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‘Ραδιοφωνικό ακροατήριο και φύλο’ 
 

Στην εισήγησή µου αυτή θα εξετάσω τις ιδιαιτερότητες του ραδιοφώνου και του 
ραδιοφωνικού ακροατηρίου όπως διαµορφώθηκαν µετά το άνοιγµα των ΜΜΕ προς την 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό η αρχική πολυφωνία, ο φιλελεύθερος χαρακτήρας 
του ραδιοφώνου και ο προσανατολισµός των εκποµπών προς την ενηµέρωση που 
αναδείκνυαν το ραδιόφωνο σε σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της δηµοσιότητας και της 
κοινής γνώµης, µε το πέρασµα του χρόνου µετατρέπεται σε οµοιόµορφο προϊόν προς 
πώληση και κατανάλωση στη λογική της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισµού µε 
καθοριστικό παράγοντα τα διαφηµιστικά έσοδα σε απόλυτη συνάρτηση µε την 
ακροαµατικότητα. Το ακροατήριο λοιπόν µετατρέπεται σε καταναλωτές µιας µαζικής 
κουλτούρας η οποία παράγει προϊόντα σύµφωνα µε έναν υποτιθέµενο τύπο καταναλωτών. 
Είναι χαρακτηριστική η πορεία των ενηµερωτικών ραδιοφωνικών σταθµών και εκποµπών σε 
σχέση µε το εύκολα παραγόµενο και καταναλώσιµο µουσικό πρόγραµµα χαµηλού κόστους. 
Αν και ο καταµερισµός της κατανάλωσης του προγράµµατος σε σχέση µε το φύλο είναι 
διαφορετικός, τα αποτελέσµατα για τον παραδοµένο ακροατή είναι τα ίδια: η πολιτιστική 
βιοµηχανία οδηγεί στη συρρίκνωση της φαντασίας του σηµερινού καταναλωτή πολιτιστικών 
προϊόντων και συνεπώς δεν ανάγεται σε ψυχολογικούς µηχανισµούς. Στην εισήγησή µου θα 
αναφερθώ στα είδη των εκποµπών προς τα οποία προσανατολίζεται η προτίµηση των 
ακροατών σύµφωνα µε το φύλο, αλλά και οι ραδιοφωνικές τους συνήθειες. Θα εξετάσω 
τους κοινωνικοπολιτικούς λόγους και συνέπειες αυτής της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Τα 
συµπεράσµατα της εισήγησής µου αντλούν τα στοιχεία τους από έρευνα για το ραδιόφωνο 
την οποία πραγµατοποίησα υπό την αιγίδα του ΙΟΜ και στηρίχθηκε σε όλο το πρωτογενές 
υλικό των εταιρειών διεξαγωγής ερευνών από το 1992 έως σήµερα.  

 


