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ΣΥΝΟΨΗ  

Εξέταση της αλληλεπίδρασης των μέσων μαζικής επικοινωνίας με τις βασικές 

θεσμικές και συμβολικές διαστάσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Με βάση θεωρήσεις 

από το χώρο της κοινωνικής θεωρίας και των πολιτισμικών σπουδών και 

διατρέχοντας την μακρά πορεία των ΜΜΕ από την εποχή της τυπογραφίας στην 

εποχή του διαδίκτυου, εξετάζεται ο ρόλος τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης και 

μεταμόρφωσης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων . Επίσης, εξετάζεται η κρίσιμη 

συμβολή τους στις διαδικασίες της κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής, καθώς και 

στη συνολική οργάνωση της πολιτισμικής παραγωγής, επικοινωνίας και πρόσληψης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ   

α. Kατανόηση της συμβολής των σύγχρονων μέσων και μορφών επικοινωνίας στη 

διαμόρφωση της νεωτερικού και μετανεωτερικού πολιτισμού. 

β. Διερεύνηση και αξιολόγηση των πολιτισμικών διαστάσεων, λειτουργιών και 

συνεπειών της μαζικής επικοινωνίας.    
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

1. Εισαγωγή. Οι φορτισμένοι ιστορικά ορισμοί του  πολιτισμού και της κουλτούρας. 

Ο πολιτισμικός ρόλος των ΜΜΕ στη νεωτερική εποχή. Η σημασία των πολιτισμικών 

σπουδών στη μελέτη των ΜΜΕ 

 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης 1999 

(κεφ.  2, σελ. 83-95, 124-134) 

 

2. Η τεχνολογία των ΜΜΕ ως φορέας νέων πολιτισμικών δυνατοτήτων. Η θεωρία 

του McLuhan για τις πολιτισμικές συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης. Τα όρια και 

η χρησιμότητα του τεχνολογικού ντετερμινισμού στη θεώρηση του πολιτισμού της 

διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. 

 

 N. ΜακΚουέϊλ, Εισαγωγή στη θεωρία της επικοινωνίας, Καστανιώτης, 1997, 

σσ.146-155 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης 1999 

(κεφ.  2, σελ 95-123) 

 

 

3. Μαζική επικοινωνία και κριτική θεωρία.  Η κριτική θεωρία της πολιτιστικής 

βιομηχανίας των ΜΜΕ και οι σημαντικές έννοιες που εισήγαγε για την κατανόησή 

της (φετιχισμός, εμπορευματοποίηση, τυποποίηση, εξατομίκευση κ.α.) 

 

 I.Craib: Σύγχρονη κοινωνική θεωρία, Ελληνικά Γράμματα, σσ. 423-467 

 P.Brantlinger, Άρτος και θεάματα, Νησίδες, σσ.13-47, 207-232 

 



4. Μαζική επικοινωνία και εκδημοκρατισμός του πολιτισμού.  Η κριτική στην 

κριτική θεωρία. Η ανάλυση της δημοφιλούς κουλτούρας και του ρόλου των ΜΜΕ 

στη διαμόρφωση σύνθετων προτύπων. Το πολυδιάστατο Hollywood.  

 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας, (κεφ.  1, σελ.29-71 

κεφ. 2 114-23) 

 Walter Benjamin, “Tο έργο τέχνης την εποχή της τεχνικής 

αναπαραγωγιμότητάς του”, στο Δοκίμια για  την Τέχνη, 1978, σσ. 9-46 

 

5.Αναπαράσταση και παραγωγή μυθολογιών στα ΜΜΕ. Παραγωγή στερεοτύπων 

και στοιχείων ιδεολογικής κυριαρχίας στα ΜΜΕ. Η πολυσημία των μηνυμάτων 

μαζικής επικοινωνίας και η δυσκολία ερμηνείας τους   

 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας, (κεφ.  7, σελ.348-

357) 

 Χ.Κωνσταντινίδου «Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Παραγωγή 

Νοήματος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές – α’ μέρος», 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 2002: (EKKE), τχ. 108-109, σελ. 139-188  

 (Γκέρατυ, Κριστίν, “Αναπαράσταση και λαϊκή κουλτούρα”, στο J. Curran & 

M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκης, 2001, κεφ. 13, 373-392. 

 

6. Η απομυθοποίηση του δημιουργού. To τέλος της καλλιτεχνικής αύρας και η 

επανάσταση των αντιγράφων, ο «θάνατος του συγγραφέα» , διακειμενικότητα και η 

αυξανόμενη  εξουσία του αναγνώστη. Καλλιτεχνικές εκφάνσεις αμφισβήτησης της 

μοναδικότητας (π.χ. Pop art)  

 

 Roland Barthes, «Ο θάνατος του συγγραφέα», στο Εικόνα Μουσική Κείμενο, 

Πλέθρον, Αθήνα, 1988, σσ. 137-143 

 Foucault, «What is an author», στο P.Rabinow (ed), The Foucault reader, 

Penguin, 1984, σσ.101-120 

 

7.  Η σημασία της μελέτης της πρόσληψης των ΜΜΕ. Τα είδη αποκωδικοποίησης 

των μηνυμάτων. Ο τηλεοπτικός πολιτισμός και τρόποι οικειοποίησής του από τους 

τηλεθεατές. Η σημασία των fans.  

 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας (Κεφ.1, σελ. 72-82, 

κεφ.7, σελ.357-366) 

 Τζων Κόρνερ, «Επανεκτίμηση της πρόσληψης: στόχοι, έννοιες, μέθοδοι», στο 

J. Curran & M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκης, 2001, 

σσ.393-426. 

 

8. Η αλληλεπίδραση πολιτισμικού κεφαλαίου και χρήσης των ΜΜΕ. Η θεωρία του 

Bourdieu για τις κοινωνικές διαστάσεις του γούστου. Η ανισότητα του πολιτισμικού 

κεφαλαίου και ο ρόλος των ΜΜΕ στη διατήρηση ή την ανατροπή της  

 

 Π. Μπουρτνιέ, Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, 

Πατάκης, Αθήνα 2002, σσ.307-335 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας (Κεφ.1, σελ. 72-82) 

 P.Smith, Πολιτισμική θεωρία, Κριτική, 2006, σσ.212-224 

http://crete.academia.edu/ChristinaKonstantinidou/Papers/881142/_._-_
http://crete.academia.edu/ChristinaKonstantinidou/Papers/881142/_._-_


 

9. Η κυριαρχία της ορατότητας και οι επιδράσεις της στη συμβολική εξουσία. Η 

δισυπόστατη διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού και η συνεχής αλλαγή της από την 

ανάπτυξη των ΜΜΕ. Θέαμα,  επιτήρηση,  “υποτήρηση” και  οικειότητα εξ 

αποστάσεως. 

 

 John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας, (κεφ.4, σελ 201-

224) 

 

10. Η συμβολή των MME στην παγκοσμιοποίηση. Η θεωρία του πολιτισμικού 

ιμπεριαλισμού  και οι ελλείψεις της. Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποιημένης 

επικοινωνίας στη διαδικασία αυτοπραγμάτωσης 

 

 John Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας (κεφ.  5)   

 

11. Παράδοση και εκσυγχρονισμός στα ΜΜΕ. Η επιμονή της παράδοσης στις 

σύγχρονες κοινωνίες και ο τρόποι συνάρθρωσής της με μοντέρνες σημάνσεις στα 

ΜΜΕ. 

 

 John Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας,(κεφ.  6) 

 

12. Ατομική και συλλογική ταυτότητα στα ΜΜΕ. Η σημασία των ΜΜΕ στην 

διαδικασία εξατομίκευσης. Μορφές ταύτισης και εθισμού με τα σύμβολα των ΜΜΕ. 

Εθνική ταυτότητα και ρατσισμός στα ΜΜΕ. 

 

 John Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, (κεφ.  7) 

 

13. Ο μεταμοντέρνος πολιτισμός των ΜΜΕ. Η πολιτισμική σημασία  της 

αληθοφάνειας και της παραγωγής ομοιωμάτων στα ΜΜΕ.  Κατακερματισμός ή 

μετασχηματισμός του υποκειμένου της επικοινωνίας; 

 

 Τζων Φισκ «Μεταμοντερνισμός και τηλεόραση» στο J. Curran & M. 

Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκης, 2001, σσ.84-102 

 John Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, (κεφ.  7, σελ.376-

380) 

 Baudrillard, Jean «Η κουλτούρα των μαζικών μέσων», στο Η κουλτούρα των 

μέσων, Αλεξάνδρεια, 1991 σσ.263-296.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο βαθμός προκύπτει κατά 50% από γραπτή εργασία, και κατά 50% από τις εξετάσεις. 

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει και στις 2 μορφές αξιολόγησης να 

βαθμολογηθούν άνω της βάσης (5) για να περάσουν το μάθημα. 

 

Εξετάσεις 

Στις τελικές εξετάσεις θα τεθούν τρία ζητήματα από την παραπάνω ύλη. Oι 

εξεταζόμενοι πρέπει να επιλέξουν και να απαντήσουν δύο ζητήματα.  

 

 



Εξεταστέα ύλη  

John Thompson, Νεωτερικότη τα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης 1999:  

Κεφάλαια 1, 4, 5, 6, 7 

Πασχαλίδης, Γ., & Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Α. (2002), Εισαγωγή στον Πολιτισμό, 

Πάτρα: Ε.Α.Π, σσ.97-104 

N. ΜακΚουέϊλ, Εισαγωγή στη θεωρία της επικοινωνίας, Καστανιώτης, 1997, σσ.146-

156 

Roland Barthes, «Ο θάνατος του συγγραφέα», στο Εικόνα Μουσική Κείμενο, 

Πλέθρον, Αθήνα, 1988, σσ. 137-143 

P.Smith, Πολιτισμική θεωρία, Κριτική, 2006, σσ.212-224 

 

Εργασία 

Οι φοιτητές για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν 

εκπονήσει γραπτή εργασία 5000 λέξεων, ομαδικού χαρακτήρα (των 2 ατόμων)  

επάνω στις εξής θεματικές περιοχές 

 

Θεματικές περιοχές εργασιών και ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

1. Παραδοσιακά και σύγχρονα πολιτισμικά πρότυπα σε αναπαραστάσεις των 

ΜΜΕ (κυρίως κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές) 

 

 U. Eco, Ο υπεράνθρωπος των Μαζών, Γνώση, Αθήνα, 1988. 

 Hall, Stuart (επιμ.) Representation: cultural representations and signifying 

practices, Sage, 1997. 

 Φισκ, Τ., Η ανατομία του τηλεοπτικού λόγου, Δρομέας, Αθήνα 2000. 

 I.Βωβού (επιμ), Ο κόσμος της τηλεόρασης, Ηρόδοτος, Αθήνα, 2010 

 Β. Βαμβακάς, «Η ελληνική ύπαιθρος στον κινηματογράφο και στην 

τηλεόραση», στο Κ.Μανωλίδης, Θ.Καναρέλης, Η διεκδίκηση της υπαίθρου. 

Φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, Ίνδικτος, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σσ.385-406 

 A.Γαζή (επιμ), Sex and the city, ταυτότητα και αναζήτηση νοήματος στη 

μετανεωτερική αφήγηση, Μεταμεσονύχτιες εκδόσεις, Αθήνα, 2012 

 

2. Μορφές αυτοβιογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

 Ρ.Παναγιωτοπούλου (επιμ), H ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία, 

Τυπωθήτω, Αθήνα, 2003 

 Μ.Κοκκώνης, Γ.Πασχαλίδης, Φ.Μπαντιμαρούδης, Ψηφιακά μέσα. Ο 

πολιτισμός του ήχου και της εικόνας, Κριτική, Αθήνα, 2010 

 Χτούρης, Σωτήρης. “Διάσωση ή αλλοτρίωση της παράδοσης μέσα από τα 

δίκτυα της τεχνολογίας της Πληροφορίας”, Mεταβιομηχανική Kοινωνία και η 

κοινωνία της πληροφόρησης, Eλληνικά Γράμματα,  1997, σσ. 197- 224 

 Tapscott, Don. Ψηφιακή Γενιά. Economia, 2009Jenkins, H. Convergence Culture. 

New York University Press, 2006 

 Koύρτη, Ευαγγελία. “Ταυτότητες υπό κατασκευή: η διαχείριση του εαυτού 

στο διαδίκτυο” στο Η Επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Ελληνικά Γράμματα, 2003, 

σσ. 133-58 

 Jenkins, H. & D. Thorburn. Democracy and New Media. The MIT Press, 2004 

 



 

3. Πρόσληψη και  θαυμασμός (βλ. fans) των πολιτισμικών προϊόντων των ΜΜΕ 

 

 H.Jenkins, Fans, Bloggers and gamers, New York University Press, Λονδίνο-

ΝΥ, 2006 

 Jenkins, H. Convergence Culture. New York University Press, 2006 

 A.Γαζή (επιμ), Sex and the city, ταυτότητα και αναζήτηση νοήματος στη 

μετανεωτερική αφήγηση, Μεταμεσονύχτιες εκδόσεις, Αθήνα, 2012 

 Μοδιανού, Μίρκα. Έθνος, Ταυτότητες και Τηλεόραση στη σύγχρονη Ελλάδα. 

Πατάκης, 2007 

 I.Βωβού (επιμ), Ο κόσμος της τηλεόρασης, Ηρόδοτος, Αθήνα, 2010 

 Ε.Μορέν, Οι σταρ, Κίχλη, Αθήνα 2011 

 Κ. Gorton, Media audiences. Television, meaning and emotion, Edinburg 

university press, 2009 

 H.Jenkins, Textual poachers. Television fans and participatory culture, 

Routledge, London 1992 

 

4. Η ελληνική μουσική βιομηχανία και η βασική θεματολογία της 

 

 Γ. Τσάρμπας, «Το ελληνικό τραγούδι, 1974-2000», στο Β.Παναγιωτόπουλος 

(επιμ.) Η ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000, Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα, 2003, σσ.259-264   

 Β. Βαμβακάς, Π. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80, 

Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, το Πέρασμα, Αθήνα, 2010 

(Λήμματα: Χατζηδάκης, Σαββόπουλος, Νταλάρας, Πάρτυ στη Βουλιαγμένη, 

Παπακωνσταντίνου, Κατσιμίχα, Σαββόπουλος, Πλάτωνος, Σκυλάδικα και 

λαϊκά τραγούδια, Νταλάρας, Νικολακοπούλου)  

 Κ. Μυλωνάς, Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού 3: 197-1980, Κέδρος, 

Αθήνα, 1992 

 Π. Παναγιωτόπουλος, «Τραγούδι και πολιτική, Στρατευμένη τέχνη και 

ανάδυση της ατομικότητας», στο Β.Παναγιωτόπουλος (επιμ.) Η ιστορία του 

νέου ελληνισμού 1770-2000, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003, σσ.265-276   

 Ν. Μποζίνης, Ροκ παγκοσμιότητα και ελληνική τοπικότητα, Η κοινωνική 

ιστορία του ροκ στις χώρες της καταγωγής του και στην Ελλάδα, Νεφέλη, 

Αθήνα, 2007 

 

Διευκρινήσεις για την εκπόνηση των εργασιών 

 

1. Οι παραπάνω θεματικές δεν αποτελούν και το τελικό θέμα της γραπτής 

εργασίας. Υποδεικνύουν απλά τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του 

μαθήματος. Το ακριβές θέμα και αντικείμενο της έρευνας της εργασίας θα 

οριστεί σε συνεργασία με τον διδάσκοντα (ενδεικτικό θέμα: «ο κόσμος των 

θαυμαστών της τηλεοπτικής σειράς Lost»). 

2. Θα προτιμηθούν κυρίως ομαδικές εργασίες των 2 ατόμων αλλά θα 

αποσαφηνιστεί από την αρχή ποιο αντικείμενο έρευνας και μελέτης έχει η 

καθεμία και ο καθένας.  

3. Η βιβλιογραφία που προτείνεται σε κάθε θέμα κρίνεται ως ιδιαίτερα 

επιβοηθητική, αλλά δεν είναι ούτε υποχρεωτική ούτε εξαντλητική  



4. Θεωρείται αυτονόητο ότι θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν διαβάσει την 

εξεταστέα ύλη και να εντάξουν κάποια κομμάτια της στην εργασία. 

5. Κατά την αξιολόγηση της εργασίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής: η 

σχολαστική τήρηση της συγγραφικής δεοντολογίας (παραπομπές κλπ), η 

επιλογή και η αξιοποίηση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, η προσεγμένη 

δομή, η συνοχή και η σαφήνεια των επιχειρημάτων, το λιτό και ακριβές ύφος.   

6. Oι εργασίες υποβάλλονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά την πρώτη εβδομάδα μετά 

τις διακοπές των Χριστουγέννων 

 


