
∆ΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 
ΤΥΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Τύπος λέγεται κυρίως η τυπογραφία και γενικότερα η δηµοσιογραφία στο σύνολο 
της, το σύνολο των εφηµερίδων και περιοδικών που εκδίδονται, µαζί µε τους 
δηµοσιογράφους, τυπογράφους, αλλά και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται. 

Είδη. Ως προς το χρόνο έκδοσης έχουµε τον ηµερήσιο και τον περιοδικό. 
ως προς το περιεχόµενο έχουµε τον πολιτικό, οικονοµικό, αθλητικό. 
 
Παράγοντες που στοιχειοθετούν το θετικό ρόλο του τύπου: 
 

Είναι η πρώτη εξουσία    αποφάνθηκε γνωστός πολιτικός διότι ελέγχει. Ελέγχω 
όµως σηµαίνει, σκέφτοµαι. Ο τύπος βοηθά το λαό να ελέγχει άρα να σκέφτεται. 
- ∆ιαµορφώνει την κοινή γνώµη. 
- Ενηµερώνει για τις ποικίλες πολιτικές, κοινωνικές αλλαγές που δονούν τον 
εσωτερικό και διεθνή χώρο εντάσσει, δηλαδή στο πολιτικό, κοινωνικό πλαίσιο. 
- Ενηµερώνει για τις επιστηµονικές - τεχνολογικές εξελίξεις. ψυχαγωγεί µε 
γελιογραφίες , χρονογραφήµατα προσφέροντας µια ευεργετική για την ψυχολογική 
ισορροπία ανάπαυλα. 
- Παίζει το ρόλο του ενδιάµεσου µεταξύ, δηλαδή, εξουσίας και λαού, µεταφέροντας, 
αντίστοιχα, την βούληση του ενός προς τον άλλο. 
- Αποκαλύπτει και καυτηριάζει, κρίνει και ελέγχει τις πράξεις των ηγετών. 
- Οδηγεί στο σωστό πολιτικό προσανατολισµό κυβερνώντες και κυβερνώµενους . 
- Είναι το ''σχολείο''του λαού, εφόσον φέρνει το άτοµο σε µια πρώτη επαφή µε τη 
γνώση. 
- Κοινωνικοποιεί το άτοµο, προβάλλοντας παραδείγµατα ηθικών προσωπικοτήτων. 
[ανακοινώσεις βραβείων, αφιερώµατα σε προσωπικότητες ηθικές  ] . 
- Προβάλλει τα αιτήµατα των εργαζοµένων. 
 -Προωθεί τα γράµµατα και τις τέχνες. 
 
Παράγοντες που στοιχειοθετούν τον αρνητικό ρόλο του τΰπου: 
 
 
- Παραπληροφόρηση. Ο τύπος είναι ελεγχόµενος από την κρατική εξουσία και 
άλλους εξουσιαστικούς µηχανισµούς µε αποτέλεσµα την διαστρέβλωση της 
αλήθειας, την διασκευή των γεγονότων, την κατασκευή συνθηµάτων που βυθίζουν το 
λαό στην παραπληροφόρηση. 
- Ο τύπος ελέγχεται από την οικονοµική ολιγαρχία,που και πάλι παραπληροφορεί, 
έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της. 
- Εµπορευµατοποίηση. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη κυκλοφορία, ο 

τύπος ανταποκρίνεται στις χαµηλότερες απαιτήσεις του λαού όπως σκάνδαλα, 
κουτσοµπολιά και γενικά οτιδήποτε προσπορίζει εύκολο χρήµα [κίτρινος 

- τύπος ] . 
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- Τραστοποίηση του Τύπου, δηλαδή, η συνένωση εφηµερίδων σε ένα κοινό 
οργανισµό, που αποτελεί µια µορφή φίµωσης του τύπου και κατεύθυνσης του 
σύµφωνα µε τα συµφέροντα της οικονοµικής ολιγαρχίας. 
- Οι πρωινές εφηµερίδες δεν µπορούν να συναγωνιστούν τις απογευµατινές 
πολυσέλιδες, οπότε πάλι επιβάλλεται ένα καθεστώς µονοπληροφόρησης σε αντίθεση 
µε την πολυφωνία που αποτελεί, άλλωστε, χαρακτηριστικό της δηµοκρατ ίας . 

∆εοντολογία 
 
- Αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης από την πλευρά των παραγόντων του τύπου 
-καθώς και συναίσθηση της ιερής αποστολής που έχουν αναλάβει ως διαµορφωτές 
της κοινής γνώµης. Η δηµοσιογραφία δεν είναι απλώς επάγγελµα. Είναι ένα 
λειτούργηµα µε σπουδαία κοινωνική αποστολή. Η ζηµιά, που µπορεί να προκαλέσει, 
δεν αφορά ένα άτοµο, αλλά ολόκληρα σύνολα ατόµων 
- Η ευθύνη βαρύνει και το κοινό. Το κοινό πρέπει να αποζητά την αντικειµενική 
ενηµέρωση, καταδικάζοντας σε µη κυκλοφορία εκείνη την εφηµερίδα,για την οποία 
πιστεύει ότι παρεκλίνει από το σκοπό της. 
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