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Περίληψη: 

Η ανακάλυψη του τηλέγραφου το 1844 ήταν ο πρώτος θεµέλιος λίθος που αργότερα 

µας οδήγησε στην τηλεόραση, αφού η µηχανή αυτή επέτρεπε τη µετάδοση 

συνδυασµών κωδικοποιηµένων λέξεων και γραµµάτων δια µέσου ηλεκτρονικών 

παλµών κατά µήκος καλωδίων. Οι πρώτες προσπάθειες για µετάδοση τηλεοπτικής 

εικόνας στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, 

καθώς η ελληνική κοινωνία στον απόηχο του πολέµου και του εµφυλίου, θεωρούσε 

την νέα αυτή τεχνολογία ιδιαίτερα δυσβάσταχτη οικονοµικά και περιττή. Μετά από 

50 χρόνια, το 2001, η ψηφιακή µετάδοση της τηλεόρασης στην Ελλάδα ξεκίνησε σε 

δοκιµαστικό επίπεδο από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης 

Στη σηµερινή εποχή του ψηφιακού κόσµου λοιπόν, όλα τα πράγµατα γύρω µας 

αλλάζουν και εξελίσσονται. Κατ’ ανάλογο τρόπο και η τηλεόραση και τα 

προγράµµατα αναβαθµίστηκαν και άλλαξαν. Το Netflix αποτελεί ένα είδος 

συνδροµητικής τηλεόρασης, µε το οποίο δύναται κανείς να παρακολουθήσει 

τηλεόραση µέσω του διαδικτύου. Είναι δηλαδή, ένα κανάλι, το οποίο επιτρέπει στην 

ουσία στους χρήστες να επιλέγουν και να παρακολουθούν ταινίες από ηλεκτρονικές 

ταινιοθήκες, µέσω ενός αλληλεπιδραστικού συστήµατος τηλεόρασης. To Netflix, τα 

τελευταία χρόνια κυριαρχεί στον χώρο των υπηρεσιών ροής περιεχοµένου και βρίσκει 

πολύ µεγάλη απήχηση από τον νέο κόσµο. Το Netflix εγκαινιάζει την εποχή των 

screenagers και απευθύνεται σε όσους δεν είναι ικανοποιηµένοι από τα παραδοσιακά 

εβδοµαδιαία και εποχιακά προγράµµατα προγραµµατισµού. Με πρόσβαση σε αυτές 

τις υπηρεσίες ασκούν νέα τηλεοπτικά στυλ προβολής και χρησιµοποιούν µια ποικιλία 

ψηφιακών αυτοµατοποιηµένων τεχνολογιών. Τι είδους αλλαγές λοιπόν έχει φέρει το 

Netflix στην παραδοσιακή τηλεόραση; 

Λέξεις-κλειδιά: Τηλεόραση, συστήµατα ροής, Netflix, On-Demand, διαδραστική 

τεχνολογία, Binge-Watching, Τεχνητή Νοηµοσύνη 
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Abstract: 
The discovery of the telegraph in 1844 was the first cornerstone that later led us to 

television, as this machine allowed the transmission of combinations of coded words 

and letters through electronic pulses along cables. The first attempts to broadcast 

television in Greece were made in the late 1950s, as Greek society in the wake of the 

war and the civil war considered this new technology extremely costly and 

unnecessary. After 50 years in 2001, digital television broadcasting in Greece begun 

on a trial basis by the Technological Educational Department of Crete at the Research 

and Development Laboratory. 

So in today's age of the digital world, everything around us is changing and evolving. 

Likewise, television and programs have been upgraded and changed. Netflix is a type 

of pay-TV that allows you to watch TV online. Thus, it is a channel, which essentially 

allows users to select and watch movies from online filmmakers through an 

interactive television system. Netflix has been dominating content streaming services 

in recent years and is gaining popularity in the new world. Netflix inaugurates the era 

of screenagers and is aimed at those who are not satisfied with traditional weekly and 

seasonal programming. Accessing these services brings new television viewing styles 

and uses a variety of digital automated technologies. So what kind of changes has 

Netflix brought to traditional television? 

Keywords: Television, Streaming, Netflix, On-Demand, interactive technology, 

Binge-Watching, Artificial Technology 
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Πρόλογος: 
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο τµήµα 

Δηµοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε 

να διερευνηθεί ένα θέµα ανάλυσης σχετικά µε τον τρόπο, µε τον οποίο 

παρακολουθούµε τηλεόραση σήµερα. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκε µία ηλεκτρονική 

πλατφόρµα συνεχόµενης ροής, το Netflix,  έτσι ώστε να αποκρυπτογραφηθεί το πώς 

έχει εξελιχθεί η τηλεόραση σήµερα, καθώς και τα µέσα που επιστρατεύονται. Με 

λίγα λόγια, η εργασία αυτή, πραγµατεύεται µια κριτική ανάλυση, όσον αφορά τον 

τρόπο, µε τον οποίο παρακολουθούµε τηλεόραση µε το Netfilx και αντιπαραβάλλεται 

µε το σήµερα. 

Αυτό το ερευνητικό διάβηµα της εν λόγω εργασίας υποστηρίζει µια πιο προσεκτική 

εξέταση των ισχυρισµών που προωθούν τη ροή βίντεο, ως τεχνολογική λύση για τους 

περιορισµούς των πιο παραδοσιακών µορφών τηλεόρασης. Αν και αυτές οι 

τεχνολογικές αλλαγές έχουν µεταβάλει τις κοινωνικές, νοµικές, πολιτιστικές και 

οικονοµικές συµβάσεις, που συνδέονται µε την τηλεόραση ως µέσο, ενισχύουν 

επίσης, το µετασχηµατιστικό δυναµικό τους. Έτσι, αντί να επεξεργαστούµε µορφές 

streaming και on-demand, ως επανάσταση στην τηλεόραση, θα πρέπει να τις δούµε 

ως βολικές αφηγήσεις, οι οποίες αξιοποιούνται για την προώθηση πιο επιθυµητών 

τρόπων κατανάλωσης των µέσων ενηµέρωσης. Είναι βέβαιο ότι οι πρακτικές της 

τηλεθέασης αλλάζουν σε µια εποχή on-demand, ειδικά καθώς µεγάλη πλειοψηφία 

κόσµου αναπτύσσει νέους τρόπους κατανάλωσης ταινιών και τηλεόρασης. Ωστόσο, 

είναι εξίσου σηµαντικό να δοθεί προσοχή στους τρόπους, µε τους οποίους αυτές οι 

πρακτικές επαναπροσδιορίζονται, προκειµένου να προωθηθούν πιο προνοµιακές 

µέθοδοι κατανάλωσης της τηλεόρασης. Συγκεκριµένα, µε την παρούσα εργασία 

µελετάται η περίπτωση της υπηρεσίας Netflix, µε σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση 

των νέων διαδραστικών τεχνολογικών εργαλείων στον επαναπροσδιορισµό των 

συνηθειών θέασης του κοινού. 

Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε µε αφόρµηση τα µαθήµατα περί 

«Διαχείριση κρίσεων και Επικοινωνία». Εποµένως, έµπνευσή µου αποτέλεσαν οι 

διαλέξεις του καθηγητή µου Ν. Παναγιώτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµερινού 
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εξαµήνου του 2017-2018. Επιπρόσθετα, η εξέλιξη της σηµερινής αυτοµατοποιηµένης 

κοινωνίας, ενέτειναν το επιστηµονικό µου ενδιαφέρον.  

Κλείνοντας τον Πρόλογο, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου σε όσους 

συνέβαλαν στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Θερµές ευχαριστίες 

οφείλονται στα µέλη της τριµελούς επιτροπής για την εκπόνηση της εργασίας αυτής. 

Για την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης εργασίας, βοήθησαν σηµαντικά οι 

πανεπιστηµιακές σηµειώσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα Ν. Παναγιώτου, τον οποίο 

και ευχαριστώ πολύ, διότι στάθηκε πραγµατικά αρωγός και µε καθοδήγησε από την 

αρχή µέχρι το τέλος της προσπάθειάς µου. Ευχαριστίες οφείλονται, επίσης, στους 

καθηγητές µου στο Τµήµα Δηµοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, διότι συνέβαλαν στη δηµιουργία της δηµοσιογραφικής µου 

υπόστασης. Τέλος, ευχαριστώ φυσικά, θερµά την οικογένειά µου διότι, αφενός µε 

έστρεψε προς τις πνευµατικές και ηθικές αξίες, και αφετέρου δηµιούργησε γύρω µου 

ένα σταθερό περιβάλλον, ώστε να µπορέσω απρόσκοπτα να εκπονήσω τη 

διπλωµατική µου εργασία. 

Όπως έχει διατυπώσει και ο Ισοκράτης:  

.....Παιδεία εὐτυχοῦσι µέν ἐστί κόσµος, ἀτυχοῦσι δέ καταφύγιον. 
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Εισαγωγή: 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις που εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 21ου  

αιώνα έκαναν τους ανθρώπους να αναµένουν άµεσα και πάνω απ’ όλα στιγµιαία 

αποτελέσµατα: τα τρόφιµα πρέπει να ετοιµάζονται και να παραδίδονται εντός 2 

λεπτών από την παραγγελία, οι φωτογραφίες µοιράζονται ανά τις ηπείρους µε το 

χρόνο που χρειάζεται για να ανοιγοκλείσουµε τα µάτια µας και τα γράµµατα, µε τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, παραδίδονται απευθείας, καθιστώντας έτσι 

τις ταχυδροµικές υπηρεσίες εντελώς άχρηστες. Φυσικά, η τηλεόραση δεν αποτελεί 

εξαίρεση. Η έννοια της τηλεόρασης και της τηλεθέασης αλλάζουν ριζικά στη 

σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ασκώντας πίεση στην τηλεοπτική βιοµηχανία να 

προσαρµοστεί στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον µε ταχύτατους ρυθµούς. Οι άνθρωποι 

χρειάζονται στιγµιαία ψυχαγωγία που ταιριάζει µε τους πολυάσχολους ρυθµούς της 

καθηµερινότητας, κάτι το οποίο οδήγησε στην άνοδο των υπηρεσιών διαδικτυακής 

ροής βίντεο, όπως το Hulu και το Netflix. 

Οι υπηρεσίες ψηφιακής ροής (streaming) ενός βίντεο είναι µία καινοτόµα πρακτική 

θέασης, η οποία προσελκύει, διαρκώς, ολοένα και µεγαλύτερα τµήµατα του κοινού, 

ειδικά στις ΗΠΑ. Πλέον οι πρωταγωνιστές στην αναδυόµενη ψηφιακή αγορά βίντεο 

είναι πολλοί, όπως η Netflix και το HBO, και προσπαθούν να επεκτείνουν συνεχώς 

τις δραστηριότητές τους µέσα σε ένα περιβάλλον µε ποικίλα καινοτόµα 

χαρακτηριστικά (Vigeland, 2012). Θέλοντας να ανταγωνιστούν τους παραδοσιακούς 

ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αυτές οι πλατφόρµες προσφέρουν υπηρεσίες, τις οποίες οι 

καταναλωτές, προκειµένου να τις απολαύσουν, οφείλουν πρώτα να τις πληρώσουν, 

αποκτώντας µε αυτόν τον τρόπο την ιδιότητα του µέλους. Μια ιδιότητα, η οποία 

απαλλάσσει τους καταναλωτές από διαφηµιστικά διαλείµµατα, ενώ ταυτόχρονα τους 

δίνει τη δυνατότητα παύσης και επανάληψης του προγράµµατος, ανά πάσα στιγµή.  

 
 7



Σε µια πρόσφατη δηµοσκόπηση που διεξήγαγε η Harris Interactive, σχεδόν το 78% 

των Αµερικανών ενηλίκων (περίπου οκτώ στους δέκα ενήλικες), παρακολουθούν 

τηλεοπτικές σειρές µέσω κάποιου τύπου υπηρεσίας ροής βίντεο κατ’ απαίτηση, µε 

σχεδόν το 30% να παρακολουθεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες της Netflix (Harris 

Interactive 2013).  Με ολοκληρωµένες σεζόν τηλεοπτικών εκποµπών που µπορούν να 

παρακολουθηθούν µέσα σε µία στιγµή, οι καταναλωτές δεν υπάρχει αµφιβολία πως 

χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες προς όφελός τους, ξοδεύοντας ώρες «binge-

watching» (τακτικής παρακολούθησης) (Stelter 2013). 

Στις αρχές του 2013, η Netflix ξεκίνησε ένα νέο εταιρικό εγχείρηµα στην πρωτότυπη 

παραγωγή σειρών, αποκλειστικά για τα µέλη αυτών των υπηρεσιών. Τον Φεβρουάριο 

του 2013, η αυθεντική σειρά «House of Cards» µεταδόθηκε σε εκατοµµύρια 

συνδροµητές για πρώτη φορά. Αυτή η τηλεοπτική σειρά στηρίχθηκε στο δηµοφιλές 

Βρετανικό µυθιστόρηµα, το οποίο αναφέρεται σε έναν πολιτικό του Westminster και 

στην άνοδό του στην εξουσία. Σύµφωνα µε την Wall Street Journal, οι µετοχές της 

Netflix παρουσίασαν δραµατική αύξηση µετά την εισαγωγή της σειράς, για την οποία 

ο Διευθύνων Σύµβουλος Reed Hastings ανέφερε πως είχε άµεσο αντίκτυπο στην 

ανάπτυξη, η οποία επίσης, µε τη σειρά της επέφερε αύξηση συνδροµών (Crum 2014, 

Hastings and Wells 2013, Hastings and Wells 2014). Η αλµατώδης αύξηση των 

συνδροµητών ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για τη Netflix, καθώς τα έσοδά της δεν 

προέρχονται από διαφηµίσεις, αλλά µόνο από τους ίδιους τους συνδροµητές. 

Η συγκεκριµένη εργασία απαρτίζεται από δύο µέρη, την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και το ερευνητικό µέρος. Το πρώτο µέρος της εν λόγω διπλωµατικής 

εργασίας, απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει 

την ιστορική εξέλιξη της τηλεόρασης και των τηλεοπτικών αφηγήσεων. 

Συγκεκριµένα, επεξηγούνται τα εξελικτικά στάδια που διέγραψε η τηλεόραση και 

πώς τελικά µορφοποιήθηκε για το πεδίο των νέων τεχνολογιών. Το δεύτερο κεφάλαιο, 

ασχολείται µε την πλατφόρµα του Netflix. Ειδικότερα, δίνονται πληροφορίες για τις 

καινοτοµίες που εισήγαγε το Netflix, όσον αφορά τις λειτουργίες του, αλλά και το 

περιεχόµενό του. Στη συνέχεια, επεξηγείται ένας κοµβικός όρος για την εργασία, το 

λεγόµενο φαινόµενο «Binge-watching» (τακτική παρακολούθηση). Αυτός ο όρος 
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γεννήθηκε µέσα από την πλατφόρµα του Netflix και οριοθετήθηκε µέσα από τη 

συνεχόµενη παρακολούθηση των χρηστών.  

Ακόµα, συνεχίζοντας, αναφέρουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της 

πλατφόρµας στην Ελλάδα και αναλύουµε αργότερα, τι είδους αλλαγές και 

τροποποιήσεις έχει προξενήσει γενικότερα η πλατφόρµα στην τηλεόραση και το 

τηλεοπτικό περιεχόµενο. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι διαστάσεις που έχει 

λάβει η πλατφόρµα του Netflix στη σηµερινή εποχή, την πολιτική, και την 

πολιτιστική κοινωνική.  

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, αναλύεται η µέθοδος της ποσοτικής και της 

ποιοτικής έρευνας που επιλέχθηκαν, µε σκοπό να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήµατα και οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν. Έπειτα, ακολουθούν οι 

περιορισµοί της έρευνας, οι δεοντολογικές επισηµάνσεις και τυχόν πρακτικά 

ζητήµατα, ενώ εν συνεχεία, δίνονται πληροφορίες για το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα. Ακολούθως, γίνεται η παράθεση των 

αποτελεσµάτων και των δύο µεθόδων έρευνας, ενώ το τέλος, διέπεται από την 

προβλεπόµενη συζήτηση των αποτελεσµάτων.     
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Α’ Μέρος: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: 

Κεφάλαιο 1ο: 

1.1 Η τηλεοπτική αλλαγή: 

Πολλοί άνθρωποι, ειδικά στις βιοµηχανικές χώρες, ζουν σε ένα περιβάλλον πλούσιο 

σε πολυµέσα, όπου το περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης και οι διαµεσολαβηµένες 

επιλογές επικοινωνίας είναι εύκολα προσβάσιµες και σχεδόν πάντα διαθέσιµες, 

ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τόπο. Η ευρεία χρήση συνδέσεων κινητής 

τηλεφωνίας και φορητών συσκευών, ιδίως, φαίνεται να ωθεί πολλά άτοµα να είναι 

µόνιµα συνδεδεµένα (POPC, Vorderer & Kohring, 2013) και αναπτύσσει µια τέτοια 

ασταµάτητη νοοτροπία (Hefner & Vorderer, 2017). 

Η τηλεόραση ήταν λιγότερο αξιοπρεπής από τον κινηµατογράφο στο παρελθόν, µε 

διάσηµους ηθοποιούς και σκηνοθέτες να αποµακρύνονται από αυτήν. Την τελευταία 

δεκαετία βέβαια, αυτό έχει αλλάξει µε τις λεγόµενες «τηλεοπτικές σειρές ποιότητας», 

οι οποίες διαδέχονται η µία την άλλη, πετυχαίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

απελευθέρωση του µέσου. Το εύληπτο οπτικοακουστικό περιεχόµενο και η 

αµεσότητα της εικόνας, κατέστησαν την τηλεόραση, το πλέον, δηµοφιλές µέσο 

ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας στο δεύτερο µισό του τελευταίου αιώνα. 

Μέσα στο διαδραστικό και συνεχώς εξελισσόµενο περιβάλλον των νέων Μέσων, η 

τηλεόραση αλλάζει, διαφοροποιώντας τις µορφές του περιεχόµενου της και τον 

τρόπο, µε τον οποίο αυτό γίνεται διαθέσιµο στο κοινό, µέσα από ποικίλες 

πλατφόρµες. Οι µορφές τηλεοπτικών σειρών κατά την τελευταία δεκαετία έχουν, 

επίσης, εξελιχθεί σηµαντικά υπό την επήρεια των νέων τεχνολογικών µέσων. Χέρι µε 

χέρι µε την έλευση νέων καναλιών διανοµής, νέες συνήθειες προβολής και, συνεπώς, 

νέα αφηγηµατικά χαρακτηριστικά, έχουν αναπτυχθεί στην αφήγηση των τηλεοπτικών 

σειρών. 

Το τηλεοπτικό περιεχόµενο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έχει υποστεί 

σηµαντικές αλλαγές, κυρίως µέσω του νέου είδους τηλεοπτικών σειρών που έχουν 

εµφανιστεί στα τηλεοπτικά κανάλια υψηλής τηλεθέασης (Klarer, 2014). Την 

τελευταία δεκαετία εµφανίστηκε πληθώρα ποιοτικών τηλεοπτικών σειρών µε τη 

συµµετοχή διάσηµων ηθοποιών και σκηνοθετών που µέχρι τότε συµµετείχαν µόνο σε 
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κινηµατογραφικές παραγωγές. Η περίοδος αυτή σηµατοδοτεί την τρίτη περίοδο της 

ποιοτικής τηλεόρασης (Thompson, 2007), κατά την οποία επαναπροσδιορίστηκε το 

τηλεοπτικό προϊόν και δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη χειραφέτηση του 

τηλεοπτικού µέσου. Το γνωστό και επί χρόνια υιοθετηµένο µοντέλο των τηλεοπτικών 

σειρών περιλάµβανε την κατανοµή τους σε κύκλους και επεισόδια, µε συγκεκριµένη 

διάρκεια, τα οποία προβάλλονταν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα στο εβδοµαδιαίο 

τηλεοπτικό πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου του Innsburg, Klarer (2014), αυτός ο άκαµπτος προγραµµατισµός 

επηρέασε και δόµησε το ίδιο το τηλεοπτικό αφήγηµα. Την ίδια στιγµή βέβαια, 

σηµατοδότησε τους περιορισµούς των τηλεοπτικών σειρών, σε σύγκριση µε τις 

κινηµατογραφικές ταινίες, ειδικά ως προς την παρουσίαση των χαρακτήρων, την 

αφηγηµατική δοµή και την ανάπτυξη της πλοκής.   

Τα premium κανάλια ή καλωδιακά κανάλια, όπως το HBO, το Showtime ή το AMC, 

χειρίζονται τις µεταδόσεις τους, όπως οι παραδοσιακοί τηλεοπτικοί σταθµοί, µε τη 

µεγάλη διαφορά ότι αυτά χρεώνουν τον συνδροµητή, για ένα περιβάλλον χωρίς 

διαφηµίσεις. Εκτός από την αδιάλειπτη ροή ταινιών και διάφορων άλλων 

παραστάσεων, οι τηλεοπτικοί σταθµοί συνδροµητικής τηλεόρασης, χρησιµοποιούν το 

ίδιο πρότυπο προγραµµατισµού µε τους κανονικούς σταθµούς, σύµφωνα µε 

συγκεκριµένες χρονοθυρίδες. Αυτό το µοντέλο άκαµπτου χρονικού παραθύρου της 

µετάδοσης, αραιώθηκε σταδιακά, όταν τα premium κανάλια άρχισαν να προσφέρουν 

pay-per-view υπηρεσίες, οι οποίες επέτρεψαν την προβολή µεµονωµένων προβολών, 

δηλαδή την πραγµατοποίηση διαθέσιµης ροής του επιθυµητού υλικού έξω από τις 

προκαθορισµένες χρονικές θυρίδες. Οι υπηρεσίες συνεχούς ροής λοιπόν, λειτουργούν 

αποκλειστικά εκτός συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο, 

εγκαινιάστηκε η εξατοµικευµένη παρακολούθηση περιεχοµένου, σε χρόνο έξω από τα 

στενά προκαθορισµένα πλαίσια της παραδοσιακής τηλεόρασης.  

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότερες σειρές και ταινίες, θα µπορούσαν να 

παρακολουθηθούν µόνο από τη συµβατική τηλεόραση. Αυτό έχει αλλάξει σε µεγάλο 

βαθµό εξαιτίας της Netflix, η επιτυχία της οποίας, θεωρήθηκε υπαρξιακή απειλή για 

την εδραιωµένη βιοµηχανία τηλεόρασης.  
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Τελικά, το Netflix (NFLX) είναι σήµερα η κυρίαρχη εταιρεία στη σχετικά νέα 

βιοµηχανία µέσων ενηµέρωσης on-demand. Με την παροχή περιεχοµένου on-

demand, τη δηµιουργία συναρπαστικών πρωτότυπων προγραµµάτων, τη χρήση 

δεδοµένων χρηστών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την εκ µέρους 

των πελατών κατανάλωση περιεχοµένου µε τον τρόπο που προτιµούν, το Netflix 

δηµιούργησε την πρώτη µεγάλη αναστάτωση στην τηλεόραση, αναγκάζοντας τις 

εταιρίες καλωδιακής τηλεόρασης, να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Μακροπρόθεσµα, η επιτυχία του Netflix µπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήµα στην 

αποσύνδεση του καλωδίου. 

Το Netflix συνεπώς, συµπορεύεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτιµήσεις του αγοραστικού κοινού. Όπως 

αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, πολλοί καταναλωτές έχουν ήδη 

σταµατήσει να χρησιµοποιούν την καλωδιακή τηλεόραση, καθώς το κόστος µιας 

συνδροµής Netflix είναι περίπου το 20% των περισσότερων καλωδιακών πακέτων. 

Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενοχλητικές διαφηµίσεις. Η αποδέσµευση των καλωδιακών 

υπηρεσιών λοιπόν, αποτελεί τον χειρότερο φόβο των τηλεοπτικών δικτύων. Δεν θα 

λαµβάνουν, πλέον, τακτικά έσοδα από τη συµµετοχή σε καλωδιακή συσκευασία. Επί 

τούτου, πολλοί εργάζονται για να ξεπεράσουν την Netflix και η εταιρεία 

αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από άλλους ψηφιακούς φορείς, όπως το Amazon και το 

Google. Αυτή βέβαια είναι η περαιτέρω απόδειξη ότι η Netflix έχει σπάσει το 

«καλούπι» για τον τρόπο, µε τον οποίο προβάλλεται η τηλεόραση, παρακολουθείται, 

βαθµολογείται, καθώς και το πώς οι αξιολογήσεις επηρεάζουν το µελλοντικό 

περιεχόµενο. 
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1.2 Η εξέλιξη της τηλεόρασης-µία ιστορική αναδροµή: 

Η λέξη «τηλεόραση» είναι συνθετικό του αρχαίου ελληνικού προθέµατος «τηλε-», το 

οποίο σηµαίνει «µακριά», και της λέξης «όραση». Αυτή η ετυµολογία της λέξης, 

δηλώνει και τη λειτουργία της τηλεόρασης, η οποία χρησιµεύει στη µετάδοση και 

λήψη κινούµενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. 

Η ανακάλυψη του τηλέγραφου το 1844 ήταν ο πρώτος θεµέλιος λίθος, που αργότερα 

µας οδήγησε στην τηλεόραση, αφού η µηχανή αυτή επέτρεπε τη µετάδοση 

συνδυασµών κωδικοποιηµένων λέξεων και γραµµάτων, δια µέσου ηλεκτρονικών 

παλµών κατά µήκος καλωδίων. Στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 1900, η πορεία 

προς την τηλεόραση έγινε ακόµη πιο εφικτή, αφού τότε ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

της ασπρόµαυρης τηλεόρασης. Η πρώτη έγχρωµη τηλεοπτική µετάδοση, 

πραγµατοποιήθηκε το 1954 στις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός όµως, ότι η τεχνολογία, 

πλέον, υπήρχε και ήταν αποδεδειγµένα εφαρµόσιµη, χρειάστηκε να φτάσουµε στα 

µέσα της δεκαετίας του ’60, µέχρι οι έγχρωµες τηλεοράσεις να αποκτήσουν απήχηση 

στο ευρύ κοινό.  

Ό,τι προαναφέρθηκε εµπίπτει στην κατηγορία της αναλογικής τηλεόρασης. Η 

επόµενη µεγάλη εξέλιξη µετά την εισαγωγή της έγχρωµης τηλεόρασης ήταν η 

ψηφιακή τηλεόραση, η λειτουργία της οποίας ανακοινώθηκε το 1990 από την General 

Instrument. Η ψηφιακή τηλεόραση εντούτοις, άρχισε να εφαρµόζεται παγκοσµίως σε 

ευρεία κλίµακα κατά τη δεκαετία του 2000. Ο όρος «ψηφιακή» αναφέρεται στη 

µετάδοση του σήµατος και όχι στην ίδια τη συσκευή. Το ψηφιακό σήµα παρουσιάζει 

µεγάλο αριθµό πλεονεκτηµάτων, σε σχέση µε το αναλογικό, επιτρέποντας την 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων πιο ανεπτυγµένων τηλεοπτικών συσκευών, που είναι 

σε θέση να απεικονίσουν εικόνα υψηλής ανάλυσης, η ποιότητα ήχου είναι καλύτερη, 

ενώ το ίδιο το σήµα είναι απαλλαγµένο από θόρυβο. Στη συνέχεια, εφόσον η αγορά 
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βρίσκεται συνεχώς σε µία µεταβατική φάση, ήρθαν µε τη σειρά τους οι λεπτές και 

επίπεδες τηλεοράσεις plasma, οι τηλεοράσεις υγρών κρυστάλλων, καθώς και οι 

τηλεοράσεις που είναι σε θέση να απεικονίσουν 3D περιεχόµενο. Αυτό, όµως, που 

αποτελεί χωρίς αµφιβολία το επόµενο βήµα εξέλιξης της τεχνολογίας των 

τηλεοράσεων, ασχέτως τεχνολογικής απεικόνισης, είναι η συνεργασία τους µε το 

Internet, η οποία έχει γεννήσει τις «έξυπνες» τηλεοράσεις. Οι δυνατότητες που ήδη 

διατίθενται είναι ιδιαίτερα εκτεταµένες, προσοµοιάζοντας κάποιες που παρέχονται 

από υπολογιστές ή άλλες «smart» συσκευές, όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση 

υπάρχει το πλεονέκτηµα της µεγάλης οθόνης.   

Οι πρώτες προσπάθειες για µετάδοση τηλεοπτικής εικόνας στην Ελλάδα 

πραγµατοποιήθηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, καθώς η ελληνική 

κοινωνία στον απόηχο του πολέµου και του εµφυλίου, θεωρούσε τη νέα αυτή 

τεχνολογία ιδιαίτερα δυσβάσταχτη οικονοµικά και περιττή (Βαλούκος 2008, 

Κουνενάκη 1996, Πασχαλίδης 2005). Η έγχρωµη τηλεόραση ήρθε στην Ελλάδα στο 

τέλος της δεκαετίας του 1970, ενώ οι νέες τεχνολογίες έφεραν το 1994 τη 

συνδροµητική τηλεόραση µε το Filmnet. Μετά από 50 χρόνια που ήρθε η τηλεόραση 

στην Ελλάδα, το 2001, η ψηφιακή µετάδοση της τηλεόρασης στην Ελλάδα ξεκίνησε 

σε δοκιµαστικό επίπεδο από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο εργαστήριο Έρευνας και 

Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων του και στη συνέχεια, επεκτάθηκε και 

στην Ε.Ρ.Τ. το 2006. Σύµφωνα µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλες οι 

ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να µεταδίδουν µε επίγειο ψηφιακό σήµα και να έχουν 

σταµατήσει την προβολή αναλογικών προγραµµάτων µέχρι το 2013.  
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1.3 Οι τηλεοπτικές σειρές: 

Η εποχή της πολυπλοκότητας της τηλεόρασης ξεκίνησε αργά τη δεκαετία του 1990. 

Η πολυπλοκότητα της αφήγησης στη µικρή οθόνη έγινε όλο και πιο δηµοφιλής, χωρίς 

όµως να ανατρέψει τις συµβατικές µορφές τηλεόρασης, όπως τα µελοδράµατα και τις 

κωµικές σειρές. (Mittel 2006, 2015) 

Ο Thomas Doherty, γνωστός ηθοποιός, συγκρίνει την εξέλιξη της ονοµαζόµενης Arc 

TV, την «µακράς µορφής, επεισοδιακής τηλεόρασης», µε την εξέλιξη της 

λογοτεχνίας. Τόσο η λογοτεχνία, όσο και η τηλεόραση είχαν µια προ-

µυθιστορηµατική µορφή, που ήταν λιγότερο περίπλοκη. Τα είδη της τηλεόρασης που 

ανήκουν σε αυτήν την προ-µυθιστορηµατική µορφή είναι οι 30 λεπτές κωµικές σειρές 

και το ωριαίο δράµα, δύο παραδοσιακές µορφές, που περιέχουν στοιχεία της 

εικονογραφηµένης λογοτεχνίας. Οι θεατές συχνά δεν είχαν πληροφορίες για την 

προσωπική ιστορία ή τις σκέψεις του πρωταγωνιστή. Ως εκ τούτου, τόσο στη 

λογοτεχνία, όσο και στην τηλεόραση, η δράση ήταν πιο σηµαντική από την ανάπτυξη 

των χαρακτήρων και την ψυχολογία. Δεν υπήρχε χώρος για βαθιές µελέτες 

χαρακτήρα, διότι τα επεισόδια ήταν αυτοτελή, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ιστορίες 

δεν είχαν εξαπλωθεί σε επεισόδια και σεζόν. 

Μία τηλεοπτική σειρά σε γενικότερα πλαίσια, δανείζεται έντονα τη δοµική αφήγηση 

και την αφήγηση του νέου µορφοτύπου, από διάφορα λογοτεχνικά είδη, όπως το 

µυθιστόρηµα και το δράµα. Χαρακτηριστικό της τηλεοπτικής σειράς είναι η έµφαση 

στην ιστορία και την εξέλιξη (Doherty 2012).  

Την τελευταία δεκαετία, τα τηλεοπτικά κανάλια επανέφεραν τη δοµή και τα 

αφηγηµατικά µοτίβα των τηλεοπτικών σειρών, εγκαινιάζοντας νέα τηλεοπτικά 

µοτίβα, µε πλοκή, η οποία εκτυλίσσεται σε αρκετά επεισόδια ή ακόµα και αρκετούς 

κύκλους. Οι σύνθετες αφηγηµατικές δοµές (Mittell, 2015), ενισχύουν την ειδοποιό 

διαφορά. Καθώς οι θεατές µπορούν να εµβαθύνουν στους φανταστικούς κόσµους και 

µε αυτόν τον τρόπο, να βιώσουν τις σύνθετες απολαύσεις της αφήγησης, βρίσκονται 

στην αντιφατική επιθυµία να µάθουν τι συµβαίνει στη συνέχεια, αλλά παράλληλα 

επιθυµούν να µην τελειώσει η ιστορία (Brunsdon 2010). Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται 

οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες σε βάθος και αναλύονται οι περίπλοκες σχέσεις µεταξύ 
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τους, χαρακτηριστικά που αποτελούσαν, µέχρι πρόσφατα, στοιχεία αποκλειστικά των 

κινηµατογραφικών ταινιών. 

Παρόλο που η τηλεοπτική αφήγηση είναι παρόµοια µε αυτή των ταινιών σε ένα 

τυπικό επίπεδο, αυτό που την διαφοροποιεί, κυρίως, από τον µεγαλύτερο αδελφό του, 

ήταν οι διαφορετικές συνθήκες παραγωγής, η διανοµή και η δοµή της σειράς.  Μία 

παραδοσιακή σειρά ήταν διαχωρισµένη σε εποχές-σεζόν και επεισόδια, καθένα µε 

καθορισµένο µήκος, σχεδιασµένο, έτσι ώστε να ταιριάζει σε µια καθορισµένη 

χρονική θέση στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τηλεοπτικού καναλιού. Ένας τόσο 

άκαµπτος προγραµµατισµός, λοιπόν, επηρέασε αυτόµατα και διαµόρφωσε την 

αφήγηση. Ωστόσο, την ίδια στιγµή αυτές οι ιδιοσυγκρασίες σηµατοδοτούν, ακόµη, 

τους ίδιους τους περιορισµούς για τις τηλεοπτικές σειρές γενικά. Μεγάλα διαστήµατα 

µεταξύ των διαφορετικών επεισοδίων, καθώς και η αυτοτελής φύση ενός 

µεµονωµένου επεισοδίου, σχεδόν ποτέ δεν απείλησε την υπεροχή των παραδοσιακών 

ταινιών, σε σχέση µε την παρουσίαση χαρακτήρα, την αφήγηση ή την ανάπτυξη 

σχεδίου. 

Δηµιουργικές, βιοµηχανικές, συµµετοχικές και τεχνολογικές εξελίξεις, έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη των τηλεοπτικών σειρών. Πριν από το 1990, δεν 

υπήρχε σχεδόν κανένας έλεγχος από τον θεατή, ενώ τα κανάλια επέλεγαν τι θα 

παρακολουθούσαν οι άνθρωποι στο σπίτι. Δεδοµένου ότι υπήρχε µόνο ένας τρόπος 

πρόσβασης στο τηλεοπτικό περιεχόµενο, έπρεπε να ελέγχεται τακτικά ο τηλεοπτικός 

οδηγός, σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να παρακολουθήσει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραµµα. VCRs, ψηφιακές συσκευές εγγραφής βίντεο και, αργότερα, DVDs 

επέτρεπαν στους θεατές να παρακολουθήσουν οτιδήποτε, όποτε ήθελαν. 

Από το 2006 λοιπόν, τα DVD οδήγησαν στο στυλ θέασης, το οποίο πλέον ονοµάζεται 

«binge-watching». Σήµερα αυτό το είδος παρακολούθησης δεν προσφέρεται απλά, 

αλλά ενθαρρύνεται από τις online πλατφόρµες ροής, όπως το Netflix. Το «House of 

Cards», ήταν το πρώτο πρόγραµµα που η Netflix δηµιούργησε και ενθάρρυνε το 

«binge-watching», παρακολουθώντας όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν, τα οποία 

διατέθηκαν ταυτόχρονα. Ακόµα, συντονίζοντας το κοινό σε ένα συγκεκριµένο στυλ 

αφήγησης, µε επεισόδια, που έχουν σαφή εστίαση οι θεατές κατανοούν την πλοκή και 
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αισθάνονται πιο κοντά στον πρωταγωνιστή της σειράς. Συνεπώς, οι δηµιουργοί 

µπορούν να χτίσουν τις περίπλοκες αφηγήσεις γύρω από τους χαρακτήρες, που ο 

θεατής γνωρίζει και καταλαβαίνει. Αυτό αύξησε την ικανοποίηση και σταθεροποίησε 

το ενδιαφέρον. 

Για να γίνει κατανοητή πλήρως η ιστορία, τα σύµβολα, το µελόδραµα και άλλες 

σχέσεις χαρακτήρων, ο θεατής πρέπει να αποθηκεύει πληροφορίες για µεγάλες 

χρονικές περιόδους. Επιπλέον, ο θεατής οφείλει να ανακαλέσει ενεργά τις 

παρελθούσες πληροφορίες, όταν κρίνεται απαραίτητο. Οι δηµιουργοί της σειράς 

βοηθούν το ακροατήριό τους, ανατρέχοντας τη µνήµη τους µε διάφορους τρόπους. 

Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως υπάρχει µία αναλογία ανάµεσα στις 

σηµερινές σειρές και την ανάγνωση ενός µυθιστορήµατος. Την αναλογία της δοµής 

της σειράς µε εκείνη ενός βιβλίου, σχολιάζει και ο σκηνοθέτης David Fincher σε 

συνέντευξή του, υποστηρίζοντας ότι ο ρυθµός της κατανάλωσης προσιδιάζει την 

ανάγνωση ενός βιβλίου και επηρεάζει το είδος της σχέσης που αναπτύσσει ο θεατής 

µε τους χαρακτήρες, η οποία είναι πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή 

τηλεόραση που προβάλλει το τηλεοπτικό πρόγραµµα σε συγκεκριµένη µέρα και ώρα: 

«Αυτές οι µέρες έχουν περάσει – αυτή η πρακτική έχει τελειώσει 

οριστικά» (Sepinwall, 2013). 

Χέρι-χέρι µε τους νέους τρόπους διανοµής, (δηλαδή µε τις νέες µορφές µετάδοσης), 

τα premium τηλεοπτικά κανάλια, κατά την τελευταία δεκαετία, δεν έχουν µόνο 

επαναπροσδιορίσει τη µορφή της τηλεοπτικής σειράς, αλλά ακόµα, αναδιαµόρφωσαν 

και τα αφηγηµατικά µοτίβα της. Από τη µία πλευρά, τα πιο προφανή χαρακτηριστικά 

αυτών των νέων ειδών σειράς, είναι ιστορίες, που καλύπτουν αρκετά επεισόδια ή 

ακόµα και αρκετές σεζόν. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι γενικές δοµές, επιτρέπουν 

επίσης, µία πιο εξειδικευµένη ανάπτυξη στους χαρακτήρες, καθώς και έναν πιο 

σύνθετο ιστό αλληλεπιδράσεων, ανάµεσά τους, σε σχέση µε αυτό που ήµασταν 

συνηθισµένοι σε ταινίες µεγάλου µήκους. 

Φυσικά, υπάρχουν πρόδροµοι σε αυτές τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο τηλεοπτικό 

τοπίο, συµπεριλαµβανοµένης της σειράς «Twin Peaks» του David Lynch, στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, σε αντίθεση µε µία ή δύο δεκαετίες πριν, σήµερα 
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σχεδόν κάθε δίκτυο ή κανάλι premium διαθέτει τουλάχιστον ένα από αυτά τα νέα 

σχήµατα σειρών, ως ορόσηµες µεταδόσεις εκποµπών στα χαρτοφυλάκιά τους. Όλες 

οι αναγνωρισµένες σε ιρές της τελευτα ίας δεκαετ ίας , όπως «The 

Sopranos» (1999-2007), του «The Wire» (2002-2008), «Dexter» (2006-13), «Mad 

Men» (2007-), «Breaking Bad» (2008-2013) και «Boardwalk Empire» (2010-), έχουν 

εσωτερικοποιήσει αυτού του είδους µυθιστορηµατικής ιστορίας, ως το πρότυπο 

επιτυχίας τους. 

Φαίνεται ότι οι σειρές συγχωνεύουν πλέον, δύο πράγµατα. Πρώτον, συνεχίζουν την 

παραδοσιακή κινηµατογραφική αφήγηση, αυτό που θα ονοµάσει η Bordwell 

«αφήγηση χωρίς αφηγητή», όπου η ιστορία µεταφέρεται µε κίνηση. Δεύτερον, και 

αυτό είναι πιο σηµαντικό, δανείζονται από την ταινία µία ενσωµατωµένη φιγούρα 

αφηγητή, που οι αναγνώστες µυθιστορηµάτων έχουν συνηθίσει για αιώνες, τον 

κλασσικό-παραδοσιακό αφηγητή πρώτου προσώπου. 

Το Netflix λοιπόν, κερδίζει στον πόλεµο του περιεχοµένου, παράγοντας εκποµπές που 

διαθέτουν κινηµατογραφικό ενδιαφέρον, µε σύνθετες αφηγήσεις και επιτακτικούς 

χαρακτήρες, που κρατούν το κοινό αγκιστρωµένο. Το Netflix συνέχισε να εργάζεται 

µε αυτόν τον τρόπο και µε άλλα προγράµµατα και έτσι, άφησε το σηµάδι της στη 

βιοµηχανία της τηλεόρασης. Ως αποτέλεσµα αυτού του νέου στυλ θέασης, οι 

άνθρωποι παρακολουθούν σήµερα τηλεόραση περισσότερο συχνά και για 

µεγαλύτερες περιόδους. Συνεπώς, η αφθονία των επιλογών κάνει τους ανθρώπους πιο 

επιλεκτικούς. 
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Κεφάλαιο 2ο: 

2.1 Το καινοτόµο Netflix µέχρι σήµερα: 

Το Netflix αποτελεί µία αµερικανική πολυεθνική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη 

διαδικτυακή ενοικίαση ταινιών, είτε DVD είτε Blu-Ray, καθώς και στην παροχή 

video streaming (=ταινιών συνεχόµενης ροής, δηλαδή συνεχόµενη προβολή ταινιών). 

Το Netflix από πάντα συνδέονταν περισσότερο ως η µέση κατάσταση ανάµεσα στο 

DVD και στο Διαδίκτυο (όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνοµά του) και όχι µε την 

µετάδοση και τον προγραµµατισµό. Πλέον βέβαια, αποτελεί ένα τέλειο παράδειγµα 

της διακοπής των διακρίσεων µεταξύ ταινιών, τηλεόρασης, DVD και online βίντεο 

πλατφορµών. (Jenner 2014)  

Η εταιρεία µε το όνοµα Netflix, δηµιουργήθηκε το 1997 στην Σκοτς Βάλεϊ της 

Καλιφόρνια από τον Μαρκ Ράντολφ και τον Ριντ Χέιστινγκς. Και οι δύο ιδρυτές του, 

δραστηριοποιούνταν στον χώρο του internet και του µάρκετινγκ. Ο Ράντολφ ήταν 

συνιδρυτής της MicroWarehouse, µιας εταιρείας ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη 

συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος της Borland International, στον τοµέα του µάρκετινγκ. 

Ο Χέιστινγκς, από την άλλη, ήταν καθηγητής µαθηµατικών και ίδρυσε την Pure 

Software. Ο Ράντολφ ήθελε να πουλούν κάτι στο internet, αλλά δεν ήξερε τι θα 

µπορούσε να είναι αυτό. Έτσι, γεννήθηκε στον Χέιστινγκς η ιδέα του Netflix, όταν 

αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιµο 40 δολαρίων, επειδή ξέχασε να επιστρέψει την 

ταινία «Apollo 13», που είχε νοικιάσει. Η ιστοσελίδα του Netflix βγήκε στον αέρα 

στις 14 Απριλίου 1998, κάνοντας την επανάσταση στον τρόπο, µε τον οποίο το κοινό 

καταναλώνει το τηλεοπτικό και κινηµατογραφικό προϊόν. (Ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια wikipedia) 

Το Netflix µέσα από την πορεία που ακολούθησε, θα τολµούσαµε να υποστηρίξουµε, 

πως κυριαρχεί στον χώρο των υπηρεσιών ροής περιεχοµένου και µάλιστα, προσπαθεί 

µε ένα είδος επιθετικού marketing να εισχωρήσει βαθιά στο νέο σύγχρονο κόσµο. Ο 

αριθµός ρεκόρ νέων συνδροµητών που πρόσθεσε κατά το τρίτο τρίµηνο του 2018 

στην πελατειακή του βάση, επιβεβαίωσε την ηγετική θέση που κατέχει η 

συνδροµητική υπηρεσία τηλεοπτικού περιεχοµένου σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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Τα σηµερινά νούµερα που σηµειώνονται, είναι πολύ µακριά από τις ταπεινές αρχές 

της εταιρείας βέβαια. Το Netflix, όπως αναφέραµε παραπάνω, ξεκίνησε το 1997 ως 

υπηρεσία ιστότοπου, επιτρέποντας στους χρήστες να νοικιάσουν DVDs online και να 

τα µεταφέρουν µέσω της αλληλογραφίας. Ενώ ανταγωνίστηκε σε κάποιο βαθµό την 

τηλεόραση για το χρόνο ψυχαγωγίας των ανθρώπων, ανταγωνιζόταν πιο άµεσα τα 

εγκατεστηµένα καταστήµατα ενοικίασης βίντεο.  

Το 2007, το Netflix κυκλοφόρησε υπηρεσίες streaming. Οι πελάτες µπορούσαν να 

παρακολουθήσουν τηλεοπτική εκποµπή ή ταινία σε υπολογιστή, οθόνη τηλεόρασης, 

tablet, τηλέφωνο ή συσκευή παιχνιδιών. Προσφέροντας προγραµµατισµό on-demand, 

το έκαναν ανώτερο από τα φυσικά καταστήµατα και την τηλεόραση µε πολλούς 

τρόπους, καθώς οι καταναλωτές ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν αυτό που 

ήθελαν, όταν ήθελαν και όπως ήθελαν, χωρίς να περιορίζονται σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό πλαίσιο ή ακόµα και να επιστρέφουν ένα DVD. Αυτή η καινοτοµία 

συντέλεσε στον τερµατισµό της επιχείρησης ενοικίασης βίντεο και κατέστησε 

σηµαντικότερο για τις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης και τα τηλεοπτικά δίκτυα να 

αρχίσουν να προσφέρουν το δικό τους περιεχόµενο κατά παραγγελία (on-demand). 

Το 2013, το Netflix άρχισε να ανταγωνίζεται τηλεοπτικά δίκτυα και την καλωδιακή 

τηλεόραση, όσον αφορά στο πρωτότυπο περιεχόµενο. Αυτήν την χρονική περίοδο 

διέθεσε την πρώτη σεζόν του «House of Cards», κάτι το οποίο αποτέλεσε 

επανάσταση και η σειριακή µορφή µετάδοσης έλαβε νέα τροπή. Το «House of Cards» 

προωθούσε τις προκλήσεις των ανταγωνιστών της Netflix, τόσο από πλευράς τρόπων 

µεταφοράς της µετάδοσης, καθώς και από πλευράς νέων αφηγηµατικών συµβάσεων. 

Η αξίωση της Netflix για φήµη προέρχεται από την πιο επιτυχηµένη υπηρεσία 

νοµικής ροής, καθιστώντας διαθέσιµο το περιεχόµενο, που άλλοι είχαν παράγει και 

που προηγουµένως προβλήθηκαν µέσω πιο συµβατικών χώρων διανοµής.  

Το Netflix λοιπόν, όχι µόνο υποκλίθηκε στις νέες συνήθειες προτίµησης του 

τηλεοπτικού κοινού, αλλά επιπλέον, αναγνώρισε ότι η προβολή σειρών είχε 

απελευθερωθεί πλήρως από τις τηλεοπτικές της ρίζες µε το αποσπασµατικό µοτίβο 

απελευθέρωσης που είχαν υιοθετήσει. Οι όροι της ήταν γενναιόδωροι. Το Netflix 

µάλιστα, προσέφερε στους παραγωγούς σειράς, προκαταρκτικές συµβάσεις για να 
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δηµιουργήσουν µια ολόκληρη σεζόν ή δύο. Επιπλέον, οι showrunners έλαβαν 

δηµιουργικό περιθώριο για να αναπτύξουν τα προγράµµατά τους, χωρίς σηµειώµατα 

ή κάποιου είδους έγκρισης από το Netflix. Ως αποτέλεσµα, πολλές από τις πιο 

δηµοφιλείς και αρκετές από τις νέες σειρές βγήκαν στο Netflix, και όχι στα 

καθιερωµένα δίκτυα, όπως για παράδειγµα το «House of Cards», το «Orange Is the 

New Black» και το «The Crown». Δηµιουργώντας µια πιστή βάση χρηστών, αυτό το 

πρωτότυπο περιεχόµενο αποτέλεσε βασική πηγή επιτυχίας του Netflix και εκτιµήθηκε 

το απόθεµά του. 

Περίπου την ίδια στιγµή, το Netflix άρχισε να ενισχύει όλες τις season των 

καθιερωµένων τηλεοπτικών σειρών ταυτόχρονα, δηµιουργώντας ουσιαστικά την 

ατµόσφαιρα binge-watching (τακτική-παρακολούθηση), σε αντίθεση µε το µοντέλο 

της προγραµµατισµένης εκποµπής της καλωδιακής τηλεόρασης, το οποίο ανέρχονταν 

στη µία φορά την εβδοµάδα. Οι µέθοδοι παραγωγής του Netflix έχουν αναγκάσει τα 

τηλεοπτικά δίκτυα να είναι πιο επιθετικά για την πρόσληψη και διατήρηση του 

ταλέντου των παραγωγών, πληρώνοντας πιο γενναιόδωρα και προσφέροντας 

περισσότερη δηµιουργική ελευθερία.  

Όλα αυτά είναι ενδεικτικά της ραγδαίας ανόδου που γνώρισε η εταιρεία από το 1997 

µέχρι σήµερα, προσφέροντας µία ευρεία γκάµα ψηφιακού βίντεο, το οποίο είναι 

διαθέσιµο σε αρκετές διαφορετικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, 

κονσολές παιχνιδιών, κινητά τηλέφωνα, tablet, αποκωδικοποιητές (Vigeland, 2012). 

Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν, η βιοµηχανία της τηλεόρασης αναγκάστηκε να αλλάξει 

τους τρόπους της, παρέχοντας στους πελάτες την ευελιξία να καταναλώνουν 

περιεχόµενο µε τον ακριβή τρόπο που επιθυµούν, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 

(Investopedia)  

Το Netflix συνοπτικά, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι έχει υποστεί τρεις 

σηµαντικές µεταβάσεις από τότε που ξεκίνησε το 1997. Αρχικά, ξεκίνησε ως µια 

υπηρεσία ενοικίασης βίντεο, η οποία πραγµατοποιούσε συναλλαγές που νοίκιαζαν 

DVD, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για τέσσερα δολάρια το καθένα, κατά τη 

διάρκεια της εποχής που οι συναλλαγές µέσω Internet βρίσκονταν σε έξαρση. Αυτή η 

υπηρεσία συναλλαγών εξαρτιόνταν σε µεγάλο βαθµό από διάφορους τεχνολογικούς 
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και οικονοµικούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της υιοθέτησης από τον 

καταναλωτή του DVD της καινοτοµίας στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών µέσω του 

διαδικτύου και, κυρίως, της εξειδικευµένης χρήσης του άµεσου µάρκετινγκ, που 

είχαν καλλιεργήσει τα στελέχη της Netflix, Marc Randolph και Reed Hastings, πριν 

την έναρξη του Netflix. (Keating 2012) 

Εν συνεχεία, η πρώτη µετάβαση πραγµατοποιήθηκε το 2001, όταν η Netflix 

µετατράπηκε σε ένα µοντέλο συνδροµής, µε µηνιαία αµοιβή 20 δολαρίων, που 

επέτρεπε στους συνδροµητές του, απεριόριστο αριθµό ενοικιάσεων, παρόλο που θα 

µπορούσαν να έχουν µόνο τρεις ταινίες τη φορά. Τελικά, αυτό συµπληρώθηκε µε ένα 

κλιµακωτό σύστηµα τιµολόγησης, το οποίο επέτρεπε στους συνδροµητές να έχουν 

µέχρι και οκτώ DVD σε µια δεδοµένη στιγµή.  

Μέχρι το 2004, εποµένως, η υπηρεσία συνδροµών DVD της Netflix συνδέθηκε ρητά 

µε τρόπους παρακολούθησης, οι οποίοι σχετίζονται µε την τηλεόραση και όχι µε 

ταινίες. Εδώ, η µορφή Netflix και η µορφή του DVD γενικά, απεικονίζονται ως ένα 

µέσο ελέγχου παρακολούθησης τηλεόρασης, που απειλούσε να πάρει πάρα πολύ 

χρόνο ή που επέβαλε το πρόγραµµά της σε απασχοληµένους θεατές µε διακριτικές 

προτιµήσεις. Αρχίζουµε επίσης, να παρατηρούµε µια λεπτή στροφή, η οποία 

ευθυγραµµίζει ευκολότερα το DVD και το Netflix µε την τηλεόραση και όχι µε την 

ταινία. Υπό αυτή την έννοια, αρχίζουµε να βλέπουµε τα DVDs να προσφέρουν τη 

δυνατότητα «ροής πακέτων», προκειµένου να προσεγγίσουν πιο προσεγµένες 

πρακτικές προβολής. Ωστόσο, η Netflix συµπορεύτηκε µε την HBO, στην ιδέα ότι 

µια µηνιαία αµοιβή για ενοικιάσεις DVD ήταν ανάλογη µε την πληρωµή ενός 

καλωδιακού διαύλου υψηλής ποιότητας. Το τρίτο στάδιο, ξεκίνησε το 2007 µε την 

εισαγωγή της υπηρεσίας συνεχούς ροής, µια αλλαγή που συνοδεύτηκε από την 

αυξανόµενη εστίαση της εταιρείας στη βελτίωση του αλγορίθµου συστάσεων.  

Το πιο πρόσφατο στάδιο της εξέλιξης της Netflix, συνεπαγόταν τη µετάβασή της, 

στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχοµένου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η 

Netflix έδωσε όλο και µεγαλύτερη έµφαση στο κύρος της δυνατότητάς της να 

παρέχει πρωτοποριακή τηλεόραση, που αµφισβητούσε τους κανόνες της 

παραδοσιακής τηλεοπτικής αφήγησης. Το 2011, η Netflix ξεπερνάει το HBO και όλα 
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τα υπόλοιπα καλωδιακά κανάλια και διεκδικεί τα δικαιώµατα του πολιτικού δράµατος 

«House of Cards», επενδύοντας πάνω από 100 εκατοµµύρια δολάρια για είκοσι έξι 

επεισόδια. Στη συνέχεια, η Netflix αγόρασε τα δικαιώµατα για αρκετές άλλες 

επιτυχηµένες σειρές, συµπεριλαµβανοµένου του δράµατος «Orange Is the New 

Black» (2013), της νορβηγικής-αµερικανικής σειράς, «Lilyhammer» και αναβίωσε 

την κωµωδία «Fox Arrested Development» (2003-2006, 2013). Αυτή η κίνηση για 

την έκδοση αδειών χρήσης της πρωτότυπης σειράς, άλλαξε περαιτέρω το Netflix, 

αποµακρύνθηκε από τη σύνδεσή της µε τις ταινίες και η τρέχουσα φήµη της είναι 

αναγνωρισµένη, ως υπηρεσία συνεχούς ροής για την τηλεόραση.  

Μέσα σε όλη αυτή τη φιλοσοφία της Netflix λοιπόν, είναι και η πρώτη που θα 

πειραµατιστεί µε την «αλληλεπιδραστική» µορφή των τηλεοπτικών σειρών ή ταινιών, 

όπως κάνει αυτές τις ηµέρες µε το «Black Mirror: Bandersnatch». Το σενάριό του έχει 

γραφτεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στον θεατή να κάνει σε συγκεκριµένα 

σηµεία επιλογές, οι οποίες επηρεάζουν την κατεύθυνση των όσων θα ακολουθήσουν 

στην πλοκή. Ο θεατής λοιπόν, παρακολουθώντας θα πρέπει να κάνει µε το 

τηλεκοντρόλ µία σειρά από δυαδικές επιλογές, µέσα σε 10'' προκειµένου να 

διαπιστώσει τί επιρροή έχουν αυτές οι επιλογές στην εξέλιξη του σεναρίου. 

Συνεχίζοντας µε τις καινοτοµίες, όσον αφορά στις παραγωγές της, η Netflix, εισάγει 

σειρές και ντοκιµαντέρ, που αφορούν την κοινωνική πραγµατικότητα (όπως για 

παράδειγµα η σειρά «You», η οποία ασχολείται µε την εξάρτηση από τα social media, 

ένα φαινόµενο που έχει πάρει ραγδαίες διαστάσεις στις µέρες µας) και ζωντανεύει 

βιβλία και µυθιστορήµατα, µετατρέποντάς τα σε σειρές (όπως για παράδειγµα το 

βιβλίο «Behind Her Eyes» της Sarah Pinboro, το «Shadow and Bones» της 

τριλογίας Grisha της Leigh Bardugo, τα «100 χρόνια µοναξιάς» του Gabriel García 

Márquez που είναι στις προσεχώς σειρές). Τέλος, θα υπογραµµίζαµε πως το Netflix, 

«έσωσε» παλιές σειρές που σταµάτησαν να προβάλλονται στην καλωδιακή 

τηλεόραση και τις αναβίωσε, κυκλοφορώντας νέους κύκλους.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απόφαση για την παραγωγή πρωτότυπου περιεχοµένου, 

ήταν µια απάντηση στο γεγονός ότι τα δικαιώµατα για streaming περιεχόµενο είχαν 

γίνει πολύ πιο ακριβά. Ωστόσο, η Netflix συνέχισε να αγκαλιάζει τη φιλοσοφία, που 
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εκτυλίσσεται ως επαναστατική και εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή τηλεόραση. 

(Wallenstein 2012) Αυτή η διαφηµιστική στρατηγική κέρδισε πρόσθετη υποστήριξη 

όταν η Netflix έλαβε δεκατέσσερις υποψηφιότητες για το Emmy το 2013, λίγους 

µήνες µετά την έναρξη της παραγωγής πρωτότυπων εκποµπών.  Για την ιστορία, 

εκείνη την χρονιά έλαβε το βραβείο Υψηλής Τηλεθέασης Καλύτερης σκηνοθεσίας για 

τη δραµατική σειρά «House of Cards». 

2.2 Οι λειτουργίες του Netflix: 

Η πλατφόρµα δεν λειτουργεί ως συνηθισµένο συνδροµητικό κανάλι, καθώς δεν 

εκπέµπει συγκεκριµένο πρόγραµµα σε συγκεκριµένο χρόνο. Πρόκειται για µη 

γραµµική (ασύµµετρη) τηλεόραση. Το Netflix εποµένως, συνιστά ένα κανάλι, το 

οποίο επιτρέπει στην ουσία στους χρήστες να επιλέγουν και να παρακολουθούν 

ταινίες από ηλεκτρονικές ταινιοθήκες, µέσω ενός αλληλεπιδραστικού συστήµατος 

τηλεόρασης. Ακόµα, αποτελεί µια συχνότητα ή σύνδεση µέσω διαδικτύου και 

εκπέµπει διεθνή τηλεοπτικά κανάλια µέσω µηνιαίας συνδροµής. Εποµένως,  οι 

συνδροµητές µπορούν να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε µια µεγάλη 

ποικιλία από αρχεία βίντεο, τα οποία, µάλιστα, µπορούν να µεταφερθούν και να 

αναπαραχθούν τοπικά, µέσω µίας δικτυακής υποδοµής. Η υπηρεσία του Netflix, 

παρέχει ιδιαίτερη ελευθερία και ευελιξία στους χρήστες, αφού µπορούν να 

παρακολουθήσουν µία ταινία ή ένα εκπαιδευτικό βίντεο οποιαδήποτε χρονική στιγµή 

αυτοί το επιθυµούν και χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα. (Netflix’s View: internet 

entertainment is replacing linear TV) 

Κανάλια όπως το Netflix, αναπτύσσονται και λειτουργούν µε συνδροµές, χωρίς να 

στηρίζονται στη βιοµηχανία της διαφήµισης. Ωστόσο, λειτουργούν µέσα στο ίδιο 

πολιτιστικό, πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα, το οποίο δεν προστατεύεται από τη 

διαφήµιση. Άλλωστε, όλη η κοινωνία και άνθρωποι που την απαρτίζουν 

(εργαζόµενοι, θεατές, κριτικοί) σχηµατίζουν τις απόψεις και τις προτιµήσεις τους, 

αφού επηρεάζονται σηµαντικά από τη διαφήµιση. Με αυτούς τους τρόπους ακόµη και 

τα συνδροµητικά κανάλια δέχονται επιρροές από τις διαφηµιστικές. Αυτή λοιπόν, η 

οπτική της διαφήµισης, επιδρά ακόµα και στο Netflix, αφού η ιδεολογία του 
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επικρατέστερου κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος, επουσιώδες µέρος του οποίου 

είναι η διαφήµιση, δεν αποτελεί ένα ασήµαντο γεγονός. (Alford 2018) 

Πιο πρόσφατα, µε την κατάρρευση της αγοράς DVD, οι υπηρεσίες συνδροµητικής 

τηλεόρασης, βίντεο κατά παραγγελία (Streaming Video On Demand), όπως το 

Netflix, έχουν «συσκευάσει» το κείµενο της τηλεόρασης, µέσω αρχείων συνεχούς 

ροής, που ενθαρρύνουν τους χρήστες να παρακολουθούν διαδοχικά επεισόδια, ιδίως 

µέσα σε παρατεταµένες περιόδους, µια πρακτική που έχει γίνει γνωστή ως binge-

watching (τακτική παρακολούθηση). Αυτή η µετατόπιση έχει επηρεάσει σηµαντικά 

τους µελετητές των µέσων ενηµέρωσης και το τηλεοπτικό κοινό. Η Amanda Lotz, 

καθηγήτρια σπουδών επικοινωνίας στο πανεπιστήµιο του Michigan, περιέγραψε τις 

υπηρεσίες Video On Demand, ως «τράπεζες προγραµµατισµού», οι οποίες µπορούν 

να προωθήσουν πιο εξατοµικευµένα πρότυπα προβολής, τα οποία ενδέχεται να µην 

συµµορφώνονται µε ένα γραµµικό πρόγραµµα προγραµµατισµού. 

Ωστόσο, η υποκείµενη λογική, που έχει µετατρέψει την τηλεόραση σε ένα 

«συσκευασµένο» κείµενο, το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί διαδοχικά και 

επανειληµµένα, παραµένει συνεπής και µπορεί ίσως να εντατικοποιηθεί, καθώς οι 

επικριτές και οι οπαδοί αγωνίζονται να παρακολουθήσουν τις δηµοφιλείς νέες σειρές 

ή να ανακαλύψουν ξανά παλαιότερες εκποµπές. Υφίστατο λοιπόν, ένας τρόπος 

ανακάλυψης ή αρχειοθέτησης, σύµφωνα µε τον οποίο οι θεατές µπορούν να 

συναντήσουν παλιότερες εκποµπές, που πιθανόν να είχαν χάσει, όταν είχαν αρχικά 

µεταδοθεί. Αυτός ο τρόπος ανακαλύψεων είναι αναµφισβήτητα υπεύθυνος για την 

επαναφορά της προσοχής στις εµφανίσεις, ακόµα και κατά τη διάρκεια των 

πρωτότυπων εκποµπών τους, όπως συνέβη µε την σειρά «Breaking Bad» (2008-2013) 

(Gillman 2013). 

Επιπρόσθετα, υπάρχει κάτι που µπορεί να ονοµαστεί στιγµιαία λειτουργία (instant 

mode), κάτι που ενθαρρύνεται από την πρακτική της Netflix να απελευθερώνει 

ταυτόχρονα ολόκληρη τη σεζόν µιας σειράς. Το Netflix επιτρέπει στους θεατές να 

παρακολουθούν όλες τις σεζόν των εκποµπών ταυτόχρονα, διαδοχικά και συλλογικά, 

ένας τρόπος παρακολούθησης που προσεγγίζει την αντιληπτή ζωή της τηλεόρασης. 

Εδώ, ο Michael Newman (καθηγητής στο πανεπιστήµιο του Wisconsin-Milwaukee), 
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έχει επισηµάνει ότι η τηλεόραση εξακολουθεί να βιώνεται σαν να ήταν ζωντανή και 

αυτή η µορφή αµεσότητας συνεχίζει να ορίζει το µέσο. Αυτός ο τελευταίος τρόπος 

λειτουργίας, ήταν κεντρικός για τις διαφηµιστικές στρατηγικές της Netflix, καθώς 

άρχισε να χορηγεί άδεια και να διανέµει πρωτότυπες τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει 

χρησιµοποιηθεί για να υπογραµµίσει τις αλληλεπικαλυπτόµενες υποσχέσεις για 

κύρος, πλούτο, συµµετοχή και εξατοµίκευση. 

Εδώ κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αναφέρουµε πως το Netflix, όπως αναφέρει και 

ο Λέκτορας του Xi’an Jiaotong- Πανεπιστηµίου του Liverpool, Bergman (2018), 

προτιµά να προβάλει περιεχόµενο που θα τραβήξει την προσοχή. Γρήγορη δράση, 

βία, ανθρωποκυνηγητά, special effects, δοκιµασµένα στερεότυπα. Επιθυµεί λοιπόν, 

να δηµιουργεί και να παρέχει περιεχόµενο, το οποίο θα προσελκύσει το κοινό και 

κατ’ επέκταση θα του αποφέρει µεγάλα έσοδα. Έτσι, οι εργαζόµενοι στην παραγωγή 

ταινιών δεν έχουν πλήρη ελευθερία, καθώς πρέπει να σεβαστούν τις συµβάσεις της 

παραγωγής, τις οποίες επιβάλει η διοίκηση του σταθµού, αν και πάντα υπάρχουν 

κάποια, έστω καλυµµένα, περιθώρια προσωπικής έκφρασης (Bergman, 2018). 

Το Binge-viewing αναδιαµορφώνει τη σχέση µας µε την τηλεοπτική ώρα. Συχνά, 

αυτή η επιθυµία για Binge-watching, οδηγείται από την επιθυµία για «πολιτιστικό 

κεφάλαιο». Συµµετέχει δηλαδή, µέσω κοινωνικών δικτύων, όπως το Twitter, το 

Facebook και το blogging, στις αρχικές συνοµιλίες για µια σειρά. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, πλέον µπορεί κανείς να ανοίξει πάρα πολύ εύκολα την υπηρεσία µε το 

πάτηµα ενός κουµπιού που βρίσκεται στο τηλεκοντρόλ. Ακόµα, δίνεται η δυνατότητα 

να «κατεβάσει» κανείς µία ταινία ή ένα επεισόδιο από µία σειρά και στη συνέχεια, να 

το παρακολουθήσει, χωρίς να είναι συνδεδεµένος µε το διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, 

δίνεται η δυνατότητα να µοιραστεί κανείς απευθείας από το Netflix app την 

αγαπηµένη του σειρά ή ταινία στα Instagram Stories. Το νέο αυτό feature είναι 

διαθέσιµο για συσκευές iPhone, όπως και όλες τις συσκευές που χρησιµοποιούν 

λειτουργικό iOS. Παρατηρούµε λοιπόν, πως το Netflix έχει απλώσει τα δίχτυα του 

ακόµα και στα social media, που χρησιµοποιεί αρκετά µεγάλη µάζα ανθρώπων.  

Το Netflix έχει αναπτύξει µάλιστα, ευφυείς αλγορίθµους που στηρίζονται στις 

αξιολογήσεις των ταινιών από τους χρήστες, επιτρέποντας πρακτικές προώθησης 
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προϊόντων σε προσωπικό επίπεδο (Marmaris & Babenko, 2009). Η πλατφόρµα 

αναβαθµίζεται, διαρκώς, µε νέους τρόπους δηµιουργικούς και διαδραστικούς, 

διατηρώντας το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.  

Δεν θα ήταν πρέπον να παραλείψουµε το γεγονός ότι το Netflix χρησιµοποιεί Τεχνητή 

Νοηµοσύνη (AI), έχοντας ως άµεση σκοπιµότητα να προβλέψει ποιο από τον 

κατάλογό του, (για περισσότερες από 10.000 ταινίες και τηλεοπτικές εκποµπές), είναι 

πιθανό να θέλουν οι καταναλωτές να παρακολουθήσουν στη συνέχεια. Αυτές είναι οι 

συστάσεις, που εµφανίζονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ταινίας ή της 

εκποµπής, καθώς το περιεχόµενο εµφανίζεται στα µενού της υπηρεσίας, όταν το 

Netflix φορτώνεται στην τηλεόραση, τον φορητό υπολογιστή ή το tablet. 

Το Netflix χρησιµοποίησε αρχικά τις αξιολογήσεις του IMDB, µαζί µε τις 

προηγούµενες συνήθειες προβολής των χρηστών και τις ενδείξεις που σηµείωσαν 

κατά την πρώτη τους εγγραφή, σχετικά µε το περιεχόµενο που τους ενδιαφέρει. Έτσι, 

δηµιουργούν ένα «εξατοµικευµένο πρόγραµµα» περιεχοµένου, το οποίο πιθανόν θα 

προσελκύσει τους θεατές. Έκτοτε, το Netflix δηµιούργησε ένα τεράστιο σύνολο 

δεδοµένων για τις συνήθειες προβολής. Μόνο στις 7 Ιανουαρίου 2018 οι θεατές της 

σηµείωσαν ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 350 εκατοµµύρια ώρες περιεχοµένου σε µια 

µέρα. Αυτό σηµαίνει ότι είναι σε θέση να γνωρίζει πάρα πολλά για το τι εκποµπές και 

ταινίες άτοµα µε παρόµοιες συνήθειες είναι πιθανό να απολαµβάνουν (B. Marr 2019). 

Τα πιο σηµαντικά δεδοµένα, που πηγαίνουν στους εξατοµικευµένους αλγόριθµους 

προγραµµατισµού είναι οι συνήθειες προβολής των µεµονωµένων πελατών. Η Netflix 

δηµιούργησε (και ανοίγει) τη δική της βιβλιοθήκη βαθιάς µάθησης, που ονοµάζεται 

Vectorfow, για να επεξεργαστεί τα δεδοµένα που συλλέγει σχετικά µε την προβολή 

των πελατών. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια µηχανή συστάσεων - µια βασική 

περίπτωση χρήσης για την τεχνολογία Τεχνητής Νοηµοσύνης, όπως χρησιµοποιείται 

από την Amazon, για συστάσεις προϊόντων και το Facebook µε το χαρακτηριστικό 

«άτοµα που ίσως γνωρίζετε». 

Το Netilix αναλύει το περιεχόµενό του (ταινίες και παραστάσεις) και το αναγράφει, 

σύµφωνα µε µεµονωµένα στοιχεία όπως ταινίες δράσης, ψυχολογικές, µε γυναικείο 

πρωταγωνιστικό ρόλο - υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικοί τρόποι, µε τους 
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οποίους µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε µεµονωµένα κοµµάτια το περιεχόµενο. Στη 

συνέχεια, µετρά το πώς το περιεχόµενο που ταιριάζει µε αυτές τις ετικέτες, ταιριάζει 

και µε τις προτιµήσεις προβολής των ατόµων. Όταν διαπιστώσει ότι συγκεκριµένες 

ετικέτες ταιριάζουν σε θεατές, που έχουν ένα συγκεκριµένο προφίλ (βάσει του 

ιστορικού προβολής), θα συστήσει αυτό το περιεχόµενο και σε άλλους χρήστες που 

εµφανίζουν παραπλήσιο προφίλ. Χρησιµοποιείται επίσης, για αρκετές ακόµη 

λειτουργίες σε ολόκληρη την υπηρεσία, όπως στη βελτιστοποίηση της ποιότητας 

ροής, για να εξασφαλίζεται στους χρήστες η καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. 

Όταν οι επιστήµονες δεδοµένων της Netflix αναπτύσσουν νέα µηχανική µάθηση, η 

οποία ενδεχοµένως παρέχει πιο ακριβείς προβλέψεις για το τι θέλουν να 

παρακολουθήσουν οι πελάτες τους, τις δοκιµάζουν, (αρχικά τις έτοιµες) σε ένα 

υποσύνολο πελατών. Εάν διαπιστώσουν ότι οι συνολικές µετρήσεις βελτιώνονται, 

τότε θα τις διαθέσουν στο δίκτυο. Αυτές οι µετρήσεις περιλαµβάνουν τον αριθµό 

ωρών περιεχοµένου που παρακολουθούν οι πελάτες, καθώς και το ποσοστό χρέωσης 

- το ποσοστό, µε το οποίο οι πελάτες ακυρώνουν τις συνδροµές τους, επειδή δεν 

βρίσκουν τίποτα για να παρακολουθήσουν. 

Για τη βελτιστοποίηση της ροής και της ποιότητας εικόνας, το Netflix χρησιµοποιεί 

αλγόριθµους, που αναλύουν κάθε πλαίσιο σε πραγµατικό χρόνο για να κατανοήσουν 

πώς µπορεί να συµπιεστεί στο µικρότερο δυνατό µέγεθος διατηρώντας παράλληλα 

όλα τα δεδοµένα που αποτελούν την εικόνα που θα δουν οι άνθρωποι. Τα στοιχεία 

κάθε πλαισίου, όπως ο φωτισµός, η πολυπλοκότητα (µε ποιον τρόπο τα µεµονωµένα 

τµήµατα της εικόνας διαφέρουν από τα άλλα) και πόσο από την εικόνα θα 

µετακινηθεί στο επόµενο πλαίσιο, λαµβάνονται υπόψη όλα από τον αλγόριθµο. 

Το Netflix, εποµένως, είναι σε θέση να προτείνει µε ακρίβεια το περιεχόµενο στους 

θεατές µε βάση τις προτιµήσεις τους και τις προτιµήσεις των άλλων που ταιριάζουν 

µε το προφίλ τους. Αυτό οδηγεί σε πελάτες που επανεγγράφονται για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα, προσφέροντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην εταιρεία. Ως 

παραγωγός περιεχοµένου, είναι επίσης, σε θέση να δηµιουργήσει νέες ταινίες και 

τηλεοπτικές εκποµπές, οι οποίες ταιριάζουν περισσότερο µε αυτό που οι θεατές 

θέλουν να παρακολουθήσουν. 
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Το είδος των προγραµµάτων που παράγει το Netflix λοιπόν, εξαρτώνται από τις 

προτιµήσεις του κοινού, όπως αυτές διαµορφώνονται από λογισµικό που 

συγκεντρώνει τις βαθµολογίες, τη δηµοτικότητα και το ενδιαφέρον των συνδροµητών 

(Radak, 2016). Ωστόσο, η δηµιουργία πετυχηµένου πρωτότυπου περιεχοµένου είναι 

ιδιαίτερα δαπανηρή και µπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την εταιρεία 

(Trainer, 2017). Οι αλγόριθµοι συµπίεσης της Τεχνητής Νοηµοσύνης του Netflix, για 

την ελαχιστοποίηση του µεγέθους των αρχείων που πρέπει να µεταδοθούν και, 

συνεπώς, για τη βελτίωση της ποιότητας ροής, κατάφεραν να µειώσουν τη χρήση 

δεδοµένων κατά συντελεστή 1000 (B. Marr 2019). 

2.3 Binge-watching: 

Η τηλεόραση, όπως µέχρι σήµερα τη γνωρίζαµε, έχει αλλάξει.  Το µέσο γίνεται 

αντιληπτό ως ένα απαρχαιωµένο µοντέλο, του οποίου το µέλλον δεν είναι καθόλου 

βέβαιο. Λέγεται ότι ζούµε στην «πολυκαναλική εποχή» (D’ Arma, 2010) και 

αντιλαµβανόµαστε πως η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι µια σύγχρονη τεχνολογία 

και µια µορφή πολιτισµού  (Lotz 2007, Williams 1974). 

Η τηλεόραση ήταν πάντα ένα µέσο σε µετάβαση, η οποία υπόκειται σε συνεχή 

µετασχηµατισµό. Ήδη από το 1970, µε το σύστηµα VCR (video cassette recording), 

το να παρακολουθήσει κανείς τηλεόραση, ήταν µια πιο εύκολη υπόθεση. Παρόλα 

αυτά, αυτό το σύστηµα είχε αρκετά µειονεκτήµατα (συγκεκριµένη χωρητικότητα 

κασέτας, διαφηµίσεις). Η ψηφιοποίηση, στα µέσα της δεκαετίας του 1990, οδήγησε 

σε µετασχηµατισµό της τεχνολογίας, της διανοµής, της οικονοµίας, της πολιτικής των 

µέσων ενηµέρωσης και της χρήσης της τηλεόρασης. Η ψηφιοποίηση επέτρεψε τη 

διαλειτουργικότητα µεταξύ τηλεόρασης και άλλων τεχνολογιών, που ήρθαν να 

καθορίσουν τον σύγχρονο κόσµο των µέσων ενηµέρωσης. Η σύγκλιση µεταξύ 

τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτέλεσε βασικό αποτέλεσµα της 

διαλειτουργικότητας (Lotzl 2009). 

Μπορούµε, ωστόσο, να υποθέσουµε ότι εµείς στον 21 ο αιώνα ζούµε σε συγκλίνοντα 

περιβάλλοντα µέσων, στα οποία τα συµβατικά µέσα ενηµέρωσης (ταινία, τηλεόραση, 

έντυπα), συντηρούνται µε τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, 

τόσο στην τεχνολογία, την οικονοµία και την αισθητική, όσο και σε επίπεδο χρήστη. 
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Στην ψηφιακή εποχή λοιπόν, το ερώτηµα έγκειται στο, εάν η έλευση της ψηφιακής 

τεχνολογίας έχει αλλάξει κατηγορηµατικά την κοινωνική πρακτική της τηλεθέασης. 

Για την τηλεόραση στην «εποχή µετά το δίκτυο» (Lotz, 2007) υπάρχει 

διαφοροποίηση. Το τηλεοπτικό περιεχόµενο δεν µπορεί πλέον να εισπράττεται µόνο 

γραµµικά, µέσω της συµβατικής τηλεόρασης, αλλά τώρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε διαφορετικές πλατφόρµες και τεχνικές συσκευές. Εποµένως, η ψηφιοποίηση όχι 

µόνο έχει αλλάξει τα οπτικοακουστικά µέσα, οδηγώντας στην αυξανόµενη σηµασία 

των video portals, αλλά έχει αλλάξει ακόµα και τη συµπεριφορά του κοινού.  

Παρόλο που η συµβατική τηλεόραση εξακολουθεί να κυριαρχεί, όλο και 

περισσότεροι θεατές χρησιµοποιούν κινητές συσκευές για να παρακολουθήσουν 

ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ασύγχρονα και αυτόνοµα. Οι µεταβαλλόµενες 

συνήθειες χρήσης τους, συµβαδίζουν µε νέες προσφορές που προσκαλούν εντατική 

λήψη. Η χρήση του βίντεο «κατά παραγγελία» και το «binge-watching», είναι 

παραδείγµατα που απεικονίζουν µια τάση από τις µαζικές επικοινωνίες έως τη µαζική 

εξατοµίκευση (Bolin, 2014). 

Οι πλατφόρµες βίντεο «κατά παραγγελία», είναι οι τελευταίες µορφές τεχνολογιών 

µετατόπισης χρόνου που άρχισαν µε το VCR (video cassette recording). Η µεγάλη 

προσφορά των πλατφορµών επιτρέπει στους καταναλωτές να εξατοµικεύσουν την 

πρακτική κατανάλωσης. Ενσωµατώνουν τις νέες πρακτικές στις καθηµερινές τους 

συνήθειες και µερικές φορές ευφηµούν την κατανάλωση τηλεοπτικών σειρών ως 

κοινωνικό γεγονός. Η ελευθερία του παραδοσιακού χρονοδιαγράµµατος του 

προγράµµατος της κλασικής γραµµικής τηλεόρασης είναι το πιο σηµαντικό κίνητρο 

για το κοινό να χρησιµοποιήσει VoD (video on demand) πλατφόρµες. Αυτές οι 

πλατφόρµες, όπως το Netflix, συλλέγουν δεδοµένα για τους χρήστες τους και τα 

χρησιµοποιούν, για να παράγουν δηµοφιλείς σειρές όπως το «House of Cards» και 

ταυτόχρονα, να παρουσιάσουν στους χρήστες τους µια εξατοµικευµένη επιλογή 

περιεχοµένου. 

Ο όρος «binge-watching», είναι µια µεταφορά, η οποία περιγράφει µια εντατική 

µορφή κατανάλωσης τηλεοπτικών σειρών. Δεν υπάρχει ακριβής ορισµός. Η Charlotte 

Brunsdon (2010), καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο του Warwick, αποκαλεί το «binge 
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watching» ως µία εγχώρια προβολή πολλαπλών επεισοδίων διαδοχικά. Σε γενικές 

γραµµές, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι όσον αφορά το «binge-watching», 

αυτό παρατηρείται όταν ένας θεατής παρακολουθεί δύο ή περισσότερα επεισόδια 

µιας σειράς σε µία «συνεδρία». Το «binge-watching» παίρνει µια µορφή µαραθωνίου, 

που θέτει συναισθηµατικές και γνωστικές απαιτήσεις στους θεατές (Perks, 2015) και 

έχει τις ρίζες του στην οικιακή ψυχαγωγία µέσω VCR και DVD. 

Ας µην λησµονηθεί το γεγονός ότι, τα DVD και οι πλατφόρµες VoD επιτρέπουν στον 

θεατή να απολαµβάνει την αφήγηση, χωρίς να διακόπτεται από τη διαφήµιση. Η 

τακτική παρακολούθηση τηλεοπτικών σειρών, συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ως µια 

µορφή τηλεοπτικής κατανάλωσης, η οποία έγινε δυνατή µόνο µέσω ορισµένων 

τεχνολογικών και εµπορικών εξελίξεων στην αγορά των µέσων ενηµέρωσης. 

Ταυτόχρονα βέβαια, προωθήθηκε από ορισµένες αισθητικές και αφηγηµατικές 

εξελίξεις στην αγορά τηλεοπτικών σειρών. 

Βέβαια, υπάρχουν και συγκεκριµένες προδιαγραφές για τις σειρές που εν τέλει 

παρασύρουν τους τηλεθεατές για «binge-watching». Έχουν έντονες συγκρούσεις, 

πολύ αγωνία και πολλές ανατροπές. Χωρίς αυτά, µια τηλεοπτική εκποµπή θα ήταν 

µάλλον βαρετή και, συνεπώς, δεν θα ήταν κάτι που ένα άτοµο θα ήθελε να περάσει 

ώρες σε µια σειρά που παρακολουθούσε. Επιπρόσθετα, οι σειρές που προσφέρονται 

για «binge-watching», έχουν ενδιαφέροντες χαρακτήρες, που οι θεατές θα θελήσουν 

να συνδεθούν µαζί τους και να παρακολουθήσουν τη συνέχεια, για να µάθουν τι 

συµβαίνει σε αυτούς. Ακόµα,  το «binge-watching», αποτελεί κίνητρο για αυτούς που 

θέλουν να αποδράσουν από την καθηµερινότητά τους ή για αυτούς που επιτελούν 

διάφορες δραστηριότητες παράλληλα µε την παρακολούθηση τηλεόρασης 

(µαγείρεµα, καθαριότητα). Τέλος, το «binge-watching» ενθαρρύνεται και ενισχύεται 

από το γεγονός ότι οι σειρές, γίνονται αντικείµενο σχολιασµού στα κοινωνικά µέσα. 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το «binging», επιτρέπει σε κάποιον να δει την 

σειρά ταχύτερα και αυτό αποφέρει κοινωνικά οφέλη. Για ανθρώπους που δεν τους 

αρέσει να µαθαίνουν τη συνέχεια της σειράς µέσα από τρίτους (spoilers) και διάφορες 

συζητήσεις, το «binging» έρχεται να αποκρούσει το spoiling. Από την άλλη, αν σε 

κάποιον αρέσουν οι «spoilers», τότε µπορεί να απολαύσει το προβάδισµα µέχρι το 
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«χαλασµένο γεγονός» και µε το «binging» µπορεί να φτάσει στο συµβάν πιο 

γρήγορα.  

Ιδιαίτερα, µε το Netflix, που είναι και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας 

εργασίας, το «binge-watching» ενισχύεται αρκετά. Καταρχήν, η πλατφόρµα διαθέτει 

όλα τα επεισόδια µιας σειράς µονοµιάς, παραλείπονται οι αρχικοί τίτλοι, και, 

µάλιστα, το ένα επεισόδιο, παίζει µετά το άλλο αυτόµατα, χωρίς ο θεατής να πατήσει 

κάποιο κουµπί.  

Το «binge-watching» γενικά, είναι µια πολιτιστική πρακτική που οι θεατές 

ενσωµατώνουν στην καθηµερινή τους ζωή και προσαρµόζεται στις προσωπικές τους 

συνθήκες. Είναι ξεκάθαρο ότι το «binge-watching» ως φαινόµενο, έπρεπε να έχει το 

σωστό τεχνολογικό περιβάλλον, αρκετά οφέλη και καλές εξαφανισµένες τηλεοπτικές 

εκποµπές για να απογειωθεί πραγµατικά.  

2.4 Το Netflix στην Ελλάδα: 

Το Netflix, ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 2016 µε φτωχό τότε περιεχόµενο σε 

ταινίες και σειρές είτε µεταγλωττισµένες, είτε υποτιτλισµένες. Κατά κύριο λόγο, 

προσφέρονταν ταινίες δεκαετίας και ελάχιστες νέες σειρές, κυρίως σειρές του ίδιου 

του δικτύου. 

Η συνδροµητική υπηρεσία Netflix έχει κερδίσει πάρα πολλούς φίλους και στη χώρα 

µας, ειδικά τους τελευταίους µήνες µε την προσθήκη ελληνικών υπότιτλων στην 

πλειοψηφία των τηλεοπτικών εκποµπών και των ταινιών που προσφέρει. Υπάρχουν 

φυσικά ελλείψεις, σε σχέση µε την αντίστοιχη συνδροµητική υπηρεσία της 

αµερικανικής αγοράς. Αυτό συµβαίνει επειδή, λόγω πνευµατικών δικαιωµάτων και 

συγκεκριµένων εµπορικών συµφωνιών, δεν είναι όλα τα φιλµ και οι σειρές διαθέσιµα 

σε όλες τις χώρες. Με την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής και στη χώρα 

µας, ωστόσο, είναι φανερό πως το τοπίο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας σε κάποιο 

βαθµό αλλάζει.  

Ο ρυθµός ανανέωσης του προγράµµατος της Netflix και η χαµηλή τιµολόγησή της, 

φέρνουν µε βεβαιότητα, νέα δεδοµένα στην ελληνική αγορά. Συγκεκριµένα, η 

υπηρεσία προσφέρει 30 µέρες δωρεάν την υπηρεσία, χωρίς κάποια δέσµευση,  και 
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χωρίς να υπάρχει κάποιο συµβόλαιο ορισµένης χρονικής διάρκειας, έτσι ο πελάτης 

µπορεί ανά πάσα στιγµή να ακυρώσει τη συνδροµή του. Εν συνεχεία, η τιµή της 

ανέρχεται σε τρία πακέτα: το αρχικό 7,99 προσφέροντας µία οθόνη ταυτόχρονης 

παρακολούθησης και ποιότητας τυπικής ευκρίνειας (SD), το τυπικό 10,99 

προσφέροντας δύο οθόνες ταυτόχρονης παρακολούθησης και ανάλυση υψηλής 

ευκρίνειας (HD) και το πλήρες 13,99 προσφέροντας τέσσερις οθόνες ταυτόχρονης 

παρακολούθησης, ανάλυση υψηλής ευκρίνειας και Ultra ανάλυση υψηλής ευκρίνειας 

(UHD). Και στα τρία πακέτα παρέχονται απεριόριστες ταινίες και τηλεοπτικές 

εκποµπές και δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς σε φορητό 

υπολογιστή, τηλεόραση, τηλέφωνο ή tablet. Με αυτούς τους όρους και την 

τιµολογιακή πολιτική, δεν προκαλεί εντύπωση η ευρεία διάδοση της πλατφόρµας. 

Οι δύο εγχώριοι ανταγωνιστές της συνδροµητικής τηλεόρασης, Νova και OTE TV, οι 

οποίοι παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα στον αριθµό των συνδροµητών τους παρά 

την οικονοµική συγκυρία, είναι αρκετά πιθανό να απειληθούν. Σηµειώνεται ότι οι 

υπηρεσίες Netflix, πλέον, κερδίζουν µερίδιο στην εγχώρια αγορά. Στα τέλη του 2017 

εκτιµήθηκε ότι υπήρχαν 34.000 συνδροµητές, αλλά πλέον εκτιµάται ότι έχουν 

τριπλασιαστεί. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και ο τριπλασιασµός της 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς τους servers της Netflix. Σύµφωνα µε το Forbes, η 

κίνηση από την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 31,7% µέσα σε ένα έτος. Το ποσό των 

ελληνικών συνδροµών, παραµένει άγνωστο, δεδοµένου ότι το Netflix δεν 

ανακοινώνει γενικά µεγέθη συνδροµητών. Η εταιρία αρνείται πεισµατικά να 

δηµοσιεύσει ακόµα και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, εποµένως, κανένας δεν µπορεί 

να προσδιορίσει µε ακρίβεια τον αριθµό των συνδροµητών του ή την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρίας. Η χώρα µας πάραυτα, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς 

οι περισσότεροι προτιµούν το δωρεάν και το «πειρατικό» από το φθηνό και νόµιµο. 

Αν υπάρχει όµως µια περίπτωση να παταχθεί η πειρατεία, αυτό µπορεί να γίνει µόνο 

µέσω πρακτικών τύπου Netflix, κάτι το οποίο φαίνεται να έχουν αντιληφθεί πλήρως 

στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Μέχρι το 2020 εκτιµάται ότι οι συνδροµητές Netflix θα ξεπεράσουν τις 150.000, ενώ 

οι πιο αισιόδοξοι εκτιµούν ότι µπορεί να είναι ακόµη περισσότεροι. Η επίδοση 
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ωστόσο είναι µοναδική, µε δεδοµένο ότι η εταιρεία άρχισε να «µεταδίδει» 

περιεχόµενο για τη χώρα µας µόλις στο τέλος του 2016. (Καθηµερινή 2019) 

Οι επιλογές αµερικάνικων σειρών στο πρόγραµµα της ελληνικής τηλεόρασης, ειδικά 

το διάστηµα από το 2010 και µετά, καταδεικνύουν µια διεθνοποίηση της εγχώριας 

τηλεοπτικής ψυχαγωγίας (Καραντζένη 2016). Την ίδια στιγµή, η άνθηση της 

αµερικάνικης τηλεοπτικής παραγωγής µε υψηλής ποιότητας σειρές και η δυνατότητα 

παράνοµου «κατεβάσµατος», επέτρεψε την όξυνση της επιλεκτικότητας του κοινού, 

το οποίο έχει πλέον στη διάθεσή του µια πληθώρα επιλογών σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο ψηφιακό περιβάλλον. Η ποικιλία στις επιλογές τηλεθέασης, αλλά 

και η εύκολη, ταχύτατη και χωρίς κόστος πρόσβαση σε αυτές, επιτρέπουν την 

καλλιέργεια ενός απαιτητικού κοινού. Το ελληνικό κοινό εκτίθεται, πλέον, σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον πρόσληψης, το οποίο επαναπροσδιορίζεται µέσα από 

τη µετατόπιση του παραδοσιακού τρόπου παρακολούθησης µέσω της τηλεοπτικής 

συσκευής, στην οθόνη του υπολογιστή. Ταυτόχρονα, το ενεργό κοινό εµπλέκεται σε 

ποικίλες δραστηριότητες που συνδέονται µε την παρακολούθηση των τηλεοπτικών 

σειρών, συµµετέχοντας σε φόρουµ συζητήσεων και οµάδες στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και αναλαµβάνοντας τη σύνταξη κριτικών, υποτιτλισµό και άλλων 

δραστηριοτήτων. 

2.5 Η τηλεόραση µε το Netflix: 

Ο δηµόσιος λόγος έχει ιστορικά αντιµετωπίσει την τηλεόραση ως µια «τεράστια 

σφαίρα», ένα ναρκωτικό ή ένα πρόχειρο φαγητό. Αλλά, ξεκινώντας από τη δεκαετία 

του 1990, το καλωδιακό κανάλι συνδροµής HBO, αρχίζει να αποκτά φήµη και 

εισβάλλει στον αρχικό προγραµµατισµό της τηλεόρασης µε το σύνθηµα «Δεν είναι 

τηλεόραση. Είναι το HBO». Αυτό το σύνθηµα συνδέθηκε µε εκποµπές, όπως το «The 

Sopranos» (1999-2007), το «Sex and the City» (1998-2004) και το 

«Oz» (1997-2003), οι οποίες διαφοροποιήθηκαν από την τηλεόραση γενικά, µια 

κίνηση, την οποία η Netflix δανείστηκε.  

Το Netflix προώθησε το µοντέλο της τηλεόρασης on-demand, µε διαφορετικό τρόπο 

από αυτό που ονοµάζεται «γραµµική τηλεόραση», ενώ διαφοροποιήθηκε και από το 

HBO. Με αυτόν τον τρόπο, όρισε στην ουσία την υπηρεσία ροής δεδοµένων, σε 
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σχέση µε την παραδοσιακή τηλεόραση. Το Netflix επανήγαγε την τηλεόραση µέσω 

ενός συνδυασµού τεχνολογικών και αφηγηµατικών καινοτοµιών, οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν την αντιληπτή µετατροπή της τηλεόρασης του HBO στη δεκαετία 

του ‘90. Αξιοποίησε λοιπόν, τη ροή βίντεο ως κάτι που θα εκπληρώσει την υπόσχεση 

της νεωτερικότητας των κειµένων και των νέων πρακτικών αφήγησης, κάτι που ήταν 

αδιανόητο στο παρελθόν.  

Το Netflix, όπως το YouTube, επανεγγράφεται συνεχώς για να προσαρµοστεί στη 

δυναµική της αγοράς και στις τεχνολογικές µετατοπίσεις. Εποµένως, εξετάζοντας τη 

σταδιακή µετάβαση του Netflix από τη λειτουργία του ως εικονικού καταστήµατος 

βίντεο, σε κάτι πιο κοντά σε µια συνδροµητική υπηρεσία Video On Demand, 

µπορούµε να αρχίσουµε να αντιλαµβανόµαστε τον τρόπο, µε τον οποίο η ίδια η 

τηλεόραση επανεµφανίζεται στην εποχή της ζήτησης. Ειδικότερα, η αυτοπροβολή της 

Netflix υπογραµµίζει την ικανότητά της να εκπληρώσει την υπόσχεση του κύρους, 

της πληρότητας και της συµµετοχής στους συνδροµητές της, µέσω ενός συνδυασµού 

τεχνολογικών και αισθητικών προσεγγίσεων που θέτουν το Netflix, ως το µέλλον της 

τηλεόρασης.  

Αυτός ο ισχυρισµός βρήκε την πιο ρητή έκφρασή του στην καµπάνια του «TV Got 

Better», στην οποία ο ανθρωπολόγος Grant McCracken, επανασυνέδεσε την πρακτική 

του «binge viewing» ως «µία γιορτή», µια φράση που αναδιατυπώνει την πρακτική 

της παρακολούθησης της τηλεόρασης, ως υγιής κατανάλωση. (Grant McCracken 

2014)  

Αυτός ο επαναπροσδιορισµός της τηλεόρασης πραγµατοποιείται, καθώς η ίδια η 

τηλεόραση γίνεται όλο και πιο δύσκολο να οριστεί, µια αλλαγή που υποδηλώνει ότι 

έχουµε φτάσει σε µια εποχή µετά την τηλεόραση. Η καλωδιακή τηλεόραση, εν µέρει, 

λόγω του ότι εξαρτάται λιγότερο από τη διαφήµιση, προσφέρει µια απόδραση από τα 

µοντέλα ραδιοτηλεόρασης, οδηγούµενη από τις ελάχιστα αντιπαθητικές πρακτικές 

προγραµµατισµού. Σε κάποιο βαθµό, η ικανότητα της Netflix να αναδιατυπώσει την 

έκδοση της τηλεόρασης, συνδέεται µε τεχνητά δυαδικά αρχεία µεταξύ της παθητικής 

τηλεόρασης και του ενεργού ιστού. Ωστόσο, µε τη µετακίνηση του περιεχοµένου της 

τηλεόρασης στον ιστό, η παρακολούθηση της τηλεόρασης έχει σταδιακά γίνει 
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αντιληπτή ως κάτι ενεργό, γλώσσα, που η Netflix έχει δηλώσει ρητά. Το Netflix, έχει 

διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο στον επαναπροσδιορισµό του µέσου της τηλεόρασης, εν 

µέρει ευθυγραµµίζοντας την πρόσφατη είσοδό του στον αρχικό προγραµµατισµό, µε 

την ιδέα της ποιοτικής τηλεόρασης (Media Industries). 

Οι ισχυρισµοί νοµιµοποίησης συζητήθηκαν ευρέως στα πλαίσια µελετών των µέσων 

ενηµέρωσης, ειδικά όσον αφορά τις στρατηγικές προώθησης του HBO. Ο Avi Santo 

(καθηγητής επικοινωνίας και θεατρικής τέχνης στο πανεπιστήµιο του Old 

Domininion), επεσήµανε ότι η HBO προωθείται µέσα από τις υποσχέσεις ποιότητας 

και αποκλειστικότητας, επιτρέποντας στους απαιτητικούς θεατές να παρακολουθούν 

τις προβολές που δεν είναι διαθέσιµες σε άλλους. Ειδικότερα, η HBO προσπάθησε να 

διακριθεί µέσα από τον ανταγωνισµό που υπήρχε, ορίζοντας τον εαυτό της ενάντια 

στην τηλεόραση, σε µεγάλο βαθµό µέσω της εκστρατείας «Δεν είναι τηλεόραση» (It’s 

not TV). Αυτή η ρητορική στρατηγική, όπως σηµείωσαν οι Michael Newman 

(ηθοποιός) και Elana Levine, φαίνεται να δηµιουργεί τις εικασίες ότι η τηλεόραση 

κερδίζει νοµιµότητα «όταν δεν µοιάζει πλέον µε την τηλεόραση». 

Έτσι, το HBO και, πιο πρόσφατα, η Netflix, εργάστηκαν για να καθορίσουν τον 

προγραµµατισµό τους ενάντια στην παραδοσιακή τηλεόραση. Η πρακτική της Netflix 

να απελευθερώνει ταυτόχρονα, όλα τα επεισόδια µιας season διάφορων τηλεοπτικών 

εκποµπών, έχει χαρακτηριστεί ως η δυνατότητα πιο προσεκτικών πρακτικών 

προβολής, καθώς οι τακτικοί θεατές, θεωρούνται περισσότερο εξοικειωµένοι µε 

προηγούµενα επεισόδια µιας εκποµπής και ως εκ τούτου, είναι εξοικειωµένοι µε πιο 

καινοτόµες πρακτικές αφήγησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι δηµιουργοί να 

µπορούν να υποθέσουν ότι οι θεατές, θα είναι πιο πιθανό να θυµούνται λεπτοµέρειες. 

Και πάλι, το HBO αξιοποιήθηκε από το Netflix, καθώς προσπάθησε να τοποθετηθεί 

ως επανεφεύρεση της τηλεόρασης. Κατά τα πρώτα στάδια της εποχής DVD µέσω e-

mail, το HBO χρησίµευσε ως χρήσιµη µεταφορά για την υπηρεσία συνδροµής της 

Netflix, αλλά µέχρι το 2011, η HBO αναδιαµορφώθηκε ως αντίπαλος για παρόµοιες 

µορφές ποιότητας περιεχοµένου. 

Αυτές οι στρατηγικές έχουν απήχηση στις προσπάθειες της Netflix να 

αναπροσανατολίσει τη ροή ως µια πιο συναρπαστική µορφή τηλεόρασης, αυτήν που 
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συνυπάρχει µε το τεχνολογικό και το πολιτισµικό άκρο. Ακόµα, και ενώ η εταιρεία 

έχει τελικά δουλέψει για να υποστηρίξει τα υλικά συµφέροντα των µεγάλων οµίλων 

µέσων ενηµέρωσης, παρέχει το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου της υπηρεσίας 

βίντεο κατά παραγγελία (Video On Demand) (Kevin P. McDonald 2013). 

Πίσω από αυτές τις συζητήσεις περί νοµιµοποίησης, υπήρξε µια µετατόπιση της 

κατάστασης του κειµένου της τηλεόρασης. Όπως υποστηρίζει ο Derek Komparee, η 

εισαγωγή των DVD box, επέτρεψε σε ακροατές και επαγγελµατίες του κλάδου να 

ανασκευάσουν την τηλεόραση, ως κάτι που αξίζει τη συνεχή προσοχή. Κατά την 

εποχή του DVD, τα σύνολα των boxes των τηλεοπτικών σειρών , 

επαναπροσδιορίστηκαν ως συλλεκτικά αντικείµενα, τα οποία θα µπορούσαν να 

προσφέρουν στους θεατές την ευκαιρία να ασχοληθούν µε ένα κείµενο πιο βαθιά 

µέσα από επαναλαµβανόµενες προβολές. Μέσα από την προβολή των σειρών, που 

αντανακλούσαν τα γούστα του συλλέκτη, αυτές προσέφεραν επίσης δηµιουργία µιας 

µορφής «πολιτιστικού κεφαλαίου». 

Έτσι, η Netflix, όπως και η HBO, έχει επιδιώξει να προσελκύσει νέους συνδροµητές 

και να διατηρήσει τους τρέχοντες χρήστες, µέσω µιας στρατηγικής, στην οποία 

παρουσιάζεται ως ανώτερη µορφή διασκέδασης σε µια έκδοση τυποποιηµένης ή 

γραµµικής τηλεόρασης που πραγµατικά δεν υπήρχε κάποτε.  Κάθε κοµµάτι της 

εµπειρίας του πελάτη, εµπνέεται από καινοτοµία, από την πρώτη συνάντηση µε τη 

Netflix κατά τη διαδικασία εγγραφής - είτε πρόκειται για κινητά, tablet, φορητούς 

υπολογιστές ή τηλεοράσεις. H Netflix, σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές πλατφόρµες 

µετάδοσης που προβάλλουν συγκεκριµένα και εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου 

προγράµµατα παρακολούθησης, δίνει τον απόλυτο έλεγχο της θέασης στους 

καταναλωτές-συνδροµητές. Συγκεκριµένα, τους δίνει τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα θέασης, προκειµένου να απολαµβάνουν µόνο 

όσα προγράµµατα θέλουν να δουν, όταν θέλουν να τα δουν και όταν ταιριάζουν στο 

τηλεοπτικό προφίλ που έχουν καταχωρήσει (Reinboud, 2014). 
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Κεφάλαιο 3ο:  

3.1 Πολιτικές σειρές του Netflix: 

Το Netflix έχει καιρό που έγινε παγκόσµιο. Όµως, καθώς γίνεται όλο και µεγαλύτερο 

- και πιο διεθνές - η εταιρεία αντιµετωπίζει µια πιο απειλητική πρόκληση από ό, τι το 

Facebook ή το Amazon Prime, την τοπική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, τo πολιτικό 

δράµα στην τηλεόραση έχει προσφέρει υπερβολικές αφηγήσεις της αµερικανικής 

πολιτικής διαδικασίας και όχι µόνο. Αυτές οι σειρές αποτελούν µια θολή όψη µεταξύ 

φαντασίας και πραγµατικότητας. 

Τα πολιτικά σκάνδαλα προσελκύουν το δηµόσιο βλέµµα και κυριαρχούν στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης. Το κοινό είναι πεινασµένο για σκάνδαλα, γεγονός που καθιστά 

δύσκολο για τα πολιτικά πρόσωπα να κρύβουν τις ανήθικες συµπεριφορές τους. Γι’ 

αυτό λοιπόν, και τα πολιτικά σκάνδαλα έχουν δώσει τροφή στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και δηµιουργούνται ή ανακαλύπτονται συγκλονιστικές ιστορίες. 

Στη Βραζιλία, αριστεροί πολιτικοί, κριτικοί και δηµοσιογράφοι ζήτησαν µποϊκοτάζ 

της συνεχόµενης ροής, για να διαµαρτυρηθούν για τη νέα σειρά «The Mechanism». Η 

συγκεκριµένη σειρά αποτελεί ένα ντοκιµαντέρ-δράµα, η οποία βασίζεται απλά σε 

πραγµατικά γεγονότα και φυσικά, περιέχει και φανταστικά στοιχεία. Οι «αντίπαλοι» 

της σειράς λοιπόν, υποστήριξαν πως περιέχει «ψέµατα και ανακρίβειες», σχετικά µε 

το πραγµατικό σκάνδαλο διαφθοράς, σύµφωνα µε το οποίο ο πρώην Βραζιλιάνος 

πρόεδρος Luiz da Silva φυλακίστηκε σε ποινή 12 ετών. 

Το «Fauda» από την άλλη, ένα ισραηλινό πολιτικό θρίλερ, το οποίο παρουσιάζει µια 

µυστική µονάδα Ισραηλινού κοµάντος που λειτουργεί στη Δυτική Όχθη, πυροδότησε 

επίσης, απειλές τοπικού µποϊκοτάζ. Μια οµάδα υπέρ των Παλαιστινίων κατηγορούσε 

την σειρά, ως προπαγάνδα που δοξάζει τα εγκλήµατα πολέµου του Ισραήλ. Όπως και 

το «Amo» µία πρωτότυπη µίνι-σειρά του Netflix, έχει χαρακτηριστεί ως µια 

«ασπρόµαυρη άποψη», όσον αφορά τον εξαιρετικά αµφισβητούµενο πόλεµο των 

ναρκωτικών του προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτ. 

O Gamson (1992), καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Boston College, διακρίνει τρεις 

διαφορετικές πηγές πληροφόρησης που αξιοποιούν οι άνθρωποι για να κατανοήσουν 

τη λειτουργία της πολιτικής: τον λόγο των ΜΜΕ, την εµπειρική γνώση και τη λαϊκή 
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σοφία. Οι τηλεοπτικές σειρές και οι ταινίες για την πολιτική συγκροτούν µια πλούσια 

πηγή πληροφόρησης, η οποία συνδυάζει στοιχεία τόσο από τον λόγο των ΜΜΕ, όσο 

και από την εµπειρική γνώση και τη λαϊκή σοφία (van Zoonen, 2007). 

Η πολιτικά φορτισµένη τηλεόραση παρέχει τη βάση της νοµοθετικής γνώσης για τον 

θεατή και σίγουρα, επηρεάζει τις πεποιθήσεις του προς την πολιτική. Οι σειρές αυτές 

παρουσιάζουν µια, αντιληπτά ρεαλιστική, µακιαβελική παράδοση του νοµοθετικού 

συστήµατος. Μέσα όµως, από την πρωτόγνωρη αγάπη των Αµερικανών για το 

«House of Cards», διατηρήθηκε µεν η ιδέα ότι η πολιτική µέσα από στις σειρές είναι 

απίστευτα σκληρή, ασκεί δε ένα πολύ ξεκάθαρο, νικηφόρο σύστηµα. Μέσα σε µία 

δραµατοποιηµένη πολιτική µυθοπλασία και µε την διαφορετική σχέση που 

δηµιουργείται µεταξύ όλων των χαρακτήρων, µπορεί ίσως, κανείς να κατανοήσει τον 

τρόπο, µε τον οποίο χρησιµοποιείται η εξουσία.  

Διότι η εξουσία είναι πολύπλοκη και βαθιά άυλη, αλλά ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά 

πραγµατικό στοιχείο στην καθηµερινή ζωή, ειδικά στις πολιτικές αρένες (Connolly 

2001). Ως εκ τούτου, είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν την 

εξουσία κάθε µέρα, µέσα σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε τις κοινωνικές 

σχέσεις που έχουν καθιερωθεί, είτε πρόκειται για γονέα-παιδί, εργοδότη-υπάλληλο ή 

ακόµη και ανάµεσα σε συζύγους. Ωστόσο, η έννοια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη 

να οριστεί. 

Η αναπαράσταση της πολιτικής µέσα από την τηλεοπτική µυθοπλασία προσφέρει µια 

διεισδυτική µατιά στο παρασκήνιο της πολιτικής διαδικασίας. Όπως αναφέρει η 

γλωσσολόγος Wodak, παρατηρείται µια αλλοίωση των ορίων στην πολιτική ανάµεσα 

στην πραγµατικότητα και τη µυθοπλασία, την πληροφορία και τη διασκέδαση, ως 

προς τις αντιλήψεις για την καθηµερινή ζωή των πολιτικών, την ιδιωτική τους ζωή, 

τους συµβούλους τους, τα σκάνδαλα και τις συγκρούσεις και την επίλυσή τους 

(Challen 2001, Crawley 2006, Parry-Giles 2006). Μέσα από το νέο είδους της 

πολ ι τ ι κο - δ ι ασκ έ δαση ς ( H o l l y 2 0 0 8 , R i c h a r d s o n 2 0 0 6 ) κα ι τ η ς 

«µυθοπλαστικοποίησης» της πολιτικής (Wodak 2011), µετασχηµατίζονται οι 

αντιλήψεις του κοινού για την πολιτική. Η καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Erasmus 

University, Van Zoonen (2007) υπογραµµίζει ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες και οι 
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τηλεοπτικές σειρές για την αµερικάνικη πολιτική σκηνή επιτρέπουν στο κοινό να 

µάθει για την πολιτική, να αναπτύξει την κριτική του σκέψη και να εκτεθεί σε 

διαφορετικές πολιτικές καταστάσεις και πρακτικές. Η µυθοπλασία χρησιµοποιεί την 

πολιτική αφήγηση, για να συνεργαστεί µε το κοινό, απεικονίζοντας µια 

δραµατοποιηµένη πραγµατικότητα. Κινηµατογράφος και τηλεόραση συνδέουν µια 

αφήγηση µε πραγµατικές εµπειρίες του ακροατηρίου. Όταν σε µία σειρά, ένα 

πρόσωπο της πολιτικής προτάσσει τα κοµµατικά και προσωπικά του συµφέροντα, 

παρά αυτά των ψηφοφόρων του και του έθνους, ένας θεατής κάνει τη ρεαλιστική 

σύνδεση µε την κυβέρνησή του. Οι ενέργειες ενός πολιτικού γίνονται πιο κατανοητές 

µέσω µιας οικείας αφήγησης, που µπορεί να συνδεθεί µε τον θεατή (Van Zoonen & 

Wring 2012). 

Η εικόνα της εξουσίας και της πολιτικής, έτσι όπως αναπαριστάται σε σειρές όπως το 

«House of Cards», αποτελεί αντικείµενο µελέτης για τον καθηγητή (µέσων και 

επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Κοπεγχάγης) Bondebjerg (2014). Συγκεκριµένα, 

εξετάζει τη «µεσοποίηση» (mediatisation) της πολιτικής µέσω της αναπαράστασής 

της σε σύγχρονες δραµατοποιηµένες πολιτικές σειρές. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

«µεσοποίησης», τα ΜΜΕ διαµορφώνουν και πλαισιώνουν τις διαδικασίες και το λόγο 

της πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και την κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας 

πραγµατοποιείται η επικοινωνία. Ο Bondebjerg (2014) περιγράφει την αφηγηµατική 

και θεµατική δοµή πολιτικών σειρών, σε άµεση σχέση µε τα µοντέλα που 

παρουσιάζονται για τη σύγχρονη, «µεσοποιηµένη» δηµόσια σφαίρα και τις 

εντατικοποιηµένες σχέσεις ανάµεσα στο προσκήνιο, το παρασκήνιο και το βαθύ 

παρασκήνιο στις τρεις σφαίρες: πολιτική/κοινοβούλιο, ΜΜΕ και οικογενειακή/

κοινωνική ζωή. Με άλλα λόγια, µέσα από σειρές όπως το «House of Cards» 

αναδεικνύεται µια ακτινογραφία της πολιτικής στις σύγχρονες δηµοκρατίες, 

εστιάζοντας στα παιχνίδια εξουσίας και στρατηγικής, στα οποία τα ΜΜΕ 

εµπλέκονται, ενώ την ίδια στιγµή προσπαθούν να τα αποκαλύψουν. 

Τέλος, µέσα σε διάφορες ταινίες και σειρές του Netflix, εντοπίζεται µε διαφορετικό 

τρόπο η αφήγηση του πολέµου και της τροµοκρατίας. Η αφήγηση του πολέµου και 

της τροµοκρατίας, µέχρι στιγµής, απεικονίζονταν µε συγκεκριµένες µεθόδους, οι 

οποίες είχαν σαφείς επιρροές από τον οριενταλισµό. Οι αρχές δηµιούργησαν µία νέα 
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κοινωνική πραγµατικότητα, στην οποία η τροµοκρατία απειλεί να καταστρέψει τα 

σηµαντικότερα αγαθά στη ζωή του Δυτικού πολίτη. Αυτές οι αφηγήσεις, επιτελούσαν 

κάθε φορά διαφορετικές σκοπιµότητες, όπως για παράδειγµα παρουσίαζαν ως 

νοµιµότυπη και αποδεκτή την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, µε σκοπό να δώσουν 

δύναµη στις αρχές, να τις παρέχουν προστασία από την κριτική, να κρατήσουν 

πειθαρχηµένη την κοινή γνώµη, αποτρέποντας διαδηλώσεις ή διαφωνίες και να 

συσπειρώσουν την εθνική ενότητα, ενισχύοντας το αίσθηµα της εθνικής ταυτότητας 

(Jackson 2005). Αφηγήσεις αντιτροµοκρατίας, εντοπίζονται σε διάφορες ταινίες και 

σειρές που είναι διαθέσιµες στο Netflix, όπως για παράδειγµα στη σειρά «Collateral», 

η οποία αντιστρέφει τους ρόλους στο δίπολο «καλός Δυτικός πολίτης-κακός 

Μουσουλµάνος» και ασκεί κριτική στον τρόπο, µε τον οποίο χειρίζεται το 

προσφυγικό ζήτηµα η βρετανική κυβέρνηση. Ακόµα και στο «Homeland», 

εµφανίζεται κάποιου είδους πλουραλισµού και πολυφωνίας, ασκώντας µικρή κριτική 

στο σύστηµα. 

Η Netflix, µέχρι στιγµής, έχει αρνηθεί να σχολιάσει οποιαδήποτε από τις αντιδράσεις 

που αντιµετωπίζει κάποιο από τα διεθνή της προγράµµατα. Και παρόλο που έχει 

κατηγορηθεί ως µέσο πολιτικής αριστεράς ή ως ένα µέσο ελέγχου του µυαλού, αυτές 

οι µικρές διαµάχες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µπορεί να µην λειτουργούν τόσο 

αρνητικά. Αντίθετα, παρουσιάζουν µία πιο φιλελεύθερη και ανοιχτόµυαλη ιδεολογία. 
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3.2 Πολιτιστική διάσταση του Netflix: 

Τα µέσα ενηµέρωσης κατά γενική παραδοχή, συνιστούν θεσµούς που διαµεσολαβούν 

µεταξύ της προσωπικής εµπειρίας, της αντίληψης που έχουµε για τον κόσµο γύρω 

µας και της πραγµατικότητας. Κατέχουν δηλαδή µια θέση µεταξύ των ατόµων και 

των γεγονότων της κοινωνικής πραγµατικότητας. Τα µέσα χρησιµεύουν ως «φόρουµ» 

για την οικοδόµηση κοινότητας, ενθαρρύνοντας τους διαλόγους ανάµεσα σε 

γειτονιές, εκκλησίες και άλλα ιδρύµατα που διαχωρίζονται από το κράτος και τις 

δυνάµεις της αγοράς. Ο στόχος αυτού του διευκολυντικού ρόλου, είναι να προωθηθεί 

ο πλουραλισµός, ο οποίος αποτελεί θεµελιώδη ανάγκη και ιδανικό για µια 

λειτουργική δηµοκρατία (Christians et al. 2009). 

Ο διευκολυντικός ρόλος σχετίζεται µε τη θεωρία της κοινωνικής υπευθυνότητας, η 

οποία βασίζεται σε ένα κοινοτικό µοντέλο που επιδιώκει τη δικαιοσύνη, τη διαθήκη 

και την ενδυνάµωση, µε τελικό στόχο τον κοινωνικό µετασχηµατισµό  (Christians, 

Ferré, and Fackler 1993). Ένα σύστηµα µέσων που βασίζεται στην κοινωνική 

υπευθυνότητα, βασίζεται στην ιδέα ότι η ελεύθερη έκφραση, είναι µια θετική 

ελευθερία ή µια ελευθερία ώστε κάποιος να προβεί σε κάποια ενέργεια (Berlin 2002). 

Η έκφραση δεν αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα, αλλά αντίθετα ένα δικαίωµα, το 

οποίο χορηγείται για να για να γίνει µια ηθικά καλή πράξη της, εξυπηρετώντας το 

κοινό (Nerone 1995). 

Σύµφωνα µε την θεωρία της κοινωνικής υπευθυνότητας, τα µέσα ενηµέρωσης έχουν 

νόηµα µόνο από πλευράς κοινού και δηµόσιας ζωής  (Christians, Ferré, and Fackler 

1993). Εάν τα µέσα αποτυγχάνουν στα πλαίσια του κανονιστικού τους ρόλου να είναι 

κοινωνικά υπεύθυνα, τότε η κοινωνία, (στην οποία ανήκουν πιθανότατα), επίσης, θα 

αποτύχει. Οµοίως, αν τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά συστήµατα 

αποτυγχάνουν, τότε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν θα είναι σε θέση να 

εκπληρώσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία. 

Υπάρχει µια ηθική διαφορά µεταξύ των ειδήσεων και των µέσων ψυχαγωγίας και τα 

ηθικά πρότυπα για τα προγράµµατα ψυχαγωγίας είναι λιγότερο κωδικοποιηµένα, σε 

σύγκριση µε τα µέσα ενηµέρωσης  (Cenite 2009). Ωστόσο, τα όρια µεταξύ των 
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ειδήσεων και των προγραµµάτων ψυχαγωγίας εξαλείφονται γρήγορα. Όλες οι 

λογοµαχίες της ελεύθερης αγοράς, που έχουν λάβει χώρα στις παραδοσιακές ειδήσεις, 

κρίνεται επιτακτική ανάγκη τώρα να εφαρµόζονται εξίσου και στα προγράµµατα 

ψυχαγωγίας (Christians et al., 2005, 240). Κατά συνέπεια, οι ειδικοί στα θέµατα 

ηθικής των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, διερευνούν όλο και περισσότερο τις ηθικές 

συνέπειες της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας (Wilkins 2012), για παράδειγµα, το 

βαθµό στον οποίο ο κινηµατογράφος και η τηλεόραση, ασχολούνται µε στερεότυπα 

και ρόλους, όσον αφορά το φύλο και την εκπροσώπησή του. Οι ηθικοί υποστηρίζουν 

ότι οι απεικονίσεις της ψυχαγωγίας οφείλουν να εξυπηρετούν ένα υπερισχύον 

δηµόσιο συµφέρον, εάν υπάρχουν προβλέψιµες και ουσιαστικές αρνητικές συνέπειες 

για αυτές τις απεικονίσεις (Cenite 2009). 

Η Netflix πρωτοστατεί στην τηλεοπτική επανάσταση. Μέσα σε αυτήν την 

επανάσταση, οι τηλεοπτικές αυτές παραγωγές, έχουν περιγραφεί ως πρωτοποριακές, 

ποικίλες και αναζωογονητικές, µεταξύ πολλών άλλων ευφηµιών.  Παρόλο που αυτές 

οι τηλεοπτικές παραγωγές έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές από τους θεατές και τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, υπάρχει µια σηµαντική ανάγκη να αµφισβητηθεί το 

περιεχόµενο αυτών των εµφανίσεων, σε σχέση τόσο µε την κληρονοµιά του 

κινηµατογραφικού και τηλεοπτικού φυλετικού αποκλεισµού, όσο και µε το 

φαινόµενο whitewashing.  1

Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τη σύγχρονη εποχή, στην οποία παράγεται ένας 

τέτοιος προγραµµατισµός, την ίδια στιγµή που αυξάνεται όλο και περισσότερο η 

φυλετική ανισότητα, σε συνδυασµό µε µια αυξανόµενη δέσµευση σε µια µετα-

φυλετική ή «έγχρωµη-τυφλή» µάντρα. Ένα τέτοιο υπόβαθρο προτρέπει τους 

µελετητές να εξετάσουν προσεκτικά τα θέµατα που σχετίζονται µε τη φυλετική 

διαφορά και την ποικιλοµορφία στο πλαίσιο των παραγωγών του Netflix. Οι 

φυλετικοποιηµένες αναπαραστάσεις υπάρχουν µέσα στις ευρύτερες κοινωνικές δοµές, 

οι οποίες διαµορφώνουν τους ιδεολογικούς µηχανισµούς, µέσω των οποίων συνδέεται 

η έννοια µε το ανθρώπινο είδος.  

 Το whitewashing είναι το φαινόµενο, κατά το οποίο ένας λευκός ηθοποιός, υποδύεται έναν 1

χαρακτήρα από την Ασία, ή την Αφρική. 
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Γιατί αυτές οι φυλετικές έννοιες, που αντανακλούν την λευκή «ανωτερότητα» και την 

«ετερότητα» των ανθρώπων όσον αφορά το χρώµα, απορροφώνται εύκολα στις 

κυρίαρχες λευκές κοινωνικές φαντασιώσεις. Και όχι µόνο αυτές οι έννοιες είναι 

ελκυστικές για τους λευκούς, αλλά χρησιµοποιούνται, επίσης, για να διατηρήσουν τις 

κυρίαρχες δοµές της ανισότητας. Δεδοµένου ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι 

ένας από τους πρωταρχικούς κοινωνικούς θεσµούς που διαδίδουν πληροφορίες, η 

µελέτη των αναπαραστάσεων των ανθρώπων, όσον αφορά το χρώµα, στα µέσα 

ενηµέρωσης, επικουρεί στο να παρατηρήσουµε πώς αυτές οι φυλετικές έννοιες 

κωδικοποιούνται σε «κοινές νοητικές» κατανοήσεις της φυλής. Αυτό το κεφάλαιο 

λοιπόν, θα εξετάσει κριτικά τα ζητήµατα φυλετικής ποικιλοµορφίας σε δηµοφιλείς 

τηλεοπτικές σειρές της Netflix.  

Μέσα από διάφορες σειρές της Netflix, παρατηρούνται διάφορα στοιχεία που 

αναδεικνύουν την διαφορετικότητα και τις κυρίαρχες φυλετικές αντιλήψεις που 

επικρατούν στην εποχή µας. Για παράδειγµα, οι «µαύροι» χαρακτήρες 

αντιπροσωπεύουν µια πληθώρα πολιτιστικών και φυλετικών στερεοτύπων, αλλά και 

ιδέες οµοιογένειας και ιδιαιτερότητας. Οι «µαύροι» άνδρες, λόγου χάρη, ως εκ 

φύσεως, παρουσιάζονται επιρρεπείς στην εγκληµατική δραστηριότητα και στην 

καταστροφή της γυναικείας αθωότητας, ή σε διάφορες σειρές παρουσιάζονται οι 

προτιµήσεις, όσον αφορά στο φαγητό και στη γενικότερη κατανάλωση τροφίµων.  Η 

διαµόρφωση των «µαύρων» χαρακτήρων δεν είναι µόνο µια αντανάκλαση της 

φυλετικής αφήγησης που υπάρχει στην κοινωνία µας, αλλά ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται ο «λευκός» χαρακτήρας ως ανώτερος.  

Αυτή η ανοµοιογένεια µεταξύ του λευκού πρωταγωνιστικού χαρακτήρα και των 

έγχρωµων χαρακτήρων εκπροσωπεί την ιδεολογία της λευκής υπεροχής, καθώς και 

εκείνο που ο καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Connecticut, Hughey 

(2014) αναφέρεται ως «λευκός σωτήρας». Εκτός από τους «µαύρους» χαρακτήρες, 

και άλλες «µη λευκές» φυλετικές οµάδες εκπροσωπούνται µε εξίσου επιβλαβή 

στερεότυπα. Οι Λατίνες γυναίκες, για παράδειγµα αντικατοπτρίζονται ως µη υγιεινά 

µητρικά πρότυπα. Οι Λατινοαµερικανικές απεικονίσεις στις σειρές, όπως και αυτές 

των «µαύρων» χαρακτήρων, επαναλαµβάνουν τις φυλετικές αλληγορίες που 
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αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες φυλετικές ιδεολογίες της εποχής µας. Με άλλα λόγια, 

οι ρατσιστικές απεικονίσεις στις παραγωγές του Netflix, καθώς και σε άλλα µέσα 

ενηµέρωσης, απαρτίζουν θεµιτές, υλικές ανισότητες, που χωρίζονται σε φυλετικές 

γραµµές.  Μια σειρά της Netflix δεν θα ενηµερώσει άµεσα για όλες τις ρατσιστικές 

ενέργειες που έγιναν εναντίον των Λατινοαµερικανών γυναικών, αλλά αποτελεί 

µέρος της διατήρησης της ευρύτερης κατασκευής τους ως κατώτερων µητέρων, σε 

αντίθεση µε τις λευκές γυναίκες. 

Στο πλαίσιο της επιρροής των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, όχι µόνο στις φυλετικές 

ιδεολογίες, αλλά και στον ρατσισµό, οφείλουµε να εξετάσουµε εάν η 

«ποικιλοµορφία» στις παραστάσεις, µεταφράζεται ως αλλαγή της κοινωνικής 

ανισότητας. Αν και το επιχείρηµα ότι οι απεικονίσεις των µέσων ενηµέρωσης 

διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του ρατσισµού, αυτό το επιχείρηµα 

θα µπορούσε να επεκταθεί για να ισχυρισθεί ότι η απλή παρουσίαση ενός 

διαφορετικού cast σε µια σειρά θα µπορούσε να βελτιώσει τις απόψεις για την 

ποικιλοµορφία. Αυτό όµως δεν είναι τόσο απλό. Όπως φαίνεται, ακόµα και όταν µια 

σειρά έχει διαφορετικό cast, οι φυλετικές έννοιες των έγχρωµων χαρακτήρων 

εξακολουθούν να αναπαράγουν την ανισότητα και τα ρατσιστικά στερεότυπα (Bianca 

Gonzalez-Sobrino, Emma González-Lesser and Matthew W. Hughey 2018). 

Οι γυναίκες, από την άλλη, τηλεοπτικά, αντιµετωπίζονταν σχεδόν πάντα, 

στερεοτυπικά. Στη σηµερινή τηλεοπτική εποχή, οι γυναίκες στις σειρές, 

απεικονίζονται ως επαγγελµατίες καριερίστες, µέσα σε έναν αντρικό κόσµο, σαν µια 

προσπάθεια να ανατρέψουν το παραδοσιακό, θηλυκό σινεµά. Όλες αυτές οι σειρές 

συνέβαλαν στο σχηµατισµό ενός ετερογενούς µοντέλου, µέσα στο οποίο προτάθηκε 

ένα νέο τηλεοπτικό προϊόν, µε τη δυνατότητα να ανατρέψει τα παλαιά στερεότυπα. 

Ωστόσο, ακόµη και οι τηλεοπτικές εκποµπές, που επιχειρούν να σπάσουν το 

στερεότυπο καλούπι του είδους, τείνουν να τοποθετούν θηλυκούς χαρακτήρες µέσα 

στα γενικά πατριαρχικά σχήµατα (Dow 1990, Goodstein 1992, Butler 1993). 

Επιπλέον, µε επίκεντρο τις σχέσεις των γυναικών µε τους άνδρες, τέτοιες εκποµπές 

υπονοµεύουν τη σηµασία της γυναικείας κοινότητας, υποθέτοντας ότι οι σχέσεις µε 
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τους άνδρες τελικά, έχουν τη µεγαλύτερη σηµασία στη ζωή των γυναικών (Tuchman 

1978).  

Οι δηµιουργοί οποιασδήποτε τηλεοπτικής σειράς έχουν µια ηθική υποχρέωση στο 

κοινό τους, να είναι κοινωνικά υπεύθυνοι. Ψυχαγωγικές απεικονίσεις, είτε σε ταινίες, 

είτε στην τηλεόραση, τα δράµατα ή οι κωµικές σειρές, έχουν υποχρέωση να 

εξυπηρετούν το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, εάν υπάρχουν προβλέψιµες και 

σηµαντικές αρνητικές συνέπειες για αυτές τις απεικονίσεις. Σεξιστικές απεικονίσεις, 

µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις αντιλήψεις των θεατών (Cenite 2009). 

Οι ασυµµετρίες του φύλου και της φυλής, έχουν αντιστραφεί σε ορισµένα από τα 

τηλεοπτικά προγράµµατα, δηµιουργώντας ένα νέο προϊόν, το οποίο αποτελεί 

αντικείµενο µιας ενδιαφέρουσας διακειµενικής (και όχι διαγλωσσικής) διαδικασίας 

µεταφοράς. Το Netflix εργάζεται ειδικά, για να προωθήσει την ιδέα ότι οι σειρές 

συνεχούς ροής, θα µπορούσαν να αναζωογονήσουν αίσθηση της συλλογικότητας, 

µέσω της επικύρωσης του στιγµιαίου τρόπου λειτουργίας.  Υποστηρίζοντας αυτές τις 

πρακτικές συλλογικής παρακολουθήσεως, προκύπτει η υπόθεση ότι το ανώτατο 

προφίλ της Netflix φέρνει στο προσκήνιο το ζήτηµα ότι αξίζει έντονο έλεγχο και 

προσοχή. Αυτή η περιγραφή της στιγµιαίας συλλογικής τηλεοπτικής προβολής 

αναστρέφει τις µακρόχρονες αρνητικές συσχετίσεις µε τον τηλεοπτικό 

προγραµµατισµό. 

Στο Netflix, παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά φεµινιστικά ντοκιµαντέρ, κάτι που 

γίνεται ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο. Η συλλογή ντοκιµαντέρ της Netflix περιλαµβάνει 

βιογραφικές ταινίες µέχρι και ερευνητικές κινηµατογραφικές ταινίες και φεµινιστικά 

ντοκιµαντέρ. Ντοκιµαντέρ που ασχολούνται µε την ιστορία του φεµινισµού ή 

ντοκιµαντέρ, τα οποία ασχολούνται µε τις σύγχρονες αδικίες και τα σηµερινά 

πολιτικά γεγονότα που αφορούν τις γυναίκες σε όλο τον κόσµο. 
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3.3 Κοινωνική διάσταση του Netflix: 

Η «γραµµική τηλεόραση» λειτουργούσε ως ένας περιορισµός που ήταν 

ασυµβίβαστος µε τα απασχοληµένα χρονοδιαγράµµατα των θεατών, το «binge-

watching» θεωρείται το πλέον φυσιολογικό. Από τα µικρά παιδιά µέχρι και τους 

έφηβους, οι τηλεθεατές έχουν σήµερα προσδοκίες ότι κάθε επεισόδιο οποιασδήποτε 

σειράς, είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή. Δεν γνωρίζουν έναν κόσµο, όπου έπρεπε να 

περιµένουν ένα πρόγραµµα. 

Το Netflix έχει διχάσει την κοινή γνώµη. Από τη µία, πολλοί άνθρωποι του 

κινηµατογράφου, όπως ο διάσηµος σκηνοθέτης Steven Spielberg, έχουν κινηθεί 

εναντίον του Netflix, διότι θεωρούν πως βλάπτει τον κόσµο του κινηµατογράφου. 

Από την άλλη το ίδιο το Netflix, απαντάει πως νοιάζεται τον κινηµατογράφο, αλλά 

πάνω από όλα τον θεατή, ο οποίος µπορεί να µην έχει χρήµατα για να πάει στον 

κινηµατογράφο, ή ακόµα, η χώρα ή πόλη στην οποία ζει, ενδέχεται να µην έχει καν 

κινηµατογράφο. Όπως και να έχει, σίγουρα το Netflix, απασχολεί και ψυχαγωγεί 

µεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού. 

Ειδικά, η νέα γενιά έχει πλαισιώσει την καθηµερινότητά της, γύρω από τις υπηρεσίες 

συνδροµητικής τηλεόρασης. Τα τελευταία χρόνια, οι «µαραθώνιοι σειρών» έχουν 

γίνει µια αγαπηµένη και συχνή συνήθεια, ειδικά για το νεανικό κοινό. Η αλλαγή αυτή 

στη διάθεση του τηλεοπτικού προϊόντος έχει άµεση επίδραση στην κατανάλωσή του.  

Οι αρνητικές συνειδητοποιήσεις της χρήσης του «binge-watching», συνδέονται µε 

τους ηθικούς πανικούς της νεολαίας, των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης και των 

αρνητικών επιπτώσεων στους νέους, οι οποίοι έρχονται αντιµέτωποι σταθερά µε 

φανταστικές προβολές, µελοδράµατα, καθώς και τηλεοπτικές παραστάσεις που 

απεικονίζουν σεξ και βία. Άµεση συνάφεια µε την παραπάνω διατύπωση αποτελεί το 

γεγονός ότι, πολλές από τις παραστάσεις που προβάλλονται στο Netflix, επηρεάζουν 

σηµαντικά το τηλεοπτικό κοινό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, αποτελεί το 

λεγόµενο «Bird Box Challenge». Το «Bird Box», είναι µία από τις ταινίες-παραγωγές 

της Netflix, που κυκλοφόρησε το Δεκέµβριο του 2018. Στην οµώνυµη ταινία, οι 

πρωταγωνιστές για να επιζήσουν έπρεπε να έχουν δεµένα µόνιµα τα µάτια τους. Αυτό 

είχε τόσο µεγάλη απήχηση στο κοινό, ώστε να δηµοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο 

 
 47



στα social media, φορώντας και κυκλοφορώντας µε δεµένα τα µάτια τους. Αυτή η 

«πρόκληση» ανησύχησε αρκετά ακόµα και το ίδιο το Netflix, το οποίο µάλιστα 

προέβη σε δήλωση, στην οποία παρακαλούσε το κοινό να σταµατήσει αυτήν την 

«πρόκληση», για να µην κινδυνεύσει η υγεία κανενός (Kooser 2019). 

Ακόµα, ας µην παραλείψουµε το γεγονός ότι πολλοί serial killers, που έχουν 

προβληθεί µέσα από ταινίες και σειρές, έχουν ειδωλοποιηθεί, ηρωποιηθεί και 

αγαπηθεί, πλέον, από το κοινό. Η προβολή στα ΜΜΕ και η ένταξη των serial killers 

στην µυθοπλασία και την ποπ κουλτούρα δεν δηµιουργεί εύκολα µιµητές, δηµιουργεί 

όµως οπαδούς, εξιδανικεύοντας, κάπως, αποτρόπαιες πράξεις και σε κάθε περίπτωση, 

δίνοντας χώρο και χρόνο να διαδοθούν. Οι διάσηµοι σειριακοί δολοφόνοι, σύµφωνα 

µε την δοκιµιογράφο Julia Ingalls, είναι κάτι περισσότερο από το άθροισµα των 

εγκληµάτων τους, πάντοτε δηλαδή, αντιπροσωπεύουν την ιδιαίτερη πολιτισµική 

στιγµή, στην οποία τοποθετείται η εποχή τους. Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη 

ανάγκη να κατανοήσουµε αυτή τη βία και να τη µετρήσουµε µε τους εσωτερικούς 

µηχανισµούς µας, ξυπνάει όλη την περιέργειά µας και αναταράσσει και άλλα 

πρωταρχικά συναισθήµατά µας, όπως τον φόβο, την επιθυµία και τον θυµό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι έφηβοι που συµµετείχαν στο ακροατήριο, θα τολµούσαµε να 

υποστηρίξουµε πως είναι αγνωστικιστές, όσον αφορά στο τι πραγµατικά 

παρακολουθούν. Εντούτοις, είναι πολύ επιλεκτικοί, όσον αφορά τον ποιοτικό 

προγραµµατισµό. Γι’ αυτό το Netflix κερδίζει τους πολέµους περιεχοµένου, 

δηµιουργώντας παραστάσεις που είναι κινηµατογραφικά ενδιαφέρουσες, µε 

πολύπλοκες αφηγήσεις, επιτακτικούς χαρακτήρες, για να κρατήσει το κοινό 

αγκιστρωµένο, επεισόδιο µετά από επεισόδιο, σεζόν µετά από σεζόν. 

Ταυτόχρονα, οι προτιµήσεις των νέων καταναλωτών και οι πρακτικές των µέσων 

ενηµέρωσης επηρεάζουν το τηλεοπτικό πρόγραµµα σχεδιασµού και διανοµής σε 

µεγάλο βαθµό, καθώς και τις πλατφόρµες βίντεο, κατά παραγγελία, τις παραγωγές και 

τις προσφορές. Ως αποτέλεσµα αυτών, στην εποχή των «binge-media», οι θεατές 

όλων των ηλικιών εκτίθενται σε όλο και πιο συγκαλυµµένη και προσεκτικά 

ενσωµατωµένη διαφήµιση. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη για 

το κοινό η διάκριση του περιεχοµένου της τηλεόρασης, από ένα µήνυµα µάρκετινγκ. 
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Ως άµεσο αποτέλεσµα αυτής της διατύπωσης, οι χρήστες, εµφανίζουν 

αυτοκαταστροφικές τάσεις και εξάρτηση από τα ΜΜΕ.  

Το «binge-watching», από την άλλη πλευρά όµως, δηµιουργεί ευκαιρίες στη νέα 

γενιά για κοινωνική ένταξη, συµµετέχοντας στην πολιτιστική συνοµιλητική ροή. Οι 

τηλεοπτικές εκποµπές δεν παρέχουν µόνο µια µονόπλευρη σχέση, αλλά µπορούν 

επίσης να συµβάλουν στην τόνωση πραγµατικών σχέσεων, δίνοντας στους 

ανθρώπους θέµατα για να συζητήσουν. Το φαινόµενο Netflix είναι αρκετά δηµοφιλές 

φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά, βιώνοντας πολιτιστικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

και πολιτιστικές παραγωγές. Παρόλα αυτά, εµπνέει και το φαινόµενο του 

«FOMO» (fear of missing out), του φόβου δηλαδή της έλλειψης, κάτι το οποίο, όπως 

δηλώθηκε και παραπάνω, δηµιουργεί εξάρτηση (Sidneyve 2014).  Διότι στην εποχή 

που κυριαρχούν τα social media, ο τηλεθεατής θέλει να νιώσει ότι παρακολουθεί µαζί 

µε τους άλλους αυτά που είναι της µόδας, χωρίς να µένει πίσω. 

Άνθρωποι που περνούν όλη τη νύχτα ή το Σαββατοκύριακο, παρακολουθώντας µια 

εκποµπή, είναι συνήθως κουρασµένοι όταν επιστρέφουν στην εργασία ή στο σχολείο. 

Ενδέχεται ακόµα, να έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών, 

ενώ µπορεί να εµφανίσουν ένα αίσθηµα εξάντλησης, το οποίο προέρχεται από τις 

πολλές ώρες στον υπολογιστή ή την τηλεοπτική οθόνη. Παρά τις συνέπειες αυτές, οι 

άνθρωποι συχνά καυχιούνται για τις συνήθειες µαζικής παρακολούθησης. Στον 

σηµερινό πολιτισµό είναι σχεδόν µια συνήθεια που αντιµετωπίζεται σαν γιορτή 

(Giuffre 2013). 

Με την ελευθερία να παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράµµατα ανά πάσα στιγµή, η 

ψευδαίσθηση ότι όλοι κάποτε παρακολουθούσαν µαζί µία εκποµπή, αργά 

εξαφανίστηκε. Η βελτίωση των τεχνολογιών προβολής και η αυξανόµενη 

διαθεσιµότητα τηλεοπτικών εκποµπών, σήµαινε ότι η κοινωνική τηλεοπτική εµπειρία 

κινδύνευε να αντικατασταθεί από µια βαθιά ιδιωτική. Όπως έχουν επισηµάνει πολλοί 

παρατηρητές, το «binge-watching» υποδηλώνει έλλειψη ελέγχου, οδηγεί σε εθισµό 

και συχνά συνδέεται µε αντικοινωνικές, ανθυγιεινές συµπεριφορές. Μάλιστα, έχουν 

διεξαχθεί διαβόητες επιστηµονικές µελέτες, που συνδέουν την πρακτική του «binge-

watching», µε την κατάθλιψη και τη µοναξιά, ενώ άλλες την έχουν συσχετίσει µε 

 
 49



κακή σωµατική υγεία (Wallenstein 2015). Από την άλλη πλευρά βέβαια, µπορεί να 

χρησιµεύσει ως µια ακόµη καλύτερη απόσπαση της προσοχής από τα αρνητικά 

συναισθήµατα, δεδοµένου ότι µπορεί να πάρει πολύ χρόνο.  Εάν ένα άτοµο βιώνει µία 

δύσκολη κατάσταση, µπορεί να αποσπάσει τον εαυτό του, παρακολουθώντας 

συνεχώς µια τηλεοπτική σειρά. 

H υπερβολική χρήση του Netflix συνεπώς, οδηγεί σε ζητήµατα όπως στέρηση ύπνου, 

αύξηση του σωµατικού βάρους, ορµονική ανισορροπία και ελαφρές εγκεφαλικές 

βλάβες, οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 

προβλήµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας.  (Linville 2013). 

Επίσης, υπάρχουν και οι κοινωνικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του Netflix. 

Ακόµα κι αν µπορούµε να περάσουµε πολλές ευχάριστες ώρες, παρακολουθώντας 

περιεχόµενο µε τους φίλους και την οικογένειά µας, επηρεάζεται η ανάπτυξη και η 

πρακτική των καθηµερινών κοινωνικών, διαδραστικών και ακόµη και πρακτικών 

δεξιοτήτων µας. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή διακοπή των σχέσεων, ενώ 

µειώνεται η ικανότητα να σχηµατίζονται νέες σχέσεις ή υγιεινές αλληλεπιδράσεις. 

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το Netflix αναγκάζει τις βιοµηχανίες ψυχαγωγίας και 

τεχνολογίας να αναθεωρήσουν τον τρόπο, µε τον οποίο δηµιουργούν τα προϊόντα 

τους, για να ικανοποιήσουν τις µοναδικές ανάγκες του εικοστού πρώτου αιώνα και 

αυτό είναι προς το συµφέρον µας. Ωστόσο, το «binge-watching» οδηγεί, επίσης, σε 

αυξηµένες ανησυχίες για την υγεία και την κοινωνία, που θα µπορούσαν να έχουν 

αρνητική µακροπρόθεσµη επίδραση σε διάφορες πτυχές της ευρύτερης ζωής και 

ανάπτυξης. 

Αυτές οι πρακτικές κατανάλωσης συνεχούς ροής βίντεο συνδέονται µε αυτό που ο 

καθηγητής επικοινωνίας και πολιτισµού του  Indiana University-Bloomington,Ted 

Striphas, χαρακτήρισε ως µια «κοινωνία ελεγχόµενης κατανάλωσης». Ο 

ανθρωπολόγος McCracken υποστηρίζει ακόµη, ότι η καινοτόµος τηλεοπτική 

αφήγηση προκαλεί «αυξανόµενη γνώση» στο ακροατήριό της, ένας ισχυρισµός που 

υπενθύµισε την κεντρική διατριβή του Steven Johnson ότι η τηλεόραση έκανε το 

κοινό πιο «έξυπνο». Το «bingeing», συχνά χαρακτηρίζεται, όχι ως παθητική 
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δραστηριότητα, αλλά και µία δραστηριότητα που είναι ευθυγραµµισµένη µε τις 

ενεργές πρακτικές προβολής. Είναι λοιπόν, µία δραστηριότητα που αξιοποιείται ως 

ένας τρόπος διαχείρισης του χρόνου µπροστά από την τηλεόραση. Συνεπώς, αντί ο 

θεατής να υποκύπτει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα, επιλέγει αυτό που δε θα του 

καταλάβει µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

Β’ Ερευνητικό µέρος: 
Κεφάλαιο 4ο: 

4.1 Αναγκαιότητα της έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα: 

Οι µεταβολές που λαµβάνουν χώρα στο τηλεοπτικό πεδίο και στις συνήθειες του 

τηλεοπτικού κοινού, επηρεάζουν άµεσα τις θεωρίες και τις µεθόδους της έρευνας 

κοινού (audience research) και των µελετών πρόσληψης (reception studies). Αυτό έχει 

ως άµεση συνέπεια τον επαναπροσδιορισµό αυτών των θεωριών και των µεθόδων, 

σύµφωνα µε τα πλαίσια του νέου µιντιακού περιβάλλοντος και σύµφωνα µε τα µέσα 

που προκύπτουν από τις νέες µορφές ψηφιακού γραµµατισµού που υιοθετεί το κοινό 

(Livingstone, 2004). Στο ψηφιακό περιβάλλον, η πρόκληση για τους ερευνητές δεν 

είναι να αποδείξουν ότι οι άνθρωποι είναι πλέον ενεργοί χρήστες των Μέσων, αλλά 

να διερευνήσουν τη διατήρηση µιας αφήγησης σε ένα διαφορετικό τεχνολογικό και 

κοινωνικό πλαίσιο (Das, 2011). Η αυξηµένη χρήση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς και οι διαφορετικές συνήθειες του ηλικιακά νέου κοινού στα 

διαδικτυακά περιβάλλοντα, θέτουν πρωτοφανείς προκλήσεις για τις έρευνες κοινού 

και πρόσληψης. Αυτές οι έρευνες, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι το κοινό 

πλέον µεταλλάσσεται και διαιρείται σε πολλαπλά επιµέρους κοινά (Lievrouw & 

Livingstone 2006). 

Ύστερα από τη βιβλιογραφική µελέτη και όσα περιγράφηκαν παραπάνω, σχετικά µε 

τις καινοτοµίες του Netflix και παρατηρώντας την εξέλιξή του και τη σχέση που έχει 

µε την καλωδιακή τηλεόραση, προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα: 

• Πόσο διαφέρει από την παραδοσιακή τηλεόραση; 

• Οι µορφές streaming και on-demand, άλλαξαν τον τρόπο, µε τον οποίο 

βλέπουµε τηλεόραση; 
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• Πώς επηρεάζεται η νέα γενιά; 

• Ποιες οι ενδεχόµενες επιπτώσεις και πως αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο; 

Η παρούσα µελέτη εντάσσεται στο πεδίο των µελετών κοινού και πρόσληψης, 

λαµβάνοντας υπόψη τα νέα διαδραστικά, τεχνολογικά εργαλεία και τη µετεξέλιξη 

των συνηθειών θέασης του κοινού. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να αναδείξει 

τον τρόπο, µε τον οποίο παρακολουθούµε τηλεόραση στη σηµερινή ψηφιακή εποχή, 

συνυπολογίζοντας τα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα του αγοραστικού κοινού. 

Αυτό έχει ως άµεση συνέπεια, την ενασχόληση µε τις ηλικιακές, κοινωνικές και 

οικονοµικές οµάδες, στις οποίες στοχεύει η πλατφόρµα, καθώς και µε τις απόψεις 

τους για αυτή. Συγκεκριµένα, η εύκολη πρόσβαση σε αυτού του είδους τηλεθέασης, 

έχει δηµιουργήσει το ερώτηµα εάν η συγκεκριµένη παρακολούθηση αποτελεί µία 

υγιής και καλή µορφή κατανάλωσης. Πόσο δηλαδή διαφέρει από την παραδοσιακή 

τηλεόραση και µέχρι ποιο βαθµό και µε ποιον τρόπο επηρεάζει τη νέα ελληνική 

γενιά. 

4.2 Ερευνητικές υποθέσεις: 

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα, λοιπόν, διαµορφώνονται οι εξής 

ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Οι µορφές streaming και on-demand, άλλαξαν τον τρόπο, µε τον οποίο 

βλέπουµε τηλεόραση. 

2. Το ερευνητικό δείγµα θα απορρίψει την παραδοσιακή τηλεόραση. 

3. Το δείγµα, θα παραδεχθεί ότι µέσα από την παρακολούθηση περιεχοµένου, 

τελικά η χρήση της πλατφόρµας δηµιουργεί προβλήµατα εθισµού. 

3. Περιορισµοί της έρευνας:  

➢ Μολονότι η παρούσα έρευνα απάντησε στις ερευνητικές υποθέσεις που 

τέθηκαν αρχικά, δυστυχώς, υπήρχαν περιορισµοί, καθώς το δείγµα ήταν πολύ 

µικρό, ώστε τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα να είναι 

αντιπροσωπευτικά -ή και καθολικά. 
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➢ Στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων δεν αναλύθηκαν δηµογραφικά 

στοιχεία, ούτε και έγιναν συγκρίσεις µεταξύ των δυο φύλων, διότι η διάκριση 

ανάµεσα στα δύο φύλα δεν είναι ούτε ισοµερής, ούτε ηλικιακά οµοιόµορφη 

και δεν είναι κάτι, µε το οποίο ασχολείται η εν λόγω έρευνα. 

➢ Οφείλουµε να υπογραµµίσουµε σε τυχόν µελλοντικές έρευνες, να ασχοληθούν 

µε ακόµα µεγαλύτερα δείγµατα. Η χρήση περισσότερων οµάδων εστίασης και 

προσωπικών συνεντεύξεων, ακόµα, µπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να 

εντρυφήσουν στα ενδότερα της ψυχολογίας των ατόµων αυτών και να 

εξάγουν ακόµα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Ακόµα, θα µπορούσαν 

µεταγενέστερες έρευνες, να µελετήσουν δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, 

έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το φύλο, την 

ηλικία και το γενικότερο υπόβαθρο των ερωτηθέντων. Θα ήταν σηµαντικό, 

επίσης, οι µελλοντικές έρευνες να εξετάσουν και κατά πόσο επηρεάζεται το 

τηλεοπτικό κοινό σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, µιας και πλέον κυκλοφορούν 

νέες πλατφόρµες, ενώ ταυτόχρονα η πλατφόρµα του Netflix συνεχώς 

ανανεώνει το περιεχόµενό της και τις λειτουργίες της, για να είναι 

ανταγωνιστική και για να ικανοποιεί όλο και περισσότερο τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Στο επόµενο κεφάλαιο, θα περιγραφθεί η µεθοδολογία που 

επιλέχθηκε για την εξέταση των παραπάνω ερωτηµάτων, ενώ αργότερα θα 

εξετασθούν λεπτοµερώς οι απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερευνητικά 

ερωτήµατα, βάσει της έρευνας που διεξήχθη. 

4.4 Μεθοδολογία: 

Η επιλογή του θέµατος στην συγκεκριµένη εργασία έγινε µέσα από µία σειρά 

εκλογικευµένης διαδικασίας. Το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς κρίνεται άκρως 

σηµαντικό, καθώς και η επιλογή για την συγκεκριµένη έρευνα µέσω 

ερωτηµατολογίων, που ως στόχο έχουν να αναδείξουν τις νέες µορφές τηλεθέασης. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η επαγωγική µέθοδος έρευνας, 

αναφερόµαστε σε διαπιστώσεις, µε τις οποίες µεταφερόµαστε από ένα σύνολο 

πεπερασµένων παρατηρήσεων και πειραµατικών αποτελεσµάτων σε συµπεράσµατα 

για την συγκεκριµένη πλατφόρµα. Αυτή η έρευνα συνίσταται στο ότι δεν ξεκινά 
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έχοντας ως βάση µια συγκεκριµένη θεωρία, αλλά µε τη συλλογή δεδοµένων, τα οποία 

αναλύονται και έτσι, αναδεικνύονται κοινά θέµατα και κοινές αρχές. 

Ποσοτική µέθοδος-ερωτηµατολόγιο: 

Το ερευνητικό διάβηµα της παρούσας εργασίας στηρίζεται σε ποσοτική ερευνητική 

µεθοδολογία, αξιοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα. Η ποσοτική µέθοδος 

επιλέχθηκε, διότι διασφαλίζει την αντικειµενικότητα της έρευνας και δεν είναι δυνατή 

η στρέβλωση των δεδοµένων που θα συλλεχθούν. Τα αριθµητικά δεδοµένα 

εξασφαλίζουν, εποµένως, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας και των 

αποτελεσµάτων. Το µέσο συλλογής δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί, όπως 

αναφέρθηκε και στην παραπάνω παράγραφο, είναι το ερωτηµατολόγιο, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που αντιστοιχούν στις 

µµεταβλητές και η εξέταση των µµεταξύ τους συσχετίσεων. Το ερωτηµατολόγιο θα 

συµπληρωθεί ανώνυµα από τα υποκείµενα της έρευνας και οι ερωτηθέντες θα 

απαντούν, δίνοντας συγκεκριµένες και σαφείς απαντήσεις µε µεγαλύτερη ειλικρίνεια. 

Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο, διότι θεωρείται ένας 

εύκολος τρόπος, προκειµένου να συγκεντρωθεί το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό 

για τη διεξαγωγή της έρευνας. Με τη χρήση του ερωτηµατολογίου συλλέγονται 

πολλές πληροφορίες σε πολύ σύντοµο χρόνο, συγκριτικά µε άλλες µεθόδους έρευνας 

και διερευνώνται απόψεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς, των οποίων η διατύπωση 

και εξωτερίκευση παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες (Τσιώλης, 2014).  

Το ερωτηµατολόγιο, αποτελεί προσωπική κατασκευή του ερευνητή, σε συνεργασία 

µε τον επιβλέπων καθηγητή και είναι δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, µέσω 

αυτού, να απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν προηγουµένως. Το 

ερωτηµατολόγιο, επιπλέον, θα συνοδευτεί από µια σχετική µε την έρευνα εισαγωγή, 

η οποία θα ενηµερώνει τους ερωτηθέντες για το θέµα και για τη σκοπιµότητα της 

έρευνας. Ακόµα, το ερωτηµατολόγιο, θα διανεµηθεί και θα συµπληρωθεί 

ηλεκτρονικά, (µέσω Facebook), καθώς η συλλογή δεδοµένων µέσω του διαδικτύου 

αποτελεί πλέον µια αποδεκτή µεθοδολογική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήµες 

(Stewart & Williams, 2005).  Έτσι, επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος µεθοδολογικός 

σχεδιασµός που αξιοποιεί τα νέα Μέσα και συγκεκριµένα τα κοινωνικά δίκτυα ως 

εργαλεία έρευνας.  
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Συνολικά, αποτελείτο από 12 ερωτήσεις, οι οποίες είναι όλες κλειστού τύπου 

(πολλαπλής επιλογής και διαβαθµισµένης κλίµακας). Δε ζητήθηκαν να 

συµπληρωθούν δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων, (φύλο, ηλικία, τύπος 

εκπαίδευσης), διότι εφόσον το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε ηλεκτρονικά και µέσω 

Facebook, τα εν λόγω στοιχεία µπορούν να διατεθούν στον ερευνητή, σε περίπτωση 

που θέλει να µελετήσει κάποιον από αυτούς τους παράγοντες.  

Αρχικά, η πρώτη ερώτηση διερευνά τα αίτια που οδήγησαν τους ερωτηθέντες να 

γίνουν συνδροµητές του Netflix (πολλαπλής επιλογής). Στη συνέχεια, η επόµενη 

κλειστού τύπου ερώτηση εξετάζει την πιθανή συνέχεια της διαδικτυακής πειρατείας 

ταινιών, αφού κάποιος έγινε συνδροµητής του Netflix. Η τρίτη ερώτηση, αφορούσε 

τη συχνότητα, µε την οποία παρακολουθούν οι ερωτηθέντες συνδροµητική 

τηλεόραση, ενώ η τέταρτη αφορούσε τη συχνότητα, µε την οποία οι ερωτηθέντες 

επισκέπτονται τον κινηµατογράφο. Ακολούθως, η επόµενη ερώτηση, αφορούσε τον 

τρόπο, µε τον οποίο προτιµούν τα άτοµα να παρακολουθούν συνδροµητική 

τηλεόραση (µόνοι τους ή µε παρέα), ενώ η έκτη ερώτηση, σχετίζονταν µε τη 

συχνότητα, µε την οποία παρακολουθούν τα άτοµα µόνοι τους περιεχόµενο στο 

Netflix. Στην έβδοµη ερώτηση, διερευνήθηκε το λεγόµενο φαινόµενο «binge-

watching», δηλαδή πόσα επεισόδια παρακολουθεί κάποιος συνεχόµενα, ενώ η όγδοη 

ερώτηση, αφορούσε τη δηµοσίευση περιεχοµένου του Netflix στα social media. Στην 

επόµενη ερώτηση, οι συµµετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν εάν παρακολουθούν 

Netflix σε mobile εφαρµογές και στην δέκατη και ενδέκατη ερώτηση εάν 

παρακολουθούν περιεχόµενο του Netflix offline και πού. Η τελευταία ερώτηση, 

ζητούσε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν, σχετικά µε το ποια από τις τρείς 

συνδροµές που προσφέρει η Netflix έχουν επιλέξει. 

Ποιοτική µέθοδος-οµάδα εστίασης (focus group): 

Με σκοπό να αποκοµίσει ο ερευνητής µια πιο άµεση και σαφή εικόνα των θέσεων και 

των απόψεων των πληροφορητών, θα πραγµατοποιηθούν και συνεντεύξεις, έτσι ώστε 

να καταγραφούν εµπειρίες, συµπεριφορές, απόψεις, γνώσεις, καθώς και 

συναισθηµατικές αντιδράσεις, για µία πιο ολιστική προσέγγιση, σε οµάδες εστίασης 

(focus groups) (Barbour R. & Kitzinger J. Eds. 1998). Ακόµα, σε συνδυασµό µε την 
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ποσοτική µέθοδο, ο ερευνητής στοχεύει στη διασταύρωση των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων (triangulation) (Ιωσηφίδης, 2008, Morgan, 1998).  

Η συνέντευξη σε οµάδες εστίασης, αποτελεί µια ανοιχτή, οµαδική συζήτηση που 

καθοδηγείται από τον ερευνητή. Επιπρόσθετα, οι οµάδες εστίασης (focus groups) 

αποτελούν οµάδες συζήτησης, που ερευνούν ένα συγκεκριµένο θέµα επικεντρωµένες 

είτε σε κάποιες ερωτήσεις, είτε βλέποντας κάποιο video. Ο ερευνητής, µε τον ρόλο 

του καθοδηγητή, ενθαρρύνει τους συµµετέχοντες να συζητήσουν µεταξύ τους και να 

ανταλλάξουν απόψεις, χωρίς να ρωτάει ξεχωριστά τον κάθε άνθρωπο, όπως γίνεται 

στις συνεντεύξεις βάθους (Barbour & Kitzinger 1998). Αντίθετα, ρωτάει συλλογικά 

στο πλαίσιο µιας ευρείας συζήτησης.  

Επιλέχθηκε λοιπόν, αυτή η µέθοδος, διότι όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

Krueger & Casey (2000), οι άνθρωποι που απαρτίζουν τις οµάδες εστίασης έχουν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, που παρέχουν ποιοτικά δεδοµένα σε µια καθορισµένη 

συζήτηση, ώστε να κατανοηθεί ένα συγκεκριµένο θέµα ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, 

οι λόγοι που οδηγούν έναν άνθρωπο σε µια απόφαση δεν είναι µια µετρήσιµη 

ποσοτικά µεταβλητή, αλλά προκύπτει µέσα από διάφορα ερεθίσµατα και επιλογές, τα 

οποία µπορούν να βρεθούν και να ερευνηθούν µέσα από τα ερωτήµατα που τίθενται, 

τη συζήτηση που γίνεται και τις αντιδράσεις των συµµετεχόντων στα focus groups. 

Τα δεδοµένα τα οποία παράγονται στο πλαίσιο των focus groups, φέρνουν τους 

ερευνητές αντιµέτωπους µε την πολυεπίπεδη και δυναµική φύση της ανθρώπινης 

αντίληψης, καθώς και τη ρευστότητα, τις αντιθέσεις και την πολυφωνία των 

απόψεων, των συναισθηµάτων και των εµπειριών των ερωτώµενων (Wilkinson, 

1998). Εποµένως, επιλέγοντας να διεξαχθούν συνεντεύξεις σε οµάδες εστίασης (focus 

groups), δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να κάνει συγκρίσεις και να δώσει 

ερµηνείες, µέσω της συζήτησης των συµµετεχόντων (Τσουρβάκας, 1997).  

Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την οµάδα εστίασης, δοµήθηκαν µε τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα, καθώς και για να διασταυρωθούν και 

να αποσαφηνιστούν τα αποτελέσµατα της ποσοτικής µεθόδου. Οι ερωτήσεις, όπως 

και στην ποσοτική µέθοδο, δηµιουργήθηκαν από τον ερευνητή, σε συνεργασία µε τον 

επιβλέπων καθηγητή. Γενικά, όλες οι ερωτήσεις ήταν σύντοµες και περιεκτικές, 
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καθώς ο ερευνητής χρησιµοποίησε απλό και κατανοητό λεξιλόγιο, ενώ ταυτόχρονα 

ενθάρρυνε τους συµµετέχοντες να συζητούν σε κάθε ερώτηση, µε σκοπό οι 

ερωτηθέντες να αναπτύξουν ολοκληρωµένα την άποψή τους.  

Αρχικά, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο της έρευνας και για το τι 

πρόκειται να συζητηθεί. Στη συνέχεια, µιας και οι οµιλητές ήταν άγνωστοι µεταξύ 

τους, προηγήθηκε µία εισαγωγική συζήτηση συστάσεων, όπου ο κάθε οµιλητής 

ανέφερε λίγες πληροφορίες για τον εαυτό του, έτσι ώστε οι ερωτώµενοι να νιώσουν 

άνετα και εισαχθούν οµαλά στο θέµα της συζήτησης. Οι πρώτες ερωτήσεις στην 

ουσία, προθέρµαιναν τους ερωτηθέντες και τους προετοίµαζαν για το κύριο θέµα της 

έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη ερώτηση, αφορούσε τα είδη περιεχοµένου που 

καταναλώνουν οι συµµετέχοντες στο Netflix, µε σκοπό οι οµιλητές να αρχίσουν να 

µιλούν πιο αυθόρµητα. Στη συνέχεια, ο ερευνητής διερωτά εάν οι συµµετέχοντες 

αισθάνονται ότι το επίπεδο εξοικείωσής τους µε την τεχνολογία Netflix επηρεάζει το 

πόσο συχνά καταναλώνουν εκεί περιεχόµενο.  

Ακολούθως, στο κύριο µέρος, η τρίτη ερώτηση, σχετίζεται µε τις πηγές ενηµέρωσης, 

όσον αφορά µία νέα παραγωγή του Netflix, ενώ η τέταρτη ερώτηση εµβαθύνει ακόµα 

περισσότερο στην έρευνα, αφού οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν εκείνα τα 

στοιχεία, τα οποία θεωρούν ότι άλλαξαν στη ζωή τους, από τότε που άρχισαν να 

χρησιµοποιούν το Netflix. Για να διαφωτιστούν οι πτυχές των θετικών ή και 

αρνητικών συνεπειών του Netflix, οι συνεντευξιαζόµενοι, θα πρέπει να οµολογήσουν 

αν υπάρχει κάτι, στο οποίο αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στο παρελθόν, όµως πλέον 

διέκοψαν ή ελαχιστοποίησαν, λόγω της χρήσης του Netflix. Συνεχίζοντας, ο 

ερευνητής ζήτησε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σχετικά µε το πόσο συχνά 

διαµοιράζονται στα Social Media παραγωγές που παρακολουθούν και για ποιους 

λόγους, ενώ η έβδοµη ερώτηση διερωτά αν υπάρχουν συγκεκριµένοι σκηνοθέτες - 

σεναριογράφοι ή παραγωγοί που παρακολουθούν οι συµµετέχοντες. Επιπρόσθετα, ο 

ερευνητής ρώτησε τους συµµετέχοντες εάν επηρεάζονται από γνώµες φίλων, για να 

παρακολουθήσουν περιεχόµενο του Netflix. 

Η επόµενη-µεταβατική ερώτηση που αφορά την οµάδα εστίασης, ζητούσε τη γνώµη 

της οµάδας σχετικά µε το «Black Mirror: Bandersnatch», (την πρώτη ταινία 
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παραγωγής του Netflix, όπου ο θεατής επιλέγει τη συνέχεια της πλοκής), ενώ στη 

συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαριθµήσουν τυχόν διαφορές ανάµεσα 

στο περιεχόµενο που προβάλλουν τα παραδοσιακά µέσα (τηλεοπτικά κανάλια) και σε 

αυτό που παρακολουθούν στο Netflix. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στην οµάδα 

έπρεπε να ανταποκριθούν θετικά ή αρνητικά σχετικά το εάν µοιράζονται τη συνδροµή 

τους µε άλλους χρήστες. Προς το τέλος της συζήτησης και καταλήγοντας σε 

συµπεράσµατα και γενικεύσεις, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή 

τους, σχετικά µε τις αλλαγές που έφερε το Netflix, στον τρόπο µε τον οποίο 

παρακολουθούµε και βλέπουµε τηλεόραση σήµερα και επιπρόσθετα, ρωτήθηκαν εάν 

έχουν µειώσει το χρόνο που παρακολουθούν συµβατική τηλεόραση, λόγω της 

ύπαρξης του Netflix. 

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, εστιάζει σε µια εις βάθος καταγραφή των λόγων που 

οδηγούν τους νέους στην κατανάλωση υπηρεσιών όπως το Netflix, ύστερα από τη 

διεξαγωγή µίας οµάδας εστίασης, οι συµµετέχοντες της οποίας καταγράφονται 

παρακάτω. Η οµάδα εστίασης, επίσης βρέθηκε διαδικτυακά, µέσα από τον κοινωνικό 

περίγυρο του ερευνητή.  

4.5 Προετοιµασία πρόσβασης στο πεδίο και δεοντολογικές επισηµάνσεις: 

Ο ερευνητής, έχοντας την ιδιότητα του δηµοσιογράφου, έχει σκοπό να προσεγγίσει, 

αρχικά, ηλεκτρονικά άτοµα που είναι υποψήφια να είναι µέλη της συνδροµητικής 

υπηρεσίας Netflix, ενηµερώνοντάς τους για την έρευνα που επιθυµεί να διεξάγει. Στη 

συνέχεια, εφόσον οι ερωτώµενοι είναι µέλη του Netflix και εκφράσουν προθυµία να 

συµµετέχουν στην έρευνα, ο ερευνητής διανέµει το ερωτηµατολόγιο στους 

ερωτηθέντες και ενηµερώνει για την έρευνά του και για την ανωνυµία που πρόκειται 

να τηρηθεί. 

Το ερωτηµατολόγιο, όπως αναφέραµε και παραπάνω, συνοδεύονταν από µια -σχετική 

µε την έρευνα-εισαγωγή, η οποία πληροφορούσε τους συµµετέχοντες για το 

περιεχόµενο της παρούσας έρευνας. Ο ερευνητής, φυσικά, ενηµέρωσε τους 

υποψήφιους συµµετέχοντες και άτυπα πριν τη διανοµή του ερωτηµατολογίου. Η 

συµµετοχή, εποµένως, των ατόµων στην έρευνα ήταν ελεύθερη και εθελοντική. 

Επίσης, το ερωτηµατολόγιο δεν απαιτούσε συµπλήρωση προσωπικών στοιχείων, 
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συνεπώς, διασφαλίστηκε και η ανωνυµία των συµµετεχόντων προσώπων, 

δηµ ιουργώντας ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης .  διαφύλαξη της 

εµπιστευτικότητας των προσωπικών δεδοµένων και των αναρτήσεων των 

συµµετεχόντων. 

Όσον αφορά την οµάδα εστίασης, ο ερευνητής µοίρασε ένα φυλλάδιο, µε το οποίο 

ενηµέρωνε τους συµµετέχοντες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων τους. 

Αυτό διευκρινίστηκε και στην εισαγωγή καλωσορίσµατος της οµάδας, όπου 

επισηµάνθηκε ότι κανένα προσωπικό στοιχείο όσων λάβουν µέρος στην έρευνα δεν 

θα δηµοσιοποιηθεί ή θα ταυτοποιηθεί µε το πρόσωπο των συµµετεχόντων και ότι όλα 

τα αποτελέσµατα της έρευνας θα αξιοποιηθούν ανώνυµα και εµπιστευτικά και µόνο 

στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης. Επιπλέον, ο ερευνητής ενηµέρωσε τους 

συµµετέχοντες και για την ύπαρξη µαγνητοφώνου, το οποίο θα κατέγραφε ηχητικά τη 

συζήτηση, για ενδελεχή επεξεργασία των απαντήσεων και, εν τέλει, την εξαγωγή 

συµπερασµάτων.  Τέλος, µιας και ο ερευνητής, αποτελούσε και τον συντονιστή της 

συζήτησης, έδειχνε σεβασµό προς τους συµµετέχοντες και είχε την πεποίθηση ότι 

όλοι οι ερωτώµενοι δύνανται να συµβάλουν και να εµπλουτίσουν τη διαδικασία, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, εµπειρίας ή το υπόβαθρό τους. Ο 

διαµεσολαβητής άκουγε προσεκτικά (στάση ενεργητικής ακρόασης) και έδειχνε 

θετική αναγνώριση προς τους συνοµιλητές του, αποφεύγοντας να κάνει κριτική σε 

αυτά που άκουγε ακόµα και όταν διαφωνούσε µε τις απόψεις τους (Krueger, 1998). 

4.5 Πρακτικά ζητήµατα: 

Ο ερευνητής ενδέχεται να αντιµετωπίσει διάφορα πρακτικά ζητήµατα. Καταρχήν, οι 

υποψήφιοι ερωτηθέντες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά ωράρια από τον ερευνητή, 

κάτι το οποίο θα δυσχεράνει τη διεξαγωγή της έρευνας. Ακόµα, την ηµέρα που θα 

έχει προγραµµατιστεί να διεξαχθεί η συζήτηση µε την οµάδα εστίασης, αναµένονται 

κυκλοφοριακά κωλύµατα, κάτι το οποίο µπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.   

4.6 Δείγµα: 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείτο από 332 άτοµα. Από τη στιγµή που η εν λόγω 

έρευνα είναι συγκριτική, επιλέχθηκε η σκόπιµη, στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία 

και έγινε προσπάθεια να υπάρξει αναλογία ανάµεσα στους ερωτηθέντες, ώστε τα 
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αποτελέσµατα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά. Συνολικά, 

συµµετείχαν 332 άτοµα και µε σκοπό να αποφευχθεί η µεροληψία έγινε τυχαία 

επιλογή των 100 απαντήσεων. Οι συµµετέχοντες βρέθηκαν από τον κοινωνικό 

περίγυρο του ερευνητή στο Facebook, αφού η δηµοφιλία του διαδικτύου ως 

εργαλείου, εισαγάγει καινοτοµία στην έρευνα. 

Όσον αφορά τις οµάδες εστίασης, συµµετείχαν 8 άτοµα, τα οποία ήταν εντελώς 

άγνωστοι µεταξύ τους και υπήρχε σαν κοινός παρονοµαστής, το γεγονός ότι όλοι 

χρησιµοποιούν την πλατφόρµα του Netflix. Η συζήτηση µε την οµάδα εστίασης, 

έλαβε χώρα σε µία αίθουσα στο κτίριο της Σχολής Δηµοσιογραφίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Κεφάλαιο 5ο: 

5.1 Αποτελέσµατα ποσοτικής µεθόδου (ερωτηµατολόγια):  

Αφού συγκεντρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια, ο ερευνητής προσπάθησε να 

κωδικοποιήσει τις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Για την ανάλυση των δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου και η απλή στατιστική. Τα δεδοµένα που 

συλλέχθηκαν αναλύθηκαν σε πίνακες µε απλή στατιστική και µε τη χρήση του 

Microsoft Excel. 

Όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν τους ερωτηθέντες 

να γίνουν συνδροµητές του Netflix, η πλειοψηφία 

αναφέρει (και µάλιστα 

µε το ίδιο ποσοστό 

32%), πως έχουν γίνει 

συνδροµητές, λόγω της 

δωρεάν συνδροµής για 

τον πρώτο µήνα, είτε 

µετά από παρότρυνση 

φίλων. Στη συνέχεια, το 22% έγινε συνδροµητής από 
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•  Μετά από trailer σειράς ή ταινίας 
που σας φάνηκε ενδιαφέρον 
• Μετά από παρότρυνση φίλων



περιέργεια και το 14% µετά από trailer σειράς ή ταινίας 

που τους φάνηκε ενδιαφέρον. Αυτού του είδους οι 

απαντήσεις µας διευκρινίζουν πως οι στρατηγικές 

µάρκετινγκ του Netflix είναι προσοδοφόρες. Ας µη 

λησµονούµε τη µεγάλη εκστρατεία µάρκετινγκ που έλαβε 

χώρα το καλοκαίρι, για τη σειρά «Stranger Things», όταν 

η Netflix έχει τοποθετήσει το λογότυπο της σειράς ακόµα 

και στα ποδήλατα της Schwinn, τα παπούτσια 

της Nike και τα αναψυκτικά της Coca-Cola, µε σκοπό να 

προωθήσει την τρίτη σεζόν, η οποία έκανε πρεµιέρα την 

Ηµέρα της Ανεξαρτησίας. Οι διάφορες χορηγίες και οι 

σπόνσορες, στους οποίους έχουν επενδύσει οι παραγωγοί 

του Netflix αποδίδουν, ενώ η ποσοστιαία ανάλυση 

αποδεικνύει πως η διαφήµιση από στόµα σε στόµα παραµένει σε υψηλά επίπεδα ως η 

πιο επιτυχηµένη µορφή διαφήµισης. 

Τα αποτελέσµατα της επόµενης ερώτησης είναι ελπιδοφόρα. Το 73% έχει σταµατήσει 

να κατεβάζει παράνοµα ταινίες από το διαδίκτυο. Η παγκόσµια διαδικτυακή 

κουλτούρα άλλαξε. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, το νοµικό πλαίσιο θεωρούνταν ασαφές 

και ελαστικό, όµως οι πολιτικές αλλαγές της χώρας, η αλλαγή της νοµοθεσίας, η 

οικονοµική κρίση και η απαγόρευση πειρατικών καναλιών και ιστοσελίδων µε 

ενεργητικές πλέον µεθόδους και πρακτικές (δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος), 

οδήγησε σε έναν συµβατικό, θα τολµούσαµε να υποστηρίξουµε, συµβιβασµό, αφού 

παρατηρήθηκε αύξηση των µελών της συνδροµητικής τηλεόρασης Netflix. Ακόµα, το 

Netflix µε την ευκολία που παρουσιάζει στη χρήση και µε το χαµηλό του κόστος, 

σίγουρα επηρέασε αυτήν την πραγµατικότητα. 

 
 61

Μετά από τη «γνωριµία» 
σας µε το Netflix 
(συνδροµητής ή 
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Ναι Όχι



Η τρίτη ερώτηση αφορούσε τη συχνότητα, µε την οποία παρακολουθούν οι 

ερωτηθέντες συνδροµητική τηλεόραση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων, µε ποσοστό 73% απάντησε πως παρακολουθεί µία µε δύο ώρες την 

ηµέρα. 

  

Το 19% παρακολουθεί τρείς µε τέσσερις ώρες την ηµέρα, ενώ µόλις το 8% 

παρακολουθεί πάνω από πέντε ώρες την ηµέρα. Οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής, καθώς και 

ο ελάχιστος διαθέσιµος χρόνος ψυχαγωγίας, σίγουρα για τα δεδοµένα της χώρας µας 

διαδραµατίζει καίριο ρόλο για τη συχνότητα παρακολούθησης. Ακόµα, η υψηλή 

ποιότητα, η καλύτερη ανάλυση και η ευκρίνεια των παγκόσµιων παραγωγών και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, εν αντιθέσει µε τις ελληνικές παραγωγές, σίγουρα 

επηρεάζουν τη συχνότητα παρακολούθησης συνδροµητικής τηλεόρασης. Τέλος, η 

µεγαλύτερη ποικιλία, καθώς και η δυνατότητα επιλογής του περιεχοµένου, χωρίς να 

παρεµβάλλεται από διαφηµίσεις, επιδρούν στη µεγαλύτερη συχνότητα 

παρακολούθησης περιεχοµένου µέσω συνδροµητικής τηλεόρασης. 
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Το επόµενο διάγραµµα, απεικονίζει τη συχνότητα, µε την οποία οι ερωτηθέντες 

επισκέπτονται τον κινηµατογράφο. 

  

Εδώ, το 46% πηγαίνει στον κινηµατογράφο 1-2 φορές τον µήνα, ενώ το 45% έχει 

σταµατήσει να επισκέπτεται τον κινηµατογράφο. Το 7% πηγαίνει 3-4 φορές τον µήνα, 

ενώ το υπόλοιπο 2% πηγαίνει παραπάνω από 5 φορές τον µήνα. Τα αποτελέσµατα για 

τη χώρα µας ίσως να έχουν δύο όψεις. Από τη µία πλευρά, η οικονοµική κρίση και οι 

έντονοι ρυθµοί ζωής τείνουν να περιορίζουν το άτοµο, µε αποτέλεσµα να µην έχει τη 

δυνατότητα να επισκεφτεί µε µεγαλύτερη συχνότητα τον κινηµατογράφο. Επίσης, το 

φαινόµενο της µείωσης της πειρατείας και η αύξηση των µελών της συνδροµητικής 

τηλεόρασης, σίγουρα επηρεάζουν τα ποσοστά αυτά. Παραγωγές και ηθοποιοί 

παγκοσµίου φήµης, στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη µικρή οθόνη. Εποµένως, 

τα άτοµα προτιµούν να καθίσουν στο σπίτι τους και να απολαύσουν µία ταινία που θα 

διαλέξουν, παρά να επισκεφτούν τον κινηµατογράφο. Τέλος, η κυκλοφορία ταινιών 

στη χώρα µας, είναι λίγο ετεροχρονισµένη, σε σχέση µε άλλες χώρες και αυτό 

αντίστοιχα, αποθαρρύνει τα άτοµα να πηγαίνουν κινηµατογράφο.  
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Μετά τη συνδροµή σας στο Netflix, πόσο συχνά 
πηγαίνετε πλέον κινηµατογράφο;

0%

13%

25%

38%

50% 45%

7%

46%

2%
>5 φορές/µήνα
1 - 2 φορές/µήνα
3-4 φορές/µήνα
Καθόλου. Έχω σταµατήσει να πηγαίνω κινηµατογράφο



Η πέµπτη ερώτηση, αφορούσε τον τρόπο, µε τον οποίο προτιµούν τα άτοµα να 

παρακολουθούν συνδροµητική τηλεόραση. 

 

Το 67% δήλωσε πως παρακολουθεί σειρές, ταινίες, documentary στο Netflix και µε 

παρέα και µόνος/µόνη του. Το 25% προτιµάει να παρακολουθεί περιεχόµενο στο 

Netflix µόνος/µόνη, ενώ το υπόλοιπο 8% προτιµάει να παρακολουθεί µε παρέα. Από 

τα συγκεκριµένα ποσοστά, εξάγουµε το συµπέρασµα πως ο τρόπος διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, αποτελεί µία οµαδική επιλογή. Η παρακολούθηση 

περιεχοµένου στο Netflix, αποτελεί µία «ψυχαγωγία συµµετοχής», «µία παρεΐστικη 

ψυχαγωγία», κατά τη διάρκεια της οποίας τα άτοµα συζητούν και ανταλλάσσουν 

απόψεις. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται η κοινωνικότητά τους, καθώς και η 

συντροφικότητα. Αντίθετα, ο µοναχικός τρόπος παρακολούθησης, ίσως 

αντικατοπτρίζει παρακολούθηση περιεχοµένου, που στηρίζεται στις προσωπικές 

προτιµήσεις του καθενός (π.χ. ντοκιµαντέρ), οι οποίες είναι εξατοµικευµένες και δεν 

απευθύνονται σε όλους τους θεατές. 
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Προτιµάτε να παρακολoυθείτε µόνοι 
σας σειρές/ταινίες/documentary στο 

Netflix ή µε παρέα;

0%

18%

35%

53%

70%

25%

8%

67%

Και τα δυο
Με παρέα
Μόνος/µόνη



Η επόµενη ερώτηση, αποτελεί προέκταση της προηγούµενης, αφού οι συµµετέχοντες 

διερωτήθηκαν µε τι είδους συχνότητα παρακολουθούν µόνοι τους περιεχόµενο στο 

Netflix. 

  

Το 72% παρακολουθεί µόνο 1-2 ώρες την ηµέρα περιεχόµενο στο Netflix, το 18% 

παρακολουθεί 3-4 ώρες την ηµέρα, το 7% δεν παρακολουθεί καθόλου µόνος/η και το 

3% παρακολουθεί πάνω από 5 ώρες την ηµέρα. Σε συνδυασµό µε την προηγούµενη 

ερώτηση, θα υποστηρίζαµε ακόµα πιο έντονα, το γεγονός ότι η διασκέδαση 

παρακολουθώντας Netflix, είναι µία κοινωνική διαδικασία. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

παρακολουθεί ατοµικά σε φυσιολογικά επίπεδα, κάτι που αποµακρύνεται από τη 

γενική αποξένωση και τη µοναξιά που προκαλείται από την πολύωρη 

παρακολούθηση. 

>5/ηµέρα
1 - 2 h/ηµέρα
3 -4 h/ηµέρα
Δεν παρακολουθώ µόνος/-η
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Στην έβδοµη ερώτηση, διερευνήθηκε το λεγόµενο φαινόµενο «binge-watching», 

δηλαδή πόσα επεισόδια παρακολουθεί κάποιος συνεχόµενα. Όπως διαφαίνεται και 

από το διάγραµµα, το 45% παρακολουθεί πάνω από 2 επεισόδια συνεχόµενα.  

 

Το 24%, παρακολουθεί πάνω από 3 επεισόδια συνεχόµενα, το 13% πάνω από 4 

επεισόδια συνεχόµενα, το 11% παρακολουθεί µία ολόκληρη σεζόν συνεχόµενα, το 

6% πάνω από 5 επεισόδια συνεχόµενα και τέλος το 1% πάνω από 6 επεισόδια 

συνεχόµενα. Στην Ελλάδα λοιπόν, το φαινόµενο του binge-watching, ανέρχεται σε 

µικρά ποσοστά. Αυτό ίσως αιτιολογείται από τον ελάχιστο προσωπικό χρόνο που 

διαθέτει ο µέσος Έλληνας, ο οποίος περιορίζεται από τις πολλές υποχρεώσεις και τις 

πολλές ώρες εργασίας. Ακόµα, κατεξοχήν το binge-watching, είναι µία µοναχική 

δραστηριότητα, κάτι που το δείγµα µας έχει ήδη αποκλείσει. Ακόµα, αυτή πρακτική 

ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν ή τουλάχιστον να περιοριστεί σηµαντικά, αφού 

σύµφωνα µε άρθρο του ComicBook.com, το Netflix σκέφτεται να αλλάξει πολιτική 

και να κυκλοφορεί τα επεισόδια σε εβδοµαδιαία βάση. 

Πόσα επεισόδια 
παρακολουθείτε 
συνήθως 
συνεχόµενα;

11%1%

6%

13%

24%

45%

>2 επ. >3 επ. >4 επ. >5 επ. >6 επ. Μία ολόκληρη σεζόν
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Το παραπάνω διάγραµµα, αφορά τη δηµοσίευση περιεχοµένου του Netflix στα social 

media. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία του 74% δεν επιλέγει να δηµοσιεύσει περιεχόµενο του 

Netflix στα social media, ενώ το 26% µόνο δηµοσιεύει περιεχόµενο. Θα τολµούσαµε 

λοιπόν, να υποστηρίξουµε πως η νέα τάση, είναι να δηµοσιεύει ο κόσµος στα social 

media φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία προβάλουν τους εαυτούς τους σε διάφορες 

στιγµές της ζωής τους, χωρίς να προβάλλουν τόσο έντονα περιεχόµενο ψυχαγωγίας 

που καταναλώνουν στο Netflix. 

Στην ένατη ερώτηση, οι συµµετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν εάν παρακολουθούν 

Netflix σε mobile εφαρµογές. 

Δημοσιεύετε στα 
social media 

περιεχόμενο που 
αφορά το NeZlix;

0,74

0,26

Ναι
Όχι
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Εδώ το 57% παρακολουθεί, ενώ το υπόλοιπο 43% δεν παρακολουθεί. Με βάση αυτά 

τα ποσοστά, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως η  εφαρµογή είναι σύγχρονη και 

πολυχρηστική, ενώ υποστηρίζει φορητότητα. 

Οι επόµενες δύο ερωτήσεις επικεντρώνονταν στην παρακολούθηση Netflix offline. 

 

Παρακολουθείτε 
Netflix σε mobile 
εφαρµογές;

43%

57%

Ναι Όχι

Με τι είδους 
συχνότητα 

παρακολουθείτε 
Netflix offline;

78%

2%

20%

1 - 2 h/ηµέρα 3 -4 h/ηµέρα Καθόλου >5 <h/ημέρα
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Το 75% δεν παρακολουθεί καθόλου περιεχόµενο offline, µόνο το 23% παρακολουθεί 

1-2 ώρες την ηµέρα και ένα 2% παρακολουθεί 3-4 ώρες την ηµέρα. Συνήθως, offline, 

παρακολουθεί κάποιος που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εφόσον οι 

περισσότεροι χώροι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαµορφώθηκε η επόµενη 

ερώτηση, αφού µόνο τα µέσα µαζικής µεταφοράς δεν διαθέτουν internet. Όταν 

κάποιος ταξιδεύει λοιπόν, χρησιµοποιεί την offline προβολή του Netflix. Κυρίως, 

χρησιµοποιείται στο αεροπλάνο µε 11%, το οποίο εκτελεί ταξίδια µεγαλύτερης 

χρονικής διάρκειας, ενώ ακολουθεί το λεωφορείο (9%), το οποίο είναι το πιο 

δηµοφηλές µεταφορικό µέσο στη Θεσσαλονίκη, το αυτοκίνητο (3%) και το τρένο 

(2%). 

Η τελευταία ερώτηση, ζητούσε από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σχετικά µε το 

ποια από τις τρείς συνδροµές που προσφέρει η Netflix διαθέτουν. 

Αεροπλάνο Αυτοκίνητο Καθόλου Λεωφορείο Τρένο
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Το 48% διαθέτει την Premium συνδροµή των 13,99€, η οποία προσφέρει τέσσερις 

οθόνες ταυτόχρονης παρακολούθησης, ανάλυση υψηλής ευκρίνειας και Ultra 

ανάλυση υψηλής ευκρίνειας (UHD). Το 33% στη συνέχεια, διαθέτει την τυπική 

συνδροµή των 10,99€, η οποία προσφέρει δύο οθόνες ταυτόχρονης παρακολούθησης 

και ανάλυση υψηλής ευκρίνειας (HD) και το υπόλοιπο 19%, διαθέτει την βασική 

συνδροµή των 7,99€, η οποία προσφέρει µία οθόνη ταυτόχρονης παρακολούθησης 

και ποιότητας τυπικής ευκρίνειας (SD). Η µεγάλη προτίµηση που δείχνει το κοινό 

στην Premium και τυπική συνδροµή, συµβαίνει διότι 4 ή 2 διαφορετικά σπίτια 

µπορούν να χρησιµοποιούν έναν κωδικό για να παρακολουθούν περιεχόµενο του 

Netflix. Εποµένως, οι λόγοι είναι περισσότερο οικονοµικοί, παρόλο που µία τέτοια 

πράξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να θεωρηθεί µία τέτοια πράξη πειρατική. 

Ποια από τις τρεις συνδροµές που προσφέρει αυτήν 
τη στιγµή το Netflix διαθέτετε;

33%

48%

19%

EUR 7.99/month EUR 13.99/month EUR 10.99/month
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5.2 Ανάλυση αποτελεσµάτων οµάδας εστίασης: 

Αυτό το κεφάλαιο, ασχολείται µε τη µετατροπή της διαδραστικής επικοινωνίας της 

οµάδας εστίασης, σε ερευνητικά δεδοµένα. Η αποµαγνητοφώνηση και η µετατροπή 

του προφορικού λόγου, σε γραπτό κείµενο, έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες της 

σηµειογραφίας, ενώ ταυτόχρονα εκτιµήθηκαν και οι ανάγκες και συµβάσεις της 

συγκεκριµένης έρευνας.  

Αρχικά, προηγήθηκε η ηλεκτρονική διανοµή ερωτηµατολογίου, τα αποτελέσµατα του 

οποίου αναλύθηκαν στο αµέσως προηγούµενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, 

ακολουθήθηκε η συζήτηση µε την οµάδα εστίασης. Ο ερευνητής σε όλη τη 

διαδικασία λειτούργησε συντονιστικά, ενθαρρύνοντας τους συµµετέχοντες να 

απαντούν και να συζητούν µε άνεση. Επιπλέον, οφείλουµε να αναφέρουµε πως 

υπήρξε ευελιξία στον τρόπο σκέψης, καθώς µέσα από τη συζήτηση προέκυψαν νέες 

ερωτήσεις, που διαφώτισαν και ανέδειξαν και άλλες πτυχές της έρευνας. 

Για την ανάλυση της συζήτησης και τη διεξαγωγή συµπερασµάτων, ο ερευνητής 

στηρίχθηκε στην ηχογράφηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιλεκτική προοπτική και 

να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα, η εγκυρότητα και η επαλήθευση της έρευνας 

(Krueger & Casey 2000). Ταυτόχρονα µε την ηχογράφηση, ο ερευνητής κρατούσε 

σηµειώσεις, τις οποίες επίσης χρησιµοποίησε για την ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

Τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στη συνέχεια, διεξήχθησαν, µε τη βοήθεια ενός 

λεπτοµερούς συστήµατος κωδικοποίησης, συνδυάζοντας µεθόδους (µέθοδος long-

table, επιτόπιες σηµειώσεις ερευνητή, ανάλυση περιεχοµένου και κριτική ανάλυση 

λόγου). Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα ταξινοµήθηκαν και οµαδοποιήθηκαν, µε 

σκοπό να είναι πιο εύληπτη η κατανόησή τους και η µεταγενέστερη διεξαγωγή 

συµπερασµάτων. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, αυτή υλοποιήθηκε µε βάση τη 

συνεχή αναζήτηση οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ των απαντήσεων, για να είναι 

πιο ολοκληρωµένη η διερεύνηση της πολυπλοκότητας και ποικιλίας των δεδοµένων. 

Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων αναφέρονται σε επιλεγµένα σηµεία και όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο αυτολεξεί, και οι ερωτηθέντες έχουν κωδικοποιηθεί µε βάση τα 

αρχικά γράµµατα από το όνοµά τους (Krueger & Casey 2000). 
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Εξοικείωση µε το Netflix: 

Οι συµµετέχοντες στην οµάδα εστίασης, κλήθηκαν να απαντήσουν σε διαφορετικά 

σηµεία της συζήτησης σε ερωτήσεις, που αφορούσαν την εξοικείωσή τους µε την 

πλατφόρµα του Netflix. Αυτό που διαπιστώθηκε µέσα από τη συζήτηση είναι ότι οι 

χρήστες είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε την πλατφόρµα και αυτό οφείλεται στην 

ευκολία χρήσης της, αλλά και στο χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιούν οι 

συµµετέχοντες την πλατφόρµα. Μάλιστα, οι ερωτηθέντες φαίνεται να είναι τόσο 

εξοικειωµένοι, ώστε να ασκούν κριτική και να εντοπίζουν τυχόν τις δυνατότητες και 

τις αδυναµίες της πλατφόρµας: 

Ρ.: Τα έχει όλα έτοιµα, µπαίνεις στην πλατφόρµα και σου έχει memo, οι δύο σειρές που 

θα ξεκινήσουν σε µία βδοµάδα ή έχει ήδη ξεκινήσει το επεισόδιο από µία σειρά. Σου 

βγάζει και τα κοινά από κάτω. Είδες αυτό, εποµένως, θα δεις και εκείνο. 

Ελ.: Επειδή είναι στα αγγλικά οι original τίτλοι των σειρών και των ταινιών, οι τίτλοι 

είναι µεταφρασµένοι στα ελληνικά και ενώ µπορεί να ψάχνεις µία συγκεκριµένη ταινία 

ή σειρά, η µετάφραση-η διερµηνεία είναι διαφορετική. 

Σ. : Άµα ψάχνεις τον αγγλικό τίτλο, στην αναζήτηση µπορεί να µην στον βγάζει, επειδή 

είναι στα ελληνικά. 

Τεχνητή νοηµοσύνη:  

Κάτι το οποίο διαπιστώθηκε ήδη από τις εισαγωγικές ερωτήσεις, ήταν το γεγονός ότι 

οι ερωτηθέντες εκτός από την εξοικείωση που έχουν αποκτήσει µε την ίδια την 

πλατφόρµα, έχουν εξοικειωθεί ακόµα περισσότερο µε την Τεχνητή Νοηµοσύνη που 

αξιοποιείται στο Netflix: 

Ρ.: Τα προτεινόµενα που µου βγάζει στην αρχική σελίδα ήταν πολύ εύστοχα και σίγουρα 

κάτι που θα ήθελα να το δω, αλλά θα έπρεπε να το έχω ψάξει παραπάνω για να το 

εντοπίσω.  

Οι δυνατότητες της πλατφόρµας, (παράλειψη αρχικών τίτλων, προβολή επόµενου 

επεισοδίου, προτεινόµενες σειρές και ταινίες ανάλογα µε προηγούµενες επιλογές) 
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σίγουρα αναδεικνύουν τη δυναµική της ίδιας της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Η Τεχνητή 

Νοηµοσύνη έχει πλέον ενσωµατωθεί πλήρως στην καθηµερινότητά µας. Καθώς 

βυθιζόµαστε µε ραγδαίους ρυθµούς στην εποχή της 4 ης Βιοµηχανικής Επανάστασης, 

η Τεχνητή Νοηµοσύνη, προσφέρει µία σειρά από ενδιαφέρουσες λύσεις ακόµα και 

στα πιο επίµονα προβλήµατα του κόσµου. 

Πηγές ενηµέρωσης για το Netflix και περιεχόµενο της πλατφόρµας: 

Όπως διαπιστώθηκε και στην ποσοτική µέθοδο ανάλυσης, έτσι και εδώ στην ποιοτική 

µέθοδο, διαπιστώνουµε πως το Netflix υπάρχει παντού. Οποιοσδήποτε µπορεί να 

ενηµερωθεί για το Netflix µέσα από το διαδίκτυο, τα social media, ακόµα και µέσα 

από τις διαφηµίσεις στη συµβατική τηλεόραση. Ακόµα, το ίδιο το Netflix έχει 

δηµιουργήσει δικό του κέντρο ενηµέρωσης, µέσα από το οποίο ενηµερώνει τους 

χρήστες για νέες ταινίες και σειρές. Εποµένως, η εταιρεία έχει επενδύσει σε 

στρατηγικές marketing, οι οποίες είναι προσοδοφόρες, ενώ η διαφήµιση από στόµα 

σε στόµα σίγουρα αποτελεί µία πολύ ισχυρή µέθοδο, αφού ο κοινωνικός περίγυρος, 

όχι µόνο ενηµερώνει, αλλά και επηρεάζει. Κάποιοι από τους συµµετέχοντες µάλιστα, 

δήλωσαν πως παρακολουθούν αρκετά τι διαµοιράζεται η λίστα φίλων τους στα social 

media, όσον αφορά το Netflix, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν κάτι: 

Η.: Ενηµερώνοµαι µέσω διαδικτύου, από τα social media, ξαφνικά µπορεί να σου 

εµφανίσει τα πάντα, ειδικά αν έχεις κάνει like στο fun page του Netflix, στο Facebook. 

Επίσης, νοµίζω ότι από τις 10 φορές, τις 6 που έχω ξεκινήσει κάτι ήταν από φίλους στο 

Facebook που είδα ότι βλέπουν µια σειρά στο Netflix και λέω για να δω τι είναι. 

Ν.: Εγώ ενηµερώνοµαι από την αρχική σελίδα του Netflix. 

Ρ:Εγώ έχω ένα application του Netflix, µέσα από το οποίο ενηµερώνοµαι. 

Φυσικά και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει και ενηµερώνει για τυχόν νέο και 

ενδιαφέρον περιεχόµενο. Ειδικότερα, µε την έξαρση των νέων τεχνολογιών και µε 

την ελευθερία που υπάρχει στο διαδίκτυο για να δηµιουργήσει οποιοσδήποτε θέλει 

µία σελίδα, στην οποία µπορεί να εκφράσει την άποψή του, όλο και περισσότεροι 

επηρεάζονται: 
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Ελ.: Μια φίλη µου που είναι freak µε σειρές και ταινίες, και είναι και blogger, άµα µου 

πει ότι αυτή είναι παραγωγή του Netflix δες την, αυτό είναι ένα καλό επιχείρηµα για να 

παρακολουθήσω κάτι. Όπως για παράδειγµα, κάποια βιβλία που µπορεί να έγιναν 

recreate και τα είχα δει στο παρελθόν και µπορεί να µην ήθελα να τα δω, άµα µου έλεγε 

ότι είναι παραγωγή Netflix και µου πρότεινε να την δω, εκεί του έδινα ένα credit και 

την παρακολουθούσα. 

Δεν θα ήταν πρέπον όµως, να λησµονηθεί και το προσωπικό γούστο και οι ατοµικές 

προτιµήσεις του κοινού. Παράλληλα, το κοινωνικό περιβάλλον κάποιου µπορεί να 

επηρεάσει και να πείσει κάποιον να συνεχίσει να βλέπει κάτι, το οποίο είχε απορρίψει 

ή είχε παρατήσει, όπως διαπιστώνουµε και από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων: 

Ν.: Εντάξει είναι βέβαια και ανάλογα µε τα προσωπικά γούστα του καθενός. Μπορεί 

δηλαδή όντως κάποιος να πει είδα µια πολύ καλή σειρά, δες την και να την ξεκινήσω 

και να µη µ’ αρέσει εµένα. Αλλά σίγουρα επηρεάζοµαι από κάποιον. 

Κ.:Σ’ αυτό θα συµφωνήσω. Όντως επηρεάζεσαι και µπορεί να ξεκινήσεις µία σειρά, 

µπορεί όµως και µόνος σου να ξεκινήσεις µια σειρά. 

Ρ.: Εγώ έχω τον αδερφό µου, που µπορεί να µου πει είδα αυτό και κάτσε δες το, αλλά 

µπορεί να έχω δει ήδη δυο επεισόδιο από αυτό και να το έχω παρατήσει και έτσι ή θα 

µε σπρώξει να το συνεχίσω ή ήδη το έχω απορρίψει.  

Σ.: Η µοναδική φορά που έψαξα να βρω κάτι, χωρίς να έχει σχέση µε σειρές που 

συνήθως παρακολουθώ, είναι αυτά που έχουν να κάνουν µε την αρχιτεκτονική, µιας και 

είναι το επάγγελµά µου, που έχει ωραία ντοκιµαντέρ. Δεν τα βλέπω µόνο για 

ενηµέρωση, αλλά και για το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αντί να ξεφυλλίσω ένα 

περιοδικό, χαζεύω, για να δει κάτι άλλο το µάτι µου, που µπορεί να το χω δει αλλά να 

µην το έχω προσέξει σε άλλη περίπτωση. 

Ακόµα, το Netflix συγκεντρώνει παραγωγές διάσηµων σκηνοθετών, παραγωγών και 

ηθοποιών και αυτό επίσης, αποτελεί ένα στοιχείο που επηρεάζει την οµάδα εστίασης, 

καθώς και το ευρύ κοινό. Επιπλέον, κυριαρχεί η προκατάληψη ότι οι παραγωγές 

Netflix, που αφορούν σειρές έχουν συνδεθεί µε κάτι το ποιοτικό, ενώ αντίθετα οι 
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ταινίες παραγωγής Netflix δεν προτιµώνται. Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η 

παραγωγή του Netflix δεν έχει δώσει κάτι ακόµα πολύ δυνατό στις ταινίες: 

Κ.: Πάντως σε αντίθεση µε τις σειρές, όπου αν µάθω ότι είναι παραγωγή Netflix θα πω 

ότι ναι είναι καλό, στις ταινίες λέω το αντίθετο, τουλάχιστον από την εµπειρία µου στο 

Netflix ήταν αυτό, δηλαδή η ταινία αν είναι παραγωγή του Netflix δεν ήταν ενδιαφέρον. 

Σ.: Για αυτό κι εγώ ακόµα δεν έχω δει την ταινία που πήρε και όσκαρ, που είναι 

παραγωγή Netflix, δεν πάτησα ακόµα να το δω.  

Όσον αφορά το περιεχόµενο, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αναφέρουµε το 

γεγονός ότι πλέον, το Netflix, στηρίζει τον κινηµατογράφο. Βέβαια, υπήρχαν 

περιπτώσεις που το Netflix δεν έδωσε ταινίες του για κινηµατογραφική διανοµή. 

Αυτό, θα τολµούσαµε να υποστηρίξουµε πως αποτελεί µια από τις αρνητικές 

συνέπειες του πολέµου-χαµηλής έντασης-ανάµεσα στην streaming πλατφόρµα και 

την παραδοσιακή κινηµατογραφική βιοµηχανία. Παρόλα αυτά, το τοπίο φάνηκε να 

αλλάζει προς το καλύτερο µε το περσινό «Roma» του Alfonso Cuaron, το οποίο 

µεταφέρθηκε στις κινηµατογραφικές αίθουσες και σάρωσε τα βραβεία. Αυτό βέβαια, 

συνέβη και φέτος µε την πρωτότυπη ταινία «Irish» του Martin Scorsese. Η ταινία 

έκανε παγκόσµια πρεµιέρα στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης στα τέλη Σεπτέµβρη, κι 

έπειτα κυκλοφόρησε για πάρα πολύ λίγο στον κινηµατογράφο, πριν διατεθεί στο 

Netflix για online streaming.  

Αιτίες συνδροµής-κριτήρια επιλογής: 

Μέσα από την οµάδα εστίασης, τα άτοµα διαφώτισαν τους λόγους συνδροµής στην 

πλατφόρµα του Netflix, ενώ ταυτόχρονα προέβαλλαν και επεσήµαναν τα βασικά 

κριτήρια επιλογής της πλατφόρµας. Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 

συνδέονται ακόµα περισσότερο µε τις απαντήσεις της οµάδας. Κάποιοι λοιπόν, 

άρχισαν να γίνονται µέλη στο Netflix, εξαιτίας του περιορισµού των πειρατικών 

καναλιών. Τα πειρατικά κανάλια είναι δυσεύρετα, ενώ το παράνοµο «κατέβασµα», 

είναι κάτι το οποίο είναι κουραστικό και χρονοβόρο. Αντίθετα, στο Netflix, τα 

πράγµατα είναι πιο απλοποιηµένα και αυτοµατοποιηµένα και αυτό καθιστά πολύ 

εύκολη τη χρήση του. Οι χρήστες, συµβιβάζονται ακόµα και σε περιεχόµενο που 
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µπορεί να µην υπάρχει στην πλατφόρµα και δεν προτιµούν να ψάξουν στο διαδίκτυο 

για να την «κατεβάσουν» παράνοµα:  

Ελ.: Τα πειρατικά κανάλια πάντως σιγά-σιγά άρχισαν να κλείνουν, οπότε δεν υπήρχε 

και άλλη επιλογή και ήταν πολύ δύσκολο και κουραστικό να βρεις κάτι και από κάπου 

για να κατεβάσεις και τώρα ακόµα πιο δύσκολο. 

Σ.: Από τότε που έχω το Netflix, βαρέθηκα να κατεβάζω παράνοµα, δεν το κάνω πλέον. 

Ερευνητής: Ακόµα κι αν κάποια ταινία δεν την έχει το Netflix; 

Σ.: Ναι, δεν πρόκειται να µπω στη διαδικασία να κατεβάσω κάτι. 

Κ.: Θα συµφωνήσω µε την Σ., κερδίζεις χρόνο από το κατέβασµα και το ψάξιµο, 

σίγουρα σε περιορίζει, γιατί όταν πας πειρατικά µπορείς να δεις ό,τι θέλεις, ενώ το 

Netflix σε περιορίζει λίγο σ’ αυτά που έχει και µετά µπορείς να επιλέξεις τι τελικά θα 

δεις, αλλά δεν θα το άλλαζα, ας περιοριζόµουν σ’ αυτά. 

Η ευελιξία στο ότι µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει οτιδήποτε, οποιαδήποτε 

στιγµή θέλει και µε πολύ καλή ποιότητα ήχου και εικόνας αποτελούν ακόµα πιο 

σηµαντικά κριτήρια . Επιπρόσθετα , άλλοι έγιναν συνδροµητές , αφού 

παρακολούθησαν σε κάποιον φίλο τους Netflix και τους φάνηκε ενδιαφέρον. Ακόµα,  

συγκεκριµένες σειρές που παρακολουθούσαν οι συµµετέχοντες στη συµβατική 

τηλεόραση σταµάτησαν να προβάλλονται και επειδή αγοράστηκαν από το Netflix, 

δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τις παρακολουθήσουν. Τέλος, το Netflix, θα τολµούσαµε 

να υποστηρίξουµε πως ανταποκρίνεται και προσαρµόζεται στην σκληρή 

πραγµατικότητα και τα νέα δεδοµένα της εποχής της οικονοµικής κρίσης, αφού 

µάλιστα είναι η παρέα και η συντροφιά στην ξενιτιά: 

Στ.: Θυµάµαι είχα πάει φιλοξενούµενη σε έναν φίλο µου στο Παρίσι και είχε Netflix και 

παρακολουθούσαµε ένα επεισόδιο Black Mirror και µου άρεσε και είπα τον αδερφό 

µου θέλεις να βάλουµε κι εµείς;  

Ρ.: Εµένα το έβαλε ο άντρας µου και µου λέει ορίστε τέλος το κατέβασµα. Υπήρχαν και 

σειρές που δεν µπορούσες να δεις αλλιώς, τώρα το «Greys Anatomy», παίχτηκε στην 

τηλεόραση, δε θυµάµαι σε ποιο κανάλι και µετά σταµάτησε. 
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Ν.: Αντί να παιδεύοµαι να ψάχνω τι να κατεβάσω και από πού, ανοίγω την αρχική 

οθόνη του Netflix, κάνω ένα ζάπινγκ και διαλέγω. Ούτε να περιµένω να κατέβει η 

ταινία, η σειρά, ούτε η ταχύτητα, ούτε υπότιτλους και ούτε να κολλάει και η ανάλυση να 

είναι χάλια. 

Κ.: Ενώ πλέον υπάρχει και άνθρωπος που τα µεταφράζει, οι υπότιτλοι είναι έτοιµοι, 

δεν ψάχνεις να βρεις υπότιτλους, να τους συγχρονίσεις. 

Ν: Εγώ ξεκίνησα το Netflix, επειδή έβλεπα µια σειρά, το «Lucifer», η οποία στον τρίτο 

κύκλο έλεγαν ότι σταµατάει, αυτό είναι το τέλος και έµαθα ότι την αγόρασε το Netflix 

και συνέχισε κι άλλο κύκλο.  

Κ.: Από τότε που έφυγα στην Κύπρο εδώ και τέσσερα χρόνια µπήκε το Netflix στη ζωή 

µου. Δεν µπήκα για µια συγκεκριµένη σειρά, απλώς είχα κουραστεί µε το παράνοµο 

κατέβασµα. Νοµίζω η πρώτη σειρά που παρακολούθησα ήταν το «Rumors flag race», 

γιατί νοµίζω είχε τις σεζόν από την τρίτη και µετά και ήταν όλα µαζεµένα. 

Η.: Κι εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα έβαλα Netflix, γιατί γενικά, Αγγλία και 

Γερµανία το «download» το ξεχνάς, οπότε αναγκαστικά, ψάχνεις να βρεις άλλους 

τρόπους και βρήκα το Netflix και ήταν τότε που ξεκινούσε το «Casa de papel», το 

2017. 

Απόρριψη της συµβατικής τηλεόρασης-διαφορές µε το Netflix: 

Το επόµενο συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε ο ερευνητής, ήταν το γεγονός πως 

πλέον, µετά τη γνωριµία και τη χρήση του Netflix, αρκετά άτοµα απέρριψαν τη 

συµβατική τηλεόραση. 

Σ.: Θεωρώ ότι µειώθηκε ο χρόνος που έβλεπα τηλεόραση και ελληνική τηλεόραση 

γενικότερα. 

Η.: Αντί να περιµένω να βάλει κάτι καλό η τηλεόραση, µπαίνω στο Netflix και βλέπω 

κάτι. Ανοίγεις την τηλεόραση και πας κατευθείαν στο Netflix, πατάς το κουµπί και 

µπαίνεις κατευθείαν στην εφαρµογή. Δεν µπαίνεις να δεις ούτε καν τι έχει το 

πρόγραµµα.  
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Το τηλεοπτικό πρόγραµµα είναι κουραστικό, µε πολλές επαναλήψεις και µε πολλές 

διαφηµίσεις. Ακόµα και όταν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον προς παρακολούθηση, µπορεί 

να µην βολεύουν οι ώρες προβολής, ενώ η πολιτική των διαφηµίσεων που 

κατακλύζουν την τηλεόραση, αποµακρύνουν όλο και περισσότερο τα άτοµα από την 

τηλεόραση. Έτσι κάποιος θα προτιµήσει να παρακολουθήσει αυτό που τον ενδιαφέρει 

σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή, διαδικτυακά. Συνεπώς και σε ένα γενικό πλαίσιο, 

µετά τη χρήση νέων µέσων και κυρίως του διαδικτύου, η αποµάκρυνση από τη 

συµβατική τηλεόραση θεωρείται κάτι το δεδοµένο. Σύµφωνα µε αυτό λοιπόν, 

οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως τη σηµερινή εποχή της τεχνολογίας και των 

τεχνοκρατικών µέσων, τα άτοµα αποµακρύνονται από τα παραδοσιακά µέσα.  

Ρ.: Αν δεν έπαιζε τώρα το «Διαφάνι» (τοποθεσία από το τηλεοπτικό πρόγραµµα «Άγριες 

Μέλισσες»), δε θα έπαιζε καθόλου ελληνικό κανάλι. 

Ελ.: Εγώ αυτό το βλέπω ηλεκτρονικά γιατί δεν µπορώ να κάθοµαι. Την βλέπω τη σειρά 

πάντα από το internet, δηλαδή ούτε καν στο web tv, γιατί έχει 20 λεπτά διαφηµίσεις. Δε 

βλέπω την ίδια ώρα, βλέπω όταν έχει ήδη ανέβει το επεισόδιο compact. Κι άµα 

βαριέµαι και κάτι το πάω πιο µπροστά. 

Ν.: Τώρα και κάτι ιστορικές που παίζονται, όπως το «Κόκκινο ποτάµι», µπορεί ανά 

πάσα στιγµή κάποιος να ανατρέξει στο site του ανάλογου καναλιού και να 

παρακολουθήσει. Δε θα έµπαινα στη διαδικασία να κάθοµαι και να περιµένω 20 λεπτά 

να φάω από τη ζωή µου για να παίζει διαφηµίσεις. 

Ρ.: Ναι, οι διαφηµίσεις είναι τόσο περιττός χρόνος. Και ειδικά στις παραγωγές που 

έχουν τηλεθέαση βάζουν 10 λεπτά διαφηµίσεις, minimum 10 λεπτά. Προλαβαίνεις να 

κάνεις µπάνιο, να στεγνώσεις µαλλιά και να επιστρέψεις να δεις τη συνέχεια. 

Κ.: Εδώ είναι που θα διαφωνήσω, δε θα είµαι αυτής της άποψης ότι µειώθηκε ο 

χρόνος που παρακολουθώ τηλεόραση, γιατί έχει χρόνια που έχω κόψει την τηλεόραση. 

Έχει τουλάχιστον 10 χρόνια. Γιατί αντικατέστησα την τηλεόραση µε το YouTube. 

Θυµάµαι τον εαυτό µου να παρακολουθεί τους πρώτους youtubers, εκτός από κάποιες 

σειρές, πολύ συγκεκριµένες, αλλά κατά τα άλλα δε σταµάτησα εξαιτίας του Netflix να 

βλέπω τηλεόραση. 
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Σε συνέχεια της συζήτησης, η οµάδα εστίασης, ανέδειξε και την υπεροχή του Netflix, 

σε αντιπαραβολή µε τη συµβατική τηλεόραση. Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες 

ανέφεραν ότι το Netflix δεν έχει διαφηµίσεις, έχει καλύτερο ήχο και καλύτερη εικόνα, 

παρακολουθεί όποτε θέλει ο καθένας, µε το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής 

περιεχοµένου. Ακόµα, το περιεχόµενο είναι πρωτότυπο, διαφορετικό, χωρίς να 

αναγκάζεται κανένας να παρακολουθεί τις κοινότυπες επαναλήψεις της ελληνικής 

τηλεόρασης. Η χρήση της πλατφόρµας είναι έξυπνη, γρήγορη και εύκολη, καθώς δε 

χρειάζεται να περιµένεις να φορτώσει µία ταινία ή µία σειρά, τα επεισόδια µιας 

σειράς είναι συγκεντρωµένα όλα µαζί, γίνεται παράλειψη τίτλων και παράλειψη των 

περιλήψεων των προηγούµενων επεισοδίων, σε µεταφέρει αυτόµατα στο επόµενο 

επεισόδιο, «θυµάται» σε ποιο σηµείο είχες σταµατήσει και οι υπότιτλοι είναι έτοιµοι 

και συγχρονισµένοι. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσει κάποιος το επεισόδιο 

και να το παρακολουθήσει offline, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται κανείς. 

Ελ.: Αυτό που έπαθα σοκ µε το Netflix ήταν που σε πήγαινε στο επόµενο αυτόµατα ή 

όταν ξανάµπαινες ήξερε πού είχες σταµατήσει-πού είχες µείνει, αυτό µ’ άρεσε πάρα 

πολύ. Με βοηθάει πάρα πολύ που την παίρνει µόνο του την απόφαση και το ξεκινάει 

αυτόµατα, οπότε δε χρειάζεται να ξαναφορτώνω, αυτό είναι πολύ εκνευριστικό και 

απλά σε βάζει κατευθείαν και είναι και smooth και κάνει και παράλειψη τίτλων και στα 

προηγούµενα. 

Σ.: Κι επίσης µπορείς στη µέση του επεισοδίου να το σταµατήσεις και να το δεις κάποια 

άλλη στιγµή. 

Ρ.: Και το συνεχίζει από κει ακριβώς, δε θα χρειαστεί να το ψάξεις. 

Κ.: Επίσης, έχεις την ευκολία να κατεβάσεις το επεισόδιο και να είσαι offline και να το 

δεις οπουδήποτε. 

Συνέπειες της καθηµερινής χρήσης του Netflix- Netflix και εθισµός: 

Προς το τέλος της συζήτησης, ο ερευνητής έκανε ερωτήσεις, µε σκοπό ακόµα και οι 

ίδιοι οι συµµετέχοντες να αρχίσουν να καταλήγουν σε συµπεράσµατα. Μέσα από την 

καθηµερινή χρήση του Netflix, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν άλλες συνήθειες του 

παρελθόντος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, αποµακρύνονται από τα βιβλία, 
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εποµένως το Netflix και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα, αφαιρούν χρόνο από την 

ανάγνωση: 

Ε.: Είχα µία ώρα ελεύθερο χρόνο και προτιµούσα να δω µία σειρά στο Netflix, που 

ήταν κάτι εύκολο γρήγορο, παρά να κάτσω να διαβάσω βιβλίο. 

Σ.: Εγώ σταµάτησα να διαβάζω βιβλία πριν από το Netflix, επειδή µάλλον αν ήθελα να 

χαλαρώσω δεν θα άνοιγα ένα βιβλίο, µάλλον θα κατέβαζα κάτι. Όχι ότι δεν µου λείπει, 

απλά δεν το έχω στο πρόγραµµα, έχω συνηθίσει στις οθόνες. 

Συνεχίζοντας, οι συµµετέχοντες της οµάδας εστίασης, συνειδητοποιούν ότι κάνοντας 

χρήση του Netflix, αποµονώνονται, µειώνουν την κοινωνικότητά τους και 

εγκαταλείπουν τις προσπάθειες που θα µπορούσαν να κάνουν για να ενταχθούν σε 

οµάδες συνοµηλίκων τους. Με άλλα λόγια, αρνούνται προτάσεις, αποφεύγουν να 

βγουν έξω και κλείνονται στον µικρόκοσµό τους, µε µόνη παρέα την οθόνη. 

Η.: Εγώ θεωρώ ότι γενικά όσο ήµουν στο εξωτερικό και δούλευα, αφιέρωνα τον 

ελεύθερο χρόνο µου σε Netflix, παρά να πω ότι θα βγω να πιω έναν καφέ, έλεγα οκ θα 

χαλαρώσω, θα δω Netflix θα µείνω σπίτι µου, νοµίζω ότι µου έκοψε χρόνο απ’ το να 

βγω έξω και να δω φίλους. Αν δεν υπήρχε το Netflix, µπορεί να µην καθόµουν να ψάξω 

να κατεβάσω µια σειρά να δω, ενώ τώρα που την είχα έτοιµη απλά µε ένα έτσι, θα την 

έβλεπα κατευθείαν στην τηλεόραση. Σειρές βλέπαµε πάντα, αλλά τώρα είναι τόσο 

εύκολο.      

Το «binge-watching» κατ’ επέκταση του θέµατος της αποµόνωσης, αποτελεί µία 

συνήθεια, η οποία δεν ευνοεί την επικοινωνία µε τους άλλους. Από την άλλη πλευρά 

και όπως αναφέραµε και στο θεωρητικό πλαίσιο, οι µαραθώνιοι παρακολούθησης 

γίνονται πολλές φορές µε παρέα και όχι µοναχικά. Άρα, µε αυτόν τον τρόπο, δίνονται 

αφορµές για ανάπτυξη της κοινωνικότητας.  

Το «binge-watching» βέβαια, κλέβει χρόνο από άλλες δραστηριότητες. Το άτοµο 

χάνει την αίσθηση του χρόνου, παραµελεί κάποια από τα καθήκοντά του ή ακόµα κι 

όταν ασχολείται µε άλλες δραστηριότητες δεν είναι συγκεντρωµένος, αφού το µυαλό 

του βρίσκεται στο πότε θα παρακολουθήσει περιεχόµενο, µε αποτέλεσµα να του 

δηµιουργείται µια διάσπαση προσοχής. Ο Todd Yellin από την άλλη πλευρά, 
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αντιπρόεδρος της πλατφόρµας, υποστήριξε ότι το συγκεκριµένο µοντέλο (binge-

watching) αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις των σηµερινών τηλεθεατών των σειρών, οι 

οποίοι επιθυµούν να έχουν τον έλεγχο της κατανάλωσης.  

Το «binge-watching», στο οποίο µας εισήγαγε εδώ και µερικά χρόνια το Netflix, 

µπορεί πλέον, να θεωρηθεί ως µία µορφή εθισµού, η οποία φυσικά και έχει αρνητικές 

συνέπειες για το σώµα, αλλά και το µυαλό µας. Βέβαια το ότι θα χαθεί ο έλεγχος, 

είναι κάτι που µπορεί να µη συµβαίνει συνέχεια, εποµένως, η εγκράτεια και η 

έλλειψη ελέγχου, συνυπάρχουν πάνω σε µια λεπτή διαχωριστική γραµµή. Σύµφωνα 

µε αποτελέσµατα προγενέστερης έρευνας, το 61% των συνδροµητών παραδίδονται 

στον πειρασµό να βάλουν ακόµα ένα επεισόδιο, ή και περισσότερα.  

Ν.: Μπα, εγώ είµαι λίγο πιο παραδοσιακή, δηλαδή το βιβλίο θα το ανοίξω, θα διαβάσω 

κανονικά, δηλαδή δεν το αντικατέστησα. Ίσως χωρίς να το θέλω, πολλές φορές µπορεί 

να επηρεάζοµαι και να λέω άντε θα δω ένα επεισόδιο, µπορεί όµως να κάθοµαι και 

ασυναίσθητα και να αφιερώνω περισσότερο χρόνο. 

Ρ.: Εγώ µε έχω πιάσει να κάνω πράγµατα πολύ βιαστικά, επειδή θέλω να έρθει η ώρα 

να «καναπεδωθώ». Δηλαδή, ένα πράγµα κάνε γρήγορα, και όλο αυτό µου δηµιουργεί 

µια διάσπαση ώρες-ώρες. Στη σκέψη µου αυτή τελείωνε για να πας να κάτσεις να δεις 

τη σειρά σου, δε θυµάµαι και τι κάνω, δηλαδή είναι όλα µηχανικά, π.χ. έβαλα αλάτι στο 

φαγητό; Τα κάνω όλα βιαστικά, επειδή το έχω ανάγκη να καθίσω να ξεκουραστώ, 

δηλαδή τα συνδυάζω κι όλα αυτά και είµαι σε έναν πανικό να τα τελειώσω όλα. 

Ερευνητής: Και είναι τροµερά σηµαντικό αυτό που λες, γιατί το Netflix είναι εκεί. Δεν 

είναι όπως στην τηλεόραση που µπορεί να χάσεις κάτι. 

Ρ.: Η ώρα όµως περνάει και όσο περισσότερο χρόνο έχεις, τόσο περισσότερα επεισόδια 

θα µπορέσεις να δεις. Με το Netflix, περνάω πιο πολύ ώρα τώρα στην τηλεόραση, έχω 

όµως τον χρόνο, θα µπορούσα να κάνω κάτι άλλο εκείνη την ώρα, να ξεκουραστώ, 

νοµίζω ότι είµαι εθισµένη. 

Ν: Νοµίζω ότι σίγουρα είναι µια πολύ µεγάλη ευκολία της εποχής, δεν θεωρώ ότι είµαι 

εθισµένη, αλλά ότι κάνω µία πιο εύλογη χρήση, είναι µία παρέα, θα χαζέψω όπως 
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λέγαµε στην τηλεόραση, χωρίς να εκνευριστώ µε τις διαφηµίσεις και σίγουρα να δω 

κάτι πρωτότυπο.  

Βέβαια, το Netflix έχει αµιγώς αρνητικές συνέπειες. Δεν θα µπορούσαµε να 

παραβλέψουµε το γεγονός ότι είναι µια µορφή ψυχαγωγίας και ένας τρόπος 

εκτόνωσης των αρνητικών και δυσάρεστων συναισθηµάτων, αφού έχει 

καταπραϋντική και αναλγητική δράση. Ακόµα, είναι αδιαµφισβήτητα µία συνήθεια, 

που µπορεί να κρατήσει συντροφιά σε κάποιον που µία δεδοµένη στιγµή δεν έχει 

άλλες εναλλακτικές λύσεις.  

Ρ.: Επίσης, όταν παίρνω το tablet µαζί µου και κάνω δουλειές ταυτόχρονα, τις κάνω 

πολύ πιο ευχάριστα και το έχω κέρδος, βλέπω αυτό που θέλω, κάνω και τις δουλειές 

µου ταυτόχρονα (σιδέρωµα, διπλώνω τα ρούχα). Ή ακούω και όσο βλέπω, αλλά θέλω 

να τα ακούω, να ξέρω τι γίνεται, είναι και µια παρέα. 

Ελ.: Εγώ έχω καταλάβει σ’ αυτό ότι θα δω σειρά, όταν δεν είµαι καλά, δηλαδή θα 

καθίσω να ψάχνω στο Netflix, είναι η περίοδος που κάτι δεν πάει καλά µέσα µου. Σαν 

το ψυγείο µε το φαγητό. 

Το γεγονός ότι οι σειρές που έχει αγοράσει το Netflix, διανέµουν τα επεισόδια 

µονοµιάς, δηµιουργεί και ένα είδος νοσταλγίας για τον παραδοσιακό τρόπο 

µετάδοσης, µε την αναµονή και την αγωνία να λείπουν από τον νέο τρόπο ροής του 

περιεχοµένου. Βέβαια, αυτό όπως αναφέρουν και οι συµµετέχοντες εξαρτάται από 

την παραγωγή και την κυκλοφορία της ίδιας της σειράς. Τέλος, το «binge-watching» 

µπορεί να µας διεγείρει και το αίσθηµα του ανικανοποίητου ή, αλλιώς, όπως το λένε 

οι ψυχολόγοι, το «αίσθηµα της ηδονικής προσαρµογής». Στην αρχή, µια νέα σειρά 

προκαλεί ενθουσιασµό, αλλά όσο πιο πολύ την παρακολουθεί κάποιος, τόσο λιγότερο 

την απολαµβάνει µε τον καιρό, όπως εξηγεί και η καθηγήτρια Ψυχολογίας του 

πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, Sonja Lyubomirsky.  

Ν.: Βέβαια µου λείπει και λίγο αυτή η αγωνία τι θα γίνει στο επόµενο επεισόδιο και στο 

δίνει λίγο έτοιµο, αυτό από τη µία είναι καλό, από την άλλη όµως, υπήρχε λίγο 

περισσότερο σασπένς στην παραδοσιακή τηλεόραση. 
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Ε.: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα στο «Morning show», που κυκλοφορούν τα επεισόδια 

µία φορά την εβδοµάδα, επιστρέφει δηλαδή στο παλιό µοντέλο και όλα τα καινούργια 

επεισόδια τα βγάζει κάθε Παρασκευή, αλλά είναι µια ωραία αναµονή. 

Κ.: Αυτό που λες βέβαια εξαρτάται και από τη σειρά, γιατί αν ας πούµε έχει πάρει το 

Netflix µία σειρά που ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο παίζει και στην Αµερική, θα το 

δείχνει ανά µία εβδοµάδα. 

Social media και Netflix: 

Όσον αφορά τα µέσα µαζικής δικτύωσης, παρατηρήθηκε µία διστακτικότητα στους 

συµµετέχοντες, σχετικά µε τη δηµοσίευση περιεχοµένου που παρακολουθούν. Αν και 

παρατηρούν τι διαµοιράζονται οι φίλοι που έχουν στο Instagram ή στο Facebook, δε 

διαµοιράζονται οι ίδιοι, ή το κάνουν πιο σπάνια και για περιεχόµενο που είναι 

σίγουροι, για να προτείνουν κάτι στον περίγυρό τους ή επειδή είναι ενθουσιασµένοι 

µε κάτι που είδαν και θέλουν να µοιραστούν την άποψή τους. Οι περισσότεροι 

προτιµούν να µιλήσουν ή να προτείνουν κάτι, µέσω της διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

Σ.: Δεν µοιράζοµαι περιεχόµενο. Θα κάνω κουβέντα, προτιµώ τη διαπροσωπική 

επικοινωνία. 

Η.: Νοµίζω κι επειδή συναναστρεφόµουν τα τελευταία χρόνια που ξεκίνησε και το 

Netflix που ήµουν στο εξωτερικό µε πολλούς συναδέλφους και κόσµο κάθε µέρα 

διαφορετικούς, νοµίζω όταν ήταν κάτι που αξίζει το µοιραζόµουνα, όταν έκανα 

κουβέντα για νέες σειρές στα Social Media. Όχι όµως, µε όλες τις σειρές. Δηλαδή όταν 

θα δω ένα νέο επεισόδιο κάτι καινούριο θα δω αν αξίζει ή όχι, αλλά νοµίζω θα 

µοιραζόµουν αυτές που είµαι σίγουρος, για να προτείνω σε κάποιον κάτι που µου 

άρεσε. 

Κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους συµµετέχοντες είναι το θέµα των σχολιασµών, 

καθώς πλέον τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πόλος έλξης, σχολιασµού και 

ανταλλαγής απόψεων, γι’ αυτό παρακολουθούν µε µεγαλύτερη προσοχή και µε 

περισσότερη θετική διάθεση τον σχολιασµό, ειδικότερα που αφορά περιεχόµενο του 

Netflix. Όταν σχολιάζουν και «ανεβάζουν» περιεχόµενο στα social media, άτοµα του 
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κοντινού κοινωνικού περίγυρου του ατόµου, αυτό µεταφράζεται σαν µία πολύ καλή 

πρόταση για να παρακολουθήσει κάποιος κάτι καινούργιο. 

Ε.: Προχθές ανέβασα τη φωτογραφία από το «morning show» και έγραψα την άποψή 

µου, άρα ταυτόχρονα µοιράστηκα και προτείνω να δει κάποιος τη σειρά. 

Σ.: Το θεωρώ διαφορετικό από το να πεις αυτή τη στιγµή βλέπω την τάδε σειρά, όπως 

κάνουν στα check-in, από το να κάτσεις στον κόπο να γράψεις ένα σχόλιο γι’ αυτό που 

είδες. 

Η.: Εγώ όσες φορές έχω ανεβάσει, δεν το έχω κάνει απλώς σαν check-in, που λέει 

βλέπει αυτό και βγαίνει η προεπισκόπηση, πάντα έχω γράψει κάτι, ένα µικρό σχόλιο για 

το επεισόδιο. 

Στ.: Σ’ αυτό που κάνεις εσύ µε το σχόλιο µ’ αρέσει πιο πολύ, γιατί για κάποιον που ξέρω 

και εµπιστεύοµαι, θα κάτσω να το διαβάσω, ενώ οι άλλοι που θα κάνουν το check-in, 

δε µε νοιάζει και πολύ, απλά θα το περάσω έτσι, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Άµα δεν 

µε αφορά σαν φίλο, σαν γνωστός µου, που έχουµε και δυο κοινά πράγµατα να πούµε δε 

θα ασχοληθώ. 

Βέβαια, πολλοί έχουν σταµατήσει να µοιράζονται περιεχόµενο και να σχολιάζουν, 

ίσως επειδή η πρακτική του «binge-watching», σταµάτησε το «spoiling», ενώ ανά 

πάσα στιγµή µπορεί ο οποιοσδήποτε να ενηµερωθεί και να σχηµατίσει τη δική του 

άποψη.  

Ρ.: Εγώ νοµίζω τώρα τελευταία δεν µοιράζοµαι, παλιότερα το έκανα συνέχεια. Status 

update και έγραφα σε αυτό το επεισόδιο γίνεται χαµός δείτε το ή οτιδήποτε, αλλά τώρα 

τελευταία δεν ξέρω γιατί δεν το κάνω. Επίσης, να σας πω ότι σε εποχή Michael 

Scottfield, έχω δώσει το τέλος, δεν ξέρω γιατί το έκανα, αλλά έγραψα παιδιά να ξέρετε 

στο τέλος αυτός πεθαίνει.  

Η.: Είναι σε όλα τα social media, πατάς κουµπί το διαµοιρασµού σε instagram story 

και αµέσως πάει σε προεπισκόπηση στο instagram 
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Κ.: Εγώ πλέον δεν ανεβάζω στο Facebook, ούτε στο instagram story τέτοιου τύπου. 

Τελευταία φορά που έκανα κάτι τέτοιο ήταν στην αρχή της χρονιάς µε το «Game of 

Thrones», που είχα ανεβάσει κάτι, γιατί ήµουν πολύ ενθουσιασµένος. 

Netflix και παραπληροφόρηση: 

Ένα ακόµη στοιχείο που διαπιστώθηκε είναι πως η οµάδα εστίασης, αγνοεί το 

γεγονός ότι το να µοιράζεται κάποιος τον κωδικό του µαζί µε άλλους χρήστες 

θεωρείται παράνοµο. Επιπλέον, οι περισσότεροι δεν το θεωρούν παράνοµο και 

πιστεύουν πως δεν υπάρχουν ψιλά γράµµατα, όσον αφορά τη χρήση του κωδικού 

αποκλειστικά µόνο για ένα σπίτι. Στην ουσία, εν αγνοία τους όλοι παραδέχτηκαν πως 

χρησιµοποιούν το πακέτο των 13,99, δηλαδή των τεσσάρων συσκευών, όµως το 

µοιράζονται µε άλλους. Εδώ, κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουµε πως αυτό είναι ένα 

είδος πειρατείας και µάλιστα το Netflix έχει απώλειες µέχρι και 6,6 δισεκατοµµύρια 

δολάρια.  

Αυτή η διαπίστωση, δηµιουργεί την αναγκαιότητα για δράση και για µέτρα, 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί στην εποχή µας το φαινόµενο της διανοµής των 

κωδικών πρόσβασης στο Netflix, δηλαδή της τάσης που έχουν υιοθετήσει πολλοί 

χρήστες προγραµµάτων καλωδιακής-συνδροµητικής τηλεόρασης να µοιράζονται τον 

κωδικό πρόσβασης τους στις συνδροµητικές υπηρεσίες, µε γνωστούς και φίλους.  

Συγκεκριµένα, οι εταιρείες που είναι προγραµµατιστές και διανοµείς καλωδιακής- 

συνδροµητικής τηλεόρασης, µελετούν µια σειρά από µέτρα και πρακτικές, µε σκοπό 

να σταµατήσουν τους καταναλωτές, οι οποίοι χωρίς να είναι χρήστες επί πληρωµή, 

δανείζονται τους κωδικούς πρόσβασης από φίλους και συγγενείς για να βλέπουν τα 

αντίστοιχα προγράµµατα χωρίς να πληρώνουν γι’ αυτά. Τα πιθανά µέτρα µάλιστα, 

περιλαµβάνουν χρήση Τεχνητής Νοηµοσύνης, µε τη βοήθεια της οποίας, θα ζητούν 

από τους πελάτες να τροποποιούν περιοδικά τους κωδικούς πρόσβασης τους ή θα 

στέλνουν έναν µοναδικό κωδικό στα κινητά των πελατών, τον οποίο θα πρέπει να 

εισαγάγουν οι χρήστες για να παρακολουθήσουν περιεχόµενο. 

Ορισµένα στελέχη της τηλεόρασης θέλουν να δηµιουργήσουν κανόνες που να 

αφορούν στον αριθµό και την ταυτοποίηση των συσκευών που µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν για πρόσβαση σε συνδροµή καλωδιακής τηλεόρασης εκτός του 

σπιτιού του συνδροµητή. Αν κάποιος συνδεθεί από ένα smartphone ή ένα tablet δεν 

θα υπήρχε πρόβληµα, ωστόσο κάποιος που χρησιµοποιεί µια συσκευή Roku (που 

χρησιµοποιείται για live streaming και για παρακολούθηση προγραµµάτων από smart 

tv) σε µια δεύτερη φάση θα µπορούσε να θεωρηθεί πιθανός χρήστης που εισέρχεται, 

χωρίς να έχει πληρώσει συνδροµή, όπως εξοµολογήθηκε ένα άτοµο µε γνώση του 

θέµατος. Αν δεν λειτουργήσει καµία από αυτές τις πρακτικές, οι χρήστες 

συνδροµητικής τηλεόρασης, θα µπορούσαν κάποια στιγµή να υποχρεωθούν να 

συνδεθούν στους λογαριασµούς τους χρησιµοποιώντας τα αποτυπώµατα τους. (Alpha 

Free Press, 2019) 

Black Mirror: 

Όσον αφορά την πρωτοποριακή και αλληλεπιδραστική σειρά της πλατφόρµας, αυτή 

δεν είχε τόσο µεγάλη απήχηση στην οµάδα εστίασης. Όλοι σχεδόν οι συνοµιλητές, 

εκφράστηκαν αρνητικά για τη συγκεκριµένη σειρά. Στην οµάδα εστίασης δεν άρεσε 

αυτή η σειρά, ενώ ο ενεργητικός ρόλος στη δράση, δεν ήταν κάτι που τους ενδιέφερε, 

ούτε και κάτι που τους κράτησε. Η συγκεκριµένη σειρά παρόλα αυτά, τείνει να γίνει 

ταυτόσηµο της interactive ψυχαγωγίας. Ίσως, το κοινό αντιλήφθηκε τις στρατηγικές 

διαφήµισης, µε τις οποίες διανθίζονταν η εν λόγω σειρά. Το ότι ο θεατής διαλέγει την 

κασέτα «Pink Floyd» ή «Led Zeppelin» στο αυτοκίνητο του ήρωα, ή διαλέγει τη 

σοκολάτα «Twix» ή «Snickers» για να φάει η ηρωίδα ή διαλέγει ποιο αναψυκτικό θα 

πιει ο ήρωας «Coca-Cola» ή «Pepsi» αποτελούν µεµονωµένες σκηνές, οι οποίες 

ενδείκνυνται για δοκιµαστική χρήση νέων προϊόντων, συσκευασιών ή διαφηµιστικών 

οδών.  
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5.3 Συµπεράσµατα: 

Μετά από την µακρόχρονη απογραφή των τηλεοπτικών εκποµπών και των ταινιών, η 

εµπειρία παρακολούθησης, χωρίς διαφηµίσεις και µε την άµεση παράδοση 

επεισοδίων, το Netflix αλλάζει τις προσδοκίες των θεατών σχετικά µε το τι, πώς και 

το πότε βλέπουν τηλεόραση. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν, επιβεβαιώνεται η ερευνητική 

υπόθεση ότι οι µορφές streaming και on-demand, άλλαξαν τον τρόπο, µε τον οποίο 

βλέπουµε τηλεόραση. Ως αποτέλεσµα µάλιστα αυτού, οι θεατές, δεν προκαλεί 

έκπληξη ότι παρακολουθούν περισσότερη τηλεόραση, συµπεριλαµβανοµένων 

µεγαλύτερων δόσεων κάθε φορά. Η κινητήρια δύναµη πίσω από τη βιωσιµότητά της 

είναι ότι οι πελάτες αισθάνονται ότι αξίζουν τα χρήµατα για το µηνιαίο τέλος τους και 

ότι αυτό αποτελεί µία αξιοσηµείωτη επένδυση. 

Η µετάβαση από ένα µοντέλο συνδροµητικής αλληλογραφίας σε ένα πρόγραµµα 

συνδροµής αύξησε σηµαντικά το ποσό των δεδοµένων που το Netflix κατάφερε να 

συλλέξει, όχι µόνο για το τι παρακολουθούν οι πελάτες, αλλά και για το πώς και πότε 

παρακολουθούν. Η παροχή στους πελάτες ακριβέστερων συστάσεων, σχετικά µε το τι 

θέλουν να παρακολουθήσουν, σηµαίνει ότι λιγότεροι συνδροµητές θα ακυρώσουν τις 

συνδροµές τους, επειδή δεν µπορούν να βρουν ταινίες και εκποµπές που θα 

απολαύσουν. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη καθιστά δυνατή την ακριβή ρύθµιση αυτών των 

συστάσεων, καθώς µαθαίνουν από ένα συνεχώς αυξανόµενο σύνολο συνηθειών των 

πελατών. Το Netflix ακόµα, µπόρεσε να χρησιµοποιήσει την τεράστια βάση 

δεδοµένων των συνήθειων προβολής που δηµιούργησε, µε σκοπό να αρχίσει να 

παράγει το δικό της προϊόν, καθοδηγούµενο από τα δεδοµένα για το τι επιθυµούν οι 

πελάτες του. Η ροή των βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας, 

χρησιµοποιεί τεράστιους πόρους εύρους ζώνης-πηγές, οι οποίες είναι περιορισµένες 

και ακριβές. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη λοιπόν, που χρησιµοποιεί το Netflix, µπορεί να 

µειώσει αυτά τα γενικά έξοδα µαθαίνοντας να µεταδίδει µόνο τα σηµαντικά δεδοµένα 

(B. Marr 2019). 
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Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, αντιλαµβανόµαστε ότι αυτή η τεχνολογική 

µετατόπιση έχει, επίσης, ευρύτατο αντίκτυπο στις αποφάσεις παραγωγής 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, στις συµφωνίες διανοµής και στις στρατηγικές 

προώθησης. Η αυξανόµενη προτίµηση των καταναλωτών για υπηρεσίες συνεχούς 

ροής (OTT) (αντί για καλωδιακά πακέτα) και βίντεο κατόπιν παραγγελίας (αντί για 

προγραµµατισµένη προβολή), επηρεάζει αρνητικά τον παραδοσιακό τηλεοπτικό 

προγραµµατισµό, τις βαθµολογίες, τη διαφήµιση και τις συνδροµές καλωδιακής 

τηλεόρασης. Δεδοµένου ότι ένα µεγαλύτερο ποσοστό του τηλεοπτικού κοινού 

καταναλώνει περισσότερες τηλεοπτικές εκποµπές µέσω του Netflix και άλλων 

υπηρεσιών OTT, ορισµένοι επικριτές, υποστηρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές 

κατανάλωσης παρεµποδίζουν τα φαινόµενα πολιτιστικής ενοποίησης, τα οποία 

συνδέουν τους ανθρώπους µέσω κοινών, µαζικών µεσολαβούµενων εµπειριών.  

Τα Μ.Μ.Ε. είναι το τεχνητό µάτι και αυτί του πολιτισµού, η «έκτη αίσθηση» του 

ανθρώπου, που αίρει τους φυσικούς φραγµούς, καταργεί τις αποστάσεις και γκρεµίζει 

τα σύνορα που παλαιότερα χώριζαν τις κοινωνίες.  Αποτελούν έναν παγκόσµιο δίαυλο 

επικοινωνίας, διαµέσου του οποίου γνωρίζονται οι λαοί, έρχονται σε στενότερη 

επαφή και ανταλλάσσουν τα πνευµατικά, επιστηµονικά και τεχνικά επιτεύγµατά τους. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πορεία της διεθνοποίησης και ενισχύεται η 

προσπάθεια, για τη δηµιουργία ενός νέου, οικουµενικού πολιτισµού. Επιπλέον, η 

σωστή χρήση τους, διασφαλίζει τη δηµοκρατία και αυτό, γιατί η αντικειµενική 

πληροφόρηση των πολιτών καλλιεργεί την πολιτική συνείδηση και από την άλλη τους 

προστατεύει από τον κίνδυνο χειραγώγησης από τους λαοπλάνους και δηµαγωγούς 

πολιτικούς. Έτσι, οι πολίτες σχηµατίζουν ελεύθερα και αυτόβουλα την πολιτική τους 

κρίση. Τέλος, µε τις πληροφορίες που µεταδίδουν κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την 

περιέργεια, καθώς και τη φιλοµάθεια (Curran J. 2001). 

Η τηλεόραση, ασκεί µεγάλη επίδραση στη συµπεριφορά των ανθρώπων, προωθώντας 

πρότυπα συµπεριφοράς και αντιλήψεων που αλλοτριώνουν και αποπροσανατολίζουν 

τον άνθρωπο, καταργούν την ατοµικότητά του και τον µαζικοποιούν, ενώ σχετίζεται 

άµεσα µε την κουλτούρα τους. Με λίγα λόγια, η τηλεοπτική προβολή µέσω Netflix 

έχει εισβάλει παντού στη ζωή µας, βρίσκεται παντού απέναντί µας· στο καθιστικό, 

στο υπνοδωµάτιο, στα νοσοκοµεία, στα καφενεία, στις καφετέριες, στις αίθουσες 
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αναµονής ακόµα και σε µέσα µαζικής µεταφοράς. Κατά κάποιο τρόπο «ελέγχουµε» 

την παραδοσιακή-συµβατική τηλεόραση, (όταν δεν αντέχουµε να δούµε διαφηµίσεις 

παραπάνω από ένα λεπτό, όταν ακόµα και όταν βλέπουµε κάτι που µας ενδιαφέρει, ή 

όχι, αλλάζουµε κανάλι), όµως έχουµε φτάσει στο σηµείο του παθητικού δέκτη. Αυτό 

µε το Netflix και όλα τα συνδροµητικά κανάλια έχει πλέον αλλάξει. 

Το Netflix θα µπορούσε να υποστηριχτεί πως αποτελεί µία τεχνολογική λύση για τους 

περιορισµούς των πιο παραδοσιακών µορφών τηλεόρασης. Αν και αυτές οι 

τεχνολογικές αλλαγές έχουν µεταβάλει τις κοινωνικές, νοµικές, πολιτιστικές και 

οικονοµικές συµβάσεις που συνδέονται µε την τηλεόραση ως µέσο, ενισχύουν 

επίσης, το µετασχηµατιστικό δυναµικό τους. Έτσι, αντί να επεξεργαστούµε µορφές 

streaming και on-demand ως επανάσταση στην τηλεόραση, θα πρέπει να τις δούµε ως 

βολικές αφηγήσεις, οι οποίες αξιοποιούνται, µε σκοπό την προώθηση πιο επιθυµητών 

τρόπων κατανάλωσης των µέσων ενηµέρωσης . Εδώ λοιπόν , εύκολα 

αντιλαµβανόµαστε ότι άλλη µία ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε, αφού το δείγµα 

απέρριψε συντριπτικά τη συµβατική τηλεόραση. 

To Netflix είναι το µέσο που αποστέλλει µηνύµατα σε οµάδες ατόµων ανεξάρτητα 

από την κοινωνική τους τάξη και του πνευµατικού τους επιπέδου. Θεωρείται 

προοδευτική εφεύρεση, η οποία επιδρά ευεργετικά στον άνθρωπο. Η ενηµέρωση των 

πολιτών για θέµατα επιστηµονικού, κοινωνικού, πολιτικού και καλλιτεχνικού 

χαρακτήρα, διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες και ωθεί στη συµµετοχή στο 

πολιτικό γίγνεσθαι. Επιπρόσθετα, συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση, αφού προβάλλει 

και συχνά καθιερώνει πρότυπα και µορφοποιεί την κοινή γνώµη. Ο ρόλος του Netflix 

στις σύγχρονες κοινωνίες σχετίζεται και µε την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Φυσικά, πολλές φορές όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, χάνεται η αίσθηση του 

µέτρου και το φαινόµενο «binge-watching» έχει αµφιλεγόµενες επιπτώσεις για το 

άτοµο. Από τη µία πλευρά αποτελεί ένα µέσο κοινωνικοποίησης και ενηµέρωσης, 

αλλά από την άλλη, τα άτοµα µπορεί να αποξενωθούν από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον και να εθιστούν. Εποµένως, η τρίτη ερευνητική υπόθεση ούτε 

επιβεβαιώνεται, ούτε και απορρίπτεται. 
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Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, να επισηµάνουµε σε µελλοντικές έρευνες, να 

ασχοληθούν µε ακόµα µεγαλύτερα δείγµατα. Η χρήση περισσότερων οµάδων 

εστίασης και προσωπικών συνεντεύξεων, ακόµα, µπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές 

να εντρυφήσουν στα ενδότερα της ψυχολογίας των ατόµων αυτών και να εξάγουν 

ακόµα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Ακόµα, θα µπορούσαν µεταγενέστερες 

έρευνες, να µελετήσουν δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, έτσι ώστε να 

παρατηρηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία και το 

γενικότερο υπόβαθρο των ερωτηθέντων. Θα ήταν σηµαντικό, επίσης, οι µελλοντικές 

έρευνες να εξετάσουν και κατά πόσο επηρεάζεται το τηλεοπτικό κοινό σε µεγαλύτερο 

βάθος χρόνου, µιας και πλέον κυκλοφορούν νέες πλατφόρµες, ενώ ταυτόχρονα η 

πλατφόρµα του Netflix συνεχώς ανανεώνει το περιεχόµενό της και τις λειτουργίες 

της, για να είναι ανταγωνιστική και για να ικανοποιεί όλο και περισσότερο τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών. Προς στιγµήν, η καινοτοµία που εισήγαγε η Netflix, 

συνίσταται στην διάθεση όλων των επεισοδίων ταυτόχρονα. Η κίνηση αυτή δείχνει 

µια στροφή προς την άµεση ικανοποίηση των νέων καταναλωτικών συνηθειών του 

τηλεοπτικού κοινού και κυρίως την αποδέσµευση της δοµής των τηλεοπτικών σειρών 

από τις ρίζες τους στην παραδοσιακή τηλεόραση, εισάγοντας το τµηµατικό µοντέλο 

εκποµπών (Klarer, 2014). 
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5.4 Συζήτηση: 

Η επίδραση του Netflix στον τρόπο, µε τον οποίο καταναλώνουµε τηλεόραση είναι 

αναπόφευκτη. Το τοπίο της τηλεόρασης είναι γεµάτο από streaming sites και τώρα 

όλοι ανταγωνίζονται την παραδοσιακή τηλεόραση και το Netflix. To Netflix, βέβαια, 

φαίνεται πως έχει εδραιωθεί πολύ γερά µέσα στον κόσµο συνεχόµενης ροής, ενώ οι 

πόλεµοι συνεχούς ροής, ενδέχεται να σηµαίνουν ότι υπάρχουν περισσότερες 

επιλογές, όταν πρόκειται για πλατφόρµες και περιεχόµενο για διασκέδαση. Η 

εµφάνιση νέων, φθηνότερων υπηρεσιών streaming από το Walt Disney Co. και την 

Apple Inc έχουν σηµειώσει κάποια ανησυχία σχετικά µε την ικανότητα του Netflix να 

διατηρήσει το ρυθµό της µεγάλης ανάπτυξης που σηµείωνε. Άλλοι ανησυχούν για το 

τι µπορεί να κοστίσει αυτή η ανάπτυξη, καθώς το Netflix µπορεί να χρειαστεί να 

βασιστεί σε πιο ακριβό ναύλο για να παραµείνει ανταγωνιστικό (Wall Street Journal, 

2019). 

Το Netflix δύναται να δείξει ότι διαθέτει ισχυρό πρωτότυπο περιεχόµενο και τη 

ναυαρχίδα του αµερικανικού σινεµά στο δυναµικό του:  ένα κλικ αρκεί για να δει 

κανείς τον Ρόµπερτ Ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο να συµπρωταγωνιστούν για πρώτη 

φορά στην ιστορική τους διαδροµή σε ταινία του Σκορτσέζε. Το αν αυτή η προσφορά 

ποιότητας είναι αρκετή για να προσελκύσει νέους συνδροµητές στο Netflix θα φανεί 

σύντοµα. Η διατήρηση της κυριαρχίας της συνδροµητικής πλατφόρµας µπορεί να 

δυσκολεύει, όχι όµως και να είναι ακατόρθωτη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

το Netflix παράγει 18 πρωτότυπες ταινίες ανά τρίµηνο. Ο ανταγωνισµός µέχρι 

στιγµής, δείχνει ελάχιστα σηµεία χαλάρωσης του Netflix, καθώς το Amazon, το Hulu 

και άλλοι ανταγωνίζονται µε πρωτότυπο περιεχόµενο και πόλεµο τιµών, έχοντας ως 

άµεση σκοπιµότητα την απόκτηση συνδροµητών. Μερικοί άλλοι, έχουν προχωρήσει 

σε µεγάλες δαπάνες περιεχοµένου και υψηλότερα τέλη συνδροµής, ενώ άλλοι έχουν 

επιδιώξει να προσφέρουν πιο µετριοπαθείς εναλλακτικές λύσεις.  

Μετά από την κυκλοφορία της πλατφόρµας Disney+, παραπάνω από 1.000 

Αµερικάνοι συµµετείχαν σε έρευνα, η οποία εξέταζε την αλλαγή στις συνδροµές του 

Netflix, µετά από την εισαγωγή της πλατφόρµας Disney+. Συγκεκριµένα, το 6,5% 

των συνδροµητών Netflix, δήλωσαν πως σκοπεύουν να ακυρώσουν τη συνδροµή 

τους. Οι αναλυτές Nat Schindler και Justin Post, ωστόσο προειδοποίησαν ότι έχουν 
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αµφιβολίες ως προς το αν οι ερωτώµενοι της έρευνας θα ακολουθήσουν τελικά τα 

σχέδιά τους. Αυτή η διατύπωση, ενισχύεται από το γεγονός ότι το Bloomberg, 

χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το Netflix δεν είχε δει καµία αύξηση στις ακυρώσεις στις 

22/11/2019, 10 ηµέρες µετά την εκτόξευση της Disney. Από την άλλη πλευρά βέβαια, 

εάν το επίπεδο αυτό όντως υλοποιηθεί, δηλαδή εάν οι άνθρωποι, ακυρώσουν τις 

συνδροµές Netflix τόσο γρήγορα όσο υποδηλώνει η έρευνα της Bank of America, οι 

χρηµατιστηριακές εταιρείες της Wall Street, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να 

αναπροσαρµόσουν τις προβλέψεις των εσόδων τους.  

Βεβαίως, η Τράπεζα της Αµερικής παραµένει θετική, όσον αφορά το Netflix στο 

σύνολό του και συνιστά στους επενδυτές να αγοράσουν το απόθεµα, διότι 

προβλέπουν µέσα στους επόµενους 12 µήνες, ότι οι µετοχές θα αποδώσουν κατά 

35%. Στην πραγµατικότητα, η Bank of America, διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση µε την 

προηγούµενη έρευνα, οι γενικές προθέσεις ακύρωσης για το Netflix µειώθηκαν 

ελαφρά στο 4% από 5%, αφού το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η Disney + δεν 

ήταν καλό υποκατάστατο του Netflix.  

Φαίνεται λοιπόν, ότι η πλατφόρµα της Disney+ έχοντας αρκετά ελκυστικό 

περιεχόµενο από παραγωγές «Star Wars» και «Marvel», δεν µπόρεσε ούτε και αυτή 

να ανταγωνιστεί τελικά το Netflix. Έτσι, ακόµη και µια οριακή αύξηση στον αριθµό 

των ανθρώπων που λένε ότι σχεδιάζουν να ακυρώσουν το Netflix και να κολλήσουν 

µε τη Disney+ θα µπορούσε να είναι ένα κακό σηµάδι για το Netflix (Frank, 2019). 

Δεν θα ήταν πρέπον να λησµονηθούν τα πρόσφατα στοιχεία που έφερε στο φως το 

Wall Street Journal (2019), σύµφωνα µε τα οποία, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης 

των συνδροµητών της εταιρείας-και ένα αυξανόµενο τµήµα των εσόδων της-

προέρχεται από αγορές εκτός των ΗΠΑ, όπου ο ανταγωνισµός είναι λιγότερο 

έντονος. Οι συνδροµητές που πληρώθηκαν για τις συνδυασµένες αγορές της 

Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής σηµείωσαν 

άνοδο, εκτός από το σύνολο ΗΠΑ-Καναδά νωρίτερα αυτό το έτος. 

Η υπηρεσία συνεχούς ροής της εταιρείας, αποτελεί ένα σαφές χτύπηµα σε ολόκληρο 

τον κόσµο, µε συνδροµητές εκτός ΗΠΑ και Καναδά να διπλασιάζονται τα τελευταία 

δύο χρόνια σε περισσότερα από 91 εκατοµµύρια. Αλλά οι διεθνείς αγορές είναι 
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επίσης, λιγότερο κερδοφόρες, δεδοµένης της µεγαλύτερης ευαισθησίας στις τιµές και 

της ανάγκης προσαρµογής του περιεχοµένου σε κάθε αγορά. Σε ποσοστιαίο επίπεδο 

µάλιστα, για τους πρώτους εννέα µήνες του τρέχοντος έτους, τα έσοδα ανά χρήστη 

στις Η.Π.Α. και τον Καναδά ήταν 51% υψηλότερα από ό, τι στη Λατινική Αµερική. 

Επιπρόσθετα, το Netflix ανακοίνωσε ένα περιθώριο εισφορών σε διεθνές επίπεδο που 

ανέρχεται σε 16%, σε σύγκριση µε το 38% της εγχώριας αγοράς για την ίδια περίοδο 

(Wall Street Journal, 2019). 
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Επίλογος: 
Σήµερα, η ώριµη µας πλέον ανάγκη για ιστορίες ικανοποιείται µέσω πολλαπλών 

µέσων. Κλασσικές µορφές τέχνης, όπως η λογοτεχνία και το θέατρο συνεχίζουν να 

εξυπηρετούν αυτή την ανάγκη. Τις τελευταίες δεκαετίες βέβαια, οι τηλεοπτικές 

αφηγήσεις γίνονται όλο και πιο σηµαντικές. Πράγµατι, φαίνεται ότι είναι η κύρια 

πηγή της ιστορίας της δυτικής κοινωνίας µετατοπίζεται προς τη µικρή οθόνη. Το 

τηλεοπτικό τοπίο αλλάζει δραµατικά από τα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Αυτές οι 

αλλαγές εξασφάλισαν το γεγονός ότι η σηµερινή τηλεόραση µπορεί να θεωρηθεί ως 

µορφή τέχνης, η οποία χρήζει προσοχής από ακαδηµαϊκούς και κριτικούς. 

Η πρόσβαση στα Μέσα είναι πλέον διαρκής, πραγµατοποιείται ταυτόχρονα από 

διαφορετικές πλατφόρµες και είναι αποδεσµευµένη από τις έννοιες του χρόνου και 

του χώρου στις οποίες ήταν προσδεδεµένα τα παραδοσιακά µαζικά Μέσα. Το 

τηλεοπτικό κοινό αλλάζει επίσης, υπερβαίνοντας τον παθητικό του ρόλο στο 

περιοριστικό πλαίσιο της µαζικής επικοινωνίας. Στο ψηφιακό διαδραστικό 

περιβάλλον δύναται να έχει άµεση πρόσβαση στο ψυχαγωγικό περιεχόµενο της 

επιλογής του. Παράλληλα, µπορεί να προσαρµόζει τη χρήση του ανάλογα µε το τις 

συνθήκες του καθηµερινού προγράµµατός του. 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν παρατηρηθεί ποικίλες εξελίξεις στην 

τηλεθέαση. Ένας αυξανόµενος αριθµός θεατών απολαµβάνει τηλεοπτικές εκποµπές, 

σύµφωνα µε τη δική τους διακριτική ευχέρεια και όχι µέσω του γραµµικού 

χρονοδιαγράµµατος µίας εκποµπής ή της καλωδιακής τηλεόρασης. Μόνο το 2014, η 

εταιρεία Nielsen ανέφερε µια πιο απότοµη πτώση στην παραδοσιακή τηλεόραση σε 

σχέση µε οποιοδήποτε άλλο έτος της ιστορίας (Luckerson, 2014). Καθώς οι 

υπηρεσίες συνεχούς ροής και άλλα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί στα χέρια του κοινού, 

µερικοί θεατές έχουν µειώσει τις καλωδιακές συνδροµές τους υπέρ φθηνότερων 

εναλλακτικών πηγών (Evangelista, 2015). Ένας µεγάλος αριθµός του πληθυσµού 

εµφάνισε µία αυξηµένη τάση για «binge watching», χωρίς συµµορφώνεται µε τις 

παραδοσιακές συνήθειες προβολής. 

Σε µια κοινωνία όπου υπάρχουν αµέτρητες δραστηριότητες αναψυχής που κάποιος 

µπορεί να διαλέξει, η διαχείριση του χρόνου είναι σηµαντική. Κανείς δεν έχει χρόνο 
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να χάσει σε διαφηµίσεις ή σε προγράµµατα που δεν τον ενδιαφέρουν.  Οι κοινωνικές 

συνθήκες της ζωής περιορίζουν τους τηλεθεατές στον τρόπο που καταναλώνουν τις 

σειρές τους, καθώς τόσο οι εργαζόµενοι, όσο και οι σύντροφοι και τα παιδιά, 

απαιτούν ένα µερίδιο του χρόνου τους. Όταν αλλάζουν οι προσωπικές συνθήκες, 

αλλάζει και η κατανάλωση της σειράς. Εκτός από τα DVD, οι νέες πλατφόρµες VoD 

καθιστούν δυνατή την εντατική κατανάλωση απελευθερώνοντας το περιεχόµενο από 

τη σταθερή δοµή προγραµµατισµού γραµµικών τηλεοπτικών δικτύων. Πολύ σύνθετες 

τηλεοπτικές σειρές προσφέρονται επίσης για «binge-watching», καθώς απαιτούν πιο 

εντατική και προσεγµένη λήψη. 

Τα πρώτα άρθρα σχετικά µε το Netflix, το αντιµετώπιζαν ως ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα βίντεο, µια αντανάκλαση της αρχικής πρακτικής της ενοικίασης ταινιών 

σε DVD. Πολλά από αυτά τα πρώιµα άρθρα εστίασαν στην καινοτοµία της ίδιας της 

µορφής του DVD. Το DVD εισήλθε στην αγορά το 1995 και εξακολουθούσε να είναι 

σχετικά νέα µορφή. Η πρώτη αναφορά των Netflix και HBO συνέβη το 2001, σε ένα 

άρθρο του San Jose Mercury News από την Dawn C. Chmielewski. Γράφτηκε λίγους 

µήνες µετά τη µετάβαση του Netflix από τα τέλη µίσθωσης ταινιών σε µια 

συνδροµητική υπηρεσία DVD. Για να περιγράψει το νέο µοντέλο, ο Διευθύνων 

Σύµβουλος Netflix Reed Hastings, εξήγησε ότι η υπηρεσία του είναι «λίγο σαν το 

HBO: είναι $20 το µήνα για να παρακολουθήσει κανείς όλες τις ταινίες που θέλει. Η 

διαφορά είναι ότι µπορεί κάποιος να διαλέξει τις ταινίες». Έχοντας ήδη δώσει 

έµφαση στην έκκληση για απεριόριστες επιλογές, ο Hastings τόνισε επίσης ότι το 

Netflix θα µπορούσε να προσφέρει πρόσβαση σε ταινίες που δεν ήταν διαθέσιµες στα 

τοπικά καταστήµατα. Επισηµαίνοντας ότι κάθε κατάστηµα εξυπηρετούσε ακτίνα 4 

µιλίων, ο Hastings πρότεινε ότι αυτά τα καταστήµατα, µε τον περιορισµένο χώρο των 

ραφιών τους, δεν θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις «εκλεκτικές» προτιµήσεις των 

περισσότερων φίλων της ταινίας (Chmielewski 2001).  

Έτσι, αν και το Netflix συνδέθηκε σχεδόν αποκλειστικά µε κινηµατογραφικές ταινίες 

και όχι µε τηλεόραση, η σύνδεση µε το HBO φάνηκε να µεταδίδει δύο ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά: πρώτον, την ιδέα της καταβολής µηνιαίας συνδροµής για ψυχαγωγία 
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και, αφετέρου, τη σύνδεση των συνδροµών των µέσων ενηµέρωσης µε το 

περιεχόµενο κύρους. 

Η εταιρεία συνδέεται επίσης, µε µια συζήτηση γύρω από τον σύγχρονο καπιταλισµό 

όπου οι επιχειρήσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, δεν φαίνεται να είναι 

αποκλειστικά παραγωγοί, εκθέτες και διανοµείς, αλλά επιπλέον φαίνεται να 

συνδέονται µε άλλες αγορές (Jenner 2014). 

Ο νεότερος πολιτισµός, ιδιαίτερα τα µέσα που χρησιµοποιεί, δεν είναι προέκταση της 

φύσης, αλλά του ανθρώπου. Η τεχνολογία, εποµένως έχει αποσπασθεί από το πεδίο 

των εφαρµογών, διαµορφώνοντας όχι απλά µια νέα πραγµατικότητα, αλλά το 

περίβληµα του παρόντος και του µέλλοντος, µέσα στο οποίο το άτοµο εκφράζεται, 

δηµιουργεί και αναγνωρίζει τον εαυτό του. Αντιλαµβάνεται κανείς, το τεράστιο 

ρήγµα που επέφερε η θέση αυτή τόσο στη φιλοσοφία της Ιστορίας, όσο στην 

αισθητική και τη µεταφυσική. Η κοινωνία των µέσων, η θάλασσα των πληροφοριών, 

θα αντικαθιστούσε τον πραγµατικό κόσµο ή σωστότερα: ήταν η υπερπραγµατικότητα, 

η οικουµενική προέκταση του ανθρώπου, ενοποιητική, οµοιογενοποιητική- και 

αναπόφευκτη. Δεν υπάρχει πλέον πολλαπλότητα µορφών, αλλά πολλαπλότητα των 

µέσων. Τα τελευταία, όµως δεν είναι παρά προεκτάσεις του ανθρώπινου νου και του 

σώµατος, οι οποίες αποτελούν ταυτοχρόνως µορφές όχι απλώς κατανόησης, αλλά και 

ρύθµισης του πραγµατικού, µε αποτέλεσµα αυτή η εικονική πραγµατικότητα, να 

φθείρει τις πληροφορίες. 
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