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Τα Μέσα αφιερώνουν περιορισμένο χρόνο στην παρουσίαση των 
ΜΚΟ

Οι ΜΚΟ επωφελούνται από την παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
τους κατά τη διάρκεια συναισθηματικά φορτισμένων περιόδων 
(Χριστούγεννα, Πάσχα, φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές 
τραγωδίες) 

Οι ΜΚΟ, επίσης, στο βαθμό που είναι εξαρτημένες από το δημόσιο 
χρήμα προβάλλονται και ως εκμεταλλευτές των δημόσιων πόρων 

Ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης δημιουργείται μια λογική παρουσίασης 
«καλών» και παράλληλα «κακών» ΜΚΟ



Οι ΜΚΟ παρουσιάζονται με θετικό πρόσημο όταν σχετίζονται με 
προσφορά κοινωνικού έργου σε ανθρωπιστικές κρίσεις, 
εγκαταλειλειμένα παιδιά κλπ. (προσωποποιημένη και 
δραματοποιημένη αφήγηση)

Οι πιο δημοφιλείς ΜΚΟ είναι όσες ασχολούνται με κοινωνική 
εργασία, τα δικαιώματα των παιδιών,το περιβάλλον και την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες

Θεωρητικό πλαίσιο θετικής παρουσίασης των ΜΚΟ στο πλαίσιο του 
μεταναστευτικού ζητήματος- ανθρωπιστικής κρίσης



Πρωτίστως σε θέματα «σκληρής πολιτικής» (ασφάλεια, διεθνείς 
σχέσεις κλπ.)

Συνιφασμένη με την κατάχρηση του δημόσιου χρήματος και 
πρωτίστως με ελληνικές ΜΚΟ

Έχει απρατηρηθεί μεροληπτική στάση των ΜΜΕ έναντι του 
γενικότερου χώρου των ΜΚΟ, όπου ορισμένα αρνητικά 
παραδείγματα μπορεί να «χαρακτηρίσουν» το σύνολο του χώρου

Το πρόβλημα υπάρχει, αλλά τα Μέσα το μεγενθύνουν 
ενθαρρύνοντας αρνητικές προσλήψεις των ΜΚΟ από το κοινό



Στο πλαίσιο της κρίσης έχουν δημιουργηθεί ανεπίσημες δομές 
αλληλεγγύης για την ανταλλαγή και το διαμοιρασμό αγαθών και 
υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, διατροφή, στέγαση)

Οι πολίτες κατευθύνονται από τις παραδοσιακές, επίσημα 
αναγνωρισμένες αναγνωρισμένες μορφές κοινωνικής οργάνωσης 
σε πιο μη ιεραρχικές δομές και οριόντια δίκτυα 



Μολονότι οι ΜΚΟ εργάζονται παράλληλα με τα δίκτυα 
αλληλεγγύης, τα τελευταία ισχυρίζονται ότι οι ΜΚΟ δεν είναι 
αρκετά ριζοσπαστικές, ενώ οι ΜΚΟ διαμαρτύρονται ότι τα 
ανεπίσημα δίκτυα δεν κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για 
να εκτελέσουν τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν



Πως παρουσιάζονται με αφορμή το μεταναστευτικό ζήτημα οι επίσημες ΜΚΟ και 
οι ανεπίσημες μορφές αλληλεγγύης από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων

Υ1. Οι ΜΚΟ-αλληλέγγυοι θα παρουσιάζονται κατά πλειοψηφία δευτερευόντως 
εντός των ειδήσεων που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό ζήτημα

Υ2. Οι ΜΚΟ και οι αλληλέγγυοι θα παρουσιάζονται πρωτίστως θετικά (είτε σε 
επίπεδο γενικής αναφοράς, είτε σε επίπεδο αναφορών σε συγκεκριμένη/ες 
οργανώσεις), βάσει της συμβολής τους στη διαχείριση της μεταναστευτικής 
κρίσης

Υ3. Στις περιπτώσεις που θα διατυπώνονται αρνητικές κρίσεις για τις ΜΚΟ, αυτές 
θα σχετίζονται πρωτίστως με ζητήματα κακής διαχείρισης χρηματοδοτήσεων και 
δευτερευόντως με ζητήματα πελατειακών σχέσεων, αναποτελεσματικότητας, 
αδιαφάνειας

Υ4. Ως εκ τούτου, οι πλέον θετικές διατυπώσεις αναμένονται για ΜΚΟ ή δομές 
αλληλεγγύης που δεν λαμβάνουν κάποιο είδος δημόσιας επιχορήγησης ή/και 
είναι μη Ελληνικές

Υ5. Στο βαθμό που εκφράζονται απόψεις μελών οργανώσεων (είτε ΜΚΟ, είτε 
αλληλέγγυων), αυτές αναμένονται να είναι αρνητικές για οργανώσεις που 
διαφέρουν ως προς το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας



Ποσοτική ανάλυση περιεχομένου με χρήση πρωτοκόλλου 
κωδικογράφησης

Μονάδα ανάλυσης: 150 ειδήσεις που αναφέρονται σε ΜΚΟ-δομές 
αλληλεγγύης-αλληλέγγυους

Περίοδος: Σεπτέμβριος 2015- Οκτώβριος 2016

ΕΡΤ 35, ALPHA 37, ΑΝΤ1 40, ΜEGA 38

Πρωτεύον θέμα 65, Δευτερεύον θέμα 85 (αποδοχή Υ1)

Γενική αναφορά 98, Αναφορά σε συγκεκριμένη ΜΚΟ-δομή 
αλληλεγγύης 52





Μόλις δύο (2) φορές αναφορά σε διαχείριση χρήματος (με 
αρνητικό τρόπο)

25 αναφορές σε εξάρτηση από συγκεκριμένα συμφέροντα (με 
γενική αναφορά στο χώρο των ΜΚΟ)

Εστίαση κυρίως σε θέματα (αν)αποτελεσματικότητας με 22 θετικές 
και 39 αρνητικές αναφορές

41 αρνητικές αναφορές σε θέματα διαφάνειας

Καμία αναφορά σε πελατειακές σχέσεις
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Περιορισμένες αναφορές σε διαχείριση χρημάτων (7 θετικές, 6 
αρνητικές)

50 αναφορές (όλες αρνητικές) για εξάρτηση από κέντρα 
συμφερόντων

Εστίαση και εδώ πρωτίστως στην αποτελεσματικότητα (με πιο 
«διχασμένο» τρόπο σε σχέση με τις γενικές αναφορές- 65 
θετικές/63 αρνητικές)

Μία αναφορά σε ύπαρξη λογικής πελατειακών σχέσεων

Ζήτηματα διαφάνειας αναφέρονται σε 53 περιπτώσεις, όλες 
αρνητικές
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Δημοσιογράφος Πολιτικός Μέλος ΜΚΟ- Εθελοντής ΜΚΟ



«Υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες 
καταβάλλουν εθελοντές, οργανώσεις αλλά και η εκκλησία» 

«Προσωρινό καταφύγιο στο αστυνομικό τμήμα Ειδομένης με τη βοήθεια 
των ΜΚΟ έχουν βρει 13 παιδιά και έφηβοι που ταξίδεψαν χωρίς τις 
οικογένειές τους 

«Τα μέλη της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ εντόπισαν εδώ στην Ειδομένη, τη μητέρα του 
7χρονου Ραμί (παιδί με καρκίνο που βρίσκεται στη Γερμανία) και τα 3 
αδέρφια του. Την πήραν και τη μετέφεραν σε ξενοδοχείο της 
Θεσσαλονίκης, όπου και τη φιλοξενούν»

«Οικογένειες προσφύγων έχουν βρει καταφύγιο σε διαμερίσματα που 
εξασφάλισαν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε συνεργασία με την 
οργάνωση PRAKSIS»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού μεταφέρει 8 παιδιά στιβάδια. Τιτάνιο το έργο 
της αρωγής προς αυτούς τους ανθρώπους»



«Ο πρωθυπουργός δε χρησιμοποίησε τυχαία τη λέξη παραοργανώσεις 
αναφερόμενος στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις περιβόητες ή και 
διαβόητες πια ΜΚΟ. Μίλησε για παραοργανώσεις, και όταν χρησιμοποιεί 
κανείς το πρόθεμα παρά-, φωτογραφίζει ας πούμε και παρακρατικές 
κινήσεις. Είναι προφανές ότι παίζεται ένα παιχνίδι με βρώμικα μέσα»

«Κάθε μέρα ξεφυτρώνουν σα μανιτάρια ομάδες και οργανώσεις με το 
πρόσχημα της βοήθειας στους πρόσφυγες. Ποιος όμως είναι στ’ αλήθεια ο 
ρόλος τους; Πρόσφυγες κάνουν λόγο για ύπουλα παιχνίδια στις πλάτες τους» 

«Πάμε τώρα στο ρόλο των λεγόμενων αλληλέγγυων, οι οποίοι βεβαίως 
υποκίνησαν τα επεισόδια, καλώντας τους πρόσφυγες να επιχειρήσουν τη 
μαζική είσοδο στα Σκόπια. Ακτιβιστές από την Ιταλία δίνουν εντολές στους 
πρόσφυγες και πυροδοτούν συνεχώς εντάσεις». «Οι ίδιοι οι πρόσφυγες 
υποστηρίζουν ότι αλληλέγγυοι έγραψαν στ’ αραβικά, με τη βοήθεια 
αραβόφωνων συνδέσμων τους, το κάλεσμα που προκάλεσε τα χθεσινά 
επεισόδια» «Αυτοαποκαλούμενοι αλληλέγγυοι το βράδυ κοιμούνται στα 
Σκόπια και το πρωί παρακινούν τους πρόσφυγες να περάσουν τα σύνορα»



Οι ΜΚΟ-δομές αλληλεγγύης προσεγγίζονται πιο θετικά όταν 
αποτελούν δευτερεύον θέμα συζήτησης, λόγω σύνδεσης με 
καταστάσεις του μεταναστευτικού που διαχειρίζονται

Πιο αρνητικές οι αναφορές όταν οι ΜΚΟ είναι το πρωτεύον θέμα 
συζήτησης (λογική του μέσου-εστίαση σε αρνητικές πτυχές)

Εστίαση σε ζητήματα (αν)αποτελεσματικότητας και διαφάνειας 
λειτουργίας (με εντελώς αρνητικό πρόσημο), όχι χρηματοδότησης

Πιο θετικός λόγος για θεσμοθετημένες ΜΚΟ έναντι δομών 
αλληλεγγύης/αλληλέγγυων

Πιο θετικός λόγων έναντι Ελληνικών ΜΚΟ ή δομών αλληλεγγύης 
σε σχέση με τις αντίστοιχες μη Ελληνικές



Τα Μέσα δείχνουν να αντιμετωπίζουν πιο θετικά τις 
θεσμοθετημένες ΜΚΟ

Λόγω της κρισιμότητας του μεταναστευτικού ζητήματος 
προβάλλονται θετικά συγκεκριμένα ανθρωπιστικά περιστατικά 
που εμπλέκονται επίσημες ΜΚΟ

Οι αλληλέγγυοι συσχετίζονται και με πολιτικά «παιχνίδια»



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!


