, φηαλ εζηηάδεη ζηνπο ξφινπο πνπ
επηηεινχλ ηα κέιε ελφο ζηεξενηππνπνηεκέλνπ θνηλσληθνχ ππνζπλφινπ, π.ρ. ησλ νκνθπινθίισλ
ή ησλ κεηαλαζηψλ. Αλ δελ είρακε απνθηήζεη ηδηαίηεξε επαθή κε ηα κέιε κηαο ππννκάδαο, φπσο
ιφγνπ ράξηλ κε ηνπο Αιβαλνχο ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα
πξνζείιθπαλ ηελ πξνζνρή καο, ζα ήηαλ απηέο πνπ κεηέδηδαλ ηα δεκνθηιή Μ.Μ.Δ. ηεο επνρήο.
Γειαδή, ζα ππήξρε ν θίλδπλνο λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ νκάδα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εζλνηηθή
πξνέιεπζε σο παξαβαηηθή θαη απνηεινχκελε απφ θαθνπνηά ζηνηρεία, εθ‟ φζνλ κε απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πεξηέγξαθαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηα ειιεληθά κέζα (Eagly and Diekman,
2012).
Σν ίδην ζα ήηαλ δπλαηφ λα ηζρχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ θνηλή γλψκε άιισλ
επξσπατθψλ ιαψλ, νη νπνίνη εθηίζεληαη ζηηο ζηεξενηππηθέο αλαθνξέο ησλ δηθψλ ηνπο Μ.Μ.Δ.
γηα ηνπο Έιιελεο. Δδψ βξίζθεηαη ε εμήγεζε γηα ην φηη, αξθεηά ζπρλά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, νη
πνιίηεο ηεο ρψξαο καο παξνπζηάδνληαη ζπιιήβδελ σο θιέθηεο, ηεκπέιεδεο θαη θνξνθπγάδεο
(Hantzi, 1997).
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‟ απηφ ην ζεκείν, βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηε ρξήζηκε ζπκβνιή ηεο θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηνπλ νη θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο δνκέο ηεο θάζε θνηλσλίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ είλαη πξαγκαηηθνί θαη
ζπγθεθξηκέλνη. Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ζπρλά εξγάδνληαη ζε ζέζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε
αλζξψπνπο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ωο ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, πνιχ ζπρλά, ηα
αξλεηηθά ζηεξφηππα πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ηνπο ζπλαληνχκε ζε
ξφινπο ρακεινχ θνηλσληθνχ θχξνπο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπκε ηελ ηάζε λα απνδίδνπκε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ ζηα άηνκα πνπ επηηεινχλ ηνπο ξφινπο απηνχο (Hantzi, 1997).
Δπηζηξέθνληαο, φκσο, ζηε κειέηε ηεο επηξξνήο ησλ Μ.Μ.Δ. ζηελ ελδερφκελε
δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, έρεη ζεκαζία λα ππνγξακκίζνπκε
ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηελ επξχηεηα ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο πνπ αμίδεη λα πξνθξίλνπκε. ε
θάηη παξφκνην αλαθέξνληαη νη Gamson θαη Modigliani, φηαλ πξνζεγγίδνπλ ηελ επηξξνή ησλ
Μ.Μ.Δ. σο κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο „θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ‟ (Gamson and Modigliani,
1989). Τπνζηεξίδνπλ, δειαδή, φηη ε πην ζεκαληηθή επηξξνή ησλ κέζσλ είλαη ε λνεκαηηθή
θαηαζθεπή κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ ζηεξενηππηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο
δέθηεο. Σν αλ νη ηειεπηαίνη ηα πηνζεηήζνπλ άθξηηα ή φρη, απνηειεί κέξνο κηαο πην ζχλζεηεο
δηαδηθαζίαο. Μηαο δηακεζνιάβεζεο, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο,
φπσο ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, πνπ πξναλέθεξα, νη πξνζσπηθέο ζηάζεηο ηνπ γηα
ηνλ θφζκν θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ε εθπαίδεπζή ηνπ
θαζψο θαη νη ζρεηηθνί θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί ζεζκνί.
Απηή ε ζχλζεηε δηαδηθαζία εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ηα ειιεληθά Μ.Μ.Δ.
εμέπεκπαλ -θαη ζε θάπνην βαζκφ ζπλερίδνπλ λα εθπέκπνπλ- κελχκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ πιήζνο
πξνθαηαιήςεσλ θαη αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο θαη ελ γέλεη γηα ηε
δηαθνξεηηθφηεηα, απηφ δελ κεηαθξάδεηαη απηνκάησο ζε εθδήισζε γεληθεπκέλεο ξαηζηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Σα Μ.Μ.Δ. -θαη ηα ζχγρξνλα αιιά θαη ηα παξαδνζηαθά- ζπκβάιινπλ ζαθψο ζηε
δηάρπζε εζληθηζηηθνχ ιφγνπ θαη δελ ππεξεηνχλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο εηεξφηεηαο
θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. «πρλά ζηα [ειιεληθά] Μ.Μ.Δ. γίλεηαη κηα ππεξπξνβνιή ηφζν ηεο
εζληθφηεηαο ή ηεο ζξεζθείαο ηνπ δξάζηε ελφο εγθιήκαηνο φζν θαη ηνπ βαζηά ιατθηζηηθνχ,
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„νξγηζκέλνπ‟ θαη βίαηνπ ιφγνπ...ν νπνίνο είλαη εκπνηηζκέλνο κε θπιεηηθφ κίζνο» (Γαδάθεο,
πξξή θαη Σάθεο, 2014, ζει. 36)2.
Καη ελψ ε δηάρπζε ησλ ξαηζηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ είλαη έθδειε ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηνκάησο δνχκε ζηελ πην ξαηζηζηηθή θαη
πην βίαηε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πξφζιεςε αξλεηηθψλ
ζηεξενηχπσλ θαη πιεξνθνξίαο, αθφκε θαη φηαλ είλαη γεληθεπκέλε, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηα
ειιεληθά Μ.Μ.Δ., δελ πξνθαιεί απαξαηηήησο θαη αιιαγή πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηάζεσλ.
Όπσο, επίζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθαιεί αιιαγή ζηάζεσλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
ζα πξνθαιέζεη θαη αιιαγή ζηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο (Trenaman and McQuail, 1961).
Ζ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ είλαη, φπσο ζπλάγεηαη
θαη απφ ηα παξαπάλσ, πνιππαξαγνληηθφ ζέκα. Δμαξηάηαη απφ πνιιέο θαη αιιεινεπηδξψζεο
κεηαμχ ηνπο κεηαβιεηέο ςπρνθνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο, ζεζκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πξνέιεπζεο. Ίζσο απηφ λα εξκελεχεη θαη ηελ ακθηζπκία ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο ζε ζρέζε
κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα καο. Οη Έιιελεο εκθαλίδνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο
κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζεσξνχλ φηη νη πξφζθπγεο δελ έρνπλ λα
πξνζθέξνπλ θάηη ζεηηθφ ζηε ρψξα ηνπο αιιά, ηαπηφρξνλα, ζπγθαηαιέγνληαη θαη κεηαμχ ησλ
πξψησλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηνπο πξνζθέξνπλ βνήζεηα! (Pew Research Center, 2016;
ΓηαΝΔΟζηο, 2016; Amnesty International, 2016).
Παξφηη ην θαηλφκελν είλαη ζχλζεην, ηα Μ.Μ.Δ. κπνξνχλ φλησο λα επλνήζνπλ ή θαη λα
επηηείλνπλ ηελ εθδήισζε ξαηζηζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαθξίζεσλ. Σν πξψην βήκα γηα λα
ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη ε δηάδνζε αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
αλζξψπσλ. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ ζχλζεηνπ κνληέινπ πνπ πξνθξίλσ θαη ην νπνίν ζπλδέεη ηα
Μ.Μ.Δ. κε κηα δηαπξαγκαηεχζηκε απφ ην άηνκν θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο
ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ, εζηηάδσ ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζρέζε ησλ
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Απηά πξνβάιινληαη ζηελ Διιάδα, κνινλφηη ππάξρεη ζεσξεηηθά έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο, ν νπνίνο, ελψ δηαθπιάζζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ
ιφγνπ, πξνζηαηεχεη ηαπηνρξφλσο ηνπο αλζξψπνπο απφ εηο βάξνο ηνπο δηαθξίζεηο «βάζεη ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο γιψζζαο,
ηεο ζξεζθείαο, ηεο ηδενινγίαο, ηεο ειηθίαο, ηεο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηνπ επαγγέικαηνο». Ο λφκνο
απαγνξεχεη ηελ πξνβνιή «κεησηηθψλ, ξαηζηζηηθψλ, μελνθνβηθψλ ή ζεμηζηηθψλ κελπκάησλ θαη ραξαθηεξηζκψλ θαζψο θαη κηζαιιφδνμσλ
ζέζεσλ» θαη απαγνξεχεη «λα ζίγνληαη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο θαη άιιεο επάισηεο ή αλίζρπξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο» (π.δ.
77/2003). Σν ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειενξαζεο (ΔΡ) πξέπεη θαηαξράο λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηε
ζπλέρεηα λα έρεη ηελ επρέξεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα λα επηβάιεη ηα αλαγθαία πξφζηηκα ζε φπνηα Μ.Μ.Δ. παξαβηάδνπλ ηνλ λφκν.
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κέζσλ επηθνηλσλίαο κε θάπνηνπ είδνπο θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ή κε ηελ
θαηεπζπλφκελε απφ απηά εξκελεία ηεο.

Έκκεζε θαη Μαθξνπξόζεζκε Άζθεζε Επηξξνήο

Μηα παξφκνηα κε ηελ παξαπάλσ ζχλζεηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο κάζεζεο, πνπ αθνξά
ζηελ εηθφλα ησλ κεηαλαζηψλ, παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζηα Μ.Μ.Δ., ζπλεηζθέξεη θαη ζηε
δεκηνπξγία ηεο ζηξεβιήο άπνςεο πνιιψλ αλζξψπσλ γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ θαζψο θαη
ζηε δεκηνπξγία ζεμηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ ή ησλ νκνθπινθίισλ (Eagly,
2005; Eagly et al, 2011). Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ηα Μ.Μ.Δ. -θαη ηδηαίηεξα ηα ειιεληθάπξνέβαιαλ θαη πξνβάιινπλ κε ππνηηκεηηθφ, ζε γεληθέο γξακκέο, ηξφπν ηηο θάζε ινγήο
κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ηηο γπλαίθεο. O ηππηθφο ξφινο πνπ πξνσζνχλ ηα Μ.Μ.Δ. γηα ηε γπλαίθα
είλαη απηφο ηεο εμαξηεκέλεο απφ ηνλ άλδξα, αλ φρη ηνπ ππνρεηξίνπ ηνπ. Παξνπζηάδεηαη ζπρλά
σο ηεξαξρηθά θαηψηεξή ηνπ ζηελ εξγαζία ηεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαηαθέξλεη λα
αλέιζεη θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά, ε γπλαίθα παξνπζηάδεηαη ζπρλά σο λα ην επηηπγράλεη
ρξεζηκνπνηψληαο ηερλάζκαηα ή ηελ εκθάληζή θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο (Gerbner et al, 1986).
Πνιχ έληνλν, εηδηθά ζηελ Διιάδα, είλαη ην θαηλφκελν λα „ρξεψλεηαη‟ -κέζσ
δηαθεκίζεσλ, ζίξηαι θαη ηαηληψλ- ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε γπλαίθα ν ξφινο ηεο αλαηξνθήο ησλ
παηδηψλ θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ζπηηηνχ. Σαπηφρξνλα, ν άλδξαο παξνπζηάδεηαη σο ν
„ζηπινβάηεο‟ ηεο θνηλσλίαο, πνπ ράξε ζηνλ δπλακηζκφ ηνπ θπξηαξρεί ζηα πεξηζζφηεξα πεδία
θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξάζεο. Σν επηθίλδπλν, φκσο, είλαη φηη ηα Μ.Μ.Δ. κε ηηο
ππνηηκεηηθέο γηα ηε γπλαίθα αλαπαξαζηάζεηο θαη αλαθνξέο, εκκέζσο ηηο παξνπζηάδνπλ ζπρλά
σο ζεμνπαιηθά θαη πεηζήληα φξγαλα ησλ αλδξψλ, πξνσζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν εηθφλεο θαη
αμίεο πνπ είλαη πηζαλφ, δπλεηηθά, λα ελζαξξχλνπλ ηελ έκθπιε βία (European Parliament Study,
2013). Παξφκνην ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγή αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη ζηε ζρέζε εμάξηεζεο
ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άληξεο παίδνπλ ελίνηε ζηελ Διιάδα θαη ηα έληππα κέζα (Konstantinidou,
2007).
Δίλαη ζεκαληηθφ ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα επηζεκαλζεί φηη ε βειηίσζε ηεο αλαπαξάζηαζεο
ησλ έκθπισλ ξφισλ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο έκθπιεο βίαο (Boyle, 2005).
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Απφ απηφ θαη κφλν θαηαλννχκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην είδνο θαη ν ηξφπνο ηεο αλαπαξάζηαζεο
ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηα κέζα. Παξφηη ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο
απφςεηο γηα ηε ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηα Μ.Μ.Δ., νη νπνίεο
ηζρπξίδνληαη φηη ηα πξάγκαηα έρνπλ βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ (Gauntlett, 2008), νη
έκθπιεο αληζφηεηεο επηκέλνπλ λα θπξηαξρνχλ ζηα Μ.Μ.Δ., ρσξίο βέβαηα ηα ειιεληθά λα
απνηεινχλ εμαίξεζε (Πεξηνδηθφ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο „Ο Αγψλαο ηεο
Γπλαίθαο‟, ηεχρνο 91, 2014).
Πφζν, φκσο, ην γεγνλφο απηφ πξνάγεη ή ζπληεξεί ηελ έκθπιε βία; Όπσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο δπλεηηθήο καο ζηάζεο έλαληη ησλ παξνπζηαδφκελσλ σο „θαθψλ‟ μέλσλ ή
κεηαλαζηψλ, θαη‟ αλαινγία ηζρχεη φηη φζν πεξηζζφηεξν εθηηζέκεζα ζηελ επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ.,
ηφζν ην ρεηξφηεξν. Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη, φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν κέλνπκε
εθηεζεηκέλνη ζε ηειενπηηθά ή δηαδπθηηαθά εξεζίζκαηα πνπ καο θέξλνπλ ζε επαθή κε κηαλ
επίπιαζηε θαη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ „άιιν‟ θαη ηελ εηεξφηεηα, ηφζν πην πηζαλφ είλαη απηή ε
έθζεζε λα επεξεάζεη καθξνρξφληα ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο. Απηή είλαη θαη ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ θαλαηηθνχ κε ην πεξηζηαζηαθφ θνηλφ ησλ Μ.Μ.Δ. (Gerbner et al, 1986)3. Οη
θαλαηηθνί αθξναηέο θαη ζεαηέο ησλ Μ.Μ.Δ. -αλεμάξηεηα απφ πξνζσπηθά βηψκαηα θαη
αληηζηάζεηο- δέρνληαη απφ απηά έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. Ζ δηαξθήο επαθή ηνπο κε
έλαλ επίπιαζην κηληηαθφ θφζκν ηνχο επεξεάδεη καθξνπξφζεζκα πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ην
πεξηζηαζηαθφ θνηλφ ησλ Μ.Μ.Δ. Όηαλ θάπνηνο εθηίζεηαη θαζεκεξηλά θαη ζπζηεκαηηθά ζε
αξλεηηθέο ζηεξεφηππεο εηθφλεο γηα ηνπο „θαθνχο μέλνπο‟, απηφ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηελ
αληίιεςή ηνπ γη‟ απηνχο. Να παγηψζεη κηαλ αξλεηηθή γλψκε απέλαληί ηνπο.
Όρη ηπραία, νη Έιιελεο έρνπλ ελζηεξληζζεί αξλεηηθά ζηεξεφηππα θαη γλψκε γηα αξθεηέο
νκάδεο κεηαλαζηαηψλ θαη μέλσλ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο Αιβαλνχο, ηνπο Σνχξθνπο θαη γεληθά ηνπο
κνπζνπικάλνπο. Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζε ηζηνξηθνχο ιφγνπο αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ηα
ειιεληθά Μ.Μ.Δ. θαιιηεξγνχλ απηέο ηηο ηδέεο θαη ηηο επηηείλνπλ είηε κέζσ πξνβνιήο
εζληθηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ είηε κέζσ ππεξβνιηθήο πξνβνιήο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ εθ
κέξνπο ησλ μέλσλ. Απηφ απνηεινχζε κηα πάγηα πξαθηηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000,

3

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ψζηε λα κελ απνδνζνχλ αβίαζηα θαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ρξφλν έθζεζεο ζηα ΜΜΔ ε δεκηνπξγία
πξνθαηαιήςεσλ ή ε εθδήισζε ζεμηζηηθήο ή ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηεο
πξφζιεςεο ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ, ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ θαη ηεο εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία κπνξεί λα εμαξηάηαη θαηά βάζε θαη
απφ άιινπο παξάγνληεο, π.ρ. ςπρνινγηθνχο. Μήπσο απηφο ή απηή πνπ αλαιψλεη θαζεκεξηλά ηνλ ρξφλν ηνπ/ηεο ζην δηαδίθηπν ή ζηελ ηειεφξαζε,
παξνπζηάδεη κηα πξνυπάξρνπζα ςπρνπαζνινγία, ε νπνία ζπληζηά πξσηεχνληα ιφγν ζηε δηακφξθσζε ζηάζεο θαη εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο;
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ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο Αιβαλνχο (Lazaridis et al, 1999 & 2002). Καη απηή ε πξαθηηθή δελ
νδήγεζε κφλν ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ παγηνπνίεζε ηνπ ζηεξενηχπνπ ησλ „επηθίλδπλσλ
Αιβαλψλ‟ αιιά θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη ζηνλ απνθιεηζκφ
ηνπο απφ δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο δσήο (Kiprianos et al, 2003). Ζ
επηθπιαθηηθφηεηα, πάλησο, κε ηελ νπνία νθείινπκε λα αληηκεησπίδνπκε ηε δηαηχπσζε
γεληθεπκέλσλ επηπηψζεσλ ηεο έθζεζεο ζηα Μ.Μ.Δ. είλαη δεδνκέλε. Αηηηνινγείηαη δε, γηα άιιε
κηα θνξά, απφ ηελ πνιππαξαγνληηθφηεηα ησλ αηηίσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην είδνο ηήο ππφ κειέηε
αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ ελδερνκέλσο εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη πνιινί Έιιελεο
έρνπλ εμαηξεηηθά ζεηηθή άπνςε γηα κεηαλάζηεο ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπλ πξνζσπηθά (Kiprianos
et al, 2003).
Παξφια απηά, ε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή αξλεηηθψλ εηθφλσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
αλζξψπσλ νδεγεί πηζαλφηαηα ζηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπο, φπσο απνδεηθλχεη ε δηαξθήο πξνβνιή
αξλεηηθψλ εηθφλσλ γηα ηνπο αθξνακεξηθαλνχο ζηηο ΖΠΑ (Fiske, 1996). Ο ζηηγκαηηζκφο απηφο,
είλαη δπλαηφλ -φηαλ ζπληξέρνπλ θαη άιιεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο- λα
δηεπθνιχλεη ή λα επηηείλεη αθφκε θαη ηελ εθδήισζε ξαηζηζηηθήο βίαο, γεγνλφο, άιισζηε, ην
νπνίν δηαπηζηψλνπκε λα ζπκβαίλεη ζπρλά ζηηο ΖΠΑ. Σν θαηλφκελν απηφ εμεγείηαη κέζσ ηεο
ζεσξίαο „priming‟. Ζ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη ηα
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα λα εξλελεχζεη ην πψο έλα βίαην
ππφβαζξν, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο θαη επηζεηηθνί ραξαθηεξηζκνί πνπ απνδίδνληαη
ζπζηεκαηηθά απφ ηα Μ.Μ.Δ. ελαληίνλ ησλ ίδησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, είλαη ζε ζέζε λα
ελεξγνπνηήζνπλ βίαηεο ζπκπεξηθνξέο (Bushman, 1998).
Σα Μ.Μ.Δ. έρνπλ πνιινχο ηξφπνπο λα „θαηαζθεπάδνπλ‟ κηαλ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα,
γεκάηε κε αληηζεηηθά ζρήκαηα „θαιψλ‟ θαη „θαθψλ‟ θαη λα δεκηνπξγνχλ ή θαη λα αλαπαξάγνπλ
θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην επηηχρνπλ θαη κε πην έκκεζνπο θαη
αλεπαίζζεηνπο ηξφπνπο απφ ην λα καο παξνπζηάδνπλ απιντθέο αλαπαξαζηάζεηο καληρατζηηθνχ
ηχπνπ. Δθηφο απφ ηελ επίπησζε ησλ εκθαηηθψλ αλαθνξψλ (Priming Effect) ησλ Μ.Μ.Δ., πνπ
πεξηέγξαςα παξαπάλσ, ζπρλφ θαηλφκελν είλαη ε ιεγφκελε „πιαηζίσζε‟ (Framing) ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ γεγνλφησλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο αηδέληαο ησλ εηδήζεσλ (AgendaSetting Effect). Σα κέζα δελ αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θαζνξίδνπλ ηελ „εκεξήζηα δηάηαμή ηνπο‟ φρη
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εηθή θαη σο έηπρε αιιά πιεξψληαο θάπνηα θξηηήξηα. Οη εηδήζεηο ησλ κέζσλ πεξηγξάθνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν απνδέθηεο λα εμσζείηαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε
εξκελεία ηεο. Σν „πιαίζην‟ (frame) κέζα ζην νπνίν πξνβάιιεηαη ε είδεζε εθκαηεχεη ηελ
θαηαλφεζε ηεο είδεζεο θαη, ελ ηέιεη, ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Shah et al, 2009). Καηά ηε γλψκε
κνπ, φιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο ησλ Μ.Μ.Δ. (Priming, Framing, Agenda-Setting) απνηεινχλ
πηπρέο ελφο εληαίνπ αιιά πνιχκνξθνπ θαη ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ επηξξνήο ησλ κέζσλ (Weaver,
2007). πλαπαξηίδνπλ ηελ έκπξαθηε δπλαηφηεηα ηνπο γηα κηα έκκεζε θαηαζθεπή θαη
θαιιηέξγεηα πξνθαηαιήςεσλ θαη δηαθξίζεσλ. Γη‟απηφ θαη ζεσξψ -θαη σο ηέηνηεο ηηο αλαιχσ
εδψ- φηη νη ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο πηπρέο απιψο κηαο επξχηεξεο ζεψξεζεο
ηνπ ξφινπ ησλ Μ.Μ.Δ.
Γηαηί, φκσο, ηα Μ.Μ.Δ. ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ηνπο θαη ζηελ „πιαηζίσζε‟ ησλ
εηδήζεψλ ηνπο είζηζηαη λα κεξνιεπηνχλ ππέξ κηαο θπξίαξρεο πιεηνλφηεηαο ή ηεο εζσνκάδαο θαη
λα ζηξέθνληαη εηο βάξνο ησλ κεηνλνηήησλ, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ εμσνκάδσλ ελ γέλεη;
Ση απάληεζε δίλεη ε παξνχζα ζχλζεηε θαη δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ Μ.Μ.Δ.
ζηε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ;
Ζ αλα-θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπληειείηαη κεξνιεπηηθά, φρη γηαηί απιψο ηα
Μ.Μ.Δ. είζηζηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηα πθηζηάκελα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ηηο αληηζέζεηο
εζσνκάδαο-εμσνκάδαο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ λα είλαη αξεζηά. Οθείινπκε ζαθψο λα
ππνγξακκίζνπκε ηελ επηδίσμε ηνπ θέξδνπο ζε κηαλ αληαγσληζηηθή αγνξά θαη φ,ηη απηφ
ζπλεπάγεηαη. Σα εηαηξηθά ζπκθέξνληα δεκηνπξγνχλ δεκνζηνγξαθηθέο πξαθηηθέο, ζεζκηθέο
ζπλήζεηεο θαη επαγγεικαηηθά ηδενινγήκαηα. Ζ πξνλνκηνχρνο πξφζβαζε ζηα Μ.Μ.Δ. ζεζκψλ
θαη αλζξψπσλ κε επηξξνή είλαη δεδνκέλε. Ζ θπξίαξρε επίδξαζε ηνπ εθάζηνηε εζληθνχ
θξνλήκαηνο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ ην αθνινπζνχλ, επίζεο. Ζ επηδίσμε ηνπ θέξδνπο
επηηάζζεη ηε δεκνζηνγξαθηθή έκθαζε ζε αξλεηηθά θαη δξακαηνπνηεκέλα γεγνλφηα δνζκέλα ππφ
ηελ νπηηθή κηαο κεζαίαο θπξίαξρεο ηάμεο, ε νπνία έρεη ηελ ηάζε λα ηα πηνζεηεί κάιινλ άθξηηα
(Robinson and Levy, 1986; Graber, 1984). Σα κέζα „πσινχλ‟ επθνιφηεξα -θαη άξα κε
κεγαιχηεξν δηαθεκηζηηθφ φθεινο- αξλεηηθά γεγνλφηα, θαη εηδηθά αλαπαξαζηάζεηο ή εηδήζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ „άιινλ‟, ηνλ δηαθνξεηηθφ. Απηέο απνηππψλνληαη πην εχθνια ζηε κλήκε ηνπ
θνηλνχ (Rothbart, 1981). Όια απηά δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ „πξντφληνο‟.
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Δπίζεο, πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη δεκνζηνγξάθνη -εηδηθά ζηελ
Διιάδα- είλαη κέιε ηεο θπξίαξρεο εζσνκάδαο θαη, άξα, εξκελεχνπλ ζπρλά ηε δηαθνξεηηθφηεηα
σο θάηη απφθνζκν θαη μέλν. Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξεο κεηνλφηεηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ
ηελ εξγαηηθή ηάμε, έρνπλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζε ηζρπξνχο ζεζκνχο θαη κεησκέλε πνιηηηθή
επηξξνή. Ζ έιιεηςε αληηπξνζψπεπζεο ησλ κεηνλνηήησλ ζηηο ηάμεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη
έθδειε θαη απνηππψλεηαη σο άγλνηα θαη πξνθαηάιεςε γηα ηνλ „άιιν‟ ζηηο ζρεηηθέο
δεκνζηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο. Όια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ έλα πεξίπινθν, ηδενινγηθά
θνξηηζκέλν ππφζηξσκα, πνπ ελδπλακψλεη ηα θπξίαξρα ηδενινγήκαηα (Hall et al, 1980), εζληθά
θαη θπιεηηθά, θαη επηηείλεη ηελ αξλεηηθή, απφ ηελ πιεπξά ησλ κέζσλ, θάιπςε γεγνλφησλ θαη
εηδήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε κεηνλφηεηεο θαη ζε θάζε ινγήο μέλνπο (van Dijk, 1989).
Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε δηαρξνληθή θάιπςε απφ ηα ειιεληθά Μ.Μ.Δ. ηεο θάζεο ηνπ
Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο πνπ νδήγεζε ζηελ ηνπξθηθή θαηνρή, ε απαξρή ηεο νπνίαο παγίσο
απνζπλδέεηαη απφ ην πξνεξρφκελν εμ Διιάδνο πξαμηθφπεκα θαηά ηνπ Μαθαξίνπ. Σν εζληθφ
αθήγεκα ζηελ θπξίαξρε κνξθή ηνπ αδπλαηεί λα αλερηεί ζθηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο απιντθήο εηθφλαο ησλ „θαιψλ‟, ζε θάζε
πεξίπησζε, Διιήλσλ θαη ησλ ζηεξενηππηθά „θαθψλ‟ Σνχξθσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ
θάιπςε ηεο θξίζεο ησλ Ηκίσλ απφ ηα ειιεληθά Μ.Μ.Δ. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίπησζε απηή
είλαη ε αλάδεημε, απφ ειιεληθφ θαλάιη, ηνπ θαηά ηα άιια αζήκαληνπ ζπκβάληνο ηεο
πξνζάξαμεο ελφο ηνπξθηθνχ πινίνπ ζηα αβαζή χδαηα ησλ Ηκίσλ ζε „ςεπδνγεγνλφο‟ ή, ζηελ
θαιχηεξε πεξίπησζε, ζε media-event, δειαδή ζε „είδεζε‟ πνπ δελ ζα ππήξρε θαλ, αλ δελ
εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ησλ Μ.Μ.Δ. (Boorstin, 1962; Funkhouser and Shaw, 1990). Tν
πξφβιεκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, βέβαηα, είλαη φηη ε δέζε θαη ην θίλεηξν γηα αχμεζε ηεο
ηειεζέαζεο, ηελ νπνία αθνινχζεζε ε ζηαδηαθή εκπινθή φισλ ζρεδφλ ησλ ειιεληθψλ θαη
ηνπξθηθψλ κέζσλ, νδήγεζε ζε εζληθηζηηθφ παξνμπζκφ θαη παξ‟ νιίγνλ ζε γεληθεπκέλε πνιεκηθή
ζχγθξνπζε (Μαπξνγέλεο, 2008).

Πξνηάζεηο γηα ηελ Εμηζνξξόπεζε ηεο Επηξξνήο ησλ Μ.Μ.Ε.: ηόρνη, Αληηδξάζεηο θαη Πεξηνξηζκνί
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ηελ ππαξθηή ζχλδεζε ηεο επηξξνήο ησλ
Μ.Μ.Δ. κε ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ,
ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, ησλ μέλσλ θαη νηνπδήπνηε θαίλεηαη λα παξεθθιίλεη απφ ηα θνηλσληθά
θαη εζληθά πξφηππα, εγείξεηαη ην εξψηεκα αλ θαη ηη είδνπο πεξηνξηζκνί δένλ λα ηίζεληαη ζηα
κελχκαηα πνπ εθπέκπνπλ ηα κέζα. Σν εξψηεκα απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη
γλσξίδνπκε πσο -φηαλ ζπληξέρνπλ θαη αξθεηέο άιιεο πξνυπνζέζεηο- ε επηξξνή ησλ κέζσλ
κπνξεί λα ζπληείλεη ζηελ εκθάληζε έκθπιεο θαη ξαηζηζηηθήο βίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη δεκνθξαηίεο, πθίζηαηαη έλα θαηάιιειν λνκηθφ πιέγκα πνπ ξπζκίδεη ηε
ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ θαη απνζθνπεί ζην λα ηα απνηξέςεη απφ ηε δηάδνζε αξλεηηθψλ εηθφλσλ
θαη ζηάζεσλ απέλαληη ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη αλζξψπνπο. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ
Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε4. Δθηφο απφ ηα επηκέξνπο
πξνβιήκαηα κε ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αξκφδησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ
ζηελ Διιάδα, ην βαζηθφ πξφζθνκκα -πνπ αθπξψλεη ηελ ηζρχ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ξχζκηζεο- είλαη ε αδπλακία λα εθαξκνζηεί ν λφκνο ζηελ πξάμε. Απηφ
εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηε γεληθά αξλεηηθή παξνπζίαζε ηεο εηθφλαο ησλ κεηαλαζηψλ ζηε
ρψξα αιιά θαη ηελ εηδεζενγξαθηθή θάιπςε ηεο πξφζθαηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, φπνπ ηα
δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχζαλ θαηαθχγην, απνζησπνχληαλ ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ
νη ίδηνη παξνπζηάδνληαλ ζπλήζσο σο επηθίλδπλα θαη ελ δπλάκεη θαθνπνηά ζηνηρεία (Πάληδνπ,
2013).
Έλα πξψην βήκα γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζα ήηαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηαξράο φια
ηα Μ.Μ.Δ. λφκηκα θαη λα ππφθεηληαη ζηνπο ειέγρνπο ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Απηφ ζα
έπξεπε λα εθαξκνζηεί φρη κφλν ζηα κέζα εζληθήο εκβέιεηαο αιιά θαη ζηα ηνπηθά. Δθεί, ε
θαηάζηαζε κνηάδεη λα είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλεμέιεγθηε σο πξνο ηελ αλακεηάδνζε
δηραζηηθψλ θαη κηζαιιφδνμσλ κελπκάησλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα λέα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, φπνπ θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ λφκνπ
είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο.

4

Σα έληππα κέζα ζηελ Διιάδα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε απφ ηα ππφινηπα κέζα πξνζηαζία, φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ιφγνπ.
Ο έιεγρνο ζην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληνο θαη αθνξά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εγείξεηαη ηδηαίηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ ή πξέπεη λα
εμεηαζηεί ελδερφκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο άιινπ ή άιισλ. Αληίζεηα, ηα ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο ππφθεηληαη -ζεσξεηηθά
πάληνηε- ζε έιεγρν πεξηερνκέλνπ, ηνλ νπνίν εγγπάηαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε Αλεμάξηεηε Αξρή ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ). Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ απηψλ, επηδεηθλχεη θάπνηα επαηζζεζία επί ηεο αξρήο
πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη ζεβαζηή ε δηαθνξεηηθφηεηα (Γαδάθεο, πξξή θαη Σάθεο, 2014).
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Πξαθηηθά, έλα άκεζν κέηξν πξνο ηελ άκβιπλζε αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ σο πξνο ηνπο
κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο ζα ήηαλ λα παχζνπλ λα ηνπο απνδίδνληαη αξλεηηθνί
ραξαθηεξηζκνί, φπσο „ιαζξαίνη‟ θαη „παξάλνκνη‟, εθ‟ φζνλ απηνί πνπ αηηνχληαη άζπιν νχηε
παξάλνκα νχηε άηππα πξάηηνπλ. Σέηνηεο αλαθνξέο επηδεηλψλνπλ ηελ επάισηε θαηάζηαζε ζηελ
νπνία βξίζθνληαη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο θαη νδεγνχλ έηη πεξαηηέξσ ζηνλ ζηηγκαηηζκφ
ηνπο θαη ζηελ αδπλακία θνηλσληθήο έληαμεο θαη λνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπο. Αληίζεηα, ζχκθσλα
κε ηα λνκηθά δεζκεπηηθά θείκελα πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο5, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
κεηαρεηξίδεηαη κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ θαη ηνπο πξφζθπγεο αιιά θαη ηνπο κεηαλάζηεο.
Μνινλφηη ζην παξφλ θείκελν πξνηείλσ αλαθαλδφλ ηνλ έιεγρν ησλ κηζαιιφδνμσλ
κελπκάησλ ησλ Μ.Μ.Δ σο κέζνλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο πξνθαηαιήςεσλ πξνο ηηο επάισηεο
θνηλσληθέο νκάδεο, δελ είλαη δεδνκέλε ε ζπκθσλία κεηαμχ φισλ ησλ ζεσξεηηθψλ φηη ν έιεγρνο
απηφο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ. Ο R.Dworkin, θεξεηπείλ, ππνζηεξίδεη
φηη ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ή απνθιεηζκνχ ηνπ ξαηζηζηηθνχ, απαμησηηθνχ θαη δπζθεκηζηηθνχ
γηα νκάδεο ζπλαλζξψπσλ καο ιφγνπ απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ηα Μ.Μ.Δ. ζπληζηά κηαλ
αλεπηζχκεηε ινγνθξηζία (Dworkin, 2006; Dworkin, 2009). Σν βαζηθφ ηνπ επηρείξεκα είλαη φηη,
φρη κφλνλ ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο είλαη αδηαπξαγκάηεπην νηθνπκεληθφ δηθαίσκα, πνπ έρεη
θαηαθηεζεί απφ ηνλ πνιηηηζκφ καο, αιιά θαη φηη φζν δπζάξεζηνη θαη ρνληξνθνκκέλνη θη αλ είλαη
νη δεκφζηνη ραξαθηεξηζκνί ελαληίνλ άιισλ, ε δπλαηφηεηα λα εθθέξνληαη δεκνζίσο –αθφκε δε
θαη ιφγηα κίζνπο- είλαη πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο
απνζηψπεζεο ή ηεο ινγνθξηζίαο ηνπο. Ο Dworkin δελ ηάζζεηαη, θπζηθά, ππέξ ηεο φπνηαο
ρξεζηκφηεηαο ηεο δηαηχπσζεο ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ απηνχ θαζαπηφλ. ηνλ ππξήλα ηνπ
επηρεηξήκαηφο ηνπ βξίζθεηαη ε εξκελεία ηεο λνκηκνπνίεζεο ζηε ζέζπηζε λφκσλ θαζψο θαη ηεο
ππνρξέσζεο ηεο ηήξεζήο ηνπο. Καηά ηνλ Dworkin, ν ζεβαζκφο ζηελ ηζρχ ησλ λφκσλ απνξέεη
απφ ην γεγνλφο φηη ζηε καθξά δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, πνπ απνηειεί πξφδξνκν ηεο
ςήθηζήο ηνπο, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα φισλ -αθφκε θαη ησλ ξαηζηζηψλ- λα
δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη, θαηά κίαλ έλλνηα, λα „ζπλδηακνξθψζνπλ‟ ην εζηθφ
πεξηβάιινλ πνπ ηνπο παξάγεη. Μφλνλ έηζη ε ζέζπηζε θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ λνκηκνπνηνχληαη
δεκνθξαηηθά ζηα κάηηα φισλ ησλ πνιηηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή ινγνθξηζίαο ηνπ

5

Π.ρ. ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο.
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δεκνζίνπ ιφγνπ, ηνλ νπνίν ζε κεγάιν βαζκφ εθθξάδνπλ θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ηα Μ.Μ.Δ.,
ππνζθάπηνληαη νη αμίεο θαη ε αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ. Καη
απηφ, ηζρπξίδεηαη ν Dworkin, ζα ιεηηνπξγνχζε ηειηθά ππέξ ησλ αλειεχζεξσλ θαη ξαηζηζηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ζηάζεσλ.
ηελ έλζηαζε απηή ηνπ Dworkin γηα πεξηνξηζκφ ή έιεγρν ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ
δεκφζηνπ ιφγνπ κηζαιινδνμίαο, ν αληίινγνο είλαη φηη ηα λνκηθά φξηα πνπ (πξέπεη λα) ηίζεληαη
ζηα Μ.Μ.Δ. νθείινπλ θαηαξρήλ λα κελ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Δίλαη
αλαγθαίν λα επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζηαζία καο απφ ξαηζηζηηθά, ζεμηζηηθά, μελφθνβα θαη
αλάινγα πξνζβιεηηθά θαη ππνηηκεηηθά κελχκαηα πνπ έκκεζα ή άκεζα ππνδαπιίδνπλ ή
πξνθαινχλ ηε βία. Ωο γλσζηφλ, ζηηο πνιηηηθά θηιειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο πνπ
ζέβνληαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, ε αλζξψπηλε ειεπζεξία δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, εθηφο αλ
παξαβηάδεη ή ζέηεη ζε άκεζν θίλδπλν ηελ ειεπζεξία ηνπ άιινπ (J.S.Mill in Robson, 1977). Ο
πεξηνξηζκφο ησλ ξαηζηζηηθψλ κελπκάησλ θαζψο θαη απηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ έκθπιε βία δελ
είλαη, ινηπφλ, θπξίσο δήηεκα πξνάζπηζεο κηαο ρξεζηήο θαη θαιά νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο νχηε
δήηεκα πνιηηηθήο αηζζεηηθήο, φπσο κέξνο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Waldron δηαηείλεηαη
(Waldron, 2010).
Όπσο είδακε παξαπάλσ, ππάξρεη κηα γεληθή ζπκθσλία ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φηη
θαηά ην κάιινλ θαη ήηηνλ -ελδερνκέλσο κέζσ ελφο πεξίπινθνπ εξκελεπηηθνχ κεραληζκνχ- ηα
ξαηζηζηηθά θαη κηζαιιφδνμα κελχκαηα ησλ Μ.Μ.Δ. ζπλδένληαη, ηνπιάρηζηνλ έκκεζα, κε ηε
δηάρπζε θαη ηελ αχμεζε ηεο βίαο. πκθσλψ, ινηπφλ, πξνζσπηθά, κε ην ππφινηπν κέξνο ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Waldron, πνπ ππνγξακκίδεη φηη ε αμηνπξέπεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ
επάισησλ θπξίσο νκάδσλ απέλαληη ζηα θαθφβνπια, κνρζεξά θαη ξαηζηζηηθά κελχκαηα ηεο
καδηθήο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα πξναζπίδνληαη σο δεκφζην αγαζφ (ibid.). Θα πξφζζεηα,
κάιηζηα, φηη ζα ήηαλ θαιφ λα δηαθπιάζζνληαη σο κέξνο ηεο δηθήο ηνπο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, κε
ηε ζεηηθή, βέβαηα, έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο (Berlin, 1969). Γηαηί, αλ ζηε δεκφζηα
ζθαίξα, πνπ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέζα, εκθηινρσξήζνπλ ξαηζηζηηθά
θαη αθξαία κελχκαηα, ηφηε ελδέρεηαη λα απεηιεζεί ε αζθάιεηα θαη ε αθεξαηφηεηα κειψλ ηεο
θνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, ηα κέιε απηά ζηεξνχληαη κέξνο ηεο δηθήο ηνπο ειεπζεξίαο λα
πξάηηνπλ, λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ αλεκπφδηζηα. Απηφ, θαηά ηε γλψκε κνπ, δηθαηνινγεί θαη
απφ ηελ πιεπξά κηαο θηιειεχζεξεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζέβεηαη ην αγαζφ ηεο ειεπζεξίαο φισλ
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ησλ κειψλ ηεο, ηελ επηβνιή λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε κεηάδνζε κηζαιιφδνμνπ θαη ξαηζηζηηθνχ
ιφγνπ.
Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζηνλ λνκηθφ πεξηνξηζκφ ησλ αθξαίσλ κελπκάησλ
γηα ηα νπνία ζπδεηάκε, θαη φηη ν λφκνο εθαξκφδεηαη θαη θαζίζηαηαη ζεβαζηφο. Αθφκε θαη ζ‟
απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ζα επηιπφηαλ ζηελ νιφηεηά ηνπ ην πξφβιεκα ηεο θαηαζθεπήο θαη
αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ απφ ηα Μ.Μ.Δ. Καη ην πξφβιεκα δελ
επηιχεηαη, δηφηη, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ. είλαη θπξίσο έκκεζε
θαη καθξνρξφληα, ελψ ζπρλά αζθείηαη κέζσ ππφξξεησλ κελπκάησλ. ηε καδηθή επηθνηλσλία δελ
έρνπκε κφλνλ αθξαίεο εθθξάζεηο θαη κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, έρνπκε κηαλ πνηθηιφηξνπε
θαηαζθεπή ξφισλ θαη έκκεζσλ ζηεξενηχπσλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο, ηνπο αιινεζλείο θαη ηνπο
αιιφζξεζθνπο, ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο νκνθπιφθηινπο. Καη απηφ δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν κε
λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Έλαο ηξφπνο, ν νπνίνο ζα θαζηζηνχζε δπλαηή ηε βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο -φπσο ππνδεηθλχεη ε δηεζλήο εκπεηξία- είλαη ε πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζεηηθήο (ή
ηνπιάρηζηνλ απαιιαγκέλεο απφ ζηεξεφηππα) απεηθφληζεο ησλ επάισησλ νκάδσλ, νη νπνίεο
ππφθεηληαη ζπλήζσο ζε δηαθξίζεηο. Έλα είδνο „ζεηηθήο δξάζεο‟ (affirmative action) ζε ρψξεο
φπσο ε Διιάδα, ζα ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα λα εμηζνξξνπεζεί ε ζπλήζεο δηάρπζε
αξλεηηθψλ εηθφλσλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα επεξεάδνπλ θαη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα κεηαβάινπλ ηε ζηάζε ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ πξνο ηηο επάισηεο, εηδηθά, φηαλ
απεπζχλνληαη ζε παηδηά (Gorn et al, 1976). Δίλαη εληππσζηαθφ φηη νη ζεηηθέο εηθφλεο πνπ
εθπέκπεη ε καδηθή επηθνηλσλία γηα κηα θνηλσληθή νκάδα, δελ επεξεάδνπλ κφλνλ ηελ εληχπσζε
πνπ έρνπλ γη‟ απηήλ νη ππφινηπνη άλζξσπνη αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ απηνεηθφλα ησλ κειψλ ηεο
θνηλσληθήο νκάδαο (Lowery and DeFleur, 1995). ε φηη αθνξά ζηηο δηαθξίζεηο ησλ Μ.Μ.Δ.
έλαληη ησλ γπλαηθψλ, νη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη ππέξ ησλ
απαγνξεχζεψλ ηνπο. Τπάξρνπλ κεξηθέο κφλνλ πξσηνβνπιίεο κε ηε κνξθή νδεγηψλ πνπ
ελζαξξχλνπλ ηελ πξνβνιή ζεηηθψλ -ή ηνπιάρηζηνλ ξεαιηζηηθψλ- πξνηχπσλ γηα ηηο γπλαίθεο, ζηηο
νπνίεο νη επαγγεικαηίεο ησλ κέζσλ κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη. Σέηνηνπ είδνπο δξάζεηο
πξνηείλνληαη αλεπηθχιαθηα πξνο κίκεζε (European Parliament Study, 2013).
Δπηπξνζζέησο, εκθαηηθή είλαη ζηελ Διιάδα ε απνπζία ηεο αληηπξνζψπεπζεο επάισησλ
νκάδσλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ „ππισξψλ‟ ησλ εηδήζεσλ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο
ζεκαηνινγίαο, δειαδή κεηαμχ ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Καη νη γπλαίθεο είλαη ζαθψο
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ππνεθπξνζσπνχκελεο ζε ζέζεηο θχξνπο θαη επζχλεο ζηα ειιεληθά Μ.Μ.Δ. (European Institute
for Gender Equality, 2013). Δίλαη βέβαην, φηη αλ εκθαλίδνληαλ πεξηζζφηεξνη δεκνζηνγξάθνη απφ
επάισηεο νκάδεο, ηα πξάγκαηα ζηελ απεηθφληζε ησλ νκάδσλ απηψλ ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα
(van Dijk, 1989). Μπνξνχκε, φκσο, λα ζεκεηψζνπκε φηη, γεληθά, ε δεχηεξε θαη ηξίηε γεληά
κεηαλαζηψλ είλαη πεξηζζφηεξν νξαηή γηα ηα ειιεληθά Μ.Μ.Δ., κε απεηθφληζε ζαθψο θαιχηεξε
απφ απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ ζηνπο πξφζθπγεο ή ζηνπο λένπο κεηαλάζηεο. Απηφ, πάλησο,
αθνξά ζπλήζσο εηδηθέο εθπνκπέο, δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν θαη ζην δηαδίθηπν, θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο θαη ιηγφηεξν δειηία εηδήζεσλ (Γαδάθεο, πξξή, Σάθεο, 2014).
Όπσο είδακε, είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθνο ν ξφινο ησλ Μ.Μ.Δ. ζηελ αλαπαξαγσγή
θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κελπκάησλ ηνπο
κε ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο. Μέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο απιντθφηεηαο πξνεγνχκελσλ θαη
πθηζηάκελσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε καδηθή επηθνηλσλία θαη κέζσ ηεο ζχλζεζεο
επηρεηξεκάησλ πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, πξνηάζεθε κηα
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, έλα ζπλζεηηθφ κνληέιν θαηαλφεζεο ηνπ ξφινπ ησλ κέζσλ ζηε
δεκηνπξγία αξλεηηθψλ εηθφλσλ πνπ πιήηηνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Ζ πεξηπινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ κάο ψζεζε ζην λα επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζηε
ζπκβνιή ησλ κέζσλ ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα
εθδήισζεο δηαθξίζεσλ -θαη ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα νδεγήζνπλ ζηε ξαηζηζηηθή βία- θαη
ιηγφηεξν ζηελ απεπζείαο πξφθιεζε ησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ απηψλ θαζαπηέο. Ζ αλάγθε γηα
πεξαηηέξσ, πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε θαη εκβξηζή έξεπλα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο επηπηψζεηο
ησλ ειιεληθψλ Μ.Μ.Δ. είλαη επηηαθηηθή.
ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα Μ.Μ.Δ. απνηεινχλ θαζξέπηε ηεο θνηλσλίαο, θαη φζν νη
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ -πνπ απνηειεί θαη ην ελ δπλάκεη θνηλφ ηνπο- δελ
βειηηψλνληαη, ηφζν ε νξγάλσζε θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ ζα ρσιαίλεη. Σν δήηεκα
πνπ ηίζεηαη είλαη φηη ηα Μ.Μ.Δ. έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αζθνχλ ηζρπξή επηξξνή ζηε
ζπγθξφηεζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ.
Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ην δεηνχκελν είλαη λα αζθήζνπλ ηα ίδηα ηελ αξκφδνπζα επηξξνή ψζηε λα
ακβιπλζνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη λα βειηησζεί ε εηθφλα ηνπ θνηλνχ έλαληη ησλ επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ. ε πξψην ζηάδην, απνηειεί αδήξηηε αλάγθε ην λα παχζνπλ λα
αληαλαθινχλ, λα κεγεζχλνπλ θαη λα δηαρένπλ θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, νη νπνίεο
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επηδεηλψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο πνιιψλ ζπλαλζξψπσλ καο. Οη ζθέςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην
παξφλ θείκελν απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μ.Μ.Δ., ηνπ
πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν αλήθνπλ, θαζψο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή
θαηαζθεπή ηεο πξνθαηάιεςεο. Ζ θαηαλφεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ πηνζέηεζε ίζσο
θάπνησλ απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ, ζα κπνξνχζε λα
ζπλεηζθέξεη ψζηε λα βειηησζεί ην πιαίζην δενληνινγίαο ηεο ειιεληθήο καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη
λα αλαδεηρζεί ν ξφινο πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα δηαδξακαηίζεη ζηελ πξνάζπηζε ηεο θνηλσληθήο
εηξήλεο.
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