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Eισαγωγή 
Στις 24 Νοεμβρίου 2016, σε ειδική εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, παρου-
σιάστηκε το αναμνηστικό γραμματόσημο των ΕΛΤΑ που εκδόθηκε για την επέ-
τειο των πενήντα χρόνων λειτουργίας της ελληνικής τηλεόρασης [Εικόνα 1]. Δια-
βάζοντας την εικόνα από τα αριστερά προς τα δεξιά, βλέπουμε μια μικρών δια-
στάσεων ασπρόμαυρη τηλεόραση της δεκαετίας του 1960, σχεδιασμένη με τη χα-
ρακτηριστική pop αισθητική της εποχής, μετά περνάμε στο έγχρωμο σήμα της 
ΕΡΤ και καταλήγουμε στο δεξί άκρο, όπου η ψηφιακή εξέλιξη αποδίδεται εικασ-
τικά με μια έκρηξη πίξελ να θρυμματίζει και μαζί να υπερχειλίζει την επίπεδη ο-
θόνη μιας σύγχρονης ψηφιακής τηλέορασης. Η σύνθεση προσφέρει μια συνο-
πτική γραφιστική απόδοση της εξέλιξης της τηλεοπτικής συσκευής, από την ανα-
λογική τεχνολογία των 1960s έως τη σημερινή ψηφιακή τεχνολογία, όπου η μόνη 
σύνδεση με την ελληνική τηλεόραση είναι το λογότυπο της ΕΡΤ. Τα τελευταία 
χρόνια, αρκετές ευρωπαϊκές τηλεοράσεις είχαν ανάλογες επετείους που επίσης 
τιμήθηκαν με την έκδοση αναμνηστικών γραμματοσήμων.  

Η βελγική τηλεόραση είχε την πεντηκοστή επέτειό της το 2003, που τιμήθηκε 
με την έκδοση μιας σειράς πέντε γραμματοσήμων. Στα πρώτα δύο γραμματό-
σημα εμφανίζεται ο εμβληματικός πύργος τηλεπικοινωνιών Reyers, που βρίσκεται 
δίπλα στο κεντρικό κτίριο της δημόσιας βελγικής ραδιοτηλεόρασης, καθώς και 
δύο εικονολήπτες με μια παλιά τηλεοπτική κάμερα. Στα υπόλοιπα τρία εμφανί-
ζονται φωτογραφικά στιγμιότυπα από τρεις ιστορικές δημοφιλείς σειρές, μια παι-
δική, μια κωμική και μια δραματική [Εικόνα 2].  

Η αναμνηστική σειρά που εκδόθηκε για την πεντηκοστή επέτειο της νορβη-
γικής τηλεόρασης το 2010, αποτελείται από τέσσερα γραμματόσημα, με πορτρέ-
τα δημοφιλών ηθοποιών ή δημοσιογράφων που συνδέονται με μια ιδιαίτερη κα-
τηγορία προγράμματος: ψυχαγωγία, ενημέρωση, παιδικές εκπομπές και κωμωδία 
[Εικόνα 3]. Η αλλαγή εποχής αποδίδεται με τη συμπαράθεση ασπρόμαυρων και 
έγχρωμων πορτρέτων, ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι, στο γραμματόσημο που αφιε-
ρώνεται στις παιδικές εκπομπές, εμφανίζονται οι κούκλες που πρωταγωνιστού-
σαν σε παλιές και νεότερες σειρές κουκλοθέατρου.  

                                                 
* O Γρηγόρης Πασχαλίδης είναι Καθηγητής Πολιτισμικών Σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
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Το 2011, ήταν η σειρά της ιρλανδικής τηλεόρασης να γιορτάσει τα πεντηκο-
στά γενέθλιά της. Η επετειακή σειρά που εκδόθηκε για την περίσταση αποτελεί-
ται από τρία γραμματόσημα που αποδίδουν ταυτόχρονα την τεχνολογική εξέλιξη 
αλλά και ορισμένες από τις πιο εμβληματικές μορφές της ιρλανδικής τηλεόρασης. 
Στο πρώτο απεικονίζεται ο Gay Byrne, παρουσιαστής του εξαιρετικά δημoφιλούς 
προγράμματος Late Late Show για 37 χρόνια (1962-1999), σε ένα επεισόδιο από 
την εποχή της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, της δεκαετίας του 1960. Στο δεύτερο, 
απεικονίζεται η παρουσιάστρια παιδικών εκπομπών Emma O’ Driscoll, μαζί με τη 
μόνιμη συνοδό της, την κούκλα Ogie, έχοντας ως φόντο την επίπεδη οθόνη μιας 
ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τρίτο, βλέπουμε τη δημοσιογράφο Anne Doyle, πα-
ρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της RTE για πάνω από 30 χρόνια, 
στην οθόνη ενός smartphone, αναδεικνύοντας τη διαμεσική παρουσία της σύγ-
χρονης ιρλανδικής τηλεόρασης [Εικόνα 4].  

 
 

 

 
Εικόνα 1 : Αναμνηστικό γραμματόσημο για τα 50 χρόνια 

της ελληνικής τηλεόρασης 
 

Εικόνα 2 : Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων για τα 50 χρόνια 
της βελγικής τηλεόρασης 
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Εικόνα 3 : Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων για τα 50 χρόνια 

της νορβηγικής τηλεόρασης 
 
 

                
 

                                             
 

Εικόνα 4 : Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων για τα 50 χρόνια  
της ιρλανδικής τηλεόρασης 

 
Και οι τρεις αυτές αναμνηστικές σειρές γραμματοσήμων εστιάζουν στην ιστορι-

κή διαδρομή της δημόσιας τηλεόρασης των αντίστοιχων χωρών. Ο τρόπος, ωστό-
σο, που την αφηγούνται διαφέρει ριζικά σε σύγκριση με το ελληνικό γραμματόση-
μο. Σε αντίθεση με τον απρόσωπο, καθαρά γραφιστικό χαρακτήρα του τελευταίου, 



12  

 

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

η έμφασή τους είναι στα πρόσωπα και τα προγράμματα με τα οποία το ευρύ κοινό 
έχει συνδέσει την τηλεοπτική του εμπειρία αλλά και την εξέλιξη του μέσου. Ακόμα 
και στην περίπτωση των δύο βελγικών γραμματοσήμων που εστιάζουν στην τηλεο-
πτική τεχνολογία, η τελευταία εμφανίζεται ενσωματωμένη στο κοινωνικό της πλαί-
σιο, είτε ως εργαλείο των εικονοληπτών, είτε ως τοπόσημο των Βρυξελλών. Σε όλες 
τις περιπτώσεις έχουμε μια πολυδιάστατη απόδοση της διαδρομής της δημόσιας 
τηλεόρασης που συνδυάζει πρόσωπα, εκπομπές και τεχνολογία.  

Γιατί, λοιπόν, είναι τόσο τεχνοκεντρική και αποστασιοποιημένη η προσέγγιση 
του ελληνικού επετειακού γραμματόσημου; Δεν γνωρίζουμε ποιές ακριβώς οδηγί-
ες περιείχε η εντολή (brief) που δόθηκε στη χαράκτρια.1 Το βέβαιο είναι ότι η 
σχεδιαστική του προσέγγιση δεν αναδεικνύει τις πιο άμεσες και οικείες διαστά-
σεις της τηλεόρασης, εκείνες που συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές 
εμπειρίες, καθημερινές και αγαπημένες συνήθειες, συλλογικές αναφορές και μνή-
μες. Αποφεύγει, με άλλα λόγια, να πραγματευθεί τη σημασία της ελληνικής τη-
λεόρασης ως οργανικού μέρους της καθημερινής ζωής και κουλτούρας μας, της 
συλλογικής ιστορίας και οπτικοακουστικής κληρονομιάς μας. Από αυτή την ά-
ποψη, το ελληνικό επετειακό γραμματόσημο συμπυκνώνει υποδειγματικά την 
απαξίωση που επέδειξε προς το δημοφιλέστερο σύγχρονο μέσο το κυρίαρχο έως 
σήμερα παράδειγμα2 προσέγγισης της ελληνικής τηλεόρασης. Εάν αξίζει να θεω-
ρείται ‘αναμνηστικό’ δεν είναι επειδή συνομιλεί με τη συλλογική εμπειρία και 
μνήμη, αλλά επειδή ανακαλεί εκείνη ακριβώς τη διανοητική παράδοση που είναι 
υπεύθυνη για την αποσιώπησή της. Η γραφιστικά δοσμένη εξέλιξη της τηλεοπτι-
κής συσκευής που εμφανίζεται στο ελληνικό γραματόσημο αντιστοιχεί, συνεπώς, 
με τον ψυχικό αμυντικό μηχανισμό που ο Freud (1962) αποκαλεί μνήμη-παραπέ-
τασμα (Deckerinnerung). Μια εύκολα αποδεκτή ψευδο-ανάμνηση, δηλαδή, που 
παράγεται μέσω της μετάθεσης μιας ενοχλητικής μνήμης από μια ασήμαντη με-
ταγενέστερη, με την οποία έχει μια ανώδυνη συνειρμική σχέση.  

Η έκδοση του επετειακού γραμματοσήμου λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του 
Συνεδρίου για τα 50 χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης, μας προσφέρει, συνεπώς, 
ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σημείο αφετηρίας για να κάνουμε τον κριτικό απο-
λογισμό των κύριων θεωρητικο-ερευνητικών σχημάτων στη βάση των οποίων 
προσεγγίσθηκε η ελληνική τηλεόραση μέχρι σήμερα. Σε αυτόν τον απολογισμό 
επιδιώκει να συμβάλλει η παρούσα μελέτη, επιχειρώντας μια συνοπτική χαρτο-
γράφηση των δρόμων που πήρε αλλά και δεν πήρε η σκέψη μας για την τηλεόρα-
ση. Πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε μια ανάπλαση του παρελθόντος, αλλά αυ-
τό που ο Φουκώ (1989) έχει αποκαλέσει “ιστορία του παρόντος”. Να εστιάσουμε, 

                                                 
1 Το γραμματόσημο σχεδιάστηκε από τη ζωγράφο και χαράκτρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου, η οποία, 
από το 1995, είναι υπεύθυνη για τη φιλοτέχνηση και επίβλεψη εκτύπωσης των γραμματοσήμων και 
των φιλοτελικών προϊόντων των ΕΛΤΑ.μ 
2 Εδώ και στο υπόλοιπο κείμενο, η έννοια ΄παράδειγμα' χρησιμοποιείται με το ειδικότερο νόημα που 
έχει στην επιστημολογική σκέψη του Thomas Kuhn (1997), δηλαδή, ως οι βασικές θεωρητικές αντι-
λήψεις, παραδοχές και τεχνικές έρευνας που διέπουν την πρακτική μιας επιστημονικής κοινότητας. 
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δηλαδή, όχι στο τι έχει προηγηθεί του σήμερα, αλλά στο πώς φτιάχθηκε το σήμε-
ρά μας, ποια είναι τα υλικά του. Γιατί κάποια πράγματα μας φαίνονται τόσο εύ-
λογα και αυτονόητα, κι άλλα τόσο παράδοξα ή και αδιανόητα. Μια κριτική αυτο-
βιογραφία του παρόντος μας, μια ιστορική κατανόηση της σημερινής συγκυρίας 
που δεν αποβλέπει ούτε στην καταδίκη ούτε στη δικαίωση του χθες, αλλά στο 
άνοιγμα του σήμερα στις δυνατότητες νέων προσεγγίσεων και διαδρομών.  

 
Η δεξίωση της τηλεόρασης 
Η μελέτη των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας έκανε τα πρώτα της βήματα τη δε-
καετία του 1930, έχοντας ως αντικείμενο την επιρροή των δύο πιο δημοφιλών 
μέσων της εποχής, τον κινηματογράφο (Payne Fund Studies, 1929-32) και το ρα-
διόφωνο (Princeton Radio Research Project, 1937-1941). Η ουσιαστική ανάπτυξή 
της, όμως, συνδέεται άμεσα με τη μεταπολεμική διάδοση της τηλεόρασης. Δεν 
υπάρχει κοινωνική ή ανθρωπιστική επιστήμη που να μην έχει ασχοληθεί μαζί της, 
καταθέτοντας τη δική της συμβολή στη μελέτη των διαστάσεων, λειτουργιών και 
συνεπειών που έχει η τηλεόραση στον σύγχρονο κόσμο. Τα μόνα άλλα μέσα επι-
κοινωνίας που έχουν προσελκύσει ένα εξίσου έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι 
ο κινηματογράφος και ο τύπος. Στη μεταπολεμική περίοδο, η πορεία αυτών των 
τριών μέσων συμπλέκεται με απρόβλεπτους τρόπους. Προτού εμφανισθεί η τη-
λεόραση, τα πυρά της κριτικής συγκεντρώνονται στον Τύπο και τον κινηματο-
γράφο, η ευρεία απήχηση των οποίων πυροδοτεί κάθε τόσο επιδημίες ‘ηθικού 
πανικού’. Με την εξάπλωση της τηλεόρασης, ωστόσο, αμφότερα αυτά τα μέσα 
γνωρίζουν μια εμφανώς πιο διαφοροποιημένη αντιμετώπιση.  

Ο κινηματογράφος, καταρχάς, με τον οποίο εξάλλου η τηλεόραση έχει και τη 
στενότερη συγγένεια ως οπτικοακουστικό μέσο, επέτυχε να εδραιωθεί ως ‘η έ-
βδομη τέχνη’ και εντέλει να ενσωματωθεί στο τεχνο-αισθητικό αφήγημα του μο-
ντερνισμού. Αυτό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με κύρια ορόσημα 
αφενός, την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α., το 1952, 
να αναγνωρίσει το κινηματογραφικό έργο ως καλλιτεχνικό μέσο που υπάγεται 
στις περί ελευθερίας της έκφρασης διατάξεις της Πρώτης Τροπολογίας του Συ-
ντάγματος· αφετέρου, την καθιέρωση του σκηνοθέτη ως δημιουργού (auteur), και 
κατ’ επέκταση του κινηματογράφου ως πρωτίστως εικαστικής τέχνης, απόψεις 
που προώθησε αρχικά το θεωρητικό όχημα της γαλλικής nouvelle vague, το περι-
οδικό Cahiers du Cinema (ιδρ. 1951). Το πολιτισμικό κύρος του κινηματογράφου 
αποτυπώθηκε, ακολούθως, στην αυξανόμενη απήχηση των θεσμών βράβευσης 
και κριτικής του, στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών Τμημάτων κινηματογραφικών 
σπουδών και τη συστηματική μελέτη των κινηματογραφικών ειδών, σχολών, δη-
μιουργών και έργων, κατά το πρότυπο των εικαστικών τεχνών. Σε ό,τι αφορά τον 
Τύπο, από την άλλη, με τον οποίο πολλοί προτιμούν να συνδέουν την τηλεόραση 
(βλ. λ.χ. τον όρο ‘ηλεκτρονικός Τύπος’), ο ειδικός ρόλος που απέκτησε τη δεκαε-
τία του 1960 στο πλαίσιο αφενός, του Ψυχρού Πολέμου και αφετέρου, στην ευ-
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ρείας διάδοσης ‘θεωρία του εκσυγχρονισμού’, αυτός επέτυχε να ενσωματωθεί στα 
κυρίαρχα αφηγήματα οικονομικής ανάπτυξης, πολιτισμικής αλλαγής και πολιτι-
κο-κοινωνικού εκδημοκρατισμού.  

Παράλληλα με τις ανωτέρω εξελίξεις, η αναρρίχηση της τηλεόρασης στη θέση 
του δημοφιλέστερου μέσου επικοινωνίας, σε βάρος τόσο του κινηματογράφου όσο 
και του Τύπου, συνοδεύθηκε από την καταδίκη της ως ένας αντι-κινηματογράφος, 
λόγω της αισθητικής ανεπάρκειας της μικρής ηλεκτρονικής οθόνης, αλλά και ως 
ένας αντι-τύπος, με τους κατεξοχήν εικονικούς κώδικές της να θεωρούνται υπεύθυ-
νοι είτε για υπο-πληροφόρηση είτε για υπερ-πληροφόρηση. Ακολούθως, η έννοια 
του ‘μαζικού μέσου’ προτυποποιείται πλέον με βάση την τηλεόραση, η οποία ορίζε-
ται ως το αντίπαλο δέος τόσο της κριτικο-ορθολογικής κουλτούρας του εντύπου 
όσο και της παιδευτικής λειτουργίας των τεχνών. Η τηλεόραση καταλήγει έτσι να 
αποτελέσει τον πυρήνα ποικίλων αφηγημάτων κοινωνικής αποσύνθεσης, πολιτι-
σμικής παρακμής και ιδεολογικο-πολιτικής χειραγώγησης. Τα αφηγήματα αυτά τα 
συναντούμε και στην Ελλάδα, και μάλιστα προτού καν ξεκινήσει η λειτουργία της 
τηλεόρασης, όπου καταλύονται από τις ιδιόμορφες πολιτικο-πολιτισμικές συνθή-
κες της μετεμφυλιακής 20ετίας, την περίοδο δηλαδή που ο Η. Νικολακόπουλος 
(2001) προσφυώς αποκαλεί ‘καχεκτική δημοκρατία’.  

 
Α. 1952 – 1968 Πρόδρομη και πειραματική φάση  

Το 1952 έγινε ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση τηλεόρασης 
στην Ελλάδα. Τόσο αυτός όσο και οι επόμενοι τέσσερεις που ακολούθησαν (1955, 
1959, 1963 και 1966) κρίθηκαν άγονοι ή ακυρώθηκαν.3 Παράλληλα με τις διαρ-
κώς ματαιούμενες αναγγελίες της έναρξης λειτουργίας της τηλεόρασης, αλλά και 
τις ολοένα αναθερμούμενες προσδοκίες του κοινού να γνωρίσει επιτέλους αυτό 
το θαυμαστό, καινούργιο μέσο που ήδη διέθεταν οι άλλες χώρες, είναι αισθητή η 
αμφιθυμία που διέπει τη δημόσια ομιλία που αναπτύσσεται αυτήν την εποχή για 
την τηλεόραση. Από τη μια, είναι συχνές οι ενθουσιώδεις αναφορές στις ποικίλες 
επιστημονικές, ιατρικές και επιχειρηματικές εφαρμογές της τηλεόρασης και, κυ-
ρίως, στις καινοτομίες που έχει φέρει η εισαγωγή της στην εκπαίδευση σε χώρες 
όπως η Γαλλία, η Αγγλία και η Αμερική. Επισημαίνεται, μάλιστα, η συμβολή που 
μπορεί να έχει στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου 
(18.2.1964 – 15.7.1965), ειδικά στον τομέα της καταπολέμησης του αναλφαβητι-
σμού και της επιμόρφωσης ενηλίκων (Μεραναίος 1964). Στις ανταποκρίσεις του 
από τις Η.Π.Α. ο Ηλίας Κούτσης χαιρετίζει τη λειτουργία του πρώτου μη κερδο-
σκοπικού μορφωτικού σταθμού τηλεόρασης στο Πίτσμπουργκ (1958) και εγκω-
μιάζει την τηλεόραση ως ένα «νέο μέσον … καλλιτεχνικής εκφράσεως [που ίσως] 
αποτελεί τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου», 
καθώς, μέσω των δημοφιλών τότε στις Η.Π.Α. εκπομπών τηλεοπτικού θεάτρου, 

                                                 
3 Για το λεπτομερές ιστορικό αλλά και παρασκήνιο αυτών των διαγωνισμών βλ. Τσίμας (2014: 85-
298).  
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έχει προάγει σε πρωτοφανή βαθμό τη θεατρική παιδεία και «την αισθητική καλ-
λιέργεια των μεγάλων λαϊκών μαζών» (Κούτσης 1957). Στο ίδιο ενθουσιώδες ύφος 
είναι και σχετικές ανταποκρίσεις από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες (βλ. λ.χ. για 
το τηλεοπτικό θέατρο στην Πολωνία, Κάρσκι 1966). Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, 
ότι η Ελευθερία, εφημερίδα που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, 
καλύπτει τον πολιτικό ρόλο της τηλεόρασης σε άλλες χώρες εστιάζοντας στην 
ανάδειξη των κακών και καλών διεθνών πρακτικών. Επικρίνει, έτσι, τον έλεγχο 
που ασκεί ο Ντε Γκώλ στην κρατική τηλεόραση σε βάρος των αντιπάλων του 
(Giniger 1964, Προεκλογικός αγών 1965) κατά την προεκλογική περίοδο των 
γαλλικών προεδρικών εκλογών του 1965, αλλά εγκωμιάζει τη συμβολή δημοσιο-
γραφικών εκπομπών σαν του Panorama (BBC) και του World in Action (ITV) 
στην ισόρροπη παρουσίαση των υποψηφίων, όπως και στη διάθεση τηλεοπτικού 
χρόνου στα κόμματα για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους, κατά την 
προεκλογική περίοδο των αγγλικών βουλευτικών εκλογών του 1964 (Boyne 
1964). 

Εξίσου συχνές, από την άλλη, είναι και οι επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις για την 
τηλεόραση. Τακτικά, λόγου χάρη, επισημαίνονται οι παρενέργειες που έχει η πα-
ρατεταμένη παρακολούθηση τηλεόρασης στα παιδιά και γενικά στην ποιότητα 
της οικογενειακής ζωής (βλ. λ.χ. Thevenot 1959), όπως και η επίδραση τηλεοπτι-
κών σκηνών βίας στην αύξηση της εγκληματικότητας (Μ.C. 1962). Ίσως την πιο 
επικριτική εκτίμηση για τις πολιτισμικές επιπτώσεις της τηλεόρασης εκφράζει 
τότε, μέσα από τις σελίδες της Επιθεώρησης Τέχνης, ο γνωστός σκηνοθέτης και 
συγγραφέας Μήτσος Λυγίζος. Θυμίζοντας, καταρχάς, τη δραματική πτώση προ-
σέλευσης στο θεάτρο και τον κινηματογράφο που προκάλεσε η ανάπτυξη της 
τηλεόρασης στις ΗΠΑ, προχωρά να καταγγείλει συλλήβδην τα σύγχρονα μέσα 
(τηλεόραση, κινηματογράφο, ραδιόφωνο) ως «μηχανισμούς επιβολής» που, σε 
αντιδιαστολή με τον προβληματισμό και τον οραματισμό που προάγουν το θέα-
τρο και η λογοτεχνία, «κρατούν τον θεατή ή τον ακροατή σε μια παθητική στά-
ση», εξασθενώντας τη φαντασία και τη βούλησή του. Ο Λυγίζος τονίζει πως «οι 
εφευρέσεις αυτές ζημίωσαν τους πληθυσμούς, δεν τους ωφέλησαν. Γινήκαν όργα-
να ερεθισμού, διέγερσης και φανατισμού. Αντί να καλλιεργούν το κοινό, το εξα-
χρειώνουν» (1963: 353-4). Κι όλα αυτά από ένα σκηνοθέτη που είχε πρωταγωνι-
στήσει στην ανάπτυξη του ραδιοφωνικού θεάτρου στο Ε.Ι.Ρ. και, αργότερα, είχε 
μια πλούσια προσφορά στο τηλεοπτικό θέατρο της ΥΕΝΕΔ και στη σκηνοθεσία 
δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών.  

Μια συχνή επωδός της αντιπολίτευσης, την περίοδο της κυβέρνησης Καρα-
μανλή, ήταν ότι η τηλεόραση αποτελεί μια απαράδεκτη πολυτέλεια για μια χώρα 
που αντιμετωπίζει μείζονα προβλήματα φτώχειας, ανεπάρκειας εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών υποδομών (βλ. λ.χ. Πλωρίτης 1958, Κολύβα 1960) και συνεπώς 
αποτελεί «κωμικόν δείγμα οψιπλουτισμού» (Ευελπίδης 1960). Το ζήτημα, όμως, 
που επανέρχεται συχνότερα από κάθε άλλο σε όλη αυτήν την περίοδο είναι η α-
νησυχία για την κατάχρηση της τηλεόρασης με στόχο την προπαγάνδα και τη 
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χειραγώγηση της κοινής γνώμης από μέρους της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, η 
επανάληψη του ευρέως στιγματισμένου καθεστώτος που χαρακτήριζε από καιρό 
τη λειτουργία του Ε.Ι.Ρ. Ο Γεώργιος Μαγκάκης διατύπωσε με τον πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο αυτήν την ανησυχία σε πρωτοσέλιδο άρθρο του στην Ελευθερία, 
στις 11 Ιουλίου 1965, μόλις τέσσερεις μέρες προτού ο Γ. Παπανδρέου εξαναγκα-
στεί σε παραίτηση από τον Βασιλιά. Διαβλέποντας τις ανώμαλες εξελίξεις, ο Μα-
γκάκης τονίζει την απειλή που αντιπροσωπεύει για τη δημοκρατία μια κυβερνη-
τικά ελεγχόμενη τηλεόραση και υποστηρίζει τη νομοθετική κατοχύρωση της θε-
σμικής ανεξαρτησίας, του πλουραλισμού και της αξιοκρατικής διοίκησής της ως 
θεμελιώδους προϋπόθεσης για τη διασφάλιση του ρόλου της «ως κοινωνικώς πο-
λύτιμον πολιτιστικόν και μορφωτικόν μέσον, ως μέσον δημοκρατικοτέρας λει-
τουργίας της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής» (Μαγκάκης 1965). Μέσα στο 
έντονα ασταθές και συγκρουσιακό πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε ακολού-
θως στη χώρα, όταν ξεκίνησε η περιπέτεια των βραχύβιων, διορισμένων από τον 
Βασιλιά κυβερνήσεων, ο Ριχάρδος Σωμερίτης θέτει το δίλημμα «Τηλεόραση: Ναι 
ή όχι;». Συνοψίζοντας τα επιχειρήματα που είχαν αναπτυχθεί έως τότε, παραθέτει 
τα κύρια ευεργετήματα και μειονεκτήματα της τηλεόρασης, για να καταλήξει ότι 
«η τηλεόραση είναι υπόθεση και περιπέτεια έξοχη ενηλίκων» αλλά οι «καταστά-
σεις, συνθήκες και συνειδήσεις» στην Ελλάδα δεν έχουν την απαιτούμενη ωριμό-
τητα (Σωμερίτης 1966).  

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1966 τόσο ο στρατιωτικός σταθμός (Τ.Ε.Δ.) όσο και 
το Ε.Ι.Ρ. ξεκίνησαν τις πειραματικές τηλεοπτικές εκπομπές τους. Σε συνέντευξη 
που έδωσε λίγες μέρες μετά, στον Δημήτρη Καΐση (Το Βήμα της Βορείου Ελλάδος, 
2.3.1966) ο Παύλος Ζάννας, ο οποίος συνετέλεσε καθοριστικά στην ανάπτυξη 
των κινηματογραφικών θεσμών της χώρας, εκφράζει μια άποψη διαμετρικά αντί-
θετη από εκείνη του Λυγίζου. Αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη των οπτικο-ακου-
τικών μέσων ως ισάξιας σημασίας με εκείνη της τυπογραφίας, θεωρεί ότι η συχνά 
λοιδορούμενη τάση ομοιομορφίας του τηλεοπτικού προγράμματος είναι συνυφα-
σμένη με την ευρύτερη ιστορική διαδικασία «δημοκρατικοποίησης της παιδείας 
και της τέχνης» στον σύγχρονο κόσμο. Για να μπορέσει, όμως, η τηλεόραση και 
τα υπόλοιπα σύγχρονα «μέσα λαϊκής επικοινωνίας» σαν το ραδιόφωνο και τον 
κινηματογράφο, να λειτουργήσουν ως «μέσα διαπαιδαγώγησης και εκπολιτι-
σμού» απαιτείται η ανάπτυξή τους πέρα από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμό-
τητες, αλλά και η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση του κοινού για την αποτελεσματι-
κή αξιοποίησή τους, που απαιτεί «διακριτικό μάτι, προσεκτικό αυτί». Διαφορο-
ποιούμενος, επίσης, από τη θεώρηση της τηλεόρασης ως μιας αντι-τέχνης, αντα-
γωνιστικής του κινηματογράφου, ο Ζάννας την ορίζει ως μια τέχνη δύσκολη και 
πολυδάπανη σαν και τον κινηματογράφο, αλλά και δυνητικά «ένα συναγωνιστή 
του κινηματογράφου στην ποιότητα του θεάματος» (Ζάννας 1993: 39-40). Η κα-
ταληκτική του διάγνωση, ωστόσο, για τις προοπτικές της ελληνικής τηλεόρασης 
δεν αφήνει περιθώρια μιας αφελούς αισιοδοξίας:  
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«το αν η σημερινή κατάσταση στην ελληνική ραδιοφωνία και τον ελληνικό κι-
νηματογράφο –με την παρέμβαση ή την έλλειψη παρέμβασης του κράτους–
δημιουργεί ευχάριστες προϋποθέσεις και προοπτικές για την τηλεόραση που 
τώρα γεννιέται, είναι ένα άλλο ερώτημα που ευτυχώς δεν μου θέσατε…». 

Το Συμπόσιο για την Ελληνική Τηλεόραση, που διοργάνωσε το Αθηναϊκό 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.) του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, στις 14-16 Δεκεμ-
βρίου 1966, ήταν η πρώτη πραγματικά δημόσια συζήτηση για την τηλεόραση, με 
ευρεία συμμετοχή ομιλητών και κοινού.4 Όπως και στα προηγούμενα συμπόσια 
που είχε διοργανώσει το ΑΤΙ, οι βασικοί όροι που έθεσε ο Δοξιάδης ήταν πρώτον, 
οι ομιλητές να έχουν ενεργό εμπλοκή με κάποια πτυχή του θέματος του Συμπο-
σίου και, συνεπώς, να είναι σε θέση να μιλήσουν ως άτομα παρά ως εκπρόσωποι 
των φορέων ή οργανισμών· και δεύτερον, να μην εμπλέξουν την πολιτική. Με 
αυτόν τον τρόπο επεδίωκε να αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ των ειδικών, χω-
ρίς τις συνήθεις κομματικές αντιπαραθέσεις και αντιδικίες.  

Τις εργασίες του Συμποσίου άνοιξε η εισήγηση του Αναστάσιου Πεπονή, ο 
οποίος, ευθύς εξαρχής τάσσεται υπέρ μιας κρατικής τηλεόρασης υπόλογης απο-
κλειστικά στην πολιτική ηγεσία, απορρίπτοντας την ιδέα τόσο της στρατιωτικής 
όσο και της ιδιωτικής-εμπορικής τηλεόρασης. Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, την οδυ-
νηρή παράδοση κυβερνητικής χειραγώγησης του Ε.Ι.Ρ. και τους κινδύνους που 
προοιωνίζεται για την τηλεόραση, εκτιμά ότι η οριστική λύση αυτού του προβλή-
ματος θα επέλθει όταν λειτουργήσουν σωστά «όλοι οι δημοκρατικοί θεσμοί στην 
Ελλάδα». Εξάλλου, θυμίζει, τα μηνύματα των μέσων δεν είναι παντοδύναμα κα-
θώς μάλλον ενισχύουν «ήδη σχηματισμένες γνώμες και πεποιθήσεις, παρά τις 
αλλάζουν», ενώ, «η ταύτιση της τηλεόρασης με το κόμμα που κυβερνά, υπονο-
μεύει και το κύρος και την πειστικότητα του μέσου». Παρ’ όλες τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η τηλεόραση στην Ελλάδα, καταλήγει, η τηλεόραση συνιστά 
«ένα θαυμαστό όργανο εκπολιτισμού» ικανό να συμβάλλει «στο ξύπνημα της 
πολιτιστικής στάθμης του τόπου» κι είναι αυτό που πρέπει να επιδιωχθεί αξιο-
ποιώντας και την πείρα των άλλων χωρών (Μπαζαίος 1966).  

Στην ομιλία του με τον εύγλωττο υπότιτλο “Περιμένοντας τους βαρβάρους”, 
ο Μάριος Πλωρίτης (1966) αμφισβητεί την αισιοδοξία του Πεπονή, επισημαίνο-
ντας ότι ενώ η τηλεόραση μπορεί θεωρητικά να παίξει έναν εκπολιτιστiκό ρόλο, 
στην πράξη δεν μπορεί. Σαν και το ραδιόφωνο, η τηλεόραση πάσχει εγγενώς από 
βιασύνη και προχειρότητα. Αν είναι ιδιωτική θα ‘ναι υποταγμένη στην κερδοσκο-
πική λογική της χαμηλής ποιότητας, ενώ, αν είναι κρατική, «θα έχει όλα τα ελατ-
τώματα της ιδιωτικής και επί πλέον, θα είναι πρυτανείον ‘υμετέρων’ και θ’ αφο-

                                                 
4 Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Α.Τ.Ι. (Στρατιωτικού Συνδέσμου 24) την Τε-
τάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 14-16 Δεκεμβρίου, ώρα 19:30-21:30 καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο 
για το κοινό. Από την ίδρυσή του, το 1959, το ΑΤΙ είχε διοργανώσει ακόμη 6 συμπόσια για θέματα 
όπως την οικονομική ανάπτυξη, τη δημοτική γλώσσα, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κ.λπ., τα 
Πρακτικά των οποίων έχουν εκδοθεί. Δυστυχώς, τα Πρακτικά του 7ου Συμποσίου για την τηλεόραση 
δεν εκδόθηκαν. 
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σιώνεται –πικρά γαρ η πείρα– στον λιβανωτό των πραττομένων και διαπραττο-
μένων από τους εκάστοτε κυβερνώντες». Σε κάθε περίπτωση, παντού όπου λει-
τουργεί τηλεόραση συναντούμε «προγράμματα απίθανης ανοησίας, κακού γού-
στου [που] αποβλακώνουν το κοινό και διαφθείρουν τα αισθητήριά του». Προ-
σφέροντας όχι «πνευματικό πολιτισμό» αλλά «πνευματικό όπιο», η καθημερινή 
κατ’ οίκον επιδρομή του κακού θεάματος της τηλεόρασης θα επιφέρει την «αι-
σθητική εξαθλίωση του κοινού, την «ολοκληρωτική εκβαρβάρωσή του».  

Παρών με διαρκείς παρεμβάσεις στο Συμπόσιο ήταν και ο Ευάγγελος Παπα-
νούτσος, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και του Α.Τ.Ι. Σε 
άρθρο που δημοσίευσε στο Βήμα, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του Συμποσίου, ο 
Παπανούτσος (1966) συνοψίζει τις απόψεις του ξεκινώντας με ένα μακροϊστορικό 
διάγραμμα της εξέλιξης της επικοινωνίας. Διακρίνει, συγκεκριμένα, τρεις μεγάλες 
περιόδους του πολιτισμού: της προφορικότητας, της γραφής και της εικόνας, επι-
δεικνύοντας μια σπάνια για την εποχή του αποδοχή του οπτικού πολιτισμού. Η 
στάση όσων εκφράζουν αμφιβολίες και σκεπτικισμό για την τηλεόραση, υποστη-
ρίζει, οφείλεται στην αντίδραση που προκαλεί πάντα η εμφάνιση μιας νέας εφεύ-
ρεσης που «αλλάζει το ρυθμό της ζωής μας και επιβάλλει άλλα σχήματα, άλλους 
τρόπους στην αντίληψη, στα αισθήματα, στη σκέψη μας».Υπενθυμίζει, έτσι, τις 
αντιδράσεις και δυσοίωνες προφητείες των αρχαίων ραψωδών για την καταγραφή 
των ομηρικών επών, όπως και εκείνες πολλών λογίων και παιδαγωγών για την 
τυπογραφία. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζει, «το πνεύμα δεν χάθηκε, πρόκοψε μάλι-
στα περισσότερο». Ο δεύτερος άξονας της επιχειρηματολογίας του αφορά τον 
πολιτισμικό ρόλο της τηλεόρασης. Απορρίπτοντας την πρακτική στάθμισής του 
στη βάση του ποσοστού των μορφωτικών εκπομπών στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, 
ο Παπανούτσος υποστηρίζει ότι είναι λάθος να εξισώνουμε τον γενικότερα πολι-
τισμικό με τον εκπαιδευτικό ρόλο της τηλεόρασης. Επικαλούμενος την πολύ ευ-
ρύτερη από εκείνη της εκπαίδευσης έννοια της κουλτούρας, την οποία αποδίδει 
ως ‘παιδεία’, διευκρινίζει ότι:  

 «Όταν λέμε παιδεία δεν εννοούμε εκπαίδευση…ούτε απλώς και μόνο πνευ-
ματική καλλιέργεια, κατά τη σημασία που δίνουν στον όρο τα προγράμματα 
της τηλεόρασης (καλλιτεχνικές ειδήσεις, ανάλυση και κριτική λογοτεχνικών 
έργων, κλασική μουσική κλπ). Και με την είδηση και με το πολιτικό σχόλιο 
και με την ψυχαγωγία, ακόμη και με τη διαφήμιση μορφώνουν (ή παραμορ-
φώνουν) τη  μεγάλη μάζα του κοινού η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Δεν 
χρειαζόμαστε να κάνωμε μαθήματα (ιστορίας, γεωγραφίας, ξένων γλωσσών 
κλπ) για να μας πουν ότι ‘παιδεύουμε’ –μορφώνουμε– τους θεατές και τους 
ακροατές μας. Με το  πώς θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε ένα γεγο-
νός της πολιτικής ζωής, με το πώς θα συνθέσουμε το πρόγραμμα της ψυχα-
γωγίας, ακόμη και με το πώς θα διαφημίσουμε ένα βιομηχανικό προϊόν μορ-
φώνουμε την πολιτική κρίση, την ευαισθησία, το γούστο του κοινού μας. Κά-
νουμε, δηλαδή, αποτελεσματική πολιτική, καλαισθητικήν, ηθικήν αγωγή. Ε-
πιλογή και ποιόν του περιεχομένου του προγράμματος είναι στην περίπτωση 
αυτήν οι κύριοι παράγοντες».  
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Ίσως ο Παπανούτσος να είχε κατά νου, μεταξύ άλλων, την πρώτη πολιτιστική 
εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, που ήταν “Ο κόσμος της τέχνης και του 
πνεύματος” και παρουσιαζόταν από την τηλεόραση των Ενόπλων Δυνάμεων κάθε 
Κυριακή βράδυ, με επιμέλεια του Δημ. Λαζογιώργου-Ελληνικού. Στις 4 Δεκεμ-
βρίου 1966, λόγου χάρη, η εκπομπή περιελάμβανε τέσσερα ποιήματα του Καβά-
φη (Επιθυμίες, Επήγα, Μακρυά και Επέστρεφε) μελοποιημένα και τραγουδισμένα 
από τον συνθέτη και βαρύτονο Δίωνα Αρύβα-Αττικό. Επίσης, την διάλεξη του 
Ευαγγ. Φωτιάδη στον Παρνασσό και του Πλ. Μεταξά στην Μακεδονική Εστία, 
παρουσίαση των νέων βιβλίων του Π. Καίσαρη “Ινδία”, της Έφης Αθανασίου “Πο-
ρεία Δεύτερη” και του Τρ. Μυρτιώτη “Το χαστούκι”, Λογοτεχνικά και Καλλιτε-
χνικά Νέα, καθώς και τις εκθέσεις ζωγραφικής του Έκτορος Δούκα στον Παρνασ-
σό και ταπήτων στην αίθουσα του ΕΟΕΧ. Αυτό ακριβώς είναι το είδος των εκπο-
μπών που πολλοί θα συνεχίσουν για δεκαετίες να προσμετρούν ως τη διάσταση 
του πολιτισμού στην τηλεόραση. Είναι σ’ αυτές που ανακαλύπτουν ό,τι ο Χρή-
στος Βακαλόπουλος αποκάλεσε «τη σφραγίδα της ποιότητας, της Υψηλής Τέ-
χνης, της σοβαροφάνειας» (2005: 92).  

Ο πολιτιστικός ρόλος της τηλεόρασης παρέμεινε στην επικαιρότητα και τον 
επόμενο μήνα, στη δημόσια συζήτηση με θέμα «Η τηλεόραση και η μορφωτική 
αποστολή της» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 1967, στην 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, υπό τη διεύθυνση του Μάριου Πλωρίτη. Ξεπερνώ-
ντας σε οξύτητα και τον τελευταίο, ο Ιωάννης Κακριδής, Πρόεδρος του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου, περιγράφει την τηλεόραση ως «έναν κεραυνό που έρχεται 
να μας καταστρέψη», απειλώντας κυρίως τον προφορικό έντεχνο λόγο αλλά και 
την προφορική επαφή. Ο Τίτος Πατρίκιος, αντίθετα, υπογράμμισε την αναβίωση 
της προφορικότητας που φέρνει η τηλεόραση, όπως επίσης ότι τείνει να είναι πιο 
κονφορμιστική απ’ ό,τι τα έντυπα μέσα. Η ψυχολόγος Θ. Βεργοπούλου και ο ψυ-
χίατρος Ν. Ρασιδάκης απέρριψαν ως υπερβολικούς τους ισχυρισμούς για τις αρ-
νητικές επιπτώσεις της τηλεόρασης στα παιδιά. Ο γνωστός θεατρολόγος και κρι-
τικός Αλέξης Διαμαντόπουλος υποστήριξε ότι μόνον η κρατική εποπτεία μπορεί 
να διασφαλίσει την ποιότητα στην τηλεόραση, προκαλώντας τον αντίλογο του 
Πλωρίτη ότι από μια τέτοια εποπτεία μάλλον το αντίθετο θα προκύψει. Ο Ρούσ-
σος Κούνδουρος, τέλος, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ελληνική τηλεόραση θα 
αποδειχθεί εξίσου κακή με το κρατικό ραδιόφωνο και «η χειρότερη στην Ευρώ-
πη». Είναι, παρ’ όλα αυτά, αναγκαία, καταλήγει, «γιατί ανοίγει ένα παράθυρο 
προς τον έξω κόσμο – ανοίγει ορίζοντες, ισοπεδώνει εθνικά σύνορα». Με εύστοχη 
διορατικότητα κατέληξε ότι στο μέλλον δεν θα μας απασχολεί η μεροληψία των 
κρατικών σταθμών, καθώς η τεχνολογική πρόοδος θα μας επιτρέψει ό,τι κρύβει 
ένας σταθμός να το μαθαίνουμε από κάποιον άλλον (Δοξιάδη 1967).  

Το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη έβαλε τέλος στη διαμάχη για τη θεσμική και 
πολιτισμική φυσιογνωμία της ελληνικής τηλεόρασης, δικαιώνοντας τον προβλη-
ματισμό πολλών σχετικά με το ποιο είναι το μείζον ερώτημα, αυτό που ο Ζάννας 
αποκάλεσε το ‘άλλο ερώτημα’. Εκείνο, δηλαδή, της πολιτικής συνθήκης, της λει-
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τουργίας των πολιτικών θεσμών, το οποίο εξ αρχής καθόρισε το ερώτημα της τη-
λεόρασης. Περισσότερο από την ανησυχία που γεννά ως καινούργια πολιτισμική 
τεχνολογία, που απειλεί τις εδραιωμένες πολιτισμικές ελίτ και αξίες, η τηλεόραση 
απασχολεί κυρίως ως μια νέα πολιτική τεχνολογία που διαταράσσει τις εξαιρετικά 
εύθραστες ισορροπίες της θεσμικά αδύναμης και πολιτικά συγκρουσιακής ‘καχε-
κτικής δημοκρατίας’ της μετεμφυλιακής περιόδου. Αξίζει όμως να αναρωτηθούμε, 
στο πλαίσιο ίσως ενός πειράματος δυνητικής πολιτικής ιστορίας, ποια θα ήταν η 
τροπή των γεγονότων εάν υπήρχε, λόγου χάρη, τηλεοπτική κάλυψη της ομιλίας 
του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της 22 Μαΐου 1963, ή των πολιτικών 
εξελίξεων του Ιούλη του 1965.  

 Σε ό,τι αφορά την πολιτισμική διάσταση και επίπτωση της τηλεόρασης, από 
την άλλη, η προδρομική φάση εμφανίζεται έντονα διχασμένη. Οι παραδοσιακοί 
διανοούμενοι και οι άνθρωποι του θεάτρου (Κακριδής, Πλωρίτης, Λυγίζος) εμφα-
νίζονται κατηγορηματικά αρνητικοί, ενώ, αντίθετα, εκείνοι του κινηματογράφου 
(Ζάννας, Κούνδουρος) ρητά θετικοί. Οι διαφόρων ειδικοτήτων κοινωνικοί επι-
στήμονες, τέλος, είναι εν γένει μετριοπαθείς στις εκτιμήσεις τους. Αυτήν την επο-
χή, η τηλεόραση είναι απούσα ή, ορθότερα, μια σκιώδης παρουσία, μια φασματι-
κή μορφή την οποία κάποιοι αντιλαμβάνονται ως όραμα και ευκαιρία κι άλλοι ως 
απειλητικό φάντασμα και παλινδρόμηση. Το μόνο που υπάρχει ουσιαστικά είναι 
ο λόγος για την τηλεόραση, και μάλιστα ένας ιδιαίτερα πληθωρικός λόγος που 
πολύ συχνά τροφοδοτείται από εμπειρίες άλλων τηλεοράσεων ή από ξένες πηγές. 
Έχουμε έτσι την τακτική αναδημοσίευση άρθρων και αναφορών από τον ξένο τύ-
πο, που επιλέγονται να μεταφρασθούν όχι ως απλές ανταποκρίσεις ‘από αλλού’, 
αλλά κυρίως επειδή προσφέρουν επιχειρήματα στις διιστάμενες τάσεις της εγχώ-
ριας διανόησης. Ο συνολικός όγκος των ξένων άρθρων σχετικών με την τηλεόρα-
ση που αναδημοσιεύονται στον ελληνικό Τύπο αυτήν την εποχή, και ειδικά τα 
προδιδακτορικά χρόνια 1960-1967, είναι εντυπωσιακός και συγκρίσιμος μόνον με 
άλλες περιόδους εξίσου έντονης διαμάχης για την τηλεόραση, όπως, για παρά-
δειγμα, εκείνης που θα ξεσπάσει στα τέλη της δεκαετίας του 1980 γύρω από το 
ζήτημα της δημιουργίας ιδιωτικής τηλεόρασης.  

 
Β. 1968 - 1989 Κρατικό μονοπώλιο  

Το δικτατορικό καθεστώς έθεσε την τηλεόραση υπό αυστηρή κρατική κηδεμονία, 
θεμελιώνοντας ένα μοντέλο που θα συνεχίσουν, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές, όλες οι 
κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η παρούσα 
πλέον τηλεόραση εδραιώνεται ως αρνητική αλληγορία για τον εκσυγχρονισμό, 
καθώς συνδέεται με το σύνολο σχεδόν των κοινωνικο-πολιτισμικών αλλαγών, 
όπως την παρακμή της γειτονιάς και την αύξηση της ιδιωτικότητας, την εξασθέ-
νιση των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών και έμφυλων ρόλων, την ανάπτυξη 
του καταναλωτισμού, τη διαβρωτική για την εθνική ταυτότητα και γλώσσα ενί-
σχυση των εξωγενών πολιτισμικών ροών και επιδράσεων. Τα ζητήματα αυτά εί-
χαν τεθεί και νωρίτερα, καθώς διατρέχουν τη θεματολογία του δημοφιλούς ελλη-
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νικού κινηματογράφου σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1960 (βλ. λ.χ. Δελβερούδη 
2005, Μυλωνάκη 2012). Τότε, όμως, είχαν συνδεθεί με τα φαινόμενα της εσωτερι-
κής μετανάστευσης και της αστικοποίησης, της οικονομικής ανάπτυξης και του 
εκσυγχρονισμού των ηθών, και γενικότερα, με ένα αφήγημα μετάβασης από την 
παραδοσιακή στη νεωτερική συνθήκη, το οποίο, παρά τα ευδιάκριτα στοιχεία 
νοσταλγίας και σάτιρας που περιείχε, δεν άφηνε καμμία αμφιβολία για τον προο-
δευτικό χαρακτήρα αυτής της μετάβασης. Τώρα, όμως, όλα αυτά τα ζητήματα 
συναρθρώνονται γύρω από το αξονικό μοτίβο μιας πρωτοφανώς επιδραστικής 
νέας τεχνολογίας, και στο πλαίσιο ενός αφηγήματος πολιτισμικής εισβολής, πα-
ρακμής και αποσύνθεσης, η διάδοση και ένταση του οποίου κλιμακώνεται πα-
ράλληλα με την αύξηση της διείσδυσης της τηλεόρασης στα ελληνικά νοικοκυριά 
αλλά και των ωρών καθημερινής τηλεθέασης.  

Στα μέσα αυτής της περιόδου, όταν ο βαθμός διείσδυσης της τηλεόρασης έχει 
πλέον υπερβεί το 90%, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του αφηγήματος 
προσφέρουν τα κείμενα που δημοσιεύει ο Νεοκλής Σαρρής στη Ραδιοτηλεόραση 
(Φεβρουάριος 1980 - Ιούνιος 1981). Εδώ έχουμε το παράδοξο το επίσημο περιο-
δικό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αφιερωμένο στην αναλυτική παρουσίαση 
του εβδομαδιαίου προγράμματος, να φιλοξενεί εκτενή δοκίμια που καταφέρονται 
ενάντια στην τηλεόραση. Ο Σαρρής περιγράφει το εγχείρημά του ως ένα τολμηρό 
πείραμα μαχητικής αντίστασης «στην πολύχρωμη μαγεία του τηλεοπτικού θεά-
ματος», το οποίο, προσφέροντας στο «πλατύτερο κοινό» τα κατάλληλα επιστη-
μονικά εφόδια, αποσκοπεί «στην απομύθωση του μυθωμένου τηλεοπτικού λό-
γου» και στη μετατροπή του τηλεθεατή σε ενεργητικό, κριτικό δέκτη (Σαρρής 
1992α: 20-23). Το θεωρητικό στίγμα του Σαρρή είναι ασαφές και πολυσυλλεκτικό. 
Αντλώντας επιλεκτικά από μαρξισμό και λειτουργισμό, μπηχεβιορισμό και αντι-
ψυχιατρική, Πλάτωνα και σύγχρονη κοινωνιολογική έρευνα, συνθέτει ένα μωσαϊ-
κό παραθεμάτων με συνδετικό νήμα την καταδίκη της τηλεόρασης για κάθε λο-
γής κοινωνική παθολογία ή δυσλειτουργία. Από αυτήν την άποψη, ο λόγος του 
αποτελεί μια υποδειγματική διατύπωση της αρνητικής οντολογίας της τηλεόρα-
σης που συγκροτείται αυτήν την εποχή, σε διάσταση, μάλιστα, με τη σχετική εγ-
χώρια έρευνα. 

Η επιστημονική διερεύνηση της ελληνικής τηλεόρασης είχε σχεδιασθεί να ξε-
κινήσει από την πρώτη κιόλας στιγμή της λειτουργίας της. Τον Mάιο του 1963, 
έχοντας ενθουσιασθεί με το The Gutenberg Galaxy (1962) του Marshall McLu-
han, τις ιδέες του οποίου βρήκε απολύτως εναρμονισμένες με τα προβλήματα των 
ανθρώπινων οικισμών που τον απασχολούσαν (Wigley 2006: σημ. 4), ο αρχιτέ-
κτονας-πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης τον κάλεσε να συμμετάσχει στο Α’ 
Συμπόσιο της Δήλου (Ιούλιος 1963) που, όπως και τα υπόλοιπα που ακολούθη-
σαν, ήταν αφιερωμένο στις προκλήσεις και προοπτικές της σύγχρονης πολεοδο-
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μίας.5 Ο ΜcLuhan αποδέχθηκε την πρόσκληση και συγκαταλέγεται στη χορεία 
των κορυφαίων διεθνώς επιστημόνων που συμμετείχαν στο Συμπόσιο και συνυ-
πέγραψαν τη Διακήρυξη της Δήλου για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των 
σύγχρονων οικισμών. Στην εισήγησή του ο McLuhan επεσήμανε ότι οι εξελίξεις 
στον χώρο της ηλεκτρονικής θέτουν στους πολεοδόμους νέες προκλήσεις, καθώς 
οι νέες αυτές προσθετικές προεκτάσεις του ανθρώπου δημιουργούν μια εντελώς 
νέα μορφή χώρου (Στάγκος 1963). Η κρίσιμη επισήμανσή του ενσωματώθηκε στο 
κείμενο της Διακήρυξης το 1966, και κυριάρχησε στoν προβληματισμό των Συ-
μποσίων της Δήλου από το 1970 και μετά (Wigley 2006: 383-6).  

Το 1964, ο McLuhan πρότεινε στον Δοξιάδη να διεξάγουν έρευνα πριν και 
μετά τη λειτουργία τηλεόρασης στην Ελλάδα προκειμένου να μελετηθούν οι α-
ντιληπτικές-αισθητηριακές αλλαγές που θα επιφέρει η έλευσή της. Η βασική ε-
ρευνητική υπόθεση βασιζόταν στην εκτίμηση του McLuhan ότι η τηλεόραση μει-
ώνει την οπτική έμφαση της εγγράμματης κουλτούρας μας και αυξάνει, αντίστοι-
χα, τη σημασία της απτικής και ακουστικής διάστασης, την ανάγκη για συμμετο-
χή και ‘εμπλοκή σε βάθος’ (Μακλούαν 1991). Το ερευνητικό κέντρο Centre for 
Culture and Technology του Πανεπιστημίου του Τορόντο, που διηύθυνε ο 
McLuhan, θα είχε την ευθύνη του κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού της 
έρευνας, που περιελάμβανε, εκτός των Αθηνών και το Τορόντο. Εξαιτίας της δυ-
σκολίας να βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση, η έρευνα δεν προχώρησε. Στις 
αρχές του 1971, ωστόσο, δύο χρόνια δηλαδή μετά την έναρξη του καθημερινού 
τηλεοπτικού προγράμματος της ΥΕΝΕΔ και του ΕΙΡΤ, ο Δοξιάδης βρήκε την ευ-
καιρία να την αναβιώσει, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας ‘Η 
ανθρώπινη κοινότητα’ (Human Community Project) που διεξήγαγε ο Αθηναϊκός 
Τεχνολογικός Όμιλος. Επρόκειτο για τη δεύτερη φάση μιας έρευνας που είχε ξε-
κινήσει το 1963 και αφορούσε τη μελέτη της σύνθεσης των νοικοκυριών, της ζωής 
της γειτονιάς και των συνθηκών ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Τώρα, ο Δοξιά-
δης προσθέτει 22 ερωτήματα που αφορούν το πόσο και το τι παρακολουθούν οι 
Αθηναίοι στην τηλεόραση, και κυρίως, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που έχει φέ-
ρει η κατοχή τηλεόρασης.   

Το καλοκαίρι του 1972, το ΕΚΚΕ πραγματοποίησε έρευνα που εστίαζε στη σύ-
γκριση κατόχων και μη κατόχων τηλεόρασης στην περιοχή των Αθηνών, με αντι-
κείμενο το οικονομικο-κοινωνικό προφίλ των κατόχων και μη συσκευών τηλεόρα-
σης, τη στάση τους έναντι των τηλεοπτικών προγραμμάτων και τις τηλεοπτικές 
συνήθειές τους (1976: 339-340).6 Το 1976, το ΕΚΚΕ συμμετείχε σε διεθνές ερευνη-
τικό πρόγραμμα του European Coordination Center for Social Science 

                                                 
5 Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 Συμπόσια της Δήλου, από το 1963 έως το 1975, όταν πέθανε ο Κ. 
Δοξιάδης, και αποτελούσαν μέρος του Αθηναϊκού Μήνα Οικιστικής που διοργάνωνε κάθε χρόνο το 
Α.Τ.Ι. Ο McLuhan συμμετείχε επίσης στο 9ο Συμπόσιο της Δήλου (Ιούλιος 1972).  
6 Η έρευνα σχεδιάσθηκε από τους Michael Charnoff, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Georgia 
State University, και την Lynn R. Anderson, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Wayne 
State University. 
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Documentation, μαζί με Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και Σοβιε-
τική Ένωση, που αφορούσε την πολιτισμική κατανάλωση στη σύγχρονη κοινωνία. 
Το ελληνικό σκέλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε από ομάδα του ΕΚΚΕ υπό τη 
διεύθυνση του Γρηγόρη Γκιζέλη, το διάστημα Μάιος-Ιούνιος 1979. Στα συμπερά-
σματά τους οι ερευνητές τονίζουν ότι, την ίδια στιγμή που τα πρότυπα ζωής έχουν 
αλλάξει, μέσα στην ελληνική οικογένεια νεωτερικές και παραδοσιακές ιδέες συνθέ-
τονται, οι δεσμοί μεταξύ των μελών της παραμένουν ισχυροί και ριζωμένοι στη δια-
προσωπική επικοινωνία, ενώ, παράλληλα, τα μηνύματα των μαζικών μέσων για πιο 
ισότιμες συζυγικές και γονικές σχέσεις έχουν σαν πιο σημαντική συνέπεια την ε-
δραίωση του διαλόγου μεταξύ γονέων-παιδιών (Γκιζέλης κ.α. 1980 & 1984). 

Την ίδια νηφάλια προσέγγιση βρίσκουμε αυτή την εποχή στη μελέτη του Α-
ναστάσιου Πεπονή Μεγάλη Επικοινωνία (1974). Αν και δεν προέρχεται από τον 
χώρο της επιστημονικής έρευνας, ο Πεπονής έχει μια βαρύνουσα εμπειρία από 
τον χώρο της δημόσιας επικοινωνίας. Είχε διατελέσει Γενικός Διευθυντής του 
Ε.Ι.Ρ. (1964-5) και κατά τη διάρκεια της θητείας του προώθησε τη δημιουργία του 
πρώτου πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα, που ξεκίνησε τη λει-
τουργία του στις 23 Φεβρουαρίου 1966 και αργότερα μετεξελίχθηκε σε Ε.Ι.Ρ.Τ.7 
Στη μελέτη του τονίζει τη διαχρονική παρουσία της μαζικής επικοινωνίας στην 
ανθρώπινη κοινωνία, προσδιορίζοντας ως το χαρακτηριστικό της νεώτερης επο-
χής τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών επικοινωνίας, από την τυπογραφία και 
τη φωνογραφία έως τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Σε 
αυτό το πλαίσιο, προτείνει τον επανορισμό του Τύπου, του ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης ως μέσα ‘μεγάλης’ παρά ‘μαζικής’ επικοινωνίας και επισημαίνει τον 
ζωτικό βαθμό συνέχειας και σύγκλισης της τηλεόρασης με τον κινηματογράφο 
στην κρίσιμη περιοχή των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων που καλύ-
πτονται από «τις ταινίες Επικαίρων ώς τα έργα του κινηματογραφικού ρεαλι-
σμού» (Πεπονής 1974: 102). 

Ο ρόλος της τηλεκριτικής στη δημόσια πρόσληψη και νοηματοδότηση της 
τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα κρίσιμος στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν 
η δημόσια τηλεόραση πασχίζει να επανορίσει την αποστολή της και να αναμορ-
φώσει την εικόνα της. Τηλεοπτική κριτική καθιερώνουν για πρώτη φορά Η Κα-
θημερινή και Τα Νέα το 1975. Στη στήλη Κριτική Τηλέ της πρώτης γράφει ο ηθο-
ποιός-σκηνοθέτης Μηνάς Χρηστίδης. Η αυστηρή κριτική ματιά του έκανε την 
Ε.Ρ.Τ. να τον απομακρύνει από την ιατρική ενημερωτική εκπομπή Ένας γιατρός 
μεταξύ μας που ξεκίνησε να παρουσιάζει το φθινόπωρο του 1976. Τη στήλη Τη-
λεκριτική στα Νέα, από την άλλη, γράφει η Μαρία Παπαδοπούλου, που διέθετε 
μεγάλη εμπειρία στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, την κριτική κινηματογράφου και 
βιβλίου. Και οι δύο ανέπτυξαν μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην ελληνική τη-

                                                 
7 Το 1984 επανήλθε στον χώρο των δημόσιων μέσων κάνοντας μια σύντομη θητεία ως Υπουργός άνευ 
χαρτοφυλακίου (από 17.1 έως 3.7.1984), αρμόδιος για τα ραδιοτηλεοπτικά. Παραιτήθηκε επειδή δια-
φώνησε για το κόψιμο στον αέρα της ταινίας του Νίκου Αλευρά Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. 
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λεόραση, ασχολούμενοι τόσο με τα επώδυνα θεσμικά ζητήματα της ανεξαρτησί-
ας, της διοικητικής αναδιοργάνωσης και της υποχρηματοδότησής της, όσο και με 
συγκεκριμένα προγράμματα, ειδησεογραφικά, μορφωτικά και μυθοπλαστικά. Ο 
Χρηστίδης καυτηριάζει συστηματικά την παρατεινόμενη ανεπάρκεια και παθο-
λογία των ειδήσεων, ενώ η Παπαδοπούλου θα προσφέρει επανειλημμένα μια φε-
μινιστική οπτική στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Αμφότεροι προσεγγίζουν διεισδυ-
τικά τις τηλεοπτικές σειρές και τηλεταινίες, αποτιμώντας τις δραματουργικές, 
σκηνοθετικές και γενικά καλλιτεχνικές τους διαστάσεις, και προκαλώντας συχνά 
αντιδράσεις για τη δριμύτητα με την οποία αντιμετωπίζουν την ακαλαισθησία και 
προχειρότητά τους. Το 1980, ο Χρηστίδης στράφηκε στη θεατρική κριτική αλλά 
αργότερα επέστρεψε στην τηλεοπτική κριτική (Ταχυδρόμος, 1989-93). Η Παπα-
δοπούλου, από την άλλη, είναι η πιο μακρόβια Ελληνίδα τηλεκριτικός, καθώς 
διατήρησε τη στήλη της στα Νέα έως τη συνταξιοδότησή της το 1997. 

Παρά τη συχνή αγανάκτηση και απογοήτευσή τους με την παρατεινόμενη ευ-
τέλεια και κρατική χειραγώγηση της δημόσιας τηλεόρασης, με την αφοσίωσή 
τους στην υπόθεση της ριζικής μεταρρύθμισης και ποιοτικής αναβάθμισής της ο 
Χρηστίδης και η Παπαδοπούλου εκπαίδευσαν το τηλεοπτικό κοινό να εκτιμά το 
αξιέπαινο, να μη συμβιβάζεται με το απαράδεκτο, να απαιτεί το καλύτερο. Ρητά 
αντίθετος με αυτές τις «ρεφορμιστικές» απόψεις για τη βελτίωση της τηλεόρασης, 
ωστόσο, είναι ο Χρήστος Βακαλόπουλος, ο άλλος πρωτοπόρος τηλεκριτικός αυ-
τής της περιόδου. Στην εβδομαδιαία στήλη Τηλεσκόπιο που διατηρεί στην Αυγή 
(Μάρτιος 1976 - Αύγουστος 1977), απορρίπτει ως «άλλοθι της ποιότητας» τις 
εκπομπές που ξεχωρίζουν και τονίζει τη συμπαγή ομοιογένεια των τηλεοπτικών 
εκπομπών στη βάση της «κυρίαρχης ιδεολογίας» που τις διατρέχει εξίσου. Η πα-
θολογία της τηλεόρασης δεν οφείλεται σε κάποια πρόσωπα ή κόμματα, υποστη-
ρίζει, αλλά στη θεμελιακή υπόστασή της ως «ένας ιδεολογικός μηχανισμός του 
κράτους, που υλοποιεί την κυρίαρχη ιδεολογία και τη διοχετεύει μέσα από την 
ύπαρξη και τη λειτουργία της» (Βακαλόπουλος 2005: 38-39).  

Το θεωρητικό στίγμα του Βακαλόπουλου ήταν η ‘θεωρία της οθόνης’ (screen 
theory), ένα μείγμα Αλτουσεριανού μαρξισμού, σημειωτικής και Λακανικής ψυ-
χαναλυτικής θεωρίας που, ξεκινώντας από το αγγλικό περιοδικό Screen, αποτέ-
λεσε το κυρίαρχο παράδειγμα κινηματογραφικής θεωρίας τη δεκαετία του 1970, 
επηρεάζοντας καταλυτικά τα δύο σημαντικότερα ελληνικά κινηματογραφικά πε-
ριοδικά της εποχής, το Φιλμ του Θανάση Ρεντζή (1974-86) και τον Σύγχρονο Κι-
νηματογράφο (β’ περίοδος, 1974-84) του Μιχάλη Δημόπουλου. Στη βάση αυτού 
του παραδείγματος, ο Βακαλόπουλος εντοπίζει παντού τη συστηματική προσα-
γόρευση και κατασκευή του τηλεθεατή από την τηλεοπτική σκηνοθεσία της ε-
ξουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά προσφέρει την αριστερή εκδοχή της 
αρνητικής οντολογίας της τηλεόρασης, που εστιάζει όχι στην εγγενή αντι-
κοινωνικότητα της τηλεόρασης, όπως στην περίπτωση του Σαρρή, αλλά στην 
εγγενή ταξικότητά της.  
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Δίπλα, όμως, στην ιδεολογικά υπαγορευόμενη εμμονή στην ταξικότητα της 
τηλεόρασης, ο Βακαλόπουλος διαρκώς διολισθαίνει σε αυτό που ξέρει να κάνει 
καλύτερα, όπως διαφαίνεται και στα εμβριθή κείμενα κινηματογραφικής κριτικής 
που γράφει παράλληλα στο περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος. Στην ενδελε-
χή ανάλυση, δηλαδή, της σκηνοθεσίας, της πλανοθεσίας, του μοντάζ, του ρυθμού, 
της μουσικής και της φωτογραφίας, στην οξυδερκή σημειωτική ανάγνωση των 
αναπαραστάσεων της ιστορίας και της ελληνικότητας, των σίριαλ και των παιδι-
κών εκπομπών, της αισθητικής του νατουραλισμού και της νοσταλγίας. Παρά τη 
σύστασή του να κλείνουμε την τηλεόραση προκειμένου να εξουδετερώσουμε την 
κυριαρχία που ασκεί πάνω μας (Βακαλόπουλος 2005:144), ο ίδιος επιμένει να την 
κρατά ανοιχτή και να τη βλέπει με τρόπο διεισδυτικό και στοχαστικό, επισημαί-
νοντας τα ουσιώδη πολιτισμικά διακείμενα και διακυβεύματά της, αλλά και ανα-
δεικνύοντας τα οσοδήποτε «σπάνια διαμάντια» (Βακαλόπουλος 2005:129 κ.ε.).  

Η θητεία του Βακαλόπουλου στην τηλεκριτική θα λήξει σύντομα, λόγω της 
αποστασιοποίησής του από τη ‘θεωρία της οθόνης’. Όπως χαρακτηριστικά δηλώ-
νει σε μεταγενέστερη συνέντευξή του, «όταν έγραφα τηλεκριτική στην Αυγή, 
προσπαθούσα κατά κάποιον τρόπο να δω τι γίνεται με την αλτουσεριανή άποψη 
που μίλαγε για τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους· η κριτική αυτή απο-
δείχτηκε αρκετά ελλιπής, με την έννοια ότι επανελάμβανε συνεχώς ένα πράγμα 
ότι δηλαδή η τηλεόραση είναι ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους. Έτσι σταμά-
τησα να κάνω τηλεκριτική» (Βακαλόπουλος 1995: 75-6). Η απομάκρυνσή του 
από την «παλαιομαρξιστική δοξασία» συνοδεύτηκε από τη σύμπλευσή του με τις 
μεταδομικές απόψεις του Jean Baudrillard (1972) περί της υπερπραγματικότητας 
των μέσων επικοινωνίας, της εξάλειψης δηλαδή του πραγματικού από τα ομοιώ-
ματά του (Baudrillard 1976), καθώς και με την άποψη του Raymond Williams 
(1974) ότι η τηλεοπτική εμπειρία οργανώνεται όχι στη βάση διακριτών, αυτοτε-
λών εκπομπών αλλά μιας ασίγαστης, ισοπεδωτικής ροής. Σε μια τηλεόραση, ό-
μως, που «δεν υπάρχει περιεχόμενο» παρά μόνο «μια ροή εικόνων», «δεν είναι 
δυνατό να κάνεις τηλεκριτική». Αντιμέτωπη με τα ομογενοποιημένα, εναλλάξιμα, 
τεχνητά διαιρεμένα, μη ιεραρχημένα, στερημένα κάθε ουσιαστικού περιεχομένου 
μηνύματα της τηλεοπτικής ροής, η τηλεκριτική «έχει απολέσει για πάντα το ίδιο 
της το αντικείμενο» (Βακαλόπουλος 1995: 75-79, 60-62).  

Η διάγνωση του Williams ότι η ροή συνιστά το θεμελιακό χαρακτηριστικό της 
τηλεοπτικής εμπειρίας διατρέχει τον προβληματισμό του αφιερώματος του περι-
οδικού Οθόνη (1982) στην τηλεόραση, στο οποίο δημοσιεύθηκε η προαναφερθεί-
σα συνέντευξη του Βακαλόπουλου.8 Ο Williams συνέλαβε την έννοια της ροής 
σοκαρισμένος από τη μορφή τηλεόρασης που συνάντησε κατά την επίσκεψή του 
στις Η.Π.Α., το 1973, μια μορφή που διέφερε πολύ από εκείνη που είχε συνηθίσει 
στην Αγγλία. Η ρητή αντίθεσή του στον τεχνολογικό ντετερμινισμό, ωστόσο, δεν 

                                                 
8 Το αφιέρωμα του περιοδικού Οθόνη παρουσιάσθηκε στα τεύχη 9 (Νοέμβριος 1982) και 10 (Μάρτι-
ος 1983). 
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του επιτρέπει να τη θεωρήσει σύμφυτη με το τηλεοπτικό μέσο. Εκείνο που τον 
απασχολεί, αντίθετα, είναι η αντιπαράθεση του δημόσιου και του εμπορικού μο-
ντέλου τηλεοπτικού προγραμματισμού, καθώς και η αξιοποίηση των αναδυόμε-
νων νέων μορφών τηλεόρασης –διαδραστικής, καλωδιακής, δορυφορικής, κοινο-
τικής– για τον πολιτικό και πολιτισμικό εκδημοκρατισμό της. Λίγα χρόνια αργό-
τερα, όμως, η διάδοση της καλωδιακής τηλεόρασης και του τηλεκοντρόλ απαρ-
χαίωσαν την προβληματική της τηλεοπτικής ροής καθώς επέτρεψαν την ανάπτυ-
ξη νέων πρακτικών τηλεθέασης (λ.χ. ζάπινγκ) με πρωταγωνιστή έναν άστατο, 
απρόβλεπτο τηλεθεατή. Η σύλληψη του Williams συνδέεται, συνεπώς, με μια συ-
γκεκριμένη συγκυρία, η οποία αποδείχθηκε ‘τέλος εποχής’ (Urrichio 2004). Η α-
νάκαμψή της στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στην Ελλάδα, αποτελεί όχι μόνον 
ένα θεωρητικό αναχρονισμό, αλλά, επιπλέον, μια κατάφωρη υπερβολή. Η περι-
βόητη καρτέλα με το "Μας συγχωρείτε διακοπή" που έπεφτε κάθε τόσο είχε ε-
κλείψει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Παρ' όλα αυτά, η ροή της τότε 
ελληνικής τηλεόρασης πόρρω απείχε από την αμερικανική ή όποια δυτικοευρω-
παϊκή εκδοχή της. Το γεγονός, από την άλλη, ότι η πρόσληψη της συλλογιστικής 
του Williams έγινε υπό το πρίσμα της εντελώς αντίρροπης έμφασης του 
Baudrillard στην α-νόητη φύση της τηλεόρασης, είχε σαν συνέπεια να θεωρηθεί 
περιττή η μελέτη συγκεκριμένων τηλεοπτικών εκπομπών ή ειδών.  

Στην παράδοση των θεωριών περί μαζικής κουλτούρας το τηλεοπτικό κείμενο 
στερείται πολιτισμικής αξίας και αυθεντίας. Ακολούθως, στη ‘θεωρία της οθόνης’ 
αυτό έχει πάντα το ίδιο νόημα, την κυρίαρχη ιδεολογία, και το ίδιο πάντα αποτέλε-
σμα, την κατασκευή του υπηκόου-πολίτη. Τώρα, στη βάση της θεωρίας της ροής, 
δεν υπάρχει καν κείμενο παρά μόνο μια ακατάσχετη, ασυνάρτητη φλυαρία 
(delirium) που δεν επιδέχεται ανάγνωσης και αποκλειστική λειτουργία της οποίας 
είναι η συμπαράσυρση του τηλεθεατή στον φρενήρη ρυθμό της. Ο έως τότε υπερ-
κριτικός χαρακτήρας της αρνητικής οντολογίας της τηλεόρασης αντικαθίσταται 
εδώ από την υπο-κριτική εκδοχή της, από μια αντίληψη δηλαδή για την τηλεόραση 
ως μη επικοινωνία, πέραν κάθε ερμηνευτικής απόπειρας ή διαμάχης. 

Το πιο σταθερά επανερχόμενο ζήτημα στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο 
είναι η χειραφέτηση της τηλεόρασης από την κυβερνητική κηδεμονία. Το ζήτημα 
κυριαρχεί στο Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ραδιο-τηλεόραση (Πολεμικό 
Μουσείο, Αθήνα, 6-10 Ιουνίου 1983) που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Θεάματος-Ακροάματος (ΠΟΘΑ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων, συν-
δικαλιστικών φορέων και πολιτικών κομμάτων, αλλά και στην ανοιχτή συζήτηση 
με θέμα ‘Για μια Δημοκρατική Ραδιοτηλεόραση’ (Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 20-21 
Μαρτίου 1986) που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, στην οποία συμμε-
τείχαν κυρίως στελέχη του κόμματος και πολιτικοί. Το αίτημα, όμως, για τον ‘εκ-
δημοκρατισμό της τηλεόρασης΄, που τέθηκε εμφατικά και στις δύο αυτές διοργα-
νώσεις, για τους περισσότερους δεν σημαίνει παρά την αντικατάσταση του μονο-
κομματικού από τον διακομματικό έλεγχό της. Ελάχιστοι εκείνη την εποχή τόλ-
μησαν να υποστηρίξουν τη θεσμική ανεξαρτησία της δημόσιας τηλεόρασης με 
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την επιμονή που έδειξαν ο Μανθούλης (1981) και ο Σωμερίτης (1990), κατόπιν 
της σύντομης θητείας τους στη διοίκησή της.9  

Το 1986 και με πρωτοβουλία του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη πραγματοποιή-
θηκε το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα επιστημονικό Συνέδριο για την τηλεό-
ραση (17-20 Απριλίου, Τομέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων). Συ-
γκεντρώνοντας πανεπιστημιακούς ποικίλων ειδικοτήτων, το συνέδριο ανέπτυξε 
έναν διεπιστημονικό προβληματισμό για την τηλεόραση, ο οποίος διαπνέεται 
από την κριτική υπέρβαση των υφιστάμενων θεωρητικών παραδειγμάτων –όπως 
της ‘μαζικής κουλτούρας’ και του παθητικού τηλεθεατή, της ‘πολιτισμικής βιομη-
χανίας’ και της τηλεξουσίας, της ροής και των επιδράσεων– καθώς και από το 
ενδιαφέρον για την ψυχαγωγική-μυθοπλαστική διάσταση του τηλεοπτικού προ-
γράμματος, όπως τις ταινίες, τις τηλεοπτικές διασκευές λογοτεχνικών έργων, το 
τηλεοπτικό θέατρο, τα κινούμενα σχέδια (βλ. Ναυρίδης κ.α. 1988). Ο προβλημα-
τισμός αυτός έφερε την επιστημονική συζήτηση για την τηλεόραση στην Ελλάδα 
για πρώτη φορά τόσο κοντά στον βηματισμό της διεθνούς επιστημονικής κοινό-
τητας, η οποία, τη δεκαετία του 1980, εγκαταλείπει την ολοποιητική αντίληψη 
της Κριτικής Θεωρίας περί κυρίαρχης ιδεολογίας και χειραγώγησης, και στρέφε-
ται στις μελέτες κοινού (audience studies) και τη θεωρία της πρόσληψης, στη με-
λέτη των δημοφιλών προγραμμάτων και του ρόλου της τηλεόρασης στην καθη-
μερινή ζωή. Η γενικότερη, ωστόσο, επιβίωση –ή και αναβίωση– παλαιότερων 
σχημάτων σκέψης είναι πρόδηλη. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση της Μαρί-
ας Κομνηνού, στο κλείσιμο της δεκαετίας του 1980, ότι «η τωρινή συζήτηση για 
τα ΜΜΕ στην Ελλάδα διεξάγεται στα πλαίσια του διαλόγου που γινόταν στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’70 στις Αγγλο-Σαξωνικές χώρες», κάτι που αποδίδει στο 
ότι «οι συγκεκριμένες επιλογές των Ελλήνων διανοουμένων και ιδιαίτερα της γε-
νιάς που διαμόρφωσε τον θεωρητικό της προβληματισμό στα χρόνια της δικτα-
τορίας εξακολουθεί να βρίσκεται παγιδευμένη σ’ έναν οικονομικό και πολιτικό 
αναγωγισμό» (Κομνηνού 1989: 360, 382).  

  
Γ. 1990 - 2016 Μικτό σύστημα 

Η 3η φάση σφραγίζεται από δύο εξελίξεις που σημειώνονται στο κατώφλι της και 
συντελούν καταλυτικά στην αναμόρφωση της ομιλίας για την τηλεόραση. Κα-
ταρχάς, τον Νοέμβριο 1989 ξεκινά η λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης που 
είχε ως αποτέλεσμα τη ριζική μεταμόρφωση του τηλεοπτικού τοπίου, το οποίο, 
μέσα σε λίγα χρόνια έφτασε να περιλαμβάνει μια πληθώρα ιδιωτικών καναλιών, 
τόσο εθνικής όσο και κυρίως τοπικής εμβέλειας. Τη διετία 1991-1992, επίσης, ξε-
κινούν τη λειτουργία τους τα τρία πανεπιστημιακά Τμήματα που είναι έως και 

                                                 
9 Ο Ροβήρος Μανθούλης υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ε.Ρ.Τ. (Δεκέμβριος 
1975-Ιανουάριος 1977) κατά την πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, και ο Ριχάρδος Σωμερίτης ως 
Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Ε.Τ.2 (Ιούλιος-Νοέμβριος 1989) την εποχή της κυβέρνη-
σης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας-Συνασπισμού της Αριστεράς. 
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σήμερα αφιερωμένα στη μελέτη των μέσων επικοινωνίας.10 Η πρώτη εξέλιξη συ-
νοδεύεται από μια ριζική στροφή στη δημόσια αλλά και την επιστημονική συζή-
τηση για την τηλεόραση. Έως τότε το κύριο ζήτημα ήταν η ασφυκτική κυβερνητι-
κή κηδεμονία και η απογοητευτική ποιότητα της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημό-
σια απαξίωσή της εξαιτίας αυτών των λόγων ήταν υπεύθυνη, εξάλλου, για το γε-
γονός ότι σε καμμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα η καθιέρωση του μικτού συστήματος 
τηλεόρασης δεν συνοδεύτηκε από μια τόσο σαρωτική μετακίνηση του κοινού από 
τα δημόσια προς τα ιδιωτικά κανάλια. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα 
κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το ευρύ κοινό, αλλά και με τις έως 
πρότινος θέσεις της. Ενώ έως τότε ο κύριος στόχος της ήταν οι ατέλειες και πα-
θολογίες της δημόσιας τηλεόρασης, τώρα αυτή εστιάζει αποκλειστικά στις ατέ-
λειες και παθολογίες της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στην τροπή αυτή συνετέλεσε και 
η μικρή ακαδημαϊκή κοινότητα που σχηματίσθηκε γύρω από τα νεοσύστατα πα-
νεπιστημιακά Τμήματα επικοινωνίας. Κι ένα από τα πιο σημαντικά πεδία στα 
οποία αυτή η κοινότητα κάνει αισθητή την επίδρασή της στη διαμόρφωση της 
ομιλίας για την τηλεόραση είναι ο τομέας των μεταφράσεων.  

Σύμφωνα με την καταγραφή της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για τα μέσα 
επικοινωνίας που έκανε το Ι.Ο.Μ. (1999), από τα 50 περίπου βιβλία που αφορούν 
αποκλειστικά ή κυρίως την τηλεόραση και εκδόθηκαν το διάστημα 1974-1998, τα 
3/5 εκδόθηκαν τη δεκαετία του 1990. Το πιο προβληματικό στοιχείο που προκύ-
πτει από αυτήν την καταγραφή είναι ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός μεταφρασμέ-
νων τίτλων, που φτάνει μόλις τους 11. Με χρονολογική σειρά, οι πιο αξιομνημό-
νευτοι είναι οι εξής τέσσερεις: Ο άνθρωπος τηλεθεατής. Η TV ως κοινωνικό φαι-
νόμενο (1979) του Jean Cazeneuve, Η γλώσσα της τηλεόρασης (1992) των John 
Fiske και John Hartley, Διασκέδαση μέχρι θανάτου (1998) του Neil Postman και 
Για την τηλεόραση (1998) του Pierre Βourdieu.11 Η συνέχεια αποδείχθηκε ακόμη 
πιο προβληματική. Το διάστημα 1999-2016 τα μεταφρασμένα βιβλία που αφο-
ρούν την τηλεόραση –εξαιρώντας τα αμιγώς τεχνολογικού χαρακτήρα, όπως επί-
σης τη μικρή και έντονα ανισοβαρή ομάδα που αφορά το ειδικό ζήτημα τηλεόρα-
ση/παιδί– είναι ακόμη λιγότερα. Τα πιο αξιόλογα είναι το Τηλεόραση: Τέχνη και 
Τεχνική (1999) του Jeremy Butler, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές στον αγγλόφωνο χώρο 
διδακτικό εγχειρίδιο, το εξαιρετικά επιδραστικό διεθνώς βιβλίο Ανατομία του τη-
λεοπτικού λόγου (2000) του John Fiske και ο απολογισμός της θεωρητικο-
                                                 
10 Πρόκειται για το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Μέσων, Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών, και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοι-
νωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
11 Oι πρωτότυποι τίτλοι είναι ως εξής: Jean Cazeneuve, L’ homme téléspectateur, Paris: De-
noel/Gonthier, 1974· John Fiske & John Hartley, Reading television, London: Methuen, 1978· Neil 
Postman, Amusing Ourselves to Death, New York: Viking, 1985· Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 
Paris: Liber, 1996. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο των Fiske και Hartley, μεταφράσθηκε στη σειρά 
'Επικοινωνία και Κουλτούρα' των εκδόσεων της Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης Λ. Σταυρά-
κου, η οποία ήταν η πρώτη που ξεκίνησε την τηλεοπτική εκπαίδευση στη χώρα το 1968.  
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ερευνητικής παράδοσης της ‘θεωρίας της καλλιέργειας’ (cultivation theory) που 
προσφέρουν οι James Shanahan και Michael Morgan στο Η τηλεόραση, η πραγ-
ματικότητα και το κοινό (2006).12  

Δεδομένης αφενός, της εντυπωσιακής αύξησης που γνωρίζει, το διάστημα 
1990-2008, ο αριθμός των εκδοτικών οίκων, το μέγεθος της αγοράς βιβλίου και ο 
όγκος των μεταφράσεων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (βλ. λ.χ. 
ΕΚΕΒΙ 2009, 2012), αλλά και αφετέρου, της ταυτόχρονης λειτουργίας των τριών 
Τμημάτων επικοινωνίας, η συγκομιδή είναι εξαιρετικά φτωχή. Αν μάλιστα λά-
βουμε υπόψη ότι το ανωτέρω βιβλίο του Cazeneuve αποτελεί μια εκλαϊκευμένη 
σύνοψη παλαιότερων εργασιών του, κατά τη διάρκεια της 50ετίας της ελληνικής 
τηλεόρασης έχουμε συνολικά μόνον έξι μεταφρασμένες μελέτες για την τηλεόρα-
ση που ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που είχαν μια υπολογίσιμη συμβολή στη 
διαμόρφωση της διεθνούς θεωρίας, έρευνας ή διδασκαλίας για την τηλεόραση. Τα 
δύο εξ αυτών, επιπλέον, εκείνα των Butler (1999) και Fiske (2000), τα οποία εξα-
κολουθούν να έχουν μια κεντρική θέση στα πανεπιστημιακά προγράμματα διδα-
σκαλίας της τηλεόρασης διεθνώς, είναι από δεκαετίας εκτός κυκλοφορίας.  

Η τέτοιας κλίμακας ένδεια σε καμμία περίπτωση δεν αντισταθμίζεται από τα 
λίγα άρθρα σχετικά με την τηλεόραση που βρίσκουμε σε μεταφρασμένους συλλο-
γικούς τόμους, κανένας εκ των οποίων, πρέπει να τονισθεί, δεν είναι αφιερωμένος 
αποκλειστικά στην τηλεόραση. Είναι αλήθεια ότι ανάλογη ένδεια ζωτικής σημα-
σίας μεταφρασμάτων εντοπίζεται και στους τομείς του Τύπου, του ραδιοφώνου ή 
των ψηφιακών μέσων, όπως και γενικότερα, της θεωρίας της μαζικής επικοινωνί-
ας. Είναι αξιοπερίεργο, για παράδειγμα, ότι έως και σήμερα παραμένουν αμετά-
φραστα βιβλία όπως το Mass media in Greece: Power, Politics and Privatization 
(1993) των Θύμιου Ζαχαρόπουλου και Manny Paraschos, ή το έντονα συζητημέ-
νο διεθνώς Comparing Media Systems (2004) των Daniel Hallin και Paolo 
Mancini, που πραγματεύονται άμεσα την ιστορία και τη φυσιογνωμία, αντίστοι-
χα, των ελληνικών μέσων επικοινωνίας. 

Ευθύνη για την παραπάνω ένδεια δεν φέρουν αποκλειστικά οι εκδότες. Είναι 
γνωστή η απροθυμία των περισσοτέρων εκδοτών να μεταφράσουν επιστημονικά 
βιβλία που δεν έχουν εγγυημένη διανομή ως διδακτικά εγχειρίδια. Το γεγονός, 
από την άλλη, ότι εξαιτίας του θεσμού των διδακτικών εγχειριδίων οι επιλογές 
των εκδοτών υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας 
έχει καταστήσει την τελευταία έναν κρίσιμο πυλωρό της επιστημονικής μεταφρα-
στικής παραγωγής. Η τελευταία αποτελεί, έτσι, έναν απροσδόκητα ακριβή κα-
θρέφτη των κύριων προσανατολισμών της ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Αναμφίβο-
λα, συνεπώς, η μεταφραστική ένδεια της τελευταίας 25ετίας εν πολλοίς οφείλεται 

                                                 
12 Oι πρωτότυποι τίτλοι είναι ως εξής: Jeremy Butler, Television: Critical Methods and Applications, 
Boston: Cengage Learning, 1994, που από το 2011 κυκλοφορεί στην εκτενώς αναθεωρημένη 4η έκδο-
σή του· John Fiske, Television Culture, London: Methuen, 1987, που από το 2010 κυκλοφορεί στην 
επαυξημένη 2η έκδοσή του· James Shanahan & Michael Morgan, Television and its viewers, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
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στον τρόπο που αναπτύχθηκε –ή δεν αναπτύχθηκε– η ακαδημαϊκή μελέτη και 
έρευνα της τηλεόρασης. Ένα άλλο βασικό εργαλείο για τη χαρτογράφηση της 
τελευταίας αποτελεί η ανάλυση των διδακτορικών διατριβών και της επιστημονι-
κής αρθρογραφίας.  

Σε ό,τι αφορά τις διδακτορικές διατριβές και σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), από το 1995 έως και το 2017 εγκρίθη-
καν συνολικά 52 διατριβές που αφορούν αποκλειστικά ή κυρίως την τηλεόραση. 
Οι 13 (25%) εξ αυτών έχουν καθαρά τεχνολογικό χαρακτήρα και εκπονήθηκαν σε 
Τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών. Λίγο πάνω από τις μισές από τις υπόλοιπες 
39, και συγκεκριμένα οι 22 (42.3%) εκπονήθηκαν στα τρία Τμήματα επικοινωνίας, 
9 (17,3%) σε Τμήματα κοινωνικών επιστημών (ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, οικο-
νομικών, πολιτικής, νομικής), 3 (5.8%) σε Τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών 
(φιλολογίας, θεολογίας), 2 (3.8%) σε παιδαγωγικά Τμήματα και οι υπόλοιπες 3 
(5.8%) σε άλλα Τμήματα (ΤΕΦΑΑ, γεωπονικής, πληροφορικής).  

Η μεγαλύτερη θεματική ομάδα (13 ή 25%), που αντιστοιχεί σε μία στις τρεις 
από τις μη τεχνολογικού χαρακτήρα διατριβές, πραγματεύεται τις τηλεοπτικές 
ειδήσεις και μάλιστα την ειδησεογραφία των ιδιωτικών καναλιών. Με σημαντική 
διαφορά ακολουθούν θεματικές όπως πολιτική επικοινωνία (6 ή 11.5%), παιδα-
γωγικά/εκπαιδευτικά ζητήματα (5 ή 9.6%), διαφήμιση/μάρκετιγκ (4 ή 7.7%), τηλε-
οπτικές προσαρμογές/υποτιτλισμός (2 ή 3.8%), οικονομικά/εργασιακά ζητήματα 
(2 ή 3.8 %). Μόνον 3 διατριβές (5.8%) αφορούν τη μελέτη συγκεκριμένων τηλεο-
πτικών ειδών (σαπουνόπερες, talk shows, συνεντεύξεις), ενώ οι υπόλοιπες 4 
(7.7%), αφορούν ευρύτερα ζητήματα (τηλεόραση και ηθική, τηλεοπτική επικοινω-
νία, εξέλιξη της δημόσιας τηλεόρασης, ανάπτυξη διαδικτυακής τηλεόρασης).  

Οι μισές από τις συνολικά 22 διατριβές που εκπονήθηκαν στα τρία Τμήματα 
επικοινωνίας σχετικά με την τηλεόραση αφορούν την τηλεοπτική ειδησεογραφία, 
η ενασχόληση με την οποία ξεκινά τη δεκαετία του 1990 και συνεχίζει αδιάλειπτα 
έως και το 2017. Την ίδια θεματική έμφαση βρίσκουμε, επίσης, στην αρθρογραφία 
των Ζητημάτων Επικοινωνίας, του μόνου ελληνικού επιστημονικού περιοδικού 
που ειδικεύεται στα μέσα επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της 12ετούς εκδοτικής 
παρουσίας του (2004-2015) δημοσίευσε 12 συνολικά άρθρα που αφορούν την 
τηλεόραση, τα 7 από τα οποία εστιάζουν στις τηλεοπτικές ειδήσεις.  

Σε ό,τι αφορά την ερευνητική μεθοδολογία των διατριβών, μόνον δύο αξιο-
ποιούν μεθόδους ποιοτικής έρευνας –τις ομάδες εστίασης και τη συμμετοχική 
παρατήρηση– και άλλες δύο μια συστηματικά συγκριτική προσέγγιση στην ελλη-
νική τηλεόραση, εξετάζοντάς την σε σχέση με την αμερικανική και την ευρωπαϊκή 
τηλεόραση, αντίστοιχα. Αναφορικά, τέλος, με τη χρονική διασπορά των μη τε-
χνολογικού χαρακτήρα διατριβών, οι 31 από τις 39 (δηλ. σχεδόν το 80%) ολοκλη-
ρώθηκαν το διάστημα 2004-17. Δεδομένου ότι η συνηθισμένη διάρκεια εκπόνη-
σης μιας διατριβής στη χώρα μας είναι από 5 έως 7 χρόνια, πάνω από τις μισές 
από αυτές τις διατριβές σχεδιάστηκαν και εκπονήθηκαν από το 2005 και μετά.  
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Είναι αξιοσημείωτο, τέλος, ότι μόνον 4 από τις 39 μη τεχνολογικού χαρακτή-
ρα διατριβές έχουν εκδοθεί, και, κατά συνέπεια, η συμβολή τους στην ευρύτερη 
συζήτηση για την τηλεόραση μπορεί να θεωρηθεί μάλλον περιορισμένη. Η μετά-
φραση και έκδοση, από την άλλη, τριών διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτε-
ρικό –Ιδεολογία και Τηλεόραση. Για τη διασκευή ενός μυθιστορήματος (1993) του 
Κύρκου Δοξιάδη, Ο μύθος του παθητικού τηλεθεατή (2000) της Σοφίας Ασλανί-
δου και το Έθνος, ταυτότητες και τηλεόραση στη σύγχρονη Ελλάδα (2008) της 
Μίρκας Μαδιανού– παρά την πρωτότυπη θεματική τους και την καινοτομική 
προσέγγισή τους, δεν είχαν κάποιον αισθητό αντίκτυπο στην εγχώρια τηλεοπτική 
έρευνα. Υπάρχουν αρκετές διατριβές για την τηλεόραση που εκπονήθηκαν από 
Έλληνες ερευνητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες δεν περιλαμβάνο-
νται στην παρούσα μελέτη καθώς δεν στάθηκε δυνατό να έχουμε πλήρη στοιχεία 
για αυτές. Η απουσία τους από το δείγμα μας δεν επηρεάζει τον στόχο της παρα-
πάνω καταγραφής, ο οποίος είναι να χαρτογραφηθούν οι θεματικές εστιάσεις και 
θεωρητικο-ερευνητικές κατευθύνσεις της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας 
για την τηλεόραση. Όπως, όμως, αποκαλύπτει το ανωτέρω παράδειγμα των δια-
τριβών των Δοξιάδη, Ασλανίδου και Μαδιανού, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 
μπορούσαμε να τις συνεξετάσουμε, προκειμένου να διαφανεί, ακόμη πιο εμπερι-
στατωμένα, η ιδιομορφία της ελληνικής ερευνητικής ατζέντας. 

Η έμφαση στην ειδησεογραφία μπορεί να αποδοθεί στο γενικότερο ενδιαφέ-
ρον των τριών Τμημάτων επικοινωνίας σε ζητήματα ενημέρωσης. Αυτό δεν εξη-
γεί, όμως, την αποκλειστική εστίαση στην ειδησεογραφία της ιδιωτικής τηλεόρα-
σης. Εάν, μάλιστα, συναθροίσουμε όλες τις διατριβές και τα άρθρα που αφορούν 
την κριτική της ενημερωτικής, πολιτικής και οικονομικής λειτουργίας της ιδιωτι-
κής τηλεόρασης, έχουμε να κάνουμε με ένα σχεδόν εμμονικής κλίμακας φαινόμε-
νο που διατρέχει την ερευνητική παραγωγή για την ελληνική τηλεόραση. Είναι 
ολοφάνερο ότι, από το 1990 έως σήμερα, η ερευνητική ατζέντα για την τηλεόρα-
ση αφορά σχεδόν αποκλειστικά την κριτική της ιδιωτικής εκδοχής της, και πιο 
συγκεκριμένα, των τριών ή τεσσάρων πιο δημοφιλών ιδιωτικών καναλιών εθνικής 
εμβέλειας. Παράλληλα, η δαιμονοποίηση της ιδιωτικής τηλεόρασης λειτουργεί 
εξαγνιστικά για τη δημόσια, η οποία τίθεται πλέον στο απυρόβλητο, ως αυτονόη-
το πρότυπο ποιότητας και αυτοδίκαιος εκπρόσωπος του δημόσιου συμφέροντος. 
Ελάχιστα απασχολεί πλέον το ζήτημα που κυριάρχησε στην προηγούμενη περίο-
δο του κρατικού μονοπώλιου της τηλεόρασης, δηλαδή, η συστηματική εργαλειο-
ποίηση της δημόσιας τηλεόρασης ως μηχανισμού δημοσίων σχέσεων και προπα-
γάνδας της εκάστοτε κυβέρνησης.  

Είναι αξιοσημείωτος, τέλος, ο συχνά συμφυρματικός χαρακτήρας των θεωρη-
τικών αναφορών αυτής της ερευνητικής παραγωγής. Παρά τη λειτουργία των 
τριών Τμημάτων επικοινωνίας αλλά και άλλων Τμημάτων κοινωνικών επιστημών, 
οι νέες γενιές ερευνητών συνεχίζουν τη συμφυρματική τακτική που συναντήσαμε 
στις δημόσιες παρεμβάσεις του Ν. Σαρρή, στις αρχές της δεκαετίας του 1980: με-
ταμαρξιστικές ή μεταδομικές συλλήψεις, όπως ‘η κοινωνία του θεάματος’ του 
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Debord, τα ‘ομοιώματα’ του Baudrillard ή το Πανοπτικό του Foucault, συγκατοι-
κούν με κλασικές προσεγγίσεις πολιτικής οικονομίας, εστιασμένες στο ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς, τη διαφήμιση και τη λογική της αγοράς· η Λακανική ανάλυση του 
βλέμματος και της επιθυμίας με την επιδρασιολογία, ο κοινωνικός κονστρουκτι-
βισμός με το μοντέλο της προπαγάνδας και της ‘κατασκευής της συναίνεσης’ των 
Herman και Chomsky κ.λπ. Ο θεωρητικός λόγος για την τηλεόραση μοιάζει εν 
πολλοίς με ένα ρεπερτόριο ρητορικών κλισέ που συνδυάζονται κατά το δοκούν 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ίδια πάντα καταδικαστική ετυμηγορία. Πρωτα-
γωνιστική θέση σ’ αυτό το ιδιόρρυθμο τοπίο έχει ο Neil Postman. Έχοντας το 
προφίλ ενός παραδοσιακού ουμανιστή, σφοδρού πολέμιου όλων των μετα-τυπο-
γραφικών μέσων, και κυρίως της τηλεόρασης και του υπολογιστή, είναι ίσως ο 
δημοφιλέστερος μπαλαντέρ κάθε ερευνητικής εργασίας που εντάσσεται στην πα-
ράδοση της αρνητικής οντολογίας της τηλεόρασης. Αξιοποιώντας, από την άλλη, 
στην πολεμική του ενάντια στην τηλεόραση, από τους Πλάτωνα και Νίτσε έως 
τους Debord και Baudrillard, προσφέρει ένα πρότυπο θεωρητικού εκλεκτικισμού 
άνευ επιστημολογικών όρων και ορίων.  

  
Συμπεράσματα – Εκτιμήσεις 
Το ζήτημα που κυριαρχεί σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της ελληνικής τη-
λεόρασης, τόσο στα χρόνια της προδικτατορικής 'καχεκτικής δημοκρατίας΄ όσο 
και στα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι η σχέση της με την πολιτική εξουσία. 
Στα πρώτα τριάντα πέντε περίπου χρόνια, που μεσολαβούν από τη στιγμή της 
δρομολόγησής της έως τη λήξη της κρατικομονοπωλιακής φάσης της, το 1989, 
κυριαρχεί η καχυποψία και η καταδίκη της ως εργαλείου κυβερνητικής προπα-
γάνδας. Από τότε έως σήμερα κυριαρχεί η καχυποψία και η καταδίκη της ιδιωτι-
κής τηλεόρασης ως εργαλείου άσκησης κάποιας σκιώδους παρα-εξουσίας (βλ. 
λ.χ. ΄διαπλοκή’, ΄νταβαντζήδες των ΜΜΕ’, ‘καναλάρχες’, ‘βαρώνοι των μέσων’ 
κ.λπ.). Στο «πολιτικό μυθιστόρημα της ελληνικής τηλεόρασης», όπως το αποκα-
λεί ο Π. Τσίμας (2014), το κεντρικό διακύβευμα της πλοκής του είναι η τηλεόρα-
ση ως μέσο πολιτικής επιρροής και ηγεμονίας. Αυτό είναι που καθόρισε τη νοη-
ματοδότηση της τηλεόρασης ως κατεξοχήν πολιτικής τεχνολογίας, τη συνακό-
λουθη επικέντρωση της μελέτης της στην ενημερωτική διάστασή της, όπως επί-
σης και το ότι η συζήτηση για την τηλεόραση –όπως και γενικότερα η συζήτηση 
για τα μέσα επικοινωνίας– «διεξάγεται με όρους έντονης πολιτικής αντιπαράθε-
σης και χωρίς την αντίστοιχη θεωρητική επεξεργασία» που συναντάμε σε άλλες 
χώρες (Κομνηνού 1989: 381). Παρά το γεγονός, από την άλλη, ότι το δεύτερο πιο 
σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε διαχρονικά τη συζήτηση για την ελληνική 
τηλεόραση, τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της λειτουργίας της, είναι η πολι-
τισμική της διάσταση, η έρευνα ελάχιστα ασχολήθηκε με την περιπλοκότητα, 
τους αφηγηματικούς, συμβολικούς και αισθητικούς κώδικες των τηλεοπτικών 
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κειμένων, περιοριζόμενη στην ανακύκλωση των αφοριστικών γενικολογιών περί 
εμπορικής-μαζικής κουλτούρας.  

Το πόρισμα αυτό συμπίπτει απολύτως με το βασικό χαρακτηριστικό του με-
σογειακού μιντιατικού μοντέλου (ή μοντέλου ‘πολωμένου πλουραλισμού’), όπως 
το ορίζουν οι Hallin και Mancini (2004). Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, υπο-
στηρίζουν, και κυρίως σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, η καθυστέρηση ανά-
πτυξης βιομηχανίας και πολιτικής δημοκρατίας, οι ισχυρές επιβιώσεις του ancien 
regime (αυταρχικό κράτος, επιδραστική εκκλησία) και οι ακραίες και τεταμένες 
πολιτικές διαφορές, στις οποίες ενεπλάκησαν τα μέσα επικοινωνίας, δημιούργη-
σαν «μια ισχυρή παράδοση αντιμετώπισής τους ως μέσων ιδεολογικής έκφρασης 
και πολιτικής κινητοποίησης»· κι αυτό συνεχίζεται παρά τις πρόσφατες μεταμορ-
φώσεις που έχουν υποστεί εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της εμπορευματο-
ποίησης (Hallin & Mancini 2004: 89-90). 

Με την πρωτοποριακή συγκριτική μελέτη τους των μιντιατικών συστημάτων 
οι Hallin και Mancini ανέδειξαν πειστικά τη σπουδαιότητα του τόπου, της πολι-
τικο-πολιτισμικής γεωγραφίας, για την κατανόηση της ποικιλομορφίας που πα-
ρουσιάζει το διεθνές επικοινωνιακό τοπίο. Όπως προκύπτει, μάλιστα, από τη διε-
ρεύνηση της ιστορικής συγκρότησης της ελληνικής τηλεόρασης ως κριτικο-
θεωρητικού αντικείμενου, αυτή η πολιτικο-πολιτισμική γεωγραφία καθορίζει όχι 
μόνον τη μορφή των μέσων αλλά και τη μορφή της θεωρίας για τα μέσα που ανα-
πτύσσεται σε κάθε τόπο. Ο τόπος, όμως, δεν καθορίζει μόνον την παραγωγή της 
γνώσης, επισημαίνει ο David Livingstone, αλλά και τη δεξίωση και τον τρόπο 
χρήσης της γνώσης. Στα ταξίδια της η θεωρία δεν φτάνει παντού, αλλά κι όπου 
φτάνει, δεν προσλαμβάνεται και δεν αξιοποιείται με τον ίδιο τρόπο. «Εάν οι θεω-
ρίες πρέπει να κατανοηθούν στο πλαίσιο της περιόδου και του τόπου που γεννή-
θηκαν, η πρόσληψή τους πρέπει επίσης να κατανοηθεί χρονικά και χωρικά» (Liv-
ingstone 2003: 11-12). Πράγματι, η ελληνική πολιτικο-πολιτισμική γεωγραφία 
καθόρισε, όπως είδαμε, τόσο τον εξαιρετικά μικρό όγκο και το περιορισμένο εύ-
ρος των μεταφρασμάτων για την τηλεόραση, όσο και τον ίδιο τον τρόπο χρήσης 
τους, καταδικάζοντας κάποια εξ αυτών στην αφάνεια και αναδεικνύοντας άλλα 
σε κανόνα· πάνω απ’ όλα, καθόρισε την πρόσληψή τους στη βάση της γνωστικής 
συμφωνίας τους με την αρνητική οντολογία της τηλεόρασης, με την κυρίαρχη 
δηλαδή εννοιολόγησή της από την εγχώρια κριτικο-επιστημονική σκέψη ως μια 
πολύμορφη αρνητικότητα. Για μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των κυρίαρχων τά-
σεων της εγχώριας επιστημονικής παραγωγής απαιτείται η διεξοδική κάλυψη των 
κάθε λογής εκδόσεων (μονογραφιών, Πρακτικών Συνεδρίων, άρθρων σε ελληνικά 
και ξένα περιοδικά) και τη χρήση εργαλείων, όπως την ανάλυση παραθέσεων (ci-
tation analysis) και συμπαραθέσεων (co-citation analysis).13 Οι περιορισμοί της 

                                                 
13 Για μια λεπτομερή χαρτογράφηση αυτών των τάσεων βλ. τη μελέτη της Georgia Aitaki (2018) που 
δημοσιεύτηκε όταν η παρούσα μελέτη είχε ολοκληρωθεί και δεν ήταν δυνατή η αξιοποίηση των πο-
ρισμάτων της. 
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παρούσας μελέτης σε μέσα και σε χρόνο υπαγόρευσαν μια άλλη προσέγγιση, η 
οποία, υπερβαίνοντας τα στενά πλαίσια της απογραφής της επίσημης επιστημο-
νικής παραγωγής, επιχειρεί τη χαρτογράφηση μιας ευρείας ποικιλίας χώρων θε-
σμικών (εφημερίδες, τηλεοπτική κριτική, σχολές, εκδοτικοί οίκοι) και διανοητι-
κών (επιστημονικές εταιρίες, περιοδικά, συνεδριακές διοργανώσεις) που είναι υ-
πεύθυνοι τόσο για τη συγκρότηση κάθε εθνικού ιδεοτοπίου όσο και για το άνοιγ-
μα ή το κλείσιμο συγκεκριμένων υπερεθνικών ιδεοδρόμων. 

Στη βάση, λοιπόν, αυτής της συνοπτικής μεν αλλά ευρυγώνιας χαρτογράφη-
σης προκύπτει ότι έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 υπάρχει ένας βαθμός 
πλουραλισμού στον κριτικο-θεωρητικό λόγο για την τηλεόραση. Από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 και μετά, όμως, είναι φανερή η εδραίωση ενός κυρίαρχου 
παραδείγματος. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτήν την εξέλιξη ήταν η ακαδη-
μαϊκοποίηση των επικοινωνιακών σπουδών, η οποία, αντί να ευνοήσει την ανά-
πτυξη μιας πολυ-παραδειγματικότητας, όπως συνέβη σε άλλες δυτικές χώρες, 
συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός θεωρητικο-ερευνητικού κανόνα για την τηλεό-
ραση, τον οποίο ανιχνεύσαμε στις μεταφράσεις, στις διδακτορικές διατριβές και 
την επιστημονική αρθρογραφία, και έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:  

α. Η τηλεόραση (πάντα μόνον η ιδιωτική) ως πολιτισμική βιομηχανία, υπο-
κείμενη στις επιταγές της αγοράς, και ως πολιτική τεχνολογία, υποχείρια σε 
σκιώδη πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα.  

β. Μια ολοποιητική αντίληψη για την ιδεολογία, από την οποία απουσιάζει 
κάθε στοιχείο σύγκρουσης, αντίφασης ή ετερογένειας.  

γ. Απαξίωση του δημοφιλούς μέσω της συνολικής οικονομικο-πολιτικής ανα-
γωγής του στην εμπορικότητα και την ‘κυρίαρχη ιδεολογία’.  

δ. Καταδίκη της τηλε-οπτικότητας (ως θέαμα, εντυπωσιοθηρία κ.λπ.) στη βά-
ση κλασικών ή νεώτερων εκδοχών της εικονοκλαστικής παράδοσης.  

Οι συγκλίσεις μεταξύ του κυρίαρχου παραδείγματος της τελευταίας φάσης 
της ελληνικής τηλεόρασης και του αντι-τηλεοπτικού λόγου των προηγούμενων 
φάσεων επιβεβαιώνουν τη συνέχεια και ανθεκτικότητα της αρνητικής οντολογίας 
της τηλεόρασης. Ξεκινώντας στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ως παντοδύναμη 
και πολύσημη αρνητική αλληγορία για τον εκσυγχρονισμό, η τηλεόραση κατέλη-
ξε, στη στροφή του 20ού αιώνα, να γίνει η εξίσου παντοδύναμη και πολύσημη 
αρνητική αλληγορία για την ύστερη νεωτερικότητα ή μετανεωτερικότητα. Η ταυ-
τόχρονη μετάβαση από την προβληματική του ‘ιδεολογικού μηχανισμού του κρά-
τους’ σε εκείνη της ‘πολιτισμικής βιομηχανίας’ υπαγορεύθηκε όχι από την αποκα-
θήλωση του οικονομικο-πολιτικού αναγωγισμού αλλά από τον αναπροσανατολι-
σμό του από τη δημόσια στην ιδιωτική τηλεόραση. Την εποχή της ‘απορρύθμι-
σης’, με άλλα λόγια, έχουμε μια νέα πολιτική της θεωρίας που εστιάζει όχι στην 
οικονομία της πολιτικής αλλά στην πολιτική της οικονομίας.  

Είναι σε αντιδιαστολή με αυτό το κυρίαρχο παράδειγμα που προσδιορίζω το 
‘χαμένο παράδειγμα’ της ελληνικής τηλεόρασης, εννοώντας τους τρόπους σκέψης 
και προσέγγισης στην τηλεόραση που εκφράσθηκαν από τους Δοξιάδη, Ζάννα, 
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Παπανούτσο και Πεπονή, οι οποίοι, εξαιτίας της ρητής διαφοροποίησής τους από 
το αφοριστικό και καταγγελτικό ύφος της εποχής τους, δεν έτυχαν καμμίας απή-
χησης ή συνέχειας. Οι Παπανούτσος και Πεπονής, με την παρρησία που χαρα-
κτηρίζει όλη τους την πορεία και τους έφερε επανειλημμένα σε σύγκρουση με το 
πνευματικό και πολιτικό κατεστημένο της εποχής τους, αντίστοιχα, κατέθεσαν 
από νωρίς τις πιο ολοκληρωμένες θεωρητικά προσεγγίσεις στο ζήτημα της τη-
λεόρασης. Η προσέγγισή τους στην τηλεόραση, όπως εξάλλου και του Ζάννα, 
συμβαδίζει με τις απόψεις που εξέφραζαν εκείνη την εποχή ο Raymond Williams 
στην Αγγλία και ο Umberto Eco στην Ιταλία: απόρριψη των θεωριών περί μαζι-
κής κουλτούρας και παθητικού τηλεθεατή, η σύλληψη της τηλεόρασης ως μέσου 
πολιτισμικού εκδημοκρατισμού, μια διευρυμένη έννοια της κουλτούρας που περι-
λαμβάνει το δημοφιλές, η αναγνώριση της σπουδαιότητας των οπτικών μέσων 
και ειδικότερα της τηλεόρασης ως αυτοδύναμης μορφής δημιουργίας και έκφρα-
σης, η καλλιέργεια του κριτικού οπτικού γραμματισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το κείμενο του Παπανούτσου για την τηλεόραση παραμένει έως σήμερα αθησαύ-
ριστο, το βιβλίο του Πεπονή αγνοείται από τη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία, 
όπως άλλωστε και η σύντομη, πλην κρίσιμη παρέμβαση του Ζάννα. Η περίπτωση, 
τέλος, του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και της συνεργασίας του με τον McLuhan, α-
ποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρα-
σης το οποίο, όπως εξάλλου και οι πρωτοποριακές δράσεις του στον τομέα της 
Οικιστικής, είναι πολύ πιο γνωστό διεθνώς παρά στη χώρα του.  

Δίπλα σε αυτούς τους τέσσερεις κορυφαίους διανοούμενους της μεταπολεμι-
κής Ελλάδας, το ‘χαμένο παράδειγμα’ περιλαμβάνει επίσης τους τηλεκριτικούς 
της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου –τους Χρηστίδη, Παπαδοπούλου και 
Βακαλόπουλο– οι οποίοι, έχοντας μια εμφανέστατα πολιτική στάση και οπτική, 
δεν επιδόθηκαν στην ισοπεδωτική ανακύκλωση κάποιας πολιτικής θέσης. Ανε-
ξάρτητα από τις διαφορετικές αφετηρίες και ιδεολογικές προκείμενές τους, επι-
δόθηκαν στην ανάλυση των κατασκευαστικών τεχνικών, των αισθητικών κωδίκων 
και των συμβολικών αναπαραστάσεων των κάθε λογής τηλεοπτικών κειμένων. Η 
πρωτοποριακή τους αξιοποίηση εργαλείων από τη θεωρία και ανάλυση των πα-
ραστατικών τεχνών και του κινηματογράφου για να προσεγγίσουν την τηλεοπτι-
κή γλώσσα έμεινε μια πολύτιμη κληρονομιά χωρίς αποδέκτες. 

Είναι φανερό ότι το ‘χαμένο παράδειγμα’ της ελληνικής τηλεόρασης δεν συνι-
στά ένα συμπαγές, μεθοδικά επεξεργασμένο θεωρητικο-ερευνητικό σύστημα, αλ-
λά μια σειρά από ιδέες, οπτικές και πρακτικές που, στο σύνολό τους, αντιμετωπί-
ζουν την τηλεόραση στη βάση της ιστορικότητάς της ως μέσου επικοινωνίας, της 
αξίας και αυτοτέλειας της οπτικο-ακουστικής της γλώσσας, της σπουδαιότητάς 
της για την κοινή, δημόσια κουλτούρα και τον πολιτικο-πολιτισμικό εκδημοκρα-
τισμό. Η παράληψη, περιθωριοποίηση ή αποσιώπησή τους ήταν το τίμημα της 
συγκρότησης και τελικής εδραίωσης του παραδείγματος της αρνητικής οντολο-
γίας της τηλεόρασης. Όπως διαπιστώσαμε, η κανονικοποίηση αυτού του παρα-
δείγματος είχε ακόμη ένα τίμημα. Οι αποκλεισμοί που επέβαλε δεν αφορούσαν 
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μόνον τις εγχώριες αλλά και τις εξωγενείς ‘αιρετικές’ φωνές. Στον τομέα μελέτης 
των μαζικών μέσων, όπως εξάλλου και σε άλλους τομείς των κοινωνικών επιστη-
μών που καθυστέρησαν να αναπτυχθούν, η Ελλάδα δεν αποτέλεσε τόπο παρα-
γωγής πρωτότυπου θεωρητικού λόγου αλλά εισαγωγής του. Η απουσία, συνεπώς, 
επαρκών και σημαντικών σχετικών μεταφράσεων, ειδικά σε σχέση με τη μεγάλη 
στροφή που σημειώθηκε στις διεθνείς τηλεοπτικές σπουδές από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 και μετά, στέρησε κρίσιμα διανοητικά εργαλεία και ερεθίσμα-
τα από την εγχώρια επιστημονική συζήτηση για την τηλεόραση, συντελώντας 
καθοριστικά στα φαινόμενα αναχρονισμού και, γενικότερα, ασυγχρονισμού της 
με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της τηλεοπτικής θεωρίας και έρευνας.  

Συνοπτικά, λοιπόν, η εδραίωση του κυρίαρχου παραδείγματος είχε σαν συνέ-
πεια τις εξής κύριες απουσίες από την εγχώρια ερευνητική παραγωγή για την τη-
λεόραση:  

α. Θεσμοί 

Παρά τον έντονα θεσμοκεντρικό χαρακτήρα των περισσότερων μελετών για την 
ελληνική τηλεόραση, αυτές τείνουν να εστιάζουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
τηλεοπτικών καναλιών, και γενικά, να τους υποστασιοποιούν στη βάση της κα-
θαρά λειτουργιστικής σύλληψής τους ως μονολιθικούς μηχανισμούς με τις ίδιες 
πάντα, προδιαγραμμένες νόρμες και πρακτικές. Σαν αποτέλεσμα, απουσιάζει ε-
ντελώς:  

- η εκ του σύνεγγυς, μέσω της παρατηρησιακής-εθνογραφικής μεθόδου, εξέ-
ταση της διαδικασίας παραγωγής των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ενώ έχουν 
γραφεί τόσα πολλά για τις τηλεοπτικές ειδήσεις, το ίδιο το newsroom, όμως, πα-
ραμένει έως και σήμερα ένα ‘μαύρο κουτί’. Με εξαίρεση μια διατριβή που αξιο-
ποιεί την παρατηρησιακή μέθοδο για να μελετηθεί η διαδικασία παραγωγής μιας 
σαπουνόπερας, το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή των ψυχαγωγικών-
μυθοπλαστικών προγραμμάτων.  

- η έρευνα στα αρχεία των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών αλλά 
και των σχετικών δημόσιων θεσμών, όπως των αρμόδιων για την τηλεοπτική πο-
λιτική κρατικών οργάνων και του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Η συ-
νήθης εστίαση σε νόμους, δημοσιεύματα, επίσημες πολιτικές θέσεις και αντιπα-
ραθέσεις, έχει καθηλώσει τη μελέτη παραγωγής πολιτικής για την τηλεόραση 
στον κατά κανόνα γενικευτικό σχολιασμό αποκλειστικά δευτερογενών πηγών.  

- η συστηματική εξέταση της λειτουργίας, των προγραμμάτων, της αισθητι-
κής και της πρόσληψης της περιφερειακής και δημοτικής τηλεόρασης. Όλες οι 
μελέτες εστιάζουν σε λίγα εθνικής εμβέλειας ιδιωτικά κανάλια, παραμελώντας 
εντελώς την πληθώρα των καναλιών που, σύμφωνα με όλες τις σχετικές έρευνες 
(βλ. λ.χ. Focus Bari 2016), αποτελούν οργανικό μέρος της καθημερινότητας των 
διαφόρων τοπικών κοινωνιών. 
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β. Κείμενα  

Η μακρά παράδοση οικονομικο-πολιτικού αναγωγισμού, με την επικέντρωσή της 
στο κεντρικό πολιτικό διακύβευμα της εξουσίας, απαξίωσε εντελώς τη μεθοδική 
αποκωδικοποίηση της κατασκευής και της πολιτικής του νοήματος. Σαν αποτέ-
λεσμα, η μελέτη των κάθε λογής τηλεοπτικών κειμένων και ειδών που προβλήθη-
καν κατά την 50ετή διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης βρίσκεται ακόμη σε 
πρωταρχικό επίπεδο. Οι λίγες σχετικές μελέτες και διατριβές που έχουν εκπονη-
θεί μέχρι στιγμής λειτουργούν ως υπενθύμιση της διαχρονικής και διάχυτης απα-
ξίωσης με την οποία έχει αντιμετωπισθεί ένας όγκος συμβολικής παραγωγής που 
αποτέλεσε –και συνεχίζει να αποτελεί– τον πυρήνα της καθημερινής ψυχαγωγίας 
του ελληνικού κοινού, καθώς συνδιαλλέγεται ενεργά με τις αξίες και τις ιδεολογί-
ες του, τις ταυτότητες και την αυτο-εικόνα του, τις σχέσεις του με τους άλλους 
και με τους θεσμούς, τις συγκρούσεις και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Οι 
εξαιρετικές μελέτες που έγιναν πρόσφατα για τις ξένες σειρές της ελληνικής τη-
λεόρασης14 δημιουργούν την προσδοκία ότι θα πλαισιωθούν από αντίστοιχες και 
στον τομέα της ελληνικής τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Συνοπτικά, λοιπόν, οι κύρι-
ες ελλείψεις εντοπίζονται: 
 στη μελέτη των τηλεοπτικών ειδών, των συμβάσεων και της εξέλιξής τους, 
 στη μελέτη των λογοτεχνικών προσαρμογών για την τηλεόραση καθώς και 

των διασκευών ξένων σειρών ή άλλων ψυχαγωγικών προγραμμάτων,  
 στις κοινωνικο-πολιτισμικές αναλύσεις συγκεκριμένων προγραμμάτων που 

εστιάζουν σε ζητήματα όπως οικογενειακές σχέσεις, ρόλοι φύλων, σεξουαλι-
κές ταυτότητες, κοινωνικοί δεσμοί και αξίες, επαγγελματικοί ρόλοι και αξίες, 
πολιτισμικές πρακτικές, συλλογικές και τοπικές ταυτοτήτες κ.λπ. Μερικές 
από τις πιο οξυδερκείς, αλλά και αναγκαστικά λακωνικές, σχετικές παρατη-
ρήσεις οφείλονται στον εντελώς παραμελημένο χώρο της τηλεκριτικής, πα-
ρά σε εμπεριστατωμένες, διεξοδικές μελέτες, 

 στην ανάλυση της οπτικο-ακουστικής γλώσσας και της αισθητικής τόσο των 
μυθοπλαστικών όσο και των μη μυθοπλαστικών προγραμμάτων. 

γ. Κοινό 

Ίσως η πιο κρίσιμη συνέπεια του κυρίαρχου παραδείγματος είναι η αποτυχία του 
να μιλήσει για την εμπειρία των τηλεθεατών. Με την αποκλειστική εστίασή του 
στην κωδικοποίηση των μηνυμάτων της ‘κυρίαρχης ιδεολογίας’ αδιαφόρησε εντε-
λώς για το κατά πόσο ή πώς ακριβώς αυτά αποκωδικοποιούνται. Η από δεκαετίες 
διεθνής στροφή στη διερεύνηση της πρόσληψης δεν έχει ουσιαστικά αγγίξει τις 

                                                 
14 Βλ. Ι. Βώβου, Οι διάτρητοι καθρέφτες της τηλεόρασης. Από τον Ξένο Γαμπρό στα Σύνορα της Αγά-
πης, Αθήνα: Ηρόδοτος, 2010. Α. Γαζή (επιμ.), Sex and the City: Ταυτότητα και αναζήτηση νοήματος 
στη μετανεωτερική αφήγηση, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, 2012. Α. Αποστολίδης, Το μαύρο 
καρέ, Αθήνα: Άγρας, 2015. Β. Βαμβακάς και Α. Γαζή (επιμ.) Αμερικανικές σειρές στην ελληνική τη-
λεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική. Αθήνα: Παπαζήσης, 2017. 
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ελληνικές τηλεοπτικές σπουδές, με αποτέλεσμα, έως και σήμερα, να απουσιάζουν 
ποιοτικές έρευνες για τους τρόπους πρόσληψης συγκεκριμένων προγραμμά-
των/σειρών/ειδών, για τη συνάρτηση της πρόσληψής τους με κοινωνικο-οικονο-
μικούς παράγοντες, πολιτικο-πολιτισμικές ταυτότητες και συγκυρίες. Απουσιάζει, 
τέλος, η μελέτη των τηλεοπτικών ηθών, των τηλεορασοφιλικών κοινοτήτων και 
της τηλε-νοσταλγίας· απουσιάζει, με άλλα λόγια, η διερεύνηση των τρόπων οικει-
οποίησης και ενσωμάτωσης της τηλεόρασης στις ρουτίνες και τελετουργίες της 
καθημερινότητας, όπως εξάλλου και στις αυτοσχέδιες πρακτικές που ο Μισέλ ντε 
Σερτώ (2010) αποκαλεί “τακτικές της καθημερινής ζωής”.  
 
Επίλογος  
Σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari που διεξήχθηκε στις αρχές του 2017, 1 στα 4 
ελληνικά νοικοκυριά έχουν συνδρομητική τηλεόραση, με το ποσοστό να φτάνει 
στο 1 στα 3 για νοικοκυριά με 4 και άνω μέλη. Σύμφωνα, επίσης, με έρευνα της 
Ericsson TV & Media Consumer Lab για την Ελλάδα, το 2016 η κατανάλωση 
video on demand αντιστοιχεί στο 34% της συνολικής παρακολούθησης τηλεόρα-
σης/βίντεο, ενώ για τους millennials (τους γεννηθέντες από το 1981 και μετά) το 
ποσοστό φτάνει το 52%.15 Όλα δείχνουν ότι τα 50χρονα της ελληνικής τηλεόρα-
σης συμπίπουν με την είσοδό της σε μια καινούργια φάση της ιστορικής διαδρο-
μής της, και μάλιστα, με μικρή χρονική υστέρηση σε σχέση με άλλες δυτικές χώ-
ρες. Είναι φανερό ότι οι νέοι τρόποι παραγωγής, διάθεσης και πρόσληψης της 
οπτικοακουστικής πληροφορίας και ψυχαγωγίας που δημιούργησε η ψηφιακή 
συνθήκη έχουν υπονομεύσει τη διακριτική ταυτότητα της τηλεόρασης όπως την 
ξέραμε. Ποια ήταν όμως αυτή η διακριτική ταυτότητα; Τον τελευταίο μισό αιώνα 
η τηλεόραση έχει διαγράψει μια πορεία συνεχών μεταλλάξεων. Μεταξύ των κρί-
σιμων μεταμορφωτικών γεγονότων συγκαταλέγεται η πρώιμη σύγκρουση μεταξύ 
χορηγών και καναλιών, η εμφάνιση της έγχρωμης τηλεόρασης, η αντικατάσταση 
του κρατικο-μονοπωλιακού συστήματος με το μικτό σύστημα της συνύπαρξης 
δημόσιων και εμπορικών καναλιών, η μεταβολή των πρακτικών τηλεθέασης λόγω 
της εμφάνισης του βίντεο, της δορυφορικής και της καλωδιακής τηλεόρασης και 
πιο πρόσφατα της διαδικτυακής συνδρομητικής τηλεόρασης, η σταδιακή εξατο-
μίκευση της τηλεθέασης που προκλήθηκε αρχικά από την αύξηση των οικιακών 
δεκτών και ακολούθως από την ποικιλία των ψηφιακών μέσων, οι τεχνικές και 
αισθητικές αλλαγές που προκάλεσαν οι μεγάλων διαστάσεων και υψηλής ευκρί-
νειας οθόνες, οι διαρκείς καινοτομίες στα φορμάτ και τα είδη των προγραμμάτων, 
όπως επίσης, η πληθώρα των ρυθμίσεων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα 
πνευματικά δικαιώματα, τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, το περιεχόμενο ή την προέ-
λευση των εκπομπών.  

                                                 
15 Στο διαδίκτυο το 81,4% των Ελλήνων, 2/6/2016 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/ 
9182982/sto-diadiktuo-to-814-ton-ellinon/.  
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τηλεόραση, όπως τη βιώσαμε πριν από 50, 40 ή 
ακόμη και 20 χρόνια πριν, δεν υπάρχει πλέον. Το κατά πόσο έχουμε να κάνουμε 
με το τέλος της τηλεόρασης ή με την πιο πρόσφατη μετάλλαξή της, εξαρτάται 
από το πλαίσιο αναφοράς μας, από το πώς αντιλαμβανόμαστε τη διακριτική ταυ-
τότητά της. Στο φως των διαρκών, διαδοχικών επανεπινοήσεών της, όμως, η τη-
λεόραση μοιάζει να μην είχε ποτέ μια βασική ταυτότητα, ότι αν τη διακρίνει κάτι 
αυτό είναι η ρευστότητά της, η διαρκής μεταμόρφωσή της. Στις μέρες μας, η δια-
δικτυακή τηλεόραση κατέχει έναν ζωτικό ρόλο στο νεοπαγές οικοσύστημα της 
ψηφιακής σύγκλισης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει γίνει πιο διαδραστική, πιο πολυκα-
ναλική και παγκοσμιοποιημένη, πιο προσαρμοσμένη στο σύγχρονο πρότυπο της 
αυτονομίας του χρόνου, του χώρου και του τρόπου θέασης, πιο ‘κινηματογρα-
φική’ στους αφηγηματικούς και αισθητικούς κώδικές της. Επίσης, παρά τις απώ-
λειες που σημειώνει ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, εξακολουθεί να είναι το προτιμώ-
μενο μέσο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και διαφήμισης. Όπως διαπιστώνει χαρακτη-
ριστικά ο Toby Miller, η σημερινή τηλεόραση «είναι πιο ποικιλόμορφη, πιο διά-
χυτη, πιο δημοφιλής, πιο ισχυρή και πιο καινοτομική από ποτέ άλλοτε» (Miller 
2010: 179). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα θεωρητικά σχήματα και εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν για την κατανόηση και μελέτη της έως τις αρχές του 21ου αιώνα, 
βασιζόμενα καθώς είναι στα δεδομένα της εποχής των μέσων ευρείας μετάδοσης 
(broadcast media), δημιουργούν ολοένα και περισότερες αμφιβολίες σχετικά με 
τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές. Εύλογα, λοιπόν, οι 
μελετητές της τηλεόρασης διερωτώνται «πρέπει να επινοήσουμε νέες θεωρητικές 
έννοιες ή εξακολουθούν οι παλιές να είναι απόλυτα επαρκείς; Και δεδομένης μιας 
αίσθησης κρίσης και αστάθειας, ποια νέα θεωρητικά παραδείγματα θα μπορού-
σαν να φωτίσουν τη [σημερινή] τηλεόραση;» (de Valck & Teurlings 2013: 9). Ανε-
ξάρτητα από την απάντηση που θα δώσει ο καθένας σε αυτά τα ερωτήματα, το 
βέβαιο είναι ότι η ελληνική ερευνητική κοινότητα αντιμετωπίζει καταρχάς το μεί-
ζον ζήτημα της απεμπλοκής της από αυτό που περιγράψαμε ως το ‘κυρίαρχο πα-
ράδειγμα’. Θα μπορέσει να χειραφετηθεί από την αέναη ανακύκλωση των ίδιων 
στερεότυπων αφορισμών και αναγωγισμών για την τηλεόραση; Θα προχωρήσει 
να ξεφύγει από τον ιδιόμορφο θεωρητικό μικρόκοσμο που έχει κληρονομήσει και 
να συμμετάσχει πιο ενεργά στις διεθνείς θεωρητικές αναζητήσεις και συζητήσεις 
τόσο για το τι ακριβώς ήταν η ‘παλαιοτηλεόραση’ και η ‘νεοτηλεόραση’ που είχα-
με έως πρότινος, όσο και για τη φυσιογνωμία, τα φαινόμενα, τις πρακτικές και τις 
προοπτικές της σημερινής ‘μετα-τηλεόρασης’; Θα μπορέσει, τέλος, να ενθαρρύνει 
και να αναπτύξει τον πλουραλισμό των θεωρητικο-ερευνητικών παραδειγμάτων 
που περισσότερο από ποτέ άλλοτε απαιτούν οι σύνθετες προκλήσεις της ψηφια-
κής εποχής;  
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