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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
52 ΜΜΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:  
ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΙΩΝ

Η έκφραση «νέα μέσα» άρχισε να χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1960, για να 
συμπεριλάβει ένα αυξανόμενο και ολοένα πιο ποικιλόμορφο σύνολο εφαρμοσμένων τε-
χνολογιών επικοινωνίας. Οι επιμελητές του The Handbook of New Media (Lievrouw and 
Livingstone, 2006) επισημαίνουν τις δυσκολίες τού να οριστεί επακριβώς τι περιλαμβά-
νουν τα «νέα μέσα». Οι ίδιοι επιλέγουν να τα ορίσουν με σύνθετο τρόπο, συνδέοντας τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ / ICT) με τα σχετικά τους κοινωνικά 
πλαίσια, συγκεντρώνοντας έτσι τρία στοιχεία: τεχνολογικά αντικείμενα και μέθοδοι· δρα-
στηριότητες, πρακτικές και χρήσεις· και κοινωνικές ρυθμίσεις και οργανισμοί που δια-
μορφώνονται γύρω από τις μεθόδους και τις πρακτικές. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο 
ίδιος εν πολλοίς ορισμός ισχύει και για τα «παλιά μέσα», παρόλο που τα αντικείμενα, οι 
χρήσεις και οι ρυθμίσεις διαφέρουν. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των «νέων 
μέσων», τα κυριότερα φαίνεται να είναι η δυνατότητα μεταξύ τους διασύνδεσης, η προ-
σβασιμότητά τους σε μεμονωμένους χρήστες ως αποστολείς ή/και λήπτες, η διαδραστικό-
τητά τους, οι πολλαπλές χρήσεις τους και ο ανοικτού τύπου χαρακτήρας τους, καθώς και 
το ότι είναι παρόντα παντού. Άλλος ένας πολύ σημαντικός δείκτης για τα νεότερα αυτά 
μέσα είναι η σύγκλιση που τα χαρακτηρίζει, από την άποψη ότι αναμειγνύουν σε όλο και 
μεγαλύτερο βαθμό διαφορετικά μέσα ‒ στο υλικό, το λογισμικό, στη μορφή και στο περι-
εχόμενο, όπως και στην καθημερινή τους χρήση. Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που 
η διάκριση «παλιό» έναντι «καινούργιου» είναι δύσκολο να υποστηριχθεί.

Το πρώτο που μας απασχολεί στο βιβλίο αυτό είναι τα μέσα και η μαζική επικοινωνία· 
το συγκεκριμένο αντικείμενο συνδέεται στενά με τα παλιά μέσα, και μοιάζει έτσι να κα-
θίσταται παρωχημένο, λόγω των νέων μέσων. Ωστόσο, όπως ήδη επισημάνθηκε, η μαζική 
επικοινωνία δεν είναι μια διαδικασία που περιορίζεται στα μαζικά μέσα, ούτε βρίσκεται 
αναγκαστικά σε παρακμή. Οι τεχνολογίες των νέων μέσων υποστηρίζουν και δραστηριό-
τητες μαζικής επικοινωνίας, και από πολλές απόψεις εντείνουν τους προβληματισμούς για 
τον ρόλο και τον αντίκτυπο των μαζικών μέσων και της μαζικής επικοινωνίας στην κοινω-
νία. Το κλειδί για την τεράστια δύναμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μηχανής επικοι-
νωνίας ‒και της τεχνικής των υπολογιστών ως επικοινωνιακής τεχνικής‒ βρίσκεται στη 
διαδικασία της ψηφιοποίησης, που δίνει τη δυνατότητα πληροφορίες κάθε είδους και σε 
κάθε μορφή να μεταφέρονται με την ίδια αποτελεσματικότητα και χωρίς ιεράρχηση. Κατ’ 
αρχήν, δεν υπάρχει πια καμία ανάγκη για τα πολλά διαφορετικά μέσα που περιγράψαμε, 
εφόσον μπορούν όλα να συμπεριληφθούν στο ίδιο δίκτυο επικοινωνίας και κέντρο λήψης, 
που θα είναι ένας υπολογιστής (είτε στο σπίτι, είτε ένα έξυπνο τηλέφωνο, για παράδειγ-
μα). Παράλληλα με τις τεχνολογίες που βασίζονται στον υπολογιστή, υπάρχουν και άλλες 
καινοτομίες που έχουν μεταβάλει σ’ έναν βαθμό κάποιες πλευρές της μαζικής επικοινω-
νίας (Carey, 2003). Ενώ υποστηρίζουν κυρίως την εξατομικευμένη μαζική επικοινωνία, οι 
πολλές καινούργιες δυνατότητες για ιδιωτική «μιντιακή παραγωγή» (βιντεοκάμερες, προ-
σωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κάμερες, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) έχουν διευρύνει τον 
κόσμο των μέσων κι έχουν οικοδομήσει γέφυρες ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική 
επικοινωνία και ανάμεσα στις περιοχές του επαγγελματία και του ερασιτέχνη.

Οι επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στα ΜΜΕ δεν είναι ακόμη καθόλου ξεκάθαρες, αν 
και είναι βέβαιο ότι τα «παραδοσιακά» μέσα έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα από τις καινο-
τομίες των νέων μέσων και ταυτόχρονα έχουν γνωρίσει βαθιά αμφισβήτηση των επιχειρη-
ματικών τους μοντέλων και των πρακτικών παραγωγής τους από τις νέες τεχνολογίες και 
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τους νέους ανταγωνιστές. Δεύτερον, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επανάσταση των 
επικοινωνιών έχει γενικά μετατοπίσει την «ισορροπία δυνάμεων» από τα μέσα προς δύο 
διευθύνσεις. Πρώτον προς το κοινό, με την έννοια ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές 
για να διαλέξει κανείς και περισσότεροι διαθέσιμοι τρόποι ενεργής χρήσης των μέσων. Η 
παραδοσιακή μαζική επικοινωνία ήταν κατά βάση μιας κατεύθυνσης, ενώ οι νέες μορφές 
επικοινωνίας είναι ουσιαστικά διαδραστικές. Η μαζική επικοινωνία έχει γίνει από αρκετές 
απόψεις λιγότερο μαζική και λιγότερο συγκεντρωτική. Δεύτερον, η δύναμη έχει μετατο-
πιστεί από εκείνους που ελέγχουν τους τρόπους παραγωγής και διανομής ‒παραδοσιακά 
η κύρια πηγή εσόδων για τις βιομηχανίες ΜΜΕ‒ προς εκείνους που κεφαλαιοποίησαν με 
επιτυχία τον τόπο και τη στιγμή της (ψηφιακής) κατανάλωσης: κατασκευαστές υλικού 
και λογισμικού δηλαδή, όπως οι Microsoft και Apple, γίγαντες του διαδικτύου όπως η 
Alphabet (μητρική εταιρεία της Google) και η Tencent, και διαδικτυακές πλατφόρμες όπως 
τα Facebook και WeChat.

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραν αυτών, είναι χρήσιμο να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις συνέπειες της αναβαθ-
μισμένης μετάδοσης και στην καθ’ αυτό εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου. Ενισχυμένη 
μετάδοση σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρητικότητα και αποτελεσματικότητα, ενώ η 
εμφάνιση ενός νέου μέσου ανοίγει νέες δυνατότητες για το περιεχόμενο, τη χρήση, την 
επίδραση και τα αποτελέσματα. Το πρώτο μέσο που μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο τόσο 
του νέου όσο και του μαζικού, είναι το διαδίκτυο. Και πάλι όμως, τα χαρακτηριστικά του 
ως «μαζικού» δεν αποτελούν και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Το διαδίκτυο ξεκίνησε 
κυρίως ως ένας μη εμπορικός τρόπος διεπικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 
επαγγελματιών που εργάστηκαν για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού, αλλά η πιο 
πρόσφατη ταχύτατη πρόοδός του τροφοδοτήθηκε από τις δυνατότητές του στην παρο-
χή αγαθών και πολλών επικερδών υπηρεσιών, και ως εναλλακτικής λύσης έναντι άλλων 
τρόπων προσωπικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας (Castells, 2001). Η πιο εκπληκτι-
κή εφαρμογή του διαδικτύου είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κυριαρχούν στη 
χρήση του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Αρχικά η διάδοσή τους έγινε γρηγορότερα στη 
Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη. Σήμερα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο λίγο περισσό-
τερος από τον μισό πληθυσμό της γης, με την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική 
Αμερική να είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές (Arora, 2019). Μερικές εφαρμογές 
του ίντερνετ, όπως οι διαδικτυακές ειδήσεις, αποτελούν σαφώς προέκταση της δημοσιο-
γραφίας των εφημερίδων, παρότι και οι ίδιες οι διαδικτυακές ειδήσεις εξελίσσονται προς 
νέες κατευθύνσεις, με νέες δυνατότητες περιεχομένου και νέες μορφές (όπως στην περί-
πτωση όπου κάποιο μέλος του κοινού υιοθετεί τον ρόλο του δημοσιογράφου). Καθώς το 
διαδίκτυο εγκαθίσταται σε άλλους τομείς και βιομηχανίες, γίνεται όλο και δυσκολότερο 
να διαχωρίσουμε τη θέση του ως μέσου από τα άλλα μέσα. 

Η αξίωση να αποδίδονται πλήρως στο ίντερνετ οι ιδιότητες του μέσου βασίζεται εν μέ-
ρει στο γεγονός ότι διαθέτει διακριτή τεχνολογία, τρόπο χρήσης, εύρος περιεχομένου και 
υπηρεσιών, και μια διακριτή δική του εικόνα. Ωστόσο, το ίντερνετ δεν έχει σαφές θεσμι-
κό καθεστώς και δεν ανήκει σε κάποιον μεμονωμένο φορέα, δεν ελέγχεται και δεν είναι 
οργανωμένο από κάποιον τέτοιον, αλλά αποτελεί απλώς ένα δίκτυο διεθνώς διασυνδεδε-
μένων υπολογιστών που λειτουργούν με βάση συμφωνημένα πρωτόκολλα. Πολυάριθμοι 
οργανισμοί, αλλά κυρίως πάροχοι υπηρεσιών και φορείς τηλεπικοινωνιών, συμβάλλουν 
στη λειτουργία του (Braman and Roberts, 2003). Το διαδίκτυο καθ’ αυτό πουθενά δεν υφί-
σταται ως νομική οντότητα, και δεν υπόκειται σε κανένα εθνικό σύνολο νόμων ή ρυθμί-
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σεων (Lessig, 1999). Από την άλλη πλευρά, πολλοί διεθνείς οργανισμοί όπως και εθνικές 
κυβερνήσεις επιδιώκουν μεγαλύτερο νομικό έλεγχο επί του διαδικτύου, και ειδικότερα επί 
του κυρίαρχου ρόλου που διαδραματίζουν σήμερα στην καθημερινή ζωή εταιρείες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και μηχανών αναζήτησης (όπως το Facebook και η Google). Όσοι 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο θα είναι δυνατόν να συμμορφώνονται με τους νόμους και τις 
ρυθμίσεις της χώρας όπου διαμένουν, καθώς και με τη διεθνή νομοθεσία. Στη συνέχεια 
του βιβλίου θα επανέλθουμε στο θέμα του διαδικτύου, προς στιγμήν όμως μπορούμε να 
καταγράψουμε τα βασικά του γνωρίσματα ως (μαζικού) μέσου. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
τού διαδικτύου συνοψίζονται στο Πλαίσιο 2.8, χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις 
πτυχές του «μέσου» και τις «θεσμικές» πτυχές.

Το διαδίκτυο ως μέσο: βασικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογίες βασισμένες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

• Χαρακτήρας υβριδικός, ευέλικτος, με μη αποκλειστικό σκοπό

• Δυνατότητες διάδρασης 

• Ιδιωτική και δημόσια λειτουργία 

• Αυξανόμενος βαθμός ρυθμιστικού ελέγχου 

• Διασυνδεσιμότητα 

• Παρόν παντού, αποσυνδεδεμένο από συγκεκριμένο τόπο 

• Προσβάσιμο στα άτομα ως φορείς επικοινωνίας 

• Μέσο τόσο μαζικής όσο και διαπροσωπικής επικοινωνίας 

2.8 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι παλιότερα να διακρίνουμε τα διάφορα μέσα μεταξύ τους. 
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένες μορφές μέσων διανέμονται σήμερα 
μέσα από διαφορετικούς τύπους διαύλων μετάδοσης, και έτσι μειώνεται η αρχική μονα-
δικότητα της μορφής και της εμπειρίας της χρήσης. Δεύτερον, η αυξανόμενη τεχνολογι-
κή σύγκλιση, που βασίζεται στην ψηφιοποίηση, δεν μπορεί παρά να ενισχύει την τάση 
αυτή. Τα σαφή όρια του ρυθμιστικού καθεστώτος ανάμεσα στα διάφορα μέσα έχουν ήδη 
γίνει θολά, επειδή αναγνωρίζεται και ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η όλο και μεγαλύτερη 
ομοιότητα ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα. Τρίτον, οι τάσεις παγκοσμιοποίησης μειώνουν 
τον ξεχωριστό χαρακτήρα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εθνικής εκδοχής για το περιεχό-
μενο και τον θεσμό των μέσων. Τέταρτον, οι συνεχιζόμενες τάσεις προς ενοποίηση των 
εθνικών και παγκόσμιων οργανισμών ΜΜΕ έχουν ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται 
διαφορετικά μέσα κάτω από την ίδια στέγη, γεγονός που επίσης ενθαρρύνει τη σύγκλιση 
από άλλη οδό.

Ωστόσο, σε ορισμένες διαστάσεις παραμένουν ξεκάθαρες διαφορές. Υπάρχουν ορι-
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σμένες προφανείς διαφορές όσον αφορά το τυπικό περιεχόμενο. Υπάρχουν επίσης ενδεί-
ξεις ότι είναι διαφορετική η αντίληψη που έχουμε για τα διάφορα μέσα ως προς τα φυσικά 
και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά τους (βλ. Πλαίσιο 6.4, Κεφάλαιο 6). Τα μέσα διαφέ-
ρουν πάρα πολύ σ’ ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα που θωρείται πως έχουν, 
παρότι τα στοιχεία ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Εδώ εξετάζουμε μόνο δύο διαρκή ερω-
τήματα. Πρώτον, πόσο ελεύθερο είναι ένα μέσο σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνία; Και 
δεύτερον, σε τι είναι χρήσιμο ένα μέσο και ποιες είναι οι χρήσεις του, από την οπτική 
γωνία ενός μεμονωμένου μέλους του ακροατηρίου;

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Οι σχέσεις μεταξύ μέσων και κοινωνίας έχουν μια υλική, μια πολιτική και μια κανονιστι-
κή ή κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση. Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής διάστασης είναι 
το ζήτημα της ελευθερίας και του ελέγχου. Το κύριο κανονιστικό θέμα αφορά το πώς 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα την ελευθερία που διαθέτουν. Όπως επισημάνθηκε 
προηγουμένως, μια σχεδόν απόλυτη ελευθερία διεκδικήθηκε και εντέλει κερδήθηκε για το 
βιβλίο, για πολλούς λόγους, στους οποίους έπαιξαν τον ρόλο τους οι αξιώσεις της πολιτι-
κής, της θρησκείας, της επιστήμης και των τεχνών. Η κατάσταση αυτή δεν δέχεται καμία 
αμφισβήτηση στις ελεύθερες κοινωνίες, παρόλο που το βιβλίο έχει απολέσει μέρος τού 
άλλοτε ανατρεπτικού δυναμικού του ως αποτέλεσμα της σχετικής περιθωριοποίησής του 
(η ανάγνωση βιβλίων αποτελεί μειοψηφία ή ελάσσονα μορφή της χρήσης των μέσων). Η 
επιρροή των βιβλίων παραμένει σημαντική, αλλά πρέπει να είναι σ’ έναν μεγάλο βαθμό 
διαμεσολαβημένη από άλλα πιο δημοφιλή μέσα ή άλλους θεσμούς (εκπαίδευση, πολι-
τική κ.λπ.).

Οι εφημερίδες βασίζουν την ιστορική τους διεκδίκηση για ελευθερία πολύ πιο άμεσα 
στις πολιτικές τους λειτουργίες της έκφρασης γνώμης και της διάδοσης πολιτικής και οι-
κονομικής πληροφόρησης. Αλλά η εφημερίδα αποτελεί επίσης και σημαντική επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, για την οποία η ελευθερία στην παραγωγή και την προσφορά του 
βασικού της προϊόντος (πληροφορία) είναι αναγκαία προϋπόθεση επιτυχημένης λειτουρ-
γίας στην αγορά. Η τηλεόραση και η ραδιοφωνία εξακολουθούν σε γενικές γραμμές να 
αδειοδοτούνται και έχουν στην πράξη περιορισμένη πολιτική ελευθερία, εν μέρει λόγω 
της προνομιακής τους πρόσβασης σε ελάχιστο χώρο συχνότητας (παρά το διακηρυγμένο 
«τέλος της ανεπάρκειας») και εν μέρει λόγω της επίδρασής τους και της δύναμης πειθούς 
που θεωρείται πως έχουν. Συχνά όμως απαιτείται από τη ραδιοτηλεόραση και να χρησι-
μοποιήσει τις δυνατότητες ενημέρωσης που διαθέτει για να υποστηρίξει τη δημοκρατική 
διαδικασία και να υπηρετήσει το κοινό καλό με άλλους τρόπους. Παρ’ όλα αυτά, η γενική 
τάση σήμερα είναι να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης οι 
δυνάμεις της αγοράς, παρά ο πολιτικός έλεγχος ή η εθελοντική κοινωνική ευθύνη. 

Τα διάφορα νεότερα μέσα, που χρησιμοποιούν καλωδιακά, δορυφορικά ή τηλεπικοι-
νωνιακά δίκτυα για τη μετάδοσή τους, έχουν πολλές φορές αποφύγει με επιτυχία περισ-
σότερες κανονιστικές ρυθμίσεις όσον αφορά τον κατάλληλο βαθμό πολιτικής ελευθερίας 
τους, όμως η κατάσταση αυτή αλλάζει. Η απαλλαγή από τον έλεγχο μπορεί να αξιωθεί 
για λόγους ιδιωτικότητας ή διότι δεν είναι μέσα μαζικής μετάδοσης χωρίς διακρίσεις, 
αλλά απευθύνονται σε συγκεκριμένους χρήστες. Πρόκειται για τους λεγόμενους «κοινούς 
μεταφορείς» («common carriers»), που συνήθως διαφεύγουν τον έλεγχο του περιεχομέ-
νου τους επειδή είναι ανοιχτοί σε όλους με ίσους όρους και πρωτίστως για προσωπικά ή 
επαγγελματικά θέματα παρά για δημόσια. Επίσης, μοιράζονται όλο και πιο πολύ τα ίδια 
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επικοινωνιακά καθήκοντα με τα μέσα εκείνα που διαθέτουν εδραιωμένη εκδοτική αυτο-
νομία. Το «ανεπαρκώς προσδιορισμένο» καθεστώς των περισσότερων ψηφιακών και δια-
δικτυακών μέσων σε ό,τι αφορά την ελευθερία τους αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης, 
καθώς τα μέσα αυτά είναι de facto πολύ ελεύθερα, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν μεγάλους 
φόβους για κατάχρηση, και έχουν καταστεί απαραίτητα στη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων 
σε όλο τον κόσμο. 

Οι διαφορές μεταξύ των μέσων όσον αφορά τον πολιτικό έλεγχο (ελευθερία σημαίνει 
όχι πολλοί ρυθμιστικοί κανονισμοί και μικρός εποπτικός μηχανισμός) ακολουθούν ένα 
γενικό μοτίβο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται οποιοδήποτε μέσο 
στο να λειτουργεί ως μαζικό μέσο, τόσο πιο αναμενόμενη είναι η προσοχή κυβερνήσεων 
και πολιτικών, καθώς επηρεάζει την άσκηση της εξουσίας (και τη διατήρηση της κοινωνι-
κής τάξης). Σε γενικές γραμμές, δραστηριότητες στον τομέα της τέχνης, της μυθοπλασίας, 
της φαντασίας ή της ψυχαγωγίας είναι πιο πιθανό να ξεφύγουν από την προσοχή, από ό,τι 
δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εν εξελίξει πραγματικότητα γεγονότων 
και συνθηκών.

Όλα σχεδόν τα μέσα δημόσιας επικοινωνίας είναι δυνητικά ριζοσπαστικά, με την 
έννοια ότι είναι δυνάμει ανατρεπτικά των κυρίαρχων συστημάτων κοινωνικού ελέγχου. 
Μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε καινούργιες φωνές και προοπτικές αναφορικά με την 
υπάρχουσα τάξη· νέες μορφές οργάνωσης και διαμαρτυρίας είναι πια διαθέσιμες στους 
υποταγμένους ή τους απογοητευμένους. Ο ρόλος των κοινωνικών (και κινητών) μέσων 
στην κινητοποίηση και την οργάνωση νέων (μαζικών) κοινωνικών κινημάτων, όπως η 
Αραβική Άνοιξη, οι Indignados (Αγανακτισμένοι) στην Ισπανία, το κίνημα Occupy που 
εξαπλώθηκε σ’ όλο τον κόσμο, και τα κινήματα Black Lives Matter και #MeToo, είναι ζω-
τικής σημασίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, η θεσμική εξέλιξη των επιτυχημένων 
μέσων κατέληξε τις περισσότερες φορές στην εκμηδένιση του προηγούμενου ριζοσπαστι-
κού δυναμικού τους, εν μέρει ως παρενέργεια της εμπορευματοποίησης, εν μέρει επειδή 
οι αρχές φοβούνται την κοινωνική αναταραχή (Winston, 1986). Σύμφωνα με τον Beniger 
(1986), η λογική που καθοδηγεί τη νέα επικοινωνιακή τεχνολογία πάντοτε κινείται προς 
την κατεύθυνση του αυξημένου ελέγχου. Αυτή η γενίκευση δοκιμάζεται τώρα, αναφορικά 
με το διαδίκτυο, και φαίνεται ότι αποδεικνύεται έγκυρη.

Η κανονιστική διάσταση του ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις ίδιες γενικές αρχές, 
παρότι ενίοτε με διαφορετικές συνέπειες για συγκεκριμένα μέσα. Για παράδειγμα, ο κι-
νηματογράφος, που σε γενικές γραμμές έχει αποφύγει τον άμεσο πολιτικό έλεγχο, έχει 
πολλές φορές υποβληθεί σε αυτολογοκρισία και σε παρακολούθηση του περιεχομένου 
του, λόγω ενδεχόμενων ηθικών επιπτώσεων στους νέους και εύπιστους θεατές (ιδίως σε 
θέματα βίας, εγκλήματος ή σεξ). Οι εκτεταμένοι περιορισμοί που εφαρμόζονται στην τη-
λεόραση σχετικά με ζητήματα κουλτούρας και ηθικής πηγάζουν από τις ίδιες σιωπηρές 
παραδοχές. Πιο πρόσφατα, τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των 
κανονιστικών προβληματισμών. Όλα αυτά είναι μέσα πολύ δημοφιλή και με δυνητικά 
ισχυρό συναισθηματικό αντίκτυπο σε πολλούς ανθρώπους, χρειάζεται επομένως να τους 
ασκείται εποπτεία για το «δημόσιο συμφέρον».

Ωστόσο, όσο πιο πολύ οι επικοινωνιακές δραστηριότητες μπορούν να οριστούν είτε ως 
εκπαιδευτικές ή «σοβαρού» σκοπού, είτε, εναλλακτικά, ως καλλιτεχνικές και δημιουργι-
κές, τόσο περισσότερο μπορεί συνήθως να αξιώνεται η απαλλαγή από κανονιστικούς πε-
ριορισμούς. Υπάρχουν σύνθετοι λόγοι για αυτό, γεγονός όμως είναι επίσης ότι η «τέχνη» 
και το περιεχόμενο της πιο υψηλής ηθικής σοβαρότητας συνήθως δεν πιάνουν μεγάλους 
αριθμούς, και θεωρείται ότι βρίσκονται στο περιθώριο των σχέσεων εξουσίας.

Ο βαθμός ελέγχου των μέσων από το κράτος ή την κοινωνία εξαρτάται εν μέρει από το 
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πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του. Τα μέσα με τους περισσότερους ρυθμιστικούς κανόνες 
είναι συνήθως εκείνα των οποίων η μετάδοση εποπτεύεται πιο εύκολα, όπως η κεντρική 
εθνική ραδιοφωνία ή τηλεόραση ή η τοπική κινηματογραφική διανομή. Τα βιβλία και ο 
έντυπος Τύπος είναι συνήθως πολύ δυσκολότερο να παρακολουθούνται ή να καταστέλλο-
νται. Το ίδιο ισχύει για το τοπικό ραδιόφωνο, ενώ τα επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα και 
οι φωτοτυπίες, καθώς κάθε είδους τρόποι αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, έχουν κάνει 
την άμεση λογοκρισία πολύ ωμό κι αναποτελεσματικό όργανο.

Η δυσκολία της αστυνόμευσης των εθνικών συνόρων για να μην επιτρέπεται η είσοδος 
ανεπιθύμητης ξένης επικοινωνίας, είναι άλλη μια συνέπεια της νέας τεχνολογίας που φέρ-
νει περισσότερη ελευθερία. Ενώ η νέα τεχνολογία γενικά φαίνεται να υπόσχεται πιο μεγά-
λη ελευθερία έκφρασης, δεν θα πρέπει να υποτιμάται η συνεχιζόμενη δύναμη των θεσμι-
κών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της αγοράς, στην πραγματική ροή και 
πρόσληψη. Γίνεται επίσης πιο ξεκάθαρο ότι το ίντερνετ δεν είναι αδύνατον να ελεγχθεί, 
όπως πιστεύαμε κάποτε, εφόσον όλη η κίνηση μπορεί να παρακολουθείται και κάποιες 
χώρες έχουν αποκλείσει επιτυχώς ορισμένες ιστοσελίδες, εφαρμογές και περιεχόμενο που 
δεν είναι της αρεσκείας τους, και μπορούν να τιμωρούν τους χρήστες. Ακόμη, υπάρχει 
εκτεταμένη αυτολογοκρισία από τους παρόχους υπηρεσιών και τις εταιρείες πλατφόρμας, 
μπροστά σε διάφορες απειλές ή στη νομική αβεβαιότητα.

Τα βασικά ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε στην ενότητα αυτή συνοψίζονται στο 
Πλαίσιο 2.9, που αφορά τον κοινωνικό έλεγχο, με ιδιαίτερη αναφορά σε δύο πτυχές: τα 
μέσα ή τους τύπους ελέγχου, και τα κίνητρα.

Κοινωνικός έλεγχος των μέσων

Τύποι ελέγχου 
• Λογοκρισία του περιεχομένου

• Νομικοί περιορισμοί 

• Έλεγχος των υποδομών 

• Οικονομικά μέσα 

• Αυτορρύθμιση ή αυτολογοκρισία 

Κίνητρα για τον έλεγχο 
• Φόβος πολιτικής ανατροπής 

• Ηθικοί ή πολιτισμικοί λόγοι 

• Καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος 

• Εθνική ασφάλεια 

2.9 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Η αυξανόμενη δυσκολία να περιγράψουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά ή να διαχωρίσουμε 
τους διαύλους των μέσων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους, έχει υπο-
νομεύσει τους άλλοτε σταθερούς κοινωνικούς ορισμούς των μέσων. Η εφημερίδα, λόγου 
χάρη, μπορεί σήμερα να είναι μέσο ψυχαγωγίας ή οδηγός για τον καταναλωτή, όσο και 
πηγή πληροφοριών για πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Τα συστήματα καλωδιακής και 
δορυφορικής τηλεόρασης δεν περιορίζονται πια στο να προσφέρουν ένα γενικό πρόγραμ-
μα για όλους. Υπηρεσίες συνεχούς ροής (για μουσική, κινηματογραφικές ταινίες, τηλε-
όραση και παιχνίδια) κάνουν δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα σε όλα τα είδη των μέσων. 
Παρ’ όλα αυτά, κάποιες κυρίαρχες εικόνες και ορισμοί ως προς το «σε τι είναι το κάθε 
μέσο καλύτερο» φαίνεται πράγματι να επιβιώνουν, αποτέλεσμα παράδοσης, κοινωνικών 
δυνάμεων και της «τάσης» ορισμένων τεχνολογιών.

Η τηλεόραση, για παράδειγμα, παρά τις τόσες μεταβολές και επεκτάσεις όσον αφορά 
την παραγωγή, τη μετάδοση και την πρόσληψη, εξακολουθεί σήμερα να αποτελεί πρω-
τίστως μέσο οικογενειακής ψυχαγωγίας, ακόμη κι αν είναι λιγότερο πιθανό η οικογένεια 
να παρακολουθεί όλη μαζί (βλ. Κεφάλαιο 15). Αποτελεί ακόμη κεντρικό σημείο δημόσιου 
ενδιαφέροντος και κοινή εμπειρία στις περισσότερες κοινωνίες ‒ είτε ο κόσμος κάνει «μα-
ραθώνιους» παρακολουθώντας σειρές από υπηρεσίες συνεχούς ροής, είτε παρακολουθεί 
κάποια κανονική εκπομπή του προγράμματος. Έχει οικιακό όσο και συλλογικό χαρακτή-
ρα, που φαίνεται να παραμένει άθικτος. Οι παραδοσιακές συνθήκες διαβίωσης της οικο-
γένειας (κοινός χώρος, χρόνος και συνθήκες) ίσως το δικαιολογούν αυτό, παρά την τάση 
της τεχνολογίας για εξατομίκευση της χρήσης και εξειδίκευση του περιεχομένου. Ακόμη 
και όσοι παρακολουθούν τηλεόραση μόνοι τους, συχνά συμμετέχουν μέσω αυτού που 
η βιομηχανία ονομάζει δραστηριότητες «δεύτερης οθόνης», καθώς οι άνθρωποι όλο και 
πιο πολύ μοιράζονται διαδικτυακά την εμπειρία της τηλεθέασης, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Διαστάσεις της χρήσης των μέσων: 
ερωτήματα που ανακύπτουν
Εντός ή εκτός του σπιτιού; 

Ατομική ή κοινή εμπειρία; 

Δημόσια ή ιδιωτική χρήση; 

Αλληλεπιδραστική ή όχι;

2.10

Τα ερωτήματα για τη χρήση των μέσων στο Πλαίσιο 2.10 υποδηλώνουν τρεις διαστά-
σεις της πρόσληψης των μέσων, που ισχύουν κυρίως για τα παραδοσιακά μέσα: εάν η 
πρόσληψη συντελείται εντός ή εκτός του σπιτιού· εάν πρόκειται για εμπειρία ατομική ή 
κοινή· και εάν είναι περισσότερο δημόσια ή περισσότερο ιδιωτική. Η τηλεόραση τυπικά 
είναι κοινή, οικιακή και δημόσια. Η εφημερίδα, παρά τις αλλαγές στο περιεχόμενό της, 
υπάγεται σ’ έναν διαφορετικό τύπο. Οπωσδήποτε είναι δημόσιου χαρακτήρα, αλλά δεν εί-
ναι τόσο ξεκάθαρα οικιακή, και είναι ατομική στη χρήση της. Το ραδιόφωνο είναι σήμερα 
πολλά πράγματα, συνήθως όμως είναι ιδιωτικό, όχι αποκλειστικά οικιακό, και περισσότε-
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ρο ατομικό στη χρήση του από ό,τι η τηλεόραση. Το βιβλίο, το μουσικό φωνογράφημα και 
τα ψηφιακά παιχνίδια, συνήθως ακολουθούν κι αυτά το ίδιο μοτίβο. Σε γενικές γραμμές, 
οι διακρίσεις που επισημάναμε έχουν γίνει λιγότερο σαφείς, ως αποτέλεσμα των μεταβο-
λών της τεχνολογίας στην κατεύθυνση της γρήγορης εξάπλωσης και της σύγκλισης των 
πιθανών περιπτώσεων πρόσληψης. 

Τα ψηφιακά και τα διαδικτυακά μέσα έχουν εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με το 
ποιο μέσο είναι κατάλληλο για ποιον σκοπό, αλλά έχουν προσθέσει και μια τέταρτη διά-
σταση βάσει της οποίας μπορούμε να διακρίνουμε τα μέσα: το επίπεδο αλληλεπιδραστι-
κότητας. Τα πιο αλληλεπιδραστικά μέσα είναι εκείνα που επιτρέπουν τη συνεχή πραγ-
ματοποίηση επιλογών με κάποιο κίνητρο, και την ανταπόκριση από τους χρήστες. Αν 
και τα βιντεοπαιχνίδια, το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 
ξεκάθαρα παραδείγματα όπου η αλληλεπίδραση είναι κανόνας, γεγονός είναι επίσης ότι 
η πολυκαναλική καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση διαθέτει αυξημένες δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης, όπως και οι λειτουργίες εγγραφής και επανάληψης αναπαραγωγής των 
αναλογικών και ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών εγγραφής εικόνας. Η αλληλεπιδρα-
στικότητα έχει εξελιχθεί από μια απλή δυνατότητα αντίδρασης, στη δημιουργία και την 
προμήθεια περιεχομένου σε όλους τους κλάδους των ΜΜΕ.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε όλη την ιστορία (της μελέτης) των μέσων και της μαζικής επικοινωνίας, έχει υποστη-
ριχθεί ότι τα «μαζικά μέσα» όπως και η «μαζική επικοινωνία» είναι έννοιες που ίσως 
δεν ταιριάζουν (πια) με το σύγχρονο περιβάλλον των μέσων. Ειδικά μετά τις ταχύτατες 
εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι μελετητές διατύπωσαν 
την άποψη ήδη από τη δεκαετία του 1980 ότι «οι τεχνολογικές μεταβολές ενδέχεται να 
διευκολύνουν μια αλλαγή προσανατολισμού στην επιστήμη της επικοινωνίας, που ήταν 
αναγκαία εδώ και πολύ καιρό» (Reardon and Rogers, 1988: 297). Η εισαγωγή των τηλε-
φώνων GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών) και του World Wide Web (Πα-
γκόσμιος Ιστός) ως γραφιστικού περιβάλλοντος εργασίας του διαδικτύου ‒και τα δύο στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990‒ ενίσχυσαν τις προβλέψεις για το τέλος των ΜΜΕ και της 
μαζικής επικοινωνίας, καθώς «τα [φορητά και αποκεντρωμένα] χαρακτηριστικά των νέων 
μέσων συντρίβουν τα θεμέλια της αντίληψής μας για τη μαζική επικοινωνία» (Chaffee and 
Metzger, 2001: 369). Ωστόσο, αφού μελετήσαμε τα «παλιά» και τα «νέα» μέσα όπως και 
τις εκτός σύνδεσης και τις διαδικτυακές πρακτικές επικοινωνίας επί αρκετές δεκαετίες, 
και παρατηρήσαμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους συσκευές και θεσμοί μέ-
σων και δίκτυα ανθρώπων προσαρμόζονται σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μαζική επικοινωνία έχει παραμείνει (ή έγινε ξανά) 
ένας σημαντικός τρόπος για να κατανοούμε το επικοινωνιακό μας περιβάλλον. Ομοίως, 
οι παλιότεροι οργανισμοί ΜΜΕ (όπως εκδότες, εταιρείες τηλεοπτικών καναλιών και κα-
λωδιακής τηλεόρασης) είναι από πολλές απόψεις μεγαλύτεροι και με περισσότερη επιρ-
ροή από ποτέ, καθώς όλο και πιο πολύ λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν θέλουμε 
με αυτό να ισχυριστούμε ότι οι υπάρχουσες θεωρίες, μοντέλα και προσεγγίσεις σχετικά 
με τα μέσα και τη μαζική επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν απροβλημάτιστα 
για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Είναι σαφές 
ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, θεωρίες μέσων και μαζικής επικοινωνίας «χρειάζε-
ται να αναπροσαρμοστούν σε κάποιον βαθμό ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που 
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έχουν επέλθει με τα μοτίβα ροής, δομής, πρόσβασης και ιδιοκτησίας των νέων μέσων» 
(Weimann et al., 2014: 821).

Μπορεί σε κάποιον βαθμό να υποστηρίξει κανείς ότι τα διαδικτυακά μέσα, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα κινητά μέσα οδηγούν σε μια επιστροφή στην έννοια του 
«μαζικού» στα μέσα και στην επικοινωνία. Ενώ τα μαζικά μέσα και η επικοινωνία μπο-
ρούν να περιγραφούν με τα χαρακτηριστικά συνήθως όχι αλληλεπιδραστικών τύπων με-
τάδοσης, αλλά «ενός προς πολλούς», τα νέα μέσα προσθέτουν στοιχεία αλληλεπίδρασης 
πολλαπλών κατευθύνσεων και επικοινωνία πολλών προς πολλούς, καθιστώντας ασαφή τα 
όρια ανάμεσα σε πρότινος διακριτά μεταξύ τους μέσα και τύπους επικοινωνίας. Όπως ορί-
στηκε στο Πρώτο Κεφάλαιο, η μαζική επικοινωνία αναφέρεται σε μηνύματα που μεταδί-
δονται σ’ ένα μεγάλο ακροατήριο μέσω ενός ή περισσότερων μέσων, ενώ τα μαζικά μέσα 
είναι οι (τεχνολογικά και τυπικά οργανωμένοι) τρόποι μετάδοσης τέτοιων μηνυμάτων. Σ’ 
ένα νέο πλαίσιο των μέσων, οι διακρίσεις ανάμεσα σε έναν ή περισσότερους πομπούς και 
μια «μάζα» δεκτών έναντι της στενής σχέσης της προσωπικής επικοινωνίας, ανάμεσα 
στην επίσημη και ανεπίσημη οργάνωση της επικοινωνίας, και ανάμεσα σε διαφορετικές 
(αλλά συγκλίνουσες) τεχνολογίες, φαίνεται δύσκολο να διατηρηθούν. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι διακρίσεις μεταξύ μαζικών και (δια-)προσωπικών 
μέσων και επικοινωνίας δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ξεκάθαρες εξαρχής ‒από τη στιγμή που 
εμφανίστηκε η έννοια των «μαζικών» μέσων και της «μαζικής» επικοινωνίας τη δεκαετία 
του 1930‒ και πάντοτε έτειναν προς έναν κανονιστικό χαρακτήρα. Εκείνη την εποχή, 
η «μαζική επικοινωνία» παραμερίστηκε ως επικοινωνία μιας κατεύθυνσης, απρόσωπη 
και απόμακρη ‒που σχετίζεται με τον χώρο της πολιτικής, της προπαγάνδας, της διαφή-
μισης και των δημόσιων σχέσεων‒, ενώ η «διαπροσωπική επικοινωνία» θεωρήθηκε το 
ιερό δισκοπότηρο της ευθείας, άμεσης, πρόσωπο με πρόσωπο και σώμα με σώμα επαφής 
(Fortunati, 2005b). Ο John Durham Peters (1994) υποστήριξε ότι η προνομιακή αντιμετώ-
πιση της διαπροσωπικής επικοινωνίας ως μιας «πιο ζεστής» μορφής επικοινωνίας ενδέ-
χεται να είναι στην πραγματικότητα αρκετά λανθασμένη, από την άποψη ότι οι ευκαιρίες 
για άκρως προσωπική εμπειρία και νοηματοδότηση που μπορούν να προσφέρουν τα μα-
ζικά μέσα και η μαζική επικοινωνία (με άλλα λόγια: το πώς οι άνθρωποι καλύπτουν το 
κενό ανάμεσα στην αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων) μπορούν στην πραγματικότητα να 
βρεθούν σε οποιαδήποτε μορφή συζήτησης. Κατά τον Peters, η μαζική επικοινωνία είναι 
η πιο βασική μορφή επικοινωνίας, ενώ «η διαπροσωπική επικοινωνία θα μπορούσε να 
ιδωθεί ως μια σειρά αλληλένδετων πράξεων μαζικής επικοινωνίας» (ό.π.: 132). Με βάση 
το σημερινό πλαίσιο, μπορεί ασφαλώς να υποστηριχθεί ότι οι διαδραστικές τεχνολογίες 
επικοινωνίας απλώς πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες για όλες τις μορφές συζήτησης, και 
«εκείνο που έχει εξελιχθεί είναι η μαζική επικοινωνία, και, ως αποτέλεσμα, οι κοινές συ-
νέπειες της μαζικής και της διαπροσωπικής επικοινωνίας διαφέρουν από τις συνέπειες 
που εμφάνιζαν παλιότερα» (Walther and Valkenburg, 2017: 421).

Η συγχώνευση των διαστάσεων εξατομίκευσης της μαζικής επικοινωνίας και μαζί 
της διαπροσωπικής επικοινωνίας σε ένα μοντέλο «μαζικοπροσωπικής» επικοινωνίας 
(«masspersonal» communication· O’Sullivan and Carr, 2018) ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον 
πολύ παλιό διαχωρισμό τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρατήρησης του Peters 
(1994) ότι οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μαζικά μέσα (σκεφθείτε εκείνους 
που κάνουν πόρτα-πόρτα επισκέψεις στις προεκλογικές εκστρατείες, τους πωλητές και 
τους δασκάλους) και τα μαζικά μέσα μπορούν να προσομοιώσουν τη διαπροσωπική επι-
κοινωνία (ειδικά στην εποχή των κοινωνικών ρομπότ, των «έξυπνων» ηχείων, του προσαρ-
μοστικού σχεδιασμού ιστοσελίδων κ.λπ.). Στο σημερινό ψηφιακό, διαδικτυακό και δια-
συνδεδεμένο μιντιακό περιβάλλον, «οι τρεις μορφές επικοινωνίας (διαπροσωπική, μαζική 
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επικοινωνία και εξατομικευμένη μαζική επικοινωνία) συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και 
αλληλοσυμπληρώνονται, παρά υποκαθιστούν η μια την άλλη (Castells, 2009: 55). Καθώς 
η ζεστασιά και η αυθεντικότητα που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζει τη διαπροσωπική επαφή 
συγκλίνει με την απόμακρη και δημόσια φύση της μαζικής επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
συνολικά διαμεσολαβημένου κόσμου όπου ζούμε, προκύπτουν καινούργια και πιεστικά 
ερωτήματα για τη σημασία, τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα.

Η μελέτη των μαζικών μέσων και επικοινωνίας βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο αυτού 
του βιβλίου και του τομέα μας ‒ εν μέρει διότι η σύγχρονη «πολλαπλότητα των μέσων» 
(Couldry, 2016) δίνει νέα τροφή στους προβληματισμούς για τον ρόλο και την επιρροή των 
πρακτικών των μαζικών μέσων και της μαζικής επικοινωνίας, και εν μέρει λόγω της φύσης 
της μαζικής επικοινωνίας που αποτελεί το υπόστρωμα όλων των μορφών επικοινωνίας, 
και με τη σειρά της ενισχύεται από διαδικασίες που ανήκουν ειδικά στα μαζικά μέσα. 
Παρατηρούμε πώς όλα αυτά αναδεικνύονται από μια υπεροχή των θεμάτων έρευνας που 
καλύπτονται στις σύγχρονες μελέτες και τα οποία σηματοδοτούν μια επικράτηση εννοιών 
που έχουν να κάνουν με τη «μαζικότητα» (συχνά ανάμεικτες με ‒ή ενταγμένες σε‒ άλλα 
επίπεδα επικοινωνίας), στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ‒ αλλά όχι μόνο αυτές: 

• Τα μαζικά δεδομένα (big data) ως πρωταρχική κινητήρια δύναμη της ψηφιακής οικο-
νομίας, και ως ολοένα ισχυρότερο εργαλείο στην πολιτική επικοινωνία (για παράδειγ-
μα, όσον αφορά τη μικρο-στόχευση ατόμων σε μαζική κλίμακα με εξατομικευμένα 
μηνύματα ως βασικό στοιχείο των σημερινών προεκλογικών εκστρατειών).

• Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) ως άνοδος ενός «μη ανθρώπινου» 
δικτύου μαζικής επικοινωνίας (που συνδέει πράγματα όπως οικιακές συσκευές, συ-
στήματα ιατρικής παρακολούθησης και κάθε είδους αισθητήρες με το διαδίκτυο).

• Μια πολιτική οικονομία ψηφιακού καπιταλισμού, εμπνευσμένη από την τεράστια πα-
γκόσμια δύναμη (στην παγκόσμια αγορά) των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, πληροφο-
ριών και ΜΜΕ, όπως οι Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (όπου περιλαμβάνεται η 
Google), Facebook, Tencent και ο Όμιλος Alibaba.

• Την επαναλαμβανόμενη δημόσια ανησυχία για τη «βαλκανιοποίηση» (Sunstein, 
2001), τα «τηλεκουκούλια» («telecocoons»· Habuchi, 2005), τους «θαλάμους αντήχη-
σης» («echo chambers»· Jamieson and Cappella, 2008), τις «φούσκες φίλτρων» («filter 
bubbles»· Pariser, 2012) και άλλες μορφές έντονα εξατομικευμένων χώρων πληροφορί-
ας, μέσα στους οποίους οι άνθρωποι δαπανούν σημαντικό χρόνο όταν χρησιμοποιούν 
τα μέσα, και που δείχνουν έναν εν εξελίξει συγκερασμό «μαζικής» και διαπροσω-
πικής (ακόμη και ενδοπροσωπικής) επικοινωνίας (Walther and Valkenburg, 2017). Η 
εμπειρική εργασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα τείνει στη διαπίστωση ότι οι συνήθειες 
των ανθρώπων αναφορικά με τα μέσα αποτελούν ένα περίπλοκο μείγμα προσωπικά 
επιλεγμένης και προεπιλεγμένης εξατομίκευσης που συνήθως δεν οδηγεί σε πόλωση, 
και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τον ρόλο των προσωπι-
κών προτιμήσεων, των αλγόριθμων και των συστημάτων συστάσεων (Moller, Trilling, 
Helberger & Van Es, 2018· Dutton and Fernandez, 2019).

• Η άνοδος κάθε είδους (λίγο ή πολύ) νέων κοινωνικών κινημάτων και μορφών συλλογι-
κής δράσης που κυρίως διευκολύνονται και οργανώνονται μέσα από διαδικτυακά και 
κινητά δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση συναι-
σθήματος για ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

• Αυξανόμενη συνειδητοποίηση, από εκπαιδευτικούς, μελετητές, υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και πολιτικούς, της ανάγκης να επενδύσουμε στον ψηφιακό γραμματισμό 
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και στο να κάνουμε τους πολίτες γνώστες των μέσων, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα νέες 
πολιτικές για την αποτελεσματική διαχείριση του διαδικτύου (και την περιστολή της 
χρήσης του από τον κόσμο) όσον αφορά τομείς όπως η ιδιωτικότητα, η διαδικτυακή 
βλάβη και τα πνευματικά δικαιώματα.

• Ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επιρροή και τον αντίκτυπο των μέσων, που περιλαμ-
βάνει σχέδια έρευνας της επικοινωνίας με πολλαπλές μεταβλητές, μεικτές μεθόδους 
και κλιμακούμενη (multi-step) ροή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο «διπλός δεσμός» των 
αποτελεσμάτων των μέσων: από τη μια πλευρά, οι επιστήμονες του τομέα δεν παρα-
δέχονται ‒όπως κατά κανόνα συνέβαινε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα‒ ότι 
τα μέσα είναι παντοδύναμα και έχουν άμεσες επιπτώσεις στους ανθρώπους, αλλά ανα-
γνωρίζουν ότι ο αντίκτυπος των μέσων είναι έμμεσος, υπό όρους και συναλλακτικός 
(Valkenburg, Peter and Walther, 2016). Από την άλλη, είναι πέραν κάθε αμφιβολίας 
ότι ζούμε σε μια εποχή «βαθιάς μεσοποίησης» («mediatization»· Couldry and Hepp, 
2016), όπου τα μέσα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται στον πυρήνα των σημερινών 
θεσμών και δραστηριοτήτων, τροφοδοτώντας τους κοινωνικούς και πολιτικούς μετα-
σχηματισμούς μέσω μιας αλληλεπίδρασης της χρήσης που κάνουν οι άνθρωποι, με τις 
καταναλωτικές πρακτικές και την εσωτερική λογική που διέπει τα ίδια τα μέσα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώσαμε έναν σχολιασμό σχετικά με την εξέλιξη των μαζικών 
μέσων από τις απαρχές της τυπογραφίας έως τη σημερινή εποχή της τεχνολογίας πληρο-
φοριών και επικοινωνιών και την παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας. Αναφερθήκαμε 
σε όλα αυτά όχι ως σκέτη γενεαλογία, αλλά κυρίως περιγράφοντας εν συντομία τα μα-
ζικά μέσα και τις βασικές τους μορφές, με παραδείγματα και περιπτώσεις από διάφορες 
περιοχές του κόσμου. Υπογραμμίσαμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους ως προς τις δυνα-
τότητες επικοινωνίας, τις χρήσεις για ένα ακροατήριο, και την εκτίμησή τους από την 
ευρύτερη κοινωνία. Παρότι η αρχική διάκριση γινόταν με βάση τον τύπο της τεχνολογίας, 
εξίσου μεγάλη σημασία αποδίδεται στους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς πα-
ράγοντες. Ορισμένες τεχνολογίες επιβίωσαν από τον εξελικτικό αγώνα, θα λέγαμε, ενώ 
κάποιες άλλες (που δεν αναφέρονται εδώ) δεν τα κατάφεραν. Όλα τα διαφορετικά μέσα 
μπορούν να θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε διαδικασία σύγκλισης ύστερα από την άνοδο 
του διαδικτύου. Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες χρήσεις που έχουν αποκτήσει.

Δεν υπάρχει στην πράξη κάποια συνολική λογική προσδιορισμού, και πρέπει να επι-
σημάνουμε ότι η εξέλιξη των μέσων είναι πολύ πιο σύνθετη και ακατάστατη απ’ όσο 
φαίνεται στο βιβλίο μας. Όπως υποστηρίζουν οι Dourish and Bell (2011), πρέπει να έχει 
κανείς επίγνωση τόσο του «μύθου» όσο και της «ακαταστασίας» των μέσων και των τε-
χνολογιών επικοινωνίας όταν προσπαθεί να τα κατανοήσει. Θα πρέπει να σημειωθεί το 
γεγονός ότι όλα τα μέσα που περιγράφουμε εξακολουθούν να υπάρχουν και να ευημερούν, 
με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, παρά τις προβλέψεις για το 
αντίθετο. Όλα βρήκαν κάποιον τρόπο να προσαρμοστούν στην αλλαγή των συνθηκών 
και στους νέους ανταγωνιστές. Αυτό ωστόσο δεν οδηγεί σε κάποια ευτυχή καινούργια 
ισορροπία. Όπως συμπεραίνουν οι Briggs and Burke (2010), κάνοντας την επισκόπηση 
της κοινωνικής ιστορίας των μέσων από την πρώτη εποχή του τυπογραφικού πιεστηρίου 
μέχρι το σημερινό οικοσύστημα των συγκλινόντων μέσων: όλα αυτά μπορούν να γίνουν 
καλύτερα κατανοητά εάν θεωρήσουμε ότι βρίσκονται σε διαρκή ροή.
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