APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ
TMHMA ΔHMOΣIOΓPAΦIAΣ & M.M.E.
MAΘHMA : Ιδεολογία, κοινωνικζσ ταυτότθτεσ και ΜΜΕ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λζκτορασ Βαςίλθσ Βαμβακάσ
Ώρα μαθήματοσ:
Σφνοψη
Σο μάκθμα αυτό εξετάηει τα ΜΜΕ ωσ ζνα προνομιακό πεδίο διερεφνθςθσ των διεργαςιϊν που διαμορφϊνονται ςτο χϊρο τθσ ιδεολογίασ και των κοινωνικϊν ταυτοτιτων. Μετά από μια επιςκόπθςθ των εννοιϊν ιδεολογία/ταυτότθτα μζςα από
τθν κοινωνικι κεωρία (από τισ μετα-μαρξιςτικζσ προςεγγίςεισ μζχρι τισ πιο ςφγχρονεσ κεωριςεισ τθσ υποκειμενικότθτασ) κα μελετθκεί ο ρόλοσ των ΜΜΕ ςτθν
αναπαραγωγι ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν αναπαραςτάςεων, προτφπων και υποκουλτοφρων. Θ διερεφνθςθ τθσ ςθμαςίασ του ςτυλ, τθσ πολιτιςμικισ διάκριςθσ και
τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ ςτα «πρότυπα» που προβάλουν τα ΜΜΕ αποτελεί κεντρικό άξονα του μακιματοσ.
Ιδιαίτερο ερευνθτικό βάροσ κα δοκεί ςτθ μεταπολιτευτικι Ελλάδα και ςτθν εξιχνίαςθ τθσ λειτουργίασ των ΜΜΕ ανάμεςα ςτα ιδεολογικά δίπολα εκςυγχρονιςμόσ/αρχαϊςμόσ, ελιτιςμόσ/λαϊκιςμόσ, κοςμοπολιτιςμόσ/εκνικιςμόσ, αυταρχιςμόσ/φιλελευκεριςμόσ. Κινθματογράφοσ, τθλεόραςθ, περιοδικόσ και θμεριςιοσ
τφποσ, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και οποιοδιποτε μζςο εμπεριζχει εικονογραφικζσ δυνατότθτεσ κα αποτελζςουν τισ βαςικζσ «πθγζσ» άντλθςθσ παραδειγμάτων
μελζτθσ και ζρευνασ ςτθν προςπάκεια να κατανοθκεί ο τρόποσ με τον οποίο ςυγκροτοφνται ςτθ δθμόςια ςφαίρα ςυγκεκριμζνα ςτερεότυπα ι αμφίςθμεσ ταυτότθτεσ.
Στόχοι
α. Θ κατανόθςθ τθσ ςυμβολισ των ΜΜΕ ςτθν ενίςχυςθ ι αναίρεςθ όχι μόνο των
«μεγάλων» ιδεολογιϊν αλλά και των κακθμερινϊν τρόπων ατομικοφ και ςυλλογικοφ προςδιοριςμοφ.
β. Θ διερεφνθςθ των βαςικϊν ιδεολογικϊν ςχθμάτων και κοινωνικϊν ταυτοτιτων
που προβλικθκαν ι ςτιγματίςτθκαν από τα ΜΜΕ τθν περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ
Αναλυτικό διάγραμμα μαθημάτων
1. Ιδεολογία, ταυτότθτα: δφο ζννοιεσ ςε κρίςθ ι δφο κρίςιμοι όροι των κοινωνικϊν επιςτθμϊν;
Ενότθτα Α: ΜΜΕ: μθχανιςμοί επιβολισ ι μζςα διάκλαςθσ ιδεολογιϊν και ταυτοτιτων
2. Ψευδισ ςυνείδθςθ, φετιχιςμόσ, προπαγάνδα
3. Τποκειμενικότθτα, φανταςιακό, ιδεολογικι θγεμονία
4. Μυκολογίεσ, ςτερεότυπα, κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ
Ενότθτα Β: Νεωτερικζσ και μετα-νεωτερικζσ ταυτότθτεσ ςτα ΜΜΕ
5. Καταναλωτιςμόσ, ναρκιςςιςμόσ, μθ-πακθτικόσ δζκτθσ
6. Πολιτιςμόσ, υποκουλτοφρεσ, κοινωνικι διάκριςθ και ταφτιςθ
7. Παιχνίδια ταυτότθτασ ςτθν πανοπτικι και ψθφιακι πραγματικότθτα
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Ενότθτα Γ: Σρόποι ζρευνασ ηθτθμάτων ταυτότθτασ και ιδεολογίασ ςτα ΜΜΕ
8. Ζρευνα με επίκεντρο το κείμενο (ςθμειολογία, ανάλυςθ περιεχομζνου, ανάλυςθ λόγου)
9. Ζρευνα με επίκεντρο το κοινό (ςπουδζσ πρόςλθψθσ, εκνογραφικι προςζγγιςθ)
Ενότθτα Δ: Σαυτότθτεσ και ετερότθτεσ ςτθ μεταπολιτευτικι δθμόςια ςφαίρα
10. Θ Ελλάδα τθσ μεταπολίτευςθσ: από τθν ιδεολογικι ςτράτευςθ ςτο life style
11. Εκςυγχρονιςμόσ και αρχαϊςμόσ
12. Ελιτιςμόσ και λαϊκιςμόσ
13. Κοςμοπολιτιςμόσ και εκνικιςμόσ/ρατςιςμόσ
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Ιδεολογία, ταυτότθτα: δφο ζννοιεσ ςε κρίςθ ι δφο κρίςιμοι όροι των κοινωνικϊν επιςτθμϊν;
 Γ. Πλειόσ, Ο λόγοσ τθσ εικόνασ. Ιδεολογία και πολιτικι, Παπαηιςθσ, Ακινα,
2001 (κυρίωσ ςελίδεσ 139-194)
 Κ. Δοξιάδθσ, Υποκειμενικότθτα και εξουςία: για τθ κεωρία τθσ ιδεολογίασ,
Πλζκρον, Ακινα, 1992, (κυρίωσ ςελίδεσ 35-70)
 J.Fiske, H ανατομία του τθλεοπτικοφ λόγου, Δρομζασ, Ακινα, 2000 (κυρίωσ
ςελίδεσ 63-130)
Ενότθτα Α: ΜΜΕ: μθχανιςμοί επιβολισ ι μζςα διάκλαςθσ ιδεολογιϊν και ταυτοτιτων
2. Ψευδισ ςυνείδθςθ, φετιχιςμόσ, προπαγάνδα
 P. Brantlinger, Άρτοσ και κεάματα, Νθςίδεσ, 1999
 Χ.Κωνςταντινίδου «Σα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ και θ Παραγωγι Νοιματοσ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και προοπτικζσ – α’ μζροσ», Επικεϊρθςθ
Κοινωνικϊν Ερευνϊν, 2002: (EKKE), τχ. 108-109, ςελ. 139-188
(http://crete.academia.edu/ChristinaKonstantinidou/Papers/881142/_._-_)
 Γ. Παςχαλίδθσ, «Θ πολιτιςμικι ταυτότθτα ωσ δικαίωμα και ωσ απειλι. Θ διαλεκτικι τθσ ταυτότθτασ και θ αμφικυμία τθσ κριτικισ ςτο
Χ.Κωςταντονόπουλοσ, Λ.Μαράτου-Αλιπράντθ, Δ.Γερμανόσ, Θ.Οικονόμου
(επιμ): «Εμείσ» και οι «άλλοι» αναφορά ςτισ τάςεισ και τα ςφμβολα, ΕΚΚΕ,
Συπωκιτω, Ακινα 1999, ςς.73-83.
3. Υποκειμενικότθτα, φανταςιακό, ιδεολογικι θγεμονία
 Λ.Αλτουςζρ, Θζςεισ, Θεμζλιο, Ακινα 1990 (κυρίωσ ςελίδεσ 69-121)
 S.Hall, «Θ επανακάλυψθ τθσ “ιδεολογίασ”: Θ επάνοδοσ του απωκθμζνου
ςτισ μελζτεσ για τα μζςα» ςτο Μ.Κομνθνοφ - Χ.Λυριντηισ (επιμ), Κοινωνία,
Εξουςία και Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ, Παπαηιςθσ, Ακινα, 1988, ςς.89146
 D. Howarth, H ζννοια του λόγου, Πολφτροπον, Aκινα 2008.
4. Μυκολογίεσ, ςτερεότυπα, κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ
 R.Barthes: Μυκολογίεσ, Ράππασ, 1979
 U.Eco, Ο υπεράνκρωποσ των Μαηϊν, Γνϊςθ, Ακινα, 1988.
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J.Fiske, J.Hartley, Θ γλϊςςα τθσ τθλεόραςθσ, Αιγόκερωσ, Ακινα, 1992, (κυρίωσ ςελίδεσ 93-100)
Hall, Stuart (επιμ.) Representation: cultural representations and signifying
practices, Sage, 1997.

Ενότθτα Β: Νεωτερικζσ και μετα-νεωτερικζσ ταυτότθτεσ ςτα ΜΜΕ
5. Καταναλωτιςμόσ, ναρκιςςιςμόσ, μθ-πακθτικόσ δζκτθσ
 Η.Baumman, Ηωι για κατανάλωςθ, Πολφτροπον, Ακινα 2008,(κυρίωσ ςελίδεσ 109-150)
 C. Lash, Θ κουλτοφρα του ναρκιςςιςμοφ, Νθςίδεσ, Θεςςαλονίκθ, 2008,
 G. Lipovetsky, Θ εποχι του κενοφ, Νθςίδεσ, Θεςςαλονίκθ, 2003 (κυρίωσ ςελίδεσ 19-32)
 John Thompson, Νεωτερικότθτα και Μζςα Επικοινωνίασ, (κυρίωσ ςελίδεσ
339-380)
6. Πολιτιςμόσ, υποκουλτοφρεσ, κοινωνικι διάκριςθ και ταφτιςθ
 D.Hebdidge, Υποκουλτοφρα: το νόθμα του ςτυλ, Γνϊςθ, Ακινα 1988.
 Πιερ Μπουρντιζ, Θ διάκριςθ. Κοινωνικι κριτικι τθσ καλαιςκθτικισ κρίςθσ,
Πατάκθσ, Ακινα 2008
7. Παιχνίδια ταυτότθτασ ςτθν πανοπτικι και ψθφιακι πραγματικότθτα
 M.Φουκϊ, Επιτιρθςθ και Τιμωρία. Θ Γζννθςθ τθσ Φυλακισ, Ράππασ, Ακινα
1976 (κυρίωσ ςς.259-300)
 P.Levy, Δυνθτικι πραγματικότθτα, Κριτικι, Ακινα, 1999
 Β. Βαμβακάσ «Μζςα Μαηικισ Επιτιρθςθσ: Αςφαλισ πραγματικότθτα και
οπτικοποιθμζνεσ ουτοπίεσ», Περιοδικό Σφγχρονα Θζματα, τ.83, 2003,
ςς.13-15.
Ενότθτα Γ: Σρόποι ζρευνασ ηθτθμάτων ταυτότθτασ και ιδεολογίασ ςτα ΜΜΕ
8. Ζρευνα με επίκεντρο το κείμενο (ςθμειολογία, ανάλυςθ περιεχομζνου, ανάλυςθ λόγου)
 L. Phillips – M. W. Jorgensen, Ανάλυςθ λόγου. Θεωρία και μζκοδοσ, Παπαηιςθσ, Ακινα, 2009, (κυρίωσ ςελίδεσ 17-54).
 J. Fiske, Ειςαγωγι ςτθν επικοινωνία, Αιγόκερωσ, Ακινα, 1992 (κυρίωσ ςελίδεσ 51-74 και 88-165)
 Κ. Γκζρατυ “Αναπαράςταςθ και λαϊκι κουλτοφρα”, ςτο J. Curran & M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκθσ, Ακινα 2001, (ςελίδεσ 373-392)
9. Ζρευνα με επίκεντρο το κοινό (ςπουδζσ πρόςλθψθσ, εκνογραφικι προςζγγιςθ)
 Μ. Μαδιανοφ, Ζκνοσ, ταυτότθτεσ και τθλεόραςθ ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα, Πατάκθσ, Ακινα, 2008 (κυρίωσ ςελίδεσ 95-118)
 Σ. Κόρνερ, «Επανακτίμθςθ τθσ πρόςλθψθσ, ςτόχοι, ζννοιεσ και μζκοδοι»
ςτο J. Curran & M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκθσ, Ακινα,
2001 (ςελίδεσ 393-426)
 Χ. Κωνςταντινίδου, «Σα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ και θ Παραγωγι Νοιματοσ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και προοπτικζσ – β’ μζροσ», Επικεϊρθςθ
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Κοινωνικϊν Ερευνϊν (EKKE), 2003, τχ. 111-112, ςελ. 193-265.
(http://crete.academia.edu/ChristinaKonstantinidou/Papers/881166/_._-_)
Ενότθτα Δ: Σαυτότθτεσ και ετερότθτεσ ςτθ μεταπολιτευτικι δθμόςια ςφαίρα
10. Θ Ελλάδα τθσ μεταπολίτευςθσ: από τθν ιδεολογικι ςτράτευςθ ςτο life style
 Γ.Βοφλγαρθσ, Θ Ελλάδα από τθ Μεταπολίτευςθ ςτθν παγκοςμιοποίθςθ, Πόλισ, Ακινα, 2008 (κυρίωσ ςελίδεσ 326-364)
 Β.Βαμβακάσ, Εκλογζσ και επικοινωνία ςτθν Ελλάδα. Θζαμα και πολιτικότθτα, αββάλασ, Ακινα, 2006, (κυρίωσ ςελίδεσ ςς. 295-315)
11. Εκςυγχρονιςμόσ και αρχαϊςμόσ
 Νικθφόροσ Διαμαντοφροσ, Πολιτιςμικόσ δυϊςμόσ και πολιτικι αλλαγι ςτθν
Ελλάδα τθσ μεταπολίτευςθσ, Αλεξάνδρεια, Ακινα 2000
 Α. Πανταηόπουλοσ, Θ δθμοκρατία τθσ ςυγκίνθςθσ. Ιμια-Οτςαλάν: αντιεκςυγχρονιςτικζσ και εκςυγχρονιςτικζσ τάςεισ ςτο πολιτικό ςφςτθμα, Πόλισ Ακινα, 2002
 Β.Βαμβακάσ, Παναγισ Παναγιωτόπουλοσ: «Θ Ελλάδα ςτθ δεκαετία του ’80.
Κοινωνικόσ εκςυγχρονιςμόσ, πολιτικόσ αρχαϊςμόσ, πολιτιςτικόσ πλουραλιςμόσ», ςτο Β.Βαμβακάσ, Π.Παναγιωτόπουλοσ (επιμ), Θ Ελλάδα ςτθ δεκαετία
του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςμικό λεξικό, το Πζραςμα, Ακινα,
2010 ςς. xxix-lxxi
12. Ελιτιςμόσ και λαϊκιςμόσ
 Laclau, Ernesto, Πολιτικι και ιδεολογία ςτθ μαρξιςτικι κεωρία: καπιταλιςμόσ, λαϊκιςμόσ, φαςιςμόσ, Θεςςαλονίκθ: φγχρονα Θζματα, 1983
 Νίκοσ Δεμερτηισ, Θάνοσ Λίποβατσ, Φκόνοσ και μνθςικακία. Τα πάκθ τθσ
ψυχισ και κλειςτι κοινωνία, Πόλισ, Ακινα 2006
 Π.Παναγιωτόπουλοσ, «Κιτσ. Κάτι το ωραίον: θ καλαιςκθτικι κρίςθ ςτο πεδίο
του κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ» ςτο Β.Βαμβακάσ, Π.Παναγιωτόπουλοσ (επιμ), Θ Ελλάδα ςτθ δεκαετία του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςμικό
λεξικό, το Πζραςμα, Ακινα, 2010 ςς. 267-271.
13. Κοςμοπολιτιςμόσ και εκνικιςμόσ/ρατςιςμόσ
 Μ. Κοντοχριςτου (επιμ.), Ταυτότθτα και ΜΜΕ ςτθ Σφγχρονθ Ελλάδα, Παπαηιςθσ, Ακινα, 2007 (Μζροσ Α και Γ),
 . Φραγκονικολόπουλοσ, Γ.Πλειόσ, Τα ‘εκνικά κζματα’ ςτθ δίνθ των ΜΜΕ.
Το Μακεδονικό, οι ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ και το Κυπριακό ςτθν τθλεόραςθ και τον Τφπο, ιδζρθσ, 2011.
 Χ. Κωνςταντινίδου, 2001: «Societal representations of crime. The criminality
of albanian immigrants in Athens press», ςτο H.-J. Alberecht, A. Koukoutsaki,
T. Serassis (eds) Images of Crime, Representations of Crime and the Criminal
in Science, the Arts and the Media, Max-Planck – Institut fur Auslandisches
und Internationales Strafrecht, Freiburg, ςελίδεσ. 93-130.
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Αξιολόγηςη
Οι φοιτθτζσ κα αξιολογθκοφν με βάςθ τθν εκπόνθςθ μιασ εργαςίασ κακϊσ και τθν
προφορικι τθσ παρουςίαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ περιόδου.
Σο περιεχόμενο τθσ εργαςίασ κα πρζπει να αφορά τθ γενικότερθ προβλθματικι
του μακιματοσ και να επικεντρϊνει ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ θ οποία κα εμπίπτει
ςτθ γενικότερθ διερεφνθςθ του κζματοσ «Αναπαραςτάςεισ και προςλήψεισ τησ
οικονομικήσ κρίςησ ςτα ΜΜΕ». Ειδικότερα παραδείγματα κα προτακοφν και κα
ςυηθτθκοφν ςτο πρϊτο ειςαγωγικό μάκθμα. Σο οριςτικό κζμα τθσ εργαςίασ κα
πρζπει να ζχει επιλεχτεί και κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με το διδάςκοντα πριν τισ
διακοπζσ του Πάςχα ϊςτε να υπάρχει ο επαρκισ χρόνοσ για βιβλιογραφικι και εμπειρικι ζρευνα.
Βαςικά προαπαιτοφμενα είναι:
 Θ τιρθςθ τθσ ςυγγραφικισ δεοντολογίασ (παραπομπζσ κλπ), θ χριςθ μιασ
ςυγκεκριμζνθσ ερευνθτικισ μεκόδου (βλ. μακιματα 8 & 9), θ ςαφισ δομι
και περιεκτικι ανάλυςθ.
 Θ ζκταςθ να κυμαίνεται γφρω ςτισ 5000 λζξεισ
 Θ επιλογι -ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα- κατάλλθλθσ βιβλιογραφίασ
τόςο μζςα από τον ενδεικτικό κατάλογο (βλ. παραπάνω) όςο και από άλλεσ
πθγζσ, ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα μελζτθσ και τισ ανάγκεσ
του
 Θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ εργαςίασ τθν θμζρα που κα γίνει και θ προφορικι παρουςίαςι τθσ (εντόσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου).
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