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ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στην εποχή µας παρατηρούµε και βιώνουµε σε παγκόσµιο επίπεδο, το επικοινωνιακό και δηµοσιογραφικό πεδίο να αλλάζει. Η τεχνολογική εξέλιξη και κυρίως η
µετεξέλιξη της τεχνολογίας σε τεχνολογία µε κοινωνικές προεκτάσεις και κοινωνικά
χαρακτηριστικά, έχει συµβάλει στη σύνθεση ενός καινούριου µιντιακού πεδίου. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία
συλλογής, παρουσίασης και σχολιασµού των πληροφοριών και των ειδήσεων. Παράλληλα, διαπιστώνεται µια µάλλον απογοητευτική πορεία των παραδοσιακών Μέσων Ενηµέρωσης και του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Εκτός από τις απόψεις
περί αναξιοπιστίας των ενηµερωτικών οργανισµών και των εκπροσώπων τους, ακούγονται συχνά σχόλια για τη χαµηλή ποιότητα, κυρίως, των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, για ασυδοσία και έλλειψη ελέγχου και λογοδοσίας, για σύγκρουση των
δεοντολογικών κανόνων µε την επιδίωξη να καταστούν τα Μέσα βιώσιµες και κερδοφόρες επιχειρήσεις.
Ποιοι είναι όµως εκείνοι οι παράγοντες που συνθέτουν τη διαφαινόµενη κρίση στο χώρο των Μέσων; Θεωρητικοί των Μέσων, κοινωνικοί σχολιαστές, αλλά και
οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του χώρου υποστηρίζουν ότι η εµπορευµατοποίηση της πληροφορίας και η άνοδος της επιχειρηµατικής διάστασης των Μέσων, η στενή σχέση
των ενηµερωτικών οργανισµών µε την πολιτική, η υποβάθµιση του ρόλου του δηµοσιογράφου από ανεξάρτητο υπέρµαχο του δηµόσιου συµφέροντος σε «media worker»
που επηρεάζεται από τις προτροπές του εκάστοτε εκδότη ή επιχειρηµατία, καθώς και
οι ελλείψεις που φαίνεται να παρουσιάζουν τα ρυθµιστικά εργαλεία του δηµοσιογραφικού τοπίου ή οι δυσκολίες και τα διλήµµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή
τους αποτελούν βασικές παραµέτρους που σκιαγραφούν µια αλλαγή στις προτεραιότητες και στον τρόπο λειτουργίας των Μέσων σήµερα.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, σε µια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες αναζητούν
όλο και περισσότερο τη χαµένη αξιοπιστία και το κύρος της «Τέταρτης Εξουσίας»,
µια αναζήτηση που µπορεί να ενταχθεί στο γενικότερο κλίµα της εποχής και που απαιτεί µεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους τους οργανισµούς, σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πορείας προς τη χαµένη ευθύνη και την
κοινωνική νοµιµοποίηση θεσµών και επιχειρήσεων αναπτύχθηκε και η ευρύτερη έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Πρόκειται για µια στρατηγική προσέγγισης και αναδόµησης της οργανωσιακής κουλτούρας των σύγχρονων οργανι9

σµών, που θέτει στο κέντρο της πρακτικής της την κοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους κοινωνικούς µετόχους.
Και ενώ σήµερα πολλοί είναι οι οργανισµοί που τείνουν να υιοθετούν και να
εφαρµόζουν όλο και περισσότερο πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, απαντώντας στο αίτηµα της κοινωνίας, αλλά και της αγοράς, στον τοµέα των Μέσων η
έννοια αυτή παραµένει σχετικά καινούρια. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί µεγάλοι δηµοσιογραφικοί όµιλοι του εξωτερικού στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση ανταποκρινόµενοι στο πνεύµα της εποχής, σε µία προσπάθεια σύνδεσης της επιχειρηµατικής
τους διάστασης µε τους παραδοσιακούς κανόνες δεοντολογίας και κυρίως για να απαντήσουν στην ανάγκη των πολιτών για αξιόπιστα και ποιοτικά Μέσα Ενηµέρωσης.
Παράλληλα µε την ανάδυση της συζήτησης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εναλλακτικού µοντέλου λειτουργικής συµπεριφοράς και των Μέσων Ενηµέρωσης παρατηρούµε τα δύο τελευταία χρόνια µια έκρηξη των συµµετοχικών ή κοινωνικών Μέσων (social media) στα οποία πολίτες και ειδήµονες από κοινού δηµιουργούν και µοιράζονται περιεχόµενο. Η νέα αυτή τάση σίγουρα είναι απόρροια, όπως
προαναφέρθηκε, των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Μήπως όµως
είναι και απόρροια της συνεχώς αυξανόµενης ανάγκης των πολιτών για δηµόσια παρέµβαση και διάλογο σε θέµατα που τους αφορούν;
Παρατηρώντας τη δοµή και τη λειτουργία του νέου, υπό διαµόρφωση αυτού
χώρου, διακρίνουµε ορισµένα χαρακτηριστικά που συνάδουν µε τα κύρια χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως αυτή εφαρµόζεται και στις επιχειρήσεις Μέσων. Ακόµη, τα συµµετοχικά Μέσα τείνουν να επαναφέρουν τη δηµόσια συζήτηση στην καρδιά των προβληµατισµών του καθηµερινού πολίτη, καλύπτοντας τα
όποια κενά µπορεί να αφήνει η παραδοσιακή δηµοσιογραφία, ενώ παράλληλα τη συµπληρώνουν µε τη λειτουργία τους ως µιας πολυφωνικής πλατφόρµας κοινωνικού
διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων, γνώσης και συνεργασίας.

10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Σκοπός της έρευνας, υπόθεση εργασίας και προβληµατική
«Η ιδιωτική τηλεόραση ξεκίνησε απότοµα και λειτουργεί χωρίς θεσµικό πλαίσιο», δηλώνει Πόπη Διαµαντάκου1. «Η χαµένη τιµή της ενηµέρωσης», συµπληρώνει
ο Λυκούργος Κοµίνης2. «Γόρδιος δεσµός ΜΜΕ- πολιτικής- χρήµατος»3, υποστηρίζει
Απόστολος Κακλαµάνης. «Λευτεριά στους φυλακισµένους τηλεθεατές» διαβάζουµε
στους τοίχους 4. «Βουρκώδης δηµοσιογραφία και λασποαναλύσεις»5, τονίζει ξανά η
Πόπη Διαµαντάκου. «Τα δελτία λειτουργούν πλέον σαν τον βοσκό του µύθου. Σµπαραλιάζουν µε τις διαρκείς υπερβολές (θετικές ή αρνητικές) τα νεύρα µας, µε αποτέλεσµα να µην ξεχωρίζουµε πια τι είναι σηµαντικό και τι όχι»6, αναφέρει σε άρθρο του ο
Πάσχος Μανδραβέλης.
Όλες οι παραπάνω ρήσεις που προέρχονται κυρίως από ανθρώπους που εµπλέκονται στο δηµοσιογραφικό χώρο, αλλά και από πολιτικούς εκπροσώπους και απλούς
πολίτες που εκφράζουν δηµόσια τις απόψεις τους, περιγράφουν µε αρκετή γλαφυρότητα την κατάσταση των σύγχρονων ελληνικών Μέσων Ενηµέρωσης. Η απαξίωση
του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, οι σχέσεις διαπλοκής, η έλλειψη ενός ικανού
ρυθµιστικού πλαισίου είναι θέµατα που αναδύονται από όσα παρατέθηκαν πιο πάνω.
Φτάνουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι αν κάποιος θελήσει να παρουσιάσει την κατάσταση των Μέσων στην Ελλάδα σήµερα δεν έχει παρά να παρατηρήσει και να καταγράψει εξώφυλλα εφηµερίδων και τίτλους εκποµπών (πχ. Ψεύδεται η τηλεόραση;Ανατροπή του Κ. Πρετεντέρη), ατάκες σε τηλεπαράθυρα (πχ. «δηλαδή ο διαχειριστής
του blog είναι κάτι σαν τον επιχειρηµατία ενός Μέσου. Σου λέει τι να γράψεις και τι
όχι.- Νίκος Χατζηνικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Alter µε την αφορµή της υπόθεσης press.gr), απόψεις σε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και blogs (πχ. «Σε κάθε περίπτωση, µπορούµε αυτό να το θεωρήσουµε ως ένα δείγµα για το ρόλο που µπορούν να
παίξουν τα blogs και τα social media. Μπορούµε να καλύψουµε το κενό που ηθελη1

Δήλωση της Πόπης Διαµαντάκου στην εκποµπή του Κώστα Βαξεβάνη «Το Κουτί της Πανδώρας»,
που προβλήθηκε από τον Alpha στις 29/01/08.
2
Βλ. Λ. Κοµίνης, Από την πένα στην οθόνη… και η χαµένη τιµή της ενηµέρωσης, Πατάκης, Αθήνα,
2002, σελ. 163.
3
Δήλωση του Απόστολου Κακλαµάνη στην εκποµπή του Κώστα Βαξεβάνη «Το Κουτί της Πανδώρας», που προβλήθηκε από τον Alpha στις 29/01/08.
4
Από σύνθηµα γραµµένο στην Πλατεία Εξαρχείων.
5
Βλ. Π. Διαµαντάκου, «Αηδία και ίντριγκα», περιοδικό Κράµα, Μάιος 2003, σελ.22.
6
Βλ. Π. Μανδραβέλης, «Ο νευρικός κλονισµός των ΜΜΕ», Καθηµερινή, Μάιος 2008.
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µένα αφήνουν τα παραδοσιακά Media: να επαναφέρουµε την κουβέντα εκεί που θέλουµε εµείς οι πολίτες.- nylon.gr), συνθήµατα σε τοίχους (πχ. «Όταν κλείνει η TV
αρχίζει η ζωή»). Αυτή η παρατήρηση είναι αρκετή για να σκιαγραφήσει κανείς, εντελώς εµπειρικά, µια µάλλον αρνητική εικόνα για τους φορείς ενηµέρωσης, που χαρακτηρίζεται κυρίως από µια τάση δυσπιστίας και δυσαρέσκειας απέναντι στα παραδοσιακά Μέσα.
Η τάση αυτή της κοινής γνώµης να ασκεί κριτική και να αµφισβητεί το ρυθµιστικό πλαίσιο, καθώς και την ίδια τη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης είναι ένα
παγκόσµιο φαινόµενο που και στη χώρα µας λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις. Σύµφωνα
µε έρευνες7, ένα µεγάλο µέρος των πολιτών δηλώνει ανικανοποίητο από τη λειτουργία των σύγχρονων οργανισµών ενηµέρωσης και τους κατατάσσει ανάµεσα στους
λιγότερο αξιόπιστους οργανισµούς. Οι ανησυχίες και η αυξανόµενη δυσαρέσκεια της
κοινής γνώµης για τα δηµόσια και ιδιωτικά Μέσα Ενηµέρωσης εστιάζει αφενός σε
οργανωτικές και διοικητικές προεκτάσεις των λειτουργιών τους. Αφετέρου οι πολίτες
αµφισβητούν την ποιότητα και την αξιοπιστία του περιεχοµένου που προσφέρουν και
παράλληλα επιζητούν µεγαλύτερη συµµετοχή στις διαδικασίες παραγωγής, παρουσίασης και διάδοσης των πληροφοριών. Τείνουν να πιστεύουν ότι συχνά οι δηµοσιογράφοι σε µια έντονη προσπάθεια εξασφάλισης πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών τους, συχνά καταλήγουν να θίγουν τους κανόνες δεοντολογίας και επαγγελµατικής ηθικής που τους διέπουν.
Το παραπάνω συµπορεύεται µε µια σειρά εξελίξεων στο πεδίο των Μέσων,
που υποδηλώνουν µια σηµαντική, όχι µόνο κοινωνική και οικονοµική, αλλά και πολιτισµική µεταβολή. Το αίτηµα για υψηλής ποιότητας νέα Μέσα µε περιεχόµενο διαµορφωµένο από τους ίδιους τους χρήστες, η συµµετοχική δηµοσιογραφία, τα κοινωνικά Μέσα, οι δικτυακές εκδόσεις των εφηµερίδων, η όλο και µεγαλύτερη τάση συµµετοχής των πολιτών σκιαγραφούν ένα νέο µιντιακό περιβάλλον.
Κοιτώντας τις εξελίξεις τόσο στο πεδίο των διαδικασιών της επικοινωνίας,
όσο και στο κοινωνικοπολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό πεδίο γενικότερα µπο-

7

Ενδεικτικά αναφέρουµε την έρευνα που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Καθηµερινή τον Μάιο του
2007 και έγινε από τη VPRC µε τίτλο «Πρόβληµα δηµοκρατίας η τηλεόραση», όπου το 72% δήλωσε
ότι είναι δυσαρεστηµένοι από την ενηµέρωση που προσφέρουν τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια και
µόνο 28% ικανοποιηµένοι. Ακόµη, στο ερώτηµα «πόσο αντικειµενικές είναι γενικά οι ειδήσεις στην
τηλεόραση» το 78% απάντησε «όχι και τόσο» ή «σχεδόν καθόλου αντικειµενικές».
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ρούµε να διακρίνουµε ορισµένους από τους παράγοντες που καθιστούν το αίτηµα για
µια υπεύθυνη συµπεριφορά των Μέσων τόσο επίκαιρο και επιτακτικό. Η αλλαγή της
δοµής των Μέσων, η αλλαγή των προτεραιοτήτων τους, η ενίσχυση του επιχειρηµατικού τους χαρακτήρα, οι εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και η γενικότερη τάση που
επικρατεί διεθνώς στη διοίκηση και διαχείριση των οργανισµών ενηµέρωσης είναι
µερικοί από τους παράγοντες που αναζητάµε. Σε ένα πλαίσιο, όπως αυτό της ενηµέρωσης, το οποίο αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς σε πολυπαραγοντικό επίπεδο,
στοιχεία, όπως τα ρυθµιστικά εργαλεία, έχουν παραµείνει στάσιµα µε αποτέλεσµα να
παρατηρείται µια τάση αδυναµίας παρακολούθησης των σύγχρονων αναγκών και εξελίξεων.
Καθώς µπορούµε να διαπιστώσουµε, η επανεξέταση και η συζήτηση σχετικά
µε το ρυθµιστικό πλαίσιο και πιο συγκεκριµένα µε τους κανόνες δεοντολογίας, που
διέπουν τη λειτουργία των Μέσων, παρουσιάζεται ως αίτηµα της εξελισσόµενης κοινωνίας µας. Η έρευνά µας στοχεύει να διερευνήσει και να ελέγξει την εγκυρότητα
εφαρµογής ενός εναλλακτικού λειτουργικού και πολιτιστικού µοντέλου των Μέσων,
το οποίο υιοθετεί στοιχεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως µιας καινοτόµου
και σύγχρονης διαχειριστικής προσέγγισης που ακουµπά σε ρυθµιστικά και οργανωτικά θέµατα των οργανισµών ενηµέρωσης µε έµφαση στις αξίες της συµµετοχής, της
συνεργασίας, της πολυφωνίας, της δηµόσιας λογοδοσίας, της προσβασιµότητας, της
ποιότητας, της ανεξαρτησίας, της ενδυνάµωσης του διαλόγου, της ελευθερίας της έκφρασης, της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Όλες οι παραπάνω παράµετροι
συνθέτουν την έννοια της ευθύνης, όπως αυτή µπορεί να προκύψει από το συνδυασµό
παραδοσιακών αξιών, που προέρχονται από κλασικούς κανόνες δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας, και πιο σύγχρονων που εφαρµόζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον, οι συγκεκριµένες αξίες αποτελούν και βασικά
χαρακτηριστικά των νέων κοινωνικών Μέσων (social media), τα οποία ακριβώς όπως
και η έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας τοποθετούν στο κέντρο της δράσης και
της λειτουργίας τους την κοινωνία, τους κοινωνικούς µετόχους (stakeholders), τον
πολίτη.
Με άλλα λόγια, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να περιγράψει και να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρµογής ενός εναλλακτικού συστήµατος δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας που γεφυρώνει παραδοσιακές και σύγχρονες αξίες στο πεδίο των Μέσων και απαντά στο αίτηµα της κοινωνίας για πιο αξιόπιστους και συµµετοχικούς
φορείς ενηµέρωσης που επανατοποθετούν στο κέντρο της δράσης τους την κοινωνία.
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ΙΙ. Ερευνητικά ερωτήµατα
Μέσα στο προαναφερόµενο πλαίσιο και προκειµένου να αναδείξουµε τις πτυχές της ερευνητικής υπόθεσης δοµούµε τη µελέτη µε βάση συγκεκριµένα ερωτήµατα
τα οποία εντάσσονται σε συγκεκριµένους άξονες.
Ο πρώτος άξονας αφορά στο ισχύον µοντέλο οργάνωσης, λειτουργίας και
ρύθµισης των οργανισµών ενηµέρωσης. Στο πλαίσιο αυτού θα περιγράψουµε το µοντέλο, θα αναφέρουµε τις εφαρµογές του και θα επιχειρήσουµε να καταγράψουµε τα
θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του, όπως αυτά προκύπτουν τόσο από έρευνες, όσο και από εµπειρικά περιστατικά. Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω θα θέσουµε και θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα εξής ερωτήµατα:

•

Υπάρχει κρίση αξιοπιστίας στα Μέσα; Ποια είναι τα συστατικά αυτής της
κρίσης;

•

Ποια είναι η αποστολή και οι προτεραιότητες των σύγχρονων Μέσων; Πώς
αντιλαµβάνονται την άνοδο της επιχειρηµατικής τους διάστασης;

•

Οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα Μέσα σήµερα εφαρµόζονται και επαρκούν; Αν όχι, γιατί δεν αποτελούν οδηγό δηµοσιογραφικής και επιχειρηµατικής δράσης;
Ο δεύτερος άξονας αφορά στην καινούρια στρατηγική προσέγγιση της κουλ-

τούρας, λειτουργίας και ρύθµισης των οργανισµών των Μέσων, που υιοθετεί στοιχεία
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως στρατηγικής προσέγγισης και πρακτικής. Το
ερώτηµα που τίθεται προς εξέταση είναι:

•

Πώς εφαρµόζεται σήµερα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τα Μέσα Ενηµέρωσης; Η υιοθέτηση της ΕΚΕ από τα Μέσα είναι µια επιτυχηµένη πρακτική
ή αποτελεί απλά εργαλειακή χρήση ενός στρατηγικού µοντέλου µε στόχο τη
συγκάλυψη επιχειρηµατικών αποτυχιών;

•

Η υιοθέτηση παραµέτρων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως εναλλακτικού συστήµατος που συνδέει τη δηµοσιογραφική δεοντολογία µε την επιχειρηµατική διάσταση των Μέσων, θα µπορούσε να συµβάλει στην ανάκτηση
της αξιοπιστίας των φορέων ενηµέρωσης;
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Ο τρίτος άξονας συνδέεται µε την ανάδειξη µιας σηµαντικής πτυχής του προτεινόµενου µοντέλου, η οποία δίνει έµφαση στο στοιχείο της συµµετοχής. Θεωρώντας τους πολίτες τους βασικούς κοινωνικούς µετόχους (stakeholders) των Μέσων
συζητάµε τη νέα τάση στο χώρο της ενηµέρωσης που σχετίζεται µε την ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών και τις δυνατότητες που προσφέρουν στον πολίτη για παρέµβαση
στη διαδικασία συλλογής, παρουσίας και διάδοσης της πληροφορίας. Λαµβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα συµµετοχικά/ κοινωνικά Μέσα έχουν ως κεντρικό άξονα δράσης την κοινωνία και τον πολίτη
τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι:

•

Πώς µπορούν οι συγκεκριµένες πρακτικές να συµβάλουν, στη διάσταση της
ευθύνης, όπως αυτή ορίζεται για τη συγκεκριµένη έρευνα;

•

Μπορούν τα συµµετοχικά Μέσα να αποτελέσουν το νέο µοντέλο οργάνωσης
και λειτουργίας των σύγχρονων Μέσων υπό το πρίσµα της ευθύνης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας;

•

Θα είναι το νέο µοντέλο βιώσιµο; Θα απαντήσει στην ανάγκη των πολιτών για
αξιόπιστα Μέσα Ενηµέρωσης;
Ο τελευταίος άξονας επικεντρώνεται στην Ελλάδα και στη δυνατότητα εφαρ-

µογής του προτεινόµενου µοντέλου στα εγχώρια Μέσα Ενηµέρωσης. Αφού περιγράψουµε την επικρατούσα κατάσταση στο πεδίο των οργανισµών ενηµέρωσης και στην
Ελλάδα, αλλά και τις εξελίξεις στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των
Μέσων και υπό το πρίσµα των συµµετοχικών Μέσων, όπως και όπου έχει εφαρµοστεί, συνοµιλούµε, υπό τη µορφή συνεντεύξεων, µε εκπροσώπους των παραδοσιακών
και νέων Μέσων µε στόχο να καταγράψουµε την επικρατούσα τάση και το µέλλον
ενός τέτοιου µοντέλου στη χώρα µας.
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ΙΙΙ. Επιλογή του θέµατος.
Περιορισµοί και η αναµενόµενη συµβολή της έρευνας
Η έως τώρα έρευνα περί ευθύνης των Μέσων Επικοινωνίας δεν έχει ασχοληθεί συστηµατικά µε την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του λειτουργικού και ρυθµιστικού πλαισίου υπό το πρίσµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της νέας πραγµατικότητας που δηµιουργούν στον ελληνικό χώρο τα συµµετοχικά Μέσα. Ιδιαίτερα, η έρευνα του θέµατος στην ελληνική πραγµατικότητα είναι αρκετά περιορισµένη.
Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει η παρούσα διατριβή.
Η επιλογή του θέµατος συναρτάται µε τις προπτυχιακές σπουδές µας, που έγκεινται στο πεδίο των Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και µε τους ερευνητικούς προβληµατισµούς που αναπτύξαµε, όσον αφορά στο θέµα της κοινωνικής ευθύνης και
κυρίως της κοινωνικής ευθύνης των Μέσων, από τις συµµετοχές µας σε διεθνή συνέδρια και τις συνοµιλίες µας, σε διεθνές επίπεδο, µε επιστήµονες του συγκεκριµένου
ερευνητικού πεδίου, καθώς και από την πρόσφατη επαγγελµατική µας απασχόλησης
στη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εξάλλου, η έρευνα του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη συµπλήρωση και ολοκλήρωση των συζητήσεων που αφορούν την έννοια της κοινωνικής ευθύνης γενικότερα, και ειδικότερα της κοινωνικής
ευθύνης των Μέσων Επικοινωνίας, θέµα που πρόσφατα τέθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο. Η διερεύνηση της σχέσης που συνδέει τα Μέσα Επικοινωνίας µε την ευθύνη είναι
σηµαντική τόσο για την κάλυψη κενών στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, όσο και
για την ανάπτυξη περαιτέρω προβληµατισµού στη θεωρία και στην πράξη, σχετικά µε
το ζήτηµα, από την πλευρά όλων των κοινωνικών µετόχων.
Η βιβλιογραφία και η έρευνα στο πεδίο της ευθύνης των Μέσων παρουσιάζεται ιδιαίτερα πλούσια στο χώρο της ηθικής και της δεοντολογίας. Οι πηγές από τις
οποίες µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες είναι πράγµατι πολυάριθµες. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά κείµενα: Ethics for Journalists , R. Keeble , Routledge 2001,
Media Ethics: A philosophical Approach, M. Kieran, Greenwood Press 1999, Ethical
Journalism, P. Μeyer, Longman 1987, Ethical issues in journalism, σε επιµέλεια A.
Belsey R. Chadwich, Routledge 1992, Κανόνες Δεοντολογίας στον Τύπο, ραδιόφωνο
και τηλεόραση, Μ. Παπάζογλου, Έλλην 1995, Δίκαιο της Πληροφόρησης, Γ. Κική,
Προσκήνιο, 1998, Ζητήµατα Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, σε επιµέλεια Σ. Παπαθανασόπουλου, Κοµνηνού Μ., Καστανιώτης 1999.
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Σε αντίθεση µε την πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει στο πεδίο της δηµοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας τα κείµενα που συζητούν την κοινωνική υπευθυνότητα των Μέσων είναι ελάχιστα. Η έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας σε συνδυασµό µε τον οικονοµικό χαρακτήρα των Μέσων αναφέρεται, αν και όχι εκτεταµένα, στο βιβλίο του D. McQuail, Η θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα8 καθώς και στο Media Accountability and Freedom of publication, µε έµφαση
στην έννοια της λογοδοσίας9. Το βιβλίο που εξέδωσε το ίδρυµα Sustainability µε τίτλο Good news and Bad: The Media, Corporate Social Responsibility and Sustainable
Development10, και το επιστηµονικό κείµενο µε τίτλο Through The Looking Glass:
Corporate Social Responsibility in the Media and Entertainment Sector11 υποδηλώνουν το σταδιακό ενδιαφέρον των επιστηµόνων, αλλά και της κοινής γνώµης για τη
διερεύνηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων ενώ παράλληλα ξεφεύγουν από το πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα που έγινε το 2001 από την Oekom Research12 σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική και τη γενικότερη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και τα αποτελέσµατα του Media CSR Forum της KPMG13 που χαρτογράφησε
την ατζέντα της κοινωνικής υπευθυνότητας των σύγχρονων ενηµερωτικών οργανισµών. Επίσης, υλικό αντλούµε από τους κοινωνικούς απολογισµούς που εκδίδουν
ενηµερωτικοί οργανισµοί όπως το BBC και το British Sky14. Στην Ελλάδα, τα µοναδικά κείµενα από τα οποία µπορούµε να αντλήσουµε πληροφόρηση για την εικόνα
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων είναι οι πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του Παντείου Πανεπιστηµίου15, καθώς και οι Κοινωνικοί
Απολογισµοί που εξέδωσε η ΕΡΤ για τη χρονική περίοδο 2005-2007 και 2008-2009.

8

Βλ. D. McQuail, Η θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, (µετάφραση Κ. Μεταξά),
Καστανιώτης, Αθήνα, 2003.
9
Βλ. D. McQuail, Media Accountability and Freedom of publication, Oxford University Press, 2003.
10
Βλ.Sustainability, Good news and Bad: The Media, Corporate Social Responsibility and Sustainable
Development, Sustainability, London, 2002.
11
Βλ. Sustainability, Through the Looking Glass: Corporate and Social Responsibility in the Media and
Entertainment Sector, Sustainability, London 2005.
12
Βλ.την έρευνα της Oekom Research µε τίτλο «Are they coming clean?», που πραγµατοποιήθηκε σε
25 οργανισµούς ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας µε στόχο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών πολιτικών
τους και δηµοσιεύτηκε το 2001.
13
Βλ. KPMG, Media CSR Forum, 2004.
14
Οι κοινωνικοί απολογισµοί είναι διαθέσιµοι στις ιστοσελίδες των Μέσων.
15
Βλ. τις έρευνες µε τίτλο «Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» που διενεργήθηκε το 2008 και το 2009 από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Τα συνοπτικά ευρήµατα των ερευνών είναι διαθέσιµα στο site του Ινστιτούτου
Επικοινωνίας, www.instofcom.gr.
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Η ενασχόληση µε ένα ζήτηµα τόσο καίριο για τη σύγχρονη παγκόσµια κοινότητα στοχεύει στη συµµετοχή σε ένα διάλογο και σε µια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων µε ερευνητές, ακαδηµαϊκούς, δηµοσιογράφους, επιχειρηµατίες και γενικά µε
όλους εκείνους που θέλουν να φωτίσουν ένα θέµα, το οποίο για πρόσφατα ήρθε στην
επιφάνεια και στη χώρα µας. Η διερεύνηση του αν οι οργανισµοί των Μέσων Επικοινωνίας είναι διατεθειµένοι να υιοθετήσουν ή όχι υπεύθυνες πρακτικές, και κυρίως
αυτή της εταιρικής ευθύνης, ως µέρος της οργανωτικής αλλά και επιχειρηµατικής
τους σκέψης, οι αιτίες υιοθέτησής τους ή όχι και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής
τους µοιάζει να είναι θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες.
Παράλληλα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύνδεση της έννοιας και της
εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε το αναδυόµενο µοντέλο των συµµετοχικών Μέσων σε µια προσπάθεια ανακατασκευής ενός νέου δεοντολογικού συστήµατος, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί ένα µείγµα στοιχείων και από τους τρεις
άξονες (δεοντολογία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συµµετοχικά Μέσα), ένα εγχείρηµα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, πλην όµως καινοτόµο.
Η µελέτη του από όλο και περισσότερους ερευνητές και ο προβληµατισµός
που θα προκύψει, αλλά και η κοινοποίηση αυτού του προβληµατισµού στην κοινή
γνώµη µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα για την αναθεώρηση της υπόστασης και του ρόλου των Μέσων Επικοινωνίας, τόσο από το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, όσο και από τα ίδια τα Μέσα.
Τέλος, θα θέλαµε να αναφερθούµε στην αναµενόµενη συµβολή της έρευνας
που πραγµατοποιήσαµε σχετικά µε τις αντιλήψεις των εκπροσώπων των ελληνικών
φορέων επικοινωνίας για τη λειτουργία, το κύρος, την αξιοπιστία, την εταιρική ευθύνη των οργανισµών ενηµέρωσης, αλλά και τις δυνατότητες αλλαγής παραδείγµατος
που µπορούν να προσφέρουν ή όχι τα συµµετοχικά Μέσα στα παραδοσιακά.
Όπως διαφαίνεται η έννοια και η πολιτική της κοινωνικής υπευθυνότητας των
οργανισµών, παρόλο που αποτελεί ένα φαινόµενο το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος
στον παγκόσµιο επιχειρηµατικό αλλά και πολιτικό τοµέα, στην Ελλάδα παραµένει
µια αντίληψη που αντιµετωπίζεται αρκετά επιφυλακτικά. Τα δύο τελευταία χρόνια,
ωστόσο, γίνονται προσπάθειες από ακαδηµαϊκούς φορείς, αλλά και από φορείς που
ασχολούνται µε θέµατα κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και από µέρος, κυρίως
πολυεθνικών επιχειρήσεων, για τη διάδοση και την εδραίωσή της και στον ελληνικό
οικονοµικό και πολιτικό χώρο. Συνεπώς, όλες οι έρευνες που διεξάγονται µε γνωστικό αντικείµενο την εταιρική κοινωνική ευθύνη συνιστούν αποφασιστικό παράγοντα
18

για την προώθησή της και στην Ελλάδα, αφού µέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα να
αποκαλυφθούν οι τάσεις και οι απόψεις που επικρατούν σχετικά µε το συγκεκριµένο
ζήτηµα. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της αντίληψης των εγχώριων Μέσων Επικοινωνίας όσον αφορά στο κοινωνικό τους προφίλ
και τη διάθεσή τους να στραφούν σε πιο συµµετοχικά µοντέλα, που πιθανώς θα οδηγήσουν σε ενίσχυση του υπεύθυνου ρόλου τους στη δηµόσια σφαίρα.

ΙV. Μεθοδολογία και τεχνική της έρευνας
Η µεθοδολογία η οποία ακολουθείται για κάθε ερευνητική διαδικασία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχή προσέγγιση και αποπεράτωσή της. Η επιλογή της µεθοδολογίας αντικατοπτρίζει την αντίληψη του ερευνητή, όχι µόνο για το
θέµα που εξετάζει, αλλά και για την κοινωνική πραγµατικότητα γενικότερα. Παρ’
όλα αυτά όµως, η φύση, ο χαρακτήρας και οι στόχοι της κάθε έρευνας, καθώς και οι
συνολικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες διεξάγεται επηρεάζουν άµεσα την επιλογή
της ερευνητικής προσέγγισης16.
Επιλέγουµε τη µεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας πεδίου µε ιστορικοκοινωνικές προσεγγίσεις προκειµένου να διερευνηθούν και να ερµηνευθούν οι στάσεις
και οι αντιλήψεις, καθώς και οι κοινωνικές προεκτάσεις του ερευνητικού µας αντικειµένου. Στη συγκεκριµένη έρευνα θα ακολουθήσουµε ποιοτική προσέγγιση (qualitative method approach). Η φύση του κοινωνικού φαινοµένου που µελετάµε, αλλά και
οι εµπλεκόµενοι όροι, αυτοί της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ενδείκνυνται για µια τέτοια προσέγγιση, αφού η ποιοτική µεθοδολογία απαιτεί περισσότερο τη βαθύτερη κατανόηση του εξεταζόµενου φαινοµένου
από την πλευρά του ερευνητή, παρά ποσοτικές µετρήσεις.
Προκειµένου να αναλύσουµε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα ακολουθούµε ένα
συνδυασµό των εξής τεχνικών:
-

Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις

Ακολουθήσαµε την τεχνική των ηµιδοµηµένων διαπροσωπικών συνεντεύξεων
σε βάθος µε επαγγελµατίες από τον ευρύτερο χώρο των ελληνικών Μέσων Επικοινω16

Βλ. Β. Μακράκης, «Αποµυθοποιώντας το µεθοδολογικό µονισµό» όπως περιλαµβάνεται στο Γ.
Παπαγεωργίου (επιµέλεια), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα, Τυπωθήτω 1998, σελ. 1938.
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νίας. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε οδηγό συζήτησης και κατά κύριο λόγο
ανοιχτές ερωτήσεις. Η επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής θεωρήθηκε ως η πλέον
ενδεδειγµένη προκειµένου να καταγράψουµε τις στάσεις και τις αντιλήψεις του δείγµατος17.
-

Μελέτη παραδειγµατικών περιπτώσεων

Η µελέτη παραδειγµατικών περιπτώσεων (case studies) αποτελεί προσέγγιση,
η οποία χρησιµοποιείται ευρέως από την ποιοτική µεθοδολογία και συνίσταται στη
λεπτοµερή εξερεύνηση δραστηριοτήτων ατόµων ή οργανισµών που συνδέονται µε το
υπό εξέταση φαινόµενο. Για τη συγκεκριµένη έρευνα έχουν επιλεγεί εκπρόσωποι
Μέσων Ενηµέρωσης ως αντικείµενο έρευνας. Η επιλογή έγινε µε βάση την πορεία
τους στην εφαρµογή πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην υιοθέτηση
της φιλοσοφίας που προτείνουν τα κοινωνικά Μέσα.
-

Συγκριτική µελέτη παραδειγµατικών περιπτώσεων

Προκειµένου να φωτίσουµε περισσότερο ερευνητικές διαπιστώσεις χρησιµοποιούµε
και την τεχνική της συγκριτικής µελέτης παραδειγµατικών περιπτώσεων. Αναλύουµε
και αντιπαραθέτουµε παραµέτρους και χαρακτηριστικά δύο οργανισµών οι οποίοι
παρουσιάζουν κοινά, αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως συµβαίνει στην
περίπτωση της ΕΡΤ και του BBC18.
-

Συµµετοχική παρατήρηση

Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της ΕΡΤ ακολουθούµε την τεχνική της συµµετοχικής παρατήρησης. Η τεχνική αυτή ακολουθείται µόνο στο προαναφερθέν παράδειγµα, επειδή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας απασχολούµασταν επαγγελµατικά στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Εξαιτίας της επαγγελµατικής µας απασχόλησης στον οργανισµό που µελετούµε φροντίσαµε να λάβουµε υπόψη τους περιορισµούς και να µειώσουµε στο ελάχιστο οποιεσδήποτε ηθικές ή άλλες παραµέτρους
που πιθανόν να προέκυπταν. Η παρατήρηση έγινε ακολουθώντας τις αρχές της αντικειµενικότητας και της ερευνητικής ορθότητας.
Τα δεδοµένα που συλλέξαµε από τη συγκέντρωση βιβλιογραφικού και άλλου υλικού, τις συνεντεύξεις και τη µελέτη παραδειγµατικών περιπτώσεων (case studies) αποκωδικοποιούνται και ερµηνεύονται υπό το πρίσµα της ανάλυσης περιεχοµένου. Η
17

Βλ. R.G. Burgess, In the Field: An introduction to Field Reasearch, London, Allen and Unwin, 1984
ή J.D. Douglas, Creative Interviewing, London, Sage, 1985.
18
Βλ. Κεφάλαιο 3 της παρούσας έρευνας.
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προσέγγιση αυτή αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη για τις κοινωνικές έρευνες που
αφορούν τα Μέσα Ενηµέρωσης19. Σύµφωνα µε αυτή, επικεντρώνουµε την προσοχή
µας στη σηµασία των µηνυµάτων που λαµβάνουµε από την ερευνητική διαδικασία,
τοποθετώντας τα στο ανάλογο κοινωνικό περιβάλλον και κάνουµε τους απαραίτητους
συσχετισµούς µεταξύ των εννοιών και των συµµετεχόντων (συγγραφείς, ερωτηθέντες, κοινό). Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρούµε να απαντήσουµε στα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης µας.
V.Δοµή της έρευνας
Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό και κοινωνικό πλαίσιο µε
έµφαση στην ανάδειξη της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δίνοντας
το στίγµα για την περεταίρω ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων και στα κοινωνικά Μέσα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο «Τα Μέσα Ενηµέρωσης σε κρίση. Από θεµατοφύλακες της δηµοκρατίας στην ασύδοτη εξουσία» θα περιγραφεί η ιστορική και
κοινωνική εξέλιξη του ρόλου και των προτεραιοτήτων των Μέσων Ενηµέρωσης από
το Διαφωτισµό µέχρι και σήµερα. Στόχος δεν είναι µια λεπτοµερής καταγραφή της
ιστορίας των Μέσων, αλλά η ανάδειξη της εξέλιξης και της µεταβολής του ρόλου
τους, αν αυτή υπάρχει, πλαισιωµένη πάντα από τα αντίστοιχα κοινωνικοπολιτικά
φαινόµενα. Η ανάδειξη της επιχειρηµατικής διάστασης των σύγχρονων Μέσων, η
σχέση τους µε την πολιτική, ο ρόλος του δηµοσιογράφου, τον προϊόν και τα νέα συµµετοχικά Μέσα είναι τα στοιχεία στα οποία θα εστιάσουµε σε µια προσπάθεια σκιαγράφησης του πλαισίου µέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανισµοί ενηµέρωσης σήµερα. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί εκτενώς και η κατάσταση που επικρατεί
και στα Ελληνικά Μέσα.
Το τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Μέσα» ενισχύει το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων και τεκµηριώνονται µε την παρουσίαση παραδειγµατικών περιπτώσεων τόσο από την Ελλάδα (ΕΡΤ), όσο και από
το διεθνές πεδίο (BBC). Στόχος είναι να διερευνήσουµε αν η Εταιρική Κοινωνική
19

Βλ. Μ. Ψύλλα, «Το µήνυµα ως αντικείµενο ερµηνείας και ανάλυσης στο πλαίσιο της επικοινωνιακής
πράξης», στο όπως περιλαµβάνεται στο Γ. Παπαγεωργίου (επιµέλεια), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική
Έρευνα, Αθήνα, Τυπωθήτω 1998, σελ 73-118.
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Ευθύνη όπως εφαρµόζεται από τα Μέσα σήµερα µπορεί να αποτελέσει το νέο µοντέλο για την εξισορρόπηση της οικονοµικής και κοινωνικής τους διάστασης.
Το επόµενο κεφάλαιο έχει τίτλο «Κοινωνικά Μέσα και η έννοια της ευθύνης». Στην ενότητα αυτή δίνουµε το πλαίσιο της κουλτούρας και της φιλοσοφίας που
αναδεικνύουν τα κοινωνικά Μέσα στους τοµείς της οικονοµίας, της πολιτικής και της
κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από παραδείγµατα επιχειρούµε να διερευνήσουµε κατά
πόσο η νέα αυτή κουλτούρα φέρνει µαζί της τα χαρακτηριστικά της ευθύνης. Τέλος,
γίνεται εκτενής παρουσίαση και της ελληνικής πραγµατικότητας υπό αυτό το πρίσµα.
Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί τον βασικό πυρήνα της παρούσας µελέτης.
Αφού έχουµε σκιαγραφήσει τόσο την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στο χώρο
της δηµοσιογραφίας, όσο και τα νέα παραδείγµατα που βγαίνουν στο προσκήνιο, τις
αντιδράσεις και τις προκλήσεις που εγείρουν, κατασκευάζουµε το προτεινόµενο µοντέλο µας που ακουµπά τόσο στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όσο
και στα χαρακτηριστικά των νέων συµµετοχικών Μέσων. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε και µια εφαρµογή του εν λόγω µοντέλου στη δικτυακή εφηµερίδα Huffington
Post.
Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην παρουσίαση, µεθοδολογία και ανάλυση της έρευνας που θα πλαισιώσει το θεωρητικό µέρος της διατριβής. Αφού έχουµε
ήδη σκιαγραφήσει την πραγµατικότητα µέσα στην οποία λειτουργούν τα σύγχρονα
Μέσα Ενηµέρωσης, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, και αφού έχουµε
προτείνει και περιγράψει ένα νέο µοντέλο που συνδέει τη δηµοσιογραφική δεοντολογία µε το σηµερινό προφίλ των οργανισµών ενηµέρωσης διεξάγουµε ποιοτική έρευνα
µε ατοµικές συνεντεύξεις σε εκπροσώπους του ελληνικού δηµοσιογραφικού χώρου.
Τέλος στον επίλογο συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα και θέτουµε περεταίρω σκέψεις και προβληµατισµούς για το ερευνητικό αντικείµενο.
Μετά την Βιβλιογραφία ακολουθούν τα Παραρτήµατα. Το Παράρτηµα Ι περιλαµβάνει το σχεδιασµό της έρευνας (σχηµατικά), τον οδηγό συζήτησης και άλλες
συνεντεύξεις που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα, καθώς και σχηµατικά τα σηµαντικότερα ευρήµαρτα της έρευνας. Το Παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνει ενδεικτικά κείµενα εργασίας που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στη λειτουργία των διεθνών και ελληνικών Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και άλλα συµπληρωµατικά κείµενα
(στοιχεία ερευνών κτλ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ανάγκη «απορρύπανσης20» των Μέσων Ενηµέρωσης, εντάσσεται στο πλαίσιο των «µεταηθικών» κοινωνιών του 21ου αιώνα, «όπου οι αναγεννηµένες αξίες και
το πνεύµα της ευθύνης προβάλλονται ως βασική προτεραιότητα της εποχής21». Από
τη µία πλευρά έχουµε γεγονότα που µαρτυρούν το τέλος κάθε υπεύθυνης και ηθικής
πράξης (αύξηση εγκληµατικότητας, βία, εξάπλωση οικονοµικών εγκληµάτων, ανθρώπινη εξαθλίωση κ.α.) και από την άλλη µια ακόρεστη δίψα για εξυγίανση θεσµών
και πρακτικών, «ένα ηθικό ρεύµα που δυναµώνει ασταµάτητα22».
Η έννοια της ευθύνης είναι στενά συνδεδεµένη µε τις ανθρώπινες σχέσεις και
συµπεριφορές γεγονός που καθιστά την αυστηρή οριοθέτηση και ερµηνεία της ιδιαίτερα δύσκολη. Οι αξίες που αυτή ενσωµατώνει και εκφράζει ποικίλουν και αλλάζουν
ανάλογα µε τη χρονική περίοδο, την κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική θέση και
κυρίως τον παρατηρητή που επιχειρεί να την ερµηνεύσει. Σύµφωνα µε τον Bovens «η
έννοια της ευθύνης είναι µια από αυτές τις µεγαλόσχηµες πολιτικές έννοιες που εύκολα λέγονται, παρ’ όλα αυτά όµως το ακριβές της νόηµα παραµένει συχνά ασαφές.23».
Ετυµολογικά, σύµφωνα µε τη Λατινική της ρίζα (respondere) η ευθύνη έγκειται στην έννοια της απάντησης, είτε για να λογοδοτήσεις, είτε για να δικαιολογηθείς,
είτε για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Ο όρος ευθύνη και η διαδροµή της έννοιας
έχει ιδιαίτερα µεγάλη ιστορία και στον 20ό αιώνα. Παλαιότερα, η ευθύνη περιοριζόταν στη νοµική διάσταση της τέλεσης αξιόποινων πράξεων ή µη, αλλά και σε µια
θεολογική προσέγγιση που αναφερόταν στην ευθύνη των πιστών απέναντι στην ώρα
της κρίσης.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, µέχρι και σήµερα, η έννοια της ευθύνης είναι
πολύ δηµοφιλής και βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ηθικών θεωριών που χαρακτηρίζονται ως ηθικές της υπευθυνότητας. Ο A. Etzioni µιλά για την κοινωνία της υπευ-
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Βλ. Χ. Φραγκονικολόπουλος, ΜΜΕ, κοινωνία και πολιτική. Ρόλος και λειτουργία στη σύγχρονη Ελλάδα, Σιδέρης, Αθήνα, 2005, σελ. 27.
21
Βλ. Ζ. Λιποβετσκί, Το Λυκόφως του Καθήκοντος. Η ανώδυνη ηθική των σύγχρονων δηµοκρατικών
καιρών», (Μετάφραση Β. Μηγιάκη), Καστανιώτης, Αθήνα, 1999, σελ. 29 και εξής.
22
Βλ. όπως πιο πάνω.
23
Βλ. M. Bovens M., The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organizations, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, σελ. 25 και εξής.
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θυνότητας24 ενώ ο Lipovetsky25 περιγράφει την εποχή της µεταηθικής, θέτοντας στο
κέντρο της την ηθική της ευθύνης.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια διενεργείται ένας έντονος διάλογος σχετικά µε
τις πολιτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές αλλαγές που µας επηρεάζουν ως παγκόσµια κοινότητα. Καθώς οι οικονοµίες παγκοσµιοποιούνται και οι αποστάσεις εκµηδενίζονται µέσω της τεχνολογίας, καθηµερινά εµφανίζονται νέες ευκαιρίες που µπορούν να συµβάλουν στην παγκόσµια κοινωνική ευηµερία, µέσω των
οικονοµικών και πολιτιστικών ανταλλαγών και της πρόσβασης στην τεχνολογία. Παράλληλα όµως µε αυτές τις ευκαιρίες, καθηµερινά ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια νέα
απειλή, ένα νέο κίνδυνο, είτε µε τη µορφή µιας οικολογικής καταστροφής, µιας τροµοκρατικής επίθεσης ή ακόµα ενός σηµαντικού παγκόσµιου θέµατος υγείας. Οι κοινωνίες µας βρίσκονται µπροστά σε ένα από τα πιο δύσκολα διλήµµατα του 21ου αιώνα. Στην προσπάθεια να ερµηνεύσουν τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τους κινδύνους που
παρουσιάζονται και να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν και τα δύο µε δηµιουργικότητα
και αποτελεσµατικότητα απαιτούνται νέοι και καινοτόµοι τρόποι στρατηγικής σκέψης. Ζώντας σε µια κοινωνία κινδύνων26 η υπευθυνότητα από την πλευρά του δηµόσιου, του ιδιωτικού, αλλά και του επιχειρηµατικού κλάδου αποτελεί επίκαιρη και ουσιαστική ανάγκη που εκφράζεται από το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών.
Εκτός από την κινδυνολογία της σύγχρονης εποχής καθηµερινά βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε την τάση απαξίωσης θεσµών και αξιών, που ξεκινά από την πολιτική
και φτάνει ακόµα και στη λειτουργία της οικογένειας. Το µεγάλο ποσοστό αποχής σε
εκλογικές αναµετρήσεις, οι χαµηλοί δείκτες εµπιστοσύνης σε έρευνες γνώµης για
τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσµούς, η παραβίαση και µη εφαρµογή των ρυθµιστικών πλαισίων, αλλά κυρίως η ίδια η πραγµατικότητα που µας περιβάλλει είναι
µερικά από τα στοιχεία που υπογραµµίζουν το γεγονός ότι πλέον είµαστε µάρτυρες
µιας διαρκούς αναζήτησης υπεύθυνων συµπεριφορών.
Είναι άραγε όµως η «µεγάλη επιστροφή του ηθικισµού27» και της ευθύνης µόνο µια νοοτροπία «διαµαρτυρίας και αµφισβήτησης28», αντίδραση στην απελπισία
24

Βλ. Α. Ετζιόνι, Κοινωνία της υπευθυνότητας. Κοινωνικότητα και ατοµικισµός, (Μετάφραση Α. Γιανιάρη), Καστανιώτης, Αθήνα, 1999.
25
Βλ. Λιποβετσκί Ζ., Το Λυκόφως του Καθήκοντος. Η ανώδυνη ηθική των σύγχρονων δηµοκρατικών
καιρών, (Μετάφραση Β. Μηγιάκη), Καστανιώτης, Αθήνα, 1999.
26
Βλ. A. Giddens, «Risk and Responsibility», Modern Law Review, τεύχος 62(1), Blackwell Publishing, Oxford, 1999, σελ. 1-10.
27
Βλ. Ζ. Λιποβετσκί, Το Λυκόφως του Καθήκοντος. Η ανώδυνη ηθική των σύγχρονων δηµοκρατικών
καιρών,( Μετάφραση Β. Μηγιάκη), Καστανιώτης, Αθήνα, 1999, σελ. 29 και εξής.
28
Βλ. όπως πιο πάνω.
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του σύγχρονου πολίτη που βλέπει θεσµούς, πρακτικές και προσδοκίες να καταρρέουν
ή σηµατοδοτεί και κάτι παραπάνω; Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κυβερνητικοί
φορείς, επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και πολίτες στρέφονται όλο και
περισσότερο στην αναζήτηση πρακτικών που ενισχύουν τη διάδρασή τους µε στόχο
την αναβάθµιση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής, η οποία σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες δείχνει να διέρχεται κρίση σε πολλές χώρες παγκοσµίως.
1.1

Η ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας το 200029, ένας νέος όρος κάνει την

εµφάνισή του στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο: η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Από τότε µέχρι και σήµερα ο όρος αυτός έχει εισβάλλει δυναµικά σε όλα τα πεδία της
διεθνούς συζήτησης και πρακτικής. Η συνεργασία ανάµεσα σε δηµόσιο, ιδιωτικό και
κοινωνικό τοµέα µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη είναι στο κέντρο των διαβουλεύσεων σχεδόν όλων των σύγχρονων επιχειρήσεων, αλλά και δηµόσιων φορέων, των ακαδηµαϊκών ερευνών, αλλά και των πολιτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
Η ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως ενός νέου τρόπου οργανωσιακής κουλτούρας και συµπεριφοράς δεν είναι απλά µια συγκυρία εκείνης της περιόδου. Είναι µάλλον αποτέλεσµα της ωρίµανσης της σχέσης ανάµεσα στην κοινωνία
και τις επιχειρήσεις και ενδεχοµένως απηχεί την ανάγκη της Ευρώπης να αντιταχθεί
απέναντι στις καθηµερινές απειλές των παγκόσµιων προβληµάτων (υγεία, φτώχεια,
περιβάλλον κτλ) που σκιαγραφούν την κοινωνία κινδύνου την οποία βιώνουµε καθηµερινά. Η αναζήτηση ενός υπεύθυνου προσώπου από την πλευρά του δηµόσιου, του
ιδιωτικού, αλλά και του κοινωνικού τοµέα µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα αποτέλεσε τη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης για τον 21ό αιώνα.
Παρόλο που η πρακτική εφαρµογή της κοινωνικής υπευθυνότητας έχει την
αφετηρία της στην τελευταία δεκαετία, οι κατευθυντήριες γραµµές και τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν συνεχώς εξελίξιµα σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, απορ-
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Στη διάσκεψη της Λισαβόνας το 2000 για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις επιχειρήσεις να αναλογιστούν τις κοινωνικές τους ευθύνες. Πιο συγκεκριµένα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κάλεσαν τις επιχειρήσεις να προάγουν τη δια βίου µάθηση, την οργάνωση της εργασίας, την ισότητα ευκαιριών, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος Το 2001 η
Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
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ρέοντας τόσο από τα κοινωνικά, όσο και από τα οικονοµικά επιτεύγµατα της κάθε
περιόδου.
Οι ρίζες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στηρίζονται στην αντίληψη περί
παράλληλης πορείας οικονοµικής και κοινωνικής ευρωστίας, όπως εκφράστηκε από
κλασικούς και πιο σύγχρονους οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους30.
Ήδη από το 1930 οι A.A. Berle31 και E. Merrick Dodd κατέθεσαν την άποψή
τους για το ρόλο και την ευθύνη των διευθυντικών στελεχών. Ο Dodd υποστηρίζει ότι
«οι δυνάµεις της εταιρικής διακυβέρνησης εξαρτώνται από την εµπιστοσύνη όλης της
κοινωνίας.32». Το 1953 ο H. Bowen33 εισήγαγε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία περιγράφοντας την ως «την υποχρέωση
των επιχειρήσεων να επιδιώκουν τις πολιτικές, να λαµβάνουν τις αποφάσεις και να
ακολουθούν τις πράξεις οι οποίες είναι επιθυµητές στο πλαίσιο των σκοπών και των
αξιών της κοινωνίας34».
Άλλωστε, η πρώτη εφαρµογή µιας κάποιου είδους κοινωνικής υπευθυνότητας
συναντάται αρκετά παλιά στην πολιτική των επιχειρήσεων περί χορηγίας, η οποία
στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτό που ονοµάστηκε εταιρική φιλανθρωπία. Παρόλο
που οι παραπάνω πρακτικές αποτελούν ενδείξεις του κοινωνικού προσώπου µιας εταιρείας, µε µακρά ιστορία στο χώρο των επιχειρήσεων, από µόνες τους δεν µπορούν
να θεωρηθούν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αν ανατρέξουµε στο χρόνο
θα παρατηρήσουµε άφθονες χορηγίες και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις από την πλευρά
όµως µεµονωµένων ατόµων, των επικεφαλής των οικονοµικών οργανισµών, των ευεργετών. Σύµφωνα µε τον M.Porter35 όµως, η εταιρική φιλανθρωπία µέσα στο σύγχρονο οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο και υπό το πρίσµα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης πρέπει να συνδέεται άµεσα µε το ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, το
στρατηγικό σχεδιασµό και οργάνωση των εταιρειών καθώς και µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρ’ όλα αυτά όµως, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εξακολουθεί
να παραµένει µια πιο πολύπλοκη πρακτική.
30

Βλ. για παράδειγµα, M. Weber, Economy and Society, University of California Press, Los Angeles,1978 ή A. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell Publishers, Oxford,1989.
31
Βλ. A. A. Berle, «For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note», Harvard Law Review,
τόµος XLV, τεύχος 7, Cambridge 1932, σελ. 1365-1372.
32
Βλ. E. M.Dodd, «For Whom Are Corporate Managers Trustees?», Harvard Law Review, τόµος
XLV, τεύχος 7, Cambridge 1932, σελ. 1145-1163.
33
Βλ. H.Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, New York, Harper, 1953.
34
Βλ. σχετικά µε τον Bowen, Μ. Τσακαρέστου «Επιχειρήσεις και Κοινωνία: Σύγκρουση ή Συνεργασία;», Βήµα Ιδεών, τεύχος 12, Αθήνα, Απρίλιος 2008.
35
Βλ. M.Porter, M.Kramer, «The competitive advantage of Corporate Philanthropy», Harvard Business
Review, τόµος 80, τεύχος 12, Cambridge, 2002, σελ. 56-68.
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Πιο κοντά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκονται οι έννοιες της επιχειρησιακής ηθικής και της δεοντολογίας, αφού και αυτές αναφέρονται σε κανόνες συµπεριφοράς και συνδέονται άµεσα µε το δηµόσιο ρόλο των οργανισµών στο κοινωνικό σύνολο. Οι έννοιες αυτές εµφανίζονται σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του
1970, όπου επιχειρείται µια πιο συστηµατική οριοθέτηση των κοινωνικών υποχρεώσεων µιας επιχείρησης. Όµως και αυτές οι έννοιες δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή
της κοινωνικής υπευθυνότητας. Πιο συγκεκριµένα, η επιχειρησιακή ηθική36 ιστορικά,
αποτελεί το προοίµιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Περιλαµβάνει αξίες και
αρχές βασισµένες κυρίως στις έννοιες του καλού και του κακού, οι οποίες ρυθµίζουν
τη δηµόσια συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Η δεοντολογία από την πλευρά της συνδέεται περισσότερο µε την τήρηση κανόνων που νοµιµοποιούν την επαγγελµατική
συµπεριφορά.
Στον αντίποδα όλων αυτών, ο Milton Friedman στο άρθρο του The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits37 αρνείται ότι οι επιχειρήσεις φέρουν
κοινωνικές ευθύνες και δίνει το δικό του ριζοσπαστικό ορισµό για το τι είναι Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περιορίζοντάς την στην αύξηση των κερδών της κάθε επιχείρησης και φέρνοντας στην επιφάνεια για άλλη µια φορά το αιώνιο ερώτηµα για τη
φύση της σχέσης κοινωνίας και επιχειρηµατικού κόσµου.
Η δεκαετία ‘80-‘90 φέρνει µαζί της αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία
της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι αγορές απελευθερώνονται και απορρυθµίζονται, ενώ
παγιώνουν πια την εµφάνισή τους και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποπνέοντας τον
αέρα της παγκοσµιοποίησης, αλλά και της καινοτοµίας. Η µεγιστοποίηση του κέρδους, ο οικονοµικός ιµπεριαλισµός και τα σκάνδαλα γίνονται συνώνυµο των επιχειρήσεων που αποζητούν µε κάποιο τρόπο την εξιλέωσή και την κοινωνική τους νοµιµοποίηση.
Έτσι, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάνει την εµφάνισή της σε
µια εποχή όπου οι αλλαγές στο οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο θέλουν τους οικονοµικούς οργανισµούς να προσανατολίζονται, όλο και περισσότερο, προς µία υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο προκειµένου να ανταπεξέλθουν
36

Η Επιχειρησιακή Ηθική αφορά κυρίως την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και ιδιαίτερα τη συµπεριφορά των στελεχών και τις οργανωτικές δοµές που επηρεάζουν αυτές τις συµπεριφορές. Ο στόχος είναι να τεθούν προδιαγραφές στη συµπεριφορά των εργαζοµένων και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί ελέγχου και πρόληψης συµπεριφορών που δεν συνάδουν µε τον ηθικό κώδικα της εταιρεία.
37
Βλ. M. Friedman, «The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits», The New York
Times Magazine, τεύχος 122, New York, 1970, σελ.32-33.
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στο νέο πλαίσιο του ανταγωνισµού και παράλληλα να απαντήσουν στις ανάγκες της
κοινωνίας απέναντι σε ένα ρευστό παγκόσµιο µέλλον.
1.1.1 Η σηµασία της έννοιας
Ο ορισµός και το περιεχόµενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εξελίσσεται διαρκώς σε ένα δυναµικό πλαίσιο, µε αποτέλεσµα να έχουν διαµορφωθεί διαφορετικοί ορισµοί και θεωρίες σχετικά µε αυτήν.
Ο ορισµός που δίνουν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µια σειρά από οργανώσεις
(GRI, BSR, Eldis, CSR Europe), επικεντρώνεται στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές
και οικονοµικές επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα της38. Ένας άλλος ορισµός
υπαγορεύει ότι η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρεται στην υποχρέωση του οργανισµού να µεγιστοποιήσει τη θετική του επίδραση στην κοινωνία και
να ελαχιστοποιήσει την αρνητική39, ενώ σύµφωνα µε άλλους στοχεύει στο να επιτύχει
εξισορρόπηση

συµφερόντων

όλων

των

εµπλεκοµένων

στον

οργανισµό

(stakeholders)40.
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη41 ορίζει ως Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη την «οικειοθελή δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηµατικές τους πρακτικές δράσεων µε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια,
που να είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν σχέση
µε όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (stakeholders), δηλαδή
εργαζόµενοι, µέτοχοι, προµηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, τοπικές κοινότητες
δραστηριοποίησης».
Οι διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ορίζονται συγκεντρωτικά
από τους περισσότερους µελετητές ως εξής:
•

φιλανθρωπικές ευθύνες (philanthropic responsibilities): να είσαι καλός πολίτης

38

Για παράδειγµα η Πράσινη Βίβλος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2001) ορίζει την ΕΚΕ ως µια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωµατώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στο επιχειρηµατικό λειτουργικό τους µοντέλο και στη διάδρασή τους µε τους κοινωνικούς τους µετόχους σε µια εθελοντική βάση.
39
Βλ. E. Petkus, R. Woodruff, «A model of socially responsible decision-making processes in marketing: linking decision makers and stakeholders», Marketing Theory and Application Conference, τόµος
3, Chicago, 1992, σελ. 154-61.
40
Βλ. E. Freeman., «Strategic Management: A stakeholder Approach», Pitman, 1984 και T. Donaldson
L. Preston, « The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, implications», Academy of
Management Review, τόµος 20 τεύχος 1, Danvers, 1995, σελ. 65-91.
41
Βλ. Α. Λεφοπούλου, «Παρόν και µέλλον της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα», Marketing Week, τ. 984, Αθήνα, Νοέµβριος 2003, σ. 64-65.
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και να συνεισφέρεις στην κοινωνία
•

ηθική ευθύνη (ethical responsibility): να είσαι ηθικός, να κάνεις ό,τι είναι σωστό και δίκαιο και να αποφεύγεις το κακό

•

νοµική ευθύνη (legal responsibility): να συµµορφώνεσαι στο νόµο. Ο νόµος είναι η κωδικοποίηση αυτού που η κοινωνία θεωρεί σωστό και λάθος

•

οικονοµική ευθύνη (economic responsibilities): να είσαι επικερδής, βασική
προϋπόθεση για να υλοποιούνται και τα παραπάνω

1.1.2 Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις
Όσον αφορά στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αναφέρουµε τις εξής:
α. Κλασσική θεωρία περί Εταιρικής Ευθύνης µε έµφαση στην έννοια της

υπευθυ-

νότητας
β. Θεωρία περί δηµόσιας «λογοδοσίας» (accountability)
Με την έννοια της δηµόσιας λογοδοσίας αναφερόµαστε κυρίως στις διαδικασίες δια
µέσω των οποίων οι επιχειρήσεις καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, να λογοδοτήσουν
για τη δηµόσια συµπεριφορά τους
γ. Triple Bottom Line42 (οικονοµικά οφέλη σε συνδυασµό µε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό προφίλ της επιχείρησης)
δ. Εταιρική βιωσιµότητα (Corporate Sustainability) µε ιδιαίτερη έµφαση στην αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης43
ε. Εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance), µε έµφαση στο οργανωσιακό
πλαίσιο και υποδοµές για την εφαρµογή των αρχών της βιωσιµότητας44
στ. Θεωρία περί εταιρικού πολίτη (Corporate citizenship)

42

Η έννοια του Triple Bottom Line επινοήθηκε και εκφράστηκε από τον John Elkington στο βιβλίο
του Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Sustainability, London,
1998.
43
Η PricewaterhousCoopers (www.mhcinternational.com/sustainability.htm) την ορίζει ως «την ευθυγράµµιση των προϊόντων και των υπηρεσιών µε τις απαιτήσεις των εταίρων, ως εκ τούτου προστίθεται
σε αυτά οικονοµική, οικολογική και κοινωνική αξία» (αναφέρεται στους πυλώνες της βιωσιµότητας).
44
Αναφέρεται «στην εξισορρόπηση µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών στόχων και µεταξύ ατοµικών
και συλλογικών στόχων» (www.mhcinternational.com/governance.htm). Η προσπάθεια γίνεται στο να
καθοριστούν τα δικαιώµατα των εταίρων, να εξασφαλιστεί η ισότιµη µεταχείρισή τους, να ρυθµιστούν
θέµατα αποκλεισµού, διαφάνειας και ευθυνών από τη διοίκηση. Η βάση για τη σύγχρονη συζήτηση
περί εταιρικής διακυβέρνησης είναι η διακήρυξη «Αρχών για την Εταιρική διακυβέρνηση» (Principles
of
Corporate
Governance)
από
τον
OECD
(2000).
Είναι
διαθέσιµο
στο
http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf και η ανάκτηση έγινε στις 24/5/2005.
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Με την έννοια του «εταιρικού πολίτη45» εννοούµε ότι η επιχείρηση παρέχει στους
κοινωνικούς µετόχους κοινωνικά δικαιώµατα, ενισχύει τις αστικές τους ελευθερίες
και λειτουργεί ως κανάλι πολιτικών δικαιωµάτων.
ζ. Θεωρία περί Εταιρικής Υπευθυνότητας απέναντι στους κοινωνικούς µετόχους
(Corporate Stakeholder Responsibility)46
η. Θεωρία αµοιβαίας υπευθυνότητας
Συγκεκριµένα η θεωρία περί Εταιρικής Υπευθυνότητας απέναντι στους κοινωνικούς µετόχους αποτελεί µια από τις επικρατέστερες θεωρίες περί κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και αντιλαµβάνεται τις εταιρείες και τους οργανισµούς ως
σύνολα αποτελούµενα από τους διάφορους κοινωνικούς µετόχους. Η θεωρία αυτή
που διαµορφώθηκε και εκφράστηκε, κυρίως, από τον E. R. Freeman πρεσβεύει ότι
στόχος κάθε επιχείρησης είναι η δηµιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς µετόχους και ότι η επιτυχία της έγκειται στη σωστή διαχείριση των σχέσεων όλων εµπλεκόµενων µερών (stakeholders)47.
Οι περισσότερες συζητήσεις περί της θεωρίας των κοινωνικών µετόχων στρέφονται γύρω από τις ευθύνες των επιχειρήσεων απέναντι στους τελευταίους, τοποθετώντας την εταιρεία στο κέντρο και περιµετρικά όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Πρόσφατα, οι µελετητές τείνουν να τοποθετούν επιχείρηση και κοινωνικούς µετόχους µέσα
σε ένα αλληλοσυνδεόµενο σχεσιακό δίκτυο. Με βάση αυτό, η συζήτηση στρέφεται
πλέον και στις ευθύνες των κοινωνικών µετόχων, οι οποίοι οφείλουν και αυτοί µε τη
σειρά τους να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις πράξεις τους. Η ευθύνη έγκειται
στη συµµετοχή και στη δέσµευση σε µια διαδικασία που απαιτεί καλούς ακροατές και
αµοιβαία γνώση από κάθε οµάδα. Η καθιέρωση πρακτικών διαλόγων µε τη συµµετοχή πολλαπλών κοινωνικών µετόχων (multi stakeholder dialogue) τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από άλλους παρόµοιους οργανισµούς αποδεικνύουν πλέον
και εµπράκτως ότι η ευθύνη είναι υπόθεση όλων των εµπλεκόµενων µερών.

45

Βλ. και το σχετικό κείµενο: A. Crane, D. Matten, J. Moon, «Stakeholder as Citizens? Rethinking
Rights, Participation and Democracy», Journal of Business Ethics, τόµος 53, τεύχος 1-2, Springer,
Netherlands, 2004 σελ. 107-122.
46
Η θεωρία αυτή αντιλαµβάνεται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων ως εξής: «στόχος
κάθε επιχείρησης είναι να οργανώνει συµφωνίες ώστε πολλαπλοί κοινωνικοί µέτοχοι να κερδίζουν
ταυτόχρονα», (Βλ. E. Freeman, R. Philips, «Stakeholder Theory: A Libertarian Defense», Business
Ethics Quarterly, τόµος 12, τεύχος 3, Virginia, 2002, σελ. 331-349 ή E. Freeman, «The politics of
Stakeholder Theory» , Business Ethics Quarterly, τόµος 4, τεύχος 4, Virginia,1994, σελ. 409-421.
47
Η θεωρία περί αµοιβαίας ευθύνης των κοινωνικών µετόχων αναπτύχθηκε από τον Edward Freeman
και συµπληρώθηκε από άλλους µελετητές όπως οι Jerry D. Goodstein και Andrew C. Wicks στο «Corporate and Stakeholder Responsibility: A two way conversation», Battern Briefings, Virginia, 2006.
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Μέτοχοι

ΜΚΟ

ΜΜΕ
Κυβερνήσεις
Εργαζόµενοι

Προµηθευτές

Επιχείρηση/
Οργανισµός
Ανταγωνιστές

Καταναλωτές

Κοινότητες

Άλλοι

Οι παραπάνω θεωρίες συνοψίζουν την πολυδιάστατη έννοια της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Στην πραγµατικότητα, αφορά πρώτα στο διάλογο και µάλιστα
στον ανοιχτό διάλογο που πρέπει να διεξάγουν οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό τους
και τα οργανωτικά ερωτήµατα που πρέπει να θέσουν και κατά δεύτερον στη συνεργασία ανάµεσα στις εταιρείες, στον κοινωνικό τοµέα και στο δηµόσιο τοµέα µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι ένας νέος τρόπος στρατηγικής σκέψης και επιχειρηµατικής διοίκησης σύµφωνα
µε τον οποίο οι οικονοµικοί οργανισµοί διαχειρίζονται τον αντίκτυπο που έχουν στο
κοινωνικό σύνολο µε στόχο να διευρύνουν την καλή εταιρική τους φήµη και παράλληλα να συµβάλουν στην οικονοµική και κοινωνική ευρωστία.
1.1.3 Διλήµµατα και προβληµατισµοί
Μέσα στη δεκαετή διαδροµή της, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αντιµετωπίστηκε τόσο µε ενθουσιασµό, όσο και µε επιφύλαξη. Από τον Milton Friedman µέχρι
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τον Robert Reich48 έχουν περάσει περίπου τριάντα χρόνια και σε µια εποχή κατά τη
διάρκεια της οποίας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη φαίνεται να είναι παντού, η κριτική προσέγγιση ποτέ δεν ήταν τόσο επίκαιρη. Επιχειρώντας ένα κριτικό απολογισµό
θα εστιάσουµε στα εξής:
α. Πολλοί είναι αυτοί που αµφισβητούν τα κίνητρα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και επιµένουν ότι πρόκειται µόνο για ένα επικοινωνιακό τρικ των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να αποδαιµονοποιηθούν στη συνείδηση των
καταναλωτών49 και να αποσπάσουν την προσοχή του αγοραστικού κοινού από
τη φύση και το προϊόν τους (π.χ. βιοµηχανίες καπνού ή γρήγορου φαγητού) ή
από εσωτερικές πρακτικές που δεν συνάδουν µε τις επιταγές της υπεύθυνης επιχείρησης (π.χ. εργασιακές συνθήκες)
β. Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι η συζήτηση για τη µετατόπιση ευθυνών από την κρατική στην επιχειρηµατική σφαίρα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι µια εύσχηµη δικαιολογία του κρατικού µηχανισµού προκειµένου να µην αναλαµβάνει τις αρµόζουσες ευθύνες σε ορισµένους τοµείς εξοικονοµώντας οικονοµική και οργανωτική ισχύ. Ο Robert Reich
στο τελευταίο βιβλίο του µε τίτλο Supercapitalism50 υπερασπίζεται ακριβώς αυτή την άποψη51
γ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρόλο που αποτελεί µια εφαρµοσµένη πλέον
πολιτική για πολλές επιχειρήσεις, δεν παύει να παραµένει ένα πείραµα η επιτυ48

Βλ. R Reich., Supercapitalism, Knopf, New York, 2007. Η άποψη του Robert Reich παρουσιάζεται
στη συνέχεια της µελέτης.
49
H Naomi Klein στο βιβλίο της «No Logo» (Λιβάνης 2005) περιγράφει πώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αναδοµήσουν τη σχέση τους µε την αγορά και την κοινωνία και πόσο απέχουν αυτές οι προσπάθειες από τα πραγµατικά τους κίνητρα, τα οποία παραµένουν οικονοµικά. Ιδιαίτερη κριτική είχε
ασκήσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το περιοδικό Economist, τόσο το 2005 (The good company,
Ιανουάριος 2005) όσο και το 2008 (CSR in the mainstream, Ιανουάριος 2008) αφήνοντας αιχµές τόσο
για την εφαρµογή όσο και για τα κίνητρα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
50
Βλ. σηµείωση 31, στο παρόν Κεφάλαιο, σελ. 26.
51
Πιο συγκεκριµένα και όπως δήλωσε τη συνέντευξή του στον Τάκη Μίχα που δηµοσιεύτηκε στην
εφηµερίδα Ελευθεροτυπία στις 2 Δεκεµβρίου 2007,«από τη στιγµή που αναγνωρίζουµε στις επιχειρήσεις έναν «κοινωνικό ρόλο» τους δίνουµε δικαιώµατα και εξουσίες που δεν τους ανήκουν. Στην ουσία
διευρύνουµε τις αρµοδιότητές τους και άρα την δύναµη τους. Προκαλούµε τη διαπλοκή. Οι δηµοκρατικές διαδικασίες είναι εκείνες που αποφασίζουν και υλοποιούν κοινωνικούς στόχους και όχι οι επιχειρήσεις. Με ποιο δικαίωµα αποφασίζει µια επιχείρηση να επιτελέσει ένα κοινωνικό στόχο, να κάνει µια
αγαθοεργία; Ποιος της έδωσε το δικαίωµα να λειτουργεί ως ηθικός κριτής; Πρέπει να αναγνωρίσουµε
ότι στη σηµερινή εποχή του σουπερκαπιταλισµού η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις µόνο προς τους µετόχους της και προς τους καταναλωτές. Στους πρώτους πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις
για τα χρήµατα που επένδυσαν και στους δεύτερους να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα. Οι επιχειρήσεις
πρέπει να αφεθούν να κάνουν αυτό για το οποίο σχεδιάσθηκαν. Να ανταποκρίνονται δηλαδή στις ανάγκες του καταναλωτή, έτσι ώστε να µεγιστοποιούν τις αποδόσεις των µετοχών. Αποτελεί τροµερό λάθος να προσπαθούµε να κάνουµε τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις κοινωνικές ανάγκες ή να αποκτήσουν κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτά ανήκουν στην αρµοδιότητα των δηµοκρατικών διαδικασιών».
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χία του οποίου εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων. Η
πραγµατικότητα αποδεικνύει καθηµερινά ότι παρά τη θετική συµβολή των κοινωνικά υπεύθυνων οργανισµών και επιχειρήσεων οι σηµαντικές και πραγµατικά
αποτελεσµατικές κοινωνικές αλλαγές είναι δύσκολο να επιτευχθούν, ιδιαίτερα
εάν τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν πάρεργο για τις
επιχειρήσεις και εµποδίζουν την παραγωγικότητά τους
δ. Στο πλαίσιο του κοινωνικού πειράµατος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
η οποία βασίζεται στην εθελοντική αυτοδέσµευση των επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια συµπληρωµατικοί θεσµοί και κείµενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση52, οι χρηµατιστηριακοί δείκτες υπευθυνότητας53, οι δείκτες µέτρησης ΕΚΕ54 δηλώνουν τη δηµιουργία ενός µαλακού συστήµατος ρύθµισης
που προάγει µια γενικότερη κουλτούρα και φιλοσοφία κοινωνικής ευθύνης και
παράλληλα τη διάχυση και τη διασφάλιση της εφαρµογής της. Βρισκόµαστε
πλέον µπροστά σε ένα νέο σταυροδρόµι όπου η αυτοδέσµευση συναντά ένα
ρυθµιστικό πλαίσιο επιβολής υπεύθυνων πρακτικών. Το ερώτηµα που εγείρεται
λοιπόν είναι αν η αυτοδέσµευση θα γίνει δέσµευση και ο εθελοντισµός επιταγή
ε. Η επιτυχία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως προαναφέρθηκε, είναι
αποτέλεσµα πολλαπλών παραγόντων και κυρίως της συνεργασίας πολλών κοινωνικών εταίρων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σίγουρα δεν είναι πανάκεια,
και η αποτελεσµατική εφαρµογή της εξαρτάται και από την ίδια την κοινωνία
µέσα στην οποία εφαρµόζεται. Εκτός από τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους
φορείς απαιτείται η συµµετοχή όλων των πολιτών στη διαµόρφωση µιας συλλογικής κουλτούρας ευθύνης που θα διέπει την καθηµερινότητά µας. Η πορεία
προς µια κοινωνία υπευθυνότητας είναι µια συνολική και συλλογική εµπειρία, η
οποία εξελίσσεται δυναµικά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούµε κατά πόσο οι κοινωνίες µας είναι πραγµατικά έτοιµες να αποδεχτούν και να εφαρµόσουν µια τέτοια προσέγγιση

52

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στους κόλπους της. Ένα από τα πιο πρόσφατα κείµενα που κυκλοφόρησε είναι το «Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a pole of excellence on CSR» (2006).
Είναι διαθέσιµο στο
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0136:FIN:en:PDF και η ανάκτηση
έγινε στις 10/04/2006).
53
Παραδείγµατα δεικτών µέτρησης της υπεύθυνης συµπεριφοράς µιας επιχείρησης βασισµένοι στο
παράδειγµα των χρηµατιστηριακών δεικτών είναι οι FΤSΕ 4Good, και Dow Jones Sustainability Ιndex.
54
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές µέτρησης και πιστοποίησης της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Ανάµεσά τους ο GRI ή ο CR Index.
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στ. Πόσο κοστίζει όµως η δυνατότητα των πολιτών να διαµορφώσουν την καθηµερινή εµπειρία της υπεύθυνης συµπεριφοράς; Καθηµερινά κατακλυζόµαστε
από διαφηµίσεις για ένα πιο ηθικό lifestyle. Η Μπέττυ Τσακαρέστου υποστηρίζει, «Καθιστώντας την οικολογική επιλογή οικονοµικά ασύµφορη σε σύγκριση
µε πληθώρα καταναλωτικών προτάσεων της αγοράς που δεν έχουν αυτές τις
προδιαγραφές, δεν διατρέχουµε τον κίνδυνο να σηµατοδοτήσουµε το πράσινο
lifestyle ως το νέο, πολυτελές σύµβολο κοινωνικής και ατοµικής διάκρισης;55».
Το 2008, βιώσαµε πολύ έντονα την περιβαλλοντική κρίση, ήµασταν µάρτυρες
διατροφικών σκανδάλων που απείλησαν την παγκόσµια υγεία, ζήσαµε µια σηµαντική
παγκόσµια οικονοµική κρίση που κλόνισε την αυτονοµία των ιδιωτικών επιχειρήσεων
και ίσως να σήµανε ακόµα και την αρχή του τέλους του φιλελεύθερου µοντέλου της
αγοράς. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανατοποθέτησε τους στόχους της στρατηγική της Λισσαβόνας χαράσσοντας την αναπτυξιακή στρατηγική της για την περίοδο 2008-2010 θέτοντας στο κέντρο

µεταξύ άλλων

την επιχειρηµατικότητα, την

καινοτοµία, το περιβάλλον, την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, το ρόλο της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Στο σκηνικό αυτό προστίθεται και η έξαρση των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν στους πολίτες να παρακολουθούν και
να συµµετέχουν στο δηµόσιο διάλογο, ακόµα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η έννοια της ευθύνης και της δηµόσιας λογοδοσίας από όλους και προς όλους αποκτά ένα ευρύτερο περιεχόµενο και επεκτείνεται.
Σε ένα περιβάλλον ρευστότητας και κινδύνου καλούµαστε να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες και να απαντήσουµε στα διλήµµατα επιλέγοντας τη συνεργασία και
τη διαµόρφωση µιας ατοµικής και συλλογικής κουλτούρας υπεύθυνης συµπεριφοράς.
Η κοινωνική ευθύνη και ότι αυτή περιλαµβάνει δεν αφορά µόνο στην επιχειρηµατική
σφαίρα, αλλά ακουµπά όλες τις εκφάνσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού. Και αν
όπως υποστηρίζουν µερικοί, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οδεύει προς το τέλος της,
η ευθύνη ως πολιτική πράξη πλέον, δηλαδή η ιδιότητα των πολιτών και των οργανισµών να επιλέγουν και να δρουν υπεύθυνα και µε διαφάνεια µέσα στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο και να µοιράζονται γνώση και εµπειρίες µέσα από έναν ανοιχτό δηµόσιο
διάλογο φαίνεται να είναι στο κατώφλι µιας νέας εποχής.
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Βλ. Μ. Τσακαρέστου, «Επιχειρήσεις και Κοινωνία: Σύγκρουση ή Συνεργασία», Βήµα Ιδεών, τεύχος
12, Απρίλιος, Αθήνα, 2008.
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1.2

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα
Από την ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

το 2000 που σηµατοδότησε την επίσηµη έναρξη της εξελικτικής πορείας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στη χώρα µας, µέχρι σήµερα έχουν περάσει εννιά χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστηµα έχουµε γίνει µάρτυρες µιας διάχυσης της έννοιας και
των πρακτικών στις επιχειρήσεις, στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε κρατικούς
και δηµόσιους φορείς. Όλο και περισσότερες εταιρείες εκδίδουν ετήσιους κοινωνικούς απολογισµούς, όλο και περισσότερο ακούγονται οι φράσεις «κοινωνική υπευθυνότητα», «βιώσιµη ανάπτυξη» σε συνέδρια και ηµερίδες, όλο και περισσότερες έρευνες που µετρούν την ευθύνη δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών βλέπουν το φως της
δηµοσιότητας. Πόσο κοινωνικά υπεύθυνος είναι ο ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος; Πόσοι πολίτες γνωρίζουν τι σηµαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη και πώς αυτή
εφαρµόζεται, όπου και όταν εφαρµόζεται; Ξεκινώντας από τα παραπάνω ερωτήµατα,
θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε συνοπτικά την πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην Ελλάδα, όπως αυτή σκιαγραφείται µέσα από τα αποτελέσµατα
ερευνών που έχουν διεξαχθεί από το 2001-2008, προκειµένου να δώσουµε ένα γενικότερο πλαίσιο αναφοράς και συσχετισµού. Δεν θα επιχειρήσουµε λεπτοµερή καταγραφή των εξελίξεων, αλλά κυρίως θα περιγράψουµε και θα υπογραµµίσουµε την
παρούσα φάση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα µας.
1.2.1 Θεσµοί και έρευνες
Το 1996, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) επιχειρεί για πρώτη φορά τη δηµιουργία Ελληνικού Δικτύου για την Κοινωνική Συνοχή,
προσπάθεια που παίρνει σάρκα και οστά το 2000 µε την ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µε τη συµµετοχή δεκατριών επιχειρήσεων
και τριών επιχειρηµατικών φορέων56. Στόχοι του Δικτύου
κό Εταίρο του CSR Europe και του Global Compact

το οποίο αποτελεί Εθνι-

µεταξύ άλλων είναι η συνεχής

ενηµέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της ΕΚΕ καθώς και η ευαισθητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας και του κοινού για την κοινωνική δράση και
συµβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Νοέµβριο του
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Για περισσότερες πληροφορίας βλ. την ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, www.csrhellas.org.
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2001, διοργανώνεται στην Αθήνα το συνέδριο µε τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η συµβολή των επιχειρήσεων στη νέα εποχή» µε συµµετοχές και παρεµβάσεις από
ανθρώπους που προέρχονται από όλο το φάσµα του επιχειρηµατικού, ακαδηµαϊκού
και πολιτικού κόσµου57. Στο τέλος του ίδιου έτους, ολοκληρώνεται και η πρώτη έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα από το Πάντειο Πανεπιστήµιο σε συνεργασία µε το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ. Το 2003, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διατυπώνει ειδική Γνώµη58 σχετικά µε τον αναδυόµενο τότε
όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θέτοντας την ανάγκη έκδοσης κοινωνικού απολογισµού ως µια από τις προτεραιότητες των ιδιωτικών αλλά και των δηµόσιων οργανισµών.
Την ίδια χρονιά η εταιρεία Meda Communication, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το Βαρόµετρο Αναγνωρισιµότητας και Κοινωνικής Συµπεριφοράς, A.S.B.I.59, το οποίο στόχο έχει να προσφέρει µετρήσιµα στοιχεία για την
κοινωνική συµπεριφορά Ελλήνων πολιτών, επιχειρήσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) καθώς και για τους µεταξύ τους συσχετισµούς.
Το 2004, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία µε την GlobeScan Inc, το
Πάντειο Πανεπιστήµιο, την MRB Hellas και µε την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ πραγµατοποιεί την πρώτη έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση σε µια προσπάθεια χαρτογράφησης της έννοιας και των εφαρµογών της, τόσο σε επιχειρηµατικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο60. Η συγκεκριµένη έρευνα συνεχίζεται µέχρι και σήµερα δίνοντας έτσι την εξελικτική πορεία της ΕΚΕ και της διείσδυσής της στην ελληνική κοινωνία.

57

Ανάµεσα στους οµιλητές ήταν: η Άννα Διαµαντοπούλου ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, ο τότε Υπουργός Εργασίας Δηµήτρης Ρέππας, ο Δηµήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύµβουλος ΤΙΤΑΝ, ο Δηµήτρης Ποταµιάνος, Καθηγητής στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο κ.ά.
58
Σεπτέµβριος 2003, αρ. Γνώµης 95, «Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος ανέλαβε
την έκδοση Γνώµης σχετικά µε την "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη", µε βάση το άρθρο 4 του Νόµου
2232/1994, σύµφωνα µε το οποίο "η Ο.Κ.Ε. µπορεί µε δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώµη και
για άλλα θέµατα κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής". Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Εκτελεστική
Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. και ορίστηκε Επιτροπή Εργασίας, αποτελούµενη από την κα Ρένα Κουµάντου
και τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, Δηµήτρη Πολίτη, Βασίλη Ξενάκη, Νικόλαο Λιόλιο και Νικόλαο Γιατράκο. Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Δηµήτρης Πολίτης. Στην Επιτροπή συµµετείχαν επίσης ως εµπειρογνώµονες η κα Μαρία Αλεξίου και ο κ. Ευάγγελος Γούλας. Τον επιστηµονικό
συντονισµό του έργου της Επιτροπής είχε ο Δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Επιστηµονικός Συνεργάτης
της Ο.Κ.Ε. Στην τεκµηρίωση της Γνώµης, συµµετείχε η κα Βαρβάρα Γεωργοπούλου».
59
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ιστοσελίδα της Meda, www.meda.gr.
60
Η έρευνα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, www.csrhellas.org.
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Το 2005, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) ακολουθώντας
το «πανευρωπαϊκό κίνηµα» της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κυκλοφορεί τη Χάρτα Υποχρεώσεων και Δικαιωµάτων των Ελληνικών Επιχειρήσεων61. Ο ΣΕΒ µέσω της
Χάρτας αποτέλεσε ίσως το πρώτο επίσηµο θεσµικό επιχειρηµατικό όργανο που αναγνωρίζει τα κύρια συστατικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Παράλληλα µε τις έρευνες, οι επιχειρήσεις ξεκινούν να εκδίδουν Κοινωνικούς
Απολογισµούς, ενώ και ο ακαδηµαϊκός τοµέας συµπεριλαµβάνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στους κύκλους των µαθηµάτων στα Πανεπιστήµια62. Από την άλλη
πλευρά κάνει την εµφάνισή της µια σειρά από ελληνικά παραρτήµατα διεθνών φορέων µε κύριο τοµέα ενασχόλησής την υπεύθυνη συµπεριφορά των επιχειρήσεων (για
παράδειγµα το 2005 ιδρύεται το Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής, ενώ το 2008 το
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης), ενώ στην ελληνική αγορά εισάγονται, εκτός από το
Βαρόµετρο Αναγνωρισιµότητας και Κοινωνικής Συµπεριφοράς, και άλλοι δείκτες
µέτρησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (το GRI από το Quality Net Foundation ή
το CRI από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης). Πλάι σε αυτούς τους δείκτες θεσπίζονται και βραβεία, τα οποία επιδοκιµάζουν το υπεύθυνο προφίλ εταιρειών (π.χ. CEO
and CSR Awards από το περιοδικό Χρήµα).
Σε µια προσπάθεια διάχυσης της ενηµέρωσης για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη αρχίζουν να λειτουργούν οργανωµένα portals µε νέα και ειδήσεις από τον
επιχειρηµατικό κόσµο και όχι µόνο (ενδεικτικά αναφέρουµε το Quality Net και το
Eurocharity), ενώ πολυάριθµα είναι τα συνέδρια και οι ηµερίδες που διοργανώνονται
πλέον από διάφορους φορείς (Ελληνοαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, ΣΕΒ
κτλ).
Στο σηµείο αυτό και πριν ολοκληρώσουµε τη σύντοµη αναδροµή στη θεσµική
καθιέρωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι και οι επίσηµοι κρατικοί φορείς εντάσσουν την ΕΚΕ
στις πολιτικές τους, από την προώθηση της έννοιας της επιχειρηµατικής αριστείας
µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» κατά τη διάρκεια του
Γ’ ΚΠΣ, µέχρι την πιο πρόσφατη διοργάνωση ηµερίδας µε τίτλο «Κλιµατική Αλλαγή
και Πράσινη Επιχειρηµατικότητα» που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών63.
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Η Χάρτα υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το Μάιο του
2005 και είναι διαθέσιµη στο www.sev.org (η ανάκτηση έγινε στις 5/9/2007).
62
Για παράδειγµα το Πάντειο Πανεπιστήµιο και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
63
Η ηµερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στις 8 Ιουλίου του 2008.
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1.2.2 Οι απόψεις των Ελλήνων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Παρόλο που η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης φαίνεται να έχει εισβάλει δυναµικά και στην ελληνική κοινωνία, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τα στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω64, αλλά και τις πολυάριθµες διαφηµίσεις για το κοινωνικό έργο των επιχειρήσεων που κυκλοφορούν σε έντυπα, καθώς και τις συχνές
αναφορές της έννοιας από τα Μέσα Ενηµέρωσης πλέον, οι Έλληνες πολίτες µοιάζει
να µην έχουν εξοικειωθεί µε την υπεύθυνη συµπεριφορά του επιχειρηµατικού κόσµου, όπως προκύπτει από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν το 2008 στη χώρα µας.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από την Public Issue για λογαριασµό της εφηµερίδας Καθηµερινή65, το
77% των Ελλήνων δεν γνωρίζουν τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ το 78%
πιστεύουν ότι υπάρχουν λίγες ή ακόµα και καθόλου εταιρείες που εφαρµόζουν τις
αρχές της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Το υψηλό ποσοστό της έρευνας επιβεβαιώνουν και τα
αποτελέσµατα του Κοινωνικού Βαρόµετρου A.S.B.I. για το 200866, σύµφωνα µε το
οποίο µόνο 1 στους 10 πολίτες γνωρίζει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ 7 στους 10 δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονοµικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Παρ’ όλα αυτά οι Έλληνες παρουσιάζουν µια ιδιαίτερα θετική άποψη για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αφού το 65% απαντά «θετική/µάλλον θετική άποψη»
στην ερώτηση «Γενικά µιλώντας, από όσο γνωρίζετε ή έχετε ακούσει, τι γνώµη έχετε
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;» της έρευνας της Public Issue. Από την άλλη
πλευρά όµως, φαίνεται να αντιµετωπίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία των επιχειρήσεων µε έντονη επιφύλαξη και δυσπιστία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (70,7%) στην έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη 200867, διαφωνεί µε την άποψη ότι «Οι περισσότερες εταιρείες
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Βλ. το παρόν Κεφάλαιο, σελ. 35 και εξής.
Πρόκειται για πανελλαδική ποσοτική έρευνα µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δοµηµένου
ερωτηµατολογίου σε δείγµα 610 ατόµων από 11-14/02/08. Δηµοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση «The
Economist» της Καθηµερινής το Φεβρουάριο του 2008 και είναι διαθέσιµη στο www.publicissue.gr (η
ανάκτηση έγινε στις 20/2/2009).
66
Πραγµατοποιήθηκε από τη Meda Communication σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ερευνών VPRC
µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγµα 1.460 ατόµων από το Μάρτιο
έως τον Απρίλιο του 2008.
67
Η ποσοτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση πραγµατοποιήθηκε για 4η συνεχόµενη χρονιά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Το τεχνικό µέρος ανέλαβε η MRB. Η έρευνα πραγµατοποιείται σε 32 χώρες υπό την επί65
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αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα». Η επιφυλακτική διάθεση εντείνεται σε σχέση
µε τα κίνητρα των επιχειρήσεων. Στην ίδια έρευνα, το 86,2% πιστεύει ότι οι εταιρείες
δείχνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο για να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα και όχι
γιατί θέλουν να συµβάλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο, ενώ το 77,6% διαφωνεί µε
την ειλικρίνεια και την τιµιότητα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας των εταιρειών. Παρόµοια είναι τα ευρήµατα και στην έρευνα της Public Issue,
όπου το 67% δηλώνει ότι µια εταιρεία που εφαρµόζει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το κάνει για να προωθήσει τα προϊόντα της και όχι για ουσιαστικούς
λόγους.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διείσδυση της έννοιας, αλλά
και των εφαρµογών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα στην ελληνική κοινωνία, γεγονός που είναι αρκετά ενδιαφέρον αν αναλογιστούµε την ένταση µε την οποία έχει ενταχθεί τόσο στον οικονοµικοκοινωνικό, όσο
και στον πολιτικό τοµέα δράσης τα τελευταία χρόνια και στη χώρα µας. Ιδιαίτερα, το
τελευταίο έτος όταν οι συζητήσεις για το περιβάλλον και τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών φαίνεται να µονοπωλούν τα Μέσα, τον πολιτικό και τον ακαδηµαϊκό
χώρο, η έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας ειδικότερα και της ευθύνης γενικότερα
αποτελεί ίσως το µότο της εποχής. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Γαλάνης, Διευθυντής
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επικοινωνίας της Meda Communication «η τάση
των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια να υιοθετούν περισσότερο αποσπασµατικά και
λιγότερο δοµηµένα ενέργειες προς την κοινωνία ή το περιβάλλον και να τις δηµοσιοποιούν στο όνοµα της ΕΚΕ, δηµιουργεί λανθασµένη εικόνα στους πολίτεςκαταναλωτές αφού δεν γίνονται ορατές οι θετικές διαστάσεις και τα οφέλη της έννοιας αυτής, τόσο για την επιχείρηση, όσο και στην κοινωνία γενικότερα»68, δίνοντας
έτσι τη δική του εξήγηση για την «άγνοια» των Ελλήνων απέναντι στα θέµατα ΕΚΕ,
µια εξήγηση που δεν απέχει και τόσο από την πραγµατικότητα, αν σε αυτή προσθέσουµε τη σταθερή τάση µειωµένης εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης απέναντι σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς.

βλεψη της Globe Scan Inc και στην Ελλάδα διεξήχθη σε δείγµα 1001 πολιτών το διάστηµα Δεκέµβριος
2007- Ιανουάριος 2008.
68
Όπως δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Marketing Week στις 25 Ιουνίου 2008 στο άρθρο «Τι ξέρουν οι
Έλληνες για την ΕΚΕ;» της Κατερίνας Βαλογιάννη.
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1.2.3 Οι κοινωνικά υπεύθυνες ελληνικές επιχειρήσεις
Αφού παρουσιάσαµε συνοπτικά τη διαδροµή και τη διείσδυση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στην ελληνική κοινωνία, έχοντας και πάλι ως βάση έρευνες
γνώµης, αλλά και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγµα τους Κοινωνικούς Απολογισµούς των επιχειρήσεων, θα περιγράψουµε συνθετικά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων ως προς την υπεύθυνη συµπεριφορά τους.
Το 2004, δηµοσιεύτηκε έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από την
Pricewaterhouse Cooper’s σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Σύµφωνα µε την έρευνα, η πλειοψηφία των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι «η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι µόδα που θα περάσει, ενώ δεν
αφορά µόνο τις επιχειρήσεις, καθώς είναι ευρύ κοινωνικό ζητούµενο69». Άλλωστε,
αυτό είναι ορατό αν λάβει κανείς υπόψη τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετούν και υλοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Χωρίς να εξετάζουµε
σε αυτό το σηµείο, τα κίνητρα και τους απώτερους στόχους, µπορούµε να πούµε ότι ο
ελληνικός επιχειρηµατικός κλάδος τα τελευταία χρόνια, συµπαρασύροντας µαζί τους
και δηµόσιους φορείς, επενδύει σε δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους Κοινωνικούς Απολογισµούς τους70.
Η εσωτερική κοινωνική ευθύνη και το ανθρώπινο δυναµικό, η κοινωνία, ο
πολιτισµός, ο αθλητισµός, το περιβάλλον, οι σχέσεις µε τους καταναλωτές, η ποιότητα των προϊόντων είναι τα θέµατα που κυριαρχούν στους Κοινωνικούς Απολογισµούς
των περισσότερων επιχειρήσεων. Οι Έλληνες πολίτες φαίνεται να δίνουν µια ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα του περιβάλλοντος, αφού στην έρευνα της Public Issue το
45% υποστηρίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο πρώτος τοµέας στον
οποίο θα πρέπει να στραφεί µια εταιρεία στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ αντίστοιχα στο Κοινωνικό Βαρόµετρο A.S.B.I. 2008 το 31,4% των πολιτών επιθυµεί την ενασχόληση των εταιρειών σε τοµείς που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύµφωνα µε τους Έλληνες καταναλωτές, όπως προκύπτει από την έρευνα του
Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2008, ο κλάδος που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις κοινωνικές του υποχρεώσεις είναι αυτός των εταιρειών
69

Το Δεκέµβριο του 2004 δηµοσιεύτηκε έρευνα για την ΕΚΕ του Τοµέα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών
της Pricewaterhouse Cooper’s και του Executive MBA του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
70
Είδαµε ενδεικτικά τους Κοινωνικούς Απολογισµούς των εταιρειών: ΟΤΕ, Vodafone, Τράπεζα Πειραιώς, Cosmote.
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Τροφίµων/Ποτών/Εστιατορίων γρήγορης εστίασης (17,8%) και ακολουθούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας/τηλεπικοινωνιών (9,5%), τα σούπερ-µάρκετ (4,3%) και οι
αυτοκινητοβιοµηχανίες µε (3,9%). Αντίστοιχα, ο κλάδος που δεν ανταποκρίνεται
καλύτερα στις κοινωνικές του υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία είναι και πάλι ο
κλάδος των εταιρειών Τροφίµων/ Ποτών/ Εστιατορίων γρήγορης εστίασης (14,4%)
και ακολουθούν οι τράπεζες/ ασφάλειες (8,2%), οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
/τηλεπικοινωνιών (7,9%), τα πετρελαιοειδή (3,8%) και οι εταιρείες παροχής ηλεκτρισµού (2,6%).
Οι εταιρείες Goody’s, Cosmote, Coca Cola, Vodafone, Alpha Bank και ΟΤΕ
είναι αυτές οι οποίες καταγράφουν σταθερή παρουσία στο δείκτη του Κοινωνικού
Βαροµέτρου µε βάση την αναγνωρισιµότητα, τη δηµοτικότητα και την κοινωνική
τους επιρροή, ενώ αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κατορθώσει να αποσπάσουν
διεθνείς διακρίσεις στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το 2003, ο
ΤΙΤΑΝ κλήθηκε στην 3η Ετήσια Διεθνή Σύνοδο για το Παγκόσµιο Σύµφωνο του
ΟΗΕ να παρουσιάσει ως βέλτιστο παράδειγµα τοπικής συµµετοχικής συνεργασίας
για την προώθηση της υγείας και ασφάλειας (Partnership Building) το Πρόγραµµα
ΦΑΟΣ το οποίο υλοποιούνταν τότε από το 2000 σε 14 σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας. Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε το 2007 στο διαγωνισµό «Best
Workplaces», ενώ o απολογισµός ΕΚΕ 2006 της Frigoglass αναδείχθηκε ως ένας από
τους 8 καλύτερους παγκοσµίως στην τελετή απονοµής των βραβείων που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο 2008 στο Άµστερνταµ κατά την έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου
του Οργανισµού Global Reporting Initiative (GRI). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέσπασε διεθνή
διάκριση για τον Κοινωνικό Απολογισµό 2006 στην 8η Συνδιάσκεψη για την Εταιρική Διακυβέρνηση που πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο του 2007 στο Λονδίνο, ενώ
µε το «Βραβείο Κοινού» τιµήθηκε το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραµµα
SmartEyes της Cosmote για άτοµα µε προβλήµατα όρασης στην έκθεση «European
Marketplace on Corporate Social Responsibility» που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τον Νοέµβριο της ίδιας χρονιά. Διεθνές βραβείο απέσπασε και η Coca-Cola
για την καινοτόµο δράση της στον τοµέα της υγείας και, συγκεκριµένα, για την παιδική παχυσαρκία, στο 4ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αναψυκτικών «InnoBev», που ολοκληρώθηκε στη Μόσχα. Το ίδιο πρόγραµµα της Coca-Cola στην Ελλάδα διακρίθηκε
µε το «Βραβείο Καινοτοµίας» στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Πρωτοβουλίας στον
τοµέα της Υγείας» ανάµεσα σε εταιρείες του κλάδου µη αλκοολούχων ποτών, παγκοσµίως (Beverage Innovation Awards 2008: «Best New Health Initiative»). Τέλος, ο
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Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ για το 2007 πιστοποιήθηκε ότι
πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο επίπεδο Β των Διεθνών Προτύπων GRI - G371.
1.2.4 Διαπιστώσεις και σκέψεις
Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από όσα παρατέθηκαν πιο πάνω, στην ελληνική κοινωνία επικρατεί µια αντίφαση σε σχέση µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Από τη µία πλευρά οι επιχειρήσεις που φαίνεται να υιοθετούν τις αρχές της πολλαπλασιάζονται, ενώ επίσης αυξάνονται και ισχυροποιούνται τα θεσµικά όργανα που
την προωθούν και την υποστηρίζουν (π.χ. το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που αποτελεί πλέον και επίσηµο µέλος του Οικουµενικού Συµφώνου
Global Compact). Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες πολίτες δεν είναι και τόσο εξοικειωµένοι µε την έννοια της ΕΚΕ και όσοι γνωρίζουν για αυτή αντιµετωπίζουν µε
επιφύλαξη τις δράσεις των επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση, παρότι τη θεωρούν θετική πρωτοβουλία γενικότερα. Στο ίδιο µήκος κύµατος φαίνεται να κινούνται
και οι περισσότερες επιχειρήσεις, αφού από τη µια εκδίδουν πλούσιους Κοινωνικούς
Απολογισµούς τα τελευταία χρόνια και από την άλλη υποστηρίζουν ότι η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη είναι µια έννοια νέα για την ελληνική αγορά και κοινωνία.
Στόχος µας δεν είναι να αξιολογήσουµε και να κρίνουµε την πορεία της ΕΚΕ
στην Ελλάδα, αλλά να µπορέσουµε να δώσουµε ένα γενικότερο πλαίσιο για το πώς
αντιλαµβάνονται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πολίτες και επιχειρήσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατέθηκαν διαπιστώνουµε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ακόµα αρκετό δρόµο να διανύσουν προκειµένου να µπορέσουν αφενός
να εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως
µέρος της επιχειρησιακής τους κουλτούρας και αφετέρου να πείσουν την ελληνική
κοινή γνώµη ότι τα έχουν καταφέρει.
1.3 Η ευθύνη είναι για όλους
«Έχουµε πολλές ελευθερίες και τόσο λίγες ευθύνες», υποστηρίζει ο Αµιτάι
Ετζιόνι72 και µας καλεί όλους να συµφιλιώσουµε το προσωπικό µε το συλλογικό σε
71

Τα στοιχεία προέρχονται από πληροφορίες που συλλέξαµε από τα εξειδικευµένα sites για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, www.eurocharity.gr και www.qualitynet.gr.
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µια προσπάθεια δηµιουργίας υπεύθυνων και ανοιχτών κοινωνιών. Ο άνθρωπος είναι
φύσει κοινωνικό ζώο λέει ο Αριστοτέλης, γεννιόµαστε και πεθαίνουµε µόνοι µας, αλλά ζούµε µε τους άλλους, γράφει αιώνες αργότερα ο Ποταµιάνος73, δρούµε σε έναν
αλληλένδετο κόσµο διαπιστώνει ο Μάλγκαν74. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η έννοια της
ευθύνης πώς διαµορφώνεται; Ο ενικός γίνεται πληθυντικός και τι επιλέγουµε στο δίληµµα εγωιστικής ή αλτρουιστικής συµπεριφοράς;75 Στο παζλ της παγκόσµιας κοινωνικής συνοχής και αειφορίας φαίνεται να συµµετέχουµε όλοι, αφού οι ατοµικές συµπεριφορές και επιλογές επηρεάζουν άµεσα τις συλλογικές. Σύµφωνα µε τον D. Milliband, Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωµένου Βασιλείου, «το να κατανοήσουµε την
κρισιµότητα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής αλληλεξάρτησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί µας παρέχει το πρίσµα υπό το οποίο µπορούµε να κατανοήσουµε το σύγχρονο κόσµο. Από το κυκλοφοριακό µέχρι την τροµοκρατία και από την
οικονοµία µέχρι το περιβάλλον, η αλληλεξάρτησή µας σηµαίνει ότι η επέκταση της
προσωπικής ελευθερίας εξαρτάται από τη συλλογική πράξη76».
1.3.1 Κοινωνική δικτύωση: η εξέλιξη της συνεργασίας στο δικτυακό κόσµο
Στις µέρες µας όλα τα παραπάνω είναι ακόµα πιο έντονα αν αναλογιστούµε
την εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία έδωσε τη δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών και απόψεων, της συµµετοχής σε µια ανοιχτή συζήτηση για τα µεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα, της δηµιουργίας µιας κοινωνίας περισσότερο αλληλένδετης από ποτέ.
Ζούµε την εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, των κοινωνικών Μέσων77 και οι
αλλαγές που έχουν προκύψει από την τεχνολογική έκρηξη και από τη µετάβαση από
την εποχή του web 1.0 στην εποχή του web 2.0, επηρεάζουν όλους τους τοµείς της
72

Βλ. Α. Ετζιόνι, Η κοινωνία της υπευθυνότητας. Κοινωνικότητα και Ατοµικισµός, (Μετάφραση Α.
Γανιάρη), Καστανιώτης, Αθήνα, 1999.
73
Βλ. Δ. Ποταµιάνος, Ενικός Πληθυντικός. Δοκιµή Εξελικτικής ανθρωπολογίας, Καστανιώτης, Αθήνα,
2001, σελ. 24 και εξής.
74
Βλ. Τ. Μάλγκαν, Αλληλενδεση. Η ευθύνη, η ελευθερία, οι επιχειρήσεις και η εξουσία στον αιώνα που
ανατέλλει, (µετάφραση Δ. Γεωργίου), Καστανιώτης, Αθήνα,1999.
75
Βλ. Δ. Ποταµιάνος, Ενικός Πληθυντικός. Δοκιµή Εξελικτικής ανθρωπολογίας, Καστανιώτης, Αθήνα,
2001.
76
Βλ. D. Milliband, «Power Dispersed, Responsibility Shared», λόγος που εκφωνήθηκε στις 22 Απριλίου 2009 και «More Common, More Wealth: the next steps for the commonwealth», λόγος που εκφωνήθηκε στις 20 Ιουλίου 2009 (είναι διαθέσιµο στο
http://www.davidmiliband.info/speeches/speeches_09_05.htm και η ανάκτηση έγινε στις 10/09/2009).
77
Με τον όρο κοινωνικά ή συµµετοχικά Μέσα εννοούµε τις τεχνολογικές πλατφόρµες (blogs, fora,
πλατφόρµες κοινωνική δικτύωσης όπως το facebook ή το twitter, που επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων.
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ανθρώπινης δράσης78. Από την οικονοµία και τη λειτουργία της αγοράς, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό µέχρι και την άσκηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µια
σειρά ριζοσπαστικών αλλαγών έχουν δηµιουργήσει το έδαφος για την ανάπτυξη νέων
ευκαιριών στον τρόπο µε τον οποίο ανταλλάσουµε και µοιραζόµαστε γνώση και πληροφορίες. Σύµφωνα µε τον Yochai Benkler, στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, τα
άτοµα είναι ελεύθερα να αναλαµβάνουν έναν πιο ενεργό ρόλο από αυτόν που µπορούσαν στη βιοµηχανική οικονοµία του 20ού αιώνα. Αυτή η νέα ελευθερία κρύβει µια
µεγάλη υπόσχεση: ως µια διάσταση προσωπικής ελευθερίας, ως µια πλατφόρµα για
µια καλύτερη δηµοκρατική συµµετοχή, ως µέσο για την καλλιέργεια µια πιο κριτικής
κουλτούρας και ως µηχανισµός που µπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη εξέλιξη σε
όλους τους τοµείς79».
Η συµβίωσή µας µέσα από τις δικτυωµένες κοινωνίες φέρει εκτός από όλα τα
παραπάνω και µια αυξηµένη αίσθηση λογοδοσίας και διαφάνειας. Όλοι κοιτάζουµε
και κοιταζόµαστε, είµαστε έκθετοι σε πολλαπλές πηγές ελέγχου, συµµετέχουµε ανοικτά και πιο υπεύθυνα σε ένα µεγάλο δηµόσιο διάλογο.
1.3.2 Οικονοµία
Στο βιβλίο τους «Information Rules», οι Carl Shapiro και Hal R. Varian χαρακτηριστικά αναφέρουν, «η παλιά βιοµηχανική οικονοµία είχε ως χαρακτηριστικό της
τις οικονοµίες κλίµακας. Η νέα οικονοµία της πληροφορίας έχει ως χαρακτηριστικό
της τις οικονοµίες των δικτύων80». Και σε αυτό έρχεται να συµπληρώσει το Cluetrain
Manifesto81, το οποίο υποστηρίζει ότι «οι αγορές πλέον είναι συνδιαλέξεις (conversations) και αν οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειµένες να συµµετάσχουν σε αυτές θα
µείνουν πίσω». Πράγµατι, καθηµερινά βιώνουµε την αλλαγή στην οργάνωση των επιχειρήσεων, στην ανταλλαγή και διακίνηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, στην
προώθηση και την επικοινωνία τους µε τους καταναλωτές.
Οι εταιρείες είναι σε θέση να παρακολουθούν πιο στενά τις τάσεις της αγοράς
και να λαµβάνουν απευθείας σχόλια για τα προϊόντα τους συνοµιλώντας µε το αγο78
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ραστικό κοινό µέσα από τα sites ή τα blogs τους. Από την άλλη πλευρά και οι καταναλωτές µπορούν πλέον να συµµετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
να διαµορφώσουν αγοραστικές τάσεις, να επιδοκιµάσουν ή να αποδοκιµάσουν συµπεριφορές, υπηρεσίες, προϊόντα.
1.3.3 Πολιτική
Όπως διαπιστώνεται, η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει πλέον στους πολίτες να
συµµετέχουν καθηµερινά στην άσκηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα θέµατα που τους απασχολούν σε ένα συνεχόµενο διάλογο µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Βρισκόµαστε µπροστά στην εκ
νέου διαµόρφωση της δηµόσιας σφαίρας στην οποία το ρόλο της πλατφόρµας του
διαλόγου παίζουν πλέον τα συµµετοχικά Μέσα. «Οι δικτυωµένοι πολίτες θα συµµετέχουν στη δηµιουργία νέων δυνατοτήτων λήψης απόφασης και παράλληλα θα
κατανοήσουν τη δύναµη και τις ευθύνες τους», λένε οι Helen McCarthy, Paul Miller
και Paul Skidmore στο Network Logic82 υπογραµµίζοντας την τάση της εποχής.
Παρακολουθώντας τα τελευταία δύο χρόνια την έξαρση των blogs, αλλά και
των άλλων συµµετοχικών Μέσων έχουµε γίνει µάρτυρες µιας ενδυνάµωσης της κοινωνίας των πολιτών, η οποία πια έχει τη δυνατότητα να παρέµβει δίνοντας το δικό
της στίγµα στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολιτικοί- µε κορυφαίο παράδειγµα τον Δηµοκρατικό υποψήφιο για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008 Barack Obama83 – χτίζουν την πολιτική
επικοινωνία τους στη συνοµιλία µε το κοινό µε τη βοήθεια των Νέων Μέσων.
1.3.4 Κοινωνία
«Το σηµαντικό νέο χαρακτηριστικό που φέρνει µαζί του το δικτυωµένο περιβάλλον, είναι η αποτελεσµατικότητα και η κρισιµότητα της ατοµικής και της συλλο-
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Demos, 2004, σελ. 25-34.
83
Αναλυτική παρουσίαση του παραδείγµατος της προεκλογικής καµπάνιας, αλλά και της διακυβέρνησης του Barack Obama θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια της µελέτης.
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γικής κοινωνικής δράσης» αναφέρει και πάλι ο Yochai Benkler84 δίνοντας την προοπτική µιας νέας κοινωνικής οργανωσιακής κουλτούρας.
Τα νέα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα δεν µπορούν να επιλύσουν τα
κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα που µαστίζουν την εποχή µας. Όµως µπορούν να αποτελέσουν µοχλό πίεσης, να ανοίξουν το δηµόσιο διάλογο και να κατευθύνουν την πολιτική ατζέντα ρίχνοντας φως σε καταστάσεις που πραγµατικά χρήζουν προσοχής και
ουσιαστικής παρέµβασης από τους επίσηµους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς.
1.3.5 Πολιτισµός
Εκτός από τις αλλαγές που επιφέρουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία στους τοµείς της κοινωνίας, της οικονοµίας και της πολιτικής, η σηµαντικότερη καινοτοµία
που συντελείται είναι η συσσωρευµένη ανταλλαγή και διακίνηση όχι µόνο πολιτιστικών αγαθών (µουσική, ταινίες κτλ), αλλά κυρίως ιδεών, κουλτούρας και πολιτισµού.
Η κατάργηση των φυσικών συνόρων και η δυνατότητα απευθείας επαφής µε
ανθρώπους από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα συµβάλει στη δηµιουργία ενός
συνόλου, το οποίο συνδιαλέγεται, µοιράζεται και τελικά µπορεί να συνεργαστεί, προκειµένου να διαµορφωθεί µια πολυπολιτισµική κοινωνία, ανοιχτή και εξελίξιµη µε
κριτική σκέψη και αίσθηµα ευθύνης, η οποία µπορεί να αποτελέσει την απάντηση- ή
έστω µέρος της απάντησης- στις µεγάλες προκλήσεις και απειλές της σύγχρονης εποχής.
1.4Τα Μέσα στην εποχή της ευθύνης
Ο Ρολάν Μπαρ πολύ εύστοχα αναφέρει κάπου «Κοιτάζοντας, ξεχάσαµε πως
ίσως κοιτούν και εµάς85» φράση που θα µπορούσε να περιγράφει γλαφυρά την αίσθηση που δίνουν τα σύγχρονα Μέσα Ενηµέρωσης. Καθηµερινά δηµοσιεύονται έρευνες και µελέτες86 που υπογραµµίζουν την κρίση αναξιοπιστίας που διέρχονται οι
ενηµερωτικοί οργανισµοί. Κρίση που είναι οφθαλµοφανής, αν κρίνει κανείς από το
περιεχόµενο που φτάνει στα µάτια και τα αυτιά µας. Πώς διαµορφώνεται το λειτουρ84

Βλ. Y. Benkler, The Wealth of Networks. How social production transforms markets and freedom,
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γικό πλαίσιο των σύγχρονων Μέσων Ενηµέρωσης σε µια εποχή κατά την οποία η
κοινωνία απαιτεί όλο και περισσότερη διαφάνεια και όλο και µεγαλύτερη ευθύνη από
πολιτικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς;
Το δίληµµα που τίθεται σήµερα για τους οργανισµούς ενηµέρωσης είναι κρίσιµο και η αναζήτηση των ισορροπιών ανάµεσα στο δηµόσιο ρόλο και στην επιχειρηµατική τους ταυτότητα είναι επιτακτική ανάγκη. Τα σύγχρονα Μέσα δεν είναι πια
µόνο «κοινωνικοί θεσµοί», πυλωροί και ελεγκτές του δηµόσιου βίου. Είναι παράλληλα ισχυρές επιχειρήσεις που ακολουθούν τους νόµους της αγοράς και για αυτό οφείλουν να λειτουργούν υπό καθεστώς διαφάνειας και βιώσιµης ανταγωνιστικότητας.
Είναι ακόµα σηµαντικοί κοινωνικοί µέτοχοι (stakeholders) και οφείλουν να δρουν
υπεύθυνα και να λογοδοτούν για τις πράξεις τους.
Αν στα παραπάνω προσθέσουµε την τεχνολογική εξέλιξη και την έκρηξη των
συµµετοχικών Μέσων (social media), τη νέα κοινωνική δύναµη που ανατρέπει και
αλλάζει το ρόλο και τη δοµή των παραδοσιακών δηµοσιογραφικών οργανισµών, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι τα σύγχρονα Μέσα Ενηµέρωσης είναι ένα πεδίο υπό διαµόρφωση, καθώς παλιές λειτουργίες τους αντικαθίστανται, η αποστολή και ο χαρακτήρας τους αλλάζει87.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλαγής, τίθεται και επανέρχεται το ζήτηµα της ευθύνης των οργανισµών ενηµέρωσης. Βρισκόµαστε άραγε στο κατώφλι µιας µετάβασης προς ένα νέο λειτουργικό και πολιτισµικό µοντέλο οργάνωσης και ρύθµισης των
Μέσων Ενηµέρωσης;
1.4.1 Κοινωνικά ή συµµετοχικά Μέσα
«Οι δηµοσιογράφοι οφείλουν να προσκαλούν το κοινό τους να συµµετάσχει
στη διαδικασία παραγωγής των ειδήσεων» αναφέρουν οι Bill Kovach και Tom
Rosenstiel στο βιβλίο τους Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία88 προσφέροντας µια νέα
προσέγγιση στη σχέση Μέσων Ενηµέρωσης και πολίτη.
Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ‘90 επικρατούσε η άποψη ότι η διαδικασία συλλογής, παραγωγής, παρουσίασης και ανάλυσης πληροφοριών και ειδήσεων
ήταν µια δυνατότητα που απολάµβαναν αποκλειστικά οι παραδοσιακοί οργανισµοί
87
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των Μέσων. Ο πολίτης, απλός καταναλωτής στην αλυσίδα της ενηµέρωσης, αφοµοίωνε από απόσταση και χωρίς να παρεµβαίνει, το πληροφοριακό προϊόν που του προσφερόταν.
Στις µέρες µας ζούµε µια επανάσταση στο χώρο των Μέσων, ένα πέρασµα
από τη µαζική επικοινωνία και πληροφόρηση σε κάτι πολύ πιο δηµοκρατικό. Η συµµετοχική δηµοσιογραφία και τα λοιπά κοινωνικά- συµµετοχικά Μέσα αποτελεί µια
«εξέλιξη από τη δηµοσιογραφία ως διάλεξη, στη δηµοσιογραφία ως διάλογο89» επιστρέφοντας στις χαµπερσιανές θεωρήσεις περί δηµόσιας σφαίρας90, αλλά και στον
ουσιαστικό ρόλο των Μέσων Ενηµέρωσης, ως πλατφόρµας δηµόσιου διαλόγου και
παρέµβασης.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα η ευρεία ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου, η ανάγκη της κοινής γνώµης για πιο αξιόπιστη και σφαιρική ενηµέρωση,
αλλά και οι πολιτικές συγκυρίες φέρνουν στο προσκήνιο µια τάση για αλλαγή του
ισχύοντος µοντέλου παραγωγής και λήψης της πληροφορίας91. Οι πολίτες ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και αποφασίζουν να τις
χρησιµοποιήσουν παρεµβαίνοντας στη διαδικασία παραγωγής των ειδήσεων, συµµετέχοντας πιο ενεργά στην κοινωνικοπολιτική ζωή, προσθέτοντας τη δική τους άποψη
στα γεγονότα.
Ο Dan Gillmor, στο βιβλίο του We The Media92, αντιλαµβάνεται τη δηµοσιογραφία του πολίτη93 ως µια επανάσταση στο χώρο των Μέσων και ως πέρασµα από
τη µαζική επικοινωνία και πληροφόρηση σε κάτι πολύ πιο δηµοκρατικό. Συγκεκριµένα, µιλά για «µια εξέλιξη από τη δηµοσιογραφία ως διάλεξη, στη δηµοσιογραφία ως
διάλογο ή σεµινάριο που θα αναγκάσει όλες τις κοινότητες να προσαρµοστούν. Όλοι,
από τους δηµοσιογράφους και το κοινό µέχρι τις πηγές και τους οργανισµούς ενηµέρωσης θα χρειαστεί να αλλάξουν προς αυτή τη νέα κατεύθυνση94». Η αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου παραγωγής και διάδοσης των πληροφοριών (αναγνωρισµένοι
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οργανισµοί Μέσων Ενηµέρωσης και επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι ως ποµπός- πολίτες ως δέκτης) σε ένα πιο διαδραστικό, στο οποίο ο καθένας µπορεί να είναι και ποµπός και δέκτης, σύµφωνα µε τον Gillmor είναι σε θέση να επηρεάσει τους βασικούς
εµπλεκόµενους στη διαδικασία (δηµοσιογράφους- οργανισµούς- κοινό) ως εξής: «οι
δηµοσιογράφοι θα µάθουµε ότι είµαστε µέρος κάτι νέου, ότι οι αναγνώστες/ακροατές/τηλεθεατές είναι µέρος της διαδικασίας. Οι οργανισµοί παραγωγής
ειδήσεων θα αποκτήσουν αποτελεσµατικούς και σκληρούς κριτές, αλλά και ταυτόχρονα χρήσιµους συµµάχους, που θα τους προσφέρουν νέες ιδέες. Τέλος, το κοινό θα
µάθει πώς να συµµετάσχει στη διαδικασία της δηµοσιογραφίας βοηθώντας στην ανάπτυξη ενός δηµιουργικού διαλόγου. Η ανάπτυξη της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας
θα δείξουν σε όλους µας νέους τρόπους να συζητάµε, να µαθαίνουµε95».
Εκτός από τις εφαρµογές των κοινωνικών Μέσων και ειδικά της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας, όλο και περισσότεροι παραδοσιακοί οργανισµοί ενηµέρωσης
και ψυχαγωγίας εντάσσουν στη λειτουργία τους τη νέα αυτήν τάση ή επενδύουν σε
αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την εξαγορά του YouTube από τον βαρόνο των
Μέσων R. Murdoch ή τα ευρεία προγράµµατα διάδρασης του Βρετανικού BBC96.
Παράλληλα, όλο και περισσότερες εφηµερίδες (για παράδειγµα η Guardian97) εγκαινιάζουν τη συνοµιλία µε τους αναγνώστες τους, ενώ άνθιση γνωρίζει και η ψηφιακή
τηλεόραση µε τις συµµετοχικές δυνατότητες που προσφέρει.
Είναι αλήθεια ότι τα κοινωνικά Μέσα έχουν οπαδούς, αλλά και αντιπάλους. Ο
Dan Gillmor στο βιβλίο του We the Media υποστηρίζει ότι «γνωρίζω ότι οι αναγνώστες µου ξέρουν περισσότερα από ότι εγώ. Μου αρέσει να ενσωµατώνω τις γνώσεις
τους σε µια προσπάθεια να βελτιώσω τη δηµοσιογραφική µου δεινότητα98» και συµπληρώνει: «Επικροτώ την ιδέα οι πολίτες να επιβλέπουν αυτά που λέω και να µε
διορθώνουν αν κάνω κάτι λάθος99». Αντίστοιχα, ο Edward M. Fouhy στο βιβλίο του
Civic Journalism: Rebuilding the Foundations of Democracy αναφέρει χαρακτηριστικά, «η συµµετοχική δηµοσιογραφία είναι µια προσπάθεια επανασύνδεσης των Μέσων µε τις πραγµατικές ανάγκες των τηλεθεατών και των αναγνωστών, αντιµετωπίζοντάς τους όχι σαν καταναλωτές, αλλά σαν πολίτες µε ευθύνες. Επεκτείνει τα πέντε
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βασικά ερωτήµατα της δηµοσιογραφίας (ποιος, τι, πότε, πού, γιατί) και µας ωθεί να
αναρωτηθούµε γιατί αυτή η ιστορία είναι σηµαντική για µένα και για την κοινωνία
που ζω100». Τέλος, στο εισαγωγικό κείµενο του περιοδικού Time του Δεκεµβρίου του
2006, ο αρχισυντάκτης Richard Stengel υπεραµύνεται της συµµετοχής των πολιτών
στη παραγωγική διαδικασία των ειδήσεων και υποστηρίζει, «τα άτοµα αλλάζουν τη
φύση της πληροφοριακής εποχής. Οι καταναλωτές- δηµιουργοί αλλάζουν το περιεχόµενο της πολιτικής, της τέχνης, του εµπορίου. Είναι οι ενεργοί πολίτες µιας νέας ψηφιακής δηµοκρατίας101».
Η ανάπτυξη των συµµετοχικών Μέσων έχει προκαλέσει όµως και έναν έντονο
προβληµατισµό σχετικά µε το αν αυτή η νέα µορφή επικοινωνίας µπορεί να λειτουργήσει απειλητικά προς τα παραδοσιακά Μέσα και τους κανόνες της δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας. Ειδησεογραφικοί οργανισµοί, δηµοσιογράφοι, αλλά και πολίτες εκφράζουν τους προβληµατισµούς τους απέναντι στην αλλαγή του κλασικού µοντέλου
παραγωγής και κατανάλωσης ειδήσεων και πληροφοριών, στρέφοντας κυρίως την
προβληµατική τους στην έννοια της αξιοπιστίας και της ενηµέρωσης µε επαγγελµατικό τρόπο, αλλά και στον κίνδυνο πρόκλησης σύγχυσης από την πληθώρα αφιλτράριστου περιεχοµένου.
Η συµµετοχή αυτή των πολιτών στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής
πληροφορίας δεν θα πρέπει όµως να αντιµετωπίζεται σαν κάτι ξεχωριστό, αλλά σαν
µέρος του σύγχρονου συστήµατος της εποχής των νέων Μέσων, ενός δικτύου ιδεών
που συνεχώς αναπτύσσεται και αλληλοσυµπληρώνεται. Οι πολίτες προσθέτουν στις
δηµοσιογραφικά προϊόντα αµεσότητα, σχολιασµό, εναλλακτικές προσεγγίσεις, προσωπικές ιστορίες και αληθινές µαρτυρίες. Σύµφωνα µε τον J.D. Lasica «θα πρέπει να
σταµατήσουµε να αντιµετωπίζουµε την παραδοσιακή δηµοσιογραφία και τη δηµοσιογραφία του πολίτη σαν δύο ξεχωριστά πράγµατα. Πρέπει να κινηθούµε πέρα από τη
διαµάχη για τον αν η διατήρηση δικτυακών ηµερολογίων (blogs) είναι ή δεν είναι δηµοσιογραφία και να γιορτάσουµε τη νέα θέση των Weblogs στο οικοσύστηµα των
Μέσων. Αντί να τα αντιµετωπίζουµε ως διαφορετικά πράγµατα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι εισερχόµαστε σε µια εποχή, κατά την οποία το ένα συµπληρώνει το άλλο.
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Βλ. E. M Fouhy, Civic Journalism: Rebuilding the Foundations of Democracy, Paw Partnership for
Civic Change, Waltham, 1996, σελ. 20 και εξής.
101
Βλ. R. Stengel, «Now it’s your turn», Περιοδικό Time, τόµος 168, τεύχος 27/28, New York, Δεκέµβριος 2006, σελ. 1.
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Η διαφάνεια των Weblogs έχει συµβάλει ώστε οι ειδησεογραφικοί οργανισµοί να γίνουν πιο προσιτοί και πιο διαδραστικοί102».
Παρά τις παραπάνω διαφορετικές απόψεις, όλοι ωστόσο φαίνεται να συµφωνούν ότι η παραδοσιακή δηµοσιογραφία έχει µπει σε µια νέα εποχή. Το ερώτηµα είναι
αν αποδέχεται ή αντιµετωπίζει ως απειλή την όλο και µεγαλύτερη διάθεση για παρέµβαση των πολιτών στη διαδικασία παραγωγής πληροφοριών.

102

Βλ. J.D. Lasica, «Blogs and Journalism Need Each Other», Nieman Reports, τόµος 57, τεύχος 3,
Φθινόπωρο 2003, Cambridge, σελ. 70-74.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Τα Μέσα σήµερα βρίσκονται σε ένα περιβάλλον διαρκούς κρίσης, που σχετίζεται τόσο µε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά σαν
παγκόσµια κοινωνία, όσο και µε τις µεταβολές και εξελίξεις που σηµειώνονται τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της επικοινωνίας και της οικονοµίας της πληροφορίας. Συγκεκριµένα, παρατηρείται από την πλευρά της κοινής γνώµης η αυξανόµενη τάση
δυσαρέσκειας απέναντι στις πρακτικές που ακολουθούν οι παραδοσιακοί οργανισµοί
ενηµέρωσης σε συνδυασµό µε µια ταυτόχρονη απαίτηση για περισσότερη διαφάνεια
και ποιότητα από τους δηµοσιογράφους και τους ιδιοκτήτες των Μέσων103. Ακόµη, η
έντονη οικονοµική κρίση που βιώνουµε το τελευταίο διάστηµα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη των νέων Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κυρίως µια διαφαινόµενη αδυναµία των ενηµερωτικών φορέων να συντηρήσουν και να εξελίξουν
ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο104 εντείνουν την ανάγκη για το άνοιγµα του δια-
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Βλ. έρευνες που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγµα οι έρευνες της
GFK Custom Research Worldwide, η οποία κάθε χρόνο διεξάγει τη µέτρηση του Δείκτη Εµπιστοσύνης
(στην έρευνα του 2003 οι δηµοσιογράφοι βρέθηκαν στη δεύτερη θέση αναξιοπιστίας µετά από τους
πολιτικούς), το Trust Barometer της Edelman, όπου το 2008 τα ΜΜΕ βρέθηκαν στην προτελευταία
θέση εµπιστοσύνης, την έρευνα του Media Standard Trusts µε τίτλο “A more accountable press”, την
έρευνα της Globe Scan του 2006 για λογαριασµό του BBC, του Reuters και του Media Center όπου και
πάλι δηµοσιογράφοι και Μέσα τυγχάνουν βαθµιαίας αναξιοπιστίας, τις έρευνες της Public Issue για
λογαριασµό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, όπως επίσης τις έρευνες του Ινστιτούτου
Επικοινωνίας και του Παντείου Πανεπιστηµίου για την ευθύνη των Μέσων, όπου οι πολίτες δηλώνουν
ξεκάθαρα την αφενός την ανάγκη για πιο υπεύθυνα ΜΜΕ.
104
Το 2008 και το 2009 υπήρξαν οι χρονιές µε τις περισσότερες απολύσεις στο χώρο των Μέσων, ενώ
παράλληλα έκλεισαν αρκετές εφηµερίδες και περιοδικά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Δράκος στο άρθρο του «Η φούσκα των ΜΜΕ» (Περιοδικό ΚΛΙΚ, τεύχος 09, Φεβρουάριος
2009), «Στις αρχές του Γενάρη, λίγες µόλις µέρες µετά την είσοδο ενός καινούργιου χρόνου, που θα
µείνει γνωστός ως ο χρόνος της κρίσης, στην πρώτη σελίδα µιας από τις πιο έγκυρες εφηµερίδες παγκοσµίως, των Νιου Γιορκ Τάϊµς, εµφανίστηκαν για πρώτη φορά διαφηµίσεις, ανατρέποντας έτσι, µια
πολιτική δεκαετιών. Ο λόγος είναι ο συνηθισµένος πια. Τα διαφηµιστικά έσοδα έχουν πέσει τόσο πολύ, που τα Μέσα Ενηµέρωσης παγκοσµίως, έχουν αρχίσει να κάνουν «εκπτώσεις» σε θέµατα, που τα
ίδια τα Μέσα τα είχαν σε προηγούµενες καλύτερες εποχές, αναγάγει σε «ταµπού». Τα προβλήµατα των
Νιου Γιορκ Τάϊµς όµως, δεν τελειώνουν εκεί. Το τεράστιο χρέος τους που ξεπερνάει το 1δις δολάρια
έχουν πια κάνει επισφαλή την ίδια τη βιωσιµότητά τους, µε αποτέλεσµα µετά από λίγες µέρες να δεχθούν ως µάνα εξ ουρανού, την προσφορά του Μεξικανού δισεκατοµµυριούχου ( …..;), να πάρει σηµαντικό ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προσφέροντας 250 εκατοµµύρια δολάρια. Εκείνες τις ίδιες µέρες η Wall Street Journal ανακοίνωσε την περικοπή 80 θέσεων εργασίας από το προσωπικό της. Οι Los Angeles Times περνάνε κι αυτοί τη χειρότερη κρίση της ιστορίας τους ενώ πολλοί
µιλάνε για πιθανό λουκέτο. Τα ίδια και χειρότερα συµβαίνουν και στις ευρωπαϊκές εφηµερίδες και τα
λοιπά συγκροτήµατα Τύπου. Η Figaro, η Monde, η Liberation αντιµετωπίζουν κι αυτές, όπως σχεδόν
και όλες οι ευρωπαϊκές εφηµερίδες, προβλήµατα βιωσιµότητας. Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται να έχουν χαθεί, είτε από περικοπές προσωπικού, είτε από κλείσιµο µεµονωµένων τίτλων ή και ολόκληρων συγκροτηµάτων γύρω στις 80.000 θέσεις εργασίας µόνο στην Ευρώπη και άλλες τόσες στις
ΗΠΑ. Έχει γίνει πια γνωστό σε όλους πως η επόµενη µεγάλη φούσκα που θα σκάσει θα είναι αυτή των
Μέσων Ενηµέρωσης. Και αυτό είναι µάλλον φυσικό».
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λόγου και για την κατάθεση προτάσεων προκειµένου τα Μέσα να αποκτήσουν ένα
υπεύθυνο προφίλ καθώς και να επανακτήσουν την κοινωνική τους νοµιµοποίηση.
Ποιοι είναι όµως οι λόγοι που σήµερα ένα µεγάλο ποσοστό της κοινωνίας των
πολιτών δηλώνει ανικανοποίητο από το περιεχόµενο, αλλά και το λειτουργικό µοντέλο των σύγχρονων Μέσων Ενηµέρωσης; Μήπως τα Μέσα ήταν πάντα µια εξουσία
χωρίς ευθύνη; Πώς διαµορφώθηκε ο δηµόσιος ρόλος τους ιστορικά και κοινωνικά;
Πόσο ικανοποιηµένο ήταν το κοινό από τα Μέσα κάθε εποχής; Γιατί στη σύγχρονη
εποχή το πρόβληµα φαίνεται να εµφανίζεται πιο έντονο; Πρέπει άραγε οι εµπλεκόµενοι κοινωνικοί µέτοχοι να επαναπροσδιορίσουν το ρυθµιστικό και πολιτισµικό µοντέλο των ενηµερωτικών οργανισµών και να προχωρήσουµε σε µια ουσιαστική αλλαγή παραδείγµατος;
Προκειµένου να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε τα παραπάνω ερωτήµατα θέτουµε και εξετάζουµε ζητήµατα όπως η σχέση των Μέσων µε την πολιτική και την
οικονοµία, ο ρόλος και οι προτεραιότητες του δηµοσιογράφου, το ύφος και η ποιότητα του παραγόµενου ενηµερωτικού προϊόντος, το επιχειρηµατικό µοντέλο των σύγχρονων δηµοσιογραφικών οργανισµών, η πορεία του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου. Όλα τα παραπάνω τα εξετάζουµε µέσα στην ιστορική και κοινωνική εξέλιξη του
πεδίου της ενηµέρωσης και υπό το πρίσµα των αλλαγών που φέρνει στο προσκήνιο η
ανάπτυξη των νέων συµµετοχικών Μέσων.
2.1 Εξουσία, κέρδη και κοινωνικές ευθύνες: αντιπαλότητα ή εξισορρόπηση;
Πολύ συχνά ακούµε ότι η ιδιότυπη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στα
Μέσα Ενηµέρωσης στην πολιτική και την οικονοµία αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για την εντεινόµενη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους
εκπροσώπους της ενηµέρωσης, αλλά και στο ίδιο το προϊόν της. Πώς αναπτύχθηκε
όµως αυτή η σχέση; Μέσα, πολιτική και οικονοµία βάδιζαν πάντα παράλληλα ή είναι
ένα φαινόµενο της σύγχρονης εποχής; Στόχος µας εδώ δεν είναι να κάνουµε µια λεπτοµερή καταγραφή των εξελίξεων των Μέσων, αλλά να εστιάσουµε, να αναδείξουµε
και να ελέγξουµε τους παράγοντες εκείνους που οδήγησαν πολλούς σήµερα να µιλούν για µια εξουσία χωρίς ευθύνη105.
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Βλ. J. Curran, J. Seaton, Power without responsibility. The press, broadcasting and new media in
Britain, Routledge, London, 2007. Μέσα από το συγκεκριµένο βιβλίο οι δύο συγγραφείς προσφέρουν
µια λεπτοµερή ερµηνεία της ιστορικής εξέλιξης των Μέσων στη Βρετανία περιγράφοντας την έκδηλη
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Αν ανατρέξουµε πολύ σύντοµα στην ιστορία των Μέσων Ενηµέρωσης µπορούµε να διαπιστώσουµε ανάγλυφα την παράλληλη και αλληλένδετη, θα µπορούσε
να πει κανείς, πορεία των πολιτικών παραγόντων και στη συνέχεια των οικονοµικών
δυνάµεων µε την ενηµέρωση. Και αυτό όχι µόνο σε επίπεδο θεσµών µε την ανάδειξη
της δηµόσιας σφαίρας του 18ου αιώνα, ή τους αγώνες για την ελευθερία της έκφρασης
κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και σε επίπεδο συσχετισµού δυνάµεων και ισορροπιών.
Ήδη από την πρώτη εµφάνιση των εντύπων του 17ου αιώνα, η σχέση τους µε
την πολιτική είναι εµφανής. Τα περισσότερα από αυτά είναι κοµµατικά ή υποστηρίζονται οικονοµικά από πολιτικούς παράγοντες. Χαρακτηριστική είναι η θεατρική κωµωδία µε τίτλο «Το µαγαζί των ειδήσεων» που παρουσιάζεται το 1626 στο Λονδίνο
από τον Ben Jonson και περιγράφει µε γλαφυρό τρόπο την κατάσταση106. Όπως αναφέρει ο Jean-Noel Jeanneney «τον 17ο αιώνα ο κόσµος των εφηµερίδων οδηγείται σε
προβληµατισµό σχετικά µε την αλήθεια που υπηρετεί, τα όρια και τις συνέπειές
της107» γεγονός που υπογραµµίζει τον αποπροσανατολισµό των Μέσων από τις αρχές
της υπεράσπισης της αλήθειας και της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος,
πριν ακόµα να γίνουν συνειδητοί αυτοί οι όροι.
Οι αρχές του 18ου αιώνα βρίσκουν τον Τύπο να διέρχεται µια περίοδο χρηµατισµού από τις πολιτικές δυνάµεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μ. Βρετανία γίνεται
λόγος για «πουληµένες πένες»108 για δηµοσιογράφους δηλαδή που λαµβάνουν χρήµατα προκειµένου να είναι ευνοϊκοί απέναντι στο εκάστοτε πολιτικό πρόσωπο. Ενδεικτική είναι η αποκάλυψη ότι ο Walpole, πρωθυπουργός των Whigs για πάνω από
είκοσι χρόνια, είχε ξοδέψει συνολικά 50.000 λίρες αποκλειστικά και µόνο για να εξασφαλίζει ευνοϊκά άρθρα109. Παράλληλα, αρχίζει να εισβάλει στο χώρο του Τύπου και
η διαφήµιση, η οποία σταδιακά καταλαµβάνει µια σηµαντική θέση στην πορεία της
εξέλιξης των Μέσων Ενηµέρωσης. Το 1785 ιδρύεται η Daily Universal Register, που
σχέση τους µε οικονοµικούς και πολιτικούς παράγοντες που πάντα επεσκίαζε τη δηµόσια αποστολή
τους.
106
Βλ. J.J. Jeanneney, Η ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωση. Από την εµφάνισή τους ως τις µέρες
µας, (Μετάφραση Ν. Μπάλτα), Παπαδήµας, 2005, σελ.50. Συγκεκριµένα αναφέρει ο Jeanneney, «Ο
Ben Jonson, µεγάλος θεατρικός συγγραφέας της ελισσαβετιανής εποχής παρουσιάζει το 1626 στο
Λονδίνο µια θεατρική κωµωδία εµπνευσµένη από τον Αριστοφάνη µε τίτλο «The Staple of News»,
δηλαδή «Το Μαγαζί των Ειδήσεων», όπου για πρώτη φορά γίνεται επίθεση κατά των δηµοσιογράφων
και το κοινωνικό τους πρόσωπο περιγράφεται µε τα πιο µελανά χρώµατα: εµφανίζονται ως αδίστακτοι
και χωρίς αναστολές, έτοιµοι να γράψουν οτιδήποτε προκειµένου να κερδίσουν από την ευπιστία των
αναγνωστών τους».
107
Βλ. την παραπάνω σηµείωση, σελ.54.
108
Βλ. την παραπάνω σηµείωση σελ.65.
109
Βλ. την παραπάνω σηµείωση, σελ. 65.
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αργότερα µετονοµάζεται σε Times, από τον John Walter, τον πρώτο επιχειρηµατία
που µεταπηδά στο χώρο της ενηµέρωσης και που αναδεικνύει τη διαφήµιση σε κύριο
όχηµα του Τύπου. Εκείνη την περίοδο ο Edmurd Burke κάνει λόγο για πρώτη φορά
για την «Τέταρτη Εξουσία» αποδίδοντας στον Τύπο µια αυξανόµενη πολιτική δύναµη, εφάµιλλη µε τρεις εξουσίες του βρετανικού βασιλείου. Η εµπορική ανάπτυξη των
εφηµερίδων όµως δεν µπόρεσε να τις µεταλλάξει σε µια «ανεξάρτητη Τέταρτη εξουσία», αλλά αντίθετα ανοίγει το δρόµο για τη µετέπειτα εξέλιξη των Μέσων σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στην κερδοφορία περισσότερο από την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. Τόσο πολύ απέχει ο Τύπος από τις προσδοκίες των µεγάλων στοχαστών της εποχής ώστε ο Βολταίρος σχολιάζει «ο Τύπος έγινε µια από τις µάστιγες
της κοινωνίας, µια ανυπόφορη ληστεία110».
Ο Διαφωτισµός, στα µέσα του 18ου αιώνα και στη συνέχεια η Γαλλική Επανάσταση έρχονται να θέσουν τις βάσεις για τις κοινωνικές ευθύνες του Τύπου111 και
την ελευθερία της έκφρασης, ενώ γίνεται µια προσπάθεια για την πολιτική απεξάρτηση των εφηµερίδων, οι οποίες στρέφονται σε άλλους πόρους προκειµένου να είναι
βιώσιµες.
Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την αύξηση των εντύπων, την άνοδο της
διαφήµισης και τη στροφή σε µια πιο «ελαφριά» θεµατολογία µε στόχο την προσέλκυση µεγαλύτερου αναγνωστικού κοινού. Είναι µια κρίσιµη εποχή για την εξέλιξη
των Μέσων, στην προσπάθειά τους να κατοχυρώσουν τις ελευθερίες τους. Για αυτό
το λόγο φορτίζουν και ιδεολογικά την κοινή γνώµη µε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο
και επιχειρούν να κόψουν τον οµφάλιο λώρο µε τις πολιτικές ηγεσίες, αναδεικνύοντας έντονα τον επιχειρηµατικό, αρχικά, και στη συνέχεια κερδοσκοπικό χαρακτήρα
τους.
Οι φορείς ενηµέρωσης βρίσκονται για πρώτη φορά µπροστά στην πρόκληση
της εξισορρόπησης της επιχειρηµατικής και της κοινωνικής τους διάστασης. Παράλληλα, την εποχή εκείνη κάνει τα πρώτα του πιο σταθερά βήµατα, ο «κίτρινος» και
σκανδαλοθηρικός Τύπος, ενώ οι δηµοσιογράφοι εναλλάσσουν µε χαρακτηριστική
ευκολία τα «καπέλα» του διαφηµιστή και του δηµοσιογράφου προκειµένου να εξασφαλίσουν ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν πα110

Βλ. την παραπάνω σηµείωση, σελ. 70.
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης ο Τύπος έπαιξε έναν πολύ σηµαντικό ρόλο, στην ουσία θα µπορούσαµε να πούµε πως λειτούργησε συµπρωταγωνιστικά στη διαδικασία της διεκδίκησης
των ατοµικών ελευθεριών. Ο Τύπος εκείνη την εποχή απέκτησε το διαµεσολαβητικό του ρόλο, όπως
επίσης και το ρόλο του θεµατοφύλακα της δηµοκρατίας, αλλά και την ελεγκτική του διάσταση.
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ράλληλα µε έναν πελατειακό Τύπο, που σε ορισµένες χώρες, ειδικά σε αυτές της Νότιας Ευρώπης, δεν έπαψε να λειτουργεί έκτοτε112.
Ο 20ός αιώνας ξεκινά µε την είσοδο νέων Μέσων στο προσκήνιο, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης που έρχονται να ανατρέψουν και πάλι τις ισορροπίες. Οι
πολιτικοί βρίσκουν νέο δηµόσιο βήµα και προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να διατηρήσουν δεσµούς µε τα τότε νέα Μέσα, ενώ σταδιακά η προσδοκία της κοινωνίας
των πολιτών για µια αναβίωση της δηµόσιας σφαίρας του 18ου αιώνα µέσα από τους
επικοινωνιακούς µηχανισµούς φαίνεται να εξανεµίζεται. Ιδιαίτερα µετά από την εµφάνιση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης η µάχη για την πολιτική και οικονοµική επιρροή γίνεται όλο και πιο σκληρή. Επιχειρηµατίες και πολιτικοί αναλαµβάνουν τα ηνία
σε µεγάλους οµίλους δηµιουργώντας µια ισχυρή βιοµηχανία των Μέσων µε µεγάλη
πολιτική επιρροή, ενώ η διαφήµιση, κρατική ή όχι, αποτελεί, όλο και περισσότερο, το
µοναδικό έσοδο αρκετών Μέσων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Μπερλουσκόνι στην Ιταλία, ο οποίος, ενώ είναι Πρωθυπουργός ελέγχει ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των ιταλικών οργανισµών ενηµέρωσης. Η συγκέντρωση Μέσων Ενηµέρωσης στα χέρια λίγων επιχειρηµατιών, όπως για παράδειγµα του Rupert Murdoch,
εγκυµονεί κινδύνους για την ελεύθερη διακίνηση αντικειµενικής πληροφορίας και για
τη σφαιρική κάλυψη γεγονότων που αφορούν το παγκόσµιο σκηνικό.
Η αναζήτηση της τηλεθέασης και η έµµεση άσκηση της εξουσίας φαίνεται να
αντικατέστησαν την αναζήτηση της αλήθειας και τον έλεγχο της εξουσίας µε αποτέλεσµα τα Μέσα και οι εκπρόσωποί τους να κατατάσσονται πολύ χαµηλά στις µετρήσεις εµπιστοσύνης, από την πλευρά της κοινής γνώµης113 και να χάνουν την κοινωνική τους νοµιµοποίηση. Ο Ιγνάσιο Ραµονέ µιλά για την Πέµπτη εξουσία114, ή όπως
αναφέρει ο Χρήστος Μελέτης «τον εναγκαλισµό ή αλλιώς τη διαπλοκή µεταξύ των
µεγάλων επιχειρήσεων και των µίντια, που δηµιουργεί ένα µόρφωµα οικονοµικής
εξουσίας και ΜΜΕ. Η σηµερινή επαγγελµατική δηµοσιογραφία χρησιµεύει όλο και
περισσότερο για µια ανώδυνη επεξεργασία και νοµιµοποίηση, µέσω της υπογραφής
τού συντάκτη, δελτίων τύπου που έρχονται απ’ ευθείας από επιχειρήσεις, διαφηµιζό-
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Βλ. Σ. Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ. Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης, Καστανιώτης,
Αθήνα, 2004, σελ. 144-156. Χαρακτηριστικά ο Πάσχος Μανδραβέλης σε συνέντευξη για το ερευνητικό µέρος της παρούσας µελέτης αναφέρει, «Ο Τύπος στην Ελλάδα φτιάχτηκε εξαρχής για να πουλάει
εξυπηρετήσεις και συνεχίζει ακόµα».
113
Βλ. σηµείωση 103 του παρόντος Κεφαλαίου, σελ. 51.
114
Βλ. Ι. Ραµονέ, Η σιωπηρή προπαγάνδα, Μετάφραση Β. Καϊµάκη, Πόλις, Αθήνα, 2001.
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µενους και κυβερνητικές πηγές».115 Και πάλι ο Ραµονέ µιλά γλαφυρά για τις νέες
αυτοκρατορίες των Μέσων δανειζόµενος µια σκηνή από την ταινία του James Bond
«Tomorrow never dies», στην οποία ένας µεγιστάνας των Μέσων Ενηµέρωσης απειλεί να κηρύξει τον πόλεµο στην Κίνα, προκειµένου να τον µεταδώσει σε αποκλειστικότητα το κανάλι του116.
Τι µπορούµε να συµπεράνουµε από όλα τα παραπάνω; Ποια είναι τα ζητήµατα που αναδεικνύονται και πάνω στα οποία µπορούµε να σταθούµε για να ξαναδιαβάσουµε τα στερεότυπα και τα κλισέ τόσο για τη λειτουργία των Μέσων, όσο και τη
διαφαινόµενη κρίση τους;
Πριν περάσουµε στα ζητήµατα που βγαίνουν στην επιφάνεια θα θέλαµε να
αναφερθούµε σε ορισµένες παρατηρήσεις οι οποίες κρίνονται σηµαντικές για την κατανόηση και προσέγγιση της κατάστασης και την περεταίρω ανάλυση της υπόθεσης
εργασίας µας.
Ένα από τα σηµεία διαµάχης µελετητών και αναλυτών, αλλά κυρίως της κοινής γνώµης, είναι η σύγκρουση του επιχειρηµατικού και του κοινωνικού ρόλου των
Μέσων. Για πολλά χρόνια, τα Μέσα θεωρούνται µόνο κοινωνικοί θεσµοί και η επιχειρηµατική τους διάσταση είναι κατά κάποιο τρόπο «δαιµονοποιηµένη». Οι αγώνες
για την ελευθερία της έκφρασης κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης που
συνέπεσαν µε τους αγώνες για την κατοχύρωση και προάσπιση όλων των θεµελιωδών
ατοµικών δικαιωµάτων, αλλά και της δηµοκρατίας δηµιουργούν ένα ισχυρό ιδεολογικό υπόβαθρο στην κοινή γνώµη για τον ισχυρό κοινωνικό ρόλο των Μέσων. Αποτέλεσµα είναι, οτιδήποτε βρισκόταν εκτός αυτού του ρόλου, όπως για παράδειγµα η
επιδίωξη του κέρδους, να αποτελεί ατόπηµα και ξένο σώµα.
Όµως, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η ίδια η ιστορία τους, τα Μέσα ήταν
ανέκαθεν επιχειρήσεις, επιφορτισµένες, µε έναν ιδιότυπο κοινωνικό ρόλο. Επίσης,
ανέκαθεν υπήρχαν πολιτικοί συσχετισµοί και πάντα βρίσκονταν αντιµέτωπα µε την
ανάγκη για ανεξαρτησία. Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να αναρωτηθούµε τι σηµαίνει ανεξαρτησία και αν υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία, για την παρούσα έρευνα, σηµαίνει εξισορρόπηση των δυνάµεων, εύρεση της χρυσής τοµής ανάµεσα στη βιωσιµότητα, την ποιότητα και την ευθύνη. Οι φορείς ενηµέρωσης φαί115

Βλ. Χ. Μελέτης, «Η τέταρτη εξουσία έβαλε... πέµπτη», αναρτήθηκε από το site του περιοδικού Γαλέρα, www.galera.gr. Ανακτήθηκε στις 25/07/2009.
116
Βλ. Ι. Ραµονέ, Η τυραννία των ΜΜΕ, (Μετάφραση Φ. Μουρκούση), Πόλις, Αθήνα, 1999, σελ.138.
Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά «Η αυτοκρατορία του είναι τόσο ισχυρή σε παγκόσµια κλίµακα που ο Πολίτης Murdoch ενέπνευσε το ρόλο του κακού στην τελευταία ταινία του James Bond».
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νεται ότι ίσως αναζητούσαν την απόλυτη ανεξαρτησία. Σε µια κοινωνία αλληλένδεσης όµως υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία; Η αναζήτηση λοιπόν της απόλυτης ανεξαρτησίας αρχικά από το πολιτικό σύστηµα οδήγησε σταδιακά στην εξάρτηση από άλλους παράγοντες, αυτή τη φορά οικονοµικούς, µε αποτέλεσµα να µπουν σε ένα φαύλο κύκλο αναζήτησης αυτού του απόλυτου που ίσως και να αποτελεί ουτοπία.
Το τελευταίο σηµείο το οποίο θα θέλαµε να επισηµάνουµε αφορά στην ανάπτυξη των κανόνων δεοντολογίας και των ελεγκτικών µηχανισµών, στους οποίους θα
αναφερθούµε αναλυτικότερα σε επόµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου117. Αφενός, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η δεοντολογία εµφανίζεται όταν τα Μέσα αρχίζουν να µορφοποιούνται ως επιχειρήσεις και αφετέρου ότι πολλές φορές ο έλεγχος
και η λογοδοσία έρχονται σε σύγκρουση µε την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης
και την ανεξαρτησία του Τύπου. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε
στην εξισορρόπηση συσχετισµών υπό το πρίσµα της ευθύνης. Η έλλειψη επαρκούς
ελέγχου και λογοδοσίας από την πλευρά των Μέσων και των δηµοσιογράφων θεωρείται ως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την κρίση που διέρχονται.
Όµως υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα στα οποία οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Μέσων
φαίνεται να χρησιµοποίησαν την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία τους
ως δικαιολογία συγκάλυψης πράξεων και αποφάσεων118 .
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εικόνα που παρουσιάζουν τα
σύγχρονα Μέσα δεν είναι φαινόµενο µόνο της δικιάς µας εποχής. Από την αρχή της
εµφάνισής τους τέθηκαν ζητήµατα πολιτικής εξάρτησης, εµπορευµατοποίησης, αδιαφάνειας, µη ελέγχου, παράβασης της δεοντολογίας, ποιότητας. Το ζήτηµα της εξισορρόπησης κέρδους, αρχών και ευθύνης φαίνεται να είναι διαχρονικό. Απλά προσλαµβάνει διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα µε την κάθε εποχή και το ιστορικό και
κοινωνικοπολιτικό της πλαίσιο. Γιατί όµως σήµερα εµφανίζεται πιο έντονο;
Η γενικότερη ιδεολογική και θεσµική κρίση που βιώνουµε σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο επηρεάζει και την κατάσταση των Μέσων και θέτει επιτακτικά το ζήτηµα για επαναπροσδιορισµό του λειτουργικού και ρυθµιστικού τους πλαισίου. Ιδιαίτε-
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Βλ. Κεφάλαιο 2.5 της παρούσας έρευνας.
Βλ. S. Halimi., «Ελευθερία του Τύπου, λογοκρισία του χρήµατος» στο βιβλίο Μάχες για τα media,
(Μετάφραση Χ. Λογοθέτης- Γ. Μπονίκου, Επιµέλεια Β. Καϊµάκη), Σαβάλλας, Αθήνα, 2005, σελ 162.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, «Έτσι η εξύµνηση της ελευθερίας του Τύπου χρησιµεύει συνήθως ως
κάλυµµα στη σιωπηλή τυραννία που τα µέσα ενηµέρωσης και οι ιδιοκτήτες τους θα ήθελαν να κυριαρχήσει στην πολιτική και πολιτιστική ζωή». εξάλλου, πέρα από αυτό, τις περισσότερες φορές που γίνονται συζητήσεις για δραστικότερες ρυθµίσεις στο πεδίο των Μέσων, δηµοσιογράφοι και ιδιοκτήτες
αντιδρούν καταγγέλλοντας παρεµβατισµό.
118

58

ρα στην Ελλάδα,119 η κρίση των σύγχρονων Μέσων ταυτίζεται και ίσως πηγάζει από
την κρίση του κοινωνικοπολιτικού και οικονοµικού πλαισίου. Χαρακτηριστικά και µε
αφορµή το πρόσφατο κλείσιµο της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος»120, ο Φώτης Γεωργελές γράφει «Για κρίση του Τύπου να συζητήσουµε σε καµιά άλλη χώρα. Εδώ
πρόκειται για την κρίση ολόκληρου του µοντέλου της κοµµατοκρατίας και της διαπλοκής, που στο χώρο των Μέσων Ενηµέρωσης παίρνει την πιο ξεκάθαρη µορφή
του. Η κατάρρευση των ελληνικών ΜΜΕ δείχνει την παρακµή και το τέλος ολόκληρου του πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος της χώρας121». Επιπλέον, σήµερα
καθηµερινά κατακλυζόµαστε από αποκαλύψεις νέων σκανδάλων122 που εµπλέκουν
άµεσα ή έµµεσα εκπροσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης, ενώ αρχίζει να τίθεται υπό
αµφισβήτηση και το υπάρχον ελεγκτικό και ρυθµιστικό σύστηµα των Μέσων.
Σε ποια ζητήµατα καλούµαστε να επανατοποθετηθούµε και να αναζητήσουµε
προτάσεις για ένα νέο παράδειγµα στο επιχειρηµατικό και πολιτισµικό µοντέλο των
Μέσων υπό το πρίσµα της ευθύνης, της διαφάνειας και της καινοτοµίας; Πώς έχει
διαµορφωθεί το σύγχρονο περιβάλλον των Μέσων; Αν συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα ζητήµατα θα µπορούσαµε να απαριθµήσουµε τα εξής:
o Η ισορροπία κοινωνικού και επιχειρηµατικού ρόλου, κλίνει σηµαντικά προς
το δεύτερο. Τα Μέσα σήµερα δεν επιδιώκουν να είναι βιώσιµες επιχειρήσεις,
αλλά σηµαντικοί οικονοµικοί παίκτες
o Η σχέση Μέσων και πολιτικής διαιωνίζεται και ενισχύεται. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι η µεταπήδηση δηµοσιογράφων στην πολιτική σκηνή ή η
συµµετοχή πολιτικών στα µετοχικά κεφάλαια Μέσων
o Το ισχύον ρυθµιστικό σύστηµα φαίνεται να παρουσιάζει αδυναµίες µε αποτέλεσµα τα Μέσα να µην λογοδοτούν για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους
o Η κοινή γνώµη εκφράζει µια έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στο παραγόµενο
ενηµερωτικό προϊόν, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις σχετικές έρευνες, όσο και από την αυξανόµενη τάση για αναζήτηση πληροφορίας σε εναλλακτικές µορφές ενηµέρωσης (blogs, sites κτλ)
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Βλ. Κεφάλαιο 2 της παρούσας έρευνας.
Στις 22 Ιουνίου 2009 οι ιδιοκτήτες της ανώνυµης εταιρείας «Ίδρυµα Τύπου Α.Ε»., Θεόδωρος και
Γιάννα Αγγελοπούλου, µε ανακοίνωσή τους διέκοψαν τη λειτουργία των εφηµερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Τύπος της Κυριακής» και του ραδιοφωνικού σταθµού «City».
121
Βλ. Φ. Γεωργελές., editorial στην εφηµερίδα Athens Voice, τεύχος 265 1ης Ιουλίου 2009.
122
Πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η αποκάλυψη της Guardian για υποκλοπές στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις προσωπικοτήτων που έκαναν παράνοµα βρετανικά τάµπλοϊντ του οµίλου Murdoch, τα οποία
στη συνέχεια κατέβαλαν περισσότερο από ένα εκατοµµύριο στερλίνες για να αποσιωπήσουν την υπόθεση.
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o Οι σκέψεις και οι κριτικές που εκφράζονται για τη διαµόρφωση της ατζέντας
από τα Μέσα. Τα ερωτήµατα που εγείρονται αφορούν τα κριτήρια µε τα οποία
επιλέγεται η θεµατολογία που αναδεικνύεται
o Συναφές µε το προηγούµενο σηµείο είναι και το ερώτηµα σχετικά µε την πολυφωνία των ειδήσεων που προσλαµβάνουµε. Ποιοι είναι αυτοί που συµµετέχουν στη διαδικασία της παραγωγής και διάδοσης της πληροφορίας; Γιατί οι
δηµοσιογράφοι αποτελούν µια κλειστή οµάδα που απολαµβάνει το αποκλειστικό προνόµιο της παραγωγής, του φιλτραρίσµατος και της διανοµής των ειδήσεων;
o Πώς διαµορφώνεται το επιχειρηµατικό µοντέλο των Μέσων σήµερα; Πώς
συντηρούνται τα Μέσα και γιατί όλο και περισσότερα Μέσα κλείνουν;
o Πώς διαµορφώνεται ο ρόλος του δηµοσιογράφου σήµερα; Ποιες είναι οι προτεραιότητές του; Μπορεί να µεταβεί από αυθεντία και µοναδικό πυλωρό
(gatekeeper123) και συνοµιλητή και «επιµελητή» σε µια ευρεία πλατφόρµα
ανταλλαγής πληροφοριών;
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα ζητήµατα που απασχολούν το πεδίο των Μέσων σήµερα. Η εµφάνιση και η ανάπτυξη των νέων, κοινωνικών Μέσων προκαλεί τα
παραδοσιακά να ξανασκεφτούν το ρόλο και τις προτεραιότητές τους υπό το πρίσµα
των νέων εξελίξεων και απαιτήσεων της αγοράς και της κοινωνίας.
2.2 Το προφίλ του σύγχρονου δηµοσιογράφου
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ένα από τα ερωτήµατα που αναδύονται είναι
τι σηµαίνει σύγχρονος δηµοσιογράφος και πώς διαµορφώνονται τα χαρακτηριστικά
και οι προτεραιότητές του; Από την εποχή της µαζικής παραγωγής των πρώτων εφηµερίδων και της εισόδου της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου µέχρι και σήµερα οι
εξελίξεις στο πεδίο των Μέσων, όπως γνωρίζουµε, υπήρξαν ραγδαίες. Πρωταγωνιστές σε αυτές τις εξελίξεις είναι πάντα ο δηµοσιογράφοι, οι οποίοι µε τη σειρά τους
και την πάροδο των χρόνων διαµορφώνουν χαρακτηριστικά, χωρίζονται σε σχολές,
αλλάζουν προφίλ, επαναπροσδιορίζουν τους στόχους και τις αξίες τους, αγωνίζονται
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Ο όρος πυλωρός (gatekeeper) χρησιµοποιήθηκε για να αποδοθεί η διαδικασία µέσω της οποίας οι
λειτουργοί των µέσων επιλέγουν την ατζέντα των θεµάτων. Βλ. Δ. Ψυχογιός, Ι. Βώβου «Σηµειώσεις
για το µάθηµα Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ», Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο Πανεπιστήµιο 2007-2008.
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για την κατάκτηση δικαιωµάτων και ελευθεριών, κερδίζουν και χάνουν την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης.
Η Elisabeth Levy και ο Philippe Cohen στο βιβλίο τους «Notre métier a mal
tourné» διαπιστώνουν ότι «σήµερα όσο περισσότεροι δηµοσιογράφοι υπάρχουν, τόσο
λιγότερη δηµοσιογραφία ασκείται. Το επάγγελµά µας έχει πάρει άσχηµη στροφή124 ».
Από την εποχή του Διαφωτισµού και την πρώτη εµφάνιση των εφηµερίδων οι
δηµοσιογράφοι επιφορτίζονται µε ευθύνες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός
που έδωσε στη δηµοσιογραφία µια χροιά λειτουργήµατος125 και στους ενηµερωτικούς
οργανισµούς το προφίλ των κοινωνικών θεσµών.
Σύµφωνα µε τις πιο κλασικές θεωρίες, όπως αυτή του Habermars περί δηµόσιας σφαίρας126 µέχρι πιο σύγχρονες όπως των Bill Kovach και Tom Rosentiel127 η
πίστη και η αφοσίωση στο δηµόσιο συµφέρον, η ανεξαρτησία, η προάσπιση της δηµοκρατίας, η αντικειµενική παρουσίαση των ειδήσεων είναι µερικές από τις υποχρεώσεις που φέρει ιστορικά και κοινωνικά ο δηµοσιογράφος.
Από το 19ο αιώνα και έως σήµερα όµως, όταν το κέρδος αρχίζει να γίνεται ο
κύριος στόχος των εφηµερίδων και µε την πάροδο των χρόνων η ανάπτυξη της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, η είσοδος του διαδικτύου, η εύκολη πρόσβαση στην ενηµέρωση, ο πολλαπλασιασµός της πληροφορίας, η συγκέντρωση των Μέσων σε λίγους ιδιοκτήτες, η στενή εµπλοκή τους µε την πολιτική, αλλάζουν το πεδίο της λειτουργίας των φορέων ενηµέρωσης και συνεπώς και το προφίλ του δηµοσιογράφου.
Η αναξιοπιστία, η πολιτική και οικονοµική διαπλοκή γίνονται λέξεις οι οποίες
συχνά συνδέονται πλέον µε το επάγγελµα του δηµοσιογράφου, το οποίο στις µέρες
µας ακόµα και από µεγάλη µερίδα των ίδιων δεν θεωρείται λειτούργηµα128. Τα παραδείγµατα δηµοσιογράφων οι οποίοι έχουν αποµακρυνθεί από την υπηρεσία του δηµόσιου συµφέροντος δυστυχώς πληθαίνουν, ενώ οι παραβιάσεις των αρχών δεοντολογί124

Βλ. P Cohen, E. Levy, Notre métier a mal tourne, Mille et une nuits, Paris, 2008, σελ. 7 και εξής.
Βλ. το παρόν Κεφάλαιο, σελ. 53 και εξής.
126
Βλ. J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, Cambridge,
1988/1962. Ο Habermas βασιζόµενος στην έννοια της αντιπροσώπευσης ή διαµεσολάβησης υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η ανάπτυξη των εφηµερίδων και των αναγνωστηρίων δηµιούργησε την αρχή µιας νέας δηµόσιας σφαίρας, έξω από τη µέχρι τότε επιρροή του κράτους, όπου οι πολίτες αντάλλασσαν απόψεις και συµµετείχαν στο δηµόσιο διάλογο.
127
Βλ. B. Kovach, T. Rosenstiel, Εισαγωγή στη Δηµοσιογραφία (The elements of Journalism), (Μετάφραση Ε. Μπαρτζινόπουλος, Επίµετρο Ν. Μπακουνάκης), Καστανιώτης, Αθηνα, 2004.
128
Η Μαριάννα Τζιαντζή στο άρθρο της «Αλλάζουµε θέσεις» που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Καθηµερινή στις 18 Μαρτίου 2008 αναφέρει, « «Η δηµοσιογραφία είναι επάγγελµα ή λειτούργηµα;» Αυτό το θέµα έπρεπε να αναπτύξει γραπτώς ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος, όταν έδινε εξετάσεις στην
ΕΣΗΕΑ για να γίνει µέλος της Ένωσης. Η απάντησή του ήταν ότι βεβαίως οι δηµοσιογράφοι ασκούν
λειτούργηµα, όπως και οι εργαζόµενοι στην αποκοµιδή των σκουπιδιών, µε τη διαφορά ότι οι δεύτεροι
συλλέγουν τα σκουπίδια ενώ οι πρώτοι συχνά τα παράγουν».
125
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ας είναι πλέον καθηµερινό φαινόµενο129. Από την άλλη πλευρά, όσοι δηµοσιογράφοι
χαρακτηρίζονται ακόµα από το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία φαίνεται να
βρίσκονται εγκλωβισµένοι στο εργασιακό τους περιβάλλον, «media workers»130 στις
βιοµηχανίες των Μέσων.
Πώς αντιµετωπίζει λοιπόν η κοινή γνώµη τους δηµοσιογράφους και πώς βλέπουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους; Μέσα στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνουν οι εξελίξεις στο πεδίο της επικοινωνίας, όπου ο καθένας από εµάς πλέον έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει στη διαδικασία παραγωγής και διανοµής των ειδήσεων ποιες
είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει το επάγγελµα; Ποιο είναι το νέο παράδειγµα
που προτείνει ο «πολίτης-δηµοσιογράφος» και πώς αντιδρούν οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι; Τελικά, ποια είναι τα ανοικτά προς διερεύνηση ζητήµατα;
Οι πολίτες σήµερα ζητούν όλο και περισσότερο διαφάνεια και ποιότητα στις
δηµοσιογραφικές πρακτικές. Ακόµη, τείνουν να συνδέουν τους δηµοσιογράφους συχνά µε τα κέντρα εξουσίας και να τους κατατάσσουν σε υψηλές θέσεις όσον αφορά
στη διαφθορά131. Τέλος, τους αποδίδουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης τόσο για την κρίση
των σύγχρονων Μέσων, όσο και για τη γενικότερη κρίση των θεσµών132.
Πόσο έχει αλλάξει όµως ο ρόλος και οι προτεραιότητες του δηµοσιογράφου;
Πόσο ικανοποιηµένη ήταν η κοινή γνώµη από τους εκπροσώπους των Μέσων κατά
τη διάρκεια της εξέλιξης του επαγγέλµατος; Ακολουθώντας την ίδια πορεία µε τους
οργανισµούς ενηµέρωσης, οι δηµοσιογράφοι από τα πρώτα βήµατά τους συνδέθηκαν
µε τα ισχυρά κέντρα λήψης αποφάσεων. Ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα στη Βρετανία συναντούµε το φαινόµενο του χρηµατισµού των δηµοσιογράφων για την υποστήριξη πολιτικών συµφερόντων. Ο Διαφωτισµός και η Γαλλική Επανάσταση δίνουν
όπως είδαµε και πιο πάνω133 έναν ιδιαίτερα επιφορτισµένο µε κοινωνικές ευθύνες ρό129

Ο πόλεµος του Κόλπου τη δεκαετία του 90, η κάλυψη του πολέµου στο Ιράν από το αµερικάνικο
FOX είναι κάποιες από τις έκδηλες παραβιάσεις του κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. Το 2004
το Εποπτικό Όργανο του Κώδικα Επαγγελµατικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΗΕΑ διαπίστωνε παράβαση των αρχών της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και
υποβάθµιση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος.
130
Βλ. σηµείωση 1, σελ. 7 της παρούσας έρευνας.
131
«Τα πολιτικά κόµµατα, η εφορία, τα µέσα ενηµέρωσης, η δικαιοσύνη και οι ιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των θεσµών που θεωρούνται από το κοινό ως πιο ευάλωτοι στη διαφθορά», υποστηρίζει η Huguette Labelle, πρόεδρος της µη κυβερνητικής οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Κωστή Παπαδηµητρίου και δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα
Καθηµερινή στις 13 Ιανουαρίου 2008.
132
Σύµφωνα µε την έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του Παντείου Πανεπιστηµίου για την
ευθύνη των Μέσων που πραγµατοποιήθηκε το 2008, από το 54% που δηλώνει πολύ/αρκετά δυσαρεστηµένο από το σύνολο των ΜΜΕ, οι δύο στους τρεις αποδίδουν την ευθύνη στα ίδια τα ΜΜΕ, µοιράζοντάς την σχεδόν εξίσου στους δηµοσιογράφους και τους ιδιοκτήτες των Μέσων.
133
Βλ. το παρόν Κεφάλαιο, σελ. 53 και εξής.
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λο στους δηµοσιογράφους καθιστώντας τους θεµατοφύλακες της δηµοκρατίας, υπερασπιστές των ατοµικών ελευθεριών και συντονιστές του δηµόσιου διαλόγου.
Όταν όµως στα τέλη του 19ου αιώνα οι εφηµερίδες αρχίζουν να σπάζουν το
διαχωριστικό τείχος της ενηµέρωσης µε τη διαφήµιση και τις δηµόσιες σχέσεις και οι
δηµοσιογράφοι όλο και περισσότερο µοιάζουν µε διαφηµιστές134, το δηµοσιογραφικό
επάγγελµα µπαίνει σε µια µακρά περίοδο αλλαγών που συνεχίζεται µέχρι και σήµερα.
Η ελεγκτική Τέταρτη Εξουσία και οι εκπρόσωποί της αρχίζουν να κινούνται κοντά
στην εξουσία, ενώ η εµπορευµατοποίηση της ενηµέρωσης δεν µπορεί φυσικά να αφήσει ανεπηρέαστο και το δηµοσιογραφικό επάγγελµα. Οι βιοτεχνίες των Μέσων εξελίσσονται σε βιοµηχανίες µε µια πληθώρα από ανώνυµους ρεπόρτερ που παίρνουν
τη θέση των παλαιότερων µαχητικών δηµοσιογράφων. Με το πέρασµα των χρόνων
και την πρόταξη του επιχειρηµατικού τους χαρακτήρα οι οργανισµοί ενηµέρωσης αναζητούν δηµοσιογράφους οι οποίοι θα έχουν περισσότερες τεχνικές γνώσεις και θα
είναι ικανοί να αναπαράγουν γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη έρευνα τις ειδήσεις που
τους υπαγορεύει πολλές φορές ο εκάστοτε εκδότης. Παρόµοιο κλίµα προετοιµασίας
για αυτό το εργασιακό σύστηµα καλλιεργούν και οι σχολές δηµοσιογραφίας που αρχίζουν να ιδρύονται στις αρχές του 20ού αιώνα, προετοιµάζοντας τους εκκολαπτόµενους δηµοσιογράφους να ενταχθούν στην αναπτυσσόµενη βιοµηχανία των Μέσων135.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 20ού αιώνα µέχρι και την είσοδο της τηλεόρασης η δηµοσιογραφία αρχίζει να διαδίδεται, και όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν να ασχοληθούν µε αυτό το επάγγελµα, το οποίο µόλις τότε κατοχυρώνεται και
επίσηµα. Με ορισµένες λαµπρές εξαιρέσεις όµως, το αποτέλεσµα είναι ένα πλήθος
ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν κάτω από όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες, εξαρτηµένοι συχνά από το εργασιακό τους περιβάλλον, αναπαράγοντας και µιµούµενοι ο ένας
τον άλλο «κατευθυνόµενες» ειδήσεις.
Παράλληλα, πολλοί από αυτούς δεν παρουσιάζουν καν σηµαντικά δηµοσιογραφικά προσόντα, αλλά προσλαµβάνονται, κυρίως στην τηλεόραση, βάσει φυσικών
ή άλλων ταλέντων. Ο Ryszard Kapuschinski διαπιστώνει χαρακτηριστικά «Το επάγγελµα µας άλλαξε ριζικά. Άλλοτε η δηµοσιογραφία ήταν εξειδίκευση. Το επάγγελµα
134

Όπως αναφέρει ο Ιγνάσιο Ραµονέ στο βιβλίο του Η τυραννία των ΜΜΕ (βλ. πιο πάνω), «O David
Shaw δηµοσιογράφος της εφηµερίδας Los Angeles Times υποστηρίζει, «και κάτω από τη συνεχή πίεση
των διαχειριστών που νοιάζονται µόνο για τα κέρδη, οι εφηµερίδες χαµηλώνουν ή κατεδαφίζουν τον
«τοίχο», όρος που αναφέρεται στον παραδοσιακό διαχωρισµό ανάµεσα στα γραφεία σύνταξης και τη
διαφήµιση».
135
Βλ. N. Henry, American Carnival. Journalism Under Siege in an age of new Media, University of
California Press, Los Angeles, 2007, σελ 5 και εξής.
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µας είχε να επιδείξει µεγάλες προσωπικότητες και το προσωπικό ήταν περιορισµένο.
Αυτό το είδος δηµοσιογράφου εξαφανίστηκε σταδιακά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η
µικρή οµάδα έγινε ολόκληρη τάξη. Στις ΗΠΑ χρησιµοποιούν πλέον τον όρο media
workers για να προσδιορίσουν τους ανθρώπους που δουλεύουν στις εφηµερίδες. Αυτό
είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα ανωνυµίας. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τις υπογραφές. Δεν θα αναγνωρίσει κανένα. Ακόµα και στην τηλεόραση, η είδηση πριν φτάσει
στην οθόνη περνά από δεκάδες χέρια, περικόπτεται, κατακερµατίζεται και στο τέλος
δεν µπορεί να αποδοθεί σε κανένα συντάκτη. Ο συντάκτης εξαφανίστηκε και αυτό
είναι πολύ σοβαρό, γιατί µε αυτές τις συνθήκες, κανείς δεν είναι άµεσα υπεύθυνος136».
Η µεγάλη επιτυχία των ιδιωτικών σχολών δηµοσιογραφίας που αρχίζουν να
λειτουργούν και στη χώρα µας στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και συνέπεσαν µε
την εµφάνιση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι εν λόγω
σχολές «πωλούν» το δηµοσιογραφικό επάγγελµα ως ένα πακέτο επιτυχηµένου, λαµπερού, πλούσιου και αναγνωρίσιµου ανθρώπου. Αποτέλεσµα αυτού είναι η συρροή
πλήθους νέων που επιθυµούν να γίνουν τηλεοπτικοί αστέρες. Παρ’ όλα αυτά στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι η πραγµατικότητα απέχει αρκετά. Το επιτυχηµένο προϊόν
που λανσάρουν οι σχολές είναι βασισµένο στα πρότυπα των λίγων εκείνων δηµοσιογράφων που έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν ένα άτυπο star system και ταυτόχρονα µια ψεύτική εικόνα για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα. Οι παρουσιαστές ειδήσεων και πολιτικών talk shows βρίσκονται πολύ µακριά από την ουσιαστική, µάχιµη
και ερευνητική δηµοσιογραφία. Παράλληλα έχουν στη διάθεσή τους µια πολυπληθή
οµάδα νέων δηµοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται σκληρά και κυρίως ανώνυµα
προκειµένου να προετοιµάσουν την επιτυχία των «media stars».
Εκτός από το πρότυπο των τηλεστάρ, στα µέσα της δεκαετίας του ’90 η τηλεοπτική δηµοσιογραφία στρέφεται κυρίως στο infotainment137 µε τα ριάλιτι και τα
κουτσοµπολίστικα δελτία ειδήσεων και εκποµπές να καταλαµβάνουν µεγάλο ποσοστό του παραγόµενου προγράµµατος καταγράφοντας και υψηλές τηλεθεάσεις. Οι
«βασίλισσες» των πρωινών και µεσηµεριανών τηλεοπτικών ζωνών αποτελούν το νέο
µοντέλο δηµοσιογραφίας, που ερευνά και αποκαλύπτει, όχι όµως υπέρ του δηµόσιου
συµφέροντος, αλλά κατά του ιδιωτικού βίου.
136

Βλ. Ι. Ραµονέ, Η τυραννία των ΜΜΕ, (Μετάφραση Φ. Μουρκούση), Πόλις, Αθήνα, 1999, σελ.62.
Με τον όρο αυτό, ο οποίος προήλθε από το αµερικάνικο παράδειγµα των Μέσων και αποτελεί σύζευξη των λέξεων information και entertainment, εννοούµε το µείγµα ενηµέρωσης µε διασκέδαση.
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Βρισκόµαστε ασφαλώς σε ένα δύσκολο σταυροδρόµι για το ρόλο του σύγχρονου δηµοσιογράφου. Η απώλεια της ανεξαρτησίας του, παρά τους αγώνες τόσων ετών για την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, η ανασφάλεια και η ρευστότητα που χαρακτηρίζουν το εργασιακό περιβάλλον των Μέσων σήµερα είναι ένα γεγονός που βιώνουµε καθηµερινά138. Στην εποχή των τηλεστάρ και των media workers
«ο κλάδος των ΜΜΕ κατακτήθηκε, µε τη σειρά του, από το νεοφιλελευθερισµό και η
ενηµέρωση τείνει να ανατίθεται όλο και περισσότερο εν είδει υπερεργολαβίας σε επισφαλείς δουλοπάροικους δηµοσιογράφους που εργάζονται φασόν και κατασκευάζουν
µια ενηµέρωση επί παραγγελία139».
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο ρόλος και το προφίλ του
δηµοσιογράφου σήµερα µεταβάλλεται και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς140. Ποιος
είναι δηµοσιογράφος σήµερα; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί προκειµένου να
θεωρείται επαγγελµατίας; Ποιος είναι ο ρόλος του; Και ποιες είναι οι όψεις των σύγχρονων δηµοσιογράφων;
Αν επιχειρήσουµε µια πολύ συνοπτική περιγραφή των διαφορετικών προφίλ
που παρουσιάζονται σήµερα στο χώρο της δηµοσιογραφίας εκτός από το πολύ παραδοσιακό πρότυπο του κλασικού δηµοσιογράφου, ο οποίος εργάζεται, τις περισσότερες
φορές σε εφηµερίδα, και αναλύει- σχολιάζει τα γεγονότα, µε αύξουσα ιεραρχική κατηγοριοποίηση από πάνω προς τα κάτω συναντάµε τον media worker, το δηµοσιογράφο- παρουσιαστή talk show, το δηµοσιογράφο- παρουσιαστή ειδήσεων, το δηµοσιογράφο που προσφέρει υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων σε επιχειρήσεις και πολιτικούς φορείς, ακόµα και το δηµοσιογράφο- επιχειρηµατία.
Από την άλλη, οι σηµερινοί δηµοσιογράφοι είναι συνήθως καλύτερα καταρτισµένοι σε σχέση µε τους προκατόχους τους, ενώ είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε
τις νέες τεχνολογίες. Η διασφάλιση των εργασιακών συνθηκών είναι σε µεγαλύτερο
βαθµό κατοχυρωµένη µέσω των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, χωρίς αυτό όµως
να αποκλείει τη µαύρη εργασία και την παραβίαση κανόνων και αρχών εργασίας.
Μέσα στο νέο µιντιακό περιβάλλον και µε την αυξανόµενη συµµετοχή των
πολιτών στη διαµόρφωση του παραγόµενου προϊόντος των Μέσων οι απαιτήσεις από
138

Βλ. σηµείωση 104 του παρόντος Κεφαλαίου.
Βλ. Ι. Ραµονέ, Η τυραννία των ΜΜΕ, (Μετάφραση Φ. Μουρκούση), Πόλις Αθήνα, 1999, σελ.61.
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Ο Neal Henry, στο βιβλίο του American Carnival. Journalism Under Siege in an age of new Media
(βλ. πιο πάνω), αναφέρει «Παρατηρώντας τους φοιτητές µου δεν µπορούσα να µην παρατηρήσω τις
τεράστιες αλλαγές που έχουν επέλθει στο επάγγελµα του δηµοσιογράφου από τότε που το ασκούσα και
εγώ […], όπως και τις συνεχώς αυξανόµενες ηθικές προκλήσεις που οι νέοι δηµοσιογράφοι καλούνται
να αντιµετωπίσουν ως αποτέλεσµα της αλλαγής στο πεδίο των Μέσων».
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τους σύγχρονους δηµοσιογράφους αυξάνονται διαρκώς. Με την αλλαγή της δηµοσιογραφίας από παραγωγή προϊόντος σε διαδικασία και «συζήτηση», η ευθύνη, η διαφάνεια και το άνοιγµα στη δηµόσια σφαίρα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να συνθέτουν, το προφίλ του σύγχρονου δηµοσιογράφου. Ο δηµοσιογράφος του 21ού αιώνα οφείλει να είναι καλός ακροατής και συνοµιλητής. Σύµφωνα µε τον Jarvis ο δηµοσιογράφος σήµερα είναι «σαν επιµελητής»141
που δουλεύει σε ένα µουσείο µε πολύ κόσµο και κατευθύνει τον κόσµο ή ακόµα καλύτερα «σαν DJ» που συνθέτει, επιλέγει, παρουσιάζει και αφήνεται στην κρίση του
κοινού για το αν θα είναι επιτυχηµένος και θα τους ξεσηκώσει ή θα τους διώξει πρόωρα από το «µαγαζί». Άλλωστε, «το µέλλον του Τύπου, ηλεκτρονικού και µη, εξαρτάται από αυτούς που τον γράφουν: από τους δηµοσιογράφους142».
Το ερώτηµα που τίθεται αµέσως είναι τι δηµοσιογράφους προσδοκούµε τελικά µέσα στο νέο περιβάλλον και στις προκλήσεις της εποχής; Θέλουµε δηµοσιογράφους που απλά µεταφέρουν πανοµοιότυπες ειδήσεις ή καταλύτες σε µια δηµόσια συζήτηση και κοινή δράση;. Θέλουµε δηµοσιογράφους που να είναι εξαρτηµένα µέλη
µιας αλυσίδας παραγωγής ή ανεξάρτητους σχολιαστές και εκφραστές του δηµόσιου
συµφέροντος; Θέλουµε δηµοσιογράφους απαξιωµένους και αποµακρυσµένους από
την κοινή γνώµη, ή ισχυρούς παίκτες στο δηµόσιο διάλογο και δράση;
Και πριν απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι έχουν µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα σήµερα. Ο Jeff Jarvis υποστηρίζει, «η κρίση της δηµοσιογραφίας
είναι ευθύνη των δηµοσιογράφων. Είναι δικό µας σφάλµα που δεν είδαµε την αλλαγή
που ερχόταν έγκαιρα και δεν προετοιµαστήκαµε για τη µετάβαση. Είναι δικό µας
σφάλµα που δεν εκµεταλλευτήκαµε, και µάλιστα πολλοί από εµάς αντιστάθηκαν, τις
ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν µε τα νέα µέσα και τις νέες σχέσεις µε το κοινό. Είναι
δικό µας σφάλµα που χάσαµε αναγνώστες και διακινδυνεύσαµε την εµπιστοσύνη. Είναι δικό µας σφάλµα που δεν δώσαµε την απαραίτητη στήριξη στη δηµοσιογραφία
και αφήσαµε τη δουλειά µας στους επιχειρηµατίες. Είναι δικό µας σφάλµα που σταθήκαµε πίσω και περιµέναµε κάποιον ισχυρό πάτρωνα να µας στηρίξει143 ».
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Βλ. J. Jarvis, «Death of curator. Long live the curator», Απρίλιος 2009, www.buzzmachine.com.
Ανακτήθηκε στις 5/5/2009.
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Βλ. P. Cohen, E. Levy, Notre métier a mal tourné, Mille et une nuits, Paris, 2008, σελ. 219 και εξής.
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Βλ. J. Jarvis, «Journalists must take responsibility», εφηµερίδα Guardian, 13 Οκτωβρίου 2008.
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2.2.1Ο πολίτης- δηµοσιογράφος: ανάδειξη ενός νέου παραδείγµατος
Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον στο πεδίο της επικοινωνίας, από
τη σηµαντική αλλαγή που φέρνει σε αυτό η ανάπτυξη των νέων κοινωνικών Μέσων.
Η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, η δυνατότητα διακίνησης ιδεών και απόψεων
µέσα από blogs και fora, η ανάπτυξη ενός δηµόσιου διαλόγου µέσω του διαδικτύου
έδωσαν τη δυνατότητα στους πολίτες να µπορούν να παρέµβουν και να συµµετάσχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης και παραγωγής των ειδήσεων που καταναλώνουµε καθηµερινά.
Πολλοί δηµοσιογραφικοί οργανισµοί υιοθετούν αυτό το στρατό πολιτών που
διασκορπισµένοι σε κάθε σηµείο της γης είναι σε θέση να στέλνουν ανταποκρίσεις
ζωντανά από τον τόπο των γεγονότων, να σχολιάζουν και να παραθέτουν τη δικιά
τους γνώµη για τα τεκταινόµενα δηµιουργώντας έτσι ένα πολυφωνικό ιστό ενηµέρωσης και επικοινωνίας144. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το µέλλον της δηµοσιογραφίας είναι η δηµοσιογραφία των πολιτών, σύµφωνα µε την οποία η παραγωγή ειδήσεων γίνεται και πάλι λειτούργηµα, είναι ανεξάρτητη και είναι ταγµένη στο δηµόσιο συµφέρον και στην προώθηση της δηµοκρατίας.
Αρκετοί είναι όµως και οι πολέµιοι αυτής της νέας τάσης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουµε εισέλθει σε µια εποχή κατά την οποία ο καθένας γίνεται δηµοσιογράφος αρκεί να έχει πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τι γίνεται όµως µε
τα θέµατα αξιοπιστίας και τεκµηρίωσης; «Όταν ακούω τον όρο δηµοσιογραφία των
πολιτών ψάχνω για το πιστόλι µου. Η εντύπωση ότι εκατοντάδες πολίτες, µαθητές και
διάφοροι άλλοι τύποι µπορεί να αντικαταστήσουν τη δηµοσιογραφία είναι απλά ηλίθια»145, υποστηρίζει ο John Talton εξηγώντας ότι ναι µεν µπορεί οι πολίτες να καταγράφουν τα γεγονότα, πόσοι όµως από αυτούς έχουν την ειδίκευση και την πείρα να
τα αναλύσουν και να τα τοποθετήσουν στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο; Επιπλέον,
πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι σε µια εποχή στην οποία ο χρόνος αποτελεί
πολύτιµο αγαθό για τους πολυάσχολους σύγχρονους πολίτες έχουµε κατακλυστεί από
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το BBC και η Guardian, αλλά και άλλοι µεγάλοι δηµοσιογραφικοί οργανισµοί, οι οποίοι ενέταξαν blogs και fora στην ύλη τους. Το δίκτυο Oh My News και η δικτυακή εφηµερίδα Huffington Post αποτελούν δύο από τα πιο γνωστά παραδείγµατα ειδησεογραφικών
πλατφόρµων που στηρίχτηκαν στη δηµοσιογραφία των πολιτών.
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Βλ. J. Talton, «When I Hear the Term Citizen Journalist I reach for my Pistol», 8 Απριλίου 2008,
www.britannica.com/blogs. Ανακτήθηκε στις 15/04/2008.
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µια µεγάλη οµάδα ερασιτεχνών146, που καθηµερινά µας βοµβαρδίζουν µε πληροφορίες τις οποίες δεν έχουµε χρόνο να επεξεργαστούµε. Αποτέλεσµα αυτού είναι γινόµαστε δέκτες µιας πληθώρας περιεχοµένου όχι τόσο ποιοτικού και όχι τόσο αξιόπιστου.
Οι πολίτες-δηµοσιογράφοι αλλάζουν το τοπίο της ενηµέρωσης. Είναι όµως
δηµοσιογράφοι ή συνοµιλητές στο δηµόσιο διάλογο; Πόσοι από αυτούς µεταφέρουν
αξιόπιστες ειδήσεις και πόσοι από αυτούς µπαίνουν στον κόπο να τις σχολιάσουν;
Σύµφωνα µε έρευνες, οι περισσότεροι πολίτες που συµµετέχουν σε αυτό το διαδραστικό παιχνίδι της ενηµέρωσης δεν θεωρούν τους εαυτούς τους δηµοσιογράφους147,
αλλά ενεργούς πολίτες που έχουν δικαίωµα να βιώνουν καθηµερινά τα δικαιώµατα
που τους εξασφαλίζει η δηµοκρατία.
Η συµµετοχική δηµοσιογραφία έχει πλέον δώσει τη θέση της στον όρο «network journalism»148, σύµφωνα µε τον οποίο οι πολίτες σε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες δηµοσιογράφους διαµορφώνουν έναν ιστό συλλογικής σοφίας που προσφέρει ένα πλούσιο περιεχόµενο πληροφοριών και ειδήσεων. Βρισκόµαστε σε µια
εποχή κατά την οποία η δηµοσιογραφία διέρχεται µια φάση αλλαγής και εξέλιξης. Οι
πολίτες δηµοσιογράφοι δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς, αφού
πάντα θα έχουµε ανάγκη ένα σώµα εκπαιδευµένων δηµοσιογράφων οι οποίοι θα προσφέρουν τις αναλύσεις σε βάθος και τις εµπεριστατωµένες απόψεις. Αλλά όπως υποστηρίζει και ο J.D. Lasica «εκτός από τα παραδοσιακά Μέσα και τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους έχουµε αρχίσει να παρατηρούµε ένα µείγµα σχολιασµού και
ανάλυσης που προέρχεται από κάτω καθώς απλοί άνθρωποι βρίσκουν τη φωνή τους
και συνεισφέρουν στο µιντιακό πάζλ. Τα blogs δεν θα αντικαταστήσουν την παραδοσιακή δηµοσιογραφία, αλλά θα την ενισχύσουν µε σηµαντικούς τρόπους149».
Ποια είναι τα νέα στοιχεία που προσφέρει η συµµετοχή των πολιτών στην παραδοσιακή άσκηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος; Μπορούν αυτά τα στοιχεία
146

Βλ. A. Keen, The cult of the amateur. How today’s internet is killing our culture, Broadway Business, New York, 2008. Ο Keen αντιδρά στο user generated content και στις χιλιάδες πληροφορίες που
λαµβάνουµε καθηµερινά από το διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες αδυνατούν να φιλτράρουν
τις ποιοτικές και αξιόπιστες ειδήσεις, αν υπάρχουν και βοµβαρδίζονται από µια πληθώρα πληροφοριών
χαµηλού επιπέδου.
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Βλ. Λ. Τσενέ, «Συµµετοχική Δηµοσιογραφία. Η συµµετοχή του απλού πολίτη στην παραγωγή και
µετάδοση ειδήσεων», Βήµα Ιδεών, τεύχος 2, Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. Επίσης, στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το sync.gr το 2009, στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι τα blogs είναι µια µορφή δηµοσιογραφίας» το 51% απαντά «µερικές φορές», ενώ στην ερώτηση «Για ποιο λόγο γράφεις σε blog», το
52% απαντά «για να µοιραστώ τις γνώσεις και τις εµπειρίες µου µε άλλους».
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Βλ. J. Jarvis, «Networked journalism», www.buzzmachine.com, 5 Ιουλίου 2006. Ανακτήθηκε στις
15/07/2006.
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Βλ. J.D. Lasica, «What is Participatory Journalism?», Online Journalism Review, 7 Αυγούστου
2003. Ανακτήθηκε στις 16/09/2005.
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να υιοθετηθούν από τους σύγχρονους δηµοσιογράφους και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;
Ο ανεξάρτητος λόγος πέρα από οικονοµικές και πολιτικές δεσµεύσεις, η διαµόρφωση µιας ατζέντας η οποία να αγγίζει πραγµατικά τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των πολιτών, η µετατροπή του δηµοσιογράφου από αυθεντία σε συνοµιλητή
είναι µερικά από τα καινοτόµα στοιχεία που προτείνουν τα νέα συµµετοχικά Μέσα. Ο
δηµοσιογράφος καλείται πια να λειτουργήσει σαν δηµιουργικός «επιµελητής»150 ειδήσεων και πληροφοριών, ο οποίος αντλεί, συνθέτει και αναδεικνύει χρησιµοποιώντας τη «σοφία του πλήθους» σε συνδυασµό µε τη δική του επαγγελµατική εµπειρία.
Κάτω από ποιες προϋποθέσεις µπορεί να συµβεί αυτό; Ένας πολύ βασικός
παράγοντας είναι η βιωσιµότητα, η οικονοµική επάρκεια και η εργασιακή ασφάλεια
του εκάστοτε δηµοσιογράφου. Όταν οι περισσότεροι εργάζονται υπό καθεστώς ανασφάλειας πολλές φορές αδυνατούν να εκφέρουν ανεξάρτητα και δυναµικά τις απόψεις τους. Μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η αλλαγή του επιχειρηµατικού µοντέλου των Μέσων και η αναζήτηση άλλων τρόπων συντήρησης βασισµένων
κυρίως στην ποιότητα του περιεχοµένου τους και στην επένδυση που θα µπορούσαν
να κάνουν διάφοροι χρηµατοδότες και υποστηρικτές σε αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα προσπάθειας αλλαγής του επιχειρηµατικού µοντέλου των Μέσων αποτελεί η
ιντερνετική εφηµερίδα Huffington Post µε το «investigative fund»151 στο οποίο θα
αναφερθούµε αναλυτικά και σε επόµενα κεφάλαια της παρούσας µελέτης. Το συγκεκριµένο Μέσο κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές προκειµένου να υποστηριχτούν
δηµοσιογράφοι για την ανάδειξη θεµάτων που αφορούν την οικονοµία.
Μια συµπληρωµατική λύση προς τη διασφάλιση της εργασιακής σταθερότητας των δηµοσιογράφων θα ήταν ίσως και η υιοθέτηση σαφέστερων µέτρων και διατάξεων τόσο στις συλλογικές συµβάσεις, όσο και στις ατοµικές συµβάσεις που υπογράφει ο κάθε εργαζόµενος µε τον εργοδότη του. Πρόσφατα, στην Ελλάδα είχαµε το
παράδειγµα της απόλυσης σχεδόν τετρακοσίων πενήντα δηµοσιογράφων από την εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και το ραδιοφωνικό σταθµό City. Γεγονός που έφερε
και πάλι στην επιφάνεια ζητήµατα ανεξαρτησίας και σταθερότητας του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος και πυροδότησε αντιδράσεις και εξελίξεις σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
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Προκειµένου να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή παραδείγµατος όµως και στην
άσκηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος είναι απαραίτητη και η αλλαγή στην
κουλτούρα και αντίληψη των παραδοσιακών δηµοσιογράφων, οι οποίοι αντιµετωπίζουν επιφυλακτικά και πολλές φορές ακόµα και εχθρικά τα νέα Μέσα και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν. Γιατί όµως αντιδρούν;
Με δεδοµένο ότι η πληροφορία πλέον είναι γύρω µας και εισέρχεται στα σπίτια µας από πολλαπλές πηγές ο ρόλος του δηµοσιογράφου-πυλωρού152 χάνεται, όπως
επίσης χάνεται και το µονοπώλιό του στην παραγωγή ειδήσεων. Οι δηµοσιογράφοι
σήµερα δεν παρέχουν πληροφορίες, αλλά τις τοποθετούν σε πλαίσιο προκειµένου να
γίνονται κατανοητές. Και έτσι ο ρόλος τους αλλάζει και γίνεται από απλός οµιλητής
και αυθεντία, συνοµιλητής σε έναν ευρύτερο διάλογο µε περισσότερους συµµέτοχους. Οι περισσότεροι φοβούνται να αποδεχτούν το νέο περιβάλλον, επικαλούµενοι
ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο είναι σε µεγάλο βαθµό αναξιόπιστες και δεν φέρουν το κύρος µιας επαγγελµατικής υπογραφής, το οποίο περικλείει
µεταβολές στο ρόλο και στις αρµοδιότητές τους και παραµένουν στάσιµοι και εγκλωβισµένοι στις οικονοµικές και πολιτικές εξαρτήσεις και στην αποδοκιµασία που δέχονται από την κοινή γνώµη.
Ποιος είναι λοιπόν ο δηµοσιογράφος σήµερα; Δυνητικά είµαστε όλοι, αφού
όλοι µπορούµε να συµµετάσχουµε στη δηµιουργία ειδήσεων και στη διανοµή πληροφοριών. Από την άλλη, δηµοσιογράφοι σήµερα είναι µόνο µια ελίτ που προσπαθούν
να κρατήσουν το ρόλο τους ως αυθεντίες και το µονοπώλιό τους για παρέµβαση και
έλεγχο, αν αυτός ασκείται, στην εξουσία. Δηµοσιογράφοι είναι και αρκετοί που διατηρούν πολλαπλές δράσεις στελεχώνοντας πολιτικά γραφεία, υπηρεσίες δηµοσίων
σχέσεων επιχειρήσεων, όντας ακόµα και οι ίδιοι επιχειρηµατίες. Επίσης, δηµοσιογράφοι είναι και οι πολλοί «media workers» που εργάζονται υπό καθεστώς ανασφάλειας και εξαρτήσεων.
Το νέο περιβάλλον των Μέσων, όπως διαµορφώνεται σήµερα µας δίνει τη δυνατότητα να ξανασκεφτούµε και να επαναπροσδιορίσουµε το ρόλο του δηµοσιογράφου, αλλά και τις απαιτήσεις που έχει η κοινή γνώµη από αυτόν. Οι εξουσίες του δηµοσιογράφου σταδιακά χάνονται153 είτε γιατί χάνουν την κοινωνική τους νοµιµοποί152

Βλ. σηµείωση 123 στο παρόν Κεφάλαιο σελ. 59.
Σύµφωνα µε τον Ζεράρ Σπιτερί και όπως τις περιγράφει στο βιβλίο του Ο δηµοσιογράφος και οι εξουσίες του (Μετάφραση Ε. Τσερεζολέ, Επιµέλεια Ν. Μπακουνάκης, Καστανιώτης 2006), οι εξουσίες
του δηµοσιογράφου είναι οι εξής: εξουσία δηµοσιοποίησης, εξουσία ερµηνείας, εξουσία καταξίωσης,
εξουσία αµνησίας, εξουσία επιρροής.
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ηση, είτε γιατί αλλάζουν τα δεδοµένα και νέοι παίκτες εισέρχονται στο πεδίο. Και
όπως πολύ εύστοχα γράφει ο Clay Shirky, «οι εφηµερίδες και οι δηµοσιογράφοι σήµερα δεν χρειάζονται νοσταλγία, αλλά πειραµατισµό154».
2.3 Το προϊόν των Μέσων: αναζήτηση ποιότητας και «ανεξάρτητης»
ενηµέρωσης
Αν επεκτείνουµε ένα βήµα πιο πέρα τον προβληµατισµό µας δεν µπορούµε
παρά να συζητήσουµε και τις αλλαγές που φαίνεται να παρουσιάζει και το προϊόν των
Μέσων που καταναλώνουµε σήµερα. Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα συζήτησης
και πολλές φορές ακόµα και σύγκρουσης για την κρίση των σύγχρονων Μέσων αποτελεί η διαφαινόµενη αντιπαράθεση µεταξύ κέρδους και ποιοτικού ενηµερωτικού περιεχοµένου155. Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς µπορεί να συµβαδίσει η
ποιότητα µε την αναζήτηση του κέρδους και ακόµα περισσότεροι είναι αυτοί που
προτάσσουν την ανάγκη επιβίωσης των Μέσων ως δικαιολογία για το χαµηλής ποιότητας περιεχόµενο που φαίνεται να µας προσφέρουν οι ενηµερωτικοί οργανισµοί.
Πού βρίσκεται όµως η αλήθεια; Μπορεί άραγε να βρεθεί το σηµείο ισορροπίας ανάµεσα σε ποιοτικό περιεχόµενο και σε ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο; Πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν τα παραπάνω; Και ποια είναι η εικόνα για το ενηµερωτικό περιεχόµενο που καταναλώνουµε σήµερα;
Πριν αρχίσουµε να περιγράψουµε το προϊόν των σύγχρονων Μέσων και να
καταγράψουµε τις προκλήσεις και τα πεδία αντιπαράθεσης θεωρούµε σκόπιµο να
προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε τον όρο ποιότητα και πώς αυτή συνδέεται µε το
δηµοσιογραφικό προϊόν. Σύµφωνα µε τη Γιάννα Κική, «η ποιότητα έχει µια αξιολογική έννοια υπερβολικά νεφελώδη, ρευστή ευµετάβλητη και κατ' εξοχήν συνδεδεµένη
µε τις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες156», ενώ ο Δηµήτρης Ποταµιάνος την ταυτίζει
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Βλ. C. Shirky, «What newspapers and journalism need now: Experimentation not Nostalgia», 7 Απριλίου 2008, www.britannica.com/blogs. Ανακτήθηκε στις 15/04/2008.
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στην Ηµερίδα µε τίτλο «Ραδιοτηλεόραση και ποιότητα» που διοργανώθηκε στις 31 Μαρτίου 2008 από
το Πάντειο Πανεπιστήµιο.
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µε την ποικιλία της ενηµέρωσης157. Πώς ορίζεται η ποιότητα και από ποιους; Ποιοι
είναι οι παράµετροι που µπορούν να την ορίσουν; Και πώς µπορεί να διασφαλιστεί;
Πράγµατι, οι περισσότερες διατάξεις και ρυθµίσεις που αφορούν τα Μέσα
Ενηµέρωσης αναφέρονται στην έννοια της ποιότητας, όµως µε έναν ιδιαίτερα ασαφή
τρόπο. «Η αρχή της ραδιοτηλεοπτικής ποιότητας κατοχυρώνεται ήδη στο Σύνταγµα
του 1985, αλλά, λόγω της αοριστίας της έννοιάς της και της δυσχέρειας στην αγωγιµότητά της, µε δυσκολία εφαρµόζεται στην εσωτερική έννοµη τάξη»158, αναφέρει και
πάλι η Γιάννα Κική. Μέχρι σήµερα η ποιότητα στο πεδίο της ενηµέρωσης ορίζεται
κυρίως από τους ίδιους τους άµεσους εµπλεκόµενους φορείς, δηµοσιογράφους, ιδιοκτήτες των Μέσων και από τους νόµους της αγοράς και της ζήτησης και λιγότερο
από τους πολίτες και τα όποια ελεγκτικά όργανα. Πάντα βέβαια υπήρχαν δικλείδες
ασφαλείας προκειµένου να µην παραβιάζονται βασικές αρχές και αξίες. Αποτέλεσµα
αυτού είναι η διαµόρφωση περιεχοµένου αρκετά µακριά από τα ενδιαφέροντα και τις
ανησυχίες των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια και µε την ανάπτυξη και απελευθέρωση
και των ραδιοτηλεοπτικών φορέων ο ανταγωνισµός για το µερίδιο της αναγνωσιµότητας/ τηλεθέασης έγινε ακόµα µεγαλύτερος. Σταδιακά, και οι εφηµερίδες άρχισαν να
«στήνουν» την ύλη τους µε βάση τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, τα οποία και αυτά
άλλαξαν αρκετά µε την πάροδο των χρόνων.
Αρχικά, τα δελτία ειδήσεων ήταν αρκετά πολυθεµατικά µε πολλά ρεπορτάζ
που κάλυπταν διαφορετική θεµατολογία. Με τον καιρό, αρχίζουν να εµφανίζονται τα
λεγόµενα παράθυρα µε ποικίλους σχολιαστές, οι οποίοι εκφέρουν την άποψή τους,
αναλύοντας τα γεγονότα υπό τη δική τους οπτική. Από τις Ηνωµένες Πολιτείες εξαπλώνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες η έννοια του infotainment, ενός συνδυασµού
ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στη χώρα µας αποτελεί το
δελτίο ειδήσεων του Star. Μια άλλη τάση που παρατηρείται είναι η στροφή προς τα
µονοθεµατικά δελτία ειδήσεων µε την ανάδειξη σκανδάλων ψηλά στην ατζέντα, στην
έµφαση του ανθρώπινου πόνου και στην παραγκώνιση θεµάτων που αφορούν τον πολιτισµό, την έρευνα και την καινοτοµία. Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, πρώην Υφυπουργός Παιδείας υποστηρίζει, «η ποιότητα εξασθενεί όταν υπερισχύει το επικοινωνιακό
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από το πολιτικό φαινόµενο και όταν ο τηλεοπτικός λόγος επηρεάζεται από τους νόµους της αγοράς και ζήτησης159».
Σήµερα η ενηµέρωση που µας προσφέρεται από τα παραδοσιακά Μέσα, όπως
αυτό αποτυπώνεται τόσο από έρευνες160, όσο και από την εµπειρική παρατήρηση,
τείνει να είναι µονόπλευρη, περιορισµένη, όσον αφορά στη θεµατολογία, προκαθορισµένη, όσον αφορά στην ώρα, κουραστική και δυσνόητη, λόγω των παραθύρων, οµοιογενής από όλους τους ενηµερωτικούς φορείς, και πολλές φορές µη αντικειµενική,
ακόµα και κατευθυνόµενη161. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρατηρείται σταδιακή µείωση των εκποµπών πολιτικού λόγου ή ότι ακόµα και αυτές πολλές φορές, αν δεν συντρέχει κάποιο µείζον πολιτικό ζήτηµα, προσανατολίζονται σε πιο ελαφριές θεµατικές. Όπως είχε υποστηρίξει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο του Η άνοδος
της ασηµαντότητας162, αυτό που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα Μέσα είναι η προβολή του
ευτελούς συνδυαστικά µε τον ευτελισµό αυτού που είναι σοβαρό163.
Γιατί συµβαίνει όµως αυτό; Όπως προαναφέρθηκε164, ένας από τους παράγοντες που συντέλεσαν στην πτώση της ποιότητας του έντυπου και ραδιοτηλεοπτικού
προγράµµατος σχετίζεται µε την αύξηση του ανταγωνισµού ανάµεσα στα διάφορα
Μέσα. Ένας άλλος παράγοντας ενδεχοµένως είναι η δυσκολία στον προσδιορισµό της
ποιότητας από τους εµπλεκόµενους στους ενηµερωτικούς φορείς και η µάλλον ελλιπής προσπάθεια διερεύνησής της µέσα από έρευνες γνώµης και µελέτη άλλων κοινωνικοπολιτικών στοιχείων. Μια επιπλέον παράµετρος θα µπορούσε να θεωρηθεί ο στενός κύκλος των οµάδων που αποφασίζουν, παράγουν και φιλτράρουν το περιεχόµενο
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των Μέσων, ενώ αρνητικό ρόλο ίσως παίζει και η έλλειψη επαρκούς ελέγχου. Όπως
πολύ σωστά υπογραµµίζει ο Δηµήτρης Ποταµιάνος για τη διασφάλιση της ποιότητας
του ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου υπάρχει «αναγκαιότητα ύπαρξης ελεγκτικών αρχών µε αυξηµένο κύρος που δε θα πέσουν στο σφάλµα είτε της λανθασµένης περιοριστικής διάγνωσης είτε της εσφαλµένης ελαστικής κρίσης165».
Ποιες θα µπορούσαν δυνητικά να αποτελούν τις διαστάσεις της ποιότητας και
κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσαν αυτές να διασφαλιστούν; Η πρώην Γενική Γραµµατέας Ενηµέρωσης Μαργαρίτα Παπαδά σηµειώνει, «Η ποιότητα πρέπει
να έχει ως γνώµονα την παραγωγή κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και χρειάζεται φαντασία, τόλµη, πρωτοτυπία και θάρρος166». Αντικειµενικότητα, ανεξαρτησία,
πολυφωνία, έρευνα, ανάδειξη των θεµάτων που αφορούν τον πολίτη, ποικιλία, καινοτοµία, είναι µερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα. Ο Jeff Jarvis αποδίδει στην ποιότητα χαρακτηριστικά διαχρονικά όπως εγκυρότητα ή σωστή παρουσίαση των ειδήσεων και προσθέτει καινούρια όπως η ευρηµατικότητα και η ευελιξία167.
Η εποχή των νέων Μέσων ίσως να αποτελεί ένα βήµα πιο κοντά στον επαναπροσδιορισµό της έννοιας της ποιότητας στο ενηµερωτικό περιεχόµενο. Όπως διερωτάται και ο Jarvis «Για την τηλεόραση δεν είναι πιο σηµαντικό να λένε την ιστορία
καλά και αποτελεσµατικά και να µην µας κάνουν να βαριόµαστε µε οπτικά κλισέ;
Έτσι και αλλιώς έχουµε µάθει ότι το κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για την ουσία
παρά για το στιλ168». Βέβαια, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι
στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πληροφορίες και περιεχόµενο, το οποίο βρίσκεται πολύ
µακριά από αυτό που ορίσαµε ως ποιοτικό παραπάνω.
Τα νέα συµµετοχικά Μέσα, µε τις δυνατότητες που προσφέρουν στον καθένα
από εµάς και αποτελώντας µια δυναµική και δηµιουργική πλατφόρµα ανταλλαγής
απόψεων και κυκλοφορίας περιεχοµένου διασφαλίζουν την πολυφωνία. Όλο και περισσότεροι πλέον συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής µε αποτέλεσµα να προσφέρεται µια ποικιλία θεµάτων, όλες τις ώρες και για όλες τις προτιµήσεις. Επιπλέον
επιτυγχάνεται και η ισότιµη παρουσίαση όλων των απόψεων, αφού η φιλοσοφία των
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νέων Μέσων βασίζεται στον ανοιχτό διάλογο. Ο ανοιχτός διάλογος συνεπάγεται διαφάνεια, αυτόµατη ανάδειξη των σηµαντικών θεµάτων, συνεργασία όλων των κοινωνικών µετόχων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Σύµφωνα µε
τον Jarvis «Θα σηµείωνα και την έννοια της ανταπόδοσης σαν στοιχείο της ποιότητας. Προσφέρουµε στην κοινή γνώµη αυτό που θέλει και ακούµε προκειµένου να µάθουµε αυτό που θέλει; Ανοίγουµε τις πηγές των ιστοριών µας για να διορθωθούν και
να εµπλουτιστούν; Έχουµε ένα τρόπο να µαθαίνουµε τον ορισµό της ποιότητας για
τους πολίτες; Η συνεργασία λοιπόν θα έλεγα ότι είναι η πιο υψηλή µορφή ανταπόδοσης169».
Πώς µπορούν να εφαρµοστούν τα παραπάνω και στα παραδοσιακά Μέσα; Τα
νέα Μέσα προκαλούν τους δηµοσιογράφους να σκεφτούν την έννοια της έρευνας, της
σύνθεσης, του φιλτραρίσµατος των πληροφοριών και να επαναπροσδιορίσουν την
έννοια της ποιότητας προσθέτοντας το στοιχείο του διαλόγου και της συνοµιλίας µε
την κοινωνία των πολιτών. Αυτό που πρέπει να αναρωτιέται ο κάθε σύγχρονος δηµοσιογράφος είναι αν προσθέτει αξία στο περιβάλλον των Μέσων170. Από την άλλη
πλευρά, τα Μέσα ως οργανισµοί έρχονται και πάλι αντιµέτωπα µε την πρόκληση της
εξισορρόπησης της οικονοµικής και της κοινωνικής τους διάστασης. «Πώς θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε περιεχόµενο υψηλής ποιότητας όταν οι καταναλωτές σήµερα δεν είναι διατεθειµένοι να πληρώνουν για την ενηµέρωση;171 », αναρωτιέται ο
Nick Carr. Η πρόκληση αυτή απαιτεί αλλαγή κουλτούρας και πολιτισµικού παραδείγµατος και ξεκινά από τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου, των προτεραιοτήτων,
αλλά και του επιχειρηµατικού τους µοντέλου.
2.4 Το επιχειρηµατικό µοντέλο των σύγχρονων Μέσων
«Μια εφηµερίδα βέβαια δεν κλείνει µόνο εξαιτίας των δηµοσιογράφων, όσο
ράθυµοι ή αλλοτριωµένοι και να ’ναι. Βασικός υπαίτιος είναι το επιχειρηµατικό µοντέλο: είτε είναι απελπιστικά ξεπερασµένο είτε είναι άκαµπτο και ανεδαφικό είτε επειδή πάσχει από τις ίδιες ασθένειες που απειλούν τους δηµοσιογράφους, σε ακόµη
βαρύτερη µορφή: κολακεία, αλαζονεία, αδράνεια172» γράφει ο Νίκος Ξυδάκης στην
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Καθηµερινή µε αφορµή το κλείσιµο του Ελεύθερου Τύπου. Παγκοσµίως, εφηµερίδες,
περιοδικά και άλλα Μέσα κλείνουν, µειώνουν το εργατικό δυναµικό ή χάνουν µεγάλο
ποσοστό των πωλήσεών τους173. Η οικονοµική κρίση και η ακολουθουµένη πτώση
των διαφηµιστικών εσόδων σε συνδυασµό µε τη σταδιακή µείωση του αναγνωστικού
κοινού, όπως επίσης και ο νέος ανταγωνισµός που προσθέτει το διαδίκτυο, είναι οι
συνήθεις δικαιολογίες που διαβάζουµε και ακούµε για τη διαφαινόµενη αυτή κρίση.
Είναι όµως οι µοναδικοί παράγοντες; Ασφαλώς και όλα τα παραπάνω συµβάλλουν,
όπως επίσης και η αυξανόµενη δυσπιστία που δείχνει η κοινή γνώµη απέναντι στους
φορείς ενηµέρωσης.
Τελευταία, και µε αφορµή τις προοπτικές που ανοίγει το διαδίκτυο και στον
τοµέα της οικονοµίας, έχει έρθει στο προσκήνιο η συζήτηση για το επιχειρηµατικό
µοντέλο των Μέσων. Πώς αυτό διαµορφώνεται σήµερα και πόσο επιτυχηµένο είναι;
Αποτελεί µια από τις αιτίες κρίσης των σύγχρονων Μέσων; Μήπως βρισκόµαστε
µπροστά στην ανάγκη για αναζήτηση ενός νέου επιχειρηµατικού µοντέλου και για
τους ενηµερωτικούς οργανισµούς;
Οι περισσότεροι σήµερα πιστεύουν ότι τα Μέσα Ενηµέρωσης είναι βιώσιµες,
ακόµα και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Όµως από την αρχή της λειτουργίας τους µέχρι
και σήµερα, µε εξαίρεση συγκεκριµένα Μέσα που ελέγχονται από συγκεκριµένους
ανθρώπους και µε εξαίρεση συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, πάντα βρίσκονταν σε
µια διαρκή αναζήτηση οικονοµικών πόρων, αρχικά για να µπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν από τις πολιτικές δεσµεύσεις και στη συνέχεια να κυνηγήσουν τη µεγιστοποίηση του κέρδους.
Ο Rosen προκειµένου να περιγράψει το σύγχρονο επιχειρηµατικό µοντέλο
των Μέσων κάνει έναν πολύ ενδιαφέροντα παραλληλισµό174. Ήδη από τον 16ο αιώνα
οι έµποροι και οι άλλοι ισχυροί άνδρες στην Ευρώπη προσελάµβαναν απεσταλµένους
στις πόλεις, οι οποίοι τους έστελναν γράµµατα αναφέροντας τα γεγονότα που µπορεί
να τους ενδιέφεραν. Πάνω σε αυτό το πρότυπο λειτουργούν ακόµα και σήµερα τα
Μέσα. Επιχειρήσεις και πολιτικοί «προσλαµβάνουν», µέσω της διαφήµισης πια, δη-
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Ο καθηγητής Φίλιπ Μέγιερ ισχυρίζεται, «Αγοραπωλησίες εντύπων, συγχωνεύσεις, κλείσιµο ιστορικών τίτλων, µείωση κυκλοφορίας και διαφηµιστικής δαπάνης, απολύσεις. Με απλά λόγια, µια παγκόσµια κρίση του Τύπου, η οποία αν συνεχιστεί µε αυτούς τους ρυθµούς θα οδηγήσει στην εξαφάνιση
των εφηµερίδων το 2043. (Βλ. το άρθρο του Κώστα Πλιάκου µε τίτλο «Η κρίση στην… πρώτη σελίδα», που δηµοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο στις 8 Ιουνίου 2008).
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Βλ. J. Rosen, «Newspapers and the Net: Where’s the business model people?», 8 Απριλίου 2008,
www.britannica.cpm/blogs. Ανακτήθηκε στις 30/04/2008.
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µοσιογράφους και Μέσα προκειµένου να συλλέγουν και να παρουσιάζουν ειδήσεις
που τους ενδιαφέρουν.
Η στήριξη της βιωσιµότητας στα διαφηµιστικά έσοδα, κρατικά ή επιχειρηµατικά, είναι ένα µοντέλο το οποίο αργοπεθαίνει. Οι διαφηµιστές δεν επενδύουν πλέον
σε εφηµερίδες και ραδιοτηλεοράσεις, παρά µόνο σε συγκεκριµένες, αφενός λόγω της
οικονοµικής κρίσης, αφετέρου λόγω της σταδιακής πτώσης των ενηµερωτικών φορέων στα µάτια της κοινής γνώµης και της αντίληψης ότι η ενηµέρωση, όπως προσφέρεται σήµερα από τα παραδοσιακά Μέσα δεν αποτελεί προσοδοφόρο πεδίο επένδυσης. Από την άλλη πλευρά, συνεχώς εγείρονται ερωτήµατα και αντιδράσεις για τα
έσοδα από τις κρατικές διαφηµίσεις, σε όποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό. Στη χώρα
µας παρατηρείται το φαινόµενο να επιβιώνουν πολύ µικρά, περιφερειακά έντυπα εξαιτίας του µεγάλου ποσοστού κρατικών διαφηµίσεων που συγκεντρώνουν. Η χρηµατοδότηση των φορέων ενηµέρωσης αποτελεί θέµα διαβούλευσης, ενώ πρόσφατα τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων175.
Οι οργανισµοί ενηµέρωσης λοιπόν προκειµένου να επιβιώσουν θα πρέπει να
ανοίξουν το διάλογο και για την αλλαγή του επιχειρηµατικού τους µοντέλου. Οι εφηµερίδες ή θα καινοτοµήσουν ή θα πεθάνουν λέει ο J.D. Lasica176 αντιλαµβανόµενος
την ανάγκη της αλλαγής στο πεδίο των Μέσων, αλλαγής που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που υπαγορεύει η σύγχρονη εποχή και στον τοµέα της οικονοµίας.
Σήµερα,

όταν

όλοι

είµαστε

εν

δυνάµει

καταναλωτές-παραγωγοί

(prosumers)177 και η open source178 λογική επεκτείνεται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες και αγαθά οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν νέους, καινοτόµους τρόπους για να
πουλήσουν, να διανείµουν και κυρίως να ανοίξουν ένα διάλογο για τα προϊόντα τους.
Η οικονοµία στα χρόνια που θα έρθουν δεν θα βασίζεται τόσο στην παραγωγικότητα,
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πρόσφατα άνοιξε το διάλογο για τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων, µια συζήτηση που µένει ανοιχτή τα τελευταία χρόνια. Στις 2 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή
ανανέωσε τη διάταξη του 2001 µε στόχο «την επιπλέον νοµική εγγύηση στον τοµέα των Μέσων στην
Ευρώπη και τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισµού ανάµεσα στα δηµόσια και ιδιωτικά Μέσα. Για
περισσότερα βλ. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting.
Ανακτήθηκε στις 20/07/2009.
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Βλ. J.D. Lasica, «Newspapers must innovate or die», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.pbs.org/idealab στις 9/03/2008. Ανακτήθηκε στις 15/03/2008.
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Η έννοια του prosumer εκφράστηκε για πρώτη φορά στο A. Toffler «The third wave», Bantam,
New York, 1980.
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Με αυτή την έννοια προσδιορίζεται η διάθεση ελεύθερης πρόσβασης υλικού και περιεχοµένου. Βλ.
και σηµείωση 394.
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όσο στη γνώση. Όχι όµως µόνο µε την κλασσική έννοια της «οικονοµίας της γνώσης», όπως αυτή διατυπώθηκε, για παράδειγµα, από τον Drucker179, αλλά κυρίως µε
την έννοια της ικανότητας να χτίζεις συνδέσµους και δίκτυα. Αυτή η αλλαγή στην
οικονοµία είναι πιο εµφανής σε επιχειρήσεις εστιασµένες στο περιεχόµενο, όπως τα
Μέσα. Ο Benkler διαπιστώνει, «όπως και στα υπόλοιπα πληροφοριακά αγαθά, το παραγωγικό µοντέλο των Μέσων αλλάζει από βιοµηχανικό µοντέλο, σε ένα µοντέλο
δικτύων που περιλαµβάνει µια ευρύτερη γκάµα πρακτικών και συµµέτοχων στη διαδικασία της παραγωγής180».
Η οικονοµία της πληροφορίας και της γνώσης εξελίσσεται και πλέον βασίζεται όλο και περισσότερο στους συνδέσµους (link-based economy). Τα Μέσα λοιπόν
θα πρέπει να επιχειρήσουν να κερδίσουν και πάλι αφενός ένα κοινό που πλέον αρνείται να πληρώσει για πρόσβαση σε οργανισµούς που δεν εµπιστεύεται και αφετέρου
διαφηµίσεις, αλλά και επενδυτές διατεθειµένους να υποστηρίξουν απευθείας ποιοτικό
περιεχόµενο. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου
της Βόρειας Καρολίνας, Πενέλοπι Μιουζ Αµπερνάθι, η οποία προτείνει ένα µη κερδοσκοπικό µοντέλο για τους New York Times181, εµφανώς εµπνευσµένη και από την
κίνηση της Huffington Post για χρηµατοδότηση της ερευνητικής δηµοσιογραφίας.
Τέσσερα είναι τα σενάρια που παρουσιάζει στο άρθρο της µε το τελευταίο να εµφανίζεται ως το πιο αδύναµο: τη δηµιουργία ενός ταµείου επιχορηγήσεων, το οποίο θα
παρέχει τα κεφάλαια για τη διατήρηση των ειδησεογραφικών τµηµάτων της εφηµερίδας, τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων θεµάτων του εντύπου από φιλανθρωπικά ιδρύµατα, την αγορά της εφηµερίδας από κάποιο ΑΕΙ ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή
την αγορά από κάποιον επενδυτή «άγγελο».
2.5 Το ελεγκτικό πλαίσιο των σύγχρονων Μέσων
Μιλώντας για ευθύνη, ένα ζήτηµα το οποίο έρχεται στο προσκήνιο είναι αυτό
της λογοδοσίας. Τι γίνεται λοιπόν µε το ρυθµιστικό πλαίσιο των Μέσων σήµερα;

179

Βλ. P. Drucker, The Age of Discontinuity: Guidelines to Our changing Society, Harper and Row,
New York, 1969.
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Βλ. Y. Benkler, «Correspondence: A new era of corruption?», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.tnr.com/ στις 4/03/2009. Ανακτήθηκε στις 12/03/2009.
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Βλ. «Ο Τύπος αναζητεί νέο επιχειρηµατικό µοντέλο», αναδηµοσίευση στην Καθηµερινή στις 26
Ιουλίου 2009 από το περιοδικό Economist.
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Τα Μέσα Ενηµέρωσης φέρουν, όπως προαναφέρθηκε182, ιστορικά και κοινωνικά ευθύνες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Ευθύνες, οι οποίες πολλές φορές είναι
άρρηκτα δεµένες µε την αποστολή τους καθώς και τη συγκεκριµένη ιστορική και πολιτική συγκυρία στην οποία καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Προχωρώντας στην
εξέλιξη των Μέσων διαπιστώνουµε ότι σταδιακά και από τη στιγµή που αρχίζουν να
δοµούνται σαν επιχειρήσεις αναδεικνύονται κανόνες και ρυθµίσεις οι οποίες στόχο
έχουν τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των ενηµερωτικών οργανισµών. Πώς
εξελίσσονται όµως οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις; Μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους και να οριοθετήσουν µια υπεύθυνη συµπεριφορά των Μέσων απέναντι
στους πολίτες; Κατάφεραν να πείσουν τους πολίτες για την αξιοπιστία των φορέων
ενηµέρωσης; Ανταποκρίνονται πλέον στη σύνθετη λειτουργία και στους πολλαπλούς
ρόλους που παίζουν σήµερα οι δηµοσιογράφοι; Συµβαδίζουν µε το νέο ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον; Είναι σε θέση να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες; Μήπως είµαστε στο κατώφλι µιας αναζήτησης ενός νέου µοντέλου ρύθµισης και λειτουργίας των Μέσων, το οποίο θα µπορέσει να εξισορροπήσει αφενός την επιχειρηµατική και αφετέρου την κοινωνική διάσταση τους;
Προκειµένου να προχωρήσουµε στη διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων
θα ήταν σκόπιµο να περιγράψουµε πολύ συνοπτικά τις βασικές κατηγορίες των ρυθµιστικών µοντέλων, να επιχειρήσουµε να αναδείξουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις
και να αποτιµήσουµε κριτικά τη συµβολή τους.
Προκειµένου να κατοχυρωθεί και να διαφυλαχθεί η υπεύθυνη δηµόσια συµπεριφορά των Μέσων Ενηµέρωσης, οι πολιτικές αρχές, αλλά και τα ίδια τα Μέσα
Ενηµέρωσης έχουν προβεί στη θέσπιση και εφαρµογή νόµων, κανόνων και διατάξεων. Έτσι σήµερα συναντάµε αφενός κανόνες δεοντολογίας που θεσπίζουν οι ίδιοι οι
δηµοσιογράφοι και τα σωµατεία τους και αφετέρου εξωτερικές ρυθµίσεις από το κράτος και ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές.
Οι κώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας αναφέρονται σε µια σειρά αρχών
που καθορίζονται και ελέγχονται από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους, νοµιµοποιώντας την επαγγελµατική τους συµπεριφορά. Η κίνηση για την κατάρτιση κωδίκων
δηµοσιογραφικής δεοντολογίας ξεκίνησε από την Αµερική τη δεκαετία του ’20. Ένας
από τους πρώτους κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας εκδόθηκε από την Αµερι-
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Βλ. το παρόν Κεφάλαιο, σελ. 52 και εξής.
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κανική Ένωση Συντακτών το 1923. Την ίδια περίοδο περίπου εισήχθησαν και στην
Ευρώπη ξεκινώντας από τη Γαλλία και τις Σκανδιναβικές χώρες183.
Οι κανόνες αυτοί αποτελούν µια προσπάθεια των δηµοσιογραφικών οργανισµών, αφενός να θέσουν τα όρια του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος και αφετέρου
να προστατευτούν από την κρατική παρέµβαση και να διατηρήσουν την αυτονοµία
τους, στο πλαίσιο της αυτορρύθµισης.
Παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν από χώρα σε χώρα (εξαιτίας του κοινωνικού και πολιτικού της υποβάθρου), όλοι οι δεοντολογικοί κανόνες αποκαλύπτουν,
σε γενικές γραµµές, τις αξίες που τα Μέσα Ενηµέρωσης παρουσιάζουν δηµοσίως ως
τους κατευθυντήριους άξονες της λειτουργίας τους. Κύρια σηµεία στα οποία εστιάζουν αποτελούν η παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης, η προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, η προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, η προάσπιση του δηµόσιου
συµφέροντος, η πολυφωνία, η ποιότητα, η ανεξαρτησία στην αναζήτηση και παρουσίαση των ειδήσεων, η αποφυγή της συγκέντρωσης.
Παρά το γεγονός ότι τα Μέσα Ενηµέρωσης στις περισσότερες δηµοκρατικές
χώρες διαµορφώνουν εσωτερικά το ρυθµιστικό τους πλαίσιο, δεν λείπουν και οι κρατικές παρεµβάσεις για τη διασφάλιση της δέουσας συµπεριφοράς των δηµοσιογραφικών οργανισµών. Η κρατική παρέµβαση εκφράζεται είτε µε συγκεκριµένους νόµους
και ρυθµίσεις, είτε µε όργανα εποπτείας που ελέγχουν και αξιολογούν τις υπηρεσίες
που προσφέρουν τα Μέσα ενηµέρωσης.
Μια µελέτη184 που έγινε στις δώδεκα χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πριν από τη διεύρυνση του 1995, έδειξε ότι ειδική νοµοθεσία για τον Τύπο ισχύει
στην Ιταλία, στο Λουξεµβούργο, στην Πορτογαλία, στη Δανία και στη Γαλλία. Οι
περισσότεροι από αυτούς τους νόµους είναι περισσότερο περιοριστικοί απ’ ότι υπέρ
των δικαιωµάτων των δηµοσιογράφων, µε εξαίρεση το σουηδικό νόµο περί Τύπου, ο
οποίος τον προστατεύει από την επιρροή της κυβέρνησης.
Η ραδιοτηλεοπτική εποπτεία αποτελεί ένα πρότυπο κρατικής οργάνωσης µε
φορείς που συνήθως είναι ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση και συνήθως εφαρµόζεται
στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Ενηµέρωσης. Στόχος των εποπτικών οργάνων
είναι να διασφαλίζουν την ποικιλοµορφία και την ποιότητα των ραδιοτηλεοπτικών
προγραµµάτων.
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Βλ. T. Laitila, «Journalistic Codes of Ethics in Europe», European Journal of Communication», τόµος 10, τεύχος 4, Sage, London, 1995, σελ. 513-526.
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Βλ. U. Sonnenberg, (επιµέλεια), Organizing Media Accountability- Experiences in Europe, European Journalism Centre, Maastricht, 1997.
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Οι προσπάθειες για εξωτερική ρύθµιση της «συµπεριφοράς» των Μέσων Ενηµέρωσης αντιµετωπίζονται συχνά επιφυλακτικά από τα ίδια τα Μέσα, καθώς αποτελούν για αυτά απειλή κατά της αυτονοµίας και της ελευθερίας τους. Αποτέλεσµα
αυτού είναι σταδιακά να αποδυναµώνονται και µερικές φορές ακόµα και να καταργούνται.
Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες οι ρυθµίσεις που ισχύουν για τις εφηµερίδες και τα όργανα που τις εποπτεύουν είναι διαφορετικά από αυτά που δρουν στο πεδίο της ραδιοτηλεόρασης, όπου και εκεί παρατηρούνται διαφορές ανάµεσα στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Σε γενικές γραµµές, αυτό που ισχύει στις δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις είναι µια απευθείας σχέση µε το κράτος, ενώ για τα ιδιωτικά Μέσα, έχει καθιερωθεί την ευθύνη να τη φέρουν κυρίως οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένα επιπλέον ενδιάµεσο σχήµα «ελέγχου» των Μέσων Ενηµέρωσης. Πρόκειται για τους διαµεσολαβητές, οι οποίοι συνήθως προσλαµβάνονται από τον εκάστοτε οργανισµό µε την αποστολή να δέχονται
και να ερευνούν παράπονα από αναγνώστες, τηλεθεατές και ακροατές σχετικά µε την
ακρίβεια, την αντικειµενικότητα, την ισορροπία και την ποιότητα στην κάλυψη των
ειδήσεων. Διαµεσολαβητές έχουν σήµερα πολλές από τις σηµαντικότερες Ευρωπαϊκές εφηµερίδες, όπως είναι η Le Monde, ο Guardian ή ο Observer. Όµως και αυτός ο
θεσµός σήµερα φαίνεται να έχει υποβαθµιστεί. Όπως υπογραµµίζει ο Ιγνάσιο Ραµονέ,
«Ο θεσµός των ombudsmen ή µεσολαβητών, που υπήρξε χρήσιµος τις δεκαετίες του
1980 και 1990 έχει σήµερα απαξιωθεί και υποβαθµιστεί. Ο θεσµός αυτός, που συχνά
έγινε εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, ανταποκρίνεται σε ανάγκες βιτρίνας και
αποτελεί εύκολο άλλοθι για την τεχνητή ενίσχυση της αξιοπιστίας των Μέσων Ενηµέρωσης185».
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στις περισσότερες χώρες «την εικόνα της ραδιοτηλεοπτικής τάξης χαρακτηρίζει ο συνδυασµός κρατικής ρύθµισης και
αυτορρύθµισης186». Για ποιο λόγο όµως φτάσαµε σήµερα να µιλάµε για συνεχείς παραβιάσεις των κανόνων δηµοσιογραφικής δεοντολογίας; Ποια είναι τα ζητήµατα προς
συζήτηση που αναδύονται µέσα από την εµπειρική παρακολούθηση και την ερευνη-
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(Μετάφραση: Χ. Λογοθέτης, Γ. Μπονίκου, Επιµέλεια: Β. Καϊµάκη), Σαββάλας, Αθήνα, 2005, σελ.
134.
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Βλ. Π. Ζέρη, Θεσµοί Εποπτείας στο Ραδιοτηλεοπτικό Σύστηµα: στόχοι, διαδικασίες, δυνατότητες δράσης, Οδυσσέας, Αθήνα, 1996, σελ. 17 και εξής.
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τική τεκµηρίωση του ρυθµιστικού µοντέλου των Μέσων Ενηµέρωσης, όπως ισχύει
και εφαρµόζεται σήµερα στην πλειοψηφία των χωρών;
Αρχικά, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε την ύπαρξη αρκετών κανόνων, διατάξεων και ρυθµίσεων που διέπουν τη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης, ενός πλαισίου αρκετά ολοκληρωµένου και σε πολλές περιπτώσεις αυστηρού. Από την άλλη
κρίσιµη είναι η παρατήρηση που αφορά στο περιεχόµενο των παραπάνω ρυθµίσεων.
Οι έννοιες που προασπίζονται αυτοί οι κανόνες, όπως αυτοί της προγραµµατικής ποικιλοµορφίας, της ποιότητας, της πολυφωνίας είναι αρκετά ασαφείς και δύσκολοι ως
προς τον ορισµό τους αφού συνεχώς αλλάζει το πλαίσιο και οι παράγοντες που τους
διαµορφώνουν. Πρόκειται για έννοιες που προσλαµβάνουν διαφορετική σηµασία ανάλογα µε την ιστορική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία και συνήθως περιγράφουν
µια κοινωνική δυναµική που εξελίσσεται και όχι µια νοµοτέλεια. Αντίστοιχα δυναµική είναι και η εξέλιξη της έννοιας του «δέοντος» σε κάθε εποχή. Μπορεί να διατηρεί
κοινά χαρακτηριστικά µε την πάροδο των χρόνων, όµως οι ηθικοί κανόνες κάθε κοινωνίας σε κάθε εποχή διαµορφώνουν µε διαφορετικό τρόπο το τι είναι δεοντολογικό
και τι όχι. Για παράδειγµα, στο χώρο της δηµοσιογραφίας παλαιότερα187 η αποκάλυψη του ονόµατος ή του προσώπου εµπλεκόµενου σε σκάνδαλο ή εν δυνάµει κατηγορούµενου ήταν δηµοσιογραφική επιτυχία. Στις µέρες µας όµως, αυτό θεωρείται δηµοσιογραφικό ατόπηµα και αποδοκιµάζεται από όλους τους κώδικες δεοντολογίας.
Αντίστοιχα ασαφείς είναι οι κανόνες και στη χάραξη µιας πορείας απέναντι στα διλήµµατα τα οποία αντιµετωπίζουν συχνά οι δηµοσιογράφοι. Η διάταξη που υπαγορεύει την προάσπιση και αναζήτηση της αλήθειας µε κάθε κόστος, µπορεί να έρθει σε
αντιπαράθεση µε τη διάταξη που αφορά στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή στην προστασία των πηγών.
Προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούµε προκειµένου να εντοπίσουµε τις αλλαγές και τις εξελίξεις τόσο στο πεδίο των Μέσων γενικότερα, όσο και
στο ρόλο του δηµοσιογράφου ειδικότερα. Μήπως άραγε παρατηρούνται αντιφάσεις
και αντινοµίες µεταξύ του δέοντος και όπως αυτό διατυπώθηκε σε µια συγκεκριµένη ιστορική και πολιτική συγκυρία (η δεοντολογία ισούται µε τη δηµοσιογραφική
αποστολή και τη σύνδεση µε τη δηµοκρατική λειτουργία) και της σύνθετης λειτουργίας και των πολλαπλών ρόλων που παίζουν σήµερα τα Μέσα και οι δηµοσιογράφοι;
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Αντλώντας το παράδειγµα από την ελληνική πραγµατικότητα της δεκαετίας του’60, όπως αναφέρθηκε και σε συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.
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Τα Μέσα Ενηµέρωσης188 είναι ισχυρές ή όχι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τους
όρους του ανταγωνισµού και της οικονοµίας της αγοράς. Το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως οι κανόνες δεοντολογίας φαίνεται να καλύπτουν µόνο ένα τµήµα εργαζόµενων στις επιχειρήσεις των Μέσων οδηγώντας συχνά στη διαιώνιση της εσωτερικής σύγκρουσης αξιών και προτεραιοτήτων (συχνά παρατηρείται σύγκρουση ρόλων: από τη µία πλευρά οι υπερασπιστές της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του
πολίτη και από την άλλη η εξέλιξη της ατοµικής καριέρας ή η δυνατότητα άσκησης
εξουσίας, η ακόµα η επιλογή ή όχι ανάµεσα στο ρόλο του δηµοσιογράφου και του
επιχειρηµατία) αλλά και λειτουργώντας παράλληλα και ως άλλοθι για κακές δηµοσιογραφικές πρακτικές. Για παράδειγµα, πολλές φορές η δηµοσιογραφική αλήθεια βρίσκεται αντιµέτωπη µε την εµπορικότητα και το επιχειρηµατικό συµφέρον.
Είναι αλήθεια πως οι κανόνες δεοντολογίας αναφέρονται κυρίως στους δηµοσιογράφους και λιγότερο στους ιδιοκτήτες των Μέσων. Αν και υπάρχουν ρυθµίσεις
που αφορούν κυρίως τη συγκέντρωση, αλλά και τη διαφήµιση, λείπει ένα ο µοντέλο
ενοποιηµένης ευθύνης Μέσου- δηµοσιογράφου, ένας κοινός κώδικας συµπεριφοράς
για κάθε φορέα ενηµέρωσης. Η άσκηση της υπεύθυνης δηµοσιογραφίας θα µπορούσε
να έχει ως προϋπόθεση την λειτουργία των επιχειρήσεων των Μέσων ως υπεύθυνων
οργανισµών που λογοδοτούν στους κοινωνικούς µετόχους.
Η λογοδοσία και ο έλεγχος αποτελούν ένα ακόµα σηµαντικό πεδίο συζητήσεων, ακόµα και συγκρούσεων στο διάλογο για την αξιολόγηση του ρυθµιστικού και
λειτουργικού µοντέλου των σύγχρονων Μέσων. Όπως αναφέρει εύστοχα ο Richard
Lambert « Τα McDonalds και η Coca Cola έχουν ως κύριο στόχο να γεµίσουν µε
τρόφιµα και αναψυκτικά τα στοµάχια των ανθρώπων και όλοι, και κυρίως τα Μέσα
περιµένουν από αυτούς να αναλάβουν την ευθύνη τους για το αντίκτυπό των δράσεών τους στην διατροφή. Η Shell και η BP αντίστοιχα έχουν ως κύριο στόχο να εξορύξουν πρώτες ύλες από το έδαφος και όλοι, και κυρίως τα Μέσα περιµένουν από αυτούς να αναλάβουν την ευθύνη τους για το αντίκτυπο των δράσεών τους στο περιβάλλον. Τα Μέσα έχουν ως κύριο στόχο να βάλουν πράγµατα στο κεφάλι των ανθρώπων. Αλλά ποια ευθύνη αναλαµβάνουν για το κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο
των δράσεών τους;189». Προεκτείνοντας αυτή τη σκέψη θα µπορούσαµε να προσθέ-
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Βλ. το παρόν Κεφάλαιο σελ. 52 και εξής.
Βλ. R. Lambert, «Socially responsible media», ανοιχτή διάλεξη στο Nottingham University Business
School, 1 Δεκεµβρίου 2004.
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σουµε το ερώτηµα, απέναντι σε ποιους λογοδοτούν τα Μέσα για τις πράξεις και τις
αποφάσεις τους;
Πράγµατι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω δεν λείπουν οι ρυθµίσεις και οι διατάξεις από το πεδίο των Μέσων. Αυτό που φαίνεται να λείπει κυρίως είναι οι µηχανισµοί ελέγχου εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων και η λογοδοσία των Μέσων, ως
ενιαίου οργανισµού, απέναντι στους κοινωνικούς µετόχους. Μέχρι σήµερα, τις περισσότερες φορές η απαίτηση λογοδοσίας από πλευράς των Μέσων θεωρούνταν κρατικός ή άλλης µορφής παρεµβατισµός που αυτοµάτως έρχεται σε σύγκρουση µε την
ελευθερία της έκφρασης. Η διαφάνεια στη λειτουργία και το άνοιγµα των δεδοµένων
σε όλους τους κοινωνικούς µετόχους καθώς και στους πολίτες θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την κατεύθυνση προς ένα εκσυγχρονισµένο και ανταποκρινόµενο
στις κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις λειτουργικό µοντέλο των Μέσων. Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια από µερικούς οργανισµούς ενηµέρωσης να
ακολουθήσουν την έννοια της λογοδοσίας µε την έκδοση κοινωνικών απολογισµών ή
µε τη διοργάνωση συζητήσεων και την αναζήτηση σχολίων και παρατηρήσεων από
πολίτες και άλλους κοινωνικούς φορείς190. Όµως, όπως φαίνεται ίσως χρειάζεται κάτι
παραπάνω. Ίσως χρειάζεται η κουλτούρα της διαφάνειας και του «ανοίγµατος» να
αποτελέσει δοµικό στοιχείο του DNA των δηµοσιογραφικών οργανισµών και να αποτυπωθεί στους επαγγελµατικούς κανόνες δεοντολογίας.
Κλείνοντας τον παρόντα προβληµατισµό θα ήταν χρήσιµο να αναρωτηθούµε
όχι αν χρειαζόµαστε κανόνες δεοντολογίας ή άλλες ρυθµιστικές διατάξεις, αλλά αφενός αν συµβαδίζουν οι ρυθµίσεις µε τις εξελίξεις της εποχής και αφετέρου πώς διασφαλίζεται η εφαρµογή τους; Η Γιάννα Κική προτείνει «σε ένα διεθνές θεσµικό περιβάλλον, όπου η ελευθερία των οπτικοακουστικών µέσων κυριαρχεί ως προστατευόµενο έννοµο αγαθό και η οικονοµία και τεχνολογία αποδίδουν στο κοινό αναρίθµητα,
δικτυωµένα µέσα, σε καθεστώς σύγκλισης την πλήρη νοµική εξοµοίωση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης µε τον τύπο, την υιοθέτηση µέτρων για την διασφάλιση
της διαφάνειας και του ανταγωνισµού και την παρέµβαση του κράτους στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, µόνο µε την µορφή εποπτείας και αδειοδότησης191». Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο η δεοντολογία δεν πρέπει να απαξιωθεί αλλά µάλλον να ενσωµα-
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα βρετανικά BBC και Sky.
Βλ. Γ. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών Μέσων (υπό το πρίσµα και της συνταγµατικής αναθεώρησης του 2001), Σάκκουλας, Αθήνα, 2003.
191
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τωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αρχών και πολιτικών που διέπουν όχι µόνο τη λειτουργία, αλλά και την κουλτούρα των σύγχρονων Μέσων Ενηµέρωσης.

2.6 Το τοπίο των Μέσων στην Ελλάδα
Αφού λοιπόν περιγράψαµε το διεθνές περιβάλλον, σκόπιµο είναι να επιχειρήσουµε να σκιαγραφήσουµε και την ελληνική πραγµατικότητα, εστιάζοντας ακριβώς
στα ίδια σηµεία, προκειµένου να διαπιστώσουµε πόσο κοντά ή πόσο µακριά βρισκόµαστε από το διεθνές παράδειγµα.
Ο Απόστολος Κακλαµάνης σε µια συνέντευξή του µιλά για «γόρδιο δεσµό
ανάµεσα στα Μέσα Ενηµέρωσης και στο χρήµα192», ενώ ο Σεραφείµ Φυντανίδης υπογραµµίζει «οι εφηµερίδες ήταν πάντα µοχλοί πίεσης. Παλιά οι αντιπαραθέσεις ήταν
ιδεολογικές. Σήµερα είναι οικονοµικές193».
Και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του ’90, µε την ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης και τη σταδιακή απορρύθµιση των ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης, «η συνύπαρξη εφηµερίδων, ραδιοφώνου και τηλεόρασης στον ίδιο όµιλο συγκροτεί µια µοναδική κυκλώπεια σφαίρα µέσα στην οποία γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνουµε τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη µαζική κουλτούρα, την
επικοινωνία ή την πληροφόρηση194».
•

Η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς που ανάγκασε τις επιχειρήσεις των Μέσων
να µετασχηµατιστούν σε βιοµηχανίες που αναζητούν την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και του κέρδους

•

Η µοιρασιά της κρατικής διαφήµισης και η σχέση διαφηµιζόµενου και διαφηµιστή, στο πλαίσιο του οικονοµικού ανταγωνισµού

•

Το θολό νοµοθετικό πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μέσων

•

Η διαπλοκή ιδιοκτητών των Μέσων µε πολιτικά και άλλα κέντρα εξουσίας

•

Ο ελλιπής έλεγχος στα οικονοµικά µεγέθη των µιντιακών επιχειρήσεων και οι
ειδικές ρυθµίσεις

•

Η µη αναδιάρθρωση των ενηµερωτικών επιχειρήσεων µε βάση τα νέα δεδοµένα

192

Συνέντευξη στην τηλεοπτική εκποµπή του Κώστα Βαξεβάνη «Το κουτί της Πανδώρας» µε θέµα τα
Μέσα Ενηµέρωσης στις 29 Ιανουαρίου 2008.
193
Ί.µ.
194
Βλ. Ι. Ραµονέ, Η τυραννία των ΜΜΕ, (Μετάφραση Φ. Μουρκούση), Πόλις, Αθήνα, 1999, σελ. 136
και εξής.
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αποτέλεσαν τους σηµαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της οικονοµικής διάστασης
των Μέσων, έναντι της κοινωνικής τους, στη σύγχρονη Ελλάδα και ίσως και τη βάση
για τη διαµόρφωση ενός, όχι και τόσο, υγιούς συστήµατος έντυπης και ραδιοτηλεοπτικής ενηµέρωσης.
Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα µε τα περισσότερα Μέσα αναλογικά µε τον πληθυσµό της195, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται «συνωστισµός» στην αγορά, ενώ παράλληλα ο έλεγχος αυτών των Μέσων βρίσκεται στα χέρια µιας µικρής, αριθµητικά,
οµάδας επιχειρηµατιών196, οι οποίοι ανταγωνίζονται όχι µόνο για το µερίδιο της ακροαµατικότητας, τηλεθέασης ή αναγνωσιµότητας, αλλά κυρίως για της διαφηµιστικής δαπάνης, αλλά ταυτόχρονα συµµαχούν για τα ίδια συµφέροντα συµµετέχοντας σε
µια «µονόπολη των Μέσων»197.
Δύο από τις σηµαντικότερες ίσως παραµέτρους που προσδιορίζουν τη σχέση
των Μέσων µε την πολιτική και αποτελούν αιτίες για τη διαφαινόµενη κρίση τους τα
τελευταία χρόνια στη χώρα µας είναι αφενός το θολό νοµοθετικό καθεστώς για την
αδειοδότηση των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και αφετέρου η κρατική διαφήµιση στα έντυπα.
Οι ελληνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από το 1980 µέχρι και σήµερα λειτουργούν σε καθεστώς ηµιπαρανοµίας198, αφού ακόµα δεν έχουν λάβει επίσηµα και κατοχυρωµένα τις άδειες λειτουργίας τους µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε επιχειρήσεις
οι οποίες νοµίµως λειτουργούν παράνοµα. Οι προσπάθειες που γίνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τη θέσπιση ενός νοµοσχεδίου που θα ρυθµίζει πλήρως την αδειοδότηση φαίνεται να σκοντάφτουν διαρκώς σε ζητήµατα γραφειοκρατίας και συ195

Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας Focus για το 2008, στην Ελλάδα λειτουργούν 2.272 έντυπα και
ηλεκτρονικά Μέσα έναντι 443 που λειτουργούσαν το 1988. Η έρευνα µε τίτλο «Η σχέση του Έλληνα
µε τα Μέσα» παρουσιάστηκε στο Ανοικτό Φόρουµ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ µε τίτλο «ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδη και εξουσία», τον Απρίλιο του 2008 και είναι διαθέσιµη στο www.instofcom.gr.
196
Βλ. Ν. Σµυρναίος, «Οικονοµική Συγκέντρωση και Θεσµικό Πλαίσιο στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση», http://nikos.smyrnaios.free.fr. Ανακτήθηκε στις 10/08/2009 «Το 2008 οι κυριότεροι παράγοντες της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα είναι ο Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, η Πήγασος Εκδοτική του Γιώργου Μπόµπολα, οι Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις (MEGA), ο Όµιλος Αντέννα
του Μίνου Κυριακού (ANT1), ο Όµιλος Κοντοµηνά (ALPHA), ο Όµιλος Βαρδινογιάννη (STAR), ο
Όµιλος Κουρή (ALTER) και ο Όµιλος Αλαφούζου (ΣΚΑΙ). Δευτερεύουσες θέσεις στον χώρο έχουν
λάβει την τελευταία περίοδο, µεταξύ άλλων, οι οικογένειες Κόκκαλη (TV MAGIC), Ρέστη (MEGA
µέσω ΔΟΛ) και Μαρινάκη (ΣΚΑΙ), αντικατοπτρίζοντας έτσι τις ανακατατάξεις στο επιχειρηµατικό
γίγνεσθαι της χώρας. Το σύνολο των προαναφερθέντων παραγόντων είναι αντικείµενο οικονοµικής
συγκέντρωσης των τριών µορφών σε διαφορετικό βαθµό».
197
Βλ. B. Bagdikian, Media Monopoly, Beacon Press, Boston, 1997.
198
Σύµφωνα µε τον Νίκο Λέανδρο, το όλο εγχείρηµα της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα διεξήχθη
σε καθεστώς πλήρους ανοµίας. Για περισσότερα βλ. Ν. Λέανδρος, Πολιτική οικονοµία των ΜΜΕ. Η
αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας των µέσων στην εποχή της πληροφοριακής επανάστασης, Καστανιώτης,
Αθήνα, 2000.
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ζητήσεις που έχουν στον πυρήνα τους τις προσπάθειες ελέγχου του κράτους στη διαδικασία της ενηµέρωσης. Το τελευταίο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε το 2007199 πυροδότησε και πάλι αντιδράσεις εξαιτίας του ασαφούς και περιοριστικού, όσον αφορά
στα κριτήρια επιλεξιµότητας, κατά κάποιους, περιεχοµένου του200. Όλα αυτά θέτουν
199

Το νοµοσχέδιο καθορίζει σε 16 άρθρα τη µετάβαση από τον έλεγχο και τις απαγορεύσεις της ιδιοκτησίας Μέσων, στην πλήρη συγκέντρωση της αγοράς των ΜΜΕ .Και ενώ τα 12 πρώτα άρθρα αφορούν την αγορά όπως υπάρχει σήµερα, στα άρθρα 13 και 14 καθορίζονται οι όροι µετάβασης στην
επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Βασικές αλλαγές στη νοµοθεσία:
1. Ένας ιδιοκτήτης µπορεί να συµµετέχει υπό προϋποθέσεις σε 4 κατηγορίες ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες και περιοδικά) από 2 κατηγορίες που ισχύει έως σήµερα.
2. Διαχωρίζονται τα Μέσα σε ενηµερωτικά και µη ενηµερωτικά. Μέσα σε διάστηµα 3 µηνών ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει ποια µέσα ενηµερωτικά και µη ενηµερωτικά διαθέτει.
3. Μη ενηµερωτικά Μέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραµµα των οποίων δεν έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας και επιµόρφωσης, µε περιεχόµενο, όπως µουσικό, αθλητικές µεταδόσεις µε ή χωρίς σχολιασµό αθλητικών ειδήσεων, προβολή ταινιών,
εκπαιδευτικό ντοκιµαντέρ ή παιδικές εκποµπές, περιλαµβανοµένων και των µέσων που µεταδίδουν
αποκλειστικά τηλεπωλήσεις.
4. Ένας ιδιοκτήτης µπορεί να µετέχει:
Α) Σε έως 2 τηλεοπτικούς σταθµούς: έναν µη ενηµερωτικό λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθµό εθνικής
ή περιφερειακής εµβέλειας και σε ενηµερωτικό νοµίµως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθµό εθνικής ή
περιφερειακής εµβέλειας.
Β) Σε 2 µη ενηµερωτικούς νοµίµως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής ή περιφερειακής
εµβέλειας, χωρίς όµως συµµετοχή σε ενηµερωτικό νοµίµως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθµό εθνικής
ή περιφερειακής εµβέλειας.
5. Ένας ιδιοκτήτης µπορεί να έχει ως και 5 µη ενηµερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς στην Αττική, 3
στη Θεσσαλονίκη και 1 στην επαρχία. Συνολικά ένας επιχειρηµατίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
πέντε. Ο κανόνας αυτός ισχύει ως την προκήρυξη των ραδιοφωνικών αδειών. Η ισχύς των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών λήγει στις 31.12.2007.
6. Ένας επιχειρηµατίας µπορεί να ελέγχει το 100% ενός τηλεοπτικού σταθµού σε αντίθεση µε 25% που
ισχύει ως σήµερα.
7. Δεν υπάρχουν κριτήρια συγκέντρωσης για την αγορά του Τύπου και των περιοδικών. Συνεπώς ευνοούνται οι συγχωνεύσεις στην αγορά.
8. Κίνητρα για συγχωνεύσεις στην τηλεόραση, ιδίως στην περιφέρεια.
9. Ταυτόχρονη εκποµπή και σε ψηφιακό σήµα για τους τηλεοπτικούς σταθµούς κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου στην ψηφιακή TV. Σε ορισµένες δε , περιοχές η εκποµπή θα είναι µόνο ψηφιακή.
10. Αντάλλαγµα χρήσης συχνοτήτων. Για τους ενηµερωτικούς σταθµούς γενικού περιεχοµένου εθνικής εµβέλειας το αντάλλαγµα αυτό ορίζεται 2.600.000 ευρώ ετησίως. Για τους ενηµερωτικούς σταθµούς θεµατικού περιεχοµένου εθνικής εµβέλειας το αντάλλαγµα αυτό ορίζεται σε 200.000 ευρώ
ετησίως. Για τους µη ενηµερωτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας το αντάλλαγµα αυτό ορίζεται σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες 250.000 ευρώ ετησίως.
11. Είσοδος ιδιωτών στη θυγατρική της ΕΡΤ µε χρήση έως και 15% του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους.
12. Έλεγχος των µετρήσεων από τον υπουργό. Ιδρύονται η Ελεγκτική Εταιρία Ερευνών Μετρήσεων
Μέσων Μαζικής Ενηµερώσεως και Αστική Εταιρία Μέτρησης.
Καθιερώνονται 6 κριτήρια µοριοδότησης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, ενώ οι άδειες
θα ισχύουν για 6 χρόνια, αντί για 4 που είναι ως σήµερα Κριτήρια δεσπόζουσας θέσης. Ένας επιχειρηµατίας µπορεί να έχει σε µια επιµέρους αγορά το 35%, το 32% σε δύο αγορές (πχ να συµµετέχει σε
ραδιόφωνο , τηλεόραση) , 28% σε 3 κατηγορίες Μέσων και ως 25% και στις 4 κατηγορίες.
200
Οι µεγαλύτερες αντιδράσεις στράφηκαν τόσο στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ενίσχυε
τη συγκέντρωση, όσο και ενάντια στα κριτήρια επιλεξιµότητας για την αδειοδότηση που έδιναν προβάδισµα στους ήδη ισχυρούς δηµοσιογραφικούς οργανισµούς. Συγκεκριµένα, τα κριτήρια διαµορφώθηκαν ως εξής:
1. Παλαιότητας τηλεοπτικού σταθµού: Ορίζονται ξεχωριστά µόρια για κάθε κατηγορία τηλεοπτικού
σταθµού ή για µετατροπή του από τοπικό σε περιφερειακό. Οι σταθµοί που θα καταθέσουν αίτηση για
την ίδια κατηγορία εµβέλειας λαµβάνουν 1 µόριο για κάθε συµπληρωµένο µήνα νόµιµης λειτουργίας
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σαφώς το ερώτηµα, γιατί δεν έχουµε καταφέρει µετά από είκοσι και πλέον χρόνια να
καταλήξουµε σε µια αποτελεσµατική πλατφόρµα ρύθµισης του συγκεκριµένου ζητήµατος; Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αυτή η τακτική διατηρεί τη στενή
σχέση ανάµεσα στους ιδιοκτήτες των Μέσων και τις πολιτικές δυνάµεις, αφού συνεχώς βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και των συνδιαλλαγών προκειµένου τα µεν Μέσα να εξασφαλίσουν παράταση της λειτουργίας τους, οι δε πολιτικοί
την επιρροή που ασκούν ή ακόµα και τη διασφάλιση ευνοϊκότερης µεταχείρισης και
συγκάλυψης πρακτικών και αποφάσεων. Τι ισχύει όµως στην πραγµατικότητα; Μήπως το όλο ζήτηµα αποτελεί αδυναµία για κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου νοµοσχεδίου ή όντως είναι µια κοινή απόφαση για την παράλληλη εξισορρόπηση συµφερόντων; Μέσα και πολιτικοί φέρουν λοιπόν το ίδιο µερίδιο ευθύνης για την αρνητική
θέση στην οποία βρίσκεται σήµερα η ενηµέρωση;
Ένα επίσης ιδιότυπο σηµείο στην πορεία των ελληνικών Μέσων, είναι η «µοιρασιά» της κρατικής διαφήµισης, η οποία πρόκειται πλέον για συνδιαλλαγή και µας
φέρνει στο µυαλό µνήµες από το διεφθαρµένο Τύπο του 18ου αιώνα, όταν οι πολιτικοί
εξαγόραζαν ευµενή σχόλια. Η κατανοµή της κρατικής διαφήµισης ορίζεται βάσει
νόµου από τις κυκλοφορίες της εκάστοτε εφηµερίδας. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία
χρόνια η κατανοµή αυτή δεν γίνεται µε καθόλου διαφανή τρόπο, ενώ έντυπα της
επαρχίας και πολύ µικρής κυκλοφορίας φαίνεται να γίνονται δέκτες υπέρογκων
ποσών προκειµένου να διαφηµίσουν κάποιο υπουργείο ή δηµόσιο έργο201. Ο «αγώαπό τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νοµίµως λειτουργούντος, για όσο χρονικό διάστηµα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νοµίµως στην εµβέλεια, για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.
2. Αρνητική βαθµολόγηση: Αφαιρούνται µόρια µε ανώτατο αριθµό από τους αιτούντες ανάλογα µε τα
πρόστιµα που έχουν υποβληθεί ή τις ποινές αναστολής της άδειας τους.
Η έναρξη ισχύος του αρνητικού κριτηρίου ξεκινάει µε τη δηµοσίευση του νόµου, συνεπώς δεν υπάρχουν επιπτώσεις από τα πρόστιµα που έχει επιβάλλει ήδη το ΕΣΡ.
3. Συγχωνεύσεις: Μοριοδοτούνται µε επιπλέον µόρια κάθε είδους συγχωνεύσεις, τοπικού µε περιφερειακό σταθµό, εθνικής εµβέλειας µε τοπικό ή περιφερειακό σταθµό, περιφερειακής µε περιφερειακό.
4. Κριτήριο οικονοµικής βιωσιµότητας: Υπολογίζονται ο κύκλος εργασιώνεµπορική διεισδυτικότητα,
τα ιδία κεφάλαια, το επιχειρησιακό σχεδίων υποψηφίων( προσδοκώµενη τηλεθέαση, προσδοκώµενες
δαπάνες λειτουργίας, κερδοφορία, αποδοτικότητα κεφαλαίων, ταµειακές ροές).
5. Κριτήριο απασχολούµενου προσωπικού: Γίνεται ανάλογα µε το είδος του τηλεοπτικού σταθµού (ενηµερωτικού, γενικού ή θεµατικού περιεχοµένου, ή µη ενηµερωτικού).
6. Επαγγελµατικής πληρότητας: Ειδικότερα θα λαµβάνεται υπόψη η δέσµευση για εκποµπές ή µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου.
201
Σύµφωνα µε την ΕΙΗΕΑ το 2007 ξοδεύτηκαν πάνω από 83.000.000 ευρώ για κρατικές διαφηµίσεις.
Ο Πάσχος Μανδραβέλης σε άρθρο του µε τίτλο «Εύφορο το έδαφος για εκβιασµούς» που δηµοσιεύτηκε στην Καθηµερινή στις 18 Ιανουαρίου 2008 γράφει, «Τότε πώς εξηγείται το γεγονός ότι η εφηµερίδα
«Χώρα της Κυριακής» κυκλοφορίας 2.400 φύλλων παίρνει σχεδόν διπλάσια κρατική διαφήµιση από
την εφηµερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» κυκλοφορίας 193.470 φύλλων; (Σ.Σ. κυκλοφορίες
5.1.2008). Με αισθητικά κριτήρια µοιράζεται η κρατική διαφήµιση; Πιθανότατα η κυβέρνηση να προτιµά τις λευκές σελίδες. Διότι η κυριακάτικη εφηµερίδα «Το άρθρο» (4.020 φύλλα) που κάποιες φορές
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νας» για την απόκτηση αυτών των ποσών αποδεικνύει, όχι µόνο τη δίψα των επιχειρήσεων των Μέσων, για κέρδη που δεν προέρχονται άµεσα από το παραγόµενο προϊόν τους, αλλά και τη βαθειά σχέση τους µε τους κρατικούς µηχανισµούς. Ακόµα και
στα λεγόµενα free press, η κρατική διαφήµιση είναι αρκετά µεγάλη. Χαρακτηριστικά
ο Χ. Ξανθάκης, δηµοσιογράφος, αναφέρει σε οµιλία του σε σχετικό συνέδριο «Αν ο
τύπος, τον οποίο πληρώνει ο αναγνώστης είναι µια φορά σκλάβος της διαφήµισης,
φανταστείτε πόσο µεγεθύνεται το πρόβληµα αυτό στις δωρεάν εφηµερίδες που βασίζονται αποκλειστικά και µόνο στα διαφηµιστικά έσοδα202». Αν λάβουµε υπόψη το
γεγονός ότι το ελληνικό Δηµόσιο ξόδεψε το 2008 πάνω από 10.000203 ευρώ για διαφήµιση στα δωρεάν έντυπα, ποσό που τα φέρνει στην πρώτη θέση των εσόδων από
κρατικές διαφηµίσεις, καθώς και το νοµοσχέδιο για την «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων
στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» που διευκολύνει τη διοχέτευση κονδυλίων σε αυτά το ερώτηµα για το πόσο ελεύθερος είναι ο Τύπος, ακόµα
και αυτός που ονοµάζεται ελεύθερος έρχεται στο προσκήνιο.
Βρισκόµαστε λοιπόν και πάλι µπροστά στο ίδιο ακριβώς ζήτηµα που υπήρχε
από την αρχή της εµφάνισης του Τύπου στην Ευρώπη. Συγκαλυµµένα ή µη τα Μέσα
Ενηµέρωσης επιβιώνουν ή εξαφανίζονται ανάλογα µε το βαθµό συνδιαλλαγής τους
µε τους πολιτικούς και έτσι η ανεξαρτησία της ενηµέρωσης για άλλη µια φορά τίθεται υπό ερώτηση. Όµως, ακόµα και η σχέση των Μέσων µε τους παραδοσιακούς διαφηµιζόµενους και όχι µόνο το κράτος, φαίνεται προβληµατική. Στο σηµείο αυτό ας
αναφέρουµε το παράδειγµα του σκανδάλου που ξέσπασε το 2007 µε το λεγόµενο
«καρτέλ του γάλακτος204». Τα ελληνικά Μέσα δεν έκαναν καµιά ιδιαίτερη έρευνα για
το γεγονός, και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις γάλακτος είναι από τους πιο ισχυρούς διαφηµιζόµενους.

κυκλοφόρησε µόνο µε DVD και χωρίς ύλη παίρνει σχεδόν την ίδια διαφήµιση µε την «Καθηµερινή»
(140.050 φύλλα); Πριν από ένα µήνα, η «Κ» δηµοσίευσε ένα αποκαλυπτικό πίνακα µε την κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης τους πρώτους 10 µήνες του 2007. Σ’ αυτόν διαβάζουµε ότι πριν καν κλείσει
χρόνος µοιράστηκαν (µόνο στις εφηµερίδες) 37.2 εκατοµµύρια ευρώ των φορολογουµένων. Από τον
ίδιο κατάλογο αλιεύουµε τα εξής: Η «Χώρα της Κυριακής» πήρε 1,8 εκατ. ευρώ, το «Πρώτο Θέµα»
1,6 εκατ., το «Βήµα» 1,3 εκατ., το «Εθνος» 1,2 εκατ., και οι εφηµερίδες «Καθηµερινή», «Ελευθεροτυπία» και «Άρθρο» από 1 περίπου εκατ.
202
Εισήγηση του Χρήστου Ξανθάκη στο 15ο Δηµοσιογραφικό Συνέδριο Σαµοθράκης που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007.
203
Οι εφηµερίδες Metro και City Press βρίσκονται πάνω πάνω στους πίνακες εσόδων κρατικών διαφηµίσεων (πηγή ΕΙΗΕΑ) για το 2007 µε την πρώτη νε συγκεντρώνει 6.219.714.05 ευρώ και τη δεύτερη
4.179.524.06 ευρώ.
204
Τον Ιούνιο του 2007, ο εισαγγελέας Εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος ζήτησε να ασκηθεί οινική δίωξη
στις τέσσερις µεγαλύτερες γαλακτοβιοµηχανίες της χώρας, Vivartia (ΔΕΛΤΑ), ΦΑΓΕ, ΜΕΒΓΑΛ και
ΑΓΝO µε την κατηγορία της σύµπραξης στη δηµιουργία καρτέλ.
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Πώς διαµορφώνεται λοιπόν το ελεγκτικό και ρυθµιστικό πλαίσιο της λειτουργίας των ελληνικών Μέσων; Παρά την ύπαρξη κανόνων δηµοσιογραφικής δεοντολογίας από τις επίσηµες ενώσεις των δηµοσιογράφων, αλλά και την ύπαρξη συνταγµατικής διάταξης που αφορά στον Τύπο και την ενηµέρωση καθώς και νόµων και εποπτικών οργάνων το τοπίο των Μέσων εµφανίζεται ακόµα θολό και άναρχο.
Εκτός από το ζήτηµα των αδειοδοτήσεων σηµείο ισχυρής σύγκρουσης αποτελεί και το πλαίσιο που ορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη συγκέντρωση των
Μέσων που επιτρέπει τη διαπλοκή των ιδιοκτητών µε άλλες οικονοµικές και πολιτικές δράσεις. Ο Κώστας Σπυρόπουλος αναφέρει πολύ εύστοχα στην Καθηµερινή και
στο άρθρο του Ρύθµιση της Αγοράς205, «Μια φορά και έναν καιρό, πριν από δέκα
χρόνια, η ιθύνουσα πολιτική τάξη θέλησε να αποκτήσει πιστοποιητικό εντιµότητας.
Όρισε και νοµοθέτησε δρακόντειους νόµους για την ιδιοκτησία των µέσων ενηµέρωσης και για τους εργολάβους προµηθευτές του Δηµοσίου, καθιερώνοντας το «ασυµβίβαστο». Με αυτόν τον τρόπο οι πολιτικοί θέλησαν να αποδείξουν ότι, τουλάχιστον
εφεξής, υψώνουν τείχη αδιαπέραστα ανάµεσα στην οικονοµική εξουσία και την πολιτική και ότι η ιδιοκτησία των µέσων ενηµέρωσης δεν οδηγεί στη νοµή των δηµοσίων
έργων». Για µεγάλο χρονικό διάστηµα και µε παρεµβολή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούσαν οι αρµόδιοι να βρουν τη χρυσή τοµή για το λεγόµενο ασυµβίβαστο µεταξύ ιδιοκτητών των Μέσων και δηµοσίων συµβάσεων καταλήγοντας στον
περιβόητο νόµο περί «βασικού µετόχου» και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν206.
Διασφάλισε όµως το τροποποιηµένο νοµοσχέδιο τις διατάξεις περί διαφάνειας του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Μέσων, όπως αυτές ορίζονται ρητά από το ελληνικό
Σύνταγµα; Ή µήπως και αυτή η συζήτηση ακουµπά ακριβώς επάνω στα στερεότυπα
που ισχύουν για τα Μέσα;
205

Βλ. Κ. Σπυρόπουλος, «Η Ρύθµιση της Αγοράς», Καθηµερινή, 1 Ιουνίου 2006.
Τον Οκτώβριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσαν την εξής ανακοίνωση: «Απεστάλη από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγγραφη συναίνεση για
το σχέδιο τροποποίησης του νόµου περί "βασικού µετόχου" (Ν.3310/2005), που είχε υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό εφαρµόζει το άρθρο 14, παράγραφος 9 του Ελληνικού Συντάγµατος
και παράλληλα διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου. Η διάταξη του Συντάγµατος που επιβάλλει τις ασυµβίβαστες ιδιότητες µεταξύ των επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δηµοσίου και των ΜΜΕ εφαρµόζεται, υπό την έννοια ότι απαγορεύει την
άσκηση αθέµιτης επιρροής εις βάρος των αναθετουσών αρχών του Δηµοσίου. Τρία είναι τα βασικά
σηµεία του νέου νόµου:1. Το ασυµβίβαστο δεν νοείται πλέον ως τεκµήριο αλλά πρέπει να αποδεικνύεται από την άσκηση αθέµιτης επιρροής. 2. Οι ποινές που προβλέπονται από τυχόν έκδοση δικαστικής
απόφασης είναι αυστηρές και φθάνουν µέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
3. Ο βασικός µέτοχος ορίζεται σε ποσοστό 1%, παραµένει ο κανόνας της ονοµαστικοποίησης µέχρι
φυσικού προσώπου, τόσο για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δηµοσίου, όσο και για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ, ενώ ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του νόµου παραµένει στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
206
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Στην ίδια κατεύθυνση µε τον «βασικό µέτοχο» έρχεται να προστεθεί και η διάταξη για το 2% που µέχρι πρότινος ίσχυε στις ελληνικές επιχειρήσεις των Μέσων.
Ήδη από το 1950 οι εφηµερίδες εντάσσονται σε διατάξεις που τους έδιναν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν µέρους του τζίρου τους αδιαφανώς για ότι σκοπούς επιθυµούσαν. Σταδιακά, καθιερώνεται διάταξη που παρείχε στις επιχειρήσεις που εκδίδουν
εφηµερίδες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται πόρους ίσους µε το 2% του συνολικού
τους τζίρου αδιαφανώς και χωρίς καµία φορολογική επιβάρυνση. Στα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 1% και το 0,5% από ένα πόσο και
πάνω. Το αφορολόγητο έφτασε κάποια περίοδο και το 4%, ενώ η διάταξη σταµατά να
ισχύει στα τέλη του 2008, έπειτα από ανανέωση που είχε λάβει το 2004 λίγο πριν τις
βουλευτικές εκλογές. Το Μάιο του 2009, έπειτα από παρέµβαση βουλευτών και πολιτών αποσύρεται οριστικά η τροπολογία για παράταση του 2%.
Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω η ψήφιση του νόµου του 2007 για τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στα Μέσα αποδυναµώνει ακόµα περισσότερο την έννοια της
διαφάνειας. Η ιδιοκτησία καναλιού κατά 100% µαζί µε την παράλληλη κατοχή ποσοστού µετοχών σε άλλους σταθµούς πανελλαδικής εµβέλειας, αλλά και ο ορισµός στο
35% της διαφηµιστικής δαπάνης το όριο της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των
Μέσων Ενηµέρωσης, ποσοστό από τα υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη είναι µερικά
από τα σηµεία που ορίζει ο νόµος.
Με όλα τα παραπάνω να εντείνονται, µε την πάροδο των χρόνων, φτάνουµε
να γινόµαστε µάρτυρες οικονοµικών- και πολιτικών σκανδάλων που εµπλέκουν τους
ίδιους τους δηµοσιογράφους, όπως το πρόσφατο που ενέπλεκε τα ονόµατα του Θέµου
Αναστασιάδη και του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου207. Όπως, πολύ εύστοχα αναφέρει
και ο Δ. Ψυχογιός «τα µέσα καταγγέλλονται ως ο βασικός τόπος της διαφθοράς, ο
κατ’ εξοχήν δίαυλος µέσω του οποίου τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα καταφέρνουν να επιβάλουν τη θέλησή τους στις κυβερνήσεις. Τα µέντια υπάρχουν στην Ελλάδα για να ληστεύουν οι ιδιοκτήτες τους τον δηµόσιο πλούτο. Τελεία και παύλα208».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς διαµορφώνεται λοιπόν το δηµοσιογραφικό επάγγελµα και στην Ελλάδα; Η εξέλιξή του δεν διαφέρει και πολύ από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω Ο Έλληνας δηµοσιογράφος σήµερα, σύµφωνα µε την άποψη της κοι-

207

Τον Ιανουάριο του 2008 οι εκδότες της εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα» ενεπλάκησαν σε σκάνδαλο που
σχετιζόταν µε την απόπειρα αυτοκτονίας του πρώην Γ. Γ. Πολιτισµού Χρήστου Ζαχόπουλου.
208
Βλ. Δ. Ψυχογιός, «Ο µύθος και η αλήθεια για τα διαπλεκόµενα», Βήµα, 4 Φεβρουαρίου 2001.
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νής γνώµης209, είναι ένα «πιόνι» στην οικονοµική και πολιτική σκακιέρα που εργάζεται κάτω από όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες και είναι υπεύθυνος σε µεγάλο βαθµό
για την κρίση των Μέσων.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των ερευνών της VPRC για το διάστηµα 20042005210 «τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στο δηµοσιογραφικό χώρο
εστιάζονται στις χαµηλές αµοιβές,(39%), και στην εργασιακή αταξία που επικρατεί
στο χώρο, όπως αυτή εκφράζεται µε τα εξοντωτικά ωράρια, την εργοδοτική αυθαιρεσία, την ανασφάλιστη εργασία (35%)». Επίσης, από τα αποτελέσµατα της έρευνας
προκύπτει «ότι µόνο το 49% περίπου των δηµοσιογράφων έχει αποκλειστική απασχόληση σε ένα Μέσον Ενηµέρωσης», ενώ ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν και
όσον αφορά στις αµοιβές των δηµοσιογράφων, «το 14% αµείβεται µε άλλη Σύµβαση
από τη Συλλογική (πχ υπάλληλος γραφείου), ενώ από τους δηµοσιογράφους που ασκούν την κύρια εργασία τους χωρίς να εντάσσονται στο µισθολόγιο και χωρίς να
έχουν κανονικό µισθό, αµείβονται κατά 90% µε Δελτίο παροχής Υπηρεσιών, δηλαδή
µε καθεστώς αυτοαπασχόλησης, ενώ 10% εξ αυτών δήλωσε ότι αµείβεται µε «άλλους
τρόπους». Μέσα σε αυτό αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον το µεγαλύτερο ποσοστό των
Ελλήνων δηµοσιογράφων ανήκουν µάλλον στην κατηγορία των media workers. Από
την άλλη πλευρά και στην Ελλάδα έχει δηµιουργηθεί µια ψευδής εικόνα για την εικόνα των δηµοσιογράφων και την ποιότητα του περιεχοµένου που παράγουν, αφού ο
περισσότερος κόσµος ταυτίζει την έννοια δηµοσιογράφος µε επιφανείς τηλεπερσόνες
που εµφανίζονται καθηµερινά στις οθόνες µας και τη συνδέουν µε τις έννοιες διαπλοκή, διαφθορά, χρήµατα, πολιτική σκοπιµότητα. Αγνοούν όµως την ύπαρξη χιλιάδων
media workers οι οποίοι εργάζονται κάτω από τις συνθήκες που αναφέρθηκαν πιο
πάνω.
Μπορεί και στην Ελλάδα η νεότερη γενιά των δηµοσιογράφων να είναι καλύτερα καταρτισµένη από πλευράς εκπαίδευσης, λόγω της ύπαρξης σχολών Δηµοσιογραφίας, παρ’ όλα αυτά όµως, δεν έχει κατορθώσει να βγει στο προσκήνιο ακόµα.
Αποτέλεσµα αυτού είναι ο ελληνικός µιντιακός χώρος να έχει κατακλυστεί από ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν γίνει µέρος του συστήµατος της πολιτικής και της οι209

Η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του Παντείου Πανεπιστηµίου (2008) για την
ευθύνη των Μέσων δείχνει ότι µεγάλο ποσοστό των ερωτώµενων (81,3%) θεωρούν ότι οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι ελάχιστα πιέζουν ώστε τα ΜΜΕ να γίνουν πιο υπεύθυνα στη λειτουργία τους και στην
παραγωγή προγραµµάτων.
210
Το δείγµα ήταν δηµοσιογράφοι του Ηµερήσιου και Εβδοµαδιαίου Τύπου, της Τηλεόρασης, του Ραδιοφώνου, των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων, του Υπουργείου Τύπου και των ειδησεογραφικών
Portals της Αθήνας.
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κονοµίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τελευταία χρόνια έχουµε βιώσει την εµπλοκή επιφανών δηµοσιογράφων σε σκάνδαλα που συντάραξαν την κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας, ούτε επίσης το γεγονός ότι σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα
του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για τα Μέσα Ενηµέρωσης (2008) οι Έλληνες πολίτες
δείχνουν να έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους απέναντι σε δηµοσιογράφους και Μέσα εξαιτίας κυρίως της στενής σχέσης τους µε τη διαφήµιση και την πολιτική211.
Πού βρίσκεται σε όλα αυτά η ευθύνη της πολιτείας, των δηµοσιογράφων, αλλά και των ίδιων των πολιτών; Σε πρόσφατη έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τονίζει, «η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ δηµιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον
για τη µονοπώληση της διαφηµιστικής αγοράς, θέτει εµπόδια στην είσοδο νέων φορέων και οδηγεί σε οµοιοµορφία του περιεχοµένου τους212». Η θέσπιση αυστηρών
κανόνων και ο έλεγχος για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτροπής φαινοµένων διαπλοκής βρίσκονται στο κέντρο των συζητήσεων στην προσπάθεια εξυγίανσης του διεθνούς ενηµερωτικού τοπίου.
Η ελληνική πολιτεία, στην πάροδο των χρόνων, φαίνεται να διστάζει να εµπλακεί πιο ενεργά στη ρύθµιση των Μέσων, φοβούµενη από τη µία τις αντιδράσεις
για παρεµβατισµό και από την άλλη επιθυµώντας, ίσως, να διατηρήσει την κοινή συναινέσει συνδιαλλαγή εξουσίας. Έτσι, ακόµα και το εποπτικό όργανο, το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, µοιάζει ένας θεσµός απαξιωµένος και χωρίς κύρος.
Από την άλλη πλευρά, οι ενώσεις των δηµοσιογράφων, φαίνεται και αυτές να µην
τολµούν να παρέµβουν πιο δυναµικά στο τοπίο εµφανώς αναλογιζόµενοι και επηρεασµένοι από το ανασφαλές εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ οι πολίτες παρόλο που
απαξιώνουν την ενηµέρωση και τους δηµοσιογράφους, δείχνουν µε τη στάση τους να
υποστηρίζουν τα Μέσα δηµιουργώντας ένα παράδοξο στη σχέση ελληνικής κοινωνίας και Μέσων Ενηµέρωσης.
Ποια είναι λοιπόν τα βασικά ζητήµατα που αναδύονται και στην Ελλάδα όσον
αφορά στην ενηµέρωση; Μήπως βρισκόµαστε και σαν χώρα µπροστά στην ανάγκη
για αλλαγή του µιντιακού περιβάλλοντος;

211

Σύµφωνα µε την έρευνα, το 92% των συµµετεχόντων θεωρεί ότι υπάρχει στενή σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στα ΜΜΕ και την πολιτική εξουσία και το 92.5% συµφωνεί επίσης ότι υπάρχει σχέση
αλληλεξάρτησης ανάµεσα σε ΜΜΕ, διαφηµιστές και διαφηµιζόµενους.
212
Βλ. Χ. Ζέρβας, «Παράδεισος η Ελλάδα για καρτέλ στην ενηµέρωση», Ελευθεροτυπία, 20 Ιουνίου
2009.
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Σύµφωνα µε τα ευρήµατα ερευνών, αλλά και µε τα αποτελέσµατα της έρευνας
που θα παρουσιαστεί αναλυτικά παρακάτω213 η διαφάνεια και η ευθύνη είναι και πάλι
τα ζητούµενα από την πλευρά των πολιτών καθώς και η προσαρµογή των δηµοσιογράφων στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούν οι νέες τεχνολογίες και οι συνθήκες της
εποχής.
Το µεγαλύτερο αίτηµα όµως παραµένει η δηµιουργία υγιών και βιώσιµων επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης, οι οποίες θα είναι σε θέση απρόσκοπτα να παράγουν
ποιοτικό περιεχόµενο. Στην Ελλάδα, η οποία εκτός των άλλων έχει και το µειονέκτηµα της µικρής παράδοσης στην επιχειρηµατική κουλτούρα οργάνωσης και πρακτικής,
τα Μέσα, και οι θεσµοί που εµπλέκονται γύρω από αυτά, δεν συζήτησαν ποτέ την
προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η αγορά, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υπάρχει κάποιο παραδειγµατικό, βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο, παρά
µόνο αποσπασµατικές εκλάµψεις. Με την έλευση και εγκαθίδρυση και στην Ελλάδα
των κοινωνικών Μέσων δικτύωσης, αλλά και τη σταδιακή είσοδο ξένων επιχειρήσεων στο πεδίο, «το τοπίο στα Μέσα σίγουρα αλλάζει. «Ήταν πολύ προσωπικές επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα η προσωπική ατζέντα να καθορίζει πολλά πράγµατα214». Βρισκόµαστε λοιπόν και πάλι µπροστά σε µια πρόκληση, µια πρόκληση διαχρονική στο
πεδίο των Μέσων. Οι επιχειρήσεις των Μέσων και στην Ελλάδα αφού έχουν περάσει
αιώνες ολόκληρους ψάχνοντας τρόπους να απαντήσουν στο κοινωνικό αίτηµα για
ποιοτική, αντικειµενική και ανεξάρτητη ενηµέρωση ίσως θα πρέπει να στραφούν σε
µια συζήτηση για τη δηµιουργία ενός νέου µοντέλου επιχειρηµατικής οργάνωσης που
θα λέει ναι στη βιωσιµότητα και όχι στο κυνήγι του κέρδους, που θα προσπαθήσει να
φέρει την ισορροπία ανάµεσα στην κοινωνική και οικονοµική διάσταση των Μέσων
Ενηµέρωσης.
Στην Ελλάδα σήµερα βιώνουµε µια κρίση των Μέσων. Μια κρίση που διαφαίνεται όχι µόνο στις έρευνες κοινής γνώµης, αλλά τόσο στα σκάνδαλα που πλέον
εµπλέκουν απροκάλυπτα και δηµοσιογράφους, στη χαµηλή ποιότητα της ενηµέρωσης, στο κλείσιµο ενηµερωτικών οργανισµών, στις προσπάθειες καταξιωµένων συγκροτηµάτων να ανακτήσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης (Βήµα Premium, η
δωρεάν έκδοση της Ελευθεροτυπίας)215. Σύµφωνα µε τον Μανώλη Ανδριωτάκη216,

213

Βλ. Κεφάλαιο 6 της παρούσας έρευνας.
Βλ. Κ. Ανέστη, «Μια συζήτηση µε τον Αλέξη Παπαχελά», Lifo, 19 Φεβρουαρίου 2009.
215
Ο όµιλος Λαµπράκη εγκαινίασε τον Απρίλιο του 2009 το Βήµα Premium, µια συνδροµητική υπηρεσία που εξασφαλίζει στους αναγνώστες πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο του ΔΟΛ. Από την πλευρά της
214
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δείγµατα της κρίσης των Μέσων στην Ελλάδα αποτελούν ανάµεσα σε άλλα, «η συγκέντρωση των Μέσων σε λίγα χέρια, η εξάρτηση του Τύπου απ’ την πέµπτη εξουσία
της διαφήµισης, η εξάρτηση των πολιτικών απ’ την Τέταρτη εξουσία του Τύπου, η
κατανοµή της κρατικής διαφήµισης, µε αδιαφανείς τρόπους ή µε αµφίβολα κριτήρια,
η αδυναµία του συνδικαλιστικού οργάνου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, τον κυνισµό, την έκπτωση των αξιών, που µειώνουν την αλήθεια προς όφελος συµφερόντων, την υπονόµευση κάθε ανεξάρτητης προσπάθειας, την αναγωγή του δηµοσιογράφου σε σταρ και πρώτη είδηση που υποσκελίζει τις ίδιες της ειδήσεις, την κατασκευή ειδήσεων, το χαµηλής στάθµης περιεχόµενο που απευθύνεται σε ένστικτα των
πολιτών, την αντιµετώπιση των πολιτών ως καταναλωτών που καταναλώνουν ειδήσεις για να καταναλώσουν µετά διαφηµιζόµενα προϊόντα, την παράλληλη εργασία
των δηµοσιογράφων σε γραφεία Τύπου και Μέσα ενηµέρωσης, την ανασφάλιστη ή
την επισφαλή ή την κακοπληρωµένη εργασία στα Μέσα, την έλλειψη προοπτικής στα
Μέσα, καθώς και το νεποτισµό, την αναξιοκρατία, και την ιεραρχία στρατιωτικού
τύπου που κυριαρχούν εις βάρος κυρίως των νέων».
Μπορεί κάποια από τα παραπάνω να ακούγονται ιδιαίτερα σκληρά και µεροληπτικά. Όµως η αλήθεια είναι ότι η πραγµατικότητα των Μέσων, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα στην Ελλάδα, µας αποτρέπει να σκεφτούµε διαφορετικά. Ο συνδυασµός καθιερωµένων πρακτικών και νοοτροπιών στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πελατειακός τύπος, η ανάπτυξη του «παραταξιακού τύπου», η έλλειψη επιχειρηµατικής
κουλτούρας, σε συνδυασµό µε τους µετέπειτα χειρισµούς και της ανάπτυξης του ισχύοντος µοντέλου λειτουργίας και ρύθµισης οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση
που βιώνουµε όλοι. Παράλληλα µε αυτά λειτουργεί και η δυσκολία των παραδοσιακών ενηµερωτικών οργανισµών να υιοθετήσουν ένα νέο, πιο πειραµατικό επιχειρηµατικό και λειτουργικό µοντέλο. Όπως αναφέρει πολύ εύστοχα ο blogger Pitsirikos217, «το πρόβληµα µε τις εφηµερίδες είναι πως, αντί να εκπαιδεύσουν και να αξιοποιήσουν το έµψυχο δυναµικό τους, έδωσαν προτεραιότητα στις προσφορές και στα
δώρα. Ευθύνη έχουν και οι δηµοσιογράφοι που αποδέχτηκαν αυτήν την κατάσταση
και δεν αντέδρασαν. Ο δηµοσιογράφος πρέπει να αντλεί την αξιοπιστία του µόνο από
τα άρθρα του – δεν µπορεί να την αντλεί από την «cult» ταινία «Εµµανουέλλα», ούτε
η Ελευθεροτυπία κυκλοφορεί, και αυτή από τον Απρίλιο, κάθε Πέµπτη δωρεάν και διανέµεται από
ειδικά stands που βρίσκονται σε σταθµούς, βιβλιοπωλεία, καφέ κα.
216
Βλ. Μ. Ανδριωτάκης, «Τι εννοούµε όταν λέµε κρίση των παραδοσιακών Μέσων;», όπως δηµοσιεύτηκε στο http://andriotakis.wordpress.com στις 3/11/2008. Ανακτήθηκε στις 10/11/2008.
217
Βλ. Pitsirikos, «Δηµοσιογράφοι και bloggers. Μια σχέση πάθους», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://pitsirikos.blogspot.com στις 29/12/2006. Ανακτήθηκε στις 20/05/2007.
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από τις ταινίες του Μπρους Λι. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκω τουλάχιστον αστεία
την αφ' υψηλού κριτική που ασκείται από κάποιους δηµοσιογράφους προς τους
bloggers. Από τη στιγµή που δεν µπορείς να γράψεις ούτε µια κουβέντα ενάντια στα
συµφέροντα των ισχυρών και δέχεσαι να εξαρτάσαι από το …Χόλυγουντ, πώς µπορείς να αναφέρεσαι µε απαξιωτικό τρόπο σε ανθρώπους που γράφουν µόνο για το
κέφι τους (προσοχή: όχι για την πλάκα τους);».
Η υπόθεση του «Ελεύθερου Τύπου», όπως φαίνεται, έκανε αρκετούς να σκεφτούν
πιο έντονα την κρίση των Μέσων. Ριζοσπαστικά κείµενα βγήκαν στον αέρα, µια προσπάθεια ανεξάρτητης δηµοσιογραφίας επιχείρησαν οι πρώην εργαζόµενοι στην εφηµερίδα, ακόµα και η πολιτεία αποφάσισε να ξανασυζητήσει ορισµένα από τα θέµαταταµπού για την οµαλή λειτουργία των ενηµερωτικών φορέων218. Για µια ακόµη φορά
βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε την έννοια της ευθύνης και πώς υπό αυτό το πρίσµα
µπορούµε να δούµε θεσµούς, κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων, αλλά και το
περιβάλλον της ενηµέρωσης.
2.7 Διαπιστώσεις
Τελικά έχουµε τα Μέσα που µας αξίζουν; Μπορούµε να έχουµε τα Μέσα που θέλουµε;

Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, πράγµατι
σήµερα τα Μέσα Ενηµέρωσης βρίσκονται µπροστά σε ένα σταυροδρόµι. Από τη µια
πλευρά καλούνται να δώσουν µια µάχη για την επανάκτηση του ρόλου και της κοινωνικής τους αποδοχής, και από την άλλη να προσαρµοστούν στις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις της εποχής. Στο σηµείο αυτό, ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών; Έχουµε τα Μέσα που µας αξίζουν; Και αν ναι µπορούµε να διαµορφώσουµε
τα Μέσα που θέλουµε;
Η αλήθεια είναι ότι και εµείς ως πολίτες βρισκόµαστε µπροστά σε ένα σταυροδρόµι, όσον αφορά στη σχέση µας µε τους φορείς ενηµέρωσης. Από τη µια απαξιώνουµε, αλλά ταυτόχρονα υποδεχόµαστε καθηµερινά το προϊόν των Μέσων και από
την άλλη έχουµε πλέον τη δυνατότητα να παρέµβουµε και να συµµετάσχουµε στη
διαµόρφωση της ενηµέρωσης, ακόµα και να γίνουµε οι ίδιοι Μέσα.

218

Στις 16 Ιουλίου 2009, η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε αποδεκτή, µέσω του υφυπουργού Εσωτερικών
Κώστα Γκιουλέκα, αρµόδιου για τα ΜΜΕ, έπειτα από σχετικό αίτηµα της ΕΣΗΕΑ τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει το θέµα της ποιότητας της ενηµέρωσης καθώς και της αντιµετώπισης της κρίσης και το µέλλον των ΜΜΕ.
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Η κρίση των Μέσων Ενηµέρωσης σήµερα είναι πιο εµφανής από ποτέ. Η διαφορά
είναι ότι σήµερα έχουµε τη δυνατότητα, ως πολίτες, να ανατρέψουµε την κατάσταση
ή τουλάχιστον να πιέσουµε για µια πιο υπεύθυνη συµπεριφορά από τους δηµοσιογραφικούς οργανισµούς.

97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Υιοθετώντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, παραλείποντας όµως την ευθύνη;
Η εξέλιξη της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απαιτεί βαθύτερη
διερεύνηση. Για αυτό θεωρούµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε τόσο τη θεωρητική πλευρά, όσο και την πρακτική εξέλιξη της εφαρµογής της στα Μέσα, όπως αυτή
διαµορφώνεται τα τελευταία χρόνια και µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα στο
διεθνές και στο εθνικό πεδίο (Βρετανικό BBC και ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση
ΕΡΤ).
Δηµιουργούνται, όπως είναι αναµενόµενο, τα εξής ερωτήµατα: Εφαρµόζουν
τα Μέσα πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε τη µορφή που εφαρµόζεται
και στις άλλες επιχειρήσεις; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, αν υπάρχουν, στη φιλοσοφία και την εφαρµογή της κοινωνικής υπευθυνότητας στα Μέσα; Για ποιους λόγους
οι σύγχρονοι ενηµερωτικοί οργανισµοί φαίνεται να στρέφονται σταδιακά στην υιοθέτηση ενός πιο υπεύθυνου κοινωνικά προφίλ; Είναι σε θέση να προβούν στις ουσιαστικές αλλαγές εταιρικής κουλτούρας που υπαγορεύει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ή απλά ακολουθούν το ρεύµα της εποχής; Τελικά, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
όπως εφαρµόζεται σήµερα από τα Μέσα, µπορεί να αποτελέσει τη διέξοδο από την
κρίση τους και το µονοπάτι προς την ανάκτηση της κοινωνικής τους νοµιµοποίησης;
Μπορεί µε άλλα λόγια να απαντήσει στα διλήµµατα και να αποτελέσει µια καινούρια
µατιά στα στερεότυπα που έχουν διαµορφωθεί στο λειτουργικό µοντέλο των σύγχρονων Μέσων;
3.1 Βασικές θεωρίες και έρευνες
Είναι αλήθεια ότι τα Μέσα κατατάσσονται, σύµφωνα µε διεθνείς έρευνες ανάµεσα στους «πιο ισχυρούς και ταυτόχρονα λιγότερο αξιόπιστους οργανισµούς».219
Στην πορεία της αναζήτησης της αποκατάστασης της αξιοπιστίας τους και ακολουθώντας το κίνηµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σταδιακά και οι φορείς ενηµέρωσης άρχισαν να στρέφονται προς την υιοθέτηση ενός πιο υπεύθυνου προφίλ, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

219

Βλ. Sustainability, Good news and Bad: The Media, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Sustainability, London, 2002.
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της αγοράς και να βρουν την ισορροπία ανάµεσα στην κοινωνική και στην οικονοµική τους διάσταση.
Τι σηµαίνει όµως ευθύνη για τα Μέσα; Πόσο διατεθειµένοι είναι οι οργανισµοί ενηµέρωσης να αλλάξουν το λειτουργικό τους µοντέλο υιοθετώντας αρχές όπως
η διαφάνεια και η λογοδοσία; Σε ποιο βαθµό αντιλαµβάνονται την έννοια της ευθύνης; Γιατί οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης φαίνεται να µην βρίσκονται
εξαρχής στο DNA των Μέσων και αποτελούν µια – πολλές φορές ακόµα και στείραστρατηγική διαχειριστική απόφαση στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τη χαµένη
τους αξιοπιστία; Αντιλαµβάνονται οι εµπλεκόµενοι στα Μέσα την ουσία µιας υπεύθυνης και βιώσιµης επιχειρηµατικής και πολιτιστικής κουλτούρας ή απλά ακολουθούν την παγκόσµια τάση και ατζέντα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χάνοντας όµως
το νόηµα της ευθύνης;
Στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνάς µας αναλύθηκε η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων. Δώσαµε τα βασικότερα χαρακτηριστικά της, όπως διαµορφώνονται από τα διεθνή παραδείγµατα εφαρµογής της, καθώς και ερευνητικά
αποτελέσµατα220. Στην ενότητα που ακολουθεί, προκειµένου να απαντήσουµε στα
ερωτήµατα που τέθηκαν, θα επιχειρήσουµε να δώσουµε ένα πλαίσιο, το οποίο αφού
χαρτογραφήσουµε, θα περιγράψουµε την κατάσταση της κοινωνικής υπευθυνότητας
των Μέσων, εστιάζοντας σε πρόσφατες θεωρίες και σε κύρια παραδείγµατα τόσο σε
διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Ο D. McQuail, στο βιβλίο του Media Accountability and freedom of publication221 αναφέρει αναλυτικά την έννοια της ευθύνης των Μέσων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ξεφεύγοντας από την ηθική και τη δεοντολογία. Η θεωρία της κοινωνικής ευθύνης των Μέσων έχει τις απαρχές της στην επιτροπή Hutchins, η οποία συστάθηκε το 1942 προκειµένου να δραστηριοποιηθεί για τον έλεγχο κατά των επικρίσεων που δεχόταν ο αµερικανικός Τύπος (κιτρινισµός, εµπορευµατοποίηση κτλ) εκείνη την εποχή. Απώτερος στόχος της ήταν να ελέγξει αν ο Τύπος των ΗΠΑ εκπλήρωνε τις ανάγκες της κοινωνίας. Το 1947, η εν λόγω επιτροπή καταρτίζει σχετική έκθεση µέσα στην οποία συµπεριλαµβάνεται η έννοιας της κοινωνικής ευθύνης του Τύ-
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Βλ. Κεφάλαιο 1 της παρούσας έρευνας, σελ.25 και εξής.
Βλ. D. McQuail, Media Accountability and freedom of publication, Oxford University Press, Oxford,
2003.
221
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που. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νέα αυτή προσέγγιση του ρόλου και της αποστολής των Μέσων απέναντι στο δηµόσιο συµφέρον είναι τα εξής222:
•

Ο υπεύθυνος Τύπος οφείλει να προσφέρει περιεκτική, πιστή, κατανοητή και
λεπτοµερή καταγραφή της επικαιρότητας

•

Ο υπεύθυνος Τύπος πρέπει να λειτουργεί ως δηµόσιος χώρος ανταλλαγής
σχολίων και κριτικών και ως φορέας δηµόσιας έκφρασης

•

Ο υπεύθυνος Τύπος οφείλει να περιλαµβάνει µια αντιπροσωπευτική εικόνα
των οµάδων που συνιστούν την κοινωνία

•

Ο υπεύθυνος Τύπος πρέπει να παρουσιάζει και να αποσαφηνίζει τους στόχους
και τις αξίες της κοινωνίας
Ο McQuail ορµώµενος από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη του τόσο

τις θεωρίες περί οικονοµικού χαρακτήρα των Μέσων και της πληροφορίας, όσο και
τις σύγχρονες θεωρήσεις περί κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και δηµόσιας
λογοδοσίας ορίζει την υπευθυνότητα ως «διαδικασία δηµόσιου ελέγχου, όπου οι δραστηριότητες των Μέσων έρχονται αντιµέτωπες µε τις θεσµικές προσδοκίες της κοινωνίας. Η υπευθυνότητα των Μέσων είναι οι εθελοντικές ή επιβαλλόµενες διαδικασίες διαµέσου των οποίων τα Μέσα ανταποκρίνονται έµµεσα ή άµεσα στην κοινωνία
όσον αφορά στην ποιότητα ή/ και στις επιπτώσεις της δηµοσιοποίησης, µε συγκεκριµένη αναφορά στο ζήτηµα του γενικού συµφέροντος223». Ο ορισµός του εµπεριέχει
αρκετά στοιχεία από τους ορισµούς που δίνονται για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη224. Σύµφωνα µε τον McQuail οι διαδικασίες υπευθυνότητας των Μέσων θα πρέπει
να διέπονται από τα εξής225:
•

Να προστατεύουν και να προωθούν την ελευθερία της έκφρασης

•

Να παρεµποδίζουν ή να περιορίζουν οποιαδήποτε βλάβη µπορεί να προέλθει
από τη δηµοσιοποίηση ενός θέµατος, τόσο για τους πολίτες όσο και για την
κοινωνία

•

Να προωθούν τις θετικές πλευρές της δηµοσιότητας και να µην είναι απλά περιοριστικές

222

Βλ. D, McQuail, Η θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, (µετάφραση Κ. Μεταξά),
Καστανιώτης, Αθήνα, 2003, σελ. 173 και εξής.
223
Ί.µ.
224
Βλ. Κεφάλαιο 1, σελ. 25 και εξής.
225
Βλ. D, McQuail, Η θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, (µετάφραση Κ. Μεταξά),
Καστανιώτης, Αθήνα, 2003, σελ. 173 και εξής.
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Ο McQuail διαχωρίζει επίσης την έννοια της ευθύνης των Μέσων από αυτήν
της υπευθυνότητας Μέσων ακολουθώντας παρόµοιες θεωρίες διαχωρισµού των εννοιών. Η ευθύνη έγκειται στις υποχρεώσεις και προσδοκίες που απευθύνονται στα
Μέσα ενώ η υπευθυνότητα σε διαδικασίες λογοδοσίας. Σύµφωνα µε τον Hodges226
«το ζήτηµα της ευθύνης είναι σε ποιες κοινωνικές ανάγκες θα έπρεπε να περιµένουµε
από τους δηµοσιογράφους και τα Μέσα να ανταποκριθούν», ενώ το ζήτηµα της υπευθυνότητας συνάδει µε τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία µπορεί να υποχρεώσει τα
Μέσα και τους δηµοσιογράφους να λογοδοτήσουν για τα προϊόντα τους.
Από το 2001 και εξής και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει την
Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκαλύπτονται διάφορα σκάνδαλα που πλήττουν το κύρος των Μέσων Ενηµέρωσης διεθνώς227. Το 2001, βλέπει το
φως της δηµοσιότητας µία από τις πρώτες έρευνες που αφορούν την κοινωνική Ευθύνη των Μέσων. Εικοσιπέντε οργανισµοί ενηµέρωσης αξιολογούνται από την εταιρεία
Oekom µε βάση κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια228 και τα αποτελέσµατα δεν
είναι και τόσο ενθαρρυντικά για τα Μέσα, κυρίως, στον τοµέα της περιβαλλοντικής
ευαισθησίας229.
Το 2002, η Sustainability εκδίδει το Good News and Bad.The Media, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, µια έρευνα που στόχο έχει
να µελετήσει το ρόλο των Μέσων στην ανάπτυξη της ατζέντας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και τις προκλήσεις του νέου αυτού παραδείγµατος για τα ίδια
τα Μέσα. Τα κυριότερα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας συνοψίζονται στα
εξής:

226

Βλ. L.W. Hodges «Defining Press Responsibility: a functional approach», όπως εµπεριέχεται στο
βιβλίο του D. Elliot (επιµέλεια), Responsible Journalism, Sage, London, 1986, σελ 13-31.
227
Κάποια από τα χαρακτηριστικά σκάνδαλα των Μέσων περιγράφονται γλαφυρά στο ντοκιµαντέρ του
Robert Greenwald µε τίτλο, «Outfoxed: Rupert Murdoch’s war on journalism» το οποίο αναφέρεται
κυρίως στο αµερικάνικο τηλεοπτικό κανάλι Fox. Ένα παράδειγµα αποτελεί η µονοµερής κάλυψη του
πολέµου στο Ιράν το 2003.
228
Βλ. Oekom Research, «Are they coming clean?», 2001.
229
Σύµφωνα µε την έρευνα της Oekom, ελάχιστες ήταν οι επιχειρήσεις Μέσων και Ψυχαγωγίας που
σκόραραν A και Β στην έρευνα, ενώ οι περισσότερες βαθµολογήθηκαν µε C τόσο στις περιβαλλοντικές, όσο και στις υπόλοιπες κοινωνικές τους επιδόσεις. Οι εταιρείες που µετείχαν στην έρευνα ήταν οι
εξής: Axel Springer Verlag (DE), Bertelsmann (DE), British Sky Broadcasting (UK), Carlton Communications (UK), Clear Channel Communications (US), EMI Group (UK), McGraw-Hill Companies
(US), Mediaset (IT), News Corp. (AU), Pearson (UK), ProSiebenSat.1 (DE), Reed Elsevier (UK),
Reuters (UK), Telewest Communications (UK), Thomson Corp. (CA), Time Warner (US), Vivendi
Universal (FR), VNU (NL), Walt Disney Company (US), Wolters Kluwer (NL), Comcast Corp. (US),
Lagardère Group (FR), RTL Group (LU), Singapore Press Holdings (SG), Viacom (US).
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o Τα Μέσα αποτελούν έναν από τους πιο ισχυρούς και ταυτόχρονα λιγότερο αξιόπιστους θεσµούς παγκοσµίως
o Τα Μέσα µπορούν να παίξουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη µετάβαση
προς την υπευθυνότητα
o Η παγκοσµιοποίηση παραµένει ένα από τα βασικά στοιχεία, και σε επίπεδο
κάλυψης, αλλά και σε επίπεδο πρόσκλησης του τοµέα των Μέσων
o Το ρεύµα της παγκοσµιοποίησης θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
o Τα Μέσα φαίνεται να µην µπορούν να ακολουθήσουν και να καλύψουν τα
σηµαντικά ζητήµατα της κοινωνίας
o Τα νέα Μέσα διαδραµατίζουν έναν καταλυτικό ρόλο
o Το µέλλον µπορεί να µας οδηγήσει σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις: κατάρρευση, ισχύουσα τάση, καινοτοµία
Έκτοτε ένας ικανοποιητικός αριθµός ερευνητικών οργανισµών επιχειρεί να
φωτίσει το ζήτηµα. Ανάµεσα σε αυτούς είναι και το Business in the Community, το
CSR Europe, το Forum for the Future, το Westminster CSR Media Forum . Παρ’ όλα
αυτά, στις περισσότερες έρευνες η συζήτηση µένει περισσότερο στον τρόπο που τα
Μέσα θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την εγκατάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον επιχειρηµατικό κόσµο, παρά στον τρόπο που τα ίδια
τα Μέσα θα µπορούσαν να την υιοθετήσουν ως νέο µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας προς αυτή την κατεύθυνση.
Στο σηµείο αυτό και πριν παρουσιάσουµε τα βασικά κείµενα στα οποία στηριζόµαστε για το θεωρητικό υπόβαθρο, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναφερθούµε
σε µια πολύ πρόσφατη έρευνα που είδε το φως της δηµοσιότητας και αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων για τους Βρετανικούς Οργανισµούς Ενηµέρωσης230. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγιο και απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις ραδιοτηλεόρασης, Τύπου και επικοινωνίας γενικότερα. Στόχος της είναι να
διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και να εξεταστούν οι πρακτικές που ακολουθούνται και παράλληλα να ελεγχθεί αν η υιοθέτηση της ΕΚΕ συνάδει µε συγκεκριµένα εταιρικά χαρακτη230

Βλ. A. Gulyas, «Corporate Social Responsibility in the British Media Industries: preliminary findings», Journal of Media, Culture and Society, τόµος 31, τεύχος 4, Sage, London, 2009, σελ. 657-668.
Στην έρευνα συµµετείχαν εκπρόσωποι από τη ραδιοτηλεόραση σε ποσοστό 27.6%, εκπρόσωποι από τα
έντυπα Μέσα σε ποσοστό 55.20% και εκπρόσωποι από τον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας σε ποσοστό 13.7%. Το µέγεθος των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν ποικίλε. 24.1% ήταν µεγάλες επιχειρήσεις
µε πάνω από 1000 εργαζόµενους, 20.6% ήταν µικροµεσαίες µε το πλήθος των υπαλλήλων να κυµαίνεται από 200-100, ενώ το 55.1% ήταν µικρές επιχειρήσεις µε λιγότερους από 100 υπαλλήλους.
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ριστικά. Όπως αποδεικνύει η έρευνα, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που ακολουθούνται για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις231, όπως
επίσης και οι πρακτικές που ακολουθούνται.
Δύο είναι όµως τα ερευνητικά κείµενα που ξεχωρίζουµε και αποτελούν βάση
για την ανάλυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων στην παρούσα µελέτη. Το 2004, το Media CSR Forum και η KPMG προσπαθούν, αρκετά επιτυχηµένα,
να αναδείξουν τα βασικά ζητήµατα για την ευθύνη των Μέσων. Την ίδια χρονιά η
Sustainability εκδίδει το Through the looking glass: Corporate Responsibility in the
Media and Entertainment Sector µε στόχο να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι
επιχειρήσεις των Μέσων ανταποκρίνονται στο αίτηµα για κοινωνική ευθύνη και προσφέρει το Media Manifesto, βασικό κείµενο για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας
της ευθύνης από τον µιντιακό κόσµο.
Σύµφωνα µε το KPMG Media CSR Forum τα ζητήµατα που διαµορφώνουν
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: σε
αυτά που είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις, σε αυτά που προέρχονται από την πάγια λειτουργία και αποστολή των Μέσων και σε αυτά που είναι µοναδικά για αυτόν
τον τοµέα.
Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε την υπεύθυνη
συµπεριφορά κάθε επιχείρησης απέναντι στους κοινωνικούς µετόχους. Τα Μέσα Ενηµέρωσης ως κοινωνικός θεσµός και συνάµα ως επιχειρήσεις αλλά και µε το διττό
ρόλο του κοινωνικού µετόχου (τα Μέσα Ενηµέρωσης αποτελούν σηµαντικούς κοινωνικούς µετόχους των εταιρειών, αλλά και αυτά µε τη σειρά τους, ως εταιρείες, έχουν
κοινωνικούς µετόχους), οφείλουν να ενισχύσουν και να προσαρµόσουν στη σύγχρονη
εποχή, τις ήδη υπάρχουσες ιστορικά και κοινωνικά ευθύνες τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Στη δεύτερη κατηγορία αναφέρονται ζητήµατα που αφορούν, κυρίως, στην
πληροφόρηση της κοινής γνώµης, στην ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας που προσφέρουν, στην εκπαίδευση, στα ατοµικά δικαιώµατα, στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε τα παραπάνω σε δύο βασικές υποκατηγορίες, προκειµένου να τις αναλύσουµε.
231

Σύµφωνα µε την έρευνα, οι κύριες αντιλήψεις που εκφράστηκαν για την ΕΚΕ των Μέσων ήταν οι
εξής: οι µισοί από τους ερωτώµενους θεωρούν την ΕΚΕ σηµαντικό συστατικό της λειτουργίας κάθε
επιχείρησης, το 37.9% την προσεγγίζει σαν κάτι επιπλέον και όχι τόσο απαραίτητο για τη λειτουργία
της επιχείρησης, ενώ ένα µικρό ποσοστό θεωρεί ότι η µοναδική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι η αύξηση του κέρδους.
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Η πρώτη αφορά, κυρίως, στην ποιότητα του προϊόντος/ υπηρεσίας που παράγουν τα Μέσα Ενηµέρωσης, είτε αναφερόµαστε στην πληροφόρηση/ ενηµέρωση, είτε
στην ψυχαγωγία, είτε στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των Μέσων. Μελετώντας τους
απολογισµούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δηµοσιογραφικών οργανισµών, όπως
είναι τα βρετανικά BBC και Sky, διαπιστώνουµε ότι πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της κοινωνικής τους υπευθυνότητας είναι να δηµιουργηθούν σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους αποδέκτες του δηµοσιογραφικού προϊόντος. Το κοινό, όχι ως µάζα, αλλά
ως µεµονωµένοι πολίτες, βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δράσεων των δύο αυτών
οργανισµών. Χαρακτηριστικά, στον απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
BBC για το 2003/04 αναφέρεται ότι κύριος στόχος του BBC είναι να εµπλουτίσει τις
ζωές των ανθρώπων µε προγράµµατα και υπηρεσίες που ενηµερώνουν, εκπαιδεύουν
και ψυχαγωγούν232. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, για τα περισσότερα Μέσα Ενηµέρωσης, σηµαίνει κυρίως προγράµµατα (ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρονικά) και έντυπα που µπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της κοινωνίας σε γενικότερο επίπεδο,
ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, βασισµένα στο αίσθηµα ευθύνης των Μέσων απέναντι στο κοινό τους, µε στόχο την κινητοποίηση της σκέψης των πολιτών/ καταναλωτών.
Η δεύτερη υποκατηγορία αναφέρεται στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζουν
τα Μέσα στην προάσπιση των ατοµικών δικαιωµάτων. Η προστασία των ατοµικών
δικαιωµάτων αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάτι που εκφράζεται ρητά στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη που εξέδωσε το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ατοµικά δικαιώµατα αποτελούν ένα πολύπλοκο ζήτηµα µε ηθικές, πολιτικές και νοµικές προεκτάσεις για όλες
τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, υπό την πίεση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οµάδων καταναλωτών όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη θέσπιση κανόνων συµπεριφοράς (Codes of Conduct), προκειµένου να διασφαλίσουν ζητήµατα,
όπως τα ατοµικά δικαιώµατα, τόσο των εργαζόµενων, όσο και των αποδεκτών των
προϊόντων/ υπηρεσιών τους. Λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της προάσπισης
των ατοµικών δικαιωµάτων, η οποία µάλιστα αποτελεί βασικό στοιχείο των περισσότερων κανόνων δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και το γεγονός ότι τα Μέσα
Ενηµέρωσης οφείλουν να αποκαλύπτουν την αλήθεια για χάρη του δηµόσιου συµφέ232

Ο Κοινωνικός Απολογισµός του BBC για το 2003/2004, όπως και όλοι οι µετέπειτα κοινωνικοί
απολογισµοί του Μέσου είναι διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα του BBC, www.bbc.co.uk. Ανακτήθηκε στις
29/07/2004.
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ροντος, αντιλαµβανόµαστε το ιδιαίτερο χαρακτήρα που προσλαµβάνει αυτή η προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, κατά τη διάρκεια της άσκησης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Οι εµπλεκόµενοι στα Μέσα Ενηµέρωσης αντιµετωπίζουν, ή
τουλάχιστον οφείλουν να αντιµετωπίζουν, καθηµερινά µε ιδιαίτερη προσοχή θέµατα
που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδοµένων, στην προσωπική υπόληψη,
στο δικαίωµα του ιδιωτικού χώρου, όταν αυτά έρχονται σε αντιπαράθεση µε το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον και την αποκάλυψη της αλήθειας.
Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφέρεται κυρίως σε ζητήµατα ελευθερίας της έκφρασης και ελευθεροτυπίας. Στη σύγχρονη εποχή η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας
των δηµοσιογραφικών οργανισµών είναι πραγµατικότητα. Το µονοπωλιακό αυτό περιβάλλον όχι µόνο προκαλεί την κρατική παρέµβαση, µε ποικίλους τρόπους, αλλά
δυσκολεύει ακόµα περισσότερο τα Μέσα Ενηµέρωσης να αποτελούν ελεύθερη αγορά
ιδεών. Από την άλλη πλευρά, οι εµπλεκόµενοι στα Μέσα, εξαιτίας της οικονοµικής
και πολιτικής διαπλοκής που επικρατεί, και δρώντας µέσα το υπάρχον ευέλικτο πλαίσιο της αυτορύθµισης, χρησιµοποιούν, όλο και περισσότερο, τις αρχές της ελευθερίας
της έκφρασης προκειµένου να συγκαλύψουν όχι και τόσο υπεύθυνες συµπεριφορές.
Τα Μέσα Ενηµέρωσης τυπικά είναι απαλλαγµένα από την υποχρέωση να λογοδοτούν
για τις πράξεις τους, επειδή αυτό έρχεται «θεωρητικά» σε αντίθεση µε το δικαίωµά
τους για ελεύθερη έκφραση. Η ανάγκη για επανακαθορισµό του ρυθµιστικού πλαισίου, το οποίο θα περιλαµβάνει δηµόσια λογοδοσία (accountability) των Μέσων Ενηµέρωσης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη προκειµένου να αποκατασταθούν τόσο η αρχή
της ελεύθερης έκφρασης, όσο και της κοινωνικής υπευθυνότητας των Μέσων.
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Ακόµη, το µανιφέστο της Sustainability θέτει ως κεντρικό άξονα το γεγονός
ότι «τα Μέσα πολλές φορές µένουν πίσω στο κοµµάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όχι µόνο επειδή έχουν λιγότερη άµεση επίδραση, αλλά κυρίως γιατί δεν είναι
σε θέση να κατανοήσουν αµέσως τη σηµασία της ευρύτερης, έµµεσης επίδρασής
τους».233 Η κοινωνική ευθύνη των Μέσων συνίσταται από τέσσερις αλληλένδετες
διαστάσεις: ανοιχτές και διάφανες επιχειρηµατικές πρακτικές, υπεύθυνη συµπεριφορά, σεβασµό στους κοινωνικούς µετόχους, ισχυρή απόδοση σε οικονοµικά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Οι συγγραφείς της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα Μέσα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης σε περιβαλλοντικά και άλλα κοινωνικά ζητήµατα. Παρ’ όλα αυτά δεν φαίνονται διαθέσιµα να κάνουν κάτι πέρα από αυτό και η
«προσπάθειά τους παραµένει περιορισµένη σε σχέση µε τις προκλήσεις»234, ενώ «αν
επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µια σηµαντική πρόοδο στο πεδίο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης έχουν ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουν», τόσο σε επίπεδο
κουλτούρας, όσο και σε επίπεδο διακυβέρνησης.

233

Βλ.Sustainability, Through the Looking Glass. Corporate Responsibility in the Media and Entertainment Sector, Sustainability, London, 2004.
234
Ί.µ.
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Τι σηµαίνει όµως υπεύθυνη επιχείρηση Μέσων; Το Media Manifesto που καταθέτουν οι εν λόγω µελετητές προτείνει: καινοτόµα δράση σε σηµαντικά ζητήµατα,
υπογράµµιση του αντίκτυπου, υιοθέτηση και διάχυση ηθικών αρχών, διαφάνεια στις
σχέσεις µε την πολιτική, τον επιχειρηµατικό κόσµο, πρόκληση συµµετοχής των κοινωνικών µετόχων, πειραµατισµό για την αναζήτηση του καλύτερου περιεχοµένου.
Αν συνδέσουµε και αντιπαραβάλλουµε τις δύο θεωρητικές προσεγγίσεις και
τις συγκεκριµένες αξίες που υιοθετούν, προκύπτουν τα εξής: η διαφάνεια απέναντι
στην πολιτική και επιχειρηµατική κοινότητα, αλλά και απέναντι στην κοινωνία των
πολιτών που υπαγορεύει το Through the Looking Glass σηµαίνει δηµιουργική ανεξαρτησία, αντικειµενικό και ισορροπηµένο προϊόν, όπως προτείνει το CSR Media
Forum. Η ηθική συµπεριφορά εκτείνεται από την ελευθερία της έκφρασης, την ποιότητα και τον πλουραλισµό, µέχρι την αντικειµενικότητα και τη συµµετοχή των πολιτών. Ο σεβασµός απέναντι στους κοινωνικούς µετόχους συνάδει µε τη δέσµευση και
τη συνεργασία, ενώ η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική δράση αυτόµατα
συνδέεται µε την έννοια της βιωσιµότητας.
3.2 Πρακτικές Εφαρµογές
Είδαµε πιο πάνω την εξέλιξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων,
όπως αυτή αποτυπώνεται στις θεωρίες και έρευνες. Τι γίνεται όµως στην πράξη; Οι
σύγχρονοι οργανισµοί ενηµέρωσης εφαρµόζουν τις αρχές της; Στο σηµείο αυτό δεν
θα επιχειρήσουµε µια ποιοτική ανάλυση του ερωτήµατος, αλλά θα παρουσιάσουµε τη
γενικότερη εικόνα, όπως αυτή σκιαγραφείται από ποσοτικές κυρίως έρευνες και πρακτικές εφαρµογές.
Έρευνα της KPMG το 2005235 δείχνει ότι περίπου το 1/3 των επιχειρήσεων
των Μέσων παγκοσµίως εκδίδουν κοινωνικούς απολογισµούς. Από την άλλη πλευρά, έρευνα που περιλαµβάνεται στο Through the looking glass: Corporate Responsibility in the Media and Entertainment Sector αποδεικνύει ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις έχουν ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουν προκειµένου να εφαρµόσουν ολοκληρωµένα τις πολιτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και, κυρίως, ότι υπάρχουν ακόµα ανοικτά ζητήµατα στη λειτουργία τους (π.χ. εξάρτηση από οικονοµικά

235

Βλ. KPMG και Πανεπιστήµιο του Amsterdam, «KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005» Global Sustainability Services, Amsterdam, 2005.
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συµφέροντα) που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και το παραγόµενο πρόγραµµα236.
Την αντίληψη αυτή φαίνεται να ενισχύουν και άλλα ευρήµατα όπως για παράδειγµα, το γεγονός ότι στον δείκτη Dow Jones Sustainability για το 2007 υπάρχουν
µόνο οχτώ επιχειρήσεις Μέσων, σε σύνολο 332 εταιρειών ή στο δείκτη Business ιn
the Community για το 2006 από τις 80 συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µόνο οι τέσσερεις ανήκουν στο χώρο των Μέσων237.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε, χωρίς να υπεισέλθουµε σε
ιδιαίτερες λεπτοµέρειες, χαρακτηριστικά παραδείγµατα οργανισµών ενηµέρωσης που
παρουσιάζουν µια πορεία στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα τελευταία χρόνια.
Το BBC από το 2003 εκδίδει κοινωνικούς απολογισµούς, ενώ έχει διακριθεί
σε διάφορους διαγωνισµούς και δείκτες238 για την προσφορά του στην κοινωνία και
το περιβάλλον. Το επίσης βρετανικό BSkyB εκδίδει τακτικά κοινωνικούς απολογισµούς239 , όπως και ο όµιλος EMI, η Vivendi Universal (από το 2002), η Guardian και
τελευταία ο όµιλος Time Warner. Ιδιαίτερη κοινωνική δράση φαίνεται να είχε αναπτύξει από νωρίς, ήδη από τη δεκαετία του ’90, το µουσικό κανάλι MTV µε καµπάνιες ευαισθητοποίησης των νέων για το περιβάλλον, το AIDS, τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στο Media CSR Forum240 συµµετέχουν εκτός από το BBC και το Sky, µεγάλες
επιχειρήσεις Μέσων, όπως το Reuters, η ITV, η Pearson, η United Business Media, η
Trinity Mirror και η WWP.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι το 2004 στη Βενεζουέλα ψηφίστηκε Νόµος για την Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων, ο οποίος προκάλεσε θετικές και
αρνητικές αντιδράσεις, αφού ορισµένοι τον θεώρησαν ένα απαραίτητο ρυθµιστικό
µέτρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των Μέσων και άλλοι έντονο κρατικό παρεµ236

Βλ.Sustainability, Through the Looking Glass. Corporate Responsibility in the Media and Entertainment Sector, Sustainability, London, 2004
237
Βλ. A. Gulyas, «Corporate Social Responsibility in the British Media Industries: preliminary findings», Journal of Media, Culture and Society, τόµος 31, τεύχος 4, Sage, London, 2009 σελ. 657-668
238
Για παράδειγµα το BBC µπήκε στην κατηγορία Platinum του Business in the Community’s CSR
Index για το 2008.
239
Παρά αυτή του τη δράση το BSkyB, ιδιοκτησίας του οµίλου Murdoch έχει δεχτεί κατηγορίες και
σχόλια ότι δεν εφαρµόζει ουσιαστικά την έννοια της ευθύνης, κυρίως όσον αφορά στις εργασιακές
σχέσεις.
240
Το Media CSR Forum ιδρύθηκε από 14 µεγάλες επιχειρήσεις Μέσων το 2001, ως απάντηση στην
κριτική που δεχόταν ο τοµέας της ενηµέρωσης και επικοινωνίας για την ατροφική τους σύνδεση µε
πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι στόχοι του είναι να αναπτύξει µια ευρύτερη γνώση για
το τι σηµαίνει ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις των Μέσων, να οριοθετήσει τις περιοχές προτεραιότητας, να
µοιραστεί καλές πρακτικές και να πραγµατοποιήσει κοινά έργα σε σηµαντικά ζητήµατα.
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βατισµό. Ο νόµος στόχο έχει, «να δηµιουργήσει µια δηµοκρατική ισορροπία ανάµεσα στα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των Μέσων , προκειµένου να
προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και να επεκτείνει την ανάπτυξη της κοινωνίας
των πολιτών, της δηµοκρατίας, της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της παιδείας, του πολιτισµού, της δηµόσιας υγείας καθώς και την εθνική ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας».241

3.3 Η ελληνική πραγµατικότητα
Στην Ελλάδα, το πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων, εµφανίζεται αργά και δεν παρουσιάζει σηµαντική εξέλιξη.
Το πρώτο ελληνικό έντυπο ευρείας κυκλοφορίας, που ασχολείται µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αρχικά σε επίπεδο σταθερής κάλυψης των θεµάτων, και
στη συνέχεια και σε επίπεδο παρέµβασης είναι η εφηµερίδα Καθηµερινή. Από το
2001 και µέχρι σήµερα η δηµοσιογράφος Χριστίνα Δαµουλιάνου ενηµερώνει το αναγνωστικό κοινό σε θέµατα που άπτονται της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, βοηθώντας το ελληνικό κοινό να κατανοήσει την έννοια και τις πρακτικές
της εφαρµογές. Αν λάβουµε υπόψη µας το γεγονός ότι η Καθηµερινή θεωρείται από
τις πιο αξιόπιστες και ποιοτικές ελληνικές εφηµερίδες, όσον αφορά στην ποικιλία και
στο περιεχόµενο της ύλης της, καθώς και το γεγονός ότι από πολύ νωρίς είχε εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέµατα περιβάλλοντος (έκδοση ένθετου ΟΙΚΟ), τότε
µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί τον πρώτο εκπρόσωπο των ελληνικών Μέσων που
πλησιάζει τις αρχές της υπεύθυνης συµπεριφοράς έστω και µε αρκετές ελλείψεις.
Το παράδειγµα της Καθηµερινής ακολουθεί πολύ αργότερα, το 2006, η νέα
τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Ο ραδιοτηλεοπτικός αυτός οργανισµός αποτελεί σήµερα το
Μέσο εκείνο που παρουσιάζει την πιο σταθερή πορεία σχετικά µε τις παρεµβάσεις
του για περιβαλλοντικά ζητήµατα242, ενώ παράλληλα δίνει έµφαση στην ποιότητα
των προγραµµάτων που εκπέµπει και στη συµµετοχή των πολιτών µε τη χρήση και
241

Ο νόµος αναλυτικά υπάρχει στο δικτυακό τόπο της κυβέρνησης της Βενεζουέλας
http://www.leyresorte.gob.ve/index.asp.
242
Ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία µε τοπικές αρχές, φορείς και πολίτες πρωτοστάτησε σε δενδροφυτεύσεις
περιοχών που είχαν καταστραφεί από πυρκαγιές αλλά και δίνοντας διάρκεια µε το πότισµα των περιοχών αυτών φροντίζοντας τα δενδρύλλια που είχαν φυτευτεί, ενισχύοντας την πυροπροστασία συγκεντρώνοντας χρήµατα και µε τα Παρατηρητήρια Πάρνηθας και Ηλείας. Επιπλέον, σηµαντική ήταν η
συµβολή του για την κινητοποίηση για τον Ασωπό ή για τον καθαρισµό διαφόρων περιοχών, όπως για
παράδειγµα στη Σαλαµίνα. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει ενηµερωτικές δράσεις µε έµφαση στο θέµα του
νερού.
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αξιοποίηση των νέων µέσων κοινωνικής δικτύωσης243. Βέβαια, στις προσπάθειες του
ΣΚΑΙ να καθιερωθεί ως περιβαλλοντικά υπεύθυνο Μέσο, ασκείται κριτική από άτοµα και οργανώσεις, που αντιπαρατίθενται σε πολιτικές του ιδιοκτήτη του σταθµού, οι
οποίες χαρακτηρίζονται από όχι και τόσο υπεύθυνες αποφάσεις και δράσεις στο ευρύτερο οικονοµικό και πολιτικό πεδίο.
Το 2007, η ΕΡΤ γίνεται ο πρώτος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος προχωρά στην έκδοση κοινωνικού απολογισµού περιγράφοντας τις κοινωνικές της δράσεις
για το διάστηµα 2005-2007. Επίσης, γίνεται το πρώτο Μέσο Ενηµέρωσης που εισέρχεται ως µέλος στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το παράδειγµα της ΕΡΤ ακολουθεί και η ΕΡΤ3 που το καλοκαίρι του 2008 εκδίδει και αυτή
το δικό της κοινωνικό απολογισµό. Σήµερα, ο όµιλος της ΕΡΤ, µέλος πλέον και του
Ελληνικού παραρτήµατος του Global Compact, τείνει να παρουσιάζει την πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι, όµως, ένας
πραγµατικά υπεύθυνος οργανισµός; Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τις δράσεις της ΕΡΤ στο συγκεκριµένο τοµέα αντιπαραβάλλοντάς
τις µε αυτές της βρετανικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, BBC.
Το καλοκαίρι του 2008, η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής
Εµβέλειας και οι τηλεοπτικοί σταθµοί Alpha, ΑΝΤΕΝΝΑ, Star Channel, Μακεδονία
TV και Τηλέτυπος Α.Ε. γίνονται µέλη του ΣΕΒ και υπογράφουν τη Χάρτα Δικαιωµάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων, που δανείζεται αρκετά στοιχεία από τις
βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης244.
Πέρα από τις πιο οργανωµένες προσπάθειες των ενηµερωτικών φορέων να εντάξουν στην εταιρική τους κουλτούρα πολιτικές της κοινωνικής υπευθυνότητας, από
το 2001 και µετά συναντάµε σποραδικές κινήσεις που αποτελούν πολύ µικρά δείγµατα δράσεων που θα µπορούσαν να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής
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Χαρακτηριστική ήταν η χρήση του YouTube για τη διοργάνωση debates µεταξύ πολιτικών εκπροσώπων και πολιτών στις εθνικές εκλογές του 2007.
244
Ο ΣΕΒ δηµιούργησε τη "Χάρτα Δικαιωµάτων και Υποχρεώσεων", η οποία ψηφίσθηκε στις 26
Μαΐου 2005 από τη Γενική του Συνέλευση. Η Χάρτα είναι µία δήλωση αξιών και πολιτικών µε τις οποίες αυτοδεσµεύονται οι επιχειρήσεις ως προς τις υποχρεώσεις τους, ενώ, παράλληλα, διεκδικούν τα
αναφαίρετα δικαιώµατά τους. Βασίζεται στους εξής παράγοντες επιχειρηµατικής ηθικής:
• Την έµφαση στα µακρόχρονα κέρδη, τα οποία προέρχονται από την αύξηση της παραγωγικότητας και την ορθολογική διαχείριση όλων των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπινων
• Την ακέραιη εφαρµογή όλων των νόµων και κανόνων που έχουν θεσπισθεί για τη λειτουργία
του υγιούς ανταγωνισµού και την αποδοχή των επιπτώσεων της ανυπακοής
• Την πίστη στην υποχρέωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας και την εφαρµογή
πολιτικών κοινωνικής ευθύνης
• Τη φροντίδα κάθε οργανισµού ώστε όλα τα µέλη του να διακατέχονται από το αίσθηµα της
προσωπικής ευθύνης.
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προσφοράς µιας επιχείρησης. Ο ΑΝΤ1 υποστηρίζει µεγάλα και µικρά αθλητικά γεγονότα, το ραδιόφωνο του Alpha συγκέντρωσε βιβλία για φυλακές ανηλίκων, ενώ ο ραδιοφωνικός σταθµός Δίεση διοργάνωσε συµβολική ποδηλατοδροµία για την προστασία του περιβάλλοντος.
Εκτός από τις συντονισµένες ή µη προσπάθειες των ελληνικών Μέσων Ενηµέρωσης να υιοθετήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το 2008 πραγµατοποιούνται ένα συνέδριο και µια έρευνα που για πρώτη φορά θίγουν παρόµοια ζητήµατα.
Τον Απρίλιο του 2008, ο ΣΕΒ διοργανώνει Ανοικτό Φόρουµ µε τίτλο: Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, δεοντολογία κέρδος και εξουσία245. Ο βασικός άξονας του συνεδρίου συνοψίζει τη µεγαλύτερη συζήτηση που πραγµατοποιείται και σε διεθνές επίπεδο για την ισορροπία του επιχειρηµατικού και κοινωνικού ρόλου των Μέσων Ενηµέρωσης και την αναζήτηση του νέου µοντέλου ρύθµισης και λειτουργίας που θα
την επιτρέψει και θα την καταστήσει βιώσιµη. Είναι η πρώτη φορά που κοινωνικοί
µέτοχοι από όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που εµπλέκονται µε τα Μέσα συζητούν και βάζουν στο τραπέζι θέµατα, όπως η διαφάνεια, η επιχειρηµατικότητα, η νέα
ατζέντα που διαµορφώνεται υπό το πρίσµα των συµµετοχικών Μέσων, η συµβατότητα της δεοντολογίας που υπαγορεύουν από τη µια οι νόµοι της αγοράς και από την
άλλη οι κανόνες ενηµέρωσης.
Στο Φόρουµ αυτό παρουσιάζονται επίσης και τα αποτελέσµατα της πρώτης
ελληνικής έρευνας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Πάντειο Πανεπιστήµιο246. Η παραγωγή αξιόπιστων ειδήσεων, η παραγωγή ποιοτικών εκποµπών/ρεπορτάζ, ο σεβασµός
των εργασιακών δικαιωµάτων, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και η
δηµοσιοποίηση υποθέσεων που σχετίζονται µε την κατάχρηση εξουσίας είναι τα πέντε ζητήµατα που διακρίθηκαν µε το πιο υψηλό ποσοστό ανάµεσα σε µια λίστα δεκατεσσάρων θεµάτων247, για τα οποία τα Μέσα Ενηµέρωσης θα έπρεπε να θεωρούνται
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Το Φόρουµ πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2008 και περιελάµβανε τις εξής θεµατικές ενότητες:
Ενηµέρωση, πληροφόρηση, παραπληροφόρηση και δηµοσιογραφική δεοντολογία», «Η Δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας δαιµονοποιεί και τα media», «Η πολιτική ως θέαµα και η τηλεόραση ως
διαµορφωτής της κοινής γνώµης» και «Οι νόµοι της Αγοράς και οι Κανόνες της Ενηµέρωσης».
246
Η έρευνα διεξήχθη στην Ελλάδα το Δεκέµβριο του 2007- Ιανουάριο 2008, σε δείγµα 1001 πολιτών.
Τα συνοπτικά πορίσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, www.instofcom.gr.
247
Οι παράµετροι που ελέγχτηκαν ήταν οι εξής: παραγωγή ποιοτικών εκποµπών/ ρεπορτάζ, παραγωγή
αξιόπιστων ειδήσεων, παροχή πεδίου διαλόγου και συζήτησης, παρακίνηση των πολιτών για ενεργή
συµµετοχή στα κοινά, αξιολόγηση και άσκηση κριτικής σε εκείνους που διαθέτουν εξουσία και ισχύ,
δηµοσιοποίηση υποθέσεων που σχετίζονται µε την κατάχρηση εξουσίας, αξιολόγηση και άσκηση κριτικής σε επιχειρήσεις και δηµόσιους φορείς, λογοδοσία και έκδοση κοινωνικών απολογισµών, υποστή-
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υπεύθυνα. Το 95.7% των Ελλήνων πιστεύει ότι το θέµα της υπευθυνότητας των Μέσων απέναντι στην κοινωνία είναι πολύ σηµαντικό στην εποχή µας, ενώ το 93.2%
υποστηρίζει ότι τα Μέσα θα έπρεπε να εκδίδουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
απολογισµούς στους οποίους να αναφέρουν τις αξίες, τις δεοντολογικές αρχές τους,
τις οικονοµικές πηγές τους, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο τους.
Εκτός από ζητήµατα γενικότερων απόψεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων στην Ελλάδα, η έρευνα αυτή παρέχει και ενδιαφέροντα στοιχεία, τα
οποία ενδεχοµένως δικαιολογούν τη δυσκολία που φαίνεται να παρουσιάζουν τα ελληνικά ΜΜΕ στην υιοθέτηση πιο υπεύθυνης κοινωνικής συµπεριφοράς. Το 92% των
συµµετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι υπάρχει στενή σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στα Μέσα Ενηµέρωσης και στην πολιτική εξουσία και αυτό φαίνεται από το
περιεχόµενο και την ποιότητα των προγραµµάτων, των ρεπορτάζ και των ειδήσεων,
ενώ το 92.5% πιστεύει ότι υπάρχει αντίστοιχη εξάρτηση και από τις διαφηµιστικές
εταιρείες και τους διαφηµιζόµενους. Ένα άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι
ότι σύµφωνα µε το 91% οι κυβερνήσεις διστάζουν να λάβουν και να εφαρµόσουν τα
αναγκαία ρυθµιστικά µέτρα ώστε τα ΜΜΕ να λειτουργούν µε διαφάνεια και υπευθυνότητα. Το 81.1% πιστεύει ότι οι δηµοσιογράφοι πιέζουν ελάχιστα τα ΜΜΕ για να
γίνουν πιο υπεύθυνα στη λειτουργία τους και στη παραγωγή των προγραµµάτων και
των ειδήσεων.
Η έρευνα παρουσιάστηκε και το 2009 µε παρόµοια αποτελέσµατα. Ένα από
τα ευρήµατα που διαφοροποιούνται ελάχιστα από την έρευνα του 2008 είναι αυτό
που αφορά στην εσωτερική ευθύνη των Μέσων και συγκεκριµένα στις εργασιακές
σχέσεις, καθώς περισσότεροι πολίτες υποστήριξαν ότι τα Μέσα πρέπει να είναι σωστοί εργοδότες.
Όπως γίνεται αντιληπτό από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των ελληνικών Μέσων Ενηµέρωσης βρίσκεται ακόµα σε πολύ αρχικό
στάδιο. Ενδεχοµένως, η πολιτική και οικονοµική διαπλοκή βάζουν φρένο στην αναδιάρθρωση του ρυθµιστικού και λειτουργικού πλαισίου που διέπει τους οργανισµούς
ενηµέρωσης, ενός πλαισίου το οποίο είναι ακόµα άναρχο, αν λάβουµε υπόψη µας τα
ανοικτά ζητήµατα όπως η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών ή ακόµα και η κατανοµή της κρατικής διαφήµισης.
ριξη φιλανθρωπικών και λοιπών κοινωνικών έργων, κάλυψη θεµάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής
ευθύνης, διαµόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας, να είναι σωστός εργοδότης, να σέβεται τα εργασιακά δικαιώµατα, να χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, να συµµετέχει σε περιβαλλοντικά προγράµµατα.
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3.4 Διαπιστώσεις και σκέψεις
Παρόλο που ο τοµέας των Μέσων έχει ξεκινήσει σταδιακά να στρέφεται σε
πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εντούτοις παραµένει σταθερό το ερώτηµα
κατά πόσο τα Μέσα είναι διατεθειµένα να αλλάξουν το παράδειγµα λειτουργίας και
οργάνωσής τους. Άλλωστε, όπως αναφέρεται σε έρευνα248, «το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ249 αποκάλυψε ότι τα υψηλά ιστάµενα στελέχη της βιοµηχανίας των
Μέσων αναγνωρίζουν τον πολύπλευρο ρόλο των Μέσων στην οικονοµία και στην
κοινωνία, αλλά και στην πολιτική και πολιτισµική δράση παγκοσµίως. Όµως, η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ακριβώς αυτά είναι τα ζητήµατα για τα οποία ο τοµέας της ενηµέρωσης δεν είναι καλά προετοιµασµένος».
Τα Μέσα, σήµερα, βρίσκονται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Από τη µία πλευρά χάνουν διαρκώς την αξιοπιστία τους απέναντι στην κοινή γνώµη και από την άλλη
φαίνεται να κερδίζουν διαρκώς οικονοµική δύναµη και πολιτική επιρροή. Η έννοια
της ευθύνης φαίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη και τα Μέσα καλούνται να αποφασίσουν αν
θα µπορέσουν να υιοθετήσουν ένα νέο µοντέλο λειτουργίας βασισµένο στις αρχές της
ευθύνης και της λογοδοσίας προκειµένου να ανακτήσουν την κοινωνική τους αποδοχή, αλλά παράλληλα να παραµείνουν ενεργά στο νέο πλαίσιο της οικονοµίας.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα βήµα προς αυτή την αλλαγή εάν
προσαρµοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Μέσων και λάβει υπόψη και τις
σύγχρονες εξελίξεις (π.χ. ανάπτυξη Μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Όµως, οι φορείς
ενηµέρωσης «έχουν ιδιαίτερο ψυχολογικό και πνευµατικό αντίκτυπο. Αυτοί διαµορφώνουν την κοινή γνώµη και συντελούν στη δηµιουργία του πλαισίου για το δηµόσιο
διάλογο. Τα Μέσα είναι αυτό που διαβάζουµε, ακούµε και βλέπουµε. Παράλληλα,
εξαιτίας της στενής τους σχέσης µε τη διαφήµιση, τα Μέσα έχουν µια ιδιαίτερη επίδραση στις αποφάσεις που λαµβάνουµε, στα προϊόντα που αγοράζουµε, στις καθηµερινές µας επιλογές250». Η ευθύνη των Μέσων είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, σύνθετο
και πολύπλευρο και δεν εξαντλείται στην υιοθέτηση µιας καµπάνιας για την προστασία του περιβάλλοντος ή στην υποστήριξη µιας φιλανθρωπικής δράσης. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών υπεύθυνης συµπεριφοράς εξαρτάται από τη δέσµευση
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Βλ. Sustainability, Through the Looking Glass. Corporate Responsibility in the Media and Entertainment Sector, Sustainability, London, 2004, σελ. 11.
249
Βλ. World Economic Forum, Media and Entertainment Industry Monitor, WEF, 2003.
250
Βλ. Sustainability, Through the Looking Glass. Corporate Responsibility in the Media and Entertainment Sector, Sustainability, London, 2004, σελ. 3.
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των ίδιων των οργανισµών και τη διαµόρφωση νέας εταιρικής κουλτούρας που θα
βασίζεται στις αρχές της ευθύνης και της λογοδοσίας.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να παραθέσουµε στο σηµείο αυτό ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την πολύπλοκη σχέση των Μέσων µε την έννοια της ευθύνης.
Γιατί οι έννοιες της λογοδοσίας και της διαφάνειας, της συµµετοχής και του διαλόγου
φαίνεται να µην υπάρχουν εξαρχής στο λειτουργικό µοντέλο των παραδοσιακών Μέσων;
Η πλειοψηφία των κοινωνικών µελετητών και των θεωρητικών της επικοινωνίας µιλά για τη δηµόσια σφαίρα των Μέσων, τις κοινωνικές ευθύνες που φέρουν ιστορικά, την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. Αν εξετάσουµε όµως λίγο πιο
προσεκτικά τις πρακτικές των σύγχρονων Μέσων, γεννιέται το ερώτηµα αν οι δηµοσιογραφικοί οργανισµοί είναι ανοιχτοί σε ουσιαστικές αλλαγές στο λειτουργικό τους
µοντέλο ή απλά ακολουθούν τυφλά µια σειρά από αρχές που υπαγορεύει η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, χάνοντας όµως στην πραγµατικότητα το νόηµα της ευθύνης.
Ποια είναι τα σηµεία εκείνα που φαίνεται να αποτελούν τον σπασµένο σύνδεσµο ανάµεσα στα Μέσα και την κοινωνική τους ευθύνη; Ένα από τα πρώτα σηµεία
είναι το σύγχρονο επιχειρηµατικό µοντέλο, όσον αφορά σε δύο βασικές παραµέτρους:
Στην αδυναµία υποστήριξης ενός ποιοτικού περιεχοµένου και στην ταυτόχρονη αναζήτηση πόρων από άλλες πηγές, και στην αυστηρή ιεραρχική δοµή και το εργασιακό
περιβάλλον που διαµορφώνουν. Επιπλέον, οι εργασιακές σχέσεις είναι ένα από τα
θέµατα που έρχονται συχνά στο προσκήνιο, όταν αναφερόµαστε στην ευθύνη οποιουδήποτε οργανισµού. Οι συνθήκες εργασίας των απασχολούµενων στα Μέσα
εγείρουν σήµερα αρκετά ερωτήµατα. Με δεδοµένο ότι οι επιχειρήσεις των Μέσων
βασίζονται σε µια αυστηρή ιεραρχία, µερικές φορές ακόµα και σε οµάδες- ελίτ, όσον
αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έχουν καθιερώσει πολύ σφιχτές περιγραφές εργασιακών θέσεων, σε συνδυασµό µε το αβέβαιο εργασιακό καθεστώς για
χιλιάδες εργαζόµενους ο διάλογος για την υπεύθυνη συµπεριφορά της επιχείρησης
ανοίγει πολύ και επεκτείνεται σε θέµατα που πολλές φορές θεωρούνται ακόµα και
ταµπού. Η ύπαρξη αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης και ανέλιξης του προσωπικού, η απαγόρευση της «µαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας, η κατοχύρωση όλων
των εργασιακών δικαιωµάτων για όλους είναι µερικά από τα ζητήµατα που τίθενται
στο τραπέζι.
Όσον αφορά στην αδυναµία υποστήριξης ποιοτικού περιεχοµένου, αυτό ίσως
αποτελεί το πρώτο δείγµα για την αξιολόγηση ενός ενηµερωτικού οργανισµού ως υ114

πεύθυνου ή όχι. Τα Μέσα σήµερα δείχνουν µια απροθυµία στην εύρεση καινοτόµων
τρόπων εξισορρόπησης του ποιοτικού περιεχοµένου µε τη βιωσιµότητα και φαίνεται
να έχουν ταυτίσει το κέρδος µε παραγωγή, συνήθως, χαµηλού επιπέδου προϊόντος.
Όµως, οι πολίτες δείχνουν καθηµερινά ότι επιζητούν µια αλλαγή στη συγκεκριµένη
πρακτική. Επιπλέον, ερωτήµατα τίθενται και γύρω από τις οµάδες που αποφασίζουν
για το παραγόµενο περιεχόµενο. Η πολυφωνία και η προγραµµατική ποικιλοµορφία,
στις οποίες ο καθένας θα βρίσκει αυτό που τον ικανοποιεί και θα υπάρχει χώρος για
όλες τις φωνές µπορεί να αποτελέσουν παραµέτρους ποιότητας και το άνοιγµα του
διαλόγου µε όλους τους κοινωνικούς µετόχους για τη συµµετοχή στη διαµόρφωση
των παραγόµενων πληροφοριών και να αποτελέσει προϋπόθεση για την επίτευξή της.
Το επόµενο σηµείο στο οποίο θα θέλαµε να αναφερθούµε αφορά στην έννοια
της λογοδοσίας. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι µηχανισµοί ελέγχου και λογοδοσίας από την πλευρά των Μέσων Ενηµέρωσης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελαστικοί,
πολλές φορές ακόµα και ανύπαρκτοι. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε αυτόµατη ακύρωση της οποιασδήποτε επίφασης κοινωνικής ευθύνης, αφού η λογοδοσία και ο ανοιχτός διάλογος µεταξύ των κοινωνικών µετόχων αποτελούν βασικά συστατικά της.
Ένα επιπλέον σηµείο συζήτησης αποτελεί και το στοιχείο της διαφάνειας, κάτι για το οποίο τα περισσότερα Μέσα Ενηµέρωσης δεν φηµίζονται ιδιαίτερα. Η διαφάνεια αποτελεί και αυτή απαραίτητο παράγοντα στη διαµόρφωση ενός πραγµατικά
υπεύθυνου προφίλ και έρχεται να συµπληρώσει την έννοια της λογοδοσίας. Διαφάνεια σηµαίνει, είµαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε έλεγχο και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει, να παρέµβει και να ανοίξει διάλογο για τις αποφάσεις και πρακτικές που ακολουθώ. Η πλειοψηφία των Μέσων Ενηµέρωσης τείνει να ακολουθεί
µια τακτική «κρυψίνοιας», κυρίως όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στις
επιχειρηµατικές αποφάσεις και γενικότερα στην εσωτερική δοµή και λειτουργία τους.
Τι σηµαίνει λοιπόν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις επιχειρήσεις των Μέσων; Είναι ένα ακόµα «εργαλείο» δηµοσίων σχέσεων που τις βοηθά να χτίσουν εταιρική φήµη και να αντισταθµίσουν την µάλλον αρνητική εικόνα που έχουν διαµορφώσει τα τελευταία χρόνια απέναντι στην κοινή γνώµη; Είναι µήπως ένας ήπιος εξαναγκασµός να ακολουθήσουν τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς και να
παραµείνουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις; Ή µήπως είναι ένας διαφορετικός όρος πιο
εκσυγχρονισµένος, για να αποκαλούν τους κώδικες δεοντολογίας που ήδη υπάρχουν,
χωρίς να προβαίνουν σε ουσιαστικές αλλαγές; Υπάρχει κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης στα σύγχρονα Μέσα; Και αν ναι, αλλάζει κάτι στην πραγµατικότητα;
115

Η αλήθεια είναι ότι λίγα είναι εκείνα τα Μέσα που φαίνεται να αντιλαµβάνονται µε πληρότητα την έννοια της κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί
σήµερα και είναι σε θέση να προβούν σε στρατηγικές αποφάσεις και αλλαγές. Τι είναι αυτό που τα εµποδίζει, όµως, να κατανοήσουν και να τολµήσουν τις απαιτούµενες
αλλαγές; Η διαµόρφωση ενός ισχυρού ιδεολογικού υπόβαθρου σε συνδυασµό µε την
παγίωση συγκεκριµένων στερεοτύπων γύρω από τη φύση και τη λειτουργία των Μέσων φαίνεται να τα κρατά µακριά από την απόφαση για ουσιαστική αλλαγή παραδείγµατος.
Τα Μέσα Ενηµέρωσης έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις της κοινής γνώµης
ως η Τέταρτη Εξουσία, ένας τοµέας ο οποίος καθήκον έχει να ελέγχει και να ενηµερώνει. Ο ρόλος τους αυτός αυτοµάτως τους δίνει µια επίφαση εξουσίας και µια δυνατότητα αποποίησης κάθε ελέγχου και παρέµβασης στη δράση και τις αποφάσεις τους,
δεδοµένης και της πολύτιµης αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Θα µπορούσαµε να
πούµε, κάνοντας έναν παραλληλισµό, ότι τα Μέσα και οι εκπρόσωποί τους µε τα
χρόνια «αγιοποιήθηκαν», κατά κάποιο τρόπο, και απέκτησαν κάτι σαν το «αλάθητο
του Πάπα» ή έγιναν οι Ινδικές «ιερές αγελάδες» µε πολλαπλά δικαιώµατα και εξουσίες, αλλά χωρίς να µπορεί κανείς να τα αγγίξει και να απαιτήσει από αυτά λόγο για τις
πράξεις τους. Παραφράζοντας τον συγγραφέα Φερνάντο Σαβατέρ, «µας αρέσει να
πιστεύουµε ότι τα Μέσα (οι πολιτικοί αναφέρει ο συγγραφέας) έχουν υπεράνθρωπες
δυνάµεις και µετά δεν τους συγχωρούµε την αναπόφευκτη απογοήτευση που µας
προκαλούν. Αν εξαρχής τους εµπιστευόµασταν λιγότερο, δεν θα χρειαζόταν αργότερα
να µάθουµε να είµαστε τόσο δύσπιστοι µαζί τους».251

3.5 Δύο διαφορετικές οπτικές: ΕΡΤ και BBC
Τεκµηριώνοντας και πρακτικά τους παραπάνω προβληµατισµούς και θέλοντας να δούµε δύο παραδείγµατα αντίληψης και εφαρµογής της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης από σύγχρονους οργανισµούς ενηµέρωσης επιλέγουµε να παρουσιάσουµε περιπτώσεις από τη βρετανική και ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Από τη µια
πλευρά έχουµε το BBC, το οποίο θεωρείται πρωτοπόρο στην εφαρµογή πρακτικών
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και από την άλλη την ΕΡΤ, η οποία αποτελεί το πρώ251

Βλ.Φ. Σαβατέρ, Μιλώντας στο γιο µου για την ηθική και την ελευθερία, (µετάφραση Α. Δηµητρούκα),
Πατάκης, Αθήνα, 2009, σελ. 57.
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το ελληνικό Μέσο, το οποίο εξέδωσε κοινωνικό απολογισµό και έγινε µέλος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ. Οι δύο αυτοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παρουσιάζουν
κοινά στοιχεία και αρκετές διαφορές. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρ’ όλα αυτά να
δούµε πώς προσεγγίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πόσο απέχουν ή όχι
µεταξύ τους αυτές οι προσεγγίσεις.
3.5.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση
Πριν περάσουµε όµως στην αναλυτική παρουσίαση των δύο παραδειγµάτων
θα ήταν χρήσιµο να θέσουµε ορισµένα ερωτήµατα σχετικά µε το πλαίσιο λειτουργίας
των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων παγκοσµίως, προκειµένου να έχουµε την ευρύτερη
εικόνα του µοντέλου που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια, καθώς και της σχέσης
που έχει αναπτυχθεί µε την κοινωνική ευθύνη λόγω της «δηµόσιας αποστολής τους».
Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ένα διάλογο µε τη συµµετοχή πολλαπλών κοινωνικών µετόχων µε στόχο τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου αλλά και του
επιχειρηµατικού µοντέλου των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων ενόψει των εξελίξεων
στο πεδίο της αγοράς και της τεχνολογίας. Ποιος είναι ο ρόλος των σύγχρονων δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων; Είναι το προϊόν τους ανταγωνιστικό; Ποιοι είναι οι περιορισµοί που συναντούν στην ανάπτυξη του λειτουργικού τους πλαισίου; Πώς θα ενδυναµωθεί η «δηµόσια αποστολή» τους; Συµβαδίζουν µε τις οικονοµικές και κοινωνικές
απαιτήσεις; Είναι το επιχειρηµατικό τους µοντέλο βιώσιµο; Πώς θα διασφαλιστεί η
ισορροπηµένη λειτουργία των δηµόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοράσεων στο νέο
οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον και εν µέσω κρίσης;
Είναι αλήθεια ότι η δηµόσια ραδιοτηλεόραση έχει ταυτιστεί µε πληθώρα κοινωνικών ευθυνών που ξεκινούν από την ποιότητα της ενηµέρωσης και φτάνουν µέχρι
τη διασφάλιση της πολυµορφίας και του πλουραλισµού. Παράλληλα, όµως, έχει ταυτιστεί και µε µια σχέση στενής εξάρτησης από το κράτος και τις πολιτικές ηγεσίες,
καθώς στις περισσότερες χώρες οι δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υπάγονται,
χρηµατοδοτούνται και ελέγχονται από το κράτος. Οι δύο αυτές αντιλήψεις έχουν δηµιουργήσει και σε αυτή την περίπτωση µια σειρά παγιωµένων στερεοτύπων και ερωτηµάτων που αφορούν τόσο στη λειτουργία των δηµόσιων Μέσων Ενηµέρωσης, όσο
και στην αντίληψη της κοινής γνώµης.
•

Μπορεί µια δηµόσια ραδιοτηλεόραση να συµβιβάσει το ρόλο της για πλουραλισµό, ποιότητα στην ψυχαγωγία και την ενηµέρωση, ανεξαρτησία µε την πα117

ραγωγή ανταγωνιστικού προϊόντος; Πολλοί είναι εκείνοι που στο άκουσµα
δηµόσιο ή κρατικό κανάλι σκέφτονται αµέσως εκποµπές τις περισσότερες φορές χαµηλού κόστους και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά όµως αν
ανατρέξουµε στο πρόγραµµα της γαλλικής ή της βρετανικής δηµόσιας τηλεόρασης θα ανακαλύψουµε παραγωγές οι οποίες πραγµατικά συνεισφέρουν
στην προώθηση της ενηµέρωσης και του παγκόσµιου πολιτισµού.
•

Ποιος είναι εκείνος που καθορίζει ποια είναι η δηµόσια αποστολή κάθε ραδιοτηλεόρασης; Πέρα από τη γενική επιταγή που δείχνει προς την κατεύθυνση
της ποιοτικής ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο
που ουσιαστικά χρηµατοδοτείται, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, απευθείας από τους πολίτες, µήπως θα έπρεπε να διαµορφώνει το πρόγραµµα και
το γενικότερο ρόλο της βάσει των πραγµατικών απαιτήσεων της κοινωνίας
των πολιτών; Μήπως οι πολίτες θα έπρεπε να είχαν πιο ενεργή συµµετοχή στο
διάλογο για τις δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις;

•

Το επιχειρηµατικό µοντέλο τους βασίζεται κυρίως στην άµεση ή έµµεση χρηµατοδότηση από τους πολίτες (ανταποδοτικό τέλος, φορολογία κτλ), καθώς
και στις διαφηµίσεις. Πόσο βιώσιµο είναι αυτό το µοντέλο; Πώς πρέπει, αν
πρέπει να κατανέµεται ο διαφηµιστικός χρόνος στις δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις; Μήπως από τη στιγµή που µπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης διαφηµιστικών εσόδων, ενισχύεται ο οικονοµικός τους χαρακτήρας έναντι του δηµόσιου;

•

Πόσο ικανοποιηµένοι είναι οι πολίτες από την επένδυση των εσόδων των δηµοσίων ραδιοτηλεοράσεων;

•

Πώς αξιολογείται και από ποιους η προσφορά της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης; Πόσο συνδεδεµένη είναι µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία; Πόσο διαφανές είναι το ιεραρχικό της µοντέλο;

•

Είναι όλες οι δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις βασισµένες στην ανάπτυξη ενός πελατειακού συστήµατος σχέσεων;

•

Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι σε αντίθεση µε οτιδήποτε ιδιωτικό, οτιδήποτε δηµόσιο οφείλει να υιοθετεί αυτόµατα την έννοια της ευθύνης και
της λογοδοσίας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Πόσο αληθές είναι αυτό;
Πώς διαµορφώνεται η αντίληψη για την ευθύνη στους κόλπους των δηµόσιων
Μέσων;
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Είναι αλήθεια ότι για πολλούς η δηµόσια ραδιοτηλεόραση αποτελούσε και
ακόµα αποτελεί την ευκαιρία εξυγίανσης όλου του µιντιακού περιβάλλοντος υπό την
προϋπόθεση της ανάπτυξης ενός υγιούς επιχειρηµατικού και λειτουργικού µοντέλου
απογαλακτισµένου από τις εξουσιαστικές και πολιτικές αρχές και προσανατολισµένου στην ανάπτυξη ποιοτικού προγράµµατος, που να αντανακλά τα ενδιαφέροντα των
πολιτών. Όµως, στην πραγµατικότητα, η πλειοψηφία της κοινής γνώµης απαξιώνει τα
δηµόσια Μέσα Ενηµέρωσης θεωρώντας τα εξαρτηµένα και πολιτικά ελεγχόµενα. Η
υιοθέτηση αρχών κοινωνικής υπευθυνότητας και από τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση
µπορεί να αποτελεί αφενός και πάλι µια προσπάθεια ανάκτησης της κοινωνικής της
νοµιµοποίησης και αφετέρου, σε ορισµένες περιπτώσεις, στρατηγική απόφαση και
προσαρµογή της δηµόσιας αποστολής της στις νέες απαιτήσεις της οικονοµίας και
της κοινωνίας.
3.6 Η περίπτωση της ΕΡΤ
«Στην ΕΡΤ έχουµε αποφασίσει ότι οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης δεν αποτελούν έναν προσωρινό ελιγµό καλύτερο δηµοσίων σχέσεων, αλλά αντίθετα ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα δράσεων µε συνεχή εµπλουτισµό και στρατηγική διάσταση
προς το µέλλον», αναφέρει στην εισαγωγή του Κοινωνικού Απολογισµού 2008 ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΡΤ Χρήστος Παναγόπουλος. Είναι πράγµατι έτσι; Ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει κατανοήσει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και είναι πρόθυµος να αλλάξει το λειτουργικό του µοντέλο; Για ποιο λόγο επέλεξε να υιοθετήσει ένα πιο υπεύθυνο κοινωνικό προφίλ; Αυτή η απόφαση έχει καταφέρει να απαντήσει στα ζητήµατα που εγείρονται όλα αυτά τα
χρόνια γύρω από τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης;
Προκειµένου να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα είναι σκόπιµο να
παρουσιάσουµε συνοπτικά αφενός τη δοµή και την οργάνωση της ΕΡΤ, την εταιρική
της φιλοσοφία, το ελεγκτικό της πλαίσιο και αφετέρου την ιδιότυπη σχέση που έχει
διαµορφωθεί ιστορικά και κοινωνικά µε την ελληνική πολιτική πραγµατικότητα. Στόχος µας δεν είναι βέβαια η λεπτοµερής περιγραφή του λειτουργικού µοντέλου της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά η σκιαγράφηση της ευρύτερης εικόνας που
περιβάλλει τον οργανισµό για να είµαστε σε θέση να θέσουµε τα ζητήµατα που εγείρονται και να επιχειρήσουµε να τα αναλύσουµε.
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3.6.1 Δοµή και Οργάνωση
Η ΕΡΤ αποτελεί το δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της ελληνικής επικράτειας και σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο (1730/87) και τις διατάξεις του Συντάγµατος αποστολή της είναι η οργάνωση, η εκµετάλλευση και η ανάπτυξη της Δηµόσιας
Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας και µέσω αυτού τη συµβολή της στην ενηµέρωση,
µόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού252. Σήµερα διαθέτει δύο τηλεοπτικούς
σταθµούς επίγειας εκποµπής και εθνικής εµβέλειας (ΝΕΤ, ΕΤ1), έναν τηλεοπτικό
σταθµό σχεδόν πανελλαδικής εµβέλειας µε περιφερειακή διάσταση (ΕΤ3), ένα διεθνές δορυφορικό τηλεοπτικό πρόγραµµα (ERT World), τέσσερα ψηφιακά τηλεοπτικά
κανάλια, δύο περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθµούς σε Πάτρα και Ηράκλειο, έξι
ραδιοφωνικά προγράµµατα µε έδρα την Αθήνα και δύο µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, δύο
διεθνή ραδιοφωνικά προγράµµατα για τον απόδηµο ελληνισµό, δεκαεννέα περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, ένα δίκτυο διεθνούς εκποµπής της ΕΡΑ στα Μεσαία, το ενηµερωτικό portal ertonline.gr, το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση, δύο µουσικά
σύνολα και µια χορωδία.
Η ΕΡΤ διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο πενταετούς θητείας
στο οποίο προΐσταται ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύµβουλος, ο οποίος διορίζεται απευθείας από το Κοινοβούλιο και λογοδοτεί στον αρµόδιο Υπουργό για θέµατα Τύπου και Μέσων Ενηµέρωσης253. Στο Μετοχικό Συµβούλιο της ΕΡΤ µετέχουν
εκπρόσωποι από το Υπουργείο που την εποπτεύει (παλαιότερα από το Υπουργείο
Προεδρίας, αργότερα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, στη συνέχεια από το Υπουργείο Επικρατείας και από το Υπουργείο Εσωτερικών και σήµερα από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού), και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση
του στρατηγικού σχεδίου δράσης, του γενικότερου προγραµµατισµού και δράσεων
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης καθώς και της διοίκησής της διασφαλίζοντας την υλοποίηση των στόχων της, όπως αυτοί ορίζονται από τον ιδρυτικό της νόµο. Την υπόλοιπη ιεραρχική δοµή της ΕΡΤ αποτελούν οι Εντεταλµένοι Σύµβουλοι του Προέ252

Ο ιδρυτικός Νόµος της ΕΡΤ καθώς και συµπληρωµατικά κείµενα που ορίζουν την αποστολή της
βρίσκονται διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης www.ert.gr.
253
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής πραγµατοποιήθηκαν εθνικές εκλογές και αλλαγή
κυβέρνησης. Η ΕΡΤ πέρασε στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, ενώ κατά
τη διάρκεια της προηγούµενης κυβέρνησης υπαγόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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δρου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάµενοι των γενικών διευθύνσεων και των λοιπών τµηµάτων και στη συνέχεια το υπόλοιπο εργατικό δυναµικό, το οποίο σήµερα
αποτελείται από µόνιµους υπαλλήλους, υπαλλήλους µε συµβάσεις αορίστου χρόνου,
υπαλλήλους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και υπαλλήλους µε συµβάσεις έργου.
Όπως διαπιστώνουµε, η ΕΡΤ αποτελεί ένα παραδοσιακό οργανισµό που βασίζεται σε αυστηρές ιεραρχίες, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και αρκετές ιδιοµορφίες
όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς. Ο Πρόεδρος του ΔΣ διορίζεται στην πραγµατικότητα από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ στο Διοικητικό Συµβούλιο µετέχουν αρκετοί εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας254. Αυτό το σχήµα προκαλεί έναν αυτόµατο
συνειρµό για τη σχέση εξάρτησης που έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και την κυβέρνηση, µια σχέση που σίγουρα έχει επηρεάσει την αντίληψη
της κοινής γνώµης για το παραγόµενο πρόγραµµα αλλά και τις λειτουργικές διαδικασίες της ΕΡΤ, και πολλές φορές αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη ενός νέου υγιούς
και ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας της. Από την άλλη πλευρά, αρκετές ιδιοτυπίες φαίνεται να παρουσιάζει και το σύστηµα στελέχωσης, αξιολόγησης, µισθολογίας, και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναµικού της ΕΡΤ. Οι αδιαφανείς τρόποι πρόσληψης προσωπικού, βασισµένοι, ίσως και τις περισσότερες φορές, σε µια πελατειακή
σχέση, καθώς και η προέκταση αυτής της αδιαφάνειας στη µισθολογική κατάταξη και
εξέλιξη είναι ένα από τα κύρια ζητήµατα τα οποία απαιτούν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισµό. Επιπλέον, οι συµβάσεις έργου δίνουν τη δυνατότητα µιας µόνιµης ανακύκλωσης προσωπικού, ενώ ελάχιστες είναι οι προοπτικές ανόδου των νεότερων
υπαλλήλων. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι οι Γενικοί Διευθυντές και οι Προϊστάµενοι των τµηµάτων να έχουν λιγότερα τυπικά προσόντα σε σχέση µε υφιστάµενους
συµβασιούχους. Δίπλα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η γραφειοκρατία, η οποία ακολουθείται σχεδόν πάντα αυστηρά στις λειτουργικές διαδικασίες της ΕΡΤ καθιστώντας την υλοποίηση αποφάσεων και πρακτικών ιδιαίτερα δύσκολες και χρονοβόρες.
Με βάση τα παραπάνω σκιαγραφείται ένας ιδιαίτερα κρατικοδίαιτος οργανισµός, µε αυστηρή ιεραρχία και δυσµορφία στο εργασιακό καθεστώς. Όπως επισηµαίνει και ο Αντώνης Μακρυδηµήτρης, «Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση παρέµεινε πάντα
αποκλειστικό προνόµιο των εκάστοτε κυβερνώντων για να την διοικούν κατά το δο254

Στο Μετοχικό Συµβούλιο της ΕΡΤ µετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο που την εποπτεύει (παλαιότερα από το Υπουργείο Προεδρίας, αργότερα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, στη συνέχεια
από το Υπουργείο Επικρατείας και σήµερα από το Υπουργείο Εσωτερικών), και από το Υπουργείο
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.
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κούν και το συµφέρον, µε διορισµούς και ανακλήσεις των ιθυνόντων, µε άµεσες παρεµβάσεις στα προγράµµατα, που όχι σπάνια δίνουν την εικόνα δελτίων κυβερνητικής προπαγάνδας, µε την οικονοµική και δηµοσιονοµική εξάρτηση, µε τη στελεχιακή
υποταγή και την εκµετάλλευση255».
3.6.2 Φιλοσοφία και αξίες
Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο, αποστολή της ΕΡΤ είναι η οργάνωση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς και η
συµβολή της µε τα µέσα αυτά: α) στην ενηµέρωση, β) στη µόρφωση και γ) στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Την αποστολή αυτή πλαισιώνουν και επεκτείνουν αξίες
πέρα από τις υποχρεώσεις που της υπαγορεύει ο νόµος. Όπως αναφέρεται και στους
δύο Κοινωνικούς Απολογισµούς η ΕΡΤ «αναγνωρίζοντας τον κρίσιµο ρόλο της ως
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και παραµένοντας πιστή στην εταιρική της φιλοσοφία και
τις αξίες για:
-

Δράση στη υπηρεσία του δηµόσιου συµφέροντος

-

Σεβασµό στον εργαζόµενο, στον πολίτη, στην κοινωνία

-

Συµµετοχή στην ενδυνάµωση ενεργών, υπεύθυνων πολιτών

-

Ποιοτικό περιεχόµενο στα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα

-

Σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα

-

Καταπολέµηση των διακρίσεων

διαµορφώνει ένα πλαίσιο υπεύθυνης συµπεριφοράς256». Όπως συµπεραίνουµε, το όραµα και η φιλοσοφία της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης του 2009 περιλαµβάνει την έννοια της ευθύνης απέναντι σε ένα πλήθος κοινωνικών µετόχων. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναρωτηθούµε κατά πόσο αυτή η διεύρυνση της δηµόσιας
αποστολής της ΕΡΤ είναι εφικτή και τι βήµατα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος µας στην παρούσα ενότητα δεν είναι να απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα, ούτε να αναλύσουµε διεξοδικά την εταιρική κουλτούρα της ΕΡΤ, αλλά να αναφέρουµε τους συγκεκριµένους άξονες προκειµένου να θέσουµε το πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης µε την έννοια της ευθύνης. Πόσο υπεύθυνα συµπεριφέρεται η ΕΡΤ απέναντι στους εργαζόµενούς της;
255

Βλ. Α. Μακρυδηµήτρης, «Η ραδιοτηλεόραση και η ποιότητα της δηµοκρατίας», Το Βήµα,
5/03/2000.
256
Ο κοινωνικός απολογισµός της ΕΡΤ 2005-2007 βρίσκεται διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ
www.ert.gr/eke.
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Πόσο υπεύθυνα συµπεριφέρεται η ΕΡΤ απέναντι στο περιβάλλον; Πώς αντιλαµβάνεται τελικά συνολικά την έννοια της ευθύνης;
3.6.3 Επιχειρηµατικό Μοντέλο
Η ΕΡΤ, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι Ανώνυµη Εταιρεία που λειτουργεί ως
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε Μετοχικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται
από εκπροσώπους Υπουργείων. Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως από το ανταποδοτικό τέλος, το οποίο είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν όλοι οι Έλληνες πολίτες βάσει του ιδρυτικού της νόµου, από διαφηµίσεις και από διάφορες άλλες εισφορές, χορηγίες και χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα που προέρχονται από πόρους όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο βιώσιµο είναι αυτό το µοντέλο όµως; Και ποια είναι τα ζητήµατα που εγείρει;
Ανταπόδοση χωρίς ευθύνη
Η απευθείας χρηµατοδότηση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης από τον ελληνικό λαό, τον καθιστά αυτόµατα κοινωνικό της µέτοχο, ο οποίος, υπό προϋποθέσεις, θα
µπορούσε να έχει λόγο στη διαµόρφωση του παραγόµενου προϊόντος. Αυτή η σχέση
δηµιουργεί έναν περίεργο συσχετισµό ανάµεσα στο κοινό και το Μέσο και επιφορτίζει την ΕΡΤ µε επιπλέον κοινωνικές ευθύνες και υποχρεώσεις, ενώ δίνει στον πολίτη
το δικαίωµα να µπορεί να παρεµβαίνει και να συµµετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εφαρµόζεται άραγε αυτό; Και αν όχι γιατί; Σε µια εποχή κατά τη διάρκεια
της οποίας διαπιστώνεται µια αυξανόµενη κρίση στο πεδίο των Μέσων Επικοινωνίας
και η ανάδειξη ενός νέου µοντέλου που βάζει τους πολίτες και την αναζήτηση της
ποιότητας στο κέντρο, οι δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις θα µπορούσαν να παίξουν αυτό
το ρόλο. Το ανταποδοτικό τέλος σε µια ιδανική περίπτωση, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως απευθείας χρηµατοδότηση ποιοτικού περιεχοµένου κάτι που προσπαθούν να
επαναφέρουν τα συµµετοχικά Μέσα.
Στο σηµείο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχολιασµός της έννοιας
του ανταποδοτικού τέλους ξεκινώντας από την επιλογή της συγκεκριµένης ορολογίας. Γιατί στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση µιλάµε για ανταποδοτικό τέλος και όχι για
απλή έµµεση ή άµεση φορολογία; Ο όρος αυτός φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της
ανταπόδοσης, δηµιουργώντας, θεωρητικά τουλάχιστον, µια ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα
στους πολίτες και το ίδιο το Μέσο. Οι πρώτοι καλούνται να ενισχύσουν οικονοµικά
την ΕΡΤ, ουσιαστικά αποδίδοντας µε αυτό τον τρόπο τις ευχαριστίες τους για τις υ123

πηρεσίες που τους προσφέρει, ενώ η ΕΡΤ καλείται να φανεί αντάξια του δηµόσιου
ρόλου της. Σε µια ιδανική περίπτωση θα µπορούσαµε να µιλάµε για τη διαµόρφωση
µιας σχέσης ευθύνης- ανταπόδοσης ανάµεσα στο Μέσο και τους πολίτες. Όµως, παρόλο που µια τέτοια τυπολογία θα µπορούσε πραγµατικά να αποτελέσει πρότυπο για
τη βιώσιµη και υπεύθυνη λειτουργία των σύγχρονων Μέσων, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται
να ισχύει. Οι πολίτες δεν έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν πραγµατικά θέλουν να
υποστηρίξουν το δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, άρα εξαφανίζεται αυτόµατα η έννοια της εθελοντικής συνεισφοράς και από την άλλη η ΕΡΤ δεν αφήνει τους πολίτες
να γίνουν πραγµατικοί µέτοχοι του προϊόντος της, βγάζοντάς τους έξω από το λειτουργικό της µοντέλο.
Το κυνήγι των διαφηµίσεων
Η αναζήτηση εσόδων από διαφηµιστικούς πόρους, θέτει το ζήτηµα του κατά
πόσον οι δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις θα πρέπει να συµµετέχουν σε αυτό το κυνήγι.
Και αν τελικά επιδοθούν σε αυτή την πρακτική, πώς θα επιδράσει αυτή στην ποιότητα των προγραµµάτων και γενικότερα στο δηµόσιο προφίλ τους; Η συζήτηση για τη
συµµετοχή των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων στο διαφηµιστικό παιχνίδι εξετάζεται
διεξοδικά τα τελευταία χρόνια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση257, ενώ σε ορισµένες
χώρες, όπως για παράδειγµα στη Γαλλία258, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποκλείεται νοµοθετικά από τη συµµετοχή στην επιδίωξη εσόδων από διαφηµιστικούς
πόρους.
Στην ΕΡΤ, τα τελευταία χρόνια, γίνεται µια προσπάθεια αύξησης των διαφηµιστικών εσόδων µε κύριους στόχους τη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης
και την παραγωγή ανταγωνιστικού προϊόντος. Έτσι, σήµερα παρατηρούµε, τόσο στην
τηλεόραση, όσο και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ µια πληθώρα διαφηµίσεων, σαφώς όχι
ισότιµη µε το ποσοστό στα ιδιωτικά Μέσα, αλλά αρκετή για να κατανοήσουµε ότι τα
257

Η Κοµισιόν εξέδωσε πρόταση προς τα κράτη µέλη το 2009 για την «εφαρµογή κανόνων στις κρατικές ενισχύσεις στη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση» στην οποία πρότεινε µεταξύ άλλων, την τήρηση χωριστών λογαριασµών για τα έσοδα από τις δηµόσιες ενισχύσεις (π.χ. ανταποδοτικό τέλος, κρατικές επιχορηγήσεις) και από τις εµπορικές υπηρεσίες (π.χ. διαφηµίσεις, πώληση προγραµµάτων, χορηγίες) και
τη δηµιουργία ανεξάρτητου Φορέα (“µηχανισµού”) για τον έλεγχο των κονδυλίων του ανταποδοτικού
τέλους, που θα επιτρέπει “την αποτελεσµατική αξιολόγηση κάθε δυνητικής καταγγελίας σε εθνικό επίπεδο.
258
Στη Γαλλία, µετά την κατάργηση των διαφηµίσεων από τα κρατικά δίκτυα, η Γερουσία ψήφισε αύξηση του ανταποδοτικού τέλους, από 116 σε 120 ευρώ τον χρόνο από το 2010, και παράλληλα επιβαρύνει µε φόρο 0,9% επί των πωλήσεών τους τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Στη Μ. Βρετανία Η
OFCOM θεωρεί ότι «το τρέχον µοντέλο παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών δηµοσίου χαρακτήρα επίσης
από ιδιωτικούς σταθµούς δεν είναι πλέον βιώσιµο». Στην Πολωνία προωθείται η κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους και η αντικατάσταση από ένα ποσοστό του ΦΠΑ που εισπράττεται από τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
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διαφηµιστικά έσοδα παίζουν το ρόλο τους στο οικονοµικό µοντέλο της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της στροφής σε ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό µοντέλο, µε
την ένταξη διαφηµίσεων στο πρόγραµµά της, αποτελεί η φηµολογία για απόδοση υπέρογκων µισθών στους παρουσιαστές της πρωινής ζώνης µε την αιτιολογία ότι συγκεντρώνουν υψηλή τηλεθέαση και προσελκύουν διαφηµίσεις.
Πόσο έχει βελτιωθεί όµως η οικονοµική κατάσταση της ΕΡΤ από την εισροή
εσόδων και από διαφηµιστικούς πόρους; Οι οικονοµικοί απολογισµοί κάθε έτους
φαίνονται σχεδόν στάσιµοι, µε το έλλειµµα να παραµένει εµφανές, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της προέρχεται σταθερά από το ανταποδοτικό τέλος µε τις
διαφηµίσεις να αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό των κερδών της259.
Μπροστά στη σκέψη µιας αναθεώρησης του επιχειρηµατικού µοντέλου;
Παρατηρώντας κανείς το σύγχρονο επιχειρηµατικό πλαίσιο της ΕΡΤ, θα µπορούσε να σχηµατίσει την εικόνα ενός οργανισµού, που παρουσιάζει έντονες αντιφάσεις και στοιχεία αδιαφάνειας στο οικονοµικό της µοντέλο. Και ενώ κάθε χρόνο γίνεται µια παρουσίαση- απολογισµός του οικονοµικού σκέλους από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΔΣ, ορισµένα ζητήµατα παραµένουν θολά και χωρίς ερµηνεία.
Πού και πώς επενδύονται τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος; Πώς δικαιολογούνται οι αυξηµένες δαπάνες σε µισθούς και αµοιβές υψηλών στελεχών και ορισµένων δηµοσιογράφων; Γιατί αυτές οι δαπάνες δεν συµβαδίζουν µε την ποιότητα
των παραγόµενων εκποµπών; Πόσα είναι τα έσοδα της ΕΡΤ από τις κοµµατικές διαφηµίσεις; Πώς ορίζεται η µισθοδοσία των υπαλλήλων; Γιατί συµβαίνει υπάλληλοι µε
τα ίδια προσόντα να αµείβονται διαφορετικά; Πόσα είναι τα έσοδα της ΕΡΤ από την
αποκλειστική και προνοµιακή κάλυψη ορισµένων εθνικών γεγονότων (πχ Ολυµπιακοί Αγώνες, εγκαίνια Μουσείου Ακρόπολης) ή από τη Eurovision; Και γιατί πάντα ο
ισολογισµός της ΕΡΤ είναι ελλειµµατικός260;
Όλα τα παραπάνω και αρκετά ακόµα είναι ερωτήµατα που µένουν µετέωρα
και εγείρουν ζητήµατα αδιαφανούς διαχείρισης του επιχειρηµατικού µοντέλου της
ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.

259

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις και τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Χρήστος Παναγόπουλος στη συνέντευξη Τύπου για τον οικονοµικό απολογισµό της ΕΡΤ τον Ιούλιο του 2008 από τα
έσοδα που ανέρχονται σε 528,96 εκ. ευρώ τα 440 εκ. είναι από το ανταποδοτικό τέλος και τα 79,72 εκ.
από διαφηµίσεις και χορηγίες.
260
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Χρήστος Παναγόπουλος σε συνέντευξη Τύπου για τον οικονοµικό απολογισµό της εταιρείας τον Ιούλιο του 2008, το τελικό αποτέλεσµα όµως στη 18µηνη χρήση, όπως παρουσιάζεται σε σχετικά στοιχεία, είναι αρνητικό, έχοντας ζηµιές
ύψους 5.388.799 ευρώ.
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Και πάλι έρχεται στο προσκήνιο η έννοια του ελέγχου και της λογοδοσίας.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει µε ιδιαίτερη λεπτοµέρεια το σύστηµα χρηµατοδότησης των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων και
κινείται προς µια κατεύθυνση ευρύτερου ελέγχου. Μήπως και η ΕΡΤ θα πρέπει να
αξιολογείται πιο αυστηρά και να λαµβάνει χρηµατοδότηση ανάλογα µε το αν πληροί
τα κριτήρια και τις παραµέτρους εκείνες που θα αιτιολογούν τη δηµόσια αποστολή
της; Μήπως θα έπρεπε να µην θεωρεί δεδοµένη την οικονοµική υποστήριξη και να
προσπαθεί για την παραγωγή ενός πραγµατικά ποιοτικού και ανταγωνιστικού προϊόντος; Γιατί αν και το προϊόν της, αλλά και το λειτουργικό της µοντέλο δεν βρίσκονται
κάτω από την κατεύθυνση της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αλλά προσανατολίζονται γύρω από την εξουσία, πολιτική και οικονοµική, τότε γιατί να ονοµάζεται δηµόσια ραδιοτηλεόραση;
Ως δηµόσιος οργανισµός ίσως θα πρέπει να κινηθεί προς µια κατεύθυνση ενός
πιο προσβάσιµου µοντέλου, στα πρότυπα της καµπάνιας των Δηµόσιων Δεδοµένων261, η οποία υποστηρίζει ότι τα οικονοµικά στοιχεία των δηµόσιων φορέων πρέπει
να είναι ανοιχτά προς όλους τους πολίτες, αφού ο καθένας από εµάς έχει δικαίωµα να
ελέγχει το πώς αξιοποιούνται οι φόροι που καταβάλει στο ελληνικό κράτος.
3.6.4 Ρυθµιστικό-Νοµικό Πλαίσιο
Το ρυθµιστικό πλαίσιο της ΕΡΤ διαφέρει από αυτό των ιδιωτικών Μέσων Ενηµέρωσης κυρίως σε ό,τι αφορά στο ρόλο του κράτους στη διαµόρφωσή του και
στον έλεγχο που ασκεί στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Δύο είναι τα βασικά νοµικά κείµενα στα οποία υπάγεται η ΕΡΤ. Το πρώτο είναι ο νόµος 1730/87, ο ιδρυτικός νόµος της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης
που όρισε την αναδιάρθρωσή της µε τη συγχώνευση της ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 σε ενιαίο
φορέα, την ΕΡΤ ΑΕ., η οποία σήµερα λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρεία, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ο νόµος αυτός ορίζει λεπτοµερώς την αποστολή, τη σύνθεση της διοίκησης, τη χρηµατοδότηση αλλά και το ελεγκτικό πλαίσιο της ΕΡΤ. Το
δεύτερο νοµικό κείµενο είναι το άρθρο 15 του Συντάγµατος, το οποίο ασχολείται κυρίως µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση οι οποίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
«υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή διοικητικών
261

Η καµπάνια παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4.1.2 της παρούσας έρευνας.
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κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόµος ορίζει».
Σύµφωνα λοιπόν µε τις νοµικές διατάξεις η ΕΡΤ ελέγχεται και εποπτεύεται
από το κράτος, µέσω του αρµόδιου Υπουργείου και του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Η ανάγκη ύπαρξης ενός κυβερνητικού οργάνου, το οποίο θα είχε τον έλεγχο
και την ευθύνη για τη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης εκφράστηκε πολύ νωρίς
στη χώρα µας, πριν ακόµα από τη σύγχρονη οργάνωση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ήδη από τη δεκαετία του ’30 ιδρύεται το Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού,
το οποίο καταργείται το 1941 και µε νοµοθετικό διάταγµα αντικαθίσταται από τη Γενική Διεύθυνση Τύπου και Ραδιοφωνίας υπαγόµενη απευθείας στον Πρωθυπουργό.
Το 1944, συστήνεται το Υφυπουργείο Τύπου και Διαφωτίσεως, το οποίο καταργείται
την επόµενη χρονιά όταν ιδρύεται η Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών. Μέχρι και
τις αρχές του 1990 η αρµόδια αρχή για τα Μέσα Ενηµέρωσης αλλάζει διαρκώς ονοµασία, µορφή και σύσταση. Το 1974, συνίσταται το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, στο οποίο µεταφέρεται από τον Πρωθυπουργό η τότε Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών για να λειτουργήσει το 1995 το Υπουργείο Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης. Έπειτα από διάφορες τροποποιήσεις και αρκετά διατάγµατα
µε το άρθρο 2 του Νόµου 3242/2004 καταργείται το εν λόγω Υπουργείο και οι αρµοδιότητες του Υφυπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µεταφέρονται
στον Πρωθυπουργό και συνιστώνται δύο Γενικές Γραµµατείες: η Γενική Γραµµατεία
Επικοινωνίας και η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, των οποίων η εποπτεία µεταφέρθηκε το ίδιο έτος στον Υπουργό Επικρατείας, ενώ από το 2008 στον Υπουργό
Εσωτερικών και στον Αρµόδιο Υφυπουργό του για θέµατα Μέσων Ενηµέρωσης262.
Η αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει «συνίσταται στην αντικειµενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού, στην ενηµέρωση των οργάνων του κράτους για τα σηµαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα θέµατα που αφορούν
την χώρα, στην προβολή , σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς
αρµόδιους φορείς, των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και στην ενηµέρωση του
262

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής µεσολάβησαν εθνικές εκλογές
και µέχρι την παράδοσή της δεν είχε διαµορφωθεί ακόµα το τελικό πλαίσιο για τη διαχείριση των θεµάτων της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η µόνη επίσηµη απόφαση ήταν η µεταφορά της ΕΡΤ υπό το
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.
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απόδηµου ελληνισµού καθώς και στη λήψη των νοµοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθµιση του ευρύτερου τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στο
πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων».263
Από την άλλη πλευρά, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ιδρύεται το
1989 σε µια προσπάθεια σύστασης µιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, κατά το παράδειγµα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Σύµφωνα µε
την επίσηµη ιστοσελίδα του, οι αρµοδιότητές του περιγράφονται ως εξής264:
α. Διαµόρφωση Κωδίκων Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων δηµοσιογραφικών και πολιτικών εκποµπών, Ψυχαγωγικών και Επιµορφωτικών Προγραµµάτων και Διαφηµίσεων
β. Τήρηση Μητρώου Προγραµµάτων, όπου καταγράφονται τα βασικά στοιχεία κάθε τηλεοπτικού προγράµµατος (τύπος και περιληπτικό περιεχόµενο,
διάρκεια, εταιρεία και χώρα παραγωγής, ονόµατα συντελεστών, ηµεροµηνία
και ώρα προβολής, σήµα κατάταξης). Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας γίνεται η παρακολούθηση των προγραµµάτων και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισµών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του
ΕΣΡ καθώς και των διατάξεων που αφορούν στην τήρηση ποσοστώσεων που
αφορούν πτυχές του περιεχοµένου του προγράµµατος. Επίσης, καταχώρηση
πληροφοριών σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών σε κάθε σταθµό µε αρµοδιότητα την κατάταξη των τηλεοπτικών προγραµµάτων
γ. Επεξεργασία αποφάσεων που αφορούν την τήρηση της πολιτικής πολυφωνίας
δ. Έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέπουν το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων και των χρονικών περιορισµών προβολής τους καθώς και
των όρων προβολής των χορηγιών και των προγραµµάτων τηλε-πώλησης. Επίσης, παρακολούθηση του έργου της αστικής εταιρείας ελέγχου διαφηµιστικών µηνυµάτων
ε. Εξέταση αιτηµάτων επανόρθωσης που έχουν υποβληθεί είτε από ιδιώτες,
είτε έχουν διαβιβαστεί από ραδιοτηλεοπτικό σταθµό µαζί µε την απορριπτική
απόφασή του, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας ακροατή ή τηλεθεατή. Επίσης, καταχώρηση πληροφοριών σχετικά µε τη συγκρότηση επι-

263
264

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.minpress.gr.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.esr.gr.
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τροπών σε κάθε σταθµό µε αρµοδιότητα την εξέταση των αιτηµάτων επανόρθωσης
στ. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων
ζ. Χαρακτηρισµός των αποστελλόµενων εγγραφών ήχου ή εικόνας ως µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι επταµελές και απαρτίζεται από
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε µέλη. Τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται
από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ενώ το όργανο απευθύνεται άµεσα στο
Κοινοβούλιο. Στο ΕΣΡ λειτουργούν τα εξής τµήµατα: Νοµιµότητας και Αδειών, Ελέγχου Διαφάνειας και Ανταγωνισµού, Ποιότητας Προγραµµάτων και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Επικοινωνίας, Τεχνικών Θεµάτων και Διοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης.
Όπως διαπιστώνουµε, λοιπόν, ο έλεγχος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης ανήκει αποκλειστικά στο κράτος, µε αποτέλεσµα να εγείρονται διάφορα ερωτήµατα και
διλήµµατα σχετικά µε το πώς διαµορφώνονται οι πρακτικές λογοδοσίας, πόσο χαλαρά ή όχι είναι τα όρια αυτού του ελέγχου και πόσο επηρεάζουν τη γενικότερη λειτουργική συµπεριφορά και τις διαδικασίες παραγωγής του ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος. Στο σηµείο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 3 του ιδρυτικού
νόµου της ΕΡΤ, στο οποίο αναφέρεται ότι η ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση τελεί
υπό κοινωνικό έλεγχο. Τι σηµαίνει όµως κοινωνικός έλεγχος και πώς αυτός εφαρµόζεται;
Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου δεν διασαφηνίζεται στις διατάξεις του νόµου και προφανώς ταυτίζεται µε την άσκηση του κρατικού ελέγχου εν είδη διαµεσολαβητή της κοινωνίας των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά όµως η πραγµατικότητα δείχνει
ότι αυτός ο έλεγχος τις περισσότερες φορές δεν ασκείται ή ασκείται κατά βούληση
εξυπηρετώντας, αρκετές φορές, σκοπιµότητες και συµφέροντα. Χαρακτηριστικά είναι
τα ιδιαίτερα ελαστικά πρόστιµα που επιβάλλονται στην ΕΡΤ από το ΕΣΡ σε σύγκριση
µε τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθµούς. Για παράδειγµα, το 2007 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέπληξε µε απλή σύσταση το κανάλι της ΝΕΤ για επεισόδιο της εκποµπής της Άννας Δρούζα «Η ζωή είναι παιχνίδι» παρόλο που διαπίστωσε παράβαση για υποβάθµιση της ποιοτικής στάθµης, ενώ επέβαλλε αυστηρά
πρόστιµα σε παρόµοιες εκποµπές ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών.
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Αντίστοιχους προβληµατισµούς έφεραν στο προσκήνιο η πρόσφατη διακοπή
της συνεργασίας της ΕΡΤ µε το δηµοσιογράφο Στέλιο Κούλογλου265, τα σχόλια από
την αξιωµατική αντιπολίτευση, αλλά και από µερίδα της κοινής γνώµης µε αφορµή
τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και την «υποβάθµιση» του έργου
κάποιων ανθρώπων266, όπως και η ακρόαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της ΕΡΤ ενώπιον της Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής για την ισότιµη παρουσίαση των ελληνικών κοµµάτων από τα δελτία ειδήσεων και τις λοιπές ενηµερωτικές
εκποµπές, για τον προϋπολογισµό της δηµόσιας επιχείρησης και για τη γενικότερη
πορεία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Αν ανατρέξει κανείς σε όλη την πορεία της ΕΡΤ θα διαπιστώσει ότι καθ’ όλη
τη διαδροµή της το ζήτηµα της λογοδοσίας και της διαφάνειας τίθεται υπό αµφισβήτηση. Παγιώνοντας και ενισχύοντας τους δεσµούς της µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία είτε έχοντας στη διοίκησή της άτοµα που προέρχονται από αυτή, είτε βρισκόµενη υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων ή µη φορέων που και πάλι όµως διορίζονται από
την ηγεσία του κράτους, έχουµε φτάσει σήµερα να µιλάµε για έναν «άρρωστο οργανισµό», έντονα διαπλεκόµενο, που δρα µε τη συγκάλυψη και την επιείκεια των κυβερνήσεων εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Έχοντας δηµιουργήσει λοιπόν ένα
«βεβαρυµµένο» παρελθόν οι εκάστοτε αρµόδιοι κρύβονται πίσω από αυτό µην αναλαµβάνοντας ουσιαστικά την ευθύνη για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους, µετατρέποντας την ΕΡΤ σε πεδίο κοµµατικής αντιπαράθεσης και αδυνατώντας να τολµήσουν
την εξυγίανσή της. Οι απαντήσεις σε επερωτήσεις τόσο του απερχόµενου Υπουργού
Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσσόπουλου, «η κρατική τηλεόραση χρησιµοποιήθηκε ως
265

Τον Μάιο του 2008 ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της ΕΡΤ ότι σταµατούσαν οι εκποµπές του Στέλιου Κούλογλου, «Θεµατική Βραδιά» και «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα». Ο Πρόεδρος της ΕΡΤ σε δήλωσή του υποστήριξε ότι ο κύκλος των εκποµπών είχε κλείσει και για αυτό έπρεπε να σταµατήσουν. Ο
ίδιος ο δηµοσιογράφος όµως παρουσίασε πολιτικές αιτίες για τη διακοπή. Συγκεκριµένα, σε επιστολή
που έστειλε στον Γενικό Δ/ντη Προγράµµατος της ΕΡΤ κ. Δηµήτρη Γόντικα, σηµείωνε χαρακτηριστικά ότι ένας από τους λόγους για τη λύση της συνεργασίας υπήρξε «το γεγονός ότι προγραµµάτισα την
προβολή της έρευνας για τη γενιά των 700 ευρώ και την ακρίβεια, παρ' ότι η διοίκηση µου ζήτησε να
τη µαταιώσω». Η «διαµάχη» αυτή προκάλεσε πολλαπλές αντιδράσεις.
266
Αντιδράσεις προκάλεσε το ρεπορτάζ κάλυψης των εγκαινίων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης
από τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Εκτός από τα τηλεφωνήµατα πολιτών στο ΚΕΕΠ της ΕΡΤ υπήρξε
και επίσηµη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριµένα ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Από τη Δευτέρα µέχρι σήµερα έχουµε εντυπωσιαστεί από την κάλυψη, ειδικά από τη δηµόσια τηλεόραση, του θέµατος των εγκαινίων του Μουσείου της Ακρόπολης.
Ακούγοντας το ρεπορτάζ της δηµόσιας τηλεόρασης νοµίζει κανείς ότι στην ιστορία της δηµιουργίας
αυτού του Μουσείου υπάρχουν δύο και µόνο δύο περιστατικά. Η σύλληψη της ιδέας από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή και τα εγκαίνια του Μουσείου από τον Κώστα Καραµανλή. Ανάµεσα δεν υπάρχει
απολύτως τίποτα. Δεν έχει µεσολαβήσει ούτε η απόφαση της χωροθέτησης ούτε οι διεθνείς διαγωνισµοί ούτε η κατακύρωσή τους ούτε η απαλλοτρίωση, όλες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, για να έχουµε σήµερα αυτό το Μουσείο. Χρειάζεται σοβαρότητα, πρόκειται για ένα εθνικό
θέµα, ως τέτοιο πρέπει να το αντιµετωπίσει η κυβέρνηση».
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µηχανισµός προπαγάνδα και τα στελέχη αµείβονταν αδρά και επί ΠΑΣΟΚ»267, όσο
και του Προέδρου της ΕΡΤ Χρήστου Παναγόπουλου, «η Δηµόσια ΡαδιοφωνίαΤηλεόραση δεν δέχεται εντολές και υποδείξεις για το περιεχόµενο των εκποµπών της
από την κυβέρνηση, κάτι που συστηµατικά γινόταν επί ηµερών ΠΑΣΟΚ και επιµελώς
ξεχνούν τα στελέχη του268» σκιαγραφούν το πλαίσιο.
3.6.5 Παραγόµενο προϊόν
Παρά το αµφισβητούµενο πλαίσιο λειτουργίας της, η ΕΡΤ καταφέρνει να κερδίζει την εµπιστοσύνη µερίδας του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού κοινού, επενδύοντας κυρίως στην ποιοτική ενηµέρωση και στην παραγωγή πολιτιστικών και ενηµερωτικών προγραµµάτων που φαίνεται να λείπουν από τα υπόλοιπα ελληνικά ιδιωτικά
τηλεοπτικά κανάλια. Όµως και πάλι παρατηρείται ένα παράδοξο στη σχέση της ΕΡΤ
µε την κοινή γνώµη. Παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών αναγνωρίζουν την ποιοτική διαφορά στης ΕΡΤ στο µιντιακό περιβάλλον της Ελλάδας, η τηλεθέαση, αλλά και τα διαφηµιστικά της έσοδα παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα. Πριν
επιχειρήσουµε να σχολιάσουµε το παραπάνω, καθώς και άλλα ζητήµατα που εγείρονται σχετικά µε το παραγόµενο προϊόν θα παρουσιάσουµε συνοπτικά το προφίλ των
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών της ΕΡΤ.
Το 1997, ξεκινά µια µεγάλη αναδιάρθρωση και ανανέωση στη φυσιογνωµία
της ΕΡΤ µε στόχο την κατάκτηση µιας ανταγωνιστικής θέσης στο νέο περιβάλλον
που διαµορφώνεται σταδιακά. Η µέχρι τότε «κρατική» ραδιοτηλεόραση αποκαλείται
πλέον δηµόσια, ενώ η ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 εξελίσσονται σε ΕΤ1 και ΝΕΤ. Επιπλέον, το
2006 ξεκινούν τη λειτουργία τους και τα τρία πρώτα ψηφιακά κανάλια, Πρίσµα+,
Σπορ+ και Σινέ+.
Η ΕΤ1, είναι, κυρίως πολιτιστικό και αθλητικό κανάλι. Καλύπτει όλες τις µεγάλες αλλά και µικρότερες αθλητικές διοργανώσεις, µε κορυφαία στιγµή την κάλυψη
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και προβάλλει ελληνικά και ξένα ντοκιµαντέρ,
ειδικές εκποµπές ανάδειξης της ελληνικής παράδοσης και πολιτισµού, ταινίες του
σύγχρονου και ελληνικού κινηµατογράφου. Η ΝΕΤ εστιάζει, κυρίως, στην ενηµέρωση µε δελτία ειδήσεων και άλλες ενηµερωτικές εκποµπές αλλά και την κάλυψη αθλη267

Βλ. Μ. Πετρούτσου, Σ. Μανιάτη (ρεπορτάζ), Α. Μάτση, Α. Γαλανόπουλου (κείµενο), «Το λερωµένο µου της ΕΡΤ», Ελευθεροτυπία, 15/09/2006.
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Βλ. «Πόλεµος ΠΑΣΟΚ-ΕΡΤ για την τηλεοπτική κάλυψη των εγκαινίων του Μουσείου», όπως αναρτήθηκε στο www.in.gr στις 18/06/09. Ανακτήθηκε στις 7/09/2009.
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τικών γεγονότων και την προβολή επιλεγµένων σειρών µυθοπλασίας. Η ΕΡΤ3 συνδυάζει την ενηµέρωση µε την ψυχαγωγία µε έµφαση σε θέµατα που αφορούν στη
Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ειδικά προγράµµατα για τον Απόδηµο Ελληνισµό, αλλά και αναµεταδόσεις προγραµµάτων από την
ΕΤ1 και την ΝΕΤ συνθέτουν το προφίλ της ΕΡΤWorld, η οποία εκπέµπει σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης, στην Αφρική, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία.
Τα τέσσερα ψηφιακά κανάλια της ΕΡΤ προσφέρουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραµµα ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας, πολιτισµού και αθλητισµού. Το Σινέ+ εστιάζει
στην προβολή διαχρονικών και σινεφίλ κινηµατογραφικών ταινιών και ντοκιµαντέρ,
το Σπορ + στην προβολή αθλητικών διοργανώσεων αλλά και στην προβολή λιγότερο
διαδεδοµένων αθληµάτων, ενώ το Info+ δίνει έµφαση στην ενηµέρωση µε έξι καθηµερινά θεµατικά δελτία: ατζέντα+, κόσµος+, τέχνες+, χρήµα+, news+ και αθλητικά+.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Πρίσµα+, το οποίο αποτελεί το πρώτο ελληνικό
τηλεοπτικό κανάλι, προσαρµοσµένο στις ανάγκες των Ατόµων µε Αναπηρία µε ειδήσεις, ντοκιµαντέρ, παιδικό πρόγραµµα και ταινίες, µε παράλληλη διερµηνεία στην
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα ή/και µε επιλέξιµους υπότιτλους.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της ΕΡΤ παρέχοντας ενηµέρωση (ΝΕΤ και 102 FM) και αθλητική ενηµέρωση (ΕΡΑ ΣΠΟΡ), ψυχαγωγία, εκποµπές πολιτισµού και µουσική από όλη την Ελλάδα (Δεύτερο Πρόγραµµα και 95.8 FM), µουσικά προγράµµατα από όλον τον κόσµο (KOSMOS και Τρίτο
Πρόγραµµα), επικοινωνία µε τον Απόδηµο Ελληνισµό (Πέµπτο Πρόγραµµα και Τρίτο Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης), πολυπολιτισµική διάσταση αλλά και µια πλατφόρµα
ανάδειξης των ειδήσεων της περιφέρειας µέσα από τους δεκαεννέα περιφερειακούς
σταθµούς.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουµε ότι η ΕΡΤ προσφέρει στους τηλεθεατές της εξειδικευµένες εκποµπές που αναδεικνύουν την περιφέρεια, όπως το «Κυριακή στο Χωριό» ή το «Μένουµε Ελλάδα» και άλλα επίκαιρα ζητήµατα, όπως η οδική ασφάλεια (Ζώνη Ασφαλείας), το περιβάλλον (Φωτόσφαιρα), οι νέες τεχνολογίες
(Ψηφιακή Ελλάδα), η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Μπορούµε, Μαζί), ευρωπαϊκά θέµατα (Eurodoc- Ευρώπη 2013), κοινωνικούς προβληµατισµούς (Εξάντας), τη διάσταση των Ατόµων Με Αναπηρία (Έκτη Αίσθηση).
Παράλληλα, παρατηρείται η έλλειψη περισσότερο εµπορικών προγραµµάτων,
όπως σήριαλ και τηλεπαιχνιδιών και η ενσωµάτωση στο πρόγραµµα εκποµπών στενά
συνδεδεµένων µε την πολιτική ηγεσία (για παράδειγµα η εκποµπή «Αρετή και Τόλ132

µη» που επιχορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας) και πληθώρα ξένων προγραµµάτων.
Πώς διαµορφώνεται, λοιπόν, η άποψη των Ελλήνων για το παραγόµενο πρόγραµµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης; Σύµφωνα µε έρευνες «τα δελτία ειδήσεων
της ΕΡΤ είναι πολύ ισχυρά, µε απήχηση στην κοινωνία269» ενώ οι µετρήσεις της
AGB270 δείχνουν πρωτιές της ΕΡΤ στις κατηγορίες τέχνες-πολιτισµός καθώς και πολύ
ικανοποιητικά «νούµερα» στις κατηγορίες της ενηµέρωσης.
Πώς θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε λοιπόν το παραγόµενο προϊόν της
ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης; Αν µελετήσουµε το τηλεοπτικό της πρόγραµµα και συνδυάσουµε και τα παραπάνω µπορούµε να διαπιστώσουµε µια ποικιλοµορφία µε έµφαση στην ποιοτική ενηµέρωση και ψυχαγωγία. Εµβαθύνοντας, όµως, εντοπίζουµε ορισµένες προβληµατικές διαστάσεις που εγείρουν ερωτήµατα. Ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία εγκρίνονται οι εκποµπές; Ποιος είναι ο προϋπολογισµός
για καθεµιά από αυτές και πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις για αυτόν; Γιατί στο πρόγραµµα της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης βλέπουµε την έντονη παρουσία
ξένου προγράµµατος και εξωτερικών παραγωγών; Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθµιστεί η παιδική ζώνη; Γιατί απουσιάζουν εκποµπές που απευθύνονται σε νεανικές ηλικίες; Τελικά, η ΕΡΤ αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τη χρηµατοδότηση που
λαµβάνει από τους έλληνες πολίτες;
Ένα σηµείο στο οποίο θα θέλαµε να σταθούµε αφορά στον τρόπο και κυρίως
τις οµάδες που επιλέγουν το παραγόµενο πρόγραµµα. Πρόκειται και πάλι, όπως στα
περισσότερα παραδοσιακά Μέσα, για µια κλειστή οµάδα ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν µε βάση τα δικά τους κριτήρια τις εκποµπές που θα παρουσιαστούν µέσα από
τις συχνότητες της ΕΡΤ. Όταν όµως µιλάµε για δηµόσια ραδιοτηλεόραση, στην περίπτωση της οποίας, αφενός ο πολίτης υποτίθεται ότι βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και αφετέρου συµµετέχει στο λειτουργικό της πλαίσιο µέσω του ανταποδοτικού τέλους, η έρευνα για την επιλογή του προγράµµατος ίσως θα έπρεπε να αποτελεί προϊόν διαλόγου µε µια ευρύτερη οµάδα κοινωνικών µετόχων.
Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσει κανείς και τους ανθρώπους, οι
οποίοι αναλαµβάνουν την παρουσίαση ή παραγωγή των εκποµπών της δηµόσιας ρα269

Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας της MRB Ελλάς σε συνεργασία µε την AGB που αφορούν τη «Μέση
Ηµερήσια Κάλυψη» ή αλλιώς την «Απήχηση», τα δελτία ειδήσεων της δηµόσιας τηλεόρασης βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιµήσεις του κοινού . Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για το µήνα Μάρτιο 2008
270
Από στοιχεία που µελετήσαµε και συνθέσαµε, όπως αυτά παρουσιάζονται από τη δικτυακή σελίδα
της AGB.
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διοτηλεόρασης. Τις περισσότερες φορές είτε πρόκειται για ανθρώπους µε µακροχρόνια διαδροµή στα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης, οι οποίοι ή εργάζονται στην ΕΡΤ από
την αρχή της καριέρας τους ή επιστρέφουν για να κλείσουν τη δηµοσιογραφική διαδροµή τους, είτε για ανθρώπους µε ισχυρούς δεσµούς µε πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα της διοίκησης της ΕΡΤ. Αποτέλεσµα αυτού είναι από τη µια η παγίωση ορισµένων προσώπων ή η ευκαιριακή παρουσία τους στους τηλεοπτικούς δέκτες και από
την άλλη η δυσκολία ανέλιξης νέων δηµοσιογράφων.
Και πάλι η ΕΡΤ εµφανίζεται δυσκίνητη ως προς την επιλογή και παραγωγή
προγράµµατος. Συγκριτικά βέβαια µε τα ιδιωτικά Μέσα Ενηµέρωσης φαίνεται να διατηρεί ποιοτική υπεροχή σε συγκεκριµένου τύπου εκποµπές, παρ’ όλα αυτά, όµως,
βρίσκεται αρκετά πίσω σε αντιπαράθεση µε άλλες ευρωπαϊκές δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις.
3.6.6 Η σχέση µε την πολιτική εξουσία
Ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΡΤ φαίνεται να έχει χάσει το κύρος και την αξιοπιστία της, έχει τις ρίζες του στη µακρά σχέση που έχει διαµορφωθεί
ανάµεσα στην ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση και στην πολιτική εξουσία. Όλη
αυτή η διαδροµή δηµιούργησε στερεότυπα, παγίωσε πρακτικές και σχηµάτισε αντιλήψεις, οι οποίες δύσκολα πλέον ανατρέπονται, µε αποτέλεσµα η ΕΡΤ σήµερα να παρουσιάζει την εικόνα, ενός όχι και τόσο ανεξάρτητου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, προσανατολισµένου αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. Χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δηλώσει, «στην Ελλάδα έχουµε κρατική τηλεόραση, της οποίας η ευθύνη ανήκει στην εκλεγµένη κυβέρνηση. Για τούτο εκείνοι
που διορίζονται στη διοίκησή της πρέπει να εφαρµόζουν την πολιτική της κυβέρνησης κι όχι τη δική τους271».
Πόσο αληθές είναι αυτό; Αν κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της
ελληνικής ραδιοτηλεόρασης βλέπουµε ότι µάλλον ποτέ δεν χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εξυπηρετήσει ακριβώς την ανάπτυξη της µόρφωσης, του πολιτισµού και της
ενηµέρωσης του ελληνικού λαού. Η εποχή της δικτατορίας του Μεταξά και στη συνέχεια η χούντα θέτουν τις βάσεις για τη λειτουργία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, οι οποίες θέλουν τα Μέσα Ενηµέρωσης, περισσότερο όργανα προπαγάνδας,
271

Βλ. Δ. Ψυχογιός, «Σηµειώσεις για το µάθηµα: Τα Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ», Τµήµα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισµού, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 σελ. 39.

134

παρά διαµεσολαβητές και ρυθµιστές του δηµόσιου διαλόγου. Αυτή η πρακτική υιοθετείται αργότερα και από τις δηµοκρατικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν, µε αποτέλεσµα να ισχύει µέχρι και τις µέρες µας. Ο Δηµήτρης Ψυχογιός αναφέρει, «Από τότε,
παρ’ όλες τις συνταγµατικές και άλλες αλλαγές, κάθε διαδοχική κυβέρνηση έχει χρησιµοποιήσει τα µαζικά µέσα, ειδικά την τηλεόραση, ως όπλο για την ενίσχυση της
προπαγάνδας, ως µέσο κύρους, και ως πολιτικό θέαµα για την ενδυνάµωση του κυβερνώντος κόµµατος272 ».
Ήδη µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το 1974, και το ψήφισµα του
νέου Συντάγµατος του 1975, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση δεν απολαµβάνουν τις
ίδιες ελευθερίες µε αυτές των εντύπων. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 η ραδιοτηλεόραση
βρίσκεται υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους, ενώ λίγο αργότερα ιδρύεται και η ΕΡΤ,
που αντικαθιστά το ΕΙΡΤ και ουσιαστικά διοικείται από το Υπουργείο Προεδρίας, το
οποίο διορίζει τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή, υπεύθυνο για την καθηµερινή λειτουργία της.
Αυτή η ιδιότυπη νοµική δοµή της ΕΡΤ που εξαρτιόταν άµεσα από την πολιτική ηγεσία της χώρας αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς στόχους ανατροπής από
το ΠΑΣΟΚ πριν κερδίσει τις εκλογές του 1981. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Δηµήτρης Ψυχογιός, «Το ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε να αλλάξει τη δοµή επειδή ήταν συνηθισµένη κατάσταση να υπηρετεί το κόµµα που κατείχε την εξουσία, ιδιαίτερα στις
προεκλογικές περιόδους. Εντούτοις, το ΠΑΣΟΚ όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση δεν
έκανε την ΕΡΤ περισσότερο ανεξάρτητη από την κυβέρνηση, αν και τα κόµµατα που
αντιπροσωπεύονταν στο κοινοβούλιο απέκτησαν µεγαλύτερη πρόσβαση στην οθόνη273». Από τότε και µέχρι σήµερα, ΕΡΤ, η «προίκα της κυβέρνησης»274 όπως αποκαλείται από µερικούς αποτελεί πεδίο πολιτικής διαµάχης, αλλά και ισορροπίας µε το
κυβερνών κόµµα να ελέγχει την κατάσταση, δίνοντας περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο
σε ειδήσεις και γεγονότα που το αφορούν, διορίζοντας και αλλάζοντας κατά βούληση
Διευθυντές Ειδήσεων και Προέδρους. Χαρακτηριστικά, «Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (1981-1989) διορίστηκαν 13 διαφορετικοί διευθυντές ειδήσεων και 7 διαφορετικοί γενικοί διευθυντές της ΕΡΤ-1. Η ΕΡΤ-2 είχε 5 δια-
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Βλ. την παραπάνω σηµείωση, σελ. 23.
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φορετικούς προέδρους µεταξύ τω ετών 1982 και 1987, οπότε συνενώθηκε µε την
ΕΡΤ-1275».
Στο σηµείο αυτό, ενδιαφέρον έχει, όχι τόσο να προσπαθήσουµε να περιγράψουµε την πορεία και την ένταση της πολιτικής παρέµβασης στην ελληνική δηµόσια
ραδιοτηλεόραση, όσο να επιχειρήσουµε να θέσουµε ορισµένα ερωτήµατα, να αναδείξουµε ζητήµατα και να αναζητήσουµε ερµηνείες.
•

Γιατί στην Ελλάδα, περισσότερο, ίσως, από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
µε την εξαίρεση της Ιταλίας, αναπτύσσεται ένας τόσο στενός σύνδεσµος µεταξύ δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και πολιτικής εξουσίας;

•

Γιατί, ενώ όλες οι κυβερνήσεις αντιλαµβάνονται την ανάγκη ύπαρξης
µιας ποιοτικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία θα µπορέσει να
παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξυγίανση του ελληνικού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη να κόψουν τον «οµφάλιο
λώρο» που τις συνδέει µε την ΕΡΤ;

•

Γιατί στην ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση προβάδισµα έχουν οι
ενηµερωτικές εκποµπές; Πώς επιλέγονται οι ειδήσεις που προβάλλονται;

•

Πώς επηρεάζει την όλη κατάσταση το πολιτικό πλαίσιο και η πρακτική
της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα;

Πράγµατι, η ιστορική πολιτική συγκυρία στην Ελλάδα ευνόησε ιδιαίτερα την
ανάπτυξη µιας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης µε έντονες κρατικές και πολιτικές προεκτάσεις. Η ανάπτυξη της πολιτικής σκηνής της Ελλάδας, η οποία βασίστηκε σε πολύ
µεγάλο βαθµό στις πελατειακές σχέσεις και στη συνέχεια η χρήση των Μέσων από το
δικτάτορα Μεταξά και τους Συνταγµατάρχες της χούντας για προπαγανδιστικούς
σκοπούς βοηθούν στην παγίωση της αντίληψης ότι τα Μέσα Ενηµέρωσης και κυρίως
η τηλεόραση είναι ικανά να εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά τους σκοπούς της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι «µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 1974, η κυβέρνηση ζήτησε από τον Σερ Χιου Γκριν του BBC να σχεδιάσει νέα νοµική διάρθρωση για την ΕΡΤ. Οι περισσότερες από τις προτάσεις του,
όµως, δεν ενσωµατώθηκαν στις µεταγενέστερες νοµικές διατάξεις διότι απαιτούσαν
µεγαλύτερη ανεξαρτησία των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών από την κυβέρνηση. Η
κυβέρνηση δικαιολόγησε την ενέργεια αυτή δηλώνοντας ότι οι υποδείξεις του Γκριν
275
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δεν αντικατόπτριζαν την ελληνική πραγµατικότητα276». Βέβαια, η συγκριµένη ιστορική συγκυρία θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει και το κίνητρο για τη δηµιουργία µιας αντικειµενικής και ανεξάρτητης πολιτικά, δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Έχοντας ζήσει µια µακρά περίοδο υποβάθµισης των ατοµικών ελευθεριών και διψώντας
για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, του πλουραλισµού και της ανεξαρτησίας, οι
πολιτικοί της µεταπολίτευσης ίσως θα µπορούσαν να είχαν επαναδιατυπώσει τα στερεότυπα που είχαν δηµιουργηθεί τους προηγούµενους αιώνες. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική πραγµατικότητα φαίνεται ότι δεν µπορούσε να αποποιηθεί τόσο εύκολα την
ιδεολογία που είχε διαµορφωθεί µε το πέρασµα των χρόνων και που απαιτούσε την
ίδρυση µιας κρατικής και όχι δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Η αντίληψη αυτή φαίνεται να ισχύει µέχρι τις µέρες µας. Παρά τις εξαγγελίες
για την εξυγίανση και αποκατάσταση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, οι σύγχρονες
πολιτικές εξουσίες δεν φαίνονται διατεθειµένες να κόψουν τον οµφάλιο λώρο που
τους συνδέει τόσα χρόνια µε την ΕΡΤ. Χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι και το
προβάδισµα που δίνεται στον ενηµερωτικό χαρακτήρα της ΕΡΤ, έναντι του µορφωτικού και πολιτιστικού.
Ενδιαφέρον έχει και η αντίληψη που επικρατεί για το τι αποτελεί είδηση, στα
χρόνια µετά τη µεταπολίτευση. Ο Δηµήτρης Ψυχογιός αναφέρει, «Στα µετα-χουντικά
χρόνια, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας δεν επέτρεπαν στην ΕΡΤ να µεταδίδει
ειδήσεις σχετικά µε τα άλλα κόµµατα γιατί δεν ήθελαν η ΕΡΤ να ασχολείται µε πολιτικά ζητήµατα. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΡΤ µετέδιδε ειδήσεις σχετικές µε τις πολιτικές
δραστηριότητες της κυβέρνησης, επιµένοντας ότι οι κυβερνητικές ενέργειες δεν ήσαν
πολιτικά ζητήµατα, αλλά ειδήσεις. Όµως ειδήσεις για τις εργατικές απεργίες καθώς
και άλλα ευαίσθητα ζητήµατα, δεν µεταδιδόντουσαν277». Η πρακτική αυτή κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών, κατά τη διάρκεια των οποίων
το κυβερνών κόµµα φαίνεται να επικρατεί «τηλεοπτικά» της αντιπολίτευσης. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια των εκλογών του 1989 η ΕΡΤ ήταν ιδιαίτερα προσανατολισµένη προς το ΠΑΣΟΚ και το προεκλογικό του πρόγραµµα, κατάσταση που αντιστρέφεται στις δεύτερες εκλογές του 1990, όταν «η ελεγχόµενη πλέον από τη Ν.Δ.
ΕΡΤ προτίµησε να προβάλει εικόνες από συγκέντρωση οπαδών της Νέας Δηµοκρατί-
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ας οι οποίες είχαν καταγραφεί από ειδικό συνεργείο της Ν.Δ. και όχι αυτές του συνεργείου της ΕΡΤ-1278».
Η ισότιµη παρουσίαση των πολιτικών των κοµµάτων, από τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων, είναι ένα θέµα που
αποτελεί και σήµερα σηµείο πολιτικής διαµάχης. Συχνές είναι οι αναφορές, κυρίως,
από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, για τους διορισµούς και τις προσλήψεις των
στελεχών και εργαζοµένων στο δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Όµως, ελάχιστες ή
σχεδόν µηδαµινές είναι οι φορές εκείνες κατά τις οποίες έχουν αναλάβει την πολιτική
ευθύνη για την ισχύουσα κατάσταση και τον επαναπροσδιορισµό της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Κ. Λαλιώτη, όταν το 1985 διορίστηκε υφυπουργός Προεδρίας και συνεπώς υπεύθυνος της ΕΡΤ. Ο Κ. Λαλιώτης επιχείρησε να
φέρει καινοτοµίες στη δοµή και οργάνωση της ΕΡΤ, δίνοντας έµφαση στην πολυπόθητη αντικειµενική και ισότιµη παρουσίαση ειδήσεων που προέρχονταν από όλους
τους πολιτικούς χώρους. Παρ’ όλα αυτά, το εγχείρηµα αποδοκιµάστηκε, τόσο από
τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, όσο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποµάκρυνε τον Κ. Λαλιώτη και τους συνεργάτες του από τα ηνία του Υπουργείου και της
ΕΡΤ.
Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε λοιπόν, βρισκόµαστε και πάλι µπροστά σε
µια κοινή συναινέσει συµφωνία µεταξύ των πολιτικών αρχηγών και στελεχών της
χώρας µας για διατήρηση µιας κατάστασης, η οποία στην πραγµατικότητα τους εξυπηρετεί όλους. Προκειµένου να µη διαταραχθούν οι υπάρχουσες ισορροπίες και να
µπορούν όλοι να έχουν το µερίδιο που τους αντιστοιχεί, ανεξαρτήτως µε το ποιος
βρίσκεται στην εξουσία, αποφασίζουν να µην αλλάξουν τα δεδοµένα; Ισχύει και στη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση το παιχνίδι της «µονόπολης των Μέσων»279, στο οποίο όλοι
ανταγωνίζονται, αλλά ταυτόχρονα συµµαχούν για τα ίδια συµφέροντα;
Κλείνοντας τον παρόντα προβληµατισµό για την πολιτική παρέµβαση στο λειτουργικό πλαίσιο της ΕΡΤ, θεωρούµε ενδιαφέρουσα την παράθεση ενός σύντοµου
σχολίου για τη γενικότερη πρακτική της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, γεγονός που ίσως διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στην επίµονη διατήρηση αυτής της προβληµατικής κατάστασης της πολιτικής επιρροής, στα ιδιωτικά Μέσα Ενηµέρωσης αλλά,
κυρίως, στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Η άσκηση της πολιτικής έχει υποβαθµιστεί
και ασκείται µέσα από επικοινωνιακές τεχνικές µε κύριο όχηµα την τηλεόραση. Οι
278
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πολιτικοί έχουν ανακαλύψει και εκµεταλλεύονται στο έπακρο το «τηλεοπτικό» τους
µπαλκόνι ψάχνοντας το δυνητικό τους ακροατήριο µέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Πού είναι όµως η κοινωνία, αναρωτιέται πολύ εύστοχα ο Νίκος Ξυδάκης280. Σίγουρα, όχι στο γυαλί. Η πολιτική επικοινωνία δεν µπορεί πλέον να είναι απρόσωπη
και µονόδροµη. Στην εποχή των δικτύων, του διαλόγου και όλων των προοπτικών
που ανοίγουν οι νέες τεχνολογίες, η πολιτική επικοινωνία θα πρέπει να αφήσει πίσω
της τους όρους του θεάµατος και τα τηλεοπτικά σόου και να ανοίξει έναν ουσιαστικό
διάλογο µε τους πολίτες. Οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να θεωρούν τα Μέσα, και προπαντός τα δηµόσια ως µοναδικά µέσα επιρροής, «χρειάζεται µια αλλαγή στη σχέση
κυβέρνησης και Μέσων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λογοδοτούν στα Μέσα, όχι
γιατί τους ενώνει µια σχέση εξυπηρετήσεων, αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό281». Η
καµπάνια του Obama στις Προεδρικές εκλογές του 2008, αποτελεί ένα νέο παράδειγµα για το πώς ασκείται η πολιτική επικοινωνία, µε σύγχρονους όρους, σπάζοντας
τους δεσµούς µε τα παραδοσιακά Μέσα Ενηµέρωσης. Ίσως, µια τέτοια προσέγγιση
θα απελευθερώσει και τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση από τα δεσµά της πολιτικής εξάρτησης.
3.6.7 Η ΕΡΤ µπροστά στην πρόκληση της αλλαγής
Το 2006, η ΕΡΤ προχώρησε στην ίδρυση του Κέντρου Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης Πολιτών (ΚΕΕΠ), µιας υπηρεσίας πληροφόρησης των ακροατών/τηλεθεατών, καταγραφής παραπόνων και σχολίων και διαµεσολάβησης ανάµεσα
στον πολίτη και στη διοίκηση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Σύµφωνα µε τον Συντονιστή του ΚΕΕΠ, δηµοσιογράφο Περικλή Βασιλόπουλο, «Η δηµιουργία του
ΚΕΕΠ εντάσσεται σε µια προσπάθεια ανοίγµατος της ΕΡΤ προς τους πολίτες µε την
παροχή νέων, καινοτοµικών υπηρεσιών στην κατεύθυνση µιας ‘Τηλεόρασης των Πολιτών’, στη σύσφιξη των σχέσεων µε την κοινωνία διαµέσου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και στη βελτίωση της ίδιας της εταιρείας µε την εισροή στο εσωτερικό της των απόψεων των χρηστών/πολιτών και χρηµατοδοτών της στη βάση των
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αρχών του ‘Νέου Δηµόσιου Management’, που αφορά σε όλους τους σύγχρονους δηµόσιους και κοινωφελείς οργανισµούς282».
Η σύσταση της εν λόγω υπηρεσίας υπήρξε η αφετηρία προς την υιοθέτηση
µιας γενικότερης πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους κόλπους της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τον Ιούλιο του 2007, µε απόφαση του Προέδρου Χρήστου
Παναγόπουλου συγκροτείται Οµάδα Εργασίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απαρτιζόµενη από διευθυντικά στελέχη από όλους τους κύριους διοικητικούς τοµείς της
ΕΡΤ (Δ/νση Προσωπικού, Δ/νση Δηµοσίων Σχέσεων, Δ/νση Ενηµέρωσης κτλ). Ως
αποστολή της Οµάδας Εργασίας ορίζεται αφενός η συστηµατική καταγραφή των κοινωνικών δράσεων της ΕΡΤ και αφετέρου η κατάρτιση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής εφαρµογής προγραµµάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο εξωτερικό και
στο εσωτερικό της εταιρείας.
Το 2007, εκδίδεται και ο πρώτος Κοινωνικός Απολογισµός της ΕΡΤ, ο οποίος
αποτελεί την καταγραφή των δράσεων της ΕΡΤ σε πέντε άξονες για τη διετία 20052007. Επιγραµµατικά, οι άξονες αυτοί είναι οι παρακάτω:
-

Επικοινωνιακή Αγωγή και περιεχόµενο προγραµµάτων

-

Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη

-

Σχέσεις µε τους Πολίτες

-

Περιβάλλον

-

Εργασιακό περιβάλλον
Ο Απολογισµός αυτός είναι ο πρώτος στον τοµέα, όχι µόνο των Μέσων Ενη-

µέρωσης αλλά και γενικότερα του δηµοσίου. Την ίδια χρονιά, η ΕΡΤ γίνεται µέλος
του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επισφραγίζοντας τη δέσµευσή της για «ευρύτερη κοινωνική προσφορά πέρα των νόµιµων υποχρεώσεων της
εταιρείας283».
Η πρώτη δράση που υλοποιείται, µετά τη σύσταση της Οµάδας Εργασίας για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η δηµιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αλληλεγγύης για τους πυροπαθείς, δράση που αποτελεί τη συµµετοχή της
ΕΡΤ στην πανελλήνια κινητοποίηση για βοήθεια στα θύµατα των καταστροφικών
πυρκαγιών. Η δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου Αλληλεγγύης είναι διττή. Από τη
µια λειτουργεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 30 γραµµών στο STUDIO E στο Ραδιοµέ282
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γαρο της Αγίας Παρασκευής, στο οποίο πολίτες και επιχειρήσεις µπορούν να προσφέρουν τη συνδροµή τους σε συνεργασία µε τη Γραµµή Υποστήριξης Πυροπαθών
(1555) και από την άλλη ένας πολυεπίπεδος πληροφοριακός µηχανισµός έκδοσης
χρηστικών ενηµερωτικών δελτίων για τους πυροπαθείς που µεταδίδονται ανά ηµίωρο.
Από τις υπόλοιπες δράσεις ξεχωρίζουν η καθιέρωση της Γιορτής των Εργαζοµένων της ΕΡΤ µε απονοµή βραβείων για ξεχωριστές ατοµικές και συλλογικές δράσεις, όπως και η έκδοση και δωρεάν διανοµή σε όλο το προσωπικό του εσωτερικού
εντύπου ΕΡΤonair.
Η πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί µια από τις πρώτες
πολιτικές που εφαρµόστηκαν στο σύνολο της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης και
της ΕΡΤ3, η οποία εκδίδει και αυτή Κοινωνικό Απολογισµό, ενώ εκπρόσωπός της
προστίθεται στην Οµάδα Εργασίας ΕΚΕ της ΕΡΤ.
Τον Ιανουάριο του 2009, εκδίδεται ο δεύτερος Κοινωνικός Απολογισµός της
ΕΡΤ. Αυτός κινείται σε περισσότερους άξονες, οι οποίοι διαχωρίζονται σε συγκεκριµένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2008 και πάγιες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έτσι, τονίζεται το γεγονός ότι η ΕΡΤ πάντα παρουσίαζε
ένα µεγάλο ποσοστό κοινωνικής προσφοράς, αναγνωρίζοντας το ρόλο της και τη δηµόσια αποστολή της. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούνται οι εξής άξονες:
-

Οπτικοακουστική αγωγή

-

Περιβάλλον

-

Προαγωγή Υγείας στους Χώρους Εργασίας και Υγιεινοί Τρόποι Ζωής

-

Ασφαλής και Οικολογική Οδήγηση

-

Καταπολέµηση Διακρίσεων ΑµεΑ

-

Σχέσεις µε τους Πολίτες

-

Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Η δεύτερη περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη, στον Πολιτισµό και στον Αθλητισµό. Οι δράσεις της ΕΡΤ3 είναι αφενός διάχυτες στο κείµενο του Απολογισµού και αφετέρου συγκεντρωµένες σε ξεχωριστή ενότητα.
Επιχειρώντας να αποτιµήσουµε την κύρια κατεύθυνση των κοινωνικών δράσεων της ΕΡΤ, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή στρέφεται στον τοµέα της οπτικοακουστικής αγωγής και της ενηµέρωσης των πολιτών για θέµατα που άπτονται της
ατζέντας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

141

Το 2008, φαίνεται πως οι δράσεις της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι πιο
συγκροτηµένες και προσανατολισµένες σε πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας, ανάλογες µε αυτές που εφαρµόζονται και σε άλλες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε την κινητοποίηση µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος284, την
καθιέρωση εξειδικευµένης εκποµπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη285, την έκθεση για τα 70 χρόνια Ελληνικής Ραδιοφωνίας286, την εφαρµογή προγράµµατος για
την υγιεινή διατροφή στο εσωτερικό της ΕΡΤ287.
Παρά την υιοθέτηση µιας πιο συστηµατικής πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης από την ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση, όπως προκύπτει από τη δηµοσιοποίηση των Κοινωνικών Απολογισµών και τις αντίστοιχες συνεντεύξεις Τύπου,
εγείρονται ερωτήµατα αφενός για τα αίτια που οδήγησαν την ΕΡΤ να εντάξει δράσεις
κοινωνικής υπευθυνότητας στην εταιρική της φιλοσοφία και αφετέρου για το πώς αντιλαµβάνεται και εφαρµόζει αυτές τις δράσεις ο διοικητικός µηχανισµός.
Όπως αναφέρεται και στους δύο Κοινωνικούς Απολογισµούς η αναγνώριση
τόσο της δηµόσιας αποστολής της ΕΡΤ, η οποία συνεπάγεται «δυνατότητες ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς288» όσο και του «κρίσιµου ρόλου που έχουν τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης στην εξέλιξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης289» αποτελούν τα κύρια αίτια για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας.
Πόσο αλήθεια είναι όµως αυτό; Ποιο ρόλο έπαιξε σε αυτή την απόφαση η ανάγκη για
τον επαναπροσδιορισµό της θέσης της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και οι πιέσεις της
αγοράς; Ήταν πράγµατι µια απόφαση στρατηγικής και µια δέσµευση για ουσιαστικές
αλλαγές ή ένα ακόµα εργαλείο δηµοσίων σχέσεων; Άλλαξε κάτι στην οργανωτική
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Στις 5 Ιουνίου 2008, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, 300 εργαζόµενοι- εθελοντές της ΕΡΤ µοίρασαν ενηµερωτικό υλικό που παράχθηκε από την ΕΡΤ σε διερχόµενους οδηγούς έξω από τα κτίρια
της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή, την Κατεχάκη και τη Μουρούζη. Επιπλέον, στο προαύλιο της
Κατεχάκη φιλοξενήθηκαν περίπτερα οικολογικών οργανώσεων, οι οποίες ενηµέρωναν τους πολίτες για
τις δράσεις τους, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µουσική συναυλία, ανοιχτή για το κοινό.
285
Από τον Δεκέµβριο του 2008 ξεκίνησε η τηλεοπτική εκποµπή «Μπορούµε, Μαζί» µε παρουσιαστή
τον Υπεύθυνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ, δηµοσιογράφο Περικλή Βασιλόπουλο. Η εκποµπή είναι αφιερωµένη σε θέµατα ΕΚΕ και προβάλλεται κάθε εβδοµάδα από το ΠΡΙΣΜΑ+ και µία
φορά το µήνα σε επανάληψη από την ΕΤ1.
286
Με αφορµή τον εορτασµό 70 χρόνων από την πρώτη ραδιοφωνική εκποµπή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, διοργανώθηκε στο Ζάππειο µεγάλη αναδροµική έκθεση µε σπάνια ηχητικά και φωτογραφικά
ντοκουµέντα. Η έκθεση εγκαινιάστηκε τον Δεκέµβριο του 2008 και λειτούργησε ως το Φεβρουάριο
του 2009. Πλαισιώθηκε από συναυλίες και ηµερίδες, καθώς και από συµµετοχικό πρόγραµµα δηµιουργίας ραδιοφωνικών εκποµπών από πολίτες και µαθητές.
287
Από τον Ιανουάριο του 2009, µέχρι και σήµερα λειτουργεί στο εσωτερικό της ΕΡΤ πρόγραµµα προώθησης της υγιεινής διατροφής. Μετά την ολοκλήρωση λιποµετρήσεων στους εργαζόµενους, διαιτολόγος παρέχει συµβουλές σε εβδοµαδιαία βάση.
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Βλ. Κοινωνικός Απολογισµός ΕΡΤ 2005-2007 και Κοινωνικός Απολογισµός ΕΡΤ 2008.
289
Βλ. την παραπάνω σηµείωση.
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δοµή και στο λειτουργικό µοντέλο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης ή απλά προστέθηκε µια επίφαση ευθύνης σε έναν παραδοσιακό, αυστηρά ιεραρχικό και µάλλον δυσκίνητο οργανισµό;
3.6.7.1 Η αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
µια πιο υπεύθυνη δηµόσια ραδιοτηλεόραση ή µια δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε την επίφαση της ευθύνης;
Αφού συγκεντρώσαµε παρατηρήσεις εκ των έσω290 µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας της συµµετοχικής παρατήρησης από την αρχή της λειτουργίας της Οµάδας Εργασίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ µέχρι σήµερα και αναλύοντας
τους δύο Κοινωνικούς Απολογισµούς της ΕΡΤ, θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε
στα ερωτήµατα που τέθηκαν πιο πάνω. Ακόµη, θα διερευνήσουµε σε µεγαλύτερο βάθος, τα αίτια και την πρακτική εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής υπευθυνότητας και
τον αντίκτυπο αυτής της εφαρµογής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στο εσωτερικό της εταιρείας.
Τι σηµαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την ΕΡΤ;
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, πολλές είναι οι επιχειρήσεις των Μέσων σήµερα
που στρέφονται στην υιοθέτηση προγραµµάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ορισµένες από αυτές αντιλαµβάνονται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως επιπρόσθετο εργαλείο δηµοσίων σχέσεων, ενώ άλλες ως την οδό προς την ανάκτηση της κοινωνικής τους νοµιµοποίησης και της εµπιστοσύνης από την πλευρά της κοινής γνώµης.
Τέλος, αρκετές είναι αυτές που θεωρούν δεδοµένο το γεγονός ότι αναπτύσσουν κοινωνική προσφορά, χωρίς να ακολουθούν µια συστηµατική στρατηγική ΕΚΕ, είτε αναδεικνύοντας απλά θέµατα κοινωνικής ευαισθησίας µέσα από το πρόγραµµά τους,
είτε προχωρώντας σε ενέργειες που υπαγορεύονται από τον ιδρυτικό τους νόµο ή αποτελούν στοιχείο της εταιρικής τους αποστολής.
Τι από τα παραπάνω ισχύει στην ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση και τι
σηµαίνει τελικά για αυτήν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Αν διαβάσουµε και τους δύο
Κοινωνικούς Απολογισµούς παρατηρούµε ότι, σύµφωνα µε την ίδια την εταιρεία, η
ΕΡΤ έχει µια ευρύτερη κοινωνική προσφορά «που κινείται µεν στην κατεύθυνση της
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Από τον Ιούλιο του 2007, εργαζόµαστε ως συνεργάτης του Υπεύθυνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ και είχαµε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε και να καταγράψουµε διαδικασίες και
στάσεις απέναντι στην καινούρια αυτή πολιτική της εταιρείας.
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ΕΚΕ, όπως ορίζεται από τα κείµενα και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αλλά µε δεδοµένο ότι η
ΕΡΤ είναι δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός µε εξ ορισµού κοινωφελή αποστολή, ο απολογισµός έχει περισσότερο το χαρακτήρα ενός γενικότερου απολογισµού
κοινωνικής προσφοράς291». Ποιο είναι το νόηµα της προαναφερθείσας διατύπωσης
και τι επιχειρεί να διασφαλίσει; Αν προχωρήσουµε σε µεγαλύτερο βάθος, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι οι ίδιοι οι επικεφαλής του προγράµµατος ΕΚΕ φαίνεται
να προσπαθούν να αποφύγουν τη δέσµευση σε µια ατζέντα κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως αυτή έχει πλέον κατοχυρωθεί, ενώ παράλληλα επισηµαίνουν την ήδη αυξηµένη κοινωνική προσφορά της εταιρείας. Από πού προκύπτει όµως η βεβαιότητα
της «αυξηµένης κοινωνικής προσφοράς»; Είναι µια εκτίµηση που προήλθε από διαδικασίες κοινωνικού ελέγχου ή αναφέρεται αυθαίρετα από τον διοικητικό µηχανισµό
της ΕΡΤ; Επιπλέον, γιατί η ΕΡΤ ενώ διακηρύσσει την εφαρµογή δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, ως συστηµατικής στρατηγικής, εµφανίζεται αντιφατική κάνοντας λόγο για «ευρύτερη κοινωνική προσφορά»; Μήπως οι επικεφαλής αναγνωρίζουν
τις αδυναµίες και µε αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να αντικρούσουν πιθανά αρνητικά
σχόλια για την ουσία των πρακτικών ΕΚΕ που αναπτύσσει η ΕΡΤ;
Τι σηµαίνει λοιπόν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την ΕΡΤ; Ανατρέχοντας
στα περιεχόµενα των Κοινωνικών Απολογισµών σηµειώνουµε:
-

Ποιότητα προγραµµάτων

-

Περιβαλλοντική πολιτική

-

Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη

-

Καταπολέµηση των διακρίσεων κατά των Ατόµων µε Αναπηρία

-

Κοινωνικές και πολιτιστικές χορηγίες

-

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε κοινωνικά ζητήµατα και διάχυση της
κουλτούρας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Πώς αντιµετωπίζεται, όµως, ο καθένας από τους παραπάνω άξονες; Πρόκειται

για ουσιαστικές δράσεις ή για δράσεις µε την επίφαση της ευθύνης; Η ποιότητα των
προγραµµάτων αποτελούσε ανέκαθεν το πλεονέκτηµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης έναντι των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών. Με αυτό το κριτήριο πολλές φορές
αποδίδονταν το χαρακτηριστικό της ποιότητας στο παραγόµενο πρόγραµµα της ΕΡΤ.
Όµως και εδώ τίθενται ερωτήµατα. Πόσο αξιοκρατικά επιλέγονται τα πρόσωπα και οι
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Βλ. Κοινωνικός Απολογισµός ΕΡΤ 2005-2007 και Κοινωνικός Απολογισµός ΕΡΤ 2008.
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εκποµπές; Πώς διασφαλίζεται η πολυφωνία; Γιατί παρατηρείται έλλειψη δηµιουργικότητας και καινοτοµίας στο τηλεοπτικό προϊόν της ΕΡΤ; Τελικά, πόσο ποιοτικές είναι οι εκποµπές της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης εάν τις συγκρίνουµε µε
αυτές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων και πόσο διατεθειµένη είναι η ΕΡΤ να προσαρµόσει το πρόγραµµά της στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
του σύγχρονου κοινού;
Πέρα από την ποιότητα του ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος, η ΕΡΤ φαίνεται
να τοποθετεί αρκετά ψηλά τον τοµέα του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται στον
Κοινωνικό Απολογισµό 2008 «συµµετέχουµε στον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην αντιστάθµιση της ρύπανσης και της ενεργειακής
κατανάλωσης292». Η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του κοινού µε αφορµή επετείους και παγκόσµιες εκδηλώσεις φαίνεται να αποτελεί την πλειοψηφία των δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής. Τι γίνεται όµως στο εσωτερικό της εταιρείας; Σε ποιες
ενέργειες έχει προβεί η ΕΡΤ προκειµένου να µειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα; Πόσο διατεθειµένη είναι η διοίκηση να λάβει αποφάσεις και να επενδύσει πόρους προκειµένου να εφαρµόσει µια πραγµατικά πράσινη στρατηγική; Μελετώντας
τον Απολογισµό και συνοµιλώντας µε στελέχη της εταιρείας αρµόδια για την εισήγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΡΤ αντιλαµβανόµαστε ότι τα κέντρα λήψης
αποφάσεων στο εσωτερικό της εταιρείας δεν δείχνουν να αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα λήψης µέτρων για τον «περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον». Τα κτίρια της ΕΡΤ έχουν µεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ παράλληλα
δεν αξιοποιούνται εγκαταστάσεις και µηχανισµοί για τη µείωσή της (πχ γεωτρήσεις,
τοποθέτηση αγωγών φυσικού αερίου κτλ). Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ έχει επικυρώσει την απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών για
την πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 14001, κάτι τέτοιο µοιάζει σχεδόν αδύνατο
κυρίως λόγω της έλλειψης προϋπολογισµού και διάθεσης οικονοµικών πόρων για την
ολοκλήρωσή του.
Όσον αφορά στην Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη, τα βήµατα που γίνονται επισκιάζονται από το γεγονός ότι υπάρχουν άλυτα ζητήµατα, όπως το εργασιακό καθεστώς. Η οργάνωση εκδηλώσεων για τους εργαζόµενους, η παροχή προγραµµάτων
ενηµέρωσης και δραστηριοτήτων µπορεί να αποτελούν την αρχή, όµως η διατήρηση
της µη αξιοκρατικής πρόσληψης προσώπων και του καθεστώτος των συµβασιούχων
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Βλ. Κοινωνικός Απολογισµός ΕΡΤ 2008-2009.
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αποτελούν άλυτα θέµατα που απαιτούν επαναπροσδιορισµό και αναθεώρηση, προκειµένου να γίνει ένα βήµα για ουσιαστική εφαρµογή υπεύθυνων πρακτικών.
Η καταπολέµηση των διακρίσεων και κυρίως ενάντια στα Άτοµα µε Αναπηρία
φαίνεται να είναι ένας από τους σηµαντικούς άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της ΕΡΤ. Η δηµιουργία του Πρίσµα+, του πρώτου τηλεοπτικού καναλιού διαµορφωµένου στις ανάγκες των ΑµεΑ αποτελεί τη βάση των δράσεων της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης προς αυτή την κατεύθυνση. Αρκεί όµως αυτό; Και πόσο ολοκληρωµένη
είναι αυτή η προσπάθεια; Το Πρίσµα+ αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική προσπάθεια,
η οποία, όµως, τρία περίπου χρόνια από την έναρξή της, δεν φαίνεται να έχει σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας της
ΕΡΤ, η οποία δεν έχει εξοπλιστεί ακόµα µε το κατάλληλο λογισµικό, ώστε να είναι
προσβάσιµη από τα Άτοµα µε Αναπηρία. Μιλώντας για καταπολέµηση των διακρίσεων, η ΕΡΤ έχει να επιδείξει αρνητικό ποσοστό στην ένταξη ΑµεΑ στο εργατικό της
δυναµικό. Σε ποιο βαθµό λοιπόν η ΕΡΤ επιφέρει στρατηγικές αλλαγές στην εταιρική
της φιλοσοφία στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων όταν διστάζει να εντάξει στους κόλπους της και στα κέντρα λήψης αποφάσεων τα ίδια τα άτοµα που
είναι θύµατα των διακρίσεων;
Η ΕΡΤ από την ίδρυσή της, µέχρι τις µέρες µας, έχει να παρουσιάσει µια ιδιαίτερα πλούσια χορηγική πολιτική στους τοµείς του πολιτισµού και της κοινωνίας. Η
χορηγική δράση µπορεί να συµπεριληφθεί στα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, όταν δεν γίνεται για λόγους δηµοσίων σχέσεων και βελτίωσης της εταιρικής
φήµης, αλλά ως µέρος της επιστροφής κοινωνικού µερίσµατος στο ευρύτερο κοινωνικών σύνολο. Και πάλι εγείρονται ζητήµατα για τη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των δράσεων που λαµβάνουν τη χορηγία. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και
πόσο αντικειµενικά είναι; Ποιο ρόλο παίζουν οι προσωπικές επαφές, αλλά και η υποχρέωση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης να στηρίζει κρατικές εκδηλώσεις, ακόµα και
αν αυτές δεν συνάδουν µε το προφίλ και τη χορηγική της πολιτική;
Η διάχυση της κουλτούρας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην κοινή
γνώµη και η παρακίνηση επιχειρήσεων και άλλων φορέων να αναπτύξουν δράσεις
κοινωνικής υπευθυνότητας αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προσφορές της ΕΡΤ.
Είναι αρκετό όµως αυτό; Και µήπως η αντίληψη ότι µόνο η δηµοσιότητα πρακτικών
ΕΚΕ και άλλων κοινωνικών µηνυµάτων αποτελεί µέγιστη συµβολή και υποβαθµίζει
το σύνολο της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;
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Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε, παρά το γεγονός ότι η ΕΡΤ αποτελεί το
πρώτο ελληνικό Μέσο Ενηµέρωσης που φαίνεται να ακολουθεί την ατζέντα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µάλλον πρόκειται για µια επιφανειακή υιοθέτηση αυτής της ατζέντας. Όπως είδαµε, οι περισσότερες δράσεις παρουσιάζουν αρκετά κενά
και αφήνουν ανοιχτά σηµαντικά ζητήµατα, ενώ παράλληλα φαίνεται να απουσιάζουν
θεµελιώδεις παράγοντες που συνθέτουν το πλαίσιο µιας υπεύθυνης εταιρικής κουλτούρας, όπως είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία, καθώς και η συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είτε µε παραδοσιακούς τρόπους, είτε µέσα
από την ανάπτυξη των νέων Μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις η ΕΡΤ φαίνεται
όχι µόνο να µην ακολουθεί, αλλά να απορρίπτει εντελώς τη νέα κουλτούρα που φέρνουν στο πεδίο των Μέσων τα κοινωνικά Μέσα. Με εξαίρεση την λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης Πολιτών, στο οποίο ουσιαστικά γίνεται η καταγραφή παραπόνων και σχολίων για το πρόγραµµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης
αν και στην πραγµατικότητα η πλειοψηφία των τηλεφώνων αφορούν σε πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα293

η συµµετοχή των πολιτών είναι ανύπαρκτη. Και

εδώ θέτουµε ξανά το ερώτηµα που θέσαµε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου.
Γιατί η δηµόσια ραδιοτηλεόραση δεν ανοίγει το τραπέζι των συζητήσεων στους άµεσους χρηµατοδότες της, τους πολίτες; Γιατί διστάζει να επινοήσει τρόπους µε τους
οποίους θα τους δώσει αφενός τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στη λήψη αποφάσεων και αφετέρου τη δυνατότητα ελέγχου; Γιατί δεν δηµιουργεί ένα ουσιαστικό δίκτυο
διαλόγου µε την κοινωνία και αρκείται στην καταγραφή των παραπόνων; Και πώς
απαντά στο αίτηµα των πολιτών για διαφάνεια και λογοδοσία; Γιατί φαίνεται αρνητική απέναντι σε µια open-source λογική που θα θέτει στη διάθεση όλων µας τα στοιχεία εκείνα που σήµερα είναι υπό αµφισβήτηση; Μήπως η ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να προσδιορίσει καλύτερα την έννοια της ευθύνης; Ευθύνη και
διαµόρφωση υπεύθυνης στρατηγικής και εταιρικής συµπεριφοράς δεν σηµαίνει ενηµερωτικές καµπάνιες για το περιβάλλον, ούτε χορηγίες. Είναι κάτι περισσότερο και
από την έκδοση ενός Κοινωνικού Απολογισµού. Απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές στη
νοοτροπία, καινοτοµίες στη δράση και τόλµη στην ανατροπή στερεοτύπων.
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Σύµφωνα µε τη διοικητική υπεύθυνη του Κέντρου Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης Πολιτών της ΕΡΤ
και τους εσωτερικούς απολογισµούς το 70% των συνολικών τηλεφωνηµάτων αφορούν πληροφορίες
για το πρόγραµµα.
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Πώς αντιλαµβάνεται ο διοικητικός µηχανισµός την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;
Πόσο έτοιµος είναι ο διοικητικός µηχανισµός της ΕΡΤ να υιοθετήσει τα πιο
πάνω; Η έλλειψη µιας ευρύτερης κουλτούρας ευθύνης από την πλειοψηφία των ελληνικών δηµόσιων οργανισµών έρχεται να παίξει αρνητικό ρόλο στην προσπάθεια για
αλλαγή. Η βαθιά σχέση τους µε το ελληνικό κράτος, το οποίο παρουσιάζει ένα µεγάλο έλλειµµα σε θέµατα αξιοπιστίας, διαφάνειας, αξιοκρατίας στέκεται εµπόδιο στη
διαµόρφωση νέων πρακτικών.
Η υιοθέτηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ΕΡΤ
αποτελεί πράγµατι µια καινοτοµία στο ελληνικό δηµόσιο. Η θετική συγκυρία της ύπαρξης ενός ατόµου, φιλικά προσκείµενου προς τη διοίκηση, το οποίο είχε τη δυνατότητα να εισηγηθεί την έννοια της ΕΚΕ, καθώς και η ύπαρξη του συγκεκριµένου
αρµόδιου υπουργού, ο οποίος αναγνώρισε το αναπτυσσόµενο ρεύµα της κοινωνικής
ευθύνης συντέλεσαν στην λήψη της απόφασης. Πέρα, όµως, από τους συγκεκριµένους παράγοντες τι συµβαίνει στον εσωτερικό µηχανισµό της ΕΡΤ; Πόσο εξοικειωµένα είναι τα στελέχη µε την έννοια της ΕΚΕ και πώς την αντιλαµβάνονται; Τι σηµαίνει τελικά η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη διοίκηση της ΕΡΤ;
Συγκεντρώνοντας και πάλι τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Οµάδας Εργασίας ΕΚΕ της ΕΡΤ καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι δεν αντιλαµβάνονται την ουσιαστική σηµασία της έννοιας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι υπάρχουν άτοµα µέσα στην οµάδα που την προσεγγίζουν πιο ουσιαστικά. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι δεν γίνεται λόγος για διαρθρωτικές αλλαγές σε κοµβικά σηµεία της εταιρικής φιλοσοφίας, καθώς και το γεγονός ότι
η διοίκηση επιδιώκει να εγκρίνει επιφανειακές δράσεις µηδαµινού κόστους και να
µην προβαίνει στην αξιοποίηση και επένδυση πόρων για αποτελεσµατικές δράσεις
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η πλειοψηφία του διοικητικού µηχανισµού αντιµετωπίζει
την ΕΚΕ, παρά τα λεγόµενά της, σαν ένα πιο σύγχρονο παρακλάδι των δηµοσίων
σχέσεων µε στόχο την αποκατάσταση της εταιρικής της φήµης στην κοινή γνώµη.
Τι άλλαξε στο εσωτερικό, αλλά και στην αντίληψη της κοινής γνώµης;
Πόσο έχει συµβάλλει λοιπόν η υιοθέτηση µιας ατζέντας ΕΚΕ τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, όσο και στην αντίληψη της κοινής γνώµης; Η πλειοψηφία των
εµπλεκόµενων στο πεδίο των Μέσων δεν δείχνουν να πείθονται από την εφαρµογή
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αυτής της πολιτικής.294 Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που επιµένουν ότι η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να ενυπάρχει ως προαπαιτούµενο στο DNA της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, εξαιτίας της δηµόσιας αποστολής της. Στο ίδιο µήκος κύµατος φαίνεται να κινείται και η κοινή γνώµη, αφού δυσκολεύεται να αποδεχτεί την ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών από την ΕΡΤ, αφού η αποκοπή του οµφάλιου λώρου
από τον κρατικό παρεµβατισµό δεν έχει επιτευχθεί.
Ούτε, όµως, στο εσωτερικό της εταιρείας φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικές
αλλαγές, όπως ήδη έχουµε προαναφέρει. Το καθεστώς των συµβάσεων ισχύει ακόµα,
η αµφισβήτηση και η αδιαφάνεια των προσλήψεων είναι γεγονός, η έλλειψη δηµιουργικότητας και καινοτοµίας είναι εµφανής.
Τελικά αναφερόµαστε σε µια πιο υπεύθυνη δηµόσια ραδιοτηλεόραση ή µια
δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε την επίφαση της ευθύνης; Πόσο συγκλίνει η πραγµατική
συµπεριφορά της ΕΡΤ ως δηµόσιου οργανισµού µε τις αξίες και τη φιλοσοφία που
φαίνεται να υιοθετεί; Μήπως η ΕΡΤ ακολουθεί απλά, χωρίς να αντιλαµβάνεται επακριβώς την ουσία µια ατζέντα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Μήπως θα πρέπει να
προχωρήσει µε µεγαλύτερη τόλµη σε αποφάσεις και αλλαγές; Με ποιες προϋποθέσεις
µπορεί να γίνει αυτό και πόσο εύκολο είναι; Η εξυγίανση ολόκληρης της δηµόσιας
διοίκησης είναι µια µεγάλη πρόκληση για τη χώρα µας και αποτέλεσε και διακύβευµα
των εθνικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2009. Όµως, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση
αποτελεί έναν οργανισµό ο οποίος έχει, ή µάλλον θα µπορούσε να έχει έναν ιδιαίτερο
ρόλο στο κοινωνικό σύνολο. Η τοποθέτηση στο τραπέζι όλων αυτών των ζητηµάτων
ανοιχτά σε έναν πολυσυλλεκτικό διάλογο µε τη συµµετοχή πολλαπλών κοινωνικών
µετόχων θα αποτελούσε ένα βήµα. Η ουσιαστική δέσµευση του εκάστοτε διοικητικού
µηχανισµού και η άσκηση ελέγχου, όχι µόνο από το κράτος, αλλά από την ίδια την
κοινωνία ίσως είναι το δεύτερο295.

294

Βλ. Κεφάλαιο 5 της παρούσας έρευνας.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθιέρωση evaluation
tests µε στόχο την αντιστοίχιση ποιότητας προγραµµάτων και χρηµατοδότησης, προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιοτική επένδυση των χρηµάτων σε αξιόλογο περιεχόµενο.
295
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3.7 Η περίπτωση του BBC296
Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση της Βρετανίας φαίνεται να ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόµο, από εκείνον της ΕΡΤ, στην προσέγγιση των θεµάτων τα οποία συνθέτουν µια υπεύθυνη συµπεριφορά, σύµφωνα µε τις παραµέτρους που ήδη έχουν αναφερθεί. Πώς αντιλαµβάνεται το BBC την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;
Πώς την εφαρµόζει; Κατανοεί σε βάθος τη δυναµική της; Ποιοι είναι οι παράγοντες
που συντέλεσαν ώστε το BBC να αποτελέσει τον πρώτο οργανισµό ενηµέρωσης
παγκοσµίως, ο οποίος εξέδωσε απολογισµό Κοινωνικής Ευθύνης; Για ποιους λόγους
η βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση κατατάσσεται ανάµεσα στους πιο αξιόπιστους
ενηµερωτικούς φορείς; Πώς στέκεται απέναντι στις προκλήσεις της εποχής; Είναι διατεθειµένη να υιοθετήσει τις επιταγές της κοινωνίας και της σύγχρονης οικονοµίας
προκειµένου να αποτελεί έναν βιώσιµο και ανταγωνιστικό οργανισµό; Και πώς εντάσσει, αν εντάσσει, τα νέα κοινωνικά Μέσα και τις δυνατότητες που προσφέρουν
στην οργανωτική και λειτουργική της φιλοσοφία και ατζέντα; Μπορεί τελικά το BBC
να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις ένα παράδειγµα για τον επαναπροσδιορισµό του
πολιτισµικού µοντέλου των σύγχρονων Μέσων Ενηµέρωσης;
3.7.1 Η ανάπτυξη των Μέσων στη Μεγάλη Βρετανία
Προτού επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε τα παραπάνω ερωτήµατα είναι σκόπιµο να φωτίσουµε συγκεκριµένα κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη
των Μέσων Ενηµέρωσης στη Μεγάλη Βρετανία και µπορούν να θέσουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου και της εξέλιξης του BBC.
Η Μεγάλη Βρετανία κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Μέσων Ενηµέρωσης. Ήδη από το 18ο αιώνα, οι εφηµερίδες κάνουν τα πρώτα σταθερά βήµατά
τους σε µια χώρα, η οποία παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη. Το µορφωτικό επίπεδο των Βρετανών είναι πολύ πιο
υψηλό από των υπόλοιπων Ευρωπαίων, ενώ παράλληλα το πολιτικό σύστηµα των
κοµµάτων επιτρέπει την καλλιέργεια, έστω και σε πρωταρχικό στάδιο, ενός δηµόσιου
διαλόγου µε προϋπόθεση την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης.
296

Το BBC, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, εξαιτίας µιας σειράς παραµέτρων και ιστορικών συγκυριών συγκεντρώνει τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη µιας υπεύθυνης εταιρικής συµπεριφοράς.
Παρ’ όλα αυτά όµως θα ήταν ερευνητικό ατόπηµα να παραλείψουµε στη συγκεκριµένη µελέτη τον
οργανισµό που θεωρείται πρωτοπόρος στην εφαρµογή πρακτικών ΕΚΕ στο πεδίο των Μέσων.
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Η ανάπτυξη καινοτοµικών τρόπων για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των
εφηµερίδων αρχικά και του ραδιοτηλεοπτικού συστήµατος, αποτελεί ένα ακόµα χαρακτηριστικό των Βρετανικών Μέσων. Οι ριζοσπαστικές εφηµερίδες των αρχών του
19ου αιώνα εισάγουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον επιχειρηµατικό µοντέλο297, αν θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε έτσι. Περιορίζουν το κόστος παραγωγής βασιζόµενες αφενός στην εθελοντική δηµοσιογραφική συµβολή των αναγνωστών τους και αφετέρου στην υψηλή αναγνωσιµότητά τους, παρακάµπτοντας την εξάρτηση από πολιτικούς και διαφηµιστές. Το συγκεκριµένο µοντέλο, παρόλο που στη συνέχεια φάνηκε
να εµφανίζει ελλείψεις εξαιτίας και πολιτικών συγκυριών, θα µπορούσε να πει κανείς
ότι αποτελεί ένα µακρινό πρόδροµο της προσπάθειας για ανεξάρτητη δηµοσιογραφία,
ανταποκρινόµενη στις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών. Η αναζήτηση νέων πόρων
χρηµατοδότησης και νέου κοινού για κάθε Μέσο που εµφανιζόταν εξακολουθεί να
υπάρχει και κατά τη διάρκεια των επόµενων αιώνων. Η απόδειξη έρχεται διακόσια
χρόνια αργότερα από την εµφάνιση των πρώτων εφηµερίδων, µε την ανάπτυξη και
καθιέρωση της ραδιοτηλεόρασης. Παρόλο που η Βρετανία έχει ανταγωνιστικά τηλεοπτικά δίκτυα, το καθένα από αυτά ανακαλύπτοντας το επιχειρηµατικό µοντέλο που
του ταιριάζει και απευθυνόµενο στο κοινό µε διαφορετικό τρόπο

το BBC καλεί

τους πολίτες να συµµετάσχουν στα εθνικά θέµατα, το ITV προσανατολίζεται σε πιο
εµπορικά προγράµµατα και το Channel 4 δίνει έµφαση στις µειονότητες

κατορθώ-

νουν να επιβιώσουν298.
Στο 19ο αιώνα στη Βρετανία, παρατηρούµε την άνθιση των Times, µιας εφηµερίδας που αποτέλεσε πρότυπο από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής της µέχρι και
σήµερα. Τον Ιανουάριο του 1788, η Daily Universal Register του John Walter, µετονοµάζεται σε Times και δηλώνει την ανεξαρτησία της διακηρύσσοντας ότι «η εφηµερίδα δεν θα απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη κοινωνική τάξη, ούτε στην υπηρεσία
ενός κόµµατος299». Οι Times φέρνουν ακόµα µια καινοτοµία εισάγοντας στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο την επένδυση στο ποιοτικό περιεχόµενο. Προσλαµβάνουν
τους καλύτερους συνεργάτες, τους οποίους αµείβουν επαρκώς, µε αποτέλεσµα να παράγουν ένα εξαίρετο προϊόν, το οποίο προσελκύει όχι µόνο αναγνώστες αλλά και διαφηµιστές, φέρνοντάς µας κοντά στο µοντέλο που προτείνουν σήµερα πολλοί µελε297

Βλ. J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility. The press, broadcasting and new media in
Britain, Routledge, London, 2003, σελ. 10-17.
298
Ί.µ.
299
Βλ. J. J Jeanneney, Η ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, (µετάφραση Ν. Μπάλτα), Παπαδήµας, Αθήνα, 2005, σελ.106 και εξής.

151

τητές για την µετάβαση των σύγχρονων Μέσων σε µια βιώσιµη και ανταγωνιστική
εποχή.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν το γόνιµο έδαφος για τη δηµιουργία αντιλήψεων
και στερεοτύπων που συνοδεύουν τα βρετανικά Μέσα µέχρι σήµερα. Χωρίς να αµφισβητούµε βέβαια το γεγονός ότι η Αγγλία υπήρξε η πατρίδα των κίτρινων tabloids,
δεν µπορούµε παρά να παραδεχτούµε ότι εφηµερίδες, όπως ο Guardian και ο Observer και ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα όπως το BBC συγκαταλέγονται ανάµεσα στους
δηµοφιλέστερους και πιο αξιόπιστους ενηµερωτικούς φορείς.
Οι οικονοµικές, πολιτικές αλλά και πολιτιστικές συγκυρίες που χαρακτήρισαν το
ο

18 και το 19ο αιώνα τη ζωή στη Μεγάλη Βρετανία, έδωσαν τη δυνατότητα σε πολίτες και Μέσα να οικοδοµήσουν το λειτουργικό τους µοντέλο και τη σχεσιακή τους
αναλογία ορµώµενα από τα λογοτεχνικά καφενεία, τους χώρους όπου η δηµόσια
σφαίρα του Habermas και ο δηµόσιος διάλογος κορυφωνόταν.
3.7.2 Η ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Μεγάλη Βρετανία
Εκτός από τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµάτισε η Μεγάλη Βρετανία στην ανάπτυξη των Μέσων Ενηµέρωσης παρατηρείται και µια ουσιαστική προσπάθεια για
προώθηση και εφαρµογή των πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, από τα
πρώτα κιόλας βήµατα της καθιέρωσής της στον επιχειρηµατικό και πολιτικό κόσµο.
Η Αγγλία υπήρξε η πρώτη χώρα που «αντιλήφθηκε την ΕΚΕ ως ένα σηµαντικό στοιχείο του βρετανικού πολιτικού και οικονοµικού σχεδιασµού300» τοποθετώντας ήδη
από το 2000 Υπουργό για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η αντίληψη αυτή, σε συνδυασµό µε το σχηµατισµό και την ανάδειξη µιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρεµβαίνει σε σηµαντικά ζητήµατα301, καθώς και µε την καλλιέργεια µιας κουλτούρας κοινωνικής υπευθυνότητας µέσα από
µια σειρά δράσεων, όπως για παράδειγµα ο νόµος περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ψηφίστηκε το 2004 και απαιτεί από όλες τις βρετανικές επιχειρήσεις να εκδί-

300

Βλ. B. Stiftung, «Government as a Partner? CSR Policy in Europe», (2006). Η έρευνα µελέτησε την
εφαρµογή πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ.
Βρετανία, Σουηδία, Γαλλία, Δανία, Ολλανδία).
301
Για παράδειγµα, ΜΚΟ όπως η Διεθνής Αµνηστία και η WWF είναι ισχυροί παίκτες στη διαδικασία
λήψης πολιτικών αποφάσεων και ασκούν καθηµερινά πίεση στην κυβέρνηση.
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δουν ετήσιο κοινωνικό απολογισµό, επέτρεψαν στη Μεγάλη Βρετανία να προπορευθεί στα θέµατα ΕΚΕ σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης302.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι εκεί βρίσκουµε την οργάνωση Business in
Community303, η οποία λειτουργεί από το 1982 προσανατολισµένη στις αρχές της ευθύνης και καθιέρωσε και το δείκτη µέτρησης CR, ότι στo οικονοµικό πανεπιστήµιο
του Nottingham, λειτουργεί το International Center Corporate Social Responsibility,
ένα από τα πιο εξειδικευµένα πανεπιστηµιακά τµήµατα και ερευνητικά κέντρα στο
αντικείµενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης παγκοσµίως.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο λοιπόν, πώς διαµόρφωσε η βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση την ατζέντα για µια υπεύθυνη λειτουργική και επιχειρηµατική δράση;
3.7.3 BBC: Δοµή και Οργάνωση. Ρυθµιστικό πλαίσιο
Στις 18 Οκτωβρίου 1922, έξι εταιρείες τηλεπικοινωνιών304 ιδρύουν την British
Broadcasting Company σε µια προσπάθεια να εκµεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες
και το νέο κοινό που τους δίνει η ανάπτυξη της ραδιοτηλεόρασης. Όπως αναφέρει ο
Peter Eckersley, ένας από τους πρώτους υπαλλήλους του BBC, «το BBC δηµιουργήθηκε ως η έσχατη λύση σε ένα τεχνικό πρόβληµα305» καθώς εκείνη την περίοδο είχαν
συγκεντρωθεί στο Ταχυδροµείο εκατοντάδες αιτήσεις από τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που ήθελαν να φτιάξουν το δικό τους σταθµό. Παρ’ όλα αυτά, αν επιχειρούσαµε
να δούµε λίγο πιο πίσω από αυτή την τεχνική λύση, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε
ότι η µετέπειτα βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση συστάθηκε ως µια συνεργατική
πλατφόρµα ανάµεσα σε καινοτόµους ανθρώπους που είχαν κοινό στόχο.
Όπως διαπιστώνουµε, το BBC ξεκίνησε ως καθαρά εµπορική επιχείρηση διοικούµενη από επιχειρηµατίες. Το οικονοµικό µοντέλο είχε οριστεί να τροφοδοτείται
τόσο από έσοδα για ασύρµατες κεραίες, όσο και από ένα τέλος αδειοδότησης (license
fee), τα οποία όµως αποδείχτηκαν ανεπαρκή για την επιβίωση και την διασφάλιση
του ανταγωνισµού. Έτσι, το 1926, η Crawford Committee αναγνωρίζοντας την επιβολή του BBC στη βρετανική κοινωνία και «αποδεχόµενη την ανάγκη ενός ραδιοτη302

Βλ. σηµείωση 277.
Το Business In the Community σήµερα λειτουργεί υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας,
Καρόλου.
304
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λεοπτικού µονοπωλίου306» συστήνει την αντικατάσταση της µέχρι τώρα ιδιωτικής
επιχείρησης µε «ένα δηµόσιο οργανισµό, ο οποίος θα λειτουργούσε µε γνώµονα το
εθνικό συµφέρον307». Η British Broadcasting Company δίνει τη θέση της στην British Broadcasting Cooperation και ανοίγει ένα νέο δρόµο για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση θέτοντας παράλληλα διλήµµατα και ερωτήµατα.
Η οργανωτική δοµή του BBC παραµένει η ίδια για αρκετά χρόνια. Από το
1927 υπήρχε ο Γενικός Διευθυντής (Director General) και οι διορισµένοι από την πολιτική εξουσία Κυβερνήτες (Governors). Τα πρώτα χρόνια συνύπαρξης των δύο αυτών διοικητικών µονάδων δηµιουργούνται έριδες για το πώς θα διαχειρίζονταν και θα
µοιράζονταν τις ευθύνες του οργανισµού. Παρόλο που στην αρχή παρατηρήθηκαν
φαινόµενα κατάχρησης εξουσίας από τους διορισµένους κυβερνήτες, µε την πάροδο
των χρόνων οι ευθύνες οριοθετούνται µε αποτέλεσµα το BBC να καταφέρει να διατηρήσει, ως ένα µεγάλο βαθµό, την πολιτική του ανεξαρτησία.
Σήµερα, η βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση είναι αυτόνοµη επιχείρηση,
ανεξάρτητη από άµεσες κυβερνητικές παρεµβάσεις και εποπτεύεται από το BBC
Trust, ενώ τη γενική διοίκηση ασκεί ο Γενικός Διευθυντής. Υπό την ευρύτερη οµπρέλα του, σήµερα λειτουργούν οχτώ εθνικά τηλεοπτικά κανάλια µε επιπλέον τοπικό
πρόγραµµα, δέκα εθνικοί και σαράντα τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί και ένα εκτενές
website στο bbc.co.uk. Επιπλέον, το BBC World Service εκπέµπει ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και δικτυακά σε όλο τον κόσµο παρέχοντας νέα και ενηµέρωση σε τριάντα
δύο γλώσσες. Τέλος, το εµπορικό παράρτηµά του, BBC Worlwide αναλαµβάνει την
πώληση προγραµµάτων, βιβλίων, DVD και άλλων εµπορικών προϊόντων παγκοσµίως.
Το BBC Trust, το οποίο αντικατέστησε το 2007 το Board of Governors, αποτελεί το βασικό διοικητικό όργανο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Αγγλία. Συγκροτείται από δώδεκα µέλη, τα οποία ορίζονται από τη Βασίλισσα σε συνεργασία µε
τους Υπουργούς της. Είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της στρατηγικής και ελέγχουν το
εκτελεστικό συµβούλιο (Executive Board), διορίζουν και το Γενικό Διευθυντή, προκειµένου να διασφαλίζουν ότι «το BBC ακούει τη φωνή των πολιτών308». Επιπλέον,
εκδίδουν ετήσιες αναφορές αξιολόγησης, συγκαλούν συµβούλια ακροατών, εγκρίνουν νέες υπηρεσίες και δράσεις. Το Trust υποστηρίζεται από το Trust Unit, µια οµά306

Βλ. την παρπάνω σηµείωση, σελ. 111.
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δα εξήντα ατόµων που λειτούργει ανεξάρτητα από το εκτελεστικό συµβούλιο του
BBC και περιλαµβάνει ειδήµονες από το χώρο της οικονοµίας, της έρευνας κοινού
κτλ.
Το BBC Trust έχει υιοθετήσει ένα σύστηµα ανοιχτής διακυβέρνησης του οργανισµού. Αν ανατρέξουµε στην ιστοσελίδα309 που περιγράφει τις δράσεις και τις ευθύνες του, µπορούµε να δούµε ότι τοποθετεί τη διαφάνεια στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. «Είµαστε ανοιχτοί σχετικά µε το τι κάνουµε και πώς λειτουργούµε.
Κάνουµε τα πάντα για να διασφαλίσουµε ότι το κοινό θα έχει φωνή στις αποφάσεις
µας310» δηλώνουν τα µέλη του. Προσανατολισµένοι σε αυτή την κατεύθυνση αναρτούν τις ηµεροµηνίες των συναντήσεών τους, καθώς και τα πρακτικά των συζητήσεων, δηµοσιεύουν κάθε χρόνο το στρατηγικό τους πλάνο µε τους στόχους και τις
προσδοκίες τους, ενώ έχουν αναπτύξει ένα πολυκαναλικό δίκτυο επικοινωνίας µε
τους πολίτες.
Η συνεργασία µε το ακροατήριο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, προκειµένου
να διασφαλιστεί η σύνδεση µεταξύ των στόχων του BBC και των απαιτήσεων της
κοινωνίας φαίνεται να κατέχει και αυτή πρωταρχική θέση. Τα συµβούλια ακροατηρίων (audience councils) λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τέσσερα αυτά εθνικά συµβούλια και τα παραρτήµατά τους στελεχώνονται µε άτοµα από τις τοπικές
κοινωνίες και αναζητούν καθηµερινά να ενσωµατώσουν τις απόψεις πραγµατικών
πολιτών, διαφορετικές φωνές, από διαφορετικούς ορίζοντες. Μια άλλη δράση που
κινείται προς την ίδια κατεύθυνση είναι τα δηµόσια τεστ αξιολόγησης που διοργανώνει το BBC Trust προκειµένου να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι αποφάσεις και νέες υπηρεσίες.
Πόσο ανεξάρτητο είναι όµως το BBC Trust; Το γεγονός ότι διορίζεται από
την πολιτική εξουσία είναι ικανό από µονό του να εγείρει προβληµατισµούς, παρόλο
που κάτι τέτοιο δεν προεξοφλεί αυτόµατα και την ανάπτυξη σχέσεων εξάρτησης.
Μπορεί παρ’ όλα αυτά να λειτουργήσει ως ελεγκτής της διοίκησης της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και ως µεσολαβητής ανάµεσα στο BBC και τους χρηµατοδότες του,
το κοινό; Το Δεκέµβριο του 2008, έρχονται στο φως της δηµοσιότητας έγγραφα, τα
οποία αποδεικνύουν ότι οι αναφορές αξιολόγησης που συντάσσει το ελεγκτικό όργανο BBC Trust για την πορεία του Εκτελεστικού Συµβουλίου, διορθώνονται και συµπληρώνονται από την εκτελεστική διοίκηση του οργανισµού. Όπως αναφέρει ο
309
310
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Ί.µ.
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James Kirkup, σε άρθρο του στη βρετανική Telegraph, «Emails τα οποία δηµοσιεύτηκαν έπειτα από αίτηµα της «Freedom of Information Act» δείχνουν ότι το Trust
αφαίρεσε µέρη από µια αναφορά στου υπό τις υποδείξεις των διευθυντών του
BBC311» και συνεχίζει, «αυτό εγείρει ερωτήµατα για την ανεξαρτησία του Trust και
για την ικανότητά του να είναι ελεγκτής και ταυτόχρονα µέλος της διοίκησης του
BBC. Πώς είναι δυνατόν να εκπροσωπούν τους πολίτες που πληρώνουν το τέλος αδειοδότησης αν στις «ανεξάρτητες» αναφορές παρεµβαίνει η διοίκηση του BBC;312».
Παρόµοια ερωτήµατα για την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του Trust, από τις κυβερνητικές πεποιθήσεις, αυτή τη φορά θέτει και ο Robert Fisk. Σε άρθρο του τον Απρίλιο του 2009313 κατηγορεί το BBC Trust ότι επέτρεψε στο BBC να προσεγγίσει
όχι αντικειµενικά τις υποθέσεις που αφορούν τη Μέση Ανατολή και τα στρατεύµατα
στο Ιράν µε αφορµή την λογοκρισία που ασκήθηκε στον αρχισυντάκτη του BBC στη
Μέση Ανατολή, Jeremy Bowen314.
Στη βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση την εκτελεστική εξουσία ασκεί ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συµβουλίου (Executive Board). Το Εκτελεστικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργική διαχείριση του οργανισµού και λογοδοτεί στο BBC Trust. Τέσσερεις υποεπιτροπές συνεργάζονται µαζί του (λογιστικού ελέγχου, δίκαιου εµπορίου, υποψηφιοτήτων και ανταπόδοσης) ενώ υποστηρίζεται από µια σειρά διοικητικών οµάδων, ανάµεσα στις οποίες
το BBC Direction Group, η οικονοµική επιτροπή και τέσσερα µικρότερα συµβούλια
(Εικόνα, Ήχος και Μουσική, Δηµοσιογραφία, Νέα Μέσα και Τεχνολογία). Τέλος, τα
συµβούλια για τις εµπορικές συνδιαλλαγές και το BBC Worldwide υποστηρίζουν το
Εκτελεστικό Συµβούλιο σε εµπορικά ζητήµατα.
Ο Γενικός Διευθυντής είναι «αρχισυντάκτης» και το υψηλότατο στέλεχος του
BBC και όπως προαναφέρθηκε διορίζεται από το BBC Trust. Τα υπόλοιπα µέλη (οχτώ εκτελεστικά και έξι µη εκτελεστικά) ορίζονται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και το Εκτελεστικό Συµβούλιο. Το συµβούλιο συναντάται µια φορά το µήνα και
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Βλ. J. Kirkup, «BBC Trust’s independence questioned over alteration of negative report», όπως δηµοσιεύτηκε στο http://www.telegraph.co.uk/news/3542928/BBC-Trusts-independence-questionedover-alteration-of-negative-report.html στις 2/12/2008. Ανακτήθηκε στις 9/03/2009.
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Βλ. «Leading Article: Bad Judgment», όπως δηµοσιεύτηκε στο
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στις 16/04/2009. Ανακτήθηκε στις 6/05/2009.
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τα συνοπτικά πρακτικά αυτών των συναντήσεων δηµοσιεύονται και είναι προσβάσιµα από την ιστοσελίδα του οργανισµού.
Όπως παρατηρούµε, το BBC παρουσιάζει µια αυστηρή ιεραρχική δοµή. Παρ’
όλα αυτά δείχνει να διάκειται θετικά απέναντι σε συνεργατικές υβριδικές µορφές οργάνωσης. Διατηρώντας την δοµή ενός παραδοσιακού οργανισµού αφήνει περιθώρια
και πειραµατίζεται µε το άνοιγµα σε περισσότερους κοινωνικούς µετόχους προκειµένου να βελτιώσει τον κοινωνικό του ρόλο και να παραµείνει µια ανταγωνιστική επιχείρηση. Στην κατεύθυνση αυτή συναινούν και οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, οι οποίες παρουσιάζουν ένα βαθµό διαφάνειας και προσανατολίζονται προς τη
στελέχωση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης µε ανθρώπους που θα µπορέσουν να λειτουργήσουν συλλογικά, µε θετικό αντίκτυπο τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και
στην κοινωνία.
Όλα τα παραπάνω, φαίνεται να διασφαλίζονται και από το κύριο ρυθµιστικό
κείµενο που διέπει τη λειτουργία του BBC. Από το 1926, ως δηµόσια υπηρεσία, το
BBC ακολουθεί µια Βασιλική Χάρτα (Royal Charter), η οποία ανανεώνεται κάθε δέκα χρόνια. Το σηµερινό ισχύον κείµενο ανανεώθηκε το 2007 και αναµένεται να λήξει
το 2016. Η κύρια αποστολή του είναι να διασφαλίζει ότι το BBC θα παραµένει ανεξάρτητο από κάθε είδους εµπορική και πολιτική επιρροή και ότι θα λογοδοτεί µόνο
στους πολίτες.
Σύµφωνα µε τη Χάρτα του 2007, η αποστολή της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι να ενηµερώνει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί. Δηλώνει κατηγορηµατικά ότι ο
οργανισµός υπάρχει προκειµένου να υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και να προωθεί
τις εξής δηµόσιες αρχές:
-

Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών

-

Προώθηση της εκπαίδευσης και της µάθησης

-

Ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας και της πολιτιστικής δράσης

-

Εκπροσώπηση των εθνών, των περιφερειών και των κοινοτήτων της Μεγάλης
Βρετανίας

-

Γεφύρωση της Μεγάλης Βρετανίας µε τον κόσµο και του κόσµου µε τη Μεγάλη Βρετανία

-

Συνεισφορά στη µετάδοση στο κοινό των πλεονεκτηµάτων των αναπτυσσόµενων τεχνολογιών της επικοινωνίας και ανάληψη σηµαντικού ρόλου στη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή
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Δίπλα στο ρυθµιστικό ρόλο της Βασιλικής Χάρτας έρχεται να προστεθεί η ανεξάρτητη βρετανική αρχή Ofcom315, υπεύθυνη για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις
τηλεπικοινωνίες και τις ασύρµατες επικοινωνίες, καθώς και το Εθνικό Λογιστικό Ελεγκτικό Γραφείο, που ελέγχει το BBC, πάντα υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν
την ανεξαρτησία του.
Εκτός από τα παραπάνω, το BBC, επειδή αντιλαµβάνεται την ανάγκη της λογοδοσίας, έχει θεσπίσει δικές του αρχές και πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
οι οποίες είναι δηµόσια προσβάσιµες µέσα από την ιστοσελίδα του316. Ανάµεσά τους
ξεχωρίζουν η πολιτική για τις διαφηµίσεις, την πολυφωνία, την προστασία της παιδικής ηλικίας. Τέλος, κάθε Ιούλιο δηµοσιεύει αναφορά και στοιχεία που αφορούν στις
δράσεις του κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κάθε άνοιξη κείµενα που περιγράφουν
την αποστολή και τις δεσµεύσεις κάθε τµήµατός του, ενώ από το 2003 εκδίδει ετήσιο
Κοινωνικό Απολογισµό.
Συναντά το BBC τις αρχές που ορίζει το νοµοθετικό του πλαίσιο; Πόσο πιστό
είναι στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος; Πώς έχει κατορθώσει να συγκαταλέγεται ανάµεσα στους πιο αξιόπιστους και ταυτόχρονα ανταγωνιστικούς οργανισµούς ενηµέρωσης; Πού τοποθετεί την έννοια της λογοδοσίας; Στη συνέχεια, περιγράφοντας το επιχειρηµατικό µοντέλο, αλλά και την εταιρική κουλτούρα του BBC,
θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα.
3.7.4 Επιχειρηµατικό µοντέλο
Το επιχειρηµατικό µοντέλο του BBC είναι ένα ιδιαίτερο µείγµα χρηµατοδότησης από τους πολίτες, το κράτος και εµπορικών εσόδων. Σύµφωνα µε τη βρετανική
νοµοθεσία, κάθε πολίτης προκειµένου να έχει πρόσβαση στα προγράµµατα ραδιοτηλεόρασης οφείλει να καταβάλλει το χρηµατικό ποσό των £142.50 ετησίως317, ποσό
που ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Τα έσοδα που προέρχονται από αυτό το τέλος και που για το 2008-2009 έφτασαν τα £3,493.8 εκατοµµύρια318 χρησιµοποιούνται για την αγορά και την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων, καθώς και για τη διατήρηση
315

Βλ. www.ofcom.org.uk. Τα νοµικά κείµενα στα οποία καλείται να υπακούει το BBC είναι τα
Communications Act 2003, Broadcasting Act 1996 και το Royal Charter.
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Βλ. http://www.bbc.co.uk/info/policies/index.shtml.
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Το ποσό αυτό ορίστηκε τον Απρίλιο του 2009.
318
Σύµφωνα µε τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό 2008-2009.
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του ενηµερωτικού site του BBC319. Επιπλέον, τα χρήµατα αυτά επενδύονται σε τεχνολογικό εξοπλισµό και σε λοιπά τρέχοντα έξοδα, ενώ µέρος τους αποταµιεύεται
προκειµένου αφενός να µειωθούν τα έξοδα του οργανισµού320, γεγονός µε µακροπρόθεσµο αντίκτυπο και στην βρετανική οικονοµία, αφετέρου να χρησιµοποιηθούν για
την ψηφιακή µετάβαση.
Εκτός από το license fee, το BBC χρηµατοδοτείται και από το κράτος. Τα έσοδα από αυτού του είδους τη χρηµατοδότηση απορροφούνται αποκλειστικά από το
BBC World Service.
Αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται γιατί η δηµόσια ραδιοτηλεόραση της
Βρετανίας διατηρεί και καθαρά εµπορικές συνδιαλλαγές και αν αυτή της η δραστηριοποίηση θα µπορούσε να εγείρει ερωτήµατα και προβληµατισµούς για τη δέσµευσή
της απέναντι στο δηµόσιο συµφέρον. Η εισροή εσόδων και από άλλες πηγές που δεν
βασίζονται στο κράτος, επιτρέπει στο BBC να επενδύει ακόµα περισσότερο στην αγορά και παραγωγή ποιοτικότερων προγραµµάτων και στη διασφάλιση της βιωσιµότητάς του. Άλλωστε, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε, το BBC έχει διαχωρίσει
πλήρως και µε απόλυτη διαφάνεια το πού επενδύει τα χρήµατα που προέρχονται από
το license fee και επιπλέον επιµένει στην απόκτηση εσόδων βασισµένων αποκλειστικά και µόνο στη µεταπώληση του περιεχοµένου που παράγει, αποφεύγοντας τους διαφηµιστικούς πόρους.
Όµως, και πάλι υπάρχουν οµάδες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η καταβολή αυτού του τέλους πρέπει να καταργηθεί321 και ότι αυτό το επιχειρηµατικό µοντέλο έχει
πλέον πεθάνει. Και πάλι βρισκόµαστε απέναντι στην πρόκληση για τη χρηµατοδότηση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η υποχρεωτική καταβολή χρηµάτων από τους
πολίτες σίγουρα δεν είναι η λύση που αρµόζει στη σηµερινή εποχή της ελεύθερης διακίνησης και πρόσβασης στην πληροφορία. Η επένδυση και επιβράβευση του ποιοτικού περιεχοµένου από πολίτες και φορείς, ίσως είναι ένα προτεινόµενο µοντέλο. Το
BBC από την πλευρά του καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να τροφοδοτεί το κοινό µε
αξιόπιστο περιεχόµενο. Το ερώτηµα και η πρόκληση είναι αν οι πολίτες θα συνέχιζαν
να το ενισχύουν και µετά την κατάργηση της υποχρεωτικής καταβολής φόρου.
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3.7.5 Φιλοσοφία- Όραµα
Αν ανατρέξουµε σε όλα τα εταιρικά έντυπα του BBC διαβάζουµε ότι η αποστολή του είναι να εµπλουτίζει τις ζωές των ανθρώπων µε υπηρεσίες και προγράµµατα που ενηµερώνουν, µορφώνουν και ψυχαγωγούν, ενώ όραµά του είναι να αποτελέσει τον πιο δηµιουργικό οργανισµό παγκοσµίως. Τέλος, ορίζονται µια σειρά από εταιρικές αξίες, οι εξής:
-

Η εµπιστοσύνη είναι ο πυρήνας του BBC. Είµαστε ανεξάρτητοι, αντικειµενικοί και ειλικρινείς

-

Το κοινό είναι στην καρδιά όλων των δράσεών µας

-

Είµαστε υπερήφανοι όταν επιτυγχάνουµε την ποιότητα και ανταποκρινόµαστε
στη χρηµατοδότηση που µας προσφέρετε

-

Η δηµιουργικότητα είναι η ζωή του οργανισµού µας

-

Σεβόµαστε ο ένας τον άλλο και γιορτάζουµε τη διαφορετικότητα µας µε αποτέλεσµα ο καθένας να δίνει τον καλύτερο εαυτό του

-

Είµαστε ένα στο BBC. Σηµαντικά επιτεύγµατα επιτυγχάνονται όταν δουλεύουµε όλοι µαζί
Εµπιστοσύνη, πολυφωνία, συνεργασία, ποιότητα, ο πολίτης στο κέντρο του

ενδιαφέροντος, ανεξαρτησία, ειλικρίνεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θέτει το
BBC ως το υπόβαθρο της εταιρικής φιλοσοφίας και του λειτουργικού πλαισίου του,
κοιτάζοντας προς ένα µοντέλο υπεύθυνης συµπεριφοράς. Πώς αντιλαµβάνεται το
BBC την έννοια της ευθύνης και πώς την εφαρµόζει στην καθηµερινή του λειτουργία;
Πριν απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα κρίνεται σκόπιµο να διερευνήσουµε τη
διαµόρφωση συγκεκριµένων παραµέτρων που συντέλεσαν και ιστορικά στη διαµόρφωση της κουλτούρας του BBC.
Η έννοια του δηµόσιου συµφέροντος
Η βρετανική ραδιοτηλεόραση από τη στιγµή της εµφάνισής της βασίστηκε
στην έννοια του δηµόσιου συµφέροντος. Ήδη η µετατροπή του BBC από ιδιωτική
επιχείρηση σε δηµόσια υπηρεσία προκειµένου να ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας δείχνει ότι από πολύ νωρίς οι Βρετανοί συσχέτισαν τα Μέσα Ενηµέρωσης µε την
κοινωνική τους αποστολή, χωρίς βέβαια να παραβλέπουν και τη διάσταση της βιωσιµότητας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι James Curran και Jean Seaton, «η βρε-
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τανική ραδιοτηλεόραση ξεκίνησε ως δηµόσια υπηρεσία και αυτό αποδείχτηκε τόσο
δηµιουργικό εµπορικά, όσο και καινοτόµο πολιτιστικά322.»
Από το 1923 µέχρι και το 1970 όλα τα κείµενα που αφορούν στη ραδιοτηλεοπτική εκποµπή προγραµµάτων τοποθετούν την έννοια του δηµόσιου συµφέροντος
στο κέντρο των ανακοινώσεών τους. «Η ραδιοτηλεόραση είναι σηµαντική σε εθνικό
επίπεδο ως µέσο για την ενίσχυση του δηµόσιου συµφέροντος» αναφέρει χαρακτηριστικά η αναφορά Sykes το 1923323. «Όπως η δουλειά των Πανεπιστηµίων, έτσι και
αυτή της ραδιοτηλεόρασης πρέπει να θεωρείται δηµόσια υπηρεσία για το κοινωνικό
όφελος324», διακηρύσσει το 1950 η αναφορά Beveridge. Μέχρι εκείνη την περίοδο
και παρά τις όποιες δυσκολίες και συγκρούσεις που έφερνε στην επιφάνεια η προσπάθεια εξισορρόπησης της κερδοφορίας µε την κοινωνική αποστολή, «η ραδιοτηλεόραση στη Βρετανία πάντα βασιζόταν στη θεώρηση της δέσµευσης απέναντι στο ευρύτερο κοινό καλό325».
Το 1977, η αναφορά Annan αντικαθιστά την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας
µε αυτή του φιλελευθέρου πλουραλισµού, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, η αναφορά
Hunt, εισάγει την έννοια της εµπορικής διάστασης των παραγόµενων εκποµπών ακολουθώντας τις επιταγές και τις εξελίξεις της εποχής. Η έννοια του δηµόσιου συµφέροντος δεν εγκαταλείφθηκε. Παρ’ όλα αυτά νέες προκλήσεις διαφαίνονται στον ορίζοντα. Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να ανακαλύψει τρόπους για να διατηρήσει τις αξίες και τις αρχές της απέναντι στην κοινωνία καθώς και να σταθεί στο ανταγωνιστικό µιντιακό πεδίο που διαµορφωνόταν.
Όπως µπορούµε να διακρίνουµε, η έννοια του δηµόσιου συµφέροντος, αποτέλεσε βασική παράµετρο στην ανάπτυξη της βρετανικής ραδιοτηλεόρασης, πόσο µάλλον του BBC. Και ενώ σε αντίθεση µε άλλες χώρες η δηµόσια αποστολή των Μέσων
Ενηµέρωσης έτεινε να υποβαθµιστεί, στην Αγγλία δηµιουργήθηκε ένα θετικό ιδεολογικό στερεότυπο, το οποίο προκαλεί µέχρι και σήµερα το BBC να το υπερασπιστεί.
Η σχέση εµπιστοσύνης µε το κοινό
Σύµφωνα µε έρευνες που δηµοσιεύονται, το BBC έρχεται πρώτο στις προτιµήσεις του κοινού στο βαθµό αξιοπιστίας και ποιότητας.326 Τι είναι αυτό που κάνει
322

Βλ. J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility. The press, broadcasting and new media in
Britain, Routledge, London, 2003, σελ. 363.
323
Βλ. την παραπάνω σηµείωση σελ. 364.
324
Βλ. την παραπάνω σηµείωση, σελ. 365.
325
Βλ. την παραπάνω σηµείωση, σελ. 364.
326
Βλ. για παράδειγµα την έρευνα Media Brand Values 2008, σύµφωνα µε την οποία το BBC είναι ο
πιο έµπιστος, µε ιδιαίτερη επίδραση και δηµιουργικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός ή την έρευνα της
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τους πολίτες να εµπιστεύονται ακόµα τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, παρά τα όποια
ατοπήµατα327 βγαίνουν κατά καιρούς στη δηµοσιότητα;
Από την ίδρυση του µέχρι και σήµερα το BBC φαίνεται να τοποθετεί το κοινό
στην καρδιά των δράσεών του. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου κατορθώνει να εγκαθιδρύσει τη σχέση του µε τους πολίτες, µεταφέροντας νέα και ειδήσεις από όλο τον κόσµο προς όλο τον κόσµο. Και µε την πάροδο των χρόνων, συνεργαζόµενο µε τους καλύτερους328 χτίζει σταδιακά τη φήµη ενός δηµοσιογραφικού οργανισµού ο οποίος παρέχει αξιόπιστη και ποιοτική ενηµέρωση και πάνω από όλα παραµένει ανεξάρτητος από πολιτικές και οικονοµικές δυναµικές.
Η κατάκτηση και διατήρηση της εµπιστοσύνης του κοινού υπήρξε πάντα πρωταρχικός στόχος του BBC. Για αυτό ακολούθησε µια ιδιαίτερα ανοιχτή πολιτική στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την παραγωγή των προγραµµάτων του, ανοίγοντας
το διάλογο µε µια πληθώρα συνοµιλητών, µε κορυφαίους τους πολίτες. Εκµεταλλευόµενο τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν για συµµετοχή προσκαλεί, όλο και περισσότερο, το ακροατήριο να συνεργαστεί µε τους ειδήµονες για
την παραγωγή περιεχοµένου που πραγµατικά τους ενδιαφέρει. Χαρακτηριστικό είναι
το παράδειγµα του Radio 4 Audience Panel, στο οποίο πολίτες και δηµοσιογράφοι
δηµιουργούν από κοινού την ειδησεογραφική ατζέντα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει
µερίδα πολιτών που επιµένει ότι το BBC θα πρέπει να ανοίξει ακόµα περισσότερο τις
πόρτες στο ακροατήριό του329.
Τι σηµαίνει λοιπόν εµπιστοσύνη για το BBC και πώς επιχειρεί να τη διατηρήσει; Πόσο διατεθειµένος είναι ως οργανισµός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις; Όπως αναφέρει ο Richard Sambrook, διευθυντής του BBC Global News «η
αντικειµενικότητα ήταν πάντα σηµαντική αξία για τις ειδήσεις. Για µένα κάποτε σήµαινε άσκηση δηµοσιογραφίας µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες να σε εµπιστεύονται.
Αλλά στην εποχή των νέων Μέσων, η διαφάνεια είναι αυτή που εξασφαλίζει την εGlobescan «Trust in the Media» για το 2006, όπου το BBC κατατάσσεται πρώτο σε βαθµό αξιοπιστίας
στη Μεγάλη Βρετανία.
327
Τον Ιούλιο του 2007, το BBC παραδέχτηκε δηµοσίως και δέχτηκε πρόστιµο για αυτό ότι ο νικητής
της εκποµπής Blue Peter (ο οποίος προκύπτει από τηλεφωνική κλήρωση), προέκυψε από στηµένο
τηλεφώνηµα. Την ίδια περίοδο δέχτηκε και πάλι επίπληξη για την προβολή προωθητικού υλικού από
ντοκιµαντέρ για τη Βασίλισσα, το οποίο φάνηκε να παραποιεί συµπεριφορά της Βασίλισσας.
328
Από τα µικρόφωνα και τα στούντιο του BBC έχουν περάσει ονόµατα όπως ο Wells ή ο Keynes
329
Τον Οκτώβριο του 2008, στην ραδιοφωνική εκποµπή των Jonathan Ross και Russell Brand ακούστηκαν προσβλητικά σχόλια τα οποία ξεσήκωσαν αντιδράσεις από τους ακροατές. Παρά τις επιστολές
και τα τηλεφωνήµατα που δέχτηκε ο σταθµός η επίσηµη απάντηση-απολογία ήρθε τρεις εβδοµάδες
αργότερα. Το συµβάν αυτό εγείρει το εξής ερώτηµα, αφού το BBC επενδύει στην εµπιστοσύνη του
κοινού ανοίγοντας τις διαδικασίες του προς τα έξω και προσκαλώντας τους πολίτες, σε τι ποσοστό
αντιλαµβάνεται αυτή τη διάδραση;
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µπιστοσύνη. Οι ειδήσεις σήµερα πρέπει να είναι ακριβείς και αµερόληπτες, αλλά είναι εξίσου σηµαντικό για τους αναγνώστες, τους τηλεθεατές και τους ακροατές να
γνωρίζουν πώς παράγονται330».
Καινοτοµία/ δηµιουργικότητα
Ένα ακόµα στοιχείο που χαρακτηρίζει το BBC από την ίδρυσή του µέχρι και
σήµερα είναι ο προσανατολισµός του στην καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα, αξίες
που τοποθετούνται ανάµεσα στις αρχές που συνθέτουν την εταιρική του φιλοσοφία.
Από το επιχειρηµατικό του µοντέλο, µέχρι τις παραγόµενες εκποµπές, την επιλογή
ιδιαίτερων προσωπικοτήτων στο δυναµικό του, το διαδραστικό site Ouch! για τα Άτοµα µε Αναπηρία, το Blast, τον ειδικό δικτυακό τόπο για τη νεανική δηµιουργικότητα και το ειδικό πρόγραµµα για την αναζήτηση και την ανάδειξη ταλέντων, το BBC
αναζητά µε κάθε τρόπο να προωθήσει τη δηµιουργικότητα και να ενισχύσει την καινοτοµία.
Έχοντας το προνόµιο και την ιστορική ευκαιρία να αποτελεί τον πρώτο ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό, το BBC εθίστηκε από νωρίς στην καινοτοµική σκέψη. Το
1933, για πρώτη φορά γυναίκα παρουσιάστρια µεταφέρει εθνικά νέα µέσα από τις
συχνότητες του BBC, ενώ το 1938 τα Αραβικά γίνονται η πρώτη ξένη γλώσσα στην
οποία µεταδίδονται νέα µέσω της βρετανικής ραδιοτηλεόρασης. Το 1946, παρουσιάζεται η πρώτη τηλεοπτική εκποµπή και το 1955 κάνει την εµφάνισή της στους δέκτες
η πρώτη «σαπουνόπερα».
Έχοντας διανύσει µια ιστορική πορεία γεµάτη δηµιουργικές δράσεις και καινοτόµες αποφάσεις331, το BBC σήµερα καλείται να διατηρήσει τη φήµη που δηµιούργησε προκειµένου να παραµείνει στη συνείδηση των πολιτών ο «πιο δηµιουργικός
δηµοσιογραφικός οργανισµός 332.»
Η κουλτούρα της ευθύνης
Στο λεξικό της Οξφόρδης, στο λήµµα «Reithian»333 υπάρχει ο εξής ορισµός:
«να ακολουθείς ή να παρουσιάζεις τα χαρακτηριστικά του Reith και των αξιών του,
κυρίως αυτών που σχετίζονται µε την υπεύθυνη διοίκηση της ραδιοτηλεόρασης µε
στόχο τη µόρφωση και το διαφωτισµό της δηµόσιας αντίληψης».
330

Βλ. Guardian, «How social networking is changing journalism», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/sep/18/oxford-social-media-convention-2009-journalismblogs στις 19/9/2009. Ανακτήθηκε στις 21/09/2009.
331
Βλ. http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/innovation.
332
Βλ. http://www.bbc.co.uk/info/purpose/index.shtml.
333
Ο Λόρδος Reith υπήρξε από τους ιδρυτές του BBC και ο πρώτος γενικός διευθυντής του, ο οποίος
χάραξε τις αξίες και τη δηµόσια αποστολή του επάνω στην έννοια της ευθύνης.
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Ο John Reith υπήρξε ο πρώτος γενικός διευθυντής του BBC και αυτός που
έπαιξε έναν ιδιαίτερο ρόλο στη µετάβασή του από ιδιωτική σε δηµόσια επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τις απόψεις του, «προκειµένου να µπορέσουµε να διερευνήσουµε σε βάθος τις δυνατότητες της ραδιοτηλεόρασης, αυτή θα πρέπει να διακυβερνάται όχι από
οικονοµικές, αλλά από κοινωνικές προτεραιότητες 334».
Κατά τη διάρκεια της δικής του διοίκησης διαµορφώνονται οι αρχές και οι αξίες που έθεσαν τις βάσεις για τη διαµόρφωση της εταιρικής φιλοσοφίας και κουλτούρας της βρετανικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο Reith πίστευε στη δηµόσια αποστολή του BBC, να ενηµερώνει, να µορφώνει και να ψυχαγωγεί, και προσπάθησε
να διασφαλίσει την πολιτική ανεξαρτησία του οργανισµού. Η πολυφωνία και η ανάγκη ανταπόκρισης στις κοινωνικές απαιτήσεις, σε αντίθεση µε τις µετέπειτα θεωρήσεις για την εµπορική διάσταση των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, καθόρισαν
την πορεία του BBC στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.
Μπολιασµένο µε την κουλτούρα της ευθύνης από τα πρώτα βήµατά του, το
BBC προσπαθεί να διατηρήσει αυτή τη διάσταση σε όλους τους τοµείς δράσης του
µέχρι και σήµερα. Πόσο εύκολο ήταν αυτό; Ποιες δυσκολίες και ποιες προκλήσεις
συνάντησε; Κατόρθωσε τελικά το BBC να παραµείνει στην αντίληψη των πολιτών ως
ο πιο υπεύθυνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας;
Οι απαιτήσεις της εποχής και ο ανταγωνισµός από παραδοσιακά και νέα Μέσα φέρνουν πολλές φορές το BBC αντιµέτωπο µε διλήµµατα ευθύνης. Και παρά την
δέσµευσή του απέναντι στην κοινωνία, αρκετές είναι οι φορές που φαίνεται να προδίδει την εµπιστοσύνη του κοινού του. Αρνητικά σχόλια για πολιτικές προκαταλήψεις
ακούγονται συχνά, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόµενοι παραδέχονται ότι ο οργανισµός στον
οποίο υπηρετούν πολλές φορές κλίνει προς µια αριστερή φιλελεύθερη κατεύθυνση335.
Ακόµα πιο πρόσφατα ο πρώην γενικός διευθυντής του BBC Greg Dyke το κατηγόρησε για πολιτικό συντηρητισµό.
Παρ’ όλα αυτά το BBC φαίνεται να καταφέρνει να διατηρήσει, σε µεγάλο
βαθµό, την παρακαταθήκη της ευθύνης, κάνοντας συµβιβασµούς, γεφυρώνοντας τη
βιωσιµότητα µε την ποιότητα και την ευθύνη και λαµβάνοντας τολµηρές αποφάσεις.

334

Βλ. J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility. The press, broadcasting and new media in
Britain, Routledge, London, 2003, σελ 109 και εξής.
335
Βλ. S. Walters, «We are biased, admit the stars of BBC», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.dailymail.co.uk/news/article-411846/We-biased-admit-stars-BBC-News.html
στις 21/10/2006. Ανακτήθηκε στις 17/09/2008.
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3.7.6 Παραγόµενο Προϊόν
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πώς διαµορφώνεται το παραγόµενο προϊόν του
BBC; Ανταποκρίνεται στο όραµα και τις αξίες του οργανισµού; Το BBC σήµερα αποτελείται από ένα πολυεπίπεδο δίκτυο τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και δικτυακών
καναλιών, τα οποία προσφέρουν συνεχώς ενηµέρωση και ψυχαγωγία στους πολίτες.
Τηλεόραση
Σήµερα, λειτουργούν οχτώ εθνικά τηλεοπτικά κανάλια (BBC One, BBC Two,
BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC News, BBC Parliament), το διαδραστικό BBC Red Button interactive TV και το υψηλής ψηφιακής τεχνολογίας BBC
HD.
Το BBC One αποτελεί το πιο δηµοφιλές τηλεοπτικό κανάλι στη Βρετανία δίνοντας έµφαση στα ποιοτικά προγράµµατα τα περισσότερα νέες παραγωγές που αντανακλούν τα σηµαντικότερα γεγονότα στην Αγγλία και στον υπόλοιπο κόσµο. Παραρτήµατα του BBC One λειτουργούν στη Σκωτία και στην Ουαλία και τη Βόρειο
Ιρλανδία καλύπτοντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Από την πλευρά του το BBC Two περιλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και κωµωδίας, δραµατοποιηµένου προγράµµατος
και πολιτιστικών εκποµπών. Και το BBC Two εκπέµπει µε εξειδικευµένο πρόγραµµα
για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρειο Ιρλανδία.
Ενώ τα δύο προηγούµενα κανάλια απευθύνονται σε όλο το εύρος του ακροατηρίου, µε µια έµφαση στους ενήλικες, το BBC Three, εστιάζει κυρίως στο νεότερο
κοινό, περιλαµβάνοντας στην ύλη του καινοτοµικές, διαδραστικές εκποµπές µε τη
συµµετοχή νέων ταλέντων.
Το BBC Four είναι αφιερωµένο κυρίως στον πολιτισµό και τις επιστήµες, το
CBeebies παράγει εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραµµα για παιδιά µέχρι έξι ετών, ενώ το CBBC προσφέρει δραµατοποιηµένες και ψυχαγωγικές εκποµπές, ειδήσεις, κωµωδίες και κινούµενα σχέδια για παιδιά από έξι έως δώδεκα ετών.
Τέλος, το BBC Parliament προσφέρει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στο
έργο και τη δράση της βρετανικής κυβέρνησης µε εκποµπές ανάλυσης και σχολιασµού. Το BBC Red Button είναι εστιασµένο στη συνεχή τροφοδοσία µε ειδήσεις,
πληροφορίες, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράµµατα, εκπέµπει ψηφιακά, µέσω
διαδραστικών βίντεο, ηχητικών ντοκουµέντων, εικόνων και κειµένων, ενώ το BBC
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HD αναµεταδίδει σε υψηλή ψηφιακή ανάλυση επιλεγµένες εκποµπές από τα υπόλοιπα κανάλια.
Όπως διαπιστώνουµε, το BBC έχει διαχωρίσει τα τηλεοπτικά του κανάλια µε
στόχο να διασφαλίζεται η ενηµέρωση, η ψυχαγωγία, αλλά και η εκπαίδευση των πολιτών, ακολουθώντας πιστά τις βασικές αξίες της αποστολής του, ενώ παράλληλα
φροντίζει να προσαρµόζει το περιεχόµενό του ανάλογα µε τις ηλικιακές και κοινωνικές απαιτήσεις του κοινού του. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός από την έννοια της
διάδρασης που υιοθετεί, προωθεί επίσης τη νεανική δηµιουργικότητα, την πολυφωνία
και την κάλυψη γεγονότων που απασχολούν όλες τις τοπικές κοινότητες και κοινωνικές οµάδες που ζουν και δρουν στη Βρετανία.
Ραδιόφωνο
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και οι δέκα εθνικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί.
Προωθώντας το τρίπτυχο ενηµέρωση-ψυχαγωγία-εκπαίδευση προσφέρουν ένα πολυπολιτισµικό και πολυφωνικό πρόγραµµα.
Το Radio 1 απευθύνεται στις ηλικίες δεκαπέντε έως είκοσι εννιά ετών µε
µουσική, εκποµπές λόγου και την προώθηση νέων καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία. Το Radio 2 από την πλευρά του καλύπτει τις ανάγκες για
µουσική και ενηµέρωση της ηλικιακής οµάδας άνω των τριάντα πέντε ετών. Επιπλέον, προσφέρει περιεχόµενο που θίγει θέµατα που αφορούν στον πολιτισµό, στη θρησκεία, ενώ περιλαµβάνει αναγνώσεις και κωµωδίες. Οι εκποµπές του Radio 3 είναι
µια µείξη µουσικής και πολιτιστικών εκποµπών, που απευθύνονται σε ευρύτερο ακροατήριο. Με έµφαση στην κλασική µουσική, αλλά και στη τζαζ και την έθνικ προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους πολίτες στην κουλτούρα της παγκόσµιας µουσικής. Το
Radio 4 είναι κυρίως ενηµερωτικό, µε ειδήσεις και νέα από την επικαιρότητα, εκποµπές λόγου και σχολιασµού για την τρέχουσα καθηµερινότητα, ενώ από την ύλη του
δεν λείπει και το δραµατοποιηµένο πρόγραµµα. Την ενηµέρωση που προσφέρει το
Radio 4 έρχεται να συµπληρώσει η ειδησεογραφική και αθλητική κάλυψη του Radio
5, εµπλουτισµένη µε σχόλια και αναλύσεις. Το 5 Live Sports Extra αποτελεί προέκταση του Radio 5 προσφέροντας ακόµα µεγαλύτερη και σε βάθος αθλητική ενηµέρωση και ζωντανή κάλυψη αθλητικών γεγονότων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το περιεχόµενο του 1Xtra το οποίο «παίζει» κυρίως «µαύρη µουσική», ενώ υποστηρίζει και προωθεί του νέους καλλιτέχνες. Το πρόγραµµά του περιλαµβάνει ακόµα ειδικά ντοκιµαντέρ απευθυνόµενα σε νεαρούς ακροατές (δεκαπέντε έως εικοσιτεσσάρων
ετών), που προέρχονται, κυρίως, από οµάδες εθνικών µειονοτήτων. Ο επόµενος
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σταθµός είναι καθαρά µουσικός, αφού το 6 Music στόχο έχει να ψυχαγωγήσει µε δηµοφιλή µουσικά κοµµάτια από το 1960 µέχρι και σήµερα. Το Radio 7 ανήκει κυρίως
στα παιδιά µε εκποµπές λόγου, κωµωδίες, ιστορίες και άλλες παιδικές εκποµπές οι
οποίες προέρχονται κυρίως από το αρχείο του BBC. Τέλος, το BBC Asian Network
εκπέµπει µουσική και εκποµπές λόγου για τις ασιατικές κοινότητες της Βρετανίας.
Πολυσυλλεκτικό και πολυφωνικό, το ραδιοφωνικό πρόγραµµα του BBC φαίνεται να ακολουθεί και αυτό το όραµα του οργανισµού για παραγωγή εκποµπών προσανατολισµένων στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλου του φάσµατος του κοινωνικού
συνόλου.
Τοπικές Κοινότητες
Παράλληλα µε το πρόγραµµα που αφορά σε όλο τον πληθυσµό της Μεγάλης
Βρετανίας, το BBC αντιλαµβανόµενο τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αναπτύσσει ξεχωριστές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες για τις περιοχές της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειου Ιρλανδίας µε στόχο την αντανάκλαση της ιδιαίτερης
πολιτιστικής χροιάς κάθε κοινότητας.
Το BBC στον κόσµο
Η δηµόσια βρετανική ραδιοτηλεόραση έχει κατορθώσει να αποτελεί έναν από
τους πιο αξιόπιστους ενηµερωτικούς οργανισµούς παγκοσµίως. Ανοίγοντας ένα παράθυρο προς τον κόσµο µεταφέρει ειδήσεις, ενηµέρωση και ψυχαγωγία µέσα από τις
πολλαπλές υπηρεσίες της.
Το BBC World Service προσφέρει είκοσι τέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο
αντικειµενική και αξιόπιστη ενηµέρωση σε τριάντα τρεις γλώσσες σε όλο τον κόσµο,
ενώ το BBC World News µεταδίδει σε εικοσιτετράωρη βάση και αυτό ειδήσεις στην
αγγλική γλώσσα για ένα παγκόσµιο ακροατήριο. Πιο εξειδικευµένα, το BBC Lifestyle είναι το διεθνές κανάλι του BBC για το lifestyle και εκπέµπει στην Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική, ενώ το Animal Planet, το κανάλι που εστιάζει στο
περιβαλλοντικό ντοκιµαντέρ. Ξεχωριστά παραρτήµατα του BBC λειτουργούν στην
Αµερική (BBC America) και τον Καναδά (BBC Canada). Στον Καναδά λειτουργεί
επίσης και το αποκλειστικά αφιερωµένο σε παιδικές εκποµπές BBC Kids. Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω λειτουργούν τα UKTV, µια πλατφόρµα δέκα καναλιών και το
UKTV Australia, το οποίο φέρνει στην Αυστραλία µια επιλογή βρετανικών προγραµµάτων, όπως και το BBCPrime ένα ψυχαγωγικό κυρίως κανάλι και τέλος το People+Arts, προσανατολισµένο στις ανάγκες των ισπανόφωνων ακροατών.
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Δικτυακές Εφαρµογές
Ταυτόχρονα µε τις πιο πάνω επιλογές το BBC ακολουθώντας την τάση της
εποχής στρέφεται και προς τα νέα κοινωνικά Μέσα. Εκτός από το δικτυακό ενηµερωτικό site, το οποίο εµπλουτίζεται διαρκώς από τη συµµετοχή και τα σχόλια των πολιτών, το BBC διατηρεί δικτυακό κανάλι στο YouTube, το οποίο έχει ακόµα περιορισµένο περιεχόµενο. Πρόσφατα υιοθέτησε και την υπηρεσία iplayer, η οποία επιτρέπει
στον τηλεθεατή την πρόσβαση στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές µέσω
του υπολογιστή του.
Πρόγραµµα για όλους τους πολίτες;
Όπως συµπεραίνουµε, το BBC παρέχει µια πληθώρα επιλογών τόσο στο περιεχόµενο των προγραµµάτων που παράγει, όσο και στον τρόπο πρόσβασής τους από
τους τηλεθεατές/ακροατές. Ανατρέχοντας στις ετήσιες αναφορές που δηµοσιεύει σχετικά
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βλέπουµε ότι κάθε χρόνο οι πολίτες επιβραβεύουν την ετήσια παραγωγή του

οργανισµού όλο και πιο πολύ337, αποδεικνύοντας την ποιοτική δυναµική του περιεχοµένου. Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση της Βρετανίας καταφέρνει να απαντήσει στα αιτήµατα των πολιτών και να παραµείνει πιστή στη δηµόσια αποστολή της όσον αφορά
στην παραγωγή ενηµερωτικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού προγράµµατος για
όλους.
3.7.7 Σχόλια και παρατηρήσεις
Ολοκληρώνοντας την ενότητα της περιγραφής της δοµής, της λειτουργίας και του
παραγόµενου περιεχοµένου του BBC και πριν περάσουµε στην ανάλυση της εφαρµογής µιας ατζέντας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειµένου να κατανοήσουµε
καλύτερα το πώς αντιλαµβάνεται αυτός ο οργανισµός την έννοια της ευθύνης είναι
σκόπιµο να καταγράψουµε ορισµένες χρήσιµες παρατηρήσεις.
•

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αξιών που διέπουν µέχρι και σήµερα το
BBC διαδραµάτισε η ηγετική µορφή του John Reith. Ακολουθώντας τα δικά
του προστάγµατα, αν και πολλές φορές αυστηρά338, το BBC διαµόρφωσε µια
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Βλ. http://www.bbc.co.uk/annualreport/exec/performance/.
Σύµφωνα µε την πρόσφατη αναφορά, όσον αφορά στην τηλεόραση, σχεδόν τα 2/3 των προγραµµάτων του BBC One, Two, Three και Four στις µετρήσεις που έγιναν κατετάγησαν πολύ υψηλά (µε
σκορ πάνω από 80) στην παράµετρο της εκτίµησης που τυγχάνουν από το κοινό. Αντίστοιχα κατατάγηκε το 50% των παραγόµενων ραδιοφωνικών προγραµµάτων.
338
Ο Reith είχε ιδιαίτερη φήµη για την στρατιωτική πειθαρχία που επέβαλε στους εργαζόµενους στο
BBC.
337
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κουλτούρα ευθύνης και ένα υπόβαθρο δηµόσιας αποστολής, το οποίο δύσκολα
µπορεί να ανατραπεί συνολικά. Αποτέλεσµα αυτού ήταν ο προσανατολισµός
της πλειοψηφίας των δράσεων και των στρατηγικών αποφάσεων του οργανισµού προς µια κατεύθυνση υπεύθυνης εταιρικής σκέψης και συµπεριφοράς
•

Η ανάπτυξη και η καθιέρωση της έννοιας του δηµόσιου συµφέροντος και της
δηµόσιας αποστολής των ραδιοτηλεοπτικών φορέων στη Μεγάλη Βρετανία δηµιούργησαν ένα γόνιµο έδαφος για την περεταίρω διαµόρφωση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου

•

Ένα ακόµα στοιχείο που συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού, στην πλειοψηφία του, µιντιακού τοπίου στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε η ανέλιξη µιας αρκετά ισχυρής κοινωνίας πολιτών µε κριτική άποψη και απαιτήσεις από το κράτος, τις επιχειρήσεις, τους δηµόσιους και τους κοινωνικούς φορείς

•

Από τα πρώτα βήµατα της λειτουργίας του BBC δόθηκε µεγάλη έµφαση στην
πολιτική του ανεξαρτησία. Όλα τα νοµοθετικά κείµενα και οι διατάξεις που το
διέπουν διασφαλίζουν ακόµα και σήµερα αυτή την ανεξαρτησία. Με αυτόν τον
τρόπο αποφεύχθηκε η ανάπτυξη στενών δεσµών εξάρτησης ανάµεσα στις κυβερνήσεις και στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε αποτέλεσµα την παραγωγή ενός
συνεχόµενου έργου, το οποίο δεν διακόπτεται και δεν επηρεάζεται από τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις, την αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι
στον οργανισµό και την προσφορά αντικειµενικού και ποιοτικού ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου

•

Παράλληλα µε την πολιτική ανεξαρτησία, το BBC επεδίωξε και την οικονοµική
του ανεξαρτησία. Στηριζόµενο στα τέλη των πολιτών, σε κρατικές χρηµατοδοτήσεις και σε άλλα εµπορικά έσοδα βασίστηκε, κυρίως, στο περιεχόµενό του
για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς του. Σε αντίθεση µε άλλες δηµόσιες ραδιοτηλεοράσεις απέφυγε τα έσοδα από διαφηµιστικούς πόρους και προσανατολίστηκε στα επιπλέον έσοδα από τη µεταπώληση των ανταγωνιστικών και ποιοτικών εκποµπών του

•

Η εµπιστοσύνη είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία επένδυσε αρκετά το BBC.
Το επιχειρηµατικό και λειτουργικό του µοντέλο διαµορφώθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµπνέουν εµπιστοσύνη στους πολίτες, ενώ παράλληλα φρόντισε να
χτίσει αυτή τη σχέση στην παραγωγή εκποµπών υψηλής ποιότητας

•

Από πολύ νωρίς το BBC αντιλήφθηκε τη σηµασία της δηµόσιας λογοδοσίας.
Για αυτό το λόγο εντάσσει στην πολιτική του την ετήσια και λεπτοµερή δηµο169

σίευση αναφορών και στοιχείων που σχετίζονται τόσο µε την οικονοµική του
δραστηριότητα όσο και µε την κοινωνική
•

Τέλος, το BBC φαίνεται να επενδύει αρκετά και στην έννοια της διαφάνειας
προσκαλώντας τους πολίτες να έχουν δηµόσια πρόσβαση, σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και συµµετοχή, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

3.7.8. BBC και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Λειτουργώντας στο παραπάνω πλαίσιο και αφού έχουµε ήδη αναπτύξει χαρακτηριστικά που συµπίπτουν µε τις παραµέτρους της ευθύνης, πώς δέχτηκε το BBC το
ρεύµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Τι άλλαξε στην εταιρική του φιλοσοφία
και στο λειτουργικό του µοντέλο; Τι αντίκτυπο είχε στην αντίληψη των πολιτών;
Τι σηµαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για το BBC; Οι τοµείς δράσης
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σηµαίνει να εργαζόµαστε καλύτερα για τους
κοινωνικούς µας µετόχους. Αυτό περιλαµβάνει τους προµηθευτές, το προσωπικό µας
και φυσικά όσους πληρώνουν το τέλος αδειοδότησης, δηλαδή τα περισσότερα νοικοκυριά στη Μεγάλη Βρετανία». Έτσι ορίζει την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας
η οµάδα Outreach του BBC339, η οποία είναι εργάζεται στην κατεύθυνση τριών πεδίων:
-Στη διαχείριση και χάραξη των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στο BBC
-Στην υποστήριξη και ενίσχυση πρακτικών και δράσεων που ενισχύουν τη
δηµόσια αποστολή του οργανισµού
- Στην επικοινωνία του αντίκτυπου που έχουν οι δράσεις του BBC, πέρα από
την παραγωγή του ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου
Πλήρως εναρµονισµένη µε τις θεωρήσεις περί ευθύνης απέναντι στους κοινωνικούς µετόχους340 είναι και η αντίληψη του BBC, η οποία ανάγει τη διάσταση της
υπευθυνότητας σε κάτι επιπλέον της παραγωγής του προϊόντος της και ανοίγει το διάλογο µε πολλαπλούς παίκτες.
Αν ανατρέξουµε στους πρόσφατους κοινωνικούς απολογισµούς και αντλώντας στοιχεία από τον τελευταίο341 διαπιστώνουµε ότι οι τοµείς δράσης του BBC και
339

Βλ. http://www.bbc.co.uk/outreach.
Βλ. Κεφάλαιο 1.1.2.
341
Ο τελευταίος απολογισµός αφορά το 2008-2009.
340

170

σε αυτό το επίπεδο πηγάζουν από τις βασικές του εταιρικές αξίες342, γεγονός που µας
προκαλεί να σκεφτούµε ότι ίσως η κοινωνική υπευθυνότητα για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση της Βρετανίας, προϋπήρχε από την οριοθέτηση της έννοιας της ΕΚΕ και της
µετατροπής της σε παγκόσµιο ρεύµα. Η κοινωνία των πολιτών, η µάθηση, η δηµιουργικότητα, η τοπική κοινότητα, η παγκόσµια κοινότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση
της ίδιας της επιχείρησης, το περιβάλλον και η υποστήριξη φιλανθρωπικών δράσεων
είναι οι τοµείς στους οποίους το BBC έχει να παρουσιάσει και µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και η επένδυση στους νέους ανθρώπους, η εκπαίδευση και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης απέναντι στα Μέσα
και στο περιεχόµενό τους κρίνονται ως οι βασικοί άξονες του πρώτου πεδίου δράσης
του BBC, όπως περιγράφεται στους δύο τελευταίους Κοινωνικούς Απολογισµούς. Η
επίτευξη των πιο πάνω στόχων επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους. Αφενός µε την παραγωγή ποιοτικού δηµοσιογραφικού περιεχοµένου και αφετέρου µε τη δυνατότητα που
προσφέρεται στους ίδιους τους πολίτες να παράξουν ποιοτική δηµοσιογραφία. Προγράµµατα όπως το BBC World Class343 και το BBC School Report344 φέρνουν κοντά
επαγγελµατίες και µαθητές, προκειµένου αφενός να δουν από µέσα τη διαδικασία παραγωγής ειδήσεων και αφετέρου να γίνουν πολίτες του κόσµου, ενταγµένοι σε µια
πλατφόρµα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων που λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο.
Το BBC φαίνεται να αντιλαµβάνεται σε βάθος την ανάγκη για την ανάπτυξη
µιας ισχυρής κοινωνίας πολιτών, η οποία δεν θα παραµένει σιωπηλή και απαθής στην
κατανάλωση των µιντιακών προϊόντων, αλλά αφού έχει πλέον περάσει από όλα τα
στάδια και έχει αποκτήσει γνώση της παραγωγής θα µπορεί να στέκεται µε κριτική
διάθεση και θα ανεβάζει τον πήχη ψηλά για την πρόσβαση σε εκποµπές και προγράµµατα υψηλής πολιτιστικής αξίας.
Πιστό στην αποστολή του για ενίσχυση της µάθησης το BBC εντάσσει αυτή
την παράµετρο στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Και πάλι, όµως, προχωρά
ένα βήµα πιο πέρα από την απλή παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το BBC
Bitesize αποτελεί το δηµοφιλέστερο και µακροβιότερο εκπαιδευτικό website για παιδιά, ενώ το BBC Raw επιχειρεί να βελτιώσει τις γνωσιακές δεξιότητες των ενηλίκων.
342

Βλ. Κεφάλαιο 3.8.5.
Το BBC World Class συνδέει τους µαθητές της Βρετανίας µε µαθητές από όλο τον κόσµο µε στόχο
τη διενέργεια διαλόγου για παγκόσµια ζητήµατα.
344
Το BBC School Report δίνει τη δυνατότητα σε µαθητές 11-14 ετών να παράξουν και να παρουσιάσουν ειδήσεις στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης NewsDay που πραγµατοποιείται κάθε Μάρτιο.
343
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Ένα άλλο παράδειγµα της πολιτικής του BBC για την ενίσχυση της µάθησης ανάµεσα
στους Βρετανούς πολίτες είναι το BBC Headroom, µια καµπάνια, ενεργή τα τρία τελευταία χρόνια που στόχο έχει τη δηµιουργία ενός πλαισίου ενηµέρωσης, βελτίωσης
των γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για την πνευµατική υγεία.
Η δηµιουργικότητα αποτελεί µια ακόµα παράµετρο για το BBC. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο γενικός Διευθυντής Mark Thompson, «το BBC έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στην υποστήριξη της πολιτιστικής ζωής της Βρετανίας345». Η
ενίσχυση του κινηµατογράφου, η αναζήτηση και η ανάδειξη νέων ταλέντων µέσα από
προγράµµατα όπως το BBC Writersroom,346 η διοργάνωση ανοιχτών εργαστηρίων
από τις καλλιτεχνικές οµάδες του BBC και η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων µε τις
τοπικές κοινότητες είναι µερικές από τις πρωτοβουλίες που κινούνται προς την κατεύθυνση της προώθησης και ενθάρρυνσης της δηµιουργικότητας.
Η συµµετοχή των πολιτών και η κάλυψη των αναγκών κάθε κοινότητας που
ζει και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία, όχι µόνο µέσα από το πρόγραµµά
του, είναι µια από τις προτεραιότητες που θέτει το BBC ως προϋπόθεση για την υπεύθυνη δηµόσια λειτουργία του. Το διαδραστικό site Ouch! που το διαχειρίζονται
από Άτοµα µε Αναπηρία για Άτοµα µε Αναπηρία, το πρόγραµµα Your Game που κινητοποιεί και εµπλέκει χιλιάδες νέους από υποανάπτυκτες περιοχές της Βρετανίας σε
αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώµενα, είναι µόνο µερικά παραδείγµατα. «Τα ακροατήρια βρίσκονται στην καρδιά των υπηρεσιών του BBC και είναι ο λόγος ύπαρξής µας.
Καλώντας τα να συµµετάσχουν στη δουλειά µας, την κάνει ακόµα πιο εύκολη. Οι συνεργασίες ανάµεσα σε εµάς και τις διαφορετικές κοινότητες µας επιτρέπει να δηµιουργούµε νέους δεσµούς µε τους ανθρώπους και να επεκτείνουµε τα πλεονεκτήµατα
αυτών των συνεργειών στο πρόγραµµα και τις επενδύσεις µας» δηλώνει ο Peter
Johnston, Γενικός Διευθυντής του BBC της Βορείου Ιρλανδίας.
Ο ρόλος του BBC στην ψηφιακή µετάβαση και στην εξοικείωση των πολιτών
µε τις νέες τεχνολογίες κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός και τοποθετείται ανάµεσα στις
κοινωνικές πρωτοβουλίες του οργανισµού. Το BBC παρέχει εργαστήρια και εργαλεία
εκµάθησης της χρήσης του διαδικτύου και των εφαρµογών τους για όλους τους πολίτες, όπως για παράδειγµα µέσα από το site Webwise347.

345

Βλ. τον κοινωνικό απολογισµό του BBC για το 2008-2009. Ο απολογισµός είναι προσβάσιµος στο
http://www.bbc.co.uk/outreach.
346
Για περισσότερα βλ. www.bbc.co.uk/writersroom/.
347
Για περισσότερα βλ. www.bbc.co.uk/webwise.
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Ο βρετανικός δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δείχνει να κατανοεί στο
έπακρο την ανάγκη επέκτασης της δράσης του από εθνικό, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Λειτουργώντας ως παγκόσµιος οργανισµός στέκεται αντιµέτωπος µε τις προκλήσεις
που εγείρει αυτή η στάση. Η συµµετοχή στην αντιµετώπιση κρίσιµων ζητηµάτων που
µας αφορούν ως παγκόσµια κοινότητα, όπως για παράδειγµα το AIDS στις χώρες της
Αφρικής, αποτελούν δράσεις του BBC µέσα σε αυτή τη λογική.
Εκτός από την ευθύνη για το εξωτερικό περιβάλλον, το BBC αναπτύσσει ένα
αποτελεσµατικό πρόγραµµα εσωτερικής κοινωνικής ευθύνης µε έµφαση στην ποικιλοµορφία του προσωπικού (είναι χαρακτηριστικό ότι το BBC αποτελεί ένα από τα
λίγα Μέσα Ενηµέρωσης που βρίσκεται κοντά στην απαιτούµενη ποσόστωση απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία), στη δηµιουργική τους εκπαίδευση, στις δυνατότητες
ανέλιξής, στην ανάπτυξη ενός δικτύου εσωτερικής επικοινωνίας. Παράλληλα, εντείνει τις προσπάθειες για µια υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι στους προµηθευτές (το
25% του προγράµµατος του BBC προέρχεται από ανεξάρτητους παραγωγούς), αλλά
και στο ευρύτερο γειτονικό περιβάλλον, επιλέγοντας να δραστηριοποιείται σε εγκαταστάσεις που ενσωµατώνονται στις τοπικές κοινωνίες.
Το κρίσιµο ζήτηµα του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής δεν θα
µπορούσε να µείνει εκτός των αξόνων κοινωνικής υπευθυνότητας του BBC. Εφαρµόζοντας προγράµµατα ευαισθητοποίησης των πολιτών, αλλά κυρίως εσωτερικής περιβαλλοντικής πολιτικής, δεν διστάζει να επενδύσει οικονοµικούς πόρους και να προχωρήσει σε αποφάσεις που εξασφαλίζουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Χαρακτηριστικό είναι, ότι µε ειλικρίνεια παραδέχεται ότι για το 2009 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει όσον αφορά στο νερό και στα απορρίµµατα και ότι
παρουσιάζει αναλυτικά, µετρήσιµα στοιχεία που δείχνουν τα βήµατα και την εξέλιξή
του σε αυτό το πεδίο.
Τέλος, το BBC ακολουθώντας την ιστορική του παράδοση στη διοργάνωση
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων348, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση
χρηµάτων όχι µόνο για παραδοσιακούς κοινωνικούς σκοπούς, αλλά και για µια δυναµική παρέµβαση σε επίκαιρα θέµατα, όπως για παράδειγµα το περιβάλλον.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες να αξιολογήσουν και να εκφέρουν τη γνώµη τους για τις δράσεις κοινωνικής
348

Ο πρώτος φιλανθρωπικός «έρανος» µέσω BBC έγινε το 1923, τρεις µόλις µήνες µετά την έναρξη
της λειτουργίας του µε στόχο τη συγκέντρωση χρηµάτων για τους άστεγους βετεράνους του πρώτου
παγκοσµίου πολέµου.
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ευθύνης που αναπτύσσει. Μάλιστα, για το 2008-2009 οι άνθρωποι του BBC διοργάνωσαν µια έρευνα µε ερωτηµατολόγιο διαθέσιµο από την ιστοσελίδα του ραδιοτηλεοπτικού φορέα για την περεταίρω διερεύνηση των απόψεων όλων των κοινωνικών
µετόχων σχετικά µε τις δράσεις του πέρα από την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Το 90% των ερωτώµενων απάντησε ότι αυτές οι δράσεις είναι πολύ σηµαντικές.
Υιοθετώντας την ευθύνη;
Τι συµπεραίνουµε λοιπόν από τα παραπάνω; Πώς υποδέχτηκε το BBC την
θεωρία και τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τι άλλαξε αυτό τόσο
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του;
«Ο σκοπός του BBC δεν έχει αλλάξει από την εποχή της ίδρυσής του. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη λοιπόν δεν έφερε κάποια ριζική ή ιδεολογική αλλαγή στον
τοµέα δράσης του» δηλώνει ο Υogesh Chauhan, ειδικός σύµβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΒΒC349. Πράγµατι ανατρέχοντας και παρατηρώντας κανείς τη
λειτουργία του BBC από την ίδρυσή του ως δηµόσια υπηρεσία µπορεί να διαπιστώσει
ότι οι παράµετροι της ευθύνης είχαν ήδη ενσωµατωθεί στο DNA του οργανισµού, µε
αποτέλεσµα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να έρθει σαν φυσικό επακόλουθο350, εµπλουτίζοντας και φωτίζοντας µε µια πιο σύγχρονη µατιά τις έννοιες της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, της εµπιστοσύνης, της ποιότητας, της διαφάνειας, της συνεργασίας, της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας.
Οι παραπάνω αξίες φαίνεται να διέπουν την καθηµερινή λειτουργία του οργανισµού, από την εσωτερική του δοµή µέχρι τη δράση του σε πολιτιστικό, κοινωνικό,
ακόµα και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Μια σηµαντική παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το BBC επιλέγει
δράσεις που έχουν πραγµατικό και µετρήσιµο αποτέλεσµα και δεν µένει σε γενικολογίες και αόριστες κινήσεις εντυπωσιασµού. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την
επιλογή του να δοµεί τον απολογισµό του πάνω σε µαρτυρίες πραγµατικών ανθρώπων οι οποίοι έζησαν την εµπειρία της εκάστοτε πρωτοβουλίας.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέλος, να παρατηρήσουµε ότι από την πρώτη έκδοση Κοινωνικού Απολογισµού µέχρι και σήµερα, οι δράσεις του BBC στην κατεύ349

Βλ. Λ. Τσενέ, «Η ευθύνη των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης», Βήµα Ιδεών, τεύχος 12, Αθήνα,
04/04/2008.
350
Την αντίληψη αυτή επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι το BBC παραµένει σταθερά ανάµεσα στους
πρώτους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς που εµπιστεύονται οι πολίτες, ακόµα και πριν την «επίσηµη» υιοθέτηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
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θυνση της ΕΚΕ έχουν εµπλουτιστεί και φαίνεται να ακολουθούν τις επιταγές της εποχής, ενσωµατώνοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3.7.9 Προς το BBC 2.0
Το 2006, η κυβέρνηση της Βρετανίας εκδίδει µια χάρτα (White Paper), η οποία ορίζει την οργάνωση και τους στόχους του BBC µέχρι το 2016351. Η µετάβαση
στην ψηφιακή εποχή έρχεται να προστεθεί δίπλα στην τρίπτυχη αποστολή του οργανισµού (ενηµέρωση-ψυχαγωγία-εκπαίδευση), όπως είχε οριστεί από τον Reith στη
δεκαετία του ’20. «Σε µια εποχή κατά την οποία η κατανάλωση των Μέσων αλλάζει
εξαιτίας της τεχνολογίας, ένας δηµόσια χρηµατοδοτούµενος µονολιθικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός όπως το BBC µοιάζει ιδιαίτερα εκτός τόπου και χρόνου352» επισηµαίνει ο Mark Thompson, Γενικός Διευθυντής του BBC. Πώς στέκεται, λοιπόν, η
βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση απέναντι στις τεχνολογικές προκλήσεις; Αντιλαµβάνεται τη δυναµική των νέων Μέσων και αν ναι πώς τα ενσωµατώνει στη λειτουργία του;
Ήδη από το 2001, το BBC φάνηκε να κατανοεί την ανάγκη σύγκλισης των
νέων κοινωνικών Μέσων µε την παραδοσιακή δοµή του προσκαλώντας τους πολίτες
να συµµετάσχουν ενεργά στην παραγωγή και στη διάδοση της πληροφορίας. Το πρόγραµµα iCan353 ή το h2g2354 αποτελούν µερικά παραδείγµατα αυτής της λογικής.
Όπως υποστηρίζει ο Richard Sambrook, «µας αρέσει ιδιαίτερα να ενθαρρύνουµε τους
πολίτες να προσφέρουν περιεχόµενο στα sites µας και κυρίως να συνεισφέρουν µε
φωτογραφίες και µηνύµατα όταν βρίσκονται στο κέντρο της εξέλιξης σηµαντικών
γεγονότων355». Μάλιστα, προκειµένου να αποφύγουν ή καλύτερα προκειµένου να
αφανίσουν τις κατηγορίες ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοί να παρέχουν αξιόπιστο περι351

Η Χάρτα αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη εκδοχή της Βασιλικής Χάρτας που διέπει τη λειτουργία
του BBC.
352
Βλ. M. Thompson, «BBC 2.0. Why on demand changes everything», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.bbc.co.uk/pressoffice/speeches/stories/thompson_baird.shtml στις 22/03/2006. Ανακτήθηκε
στις 14/11/2008.
353
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που επέτρεπε και ενθάρρυνε τους πολίτες να εµπλακούν σε δρώµενα
στις τοπικές τους κοινωνίες.
354
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία, ενεργή µέχρι και σήµερα, βασισµένη στη λογική της Wikipedia.
Ουσιαστικά είναι µια παγκόσµια εγκυκλοπαίδεια όπου οι πολίτες προσκαλούνται να συνεισφέρουν τις
γνώσεις τους για οποιοδήποτε θέµα. Για περισσότερα βλ. http://news.bbc.co.uk/dna/h2g2/dontpanictour.
355
Βλ. BBC World Service’s Annual Review 2006-2007 στην ενότητα “Future Media and Technology”, www.bbc.co.uk/worldservice/us/annual_review/2006/.
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εχόµενο, το BBC από πολύ νωρίς δηµιουργεί µια εξειδικευµένη ιστοσελίδα µε µαθήµατα και εκπαιδευτικό υλικό, ακόµα και ανοιχτή πρόσβαση στις προδιαγραφές που
ακολουθούν οι ίδιοι οι συντελεστές του για τους πολίτες-δηµοσιογράφους.
Οι άνθρωποι στο BBC φαίνεται να πιστεύουν ότι τα κοινωνικά Μέσα δεν αποτελούν απειλή για τις αξιακές και λειτουργικές κατευθύνσεις του. Ο Richard Sambrook υπογραµµίζει «µια περισσότερο συµµετοχική προσέγγιση της σχέσης µας µε το
κοινό ενισχύει τις αρχές µας. Για παράδειγµα, όσον αφορά στην αλήθεια, την εγκυρότητα, την ανεξαρτησία και την πολυφωνία στη διαδικασία παραγωγής ειδήσεων, αυτά
µόνο να ενισχυθούν µπορούν από την ανοιχτή στάση απέναντι στη γνώση των πολιτών. Από την άλλη, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και
τη λογοδοσία και πάλι αυτά ενισχύονται µε την ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάµεσα σε εµάς και το κοινό µας356».
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πιο πάνω λογικής αποτελεί το άνοιγµα που
κάνει το BBC το 2006 στον blogger Frankie Roberto, ο οποίος για µια ολόκληρη εβδοµάδα συµµετέχει στην παραγωγή ειδήσεων συνεργαζόµενος µε τους επαγγελµατίες δηµοσιογράφους στα γραφεία του BBC News Online. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει,
«το BBC προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τη συµµετοχική δηµοσιογραφία και να
εργαστεί µαζί µε τους πολίτες προκειµένου να βελτιώσει και τη δική του συνεισφορά.
Με αυτόν τον τρόπο κρατά την παραδοσιακή δηµοσιογραφία ειλικρινή, είναι πιο ανοιχτό στον έλεγχο και αναδεικνύει ιστορίες, οι οποίες ίσως και να µην καλύπτονταν
υπό άλλες συνθήκες. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι ενισχύει τη σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες λειτουργώντας µε διαφάνεια και ανοιχτή σκέψη357».
Εκτός από τη συµµετοχή του πολίτη, το BBC δίνει ιδιαίτερη έµφαση και στη
χρήση των νέων τεχνολογιών προκειµένου να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη δηµόσια αποστολή του. Η χρήση δικτυακών καναλιών στο YouTube είναι το πρώτο βήµα. Η ένταξη, όµως, της on demand πρόσβασης στο περιεχόµενο είναι το πιο ουσιαστικό «σηµαίνει τη µεγαλύτερη διάθεση του προϊόντος µας στους ανθρώπους που
ήδη έχουν το πληρώσει. Για αυτούς σηµαίνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, µεγαλύτερη
αξία, όχι γιατί περιµένουµε να καταναλώσουν περισσότερο περιεχόµενο, αλλά γιατί
αυτό το περιεχόµενο γίνεται πιο ελκυστικό για αυτούς» επισηµαίνει και πάλι ο Mark

356

Από προσωπική συνέντευξη µε την ερευνήτρια. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε email τον Φεβρουάριο του 2005.
357
Από προσωπική συνέντευξη µε την ερευνήτρια. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε email τον Φεβρουάριο του 2005.
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Thompson358. Πολύ πρόσφατα, το BBC, όπως ήδη προαναφέρθηκε, προσέφερε στους
πολίτες την υπηρεσία iplayer, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο ραδιοτηλεοπτικό
πρόγραµµα από τον προσωπικό υπολογιστή.
Η µετάβαση του BBC στην ψηφιακή εποχή είναι µια απόφαση η οποία δέχτηκε αρκετές κριτικές. Εκπρόσωποι των υπόλοιπων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στη
Βρετανία κάνουν λόγο για άνιση µεταχείριση και πριµοδότηση του BBC από τη Βρετανική κυβέρνηση στον τοµέα της τεχνολογικής αναβάθµισης. «Δεν µπορεί να υπάρξει ισορροπηµένο µιντιακό οικοσύστηµα, όταν το BBC λαµβάνει µια τόσο ισχυρή
υποστήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων» δηλώνουν359. «Βρισκόµαστε σε
µια εποχή µετανάστευσης από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσµο. Κάποιοι θέλουν
να πάµε προς τα πίσω και να είµαστε απλά µια τηλεόραση και ένα ραδιόφωνο. Εµείς
όµως θα προχωρήσουµε µπροστά» απαντά ο Thompson360.
Το BBC σήµερα βρίσκεται και αυτό σε µια κρίσιµη περίοδο. Από τη µια
πλευρά πληθαίνουν τα σχόλια και οι κριτικές σχετικά µε την οικονοµική του διαχείριση, οι έριδες µεταξύ του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και των λοιπών ιδιωτικών, οι προκλήσεις απέναντι στα νέα Μέσα και το κοινό που πλέον είναι πιο απαιτητικό. Καλείται και αυτό να αποφασίσει πώς θα εντάξει και θα αξιοποιήσει τη φιλοσοφία ευθύνης που προτείνουν τα κοινωνικά Μέσα. Η λογοδοσία και η διαφάνεια, η
συνεργασία και ο διάλογος, η ουσιαστική πρόσκληση για συµµετοχή είναι τα ζητήµατα που ανοίγονται µπροστά του. Το BBC ακολουθώντας την ιστορική του παράδοση
και την κουλτούρα της ευθύνης καλείται να επαναπροσδιορίσει να δει υπό ένα νέο
πρίσµα αυτές τις αξίες. Και όπως φαίνεται µάλλον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού βασική του πεποίθηση είναι ότι «αν πιστεύεις ότι βρίσκεσαι σε ανταγωνισµό µε το διαδίκτυο, ψάξε για την έξοδο από το παιχνίδι. Η συνεργασία, το ανοιχτό
πνεύµα και η κουλτούρα των συνδέσµων είναι κανόνες που κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει361».
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Βλ. M. Thompson, «BBC 2.0. Why on demand changes everything», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.bbc.co.uk/pressoffice/speeches/stories/thompson_baird.shtml στις 22/03/2006. Ανακτήθηκε
στις 8/6/2007.
359
Βλ. S. Brook, «Media Groups Unite against BBC», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.guardian.co.uk/media/2006/may/18/broadcasting.digitalmedia στις 18/05/2006. Ανακτήθηκε στις 20/10/2008.
360
Βλ. J. Martinson, «Mark Thompson. People want BBC to step backwards», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/14/mark-thompson-bbc-impartiality στις 14/09/2009. Ανακτήθηκε στις 25/09/2009.
361
Βλ. Guardian, «How social networking is changing journalism», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/sep/18/oxford-social-media-convention-2009-journalismblogs στις 18/09/2009. Ανακτήθηκε στις 25/09/2009.
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3.8 ΕΡΤ και BBC: Συγκλίσεις και αποκλίσεις
Κλείνοντας το κεφάλαιο ενδιαφέρον έχει να επιχειρήσουµε µια σύντοµη σύγκριση της εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάµεσα στην ελληνική
και τη βρετανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Σκόπιµο είναι να σηµειώσουµε εδώ ότι,
ενώ στην περίπτωση της ΕΡΤ διενεργήθηκε έρευνα µε τη µεθοδολογία της συµµετοχικής παρατήρησης λόγω της εργασιακής µας σχέσης µε τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση. Η έρευνα για το BBC δεν πραγµατοποιήθηκε µε τον ίδιο τρόπο, εξαιτίας της µη
δυνατότητας πρόσβασης στο συγκεκριµένο οργανισµό. Βασίστηκε κυρίως στην ανάλυση κειµένων και στρατηγικών σχεδίων δράσης, στην παρατήρηση του παραγόµενου περιεχοµένου και άλλων δράσεων, καθώς και σε µεµονωµένες ατοµικές συνεντεύξεις ατόµων που εµπλέκονται στον οργανισµό. Προτού όµως παραθέσουµε τα
σηµεία σύγκλισης και απόκλισης σκόπιµο είναι να κάνουµε ορισµένες αρχικές παρατηρήσεις που ίσως φανούν χρήσιµες για την κατανόηση και ερµηνεία των προσεγγίσεων που ακολουθεί καθένας από τους δύο οργανισµούς στο θέµα της κοινωνικής
υπευθυνότητας.

•

Η Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζει µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σηµαντική
ιστορία στην εξέλιξη των Μέσων Ενηµέρωσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι
το BBC είναι ο πρώτος ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός που λειτούργησε παγκοσµίως

•

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι η βρετανική κυβέρνηση και τα νοµοθετικά όργανα καλλιέργησαν µια κουλτούρα ανεξαρτησίας των ενηµερωτικών
οργανισµών από πολιτικές σκοπιµότητες και ότι το BBC από νωρίς κλήθηκε
να δεσµευτεί απέναντι στη δηµόσια αποστολή του

•

Το BBC βασίστηκε στην έννοια της ευθύνης από τη στιγµή της ίδρυσής του
χάρη στον πρώτο του γενικό διευθυντή, John Reith ο οποίος υπήρξε υπέρµαχός της

•

Επίσης, η Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζει µια σταθερή και ισχυρή πορεία στην
πολιτική της ιστορία γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη του δηµόσιου διάλογου και της κοινωνίας των πολιτών
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•

Επιπλέον, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύχθηκε από πολύ νωρίς στη Μεγάλη Βρετανία και ενισχύθηκε από τον πολιτικό, επιχειρηµατικό και κοινωνικό τοµέα

•

Αντίθετα, στην Ελλάδα η πολιτική συγκυρία δεν ευνόησε την ανάπτυξη µιας
ισχυρής κοινωνίας πολιτών µε διάθεση για παρέµβαση

•

Επίσης, καλλιεργήθηκε ένα ισχυρό σύστηµα οικονοµικής και πολιτικής διαπλοκής µε τα Μέσα Ενηµέρωσης, στο οποίο συντέλεσε και το άναρχο και θολό νοµοθετικό πλαίσιο στο πεδίο της ενηµέρωσης

•

Η ΕΡΤ αποτελούσε ανέκαθεν πολιτικό εργαλείο και παράλληλα δεν ανέπτυξε
το βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο που θα της επέτρεπε µεγαλύτερη ανεξαρτησία

•

Τέλος, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι µια έννοια, η οποία ακόµα και
σήµερα, δέκα περίπου χρόνια µετά την εµφάνισή της και στην ελληνική κοινωνία, δεν έχει υποστηριχθεί και προωθηθεί ουσιαστικά και σε θεσµικό επίπεδο
Αν θα θέλαµε να ξεκινήσουµε µε ένα γενικό συµπέρασµα θα µπορούσαµε να

πούµε ότι ο BBC φαίνεται να έχει γαλουχηθεί µε µια κουλτούρα ευθύνης από την αρχή της λειτουργίας του, µια κουλτούρα που υπερασπίζεται ακόµα και σήµερα, παρά
τις όποιες κριτικές και παρατηρήσεις δέχεται. Από την άλλη η ΕΡΤ µοιάζει να ακολουθεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αρκετά επιφανειακά και µη τολµώντας να
πάρει αποφάσεις και να κάνει ουσιαστικές τοµές στο λειτουργικό της µοντέλο.
Παρόλο που και οι δύο οργανισµοί παρουσιάζουν µια κάθετη ιεραρχική δοµή,
το BBC φαίνεται να είναι περισσότερο ευέλικτο και να υιοθετεί πιο ανοιχτούς τρόπους διακυβέρνησης σε σχέση µε την ΕΡΤ. Το επιχειρηµατικό µοντέλο τους παρουσιάζει και αυτό διαφορές. Το BBC ακολουθεί ένα µείγµα χρηµατοδότησης από το
κοινό και το κράτος σε συνδυασµό µε εµπορικά έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από τις επενδύσεις που κάνει στο περιεχόµενο που παράγει. Από την άλλη πλευρά, η ΕΡΤ φαίνεται να εφησυχάζει στη χρηµατοδότηση από το ανταποδοτικό
τέλος, ενώ παράλληλα έχει έσοδα και από διαφηµιστικούς πόρους. Στο σηµείο αυτό
τίθεται το ερώτηµα, αν η ΕΡΤ θα έπρεπε να επαναπροσδιορίσει το επιχειρηµατικό της
µοντέλο και να κινηθεί στην παραγωγή ποιοτικού και ανταγωνιστικού προϊόντος το
οποίο θα της επέφερε και εµπορικά έσοδα.
Ένα άλλο σηµείο απόκλισης είναι η σχέση µε την πολιτική εξουσία. Ενώ το
BBC προσπαθεί και δεσµεύεται και από τα νοµοθετικά του κείµενα να παραµένει α179

νεξάρτητο από τις πολιτικές δυνάµεις, αν και κάποιες φορές αυτό δεν είναι εφικτό
στο σύνολό του, η ΕΡΤ ξεκίνησε και συνεχίζει µέχρι σήµερα να λειτουργεί ως κοµµάτι του πολιτικού µηχανισµού. Όσον αφορά τώρα στην παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, η ΕΡΤ δείχνει να µην αξιοποιεί σε βάθος το ανταποδοτικό τέλος, παράγοντας ναι µεν ποιοτικότερες εκποµπές σε σχέση µε τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά όχι
αυτές που αναµένουν οι πολίτες. Αντίθετα, το BBC έχει διαχωρίσει το πρόγραµµά
του ανάλογα µε τις απαιτήσεις όλων των ηλικιακών και κοινωνικών οµάδων της Βρετανίας. Η ποιότητα του παραγόµενου περιεχοµένου του BBC αποδεικνύεται και από
το γεγονός ότι οι εκποµπές του αποτελούν ανταγωνιστικό προϊόν που αναµεταδίδουν
ή αγοράζουν και άλλοι ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί.
Η έννοια της λογοδοσίας και της διαφάνειας παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαχειριστική λειτουργία του BBC για αυτό το λόγο δηµοσιοποιεί συχνά απολογισµούς
και αναφορές, ελεύθερα προσβάσιµες στο κοινό. Η λογοδοσία και η διαφάνεια της
ΕΡΤ εξαντλείται σε όχι και τόσο λεπτοµερείς συνεντεύξεις Τύπου ή σε επερωτήσεις
που γίνονται σπάνια στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η πολυφωνία και η συµµετοχή των πολιτών ενθαρρύνεται από το BBC και
µέσα από το πρόγραµµά του, αλλά και από παράλληλες δράσεις, ενώ η ΕΡΤ στην κατεύθυνση αυτή έχει να επιδείξει µόνο το ΠΡΙΣΜΑ+ και το ραδιοφωνικό δίκτυο
ΦΙΛΙΑ. Η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία βρίσκονται στην καρδιά των στόχων
του BBC, το οποίο επιχειρεί µε διάφορους τρόπου να τις ενισχύσει. Σε αντίθεση, η
ΕΡΤ δεν έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερα αποτελέσµατα σε αυτή την κατεύθυνση.
Επιπλέον, το BBC φαίνεται να διατηρεί µια ανοιχτή στάση και να αντιλαµβάνεται την ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και των πολιτών που
πλέον γίνονται συµµέτοχοι στη διαδικασία παραγωγής περιεχοµένου. Αντίθετα η ελληνική δηµόσια ραδιοτηλεόραση από την άλλη, µάλλον βρίσκεται µακριά από µια
τέτοια λογική αφού το µόνο στοιχείο τέτοιας παρουσίας είναι ο δικτυακός της τόπος.
Ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσουµε τέλος, τον τρόπο σύνθεσης και παρουσίασης των
αποτελεσµάτων της κοινωνικής προσφοράς των δύο οργανισµών. Παρόλο που και οι
δύο θέτουν ορισµένες κοινές παραµέτρους (περιβάλλον, καλλιέργεια κριτικών πολιτών), το BBC επιλέγει και υλοποιεί προγράµµατα και δράσεις µε ορατό αποτέλεσµα,
ουσιαστικές παρεµβάσεις θα µπορούσε να πει κανείς, ενώ η ΕΡΤ µοιάζει να µένει
στην επιφάνεια.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι το BBC δεν αποτελεί τον
πιο «υπεύθυνο» δηµοσιογραφικό οργανισµό. Έχει και αυτό να επιδείξει ατοπήµατα
180

στους τοµείς της ανεξαρτησίας, της οικονοµικής διαχείρισης -πρόσφατα ανακοινώθηκαν απολύσεις και οικονοµικές περικοπές- της δηµιουργίας ενός ισχυρού µονοπωλίου που δεν επιτρέπει τον ανταγωνισµό. Από την άλλη πλευρά, ο συγκεκριµένος οργανισµός είχε την ευκαιρία να συγκεντρώσει ιδανικές συνθήκες και συγκυρίες362, οι
οποίες του επέτρεψαν να αναπτύξει τη συγκεκριµένη εταιρική φιλοσοφία. Παρ’ όλα
αυτά, όµως, δεν µπορούµε παρά να παρατηρήσουµε ότι το BBC κινείται πιο κοντά
στην κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός υπεύθυνου προφίλ βασισµένου στις αρχές της
λογοδοσίας, της διαφάνειας, της συµµετοχής, της καινοτοµίας.

362

Βλ. το παρόν Κεφάλαιο, σελ. 149 και εξής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ποιες είναι οι νέες αξίες που φέρνει µαζί της η φιλοσοφία των νέων Μέσων;
Πού συµπίπτουν τα χαρακτηριστικά τους, αν συµβαίνει αυτό, µε τις παραµέτρους της
ευθύνης; Τι καινούριο φέρνουν στο πεδίο της οικονοµίας, της πολιτικής, της κοινωνίας των πολιτών;
4.1 Κοινωνικά Μέσα: κουλτούρα και φιλοσοφία
Το 2009, η Elinor Ostrom συγγραφέας του βιβλίου Η διαχείριση των κοινών
πόρων363 τιµήθηκε µε το Νόµπελ Οικονοµίας φέρνοντας στο επίκεντρο τα ερωτήµατα
που ανοίγονται για την άσκηση της οικονοµίας και της πολιτικής, σε τοπικό και σε
παγκόσµιο επίπεδο, µε βάση την έννοια του µοιράσµατος και της κοινωνικής καινοτοµίας. Τα social media αποτελούν πλέον παγκόσµιο φαινόµενο, το οποίο επιφέρει
αλλαγές και καινοτοµίες στην οικονοµική, κοινωνική, αλλά και προσωπική συµπεριφορά και σκέψη.
Οι αλλαγές αυτές, ορατές ή µη, γίνονται αντικείµενο ερευνητικής µελέτης και
σχολιασµού από ακαδηµαϊκούς, τεχνοκράτες και πολίτες, οι οποίοι επιχειρούν να
σκιαγραφήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο, να παρατηρήσουν τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις και να απαντήσουν τεκµηριωµένα στο ερώτηµα γιατί τα κοινωνικά Μέσα
φαίνεται να αποτελούν µια καινούρια πλατφόρµα συζήτησης για τη συµπεριφορά των
επιχειρήσεων, της πολιτικής και των πολιτών.
Ήδη από πολύ νωρίς, πριν την εξάπλωση του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών, οι έννοιες του ενεργού καταναλωτή, ο οποίος γίνεται και παραγωγός, της συλλογικής ευφυΐας, της αυτό-οργάνωσης, της συνεργασίας και των κοινών πόρων είχαν
ήδη ερευνηθεί από επιστήµονες, όπως ο Toffler, ο Hayek, η Ostrom και ο Axelrod.
Ο Hayek το 1945, στο περίφηµο κείµενό του The use of knowledge in society364 περιγράφει, ίσως για πρώτη φορά, την ανάγκη για µια αποκεντρωµένη οικονοµία, στην οποία ο καθένας µπορεί να συνεισφέρει γνώση, που µπορεί να αποδειχθεί
ιδιαίτερα επωφελής για την κοινωνία. Σε αντίθεση µε τον ιεραρχικό, κεντρικό οικονοµικό σχεδιασµό που επικρατούσε µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο προτείνει ένα
363

Βλ. E. Όστροµ., Η διαχείριση των κοινών πόρων, (µετάφραση Γ. Αρχόντας), Καστανιώτης, Αθήνα,
2002.
364
Βλ. F. Hayek, «The use of knowledge in society», Τhe American Economy Review, τόµος XXXV,
τεύχος 4, 1945, σελ. 519-530.
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πιο ευέλικτο σχήµα, στο πλαίσιο του οποίου «πρακτικά κάθε άτοµο έχει ένα πλεονέκτηµα απέναντι στους άλλους, καθώς κατέχει µια µοναδική πληροφορία η οποία θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επωφελώς365».
Σαράντα χρόνια αργότερα, ο Toffler στο βιβλίο του Third Wave366 µιλούσε
για τον καταναλωτή-παραγωγό, τον prosumer, ο οποίος µε τη βοήθεια των τεχνολογιών καταφέρνει να σπάσει το φράγµα ανάµεσα στις αγορές και το κοινό, ανοίγοντας
διάλογο µε τις επιχειρήσεις, προκειµένου να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που
να απαντούν στις απαιτήσεις του.
Το 1984, η έννοια της κοινωνικής συνεργασίας αποκτά καινούριο νόηµα µέσα
από το βιβλίο του Axelrod, The evolution of cooperation367. Πώς µπορεί να αναπτυχθεί η συνεργασία σε έναν κόσµο εγωιστών µε την απουσία κεντρικής εξουσίας; Με
αφετηρία το Δαρβίνο και το παιχνίδι του φυλακισµένου, ο Axelrod επιχειρεί να εξετάσει την ανάπτυξη της συνεργασίας στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Τέλος, το 1990, η Ostrom χρησιµοποιώντας µια πληθώρα παραδειγµάτων από
δάση και βοσκοτόπια µέχρι αρδευτικά συστήµατα, δίνει τη δική της τοποθέτηση για
το πώς οι άνθρωποι µπορούν να ανακαλύψουν την αλληλεξάρτησή τους «και να συνάψουν ανθεκτικές συµφωνίες που διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κοινή εκµετάλλευση, καθώς και τη βιωσιµότητα του πόρου368».
Από το 1945 µέχρι σήµερα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Όµως, οι έννοιες
αυτές εµπλουτισµένες µε στοιχεία όπως κοινωνική καινοτοµία, ευθύνη, διαφάνεια,
λογοδοσία, παραµένουν στην επικαιρότητα και λαµβάνουν νέες διαστάσεις στην εποχή της ψηφιοποίησης και του web 2.0.
Σηµαντικά βιβλία κυκλοφορούν, πολυσέλιδα άρθρα εµφανίζονται σε περιοδικά και εφηµερίδες, ιστοσελίδες αφιερωµένες στην εξέλιξη και την επίδραση των κοινωνικών Μέσων σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δράσης ανανεώνονται καθηµερινά µε τη συµβολή πανεπιστηµιακών, δηµοσιογράφων, επιχειρηµατιών, πολιτικών
επιστηµόνων, σκεπτόµενων πολιτών.
To 1999, οι Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls και David Weinberger συντάσσουν το ριζοσπαστικό κείµενο µε τίτλο, The cluetrain manifesto369, δι365

Ί.µ.
Βλ. A. Toffler «The third wave», Bantam, New York, 1980.
367
Βλ. R. Axelrod, «The evolution of cooperation», Basic Books, New York, 1985.
368
Βλ. E. Όστροµ, Η διαχείριση των κοινών πόρων, (µετάφραση Γ. Αρχόντας), Καστανιώτης, Αθήνα,
2002.
369
Βλ. C. Locke, R. Levine, D. Searls, D. Weinberger, The Cluetrain Manifesto: The end of business as
usual, Basic Books, New York, 2001.
366
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ακηρύσσοντας ενενήντα πέντε αρχές για την εξέλιξη και την προσαρµογή των επιχειρήσεων στη νέα οικονοµία των δικτύων. Με βασικό µότο την αρχή, «οι αγορές είναι
πλέον συνδιαλέξεις», οι συγγραφείς περιγράφουν τους τρόπους συµπεριφοράς της
επιχείρησης 2.0.
Ο Dan Gillmor µε το βιβλίο του We The Media370, µεταφέρει την έννοια της
συνδιάλεξης από τις επιχειρήσεις στα Μέσα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την αρχή µιας
σειράς επιστηµονικών άρθρων και συζητήσεων για το µέλλον των Μέσων Ενηµέρωσης, για τη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία παραγωγής και διάδοσης των
πληροφοριών, για τη µετατροπή της δηµοσιογραφίας από µονόλογο σε δηµιουργικό
διάλογο.
Το 2004, κυκλοφορεί ένα σηµαντικό βιβλίο µε τον τίτλο, The Wisdom of
Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom
Shapes Business, Economies, Societies and Nations371. Ο συγγραφέας του, James
Surowiecki αναλύει εµπεριστατωµένα την έννοια της συλλογικής ευφυΐας και µιλά
για το crowdsourcing372, την αποκέντρωση της γνώσης και της πληροφορίας.
Ο Tim O’Reilly, ιδρυτής και CEO της O’Reilly Media, το 2005, αναφέρει για
πρώτη φορά τον όρο web 2.0. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσε «Το Web 2.0 είναι
η επιχειρηµατική επανάσταση στη βιοµηχανία των υπολογιστών που συντελείται από
την µετακίνηση στο Internet σαν πλατφόρµα, και µια προσπάθεια να κατανοήσουµε
τους όρους της επιτυχίας αυτής της νέας πλατφόρµας. Ο βασικότερος ανάµεσα στους
όρους είναι ο εξής: Δηµιουργήστε εφαρµογές που θα οδηγήσουν την απήχηση του
δικτύου να είναι µεγαλύτερη και να φέρει περισσότερο κόσµο να το χρησιµοποιεί373».
Σε αυτόν τον ορισµό γίνεται λόγος για το διαδίκτυο ως πλατφόρµα, δίνοντας έµφαση
στην συνεργασία των χρηστών.
Επεκτείνοντας την έννοια του web 2.0 και της πλατφόρµας συνεργασίας και
στο πεδίο της οικονοµίας, το 2006, βλέπουν το φως της δηµοσιότητας δύο βιβλία. Το
370

Βλ. D. Gillmor, We the Media, O’Reilly Media, Sebastopol, 2004.
Βλ. J. Surowiecki, The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Doubleday, New York, 2004.
372
Ο όρος crowdsourcing χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jeff Howe στο άρθρο του «The
Rise of Crowdsourcing» το οποίο δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Wired τον Ιούνιο του 2006. Σηµαίνει
την πρόσκληση για συµµετοχή και την απορρόφηση ιδεών από το ευρύ κοινό για θέµατα και δράσεις
που παραδοσιακά πραγµατοποιούνται από µια συγκεκριµένη µονάδα.
373
Βλ. T. O’Reilly., «What is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation
of Software», όπως αναρτήθηκε στο www.oreilly.com στις 30/09/2005. Ανακτήθηκε στις 2/10/2006. Ο
O’Reilly πολύ πρόσφατα (Οκτώβριος 2009) επέκτεινε τη λογική του web 2.0, παραθέτοντας τον όρο
web squared ως εξέλιξή του. Με τη νέα αυτή έννοια περιγράφει τη σύνδεση της φιλοσοφίας και των
εφραµογών του web 2.0 µε τα σηµαντικά κοινωνικά και πολιτικά παγκόσµια ζητήµατα.
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Wealth of Networks374 του Yochai Benkler και το Wikinomics375 των Don Tapscott
και του Anthony D. Williams. Στο πρώτο, αναλύεται πώς η «κοινωνική παραγωγή»
αλλάζει τις αγορές, ενώ παράλληλα προσφέρει καινούριες ευκαιρίες για την προσωπική ελευθερία, την πολιτιστική ποικιλοµορφία, τον πολιτικό διάλογο. Μάλιστα, το
βιβλίο είναι προσβάσιµο ελεύθερα από το ίντερνετ σε µορφή wiki376. Όπως δηλώνει ο
συγγραφέας η µορφή του είναι εξελίξιµη, καθώς συνεχίζει να το ανανεώνει µε βάση
τις όποιες εξελίξεις. Από την πλευρά του, το Wikinomics, περιγράφει την επιχείρηση
2.0 και τις αλλαγές που φέρνουν τα κοινωνικά Μέσα, στις αγορές, στη δοµή και λειτουργία των επιχειρήσεων, στον τρόπο µε τον οποίο καταναλώνουµε, στην ελεύθερη
διακίνηση ιδεών και επιστηµονικών γνώσεων. Η ανοιχτή σκέψη, η γνώση που προέρχεται από τους peers377, το µοίρασµα και η δράση σε µια παγκόσµια κατεύθυνση είναι οι κύριες τοµές που προτείνουν οι συγγραφείς για τη σύγχρονη δόµηση των οικονοµιών.
Ένα ακόµα βιβλίο το οποίο συζητά τη δύναµη της συλλογικής σκέψης και συνεργασίας είναι το We Think του Charles Leadbeater378. Όπως αναφέρει ο Leadbeater,
«το We Think διερευνά πώς το δίκτυο αλλάζει τον κόσµο µας, δηµιουργώντας µια
κουλτούρα στην οποία όλο και περισσότεροι άνθρωποι µπορούν να συµµετάσχουν,
µοιραζόµενοι και συνεργαζόµενοι, ιδέες και πληροφορίες».
Τέλος, το 2008, ο Clay Shirky εξετάζοντας την έννοια της αυτό-οργάνωσης
στην εποχή του διαδικτύου εκδίδει το βιβλίο Here Comes Everybody: The Power of
Organizing Without Organizations379, στο οποίο µέσα από παραδείγµατα όπως είναι
το Myspace ή η Wikipedia, διερευνά «τι συµβαίνει όταν οι άνθρωποι αποκτούν τα
εργαλεία να κάνουν πράγµατα από κοινού, χωρίς να χρειάζονται τις παραδοσιακές
οργανωσιακές δοµές».
Παράλληλα µε αυτά τα συγγράµµατα, τη συζήτηση για τη νέα κουλτούρα που
προτείνουν τα κοινωνικά Μέσα, έρχονται να συµπληρώσουν blogs ακαδηµαϊκών και
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Βλ. Y. Benkler The Wealth of Networks. How social production transforms markets and freedom,
Yale University Press, New Heaven, 2006.
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Βλ. D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics. How mass collaboration changes everything, Portfolio,
New York, (expanded edition), 2008.
376
Με τον όρο wiki εννοούµε ένα τύπο ιστότοπου, όπου έχουν πρόσβαση πολλά άτοµα και µπορούν να
συµπληρώνουν ή να διορθώνουν περιεχόµενο. Παράδειγµα wiki αποτελεί η Wikipedia.
377
Με αυτό τον όρο προσεγγίζεται η έννοια του συµµέτοχου µε ίσους όρούς στα κοινωνικά δίκτυα.
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Βλ. C. Leadbeater, We Think, Profile Books, London, 2008. H πιο πρόσφατη παραδοχή του Leadbeter (2009) αφορά στον όρο “cloud culture”, που περιγράφει το πώς το ίντερνετ και οι εφαρµογές των
κοινωνικών Μέσων επιδρούν στην αλλαγή της κουλτούρας σε διαφορετικά πεδία.
379
Βλ. C. Shirky, Here comes everybody. The power of organizing without organizations, Allen Lane,
London, 2008.
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πολιτών. Από τα σηµαντικότερα ίσως, αποτελούν αυτά των Jay Rosen380 και Jeff
Jarvis381.
Παράλληλα, λειτουργούν πολλυσυλεκτικές ιστοσελίδες µε κορυφαία την TED
(Technology, Entertainment, Design), µια πλατφόρµα συνέργειας ανθρώπων για τη
διακίνηση ιδεών στους τοµείς της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας και του design382. Οι
άνθρωποι πίσω από την κοινωνική πλατφόρµα TED διοργανώνουν το επίσης σηµαντικό Συνέδριο TED, το οποίο µαζί µε το Web 2.0 Summit που διοργανώνει η
O’Reilly Media αποτελούν τους κορυφαίους σταθµούς συνάντησης, φυσικής και δικτυακής, και συνοµιλίας για τα κοινωνικά Μέσα και τις εφαρµογές τους.
Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται από έρευνες που διενεργούνται προκειµένου
να διερευνηθεί και πιο εµπειρικά η επίδραση των κοινωνικών Μέσων και των αλλαγών που επιφέρουν. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις έρευνες της Universal McCann,
Power to the People, Social Media Tracker383, οι οποίες δηµοσιεύονται από το 2006,
το Digital Outlook Report384 της Razorfish που δηµοσιεύεται από το 2007, την έρευνα του Media Center at the American Press Institute µε τίτλο, We Media385, το Next
Generation Media: The Global Shift386 του Aspen Institute.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε άρθρα που εµφανίζονται σε εφηµερίδες
και περιοδικά, όπως για παράδειγµα το 200 Million Heads are Better Than One, So
Join the Crowd387 του Martin Wroe, το αφιερωµατικό τεύχος του περιοδικού Time
τον Δεκέµβριο του 2006388, ο τόµος 59 του Nieman Reports389 για την αλλαγή στο
πρόσωπο της δηµοσιογραφίας, ή το τεύχος του γαλλικού Courrier International µε
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Το blog του Jay Rosen µε τίτλο Press Think βρίσκεται στο
http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/.
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To blog του Jeff Jarvis µε τίτλο BuzzMachine βρίσκεται στο http://www.buzzmachine.com/.
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Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του TED, www.ted.com, η αποστολή της συγκριµένης πλατφόρµας είναι η δηµιουργία ενός διαφανούς και προσβάσιµου χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών και γνώσης.
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Η συγκεκριµένη έρευνα απευθύνεται κυρίως σε διαφηµιστές και επαγγελµατίες του marketing καταγράφοντας τις τάσεις για τη χρήση των κοινωνικών Μέσων στη διαφήµιση και στο marketing.
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Η έρευνα συντάχθηκε από τους Shayne Bowman και Chris Willis, ενώ την επιµέλεια έκανε ο
Lasica J.D.. Στόχος ήταν να αναδειχθούν τα σηµαντικότερα ζητήµατα που προκύπτουν όταν τα παραδοσιακά Μέσα συνεργάζονται µε τους πολίτες.
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Η έρευνα συντάχθηκε από τον Adler R. P. και δηµοσιεύτηκε το 2007 και εξετάζει την επίδραση των
νέων Μέσων στην πολιτική, στην οικονοµία, στον πολιτισµό.
387
Βλ. M. Wroe., «200 Million Heads are Better Than One, So Join the Crowd», The Sunday Times, 2
Σεπτεµβρίου 2007.
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Βλ. περιοδικό Time (τόµος 168, τεύχος 27/28) το οποίο κυκλοφόρησε στις 13 Δεκεµβρίου 2006 µε
τίτλο, «The person of the year is you».
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τίτλο Revolution 2.0390, περιγράφουν και δίνουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την καλύτερη κατανόηση των αλλαγών που φέρνουν τα κοινωνικά Μέσα στις αγορές, στον
τρόπο διαφήµισης και διαχείρισης µια µάρκας, στις καταναλωτικές συνήθειες, στην
άσκηση και συµµετοχή στην πολιτική, στη σκέψη και στη δράση των πολιτών υπό το
πρίσµα της συµµετοχής και της συνεργασίας.
4.1.1 Επιχειρήσεις: Από τον πλούτο των εθνών, στον πλούτο των δικτύων391
Το 1776, ο οικονοµολόγος Adam Smith θέτει τις βάσεις της ελεύθερης οικονοµίας όταν δηµοσιεύει το πρωτοποριακό, για την εποχή του, σύγγραµµα µε τίτλο, Ο
πλούτος των εθνών392. Έννοιες όπως ο καταµερισµός της εργασίας και η εξειδίκευση,
η επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος και η επίδρασή της στην ανάπτυξη της οικονοµίας (το αόρατο χέρι), η ελευθερία του εµπορίου και της αγοράς προετοιµάζουν το
έδαφος για την ανάπτυξη και την καθιέρωση του καπιταλισµού και της βιοµηχανικής
οργάνωσης του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος κατά τη διάρκεια των επόµενων αιώνων.
Οι επιχειρήσεις του 19ου και 20ού αιώνα αναπτύσσουν ορισµένα συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά στις διαδικασίες παραγωγής, προώθησης και διανοµής των αγαθών,
αλλά και µια δοµή κάθετης οργάνωσης µε µικρά περιθώρια ευελιξίας. Τα «σιδερένια
κελιά», όπως αναφέρει ο Max Weber393 στηρίζονται στην αυστηρή ιεραρχία, στην
κατανοµή συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε απόλυτα οριοθετηµένα καθήκοντα και
στη γραφειοκρατία, ενώ η σχέση επιχείρησης-καταναλωτή περιορίζεται µόνο στην
επιλογή των τελευταίων να καταναλώσουν ή όχι το προϊόν ή την υπηρεσία που τους
παρέχεται. Η επένδυση ενός σηµαντικού κεφαλαίου για την ίδρυση µιας επιχείρησης
και η ύπαρξη ενός ιδιοκτήτη ή πολλών οικονοµικών µετόχων, οι οποίοι αποφασίζουν
πού και µε ποιον τρόπο θα αξιοποιήσουν την οικονοµική ισχύ της «ιδιοκτησίας»394
τους είναι απαραίτητη για την κίνηση του συστήµατος.
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Βλ. το περιοδικό Courrier International µε τίτλο «Revolution 2.0» που κυκλοφόρησε για τους µήνες
Οκτώβριο-Δεκέµβριο 2007.
391
Οι φράσεις προέρχονται από τα αντίστοιχα βιβλία των A. Smith και Y. Benkler.
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Βλ. A. Smith, The Wealth of Nations, Penguin, New York, 1982.
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Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του C. Leadbeater , We Think, Profile Books, London, 2008, σελ. 88.
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Όπως αναφέρει ο C. Leadbeater, στο We Think, (Profile Books, 2008) η έννοια της ιδιοκτησίας έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια των κοινών. Στην πρώτη περίπτωση ένας ιδιοκτήτης αποφασίζει για το
πώς θα χρησιµοποιηθεί ένας πόρος. Στη δεύτερη, κανείς δεν έχει την αποκλειστικότητα στη χρήση
ενός πόρου. Όλοι είναι ανοιχτοί προς όλους.
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Την τελευταία δεκαετία, µε έµφαση τα τελευταία πέντε χρόνια, παρατηρείται
µια αλλαγή στον τρόπο παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης των αγαθών και των
υπηρεσιών αλλά και στον τρόπο οργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι εφαρµογές τους και, κυρίως, οι ιδέες που προτείνουν αλλάζουν
την ισορροπία των δυνάµεων και µετατοπίζουν τη συζήτηση για το τι είναι οι επιχειρήσεις σήµερα ή για το τι θα έπρεπε να είναι. Σύµφωνα µε τον Charles Leadbeater, η
έννοια της συνεργασίας και της συλλογικής ευφυΐας που εισάγουν τα κοινωνικά Μέσα και οι εφαρµογές τους «αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο εργαζόµαστε, καταναλώνουµε, καινοτοµούµε, ηγούµαστε, είµαστε ιδιοκτήτες395».
Σε τι συνίστανται αυτές οι αλλαγές και πόσο βιώσιµο είναι το µοντέλο που
προτείνουν; Πόσο εύκολα θα ανατραπούν τα στερεότυπα που ίσχυαν µέχρι τώρα στο
παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα; Πόσο έτοιµος είναι ο κάθε πολίτης να συµµετάσχει
στο διάλογο της αγοράς; Υπάρχουν παραδείγµατα σύγχρονων οικονοµικών οργανισµών που τολµούν να µετατραπούν σε «επιχειρήσεις 2.0396»;
«Μια δυναµική συζήτηση έχει ξεκινήσει σε παγκόσµιο επίπεδο. Μέσω του ίντερνετ, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και εφευρίσκουν νέους τρόπους να µοιράζονται
γνώση µε εκπληκτική ταχύτητα. Σαν αποτέλεσµα, οι αγορές γίνονται όλο και πιο έξυπνες και πιο γρήγορες από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Αυτές οι αγορές είναι συνδιαλέξεις. Τα µέλη τους επικοινωνούν µε µια γλώσσα ουδέτερη, ανοιχτή, ειλικρινή,
άµεση, αστεία και αρκετές φορές ακόµα και σοκαριστική. Είτε επεξηγούν, είτε παραπονούνται, είτε αστειεύονται, είτε µιλούν σοβαρά, η ανθρώπινη φωνή είναι αναµφισβήτητα αυθεντική397». Αυτή είναι η εισαγωγή του Cluetrain Manifesto, µιας διακήρυξης που περιγράφει τις αρχές που χαρακτηρίζουν τη νέα, αναπτυσσόµενη οικονοµία των δικτύων.
Οι αγορές είναι πλέον συνδιαλέξεις, πρόταση που αποκαλύπτει ορισµένα από
τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας στην εποχή του διαδικτύου 2.0. Το άνοιγµα προς όλους (openness), η διαφάνεια, η έννοια του µοιράσµατος (sharing) και η
ανάπτυξη πλατφόρµας διαλόγου και συνεργασίας φέρονται ως οι νέες οικονοµικές
αρχές. Η αποκέντρωση της οικονοµίας από τους κατέχοντες το κεφάλαιο, η αντικα-
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2008).
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τάσταση της ιδιοκτησίας από τα «κοινά»398, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αλλά και η
ελεύθερη προσφορά προϊόντων και πόρων στη λογική του open source399, η συµµετοχή των καταναλωτών και η µετατροπή τους σε παραγωγούς ανοίγουν τη συζήτηση
για την ανανέωση της λειτουργίας της οικονοµίας, όπως την ξέραµε µέχρι σήµερα.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που τείνουν να υιοθετήσουν τα παραπάνω,
φαίνεται να προσανατολίζονται και σε αλλαγές παραδείγµατος όσον αφορά στην οργάνωσή τους. Η αυστηρή ιεραρχία εγκαταλείπεται και όλοι πλέον συµµετέχουν στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ εισάγεται και µια τάση αυτό-οργάνωσης αλλάζοντας και το ρόλο της σύγχρονης ηγεσίας, η οποία καλείται πλέον να δηµιουργεί το
πλαίσιο προκειµένου όλοι να µοιράζονται πρωτοβουλίες και ευθύνες400.
Η καινοτοµία φαίνεται να επιτυγχάνεται πιο εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόστος
και ρίσκο, αφού βασίζεται στη σοφία των πολλών401 αναβιώνοντας τα λογοτεχνικά
καφενεία της Αγγλίας του 18ου αιώνα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Charles
Leadbeater αναφερόµενος στο βιβλίο του Mark Ellis, The coffee house: A social history «σε αυτούς τους χώρους, οι άνθρωποι ανακάλυπταν νέους τρόπους συνεργατικής φιλίας, µετατρέποντας τις συζητήσεις τους σε εµπορικές επενδύσεις, σε κριτικά
δικαστήρια, σε επιστηµονικά σεµινάρια και πολιτικές λέσχες402». Οι διαδικασίες παραγωγής και διανοµής των προϊόντων και των υπηρεσιών τελούνται υπό πλήρες καθεστώς διαφάνειας, ενώ οι καταναλωτές ανάγονται από τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, στο µοναδικό κρίκο που µπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα επιχείρηση, δίκτυο
διανοµής και αξιολόγησης, σύµβουλο αγοράς, επενδυτή, διαφηµιστική εταιρεία, Μέσο και πιθανό καταναλωτή.
Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε, οι επιχειρήσεις βρίσκονται µπροστά στην
πρόκληση να αναπτύξουν νέους τρόπους διανοµής και πώλησης των αγαθών και των
υπηρεσιών τους, να ανοίξουν διάλογο για αυτά που προσφέρουν. Η οικονοµία στο
µέλλον δεν θα βασίζεται πλέον στην παραγωγικότητα, αλλά στη γνώση και στη δυ-
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Βλ. τη σηµείωση 381 στο παρόν κεφάλαιο, σελ.193.
Η έννοια του open source ξεκίνησε από την πληροφορική και τη διακίνηση λογισµικού. Κάποιες
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ναµική της δηµιουργίας συνδέσεων και δικτύων µε στόχο το συµµετοχή όλων στην
ανάπτυξη.
Αρκετά είναι τα παραδείγµατα των επιχειρήσεων που στρέφονται στην παραπάνω φιλοσοφία. Εταιρείες λογισµικού όπως η Linux αποτελούν τους πρωτοπόρους
στο κοµµάτι της ανοιχτής πρόσβασης, η E-bay και η Amazon βασίζονται κυρίως στη
συνεργασία πολλών χρηστών, η Wikipedia στη συνεισφορά γνώσης. Κάποιοι θα µπορούσαν να πουν πως οι παραπάνω αποτελούν επιχειρήσεις, οι οποίες από την αρχή
δοµήθηκαν µε το βλέµµα προς την κατεύθυνση του νέου παραδείγµατος. Τι συµβαίνει όµως µε πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις; Πώς αντιµετωπίζουν τη νέα αυτή τάση;
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι αυτό της Procter and
Gamble, η οποία εφαρµόζοντας το πρόγραµµα «open innovation» (ανοιχτή καινοτοµία), τολµά να επιχειρήσει την αλλαγή στο επιχειρηµατικό της µοντέλο. Η ηγεσία της
P&G έχοντας αντιληφθεί, αφενός τις προκλήσεις της αγοράς και αφετέρου την αδυναµία επιτυχίας των προκαθορισµένων στόχων ανάπτυξής της, το 2000, προχωρά
στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα καινοτόµου τρόπου παραγωγής ιδεών και προϊόντων.
Δίπλα στους 7.500 ερευνητές που εργάζονται στο εσωτερικό της εταιρείας προσκαλούνται να συµµετάσχουν στην έρευνα επιστήµονες και καταναλωτές από όλο τον
κόσµο και από ένα ευρύ φάσµα οριζόντων και αναφορών µε στόχο «το 50% των ιδεών και προϊόντων να παράγονται µέσα στα εργαστήρια της P&G και το 50% µέσα
από αυτά403» να αξιοποιώντας την ευφυΐα των πολλών. Και µάλιστα, προχωρά ένα
βήµα πιο πέρα αφήνοντας «ελεύθερες» τις περισσότερες ιδέες περιµένοντας να δει
πώς θα χρησιµοποιηθούν από άλλες εταιρείες, λειτουργώντας µε αυτόν τον τρόπο
πραγµατικά σαν παγκόσµια επιχείρηση.
Το πείραµα πέτυχε, µε αποτέλεσµα η P&G να ξεπεράσει την οικονοµική της
κρίση και να αυξήσει το ποσοστό των προϊόντων που παράγονται βάσει των ιδεών
και της έρευνας που έρχεται «από έξω», καθώς και να εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη
των καταναλωτών, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάµει µέρος µιας διαφανούς, συµµετοχικής, παραγωγικής διαδικασίας.
Στην ίδια κατεύθυνση και σε µια προσπάθεια περεταίρω ανάπτυξης των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τα
social media προκειµένου να οικοδοµήσουν ουσιαστική σχέση µε τους κοινωνικούς
τους µετόχους. Ορισµένες προσπάθειες είναι πιο επιτυχηµένες, όπως το
403

Βλ. L. Huston, N. Sakkab, «Connect and Develop: Inside Procter & Gamble's New Model for Innovation», Harvard Business Review, τόµος 84, τεύχος 3, Μάρτιος 2006.
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CSR@Intel404 και άλλες όχι και τόσο, όπως το McDonald’s Open for Discussion405,
το οποίο παρόλο που ισχυρίζεται ότι είναι ανοιχτό, επιβάλλει προϋποθέσεις προκειµένου κάποιος να µπορέσει να µετέχει στη συζήτηση.
Σε µια περίοδο έντονης οικονοµικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουµε σήµερα
σε παγκόσµιο επίπεδο, η επιχείρηση 2.0 «ένα νέο είδος επιχειρηµατικής οντότητας,
που ανοίγει τις πόρτες στον κόσµο, συν-καινοτοµεί µε τον καθένα, ειδικά τους καταναλωτές, µοιράζεται τους πόρους οι οποίοι µέχρι πρότινος φυλάσσονταν ερµητικά,
αξιοποιεί τη δύναµη της συνεργασίας και συµπεριφέρεται σαν µια επιχείρηση που
δρα παγκοσµίως406» αποτελεί πιθανό µοντέλο διεξόδου; Θα µπορούσε κάποιος να το
ισχυριστεί αυτό, θέτοντας πάντα ορισµένες προϋποθέσεις. Πάντως, σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουµε τις νέες προοπτικές που ανοίγει η οικονοµία των
δικτύων (network economy) πανάκεια, αφού οποιοδήποτε νέο βήµα δηµιουργεί τόσο
ευκαιρίες όσο και προκλήσεις.
Η πλήρης αντικατάσταση των παραδοσιακών επιχειρηµατικών και οικονοµικών δοµών µοιάζει ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα και επιπλέον δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το πού θα µπορούσε να οδηγήσει η κατάρρευση ενός συστήµατος
που λειτουργεί τους τελευταίους αιώνες. Επιπλέον, πολλοί συγκρίνουν τη νέα αυτή
οπτική µε κολεκτιβιστικές τάσεις εντοπίζοντας κοινά σηµεία στο µοίρασµα των πόρων και στην κατάργηση της ιδιοκτησίας και εκφράζουν δυσπιστία για την επιβίωσή
αυτού του µοντέλου407. Βέβαια, η νέα οικονοµία των δικτύων, παρόλο που επιφανειακά παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε τον κολεκτιβισµό, προσεγγίζει µε διαφορετικό τρόπο την έννοια του µοιράσµατος και της κοινής, ελεύθερης ιδιοκτησίας, τοποθετώντας τις αρκετά µακριά από την πολιτική διάσταση της κατάργησης της ατοµικής ιδιοκτησίας και της συγκέντρωσής της στο κράτος, και εστιάζοντας κυρίως
στην κοινή χρήση και διακίνηση της γνώσης408.
Αυτό που προτείνεται είναι µια νέα οπτική στη δοµή και οργάνωση του οικονοµικού συστήµατος και µια στροφή σε ανοιχτές διαδικασίες µε τη συµµετοχή πολ404

Βλ. http://blogs.intel.com/csr/.
Βλ. http://www.crmcdonalds.com.
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Βλ. D. Tapscott και A. Williams, Wikinomics, Portfolio, New York, 2008.
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Για παράδειγµα, ο Bill Gates είχε χαρακτηρίσει την κουλτούρα των νέων Μέσων σαν το νέο κουµµουνισµό. Για περισσότερα βλ. το άρθρο του Kevin Kelly µε τίτλο, «The New Socialism. Global Collectivist Society is coming online» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Wired (τεύχος 17.06) στις
22/05/09.
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Socialism. Global Collectivist Society is coming online» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Wired (τεύχος 17.06) στις 22/05/09. Παραθέτει τα χαρακτηριστικά των νέων Μέσων και τονίζει ότι τα κοινωνικά
Μέσα επιφέρουν σε πρώτη φάση αλλαγή στη νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης.
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λαπλών κοινωνικών µετόχων σε ένα δηµιουργικό διάλογο για την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών· ένα µείγµα επιχείρησης και κοινωνίας, οικονοµικής
πρακτικής και συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει την ελεύθερη διανοµή ιδεών και
πηγών, ενώ παράλληλα είναι βιώσιµο αυξάνοντας τα κέρδη του µέσω της παραγωγής
ποιοτικών αγαθών που ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών.
4.1.2 Διακυβέρνηση 2.0. Η πολιτική ως πλατφόρµα409:
Το παράδειγµα του Obama
Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών φαίνεται να επιδρά και στην οργάνωση
του πολιτικού συστήµατος και να εγείρει ερωτήµατα για το πώς βιώνουµε τη δηµοκρατία, για το πώς οι πολιτικοί εκπρόσωποι αντιλαµβάνονται τη διακυβέρνηση, για
το πώς οι πολίτες συµµετέχουν στο δηµόσιο βίο.
Πρόσφατα, ζήσαµε εκλογικές αναµετρήσεις σε παγκόσµιο και σε εθνικό επίπεδο. Αναµετρήσεις οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο της συζήτησης την ανάγκη µελλοντικής αλλαγής της πολιτικής διαχείρισης των λαών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Barack
Obama, τιµήθηκε µε το Νόµπελ Ειρήνης, πριν κλείσει ένα χρόνο στην διακυβέρνηση
των ΗΠΑ. Στο πρόσωπό του κάποιοι διέκριναν µια νέα φωνή, ένα καινούριο πολιτικό
στίγµα που εν δυνάµει θα µπορέσει να θέσει τις βάσεις «για επανεκκίνηση και επανατοποθέτηση της πολιτικής των ΗΠΑ µε επίκεντρο την κοινωνία, το περιβάλλον, τη
διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιοπιστία, την ενδυνάµωση της ανοιχτής και ψηφιακής
διακυβέρνησης410».
Πράγµατι, η πολιτική σήµερα διέρχεται και αυτή µια έντονη κρίση. Απόδειξη,
η µεγάλη αποχή των πολιτών από τις εκλογικές αναµετρήσεις, αλλά και από τη δηµόσια συζήτηση γενικότερα. Βρισκόµαστε λοιπόν και πάλι µπροστά σε µια πρόκληση,
σε µια ανάγκη επαναπροσδιορισµού και προσαρµογής της πολιτικής διαχείρισης και
διακυβέρνησης στις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι πολίτες πλέον, µέσα από τις εφαρµογές
που προσφέρουν τα νέα Μέσα, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δηµόσια δεδοµένα, ελέγχου των πολιτικών εκπροσώπων και παρέµβασης στην πολιτική ατζέντα. Ένα
νέο µοντέλο διακυβέρνησης φαίνεται να έρχεται στην επιφάνεια, που ορίζει την πολι409

Η φράση ανήκει στον Tim O’Reilly.
Βλ. Μ, Τσακαρέστου, «Διακυβέρνηση 2.0 και ψηφιακοί πολίτες», Βήµα Ιδεών, τεύχος 30,
27/09/2009.
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τική ως πλατφόρµα411 διαφανών συνεργειών και συνδιαλέξεων, όπου πολιτικοί ειδήµονες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί φορείς και πολίτες εργάζονται από κοινού προκειµένου να αναπτύξουν προτάσεις και λύσεις που θα αποτελέσουν σηµείο εξόδου από την
πολιτική και κοινωνική κρίση. Η επιστροφή στη δηµόσια σφαίρα του Habermas και
στην ανοιχτή πόλη που περιέγραφε ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο412 φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην εποχή του web 2.0.
Βέβαια, µια τέτοια αλλαγή παραδείγµατος απαιτεί βαθιές τοµές σε παγιωµένα
µοντέλα και συµπεριφορές, καθώς επίσης και µια ιδιαίτερη συµµετοχή του κάθε πολίτη, ο οποίος πλέον έχει λόγο και δυνατότητα παρέµβασης, ακόµα και ελέγχου, στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Είναι έτοιµοι οι πολιτικοί να εγκαταλείψουν τον πατερναλισµό και να εισέλθουν σε µια νέα εποχή συνεργασίας, διαφάνειας και διαλόγου; Έχουν τη διάθεση να αναλάβουν το ρίσκο αυτής της αλλαγής; Και από την άλλη,
οι πολίτες έχουν αντιληφθεί το µέγεθος της ευθύνης που τους αναλογεί και είναι διατεθειµένοι «να σπάσουν τους φραγµούς των πολιτικών και οικονοµικών «πυλωρών»
(gatekeepers) και να διεκδικήσουν την επιρροή τους όχι πλέον µέσω της αδιαφάνειας
των πολιτικών και οικονοµικών συναλλαγών αλλά µέσα από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που απαιτούν από τους πολιτικούς413»;
Το 2008, ζήσαµε µια πραγµατικά καινοτόµα και πρωτοποριακή εκλογική αναµέτρηση για την ανάδειξη του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Μια αναµέτρηση που άλλαξε τα δεδοµένα και άνοιξε το πολιτικό παιχνίδι σε περισσότερους από δύο παίκτες.
Ποιες είναι λοιπόν οι αλλαγές που εισήγαγε ο Obama στη συζήτηση για το πώς οι πολιτικοί θα πρέπει σήµερα να διεκδικούν την υποστήριξη των ενηµερωµένων πλέον
πολιτών; «Θα αναλύουµε για χρόνια τις φετινές εκλογές και το πώς µεταµόρφωσαν
ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται οι εκλογικές αναµετρήσεις στις ΗΠΑ. Σε
αυτές τις εκλογές η ισχύς και η επιρροή του Ίντερνετ αξιοποιήθηκε µε τρόπους που
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Η έννοια της πολιτικής ως πλατφόρµα αναπτύχθηκε από τον Tim O’Reilly κυρίως για να περιγράψει
την έννοια της συµµετοχής που εµπνέει στους πολίτες, καθώς και την πρόσβαση στα δηµόσια δεδοµένα. Η πολιτική ως πλατφόρµα υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση του Barack Obama. Βλ. Τ. O’Reilly,
«Gov 2.0: The promise of innovation», όπως αναρτήθηκε στο www.forbes.com στις 08.10.09. Ανακτήθηκε στις 10/11/2009.
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υπάρχει σε εµάς νόµος ξενηλασίας που να εµποδίζει τον ξένο να µάθει ή να δει πράγµατα που τον ενδιαφέρουν», όπως αναφέρει ο Δηµήτρης Ποταµιάνος στον πρόλογο του βιβλίου του Paul Seabright,
«Το µεγάλο πείραµα. Ο συνεταιρισµός µε αγνώστους», (µετάφραση Κ. Ουσαντζοπούλου), Κλειδάριθµος, Αθήνα 2008, σελ. 9.
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κανένας δεν είχε φανταστεί» τονίζει ο Μαρκ ΜακΚίνον, επικεφαλής στις προεκλογικές εκστρατείες του Τζορτζ Μπους, το 2000 και το 2004414.
Ο Obama αποτελεί τον πρώτο ίσως πολιτικό που κατανόησε και αξιοποίησε
σε βάθος τη δυναµική των κοινωνικών δικτύων αλλάζοντας τους κανόνες στην πολιτική διαφήµιση και επικοινωνία, στο σύστηµα χρηµατοδότησης των υποψηφίων, στην
προσέλκυση των ψηφοφόρων, στη διαµόρφωση της πολιτικής του ατζέντας, στις
σχέσεις µε τα παραδοσιακά Μέσα Ενηµέρωσης, στη διαχείριση των κρίσεων. Βασίζοντας την καµπάνια του στις έννοιες του «ανοικτού» και της συµµετοχής κατόρθωσε
να συγκεντρώσει ένα πρωτοφανές ποσό χρηµατοδότησης, µόνο από τις εισφορές των
ψηφοφόρων. Έτσι αφήνει στην άκρη τους πόρους του δηµόσιου ταµείου και επεκτείνει την καµπάνια και την επικοινωνία του µε τους πολίτες και στις πενήντα πολιτείες
της Αµερικής. Κυρίως, όµως, οικοδοµεί µια σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε
την κοινωνία.
Οργανωµένη στις αρχές του Myspace και του Facebook η δικτυακή σελίδα
MyBarackObama.com αποτελεί την πλατφόρµα για την αυτό-οργάνωση των πολιτών,
αφού ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει διοργανώνοντας τοπικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις υπέρ του Obama. Επιπλέον, και υπό την καθοδήγηση των
συνεργατών του ο Obama δεν διστάζει να επικοινωνήσει µε τους πολίτες µέσω των
νέων τεχνολογιών απαντώντας σε blogs, όπως για παράδειγµα το Momocrats415, και
µεταφέροντας την πολιτική συζήτηση και ατζέντα στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Don Tapscott, «αυτή δεν ήταν εκλογή, ήταν
κοινωνικό κίνηµα416».
Η πεποίθησή του για µια ανοιχτή και διαφανή διακυβέρνηση επισφραγίζεται
τόσο από το Μνηµόνιο για τους Επικεφαλής των Υπουργείων και των Δηµόσιων Υπηρεσιών417 που εξήγγειλε την πρώτη κιόλας µέρα ανάληψης των καθηκόντων του,
αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο στελέχωσε την κυβερνητική του οµάδα και, κυρίως, από τη συνέχιση της συνεργασίας και της συνδιάλεξης µε τους πολίτες.
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Βλ. Λ. Σταµάτη, «Το Ίντερνετ µεταµόρφωσε την προεκλογική εκστρατεία», Τα Νέα, 4/11/08.
Την άνοιξη του 2008 η οµάδα που λειτουργεί το blog Momocrats (µια οµάδα από µαµάδες οι οποίες
πρόσκεινται στο Δηµοκρατικό Κόµµα) απογοητευµένη από τις ερωτήσεις που έγιναν σε debate που
µετέδωσε το ABC αποφάσισαν να µεταφέρουν στον υποψήφιο Πρόεδρο Obama τις ερωτήσεις που θα
ήθελαν µα είχαν τεθεί. Λίγες ηµέρες αργότερα ο Obama απάντησε στις ερωτήσεις των Momocrats. Για
περισσότερα, βλ. http://momocrats.typepad.com/momocrats/2008/05/momocrats-exclu.html.
416
Βλ. D. Lyons, D. Stone, «President 2.0», Newsweek, 1/12/08.
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«Η Κυβέρνησή µου έχει δεσµευθεί στη δηµιουργία ενός άνευ προηγουµένου
επιπέδου «ανοιχτότητας» (openness) στη Διακυβέρνηση. Θα εργαστούµε από κοινού
για να εξασφαλίσουµε τη δηµόσια εµπιστοσύνη και για να εγκαθιδρύσουµε ένα σύστηµα διαφάνειας, δηµόσιας συµµετοχής, και συνεργασίας. Η ανοιχτότητα θα ενισχύσει τη δηµοκρατία µας και θα προωθήσει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της Διακυβέρνησης418». Η διαφάνεια και η συµµετοχή αποτελούν τα βασικά
χαρακτηριστικά της κυβέρνησης που οραµατίζεται ο Obama. Η λογοδοσία και η εµπλοκή των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις αποτελούν προϋποθέσεις για µια δηµοκρατικότερη λειτουργία του κυβερνητικού συστήµατος.
Ακολουθώντας όλα τα παραπάνω, και µε στόχο τη δηµιουργία ενός ευέλικτου,
ανοιχτόµυαλου, συνεργατικού και αποδοτικού κυβερνητικού σχήµατος, πολύ κοντά
ίσως στα πρότυπα της επιχείρησης 2.0 επιλέγει συνεργάτες µε διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις και από ετερόκλητα περιβάλλοντα προκειµένου να οικοδοµήσει έναν ισχυρό ιστό από ανθρώπους µε όραµα και προοπτική, δόκιµες απόψεις, απαλλαγµένες από στενούς κοµµατικούς και ιδεολογικούς περιορισµούς, µια πλατφόρµα συζήτησης και συνεργασίας για να µπορέσει να οδηγήσει τη χώρα του στην έξοδο από
την κρίση.
Κάποιοι θα µπορούσαν να ισχυριστούν ότι τα παραπάνω αποτελούν µια ωραία
θεωρητική συζήτηση ή ακόµα και κινήσεις εντυπωσιασµού από την πλευρά του νεοεκλεγέντος Προέδρου. Η ανοιχτή πρόσκληση του Obama σε όλους του πολίτες µε το
video και το website «Change is coming- Find a House Meeting»419 και οι αντίστοιχες συναντήσεις που οργανώνονται από τη δικτυακή του οµάδα σε όλη την Αµερική
µε στόχο την κατάθεση προτάσεων και τη συζήτηση για τις πολιτικές κατευθύνσεις
της χώρας και των τοπικών κοινωνιών, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή του να εξασφαλίζει δηµιουργικές συµµαχίες ανάµεσα σε ειδήµονες και στους πολίτες, αξιοποιώντας
τη σοφία των πολλών.
Επιπλέον, ο Obama δείχνει θετικά δείγµατα ως προς τη δέσµευσή του για λογοδοσία και αποδοχή κάθε είδους κριτικής. Τον καλοκαίρι του 2008, καλείται να διαχειριστεί µια µορφή κρίσης, µια οργανωµένη αντίθεση των υποστηρικτών του στην
απόφασή του να υποστηρίξει τελικά την ανανέωση της Foreign Intelligence Surveil-

418
419

Ί.µ.
Για περισσότερα βλ. http://my.barackobama.com/page/content/changeiscoming/.
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lance Act420. Μέσω του website της προεκλογικής του καµπάνιας τοποθετείται για
αυτή του την απόφαση421 και δεσµεύεται να είναι πάντα ανοιχτός στην κριτική, αλλά
και σε ιδέες και απόψεις, εν δυνάµει επιχειρήµατα για τις µελλοντικές πολιτικές του
αποφάσεις.
Ανοιχτή διακυβέρνηση, ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στα δηµόσια δεδοµένα, λογοδοσία και έλεγχος, οικονοµική διαφάνεια, διάθεση συνεργασίας, αυτά είναι
τα χαρακτηριστικά του νέου µοντέλου πολιτικής πρακτικής, ενός µοντέλου υπεύθυνου και αξιόπιστου.
Το παράδειγµα της προεκλογικής καµπάνιας, αλλά και της µέχρι τώρα πολιτικής πρακτικής του Barack Obama δείχνει ότι η διακυβέρνηση 2.0 είναι εφικτή, όχι
όµως ως άλλη κολυµβήθρα του Σιλωάµ από όπου θα βγει αναβαπτισµένη η παγκόσµια πολιτική σκηνή αλλά ως αφετηρία προς την ανάκτηση της αξιοπιστίας της.
4.1.3 Οι άνθρωποι γνωστοί µέχρι σήµερα ως κοινό422
«Οι άνθρωποι, γνωστοί µέχρι σήµερα ως κοινό θα θέλαµε να ενηµερώσουµε
τους ανθρώπους των Μέσων για την ύπαρξή µας και για µια αλλαγή δυνάµεων που
συµβαδίζει µε τις υπόλοιπες αλλαγές για τις οποίες θα έχετε ακούσει. Σκεφτείτε οι
επιβάτες του πλοίου σας να παίρνουν τη δικιά τους βάρκα. Οι αναγνώστες που έγιναν
συγγραφείς. Οι θεατές που έπιασαν την κάµερα. Οι πρώην αποµονωµένοι ακροατές,
οι οποίοι µε την ελάχιστη προσπάθεια µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους και να αποκτήσουν τα µέσα για να συνοµιλήσουν, βρίσκονται µπροστά σας423». Με αυτά τα
λόγια ο Jay Rosen περιγράφει τη µετάβαση ενός µέχρι τώρα περισσότερο παθητικού
κοινού, στο µελλοντικό κοινό της διασύνδεσης και της συµµετοχής.

420

Η συγκεκριµένη διάταξη παρέχει αναδροµική νοµική ασυλία σε εταιρίες τηλεπικοινωνίας που υπέκλεπταν τηλεφωνικές συνοµιλίες πολιτών, χωρίς την έκδοση δικαστικών ενταλµάτων.
421
Η απάντηση του Obama συνοπτικά ήταν «Ήταν ένας αναγκαίος συµβιβασµός. Αυτός ο νόµος είναι
καλύτερος από τον Πατριωτικό Νόµο. Όταν εκλεγώ θα αναθεωρήσω όλα τα προγράµµατα επιτήρησης
και θα πάρω µέτρα για την προστασία των πολιτικών ελευθεριών αλλά και ενάντια στις καταχρήσεις
της εκτελεστικής εξουσίας. Χάρη στον ακτιβισµό σας, έχουµε ένα καλύτερο νοµοθέτηµα από το προηγούµενο. Υπόσχοµαι να ακούω προσεχτικά τις προτάσεις και τις αντίθετες γνώµες σας. Δεν υπόσχοµαι
όµως να συµφωνώ µαζί σας σε κάθε θέµα. Στο θέµα της FISA διαφωνούµε. Δεν υπάρχει δηµοκρατία
χωρίς ισχυρές διαφωνίες. Συµφωνούµε σε περισσότερα από όσα διαφωνούµε. Σας ζητώ να παίξετε το
ρόλο σας στη διαµόρφωση του µέλλοντος της χώρα», όπως αναφέρθηκε στο M. Τσακαρέστου, «Διακυβέρνηση 2.0 και ψηφιακοί πολίτες», Βήµα Ιδεών, τεύχος 30, 27/09/2009.
422
Η φράση ανήκει στον Jay Rosen.
423
Βλ. J. Rosen, «The people formerly known as audience», όπως αναρτήθηκε στο
http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html στις 27/06/2006. Ανακτήθηκε στις 30/06/2006.
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Τα κοινωνικά Μέσα αλλάζουν τα δεδοµένα και προσφέρουν στους πολίτες τη
δυνατότητα να παρεµβαίνουν στο δηµόσιο διάλογο και δράση, να παίρνουν θέση και
να προκαλούν αλλαγές. Οι πολίτες δεν είναι πια καταναλωτές, είναι συγγραφείς, πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, κριτικοί, καλλιτέχνες, παραγωγοί, ακτιβιστές, είναι η κοινωνία των πολιτών στην εποχή του 2.0.
Σηµαντικές πρωτοβουλίες, που επηρεάζουν την τοπική, αλλά και την παγκόσµια δράση δεν ξεκινούν πια µόνο από οργανωµένους φορείς, επιχειρήσεις ή ΜΚΟ,
αλλά από µεµονωµένα άτοµα, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες της κοινωνικής
δικτύωσης και προσφέρουν νέα παραδείγµατα. Το Facebook αποτελεί ένα από τα
καλύτερα παραδείγµατα αυτής της λογικής. Η πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης που
σήµερα θεωρείται από τα πιο επιτυχηµένα επιχειρηµατικά µοντέλα και που καθηµερινά συγκεντρώνει εκατοµµύρια χιλιάδες ανθρώπους από όλον τον κόσµο ιδρύεται
από τον Mark Zuckerberg το 2004, όταν ο ίδιος ήταν φοιτητής στο Harvard. Η ιδέα
και η υλοποίηση ενός «ηλεκτρονικού βιβλίου» για όλο το πανεπιστήµιο δεν αποτελεί
πρόκληση για τον νεαρό φοιτητή, ο οποίος ολοκλήρωσε το project µέσα σε µία εβδοµάδα. Η εξέλιξη είναι ραγδαία. Και από ένα mailing list 300 ατόµων, η νέα αυτή εφαρµογή εξαπλώνεται σταδιακά σε όλη την πανεπιστηµιακή κοινότητα και στη συνέχεια σε όλο τον κόσµο, προσελκύοντας πλήθος επενδυτών. Ο Zuckerberg αποδιεκνύει µε τον καλύτερο τρόπο ότι πλέον η αλυσίδα των διαµεσολαβητών έχει σπάσει και
ότι σήµερα δεν είναι απαραίτητο να είσαι µέλος κάποιας µεγάλης επιχείρησης ή να
διαθέτεις κεφάλαιο προκειµένου να ξεκινήσεις µια επιτυχηµένη δράση. Οι καινοτόµες ιδέες και η ανάπτυξη συνδέσµων και δικτύων είναι τα µόνα εφόδια που χρειάζονται.
Από το 2004 µέχρι σήµερα, η έννοια των start ups βασισµένων στις νέες τεχνολογίες και στην κοινωνική δικτύωση έχει γιγαντωθεί και καθηµερινά βλέπουµε
επιτυχηµένα παραδείγµατα. Όµως, η συµµετοχή των πολιτών δεν σταµατά µόνο στον
επιχειρηµατικό κλάδο.
Οι πολίτες δικτυώνονται και διεκδικούν το δικαίωµά τους για παρέµβαση και
συµµετοχή. Τα blogs αποκτούν τεράστια δύναµη, αφού είναι ικανά να ανεβάσουν τις
πωλήσεις προϊόντων, να εκλέξουν πολιτική ηγεσία, να αλλάξουν νοοτροπίες και συνήθειες στην καθηµερινότητά τους, αλλά και στην παγκόσµια σκηνή.
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Στις 12 Φεβρουαρίου του 2009, 202 πόλεις από όλο τον κόσµο συµµετέχουν
στο Twestival424, χρησιµοποιώντας την απήχηση του twitter προκειµένου να συγκεντρώσουν χρήµατα για την αντιµετώπιση της έλλειψης πόσιµου νερού στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το Twestival συγκεντρώνει πάνω από 250.000 δολάρια και συµβάλλει στην ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για την παγκόσµια κρίση νερού.
Την ίδια χρονιά, τον Ιούνιο, λαµβάνουν χώρα οι εκλογές στο Ιράν, υπό αντίξοες συνθήκες. Υποψίες για νοθεία του αποτελέσµατος και βίαιες συγκρούσεις στους
δρόµους είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της αναµέτρησης. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται έλλειψη κάλυψης των γεγονότων από σηµαντικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως
το CNN. Το twitter λειτουργεί αφενός ως χρήσιµο εργαλείο για τη διάδοση των νέων, εντός και εκτός της χώρας, σε πραγµατικό χρόνο, και αφετέρου ως παρατηρητής
και οµάδα πίεσης. Χιλιάδες χρήστες του χρησιµοποιώντας την ένδειξη #CNNfail αποδοκιµάζουν το αµερικάνικο κανάλι για την έλλειψη ενηµέρωσης, το οποίο σπεύδει
να διορθώσει το λάθος του425.
Αυτά είναι µόνο µερικά παραδείγµατα που περιγράφουν τις δυνατότητες του
«ενεργού ακροατηρίου, αυτού που δεν θέλει απλά να κάθεται, αλλά να συµµετέχει,
να συζητά, να δηµιουργεί, να επικοινωνεί, να µοιράζεται426». Και παρά τις όποιες αντιδράσεις και επικρίσεις για την «κουλτούρα των ερασιτεχνών» ή για την επικίνδυνη
µείωση αυτών που ακούν και παρακολουθούν και την αύξηση αυτών που γράφουν
και παράγουν, δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε ότι βιώνουµε µια τουλάχιστον
ενδιαφέρουσα µετάβαση, σύµφωνα µε την οποία οι άνθρωποι των Μέσων ή των επιχειρήσεων ή ακόµα και της πολιτικής «δεν είναι πλέον ιδιοκτήτες των µατιών µας.
Δεν είναι πλέον ιδιοκτήτες του Τύπου, οποίος πλέον χωρίζεται σε επαγγελµατική και
ερασιτεχνική ζώνη. Δεν ελέγχουν την παραγωγή στη βάση της νέας πλατφόρµας, η

424

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα www.twestival.com, ένα twestival ή Twitter-Festival είναι µια σειρά
από δράσεις που οργανώνονται σε όλο τον κόσµο από εθελοντές µέσω του twitter προκειµένου να παρακινήσουν άτοµα να συνεργαστούν για ένα σκοπό. Έπειτα από το πρώτο παγκόσµιο twestival ακλούθησαν αρκετά τοπικά twestivals οργανώνοντας τοπικές κοινωνίες για την επίλυση προβληµάτων ή για
την ενηµέρωση των συµπολιτών τους.
425
Για περισσότερα βλ. http://cnnfail.com/.
426
Ο όρος ενεργό ακροατήριο ανήκει στον Mark Thompson, γενικό διευθυντή του BBC. Βλ. J. Rosen,
«The
people
formerly
known
as
audience»,
όπως
αναρτήθηκε
στο
http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html στις 27/06/2006 .
Ανακτήθηκε στις 30/06/2006.
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οποία δεν είναι µονόδροµη. Μια νέα ισορροπία δύναµης διακρίνεται ανάµεσα σε αυτούς και εµάς427».
Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις αποκτούν ιδιαίτερο νόηµα αν αναλογιστούµε το γεγονός ότι µια ολόκληρη γενιά µεγάλωσε και µεγαλώνει ζώντας την ψηφιακή
επανάσταση. Όπως αναφέρουν οι Don Tapscott και Anthony Williams, «µια νέα γενιά έχει µεγαλώσει online, και φέρνει µαζί της µια νέα ηθική ανοιχτής σκέψης, συµµετοχής και διάδρασης στους χώρους εργασίας, στην αγορά, στην κοινωνία. Αντιπροσωπεύουν το νέο είδος των εργαζόµενων, των µαθητών, των καταναλωτών, των
πολιτών428».
Γεννηµένοι στις αρχές της δεκαετίας του ’80, έζησαν την ανάπτυξη του διαδικτύου και τη µετάβασή στην εποχή του web 2.0. Εξοπλισµένοι µε mp3 players, laptops, i-phones και blackberries τους συναντάµε κυρίως στο Facebook, διαβάζουµε τα
tweets τους, ανακαλύπτουµε το επαγγελµατικό τους προφίλ στο likendin και στο
myspace. Είναι οι σηµερινοί έφηβοι, φοιτητές, νέοι επαγγελµατίες.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της Common Sense Media429 που έγινε στην
Αµερική, το 54% των νέων έχουν συµµετάσχει σε µια online κοινότητα ή γκρουπ
στο Facebook ή το myspace για την υποστήριξη κάποιου σκοπού. Το 53% δηµοσιεύει
στο δίκτυο κείµενα ή έργα τέχνης που παράγει. Το 50% δηµοσιεύει ή µοιράζεται φωτογραφίες και µουσική που παράγει. Το 45% προσκαλεί άτοµα σε κάποια εκδήλωση
µέσω µιας πλατφόρµας κοινωνικής εκδήλωσης, ενώ το 34% προσφέρει εθελοντικά σε
µια καµπάνια σε µια ΜΚΟ ή µια φιλανθρωπική οργάνωση και τέλος το 26% συµµετέχει σε δικτυακές οµάδες έρευνας και µελέτης.
Δικτυωµένοι, δηµιουργοί και όχι απλοί καταναλωτές περιεχοµένου, όπως οι
γονείς τους, κοσµοπολίτες και κοινωνικά ευαισθητοποιηµένοι, υπερασπίζονται την
προσωπική ελευθερία, αναπτύσσουν καλύτερα την έννοια της ευθύνης και του «κοινού καλού», προασπίζονται την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, τη διακίνηση των
ιδεών, εθίζονται στην ταχύτητα, συνεργάζονται, συνοµιλούν, καινοτοµούν.
Αυτοί αποτελούν το νέο κοινωνικό κεφάλαιο, που θα στελεχώσει την παγκόσµια οικονοµική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική σκηνή. Θα αναδείξουν νέα παραδείγµατα και θα κληθούν να αντιµετωπίσουν τις κρίσεις και τα διλήµµατα της επο427

Βλ. J. Rosen , «The people formerly known as audience», όπως αναρτήθηκε στο
http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html στις 27/06/2006. Ανακτήθηκε στις 30/06/2006.
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Βλ. D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics. How mass collaboration changes everything, Portfolio
(expanded edition), New York, 2008 σελ. 46-53.
429
Η έρευνα είναι διαθέσιµη στο http://www.commonsensemedia.org/teen-social-media.
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χής µε αποφασιστικότητα «φέρνοντας την κουλτούρα της διάδρασης στην καθηµερινότητα, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην κατανάλωση430».
4.2 Τα κοινωνικά Μέσα στην Ελλάδα: αντιλήψεις και εφαρµογές
Τι συµβαίνει όµως στην Ελλάδα; Πώς αντιµετωπίζουν και πώς αντιλαµβάνονται τις προοπτικές των κοινωνικών Μέσων πολίτες, πολιτικοί, και επιχειρήσεις; Υπάρχουν παραδείγµατα εφαρµογής και αν ναι, σε ποια σηµεία συγκλίνουν και σε ποια
αποκλίνουν από τη φιλοσοφία της συνεργασίας, της διαφάνειας και του µοιράσµατος;
Σε έρευνα που πραγµατοποιείται στα τέλη του 2008 από την MRB για λογαριασµό του Ινστιτούτου Επικοινωνίας σε συνεργασία µε το Τµήµα Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου431, το 79.9% των ερωτωµένων
απαντά όχι στην ερώτηση, «έχετε ακούσει τον όρο social media;», ενώ το 48.8% θεωρεί ότι τα social media είναι όλα τα Μέσα Επικοινωνίας που ασχολούνται µε την
κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, σε συζήτηση που διοργανώνει online η ιστοσελίδα
knowhow.gr432 η πλειοψηφία των bloggers που συµµετέχει διερωτάται αν στην Ελλάδα υπάρχουν πραγµατικά social media και υπογραµµίζει, «η ελληνική µπλογκόσφαιρα επικοινωνεί και πληροφορεί, αλλά το στοιχείο του διαλόγου λείπει433». Τέλος, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εθνικών εκλογών στην πρωτοβουλία «Ρωτήστε τη
ΝΔ» χρησιµοποιώντας την εφαρµογή του twitter το περιεχόµενο ενός µεγάλου ποσοστού των ερωτήσεων επιχειρεί να υποβαθµίσει κάθε προσπάθεια για διάλογο και ουσιαστική παρέµβαση434.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι Έλληνες δεν φαίνονται ιδιαίτερα
εξοικειωµένοι µε τα νέα Μέσα και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν. Η αργή
διείσδυση του ίντερνετ στα ελληνικά νοικοκυριά αποτελεί µια από τις αιτίες αυτής
της συµπεριφοράς. Φαίνεται πώς οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατανοήσει ακόµα σε
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Βλ. D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics. How mass collaboration changes everything, Portfolio
(expanded edition), New York, 2008 σελ. 46-53.
431
Τα συνοπτικά πορίσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στο www.instofcom.gr.
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Η συζήτηση µε τίτλο «Social media στην Ελλάδα: η άποψη των bloggers» ξεκίνησε στο δικτυακό
τόπο www.knowhow.gr τον Νοέµβριο του 2008.
433
Η άποψη ανήκει στον Στ. Παλλαντζά, ο οποίος διατηρεί το blog «Θέλω να πω µια γνώµη» (thelonapo. blogspot.com) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του knowhow.gr στο πλαίσιο της συζήτησης
«Social media στην Ελλάδα: η άποψη των bloggers» στις 5 Νοεµβρίου του 2008. Ανακτήθηκε στις
5/07/2009.
434
Παραθέτουµε ενδεικτικά κάποια παραδείγµατα: «Θα καθόσουν να σε εγχειρίσει η Νατάσσα;»,
«Ποιο θα είναι τελικά το τέλος του Lost; Είναι αλήθεια ότι πίσω από όλα κρύβεται η αντιπολίτευση;»
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βάθος τις πολυεπίπεδες δυνατότητες χρήσης αυτών των εφαρµογών σε όλους τους
τοµείς της ανθρώπινης δράσης.
Παρά την επιφυλακτική και αργή προσέγγιση των κοινωνικών Μέσων στην
Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε το σταδιακό άνοιγµα της συζήτησης γύρω
από αυτά, προερχόµενο είτε από ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς κύκλους, είτε από
ατοµικές πρωτοβουλίες, είτε µέσα από τη δράση κοινωνικών οµάδων και φορέων.
Από τα τέλη του 2008 µέχρι και το 2009, πραγµατοποιούνται τουλάχιστον πέντε συνέδρια µε θεµατική γύρω από τις προκλήσεις και τις αλλαγές που φέρνουν οι
νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά Μέσα. Το Τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου, τον Οκτώβριο του 2008, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Συµµετοχική δηµοσιογραφία, blogs και νέα Μέσα» µε τη συµµετοχή ακαδηµαϊκών, bloggers και ανθρώπων της επικοινωνίας και επίσηµο καλεσµένο τον Dan
Gillmor, συγγραφέα του We the Media. Η ηµερίδα αυτή πέρα από τις ενδιαφέρουσες
οµιλίες, παρουσιάζει και µια επιπλέον καινοτοµία, καθώς είναι το πρώτο του είδους
του (στην Ελλάδα), που µεταδίδεται ζωντανά από το ίντερνετ. Τον Ιανουάριο του
2009, το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) καλεί πανεπιστηµιακούς, δηµοσιογράφους, επιχειρηµατίες και στελέχη του ευρύτερου κλάδου
της επικοινωνίας να τοποθετηθούν στη θεµατική «Οι εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕΝέα φαινόµενα και κοινωνική δυναµική».
Ένα µήνα αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2009, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας
παρουσιάζει στην ηµερίδα µε τίτλο «Social Media και Επικοινωνία» έρευνα για τις
στάσεις και τις αντιλήψεις των Ελλήνων απέναντι στα συµµετοχικά Μέσα. Τον Μάιο
του 2009, το Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε το Megaron Plus και διεθνείς προσκεκληµένους ανοίγει τη
συζήτηση για την κρίση των παραδοσιακών Μέσων Ενηµέρωσης και την παράλληλη
ανάπτυξη της δηµοσιογραφίας του διαδικτύου, σε τριήµερο συνέδριο µε θέµα «Νέα
Μέσα και Ενηµέρωση: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις». Τέλος, το Ινστιτούτο Οπτικοαουστικών Μέσων σε συνεργασία µε το Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει τον Οκτώβριο του 2009 διήµερο διεθνές
συνέδριο γύρω από τη θεµατική «Νέα Μέσα, νέο περιεχόµενο».
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε ότι, ήδη από το 2007, διοργανώνεται το Greek Bloggers Camp, µια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι ασχολούνται µε τις νέες τεχνολογίες και τα social media και επιχειρούν να εµπλουτίσουν το
διάλογο για αυτά φέρνοντας κοντά ανθρώπους µε δυναµική και ιδέες. Παράλληλα,
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την άνοιξη του 2008, βλέπει το φως της δηµοσιότητας έρευνα για την ταυτότητα του
Έλληνα blogger435, την οποία ακολουθούν αργότερα δύο πολύ σηµαντικές έρευνες
για το χάρτη και τις αντιλήψεις της ελληνικής µπλογκόσφαιρας. Η πρώτη γίνεται από
τη VPRC και το Monthly Review436 και η δεύτερη από το sync.gr437. Τέλος, µέσα στο
2009 διοργανώνεται στη χώρα µας το Web Science Conference µε θέµα τον παγκόσµιο ιστό και τις επιδράσεις του στη ζωή µας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ερεθίσµατα που λαµβάνουµε καθηµερινά για τα
κοινωνικά Μέσα και τις εφαρµογές τους είναι πολλαπλά και η συζήτηση έχει πλέον
ανοίξει, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στην Ελλάδα. Ποιες είναι όµως τελικά οι
αντιλήψεις που φαίνεται να επικρατούν για τη χρήση τους;
4.2.1 Οι επιχειρήσεις
Παρόλο που οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά φαίνεται να έχουν µεταπηδήσει στην ψηφιακή εποχή, δηµιουργώντας
ιστοσελίδες και προσφέροντας τα προϊόντα τους µέσα από το διαδίκτυο, το άνοιγµα
στις εφαρµογές των κοινωνικών Μέσων και η αναζήτηση νέων τρόπων συνδιάλεξης
µε τους κοινωνικούς τους µετόχους φαίνεται να πραγµατοποιείται µε µεγάλη επιφυλακτικότητα. Όπως τονίζει η Μπέττυ Τσακαρέστου, «πράγµατι, υπάρχει φόβος ή µεγάλη επιφυλακτικότητα στις επιχειρήσεις και τα στελέχη για το άνοιγµα στα διαλογι-

435

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2007 από το µεταπτυχιακό φοιτητή του Παντείου Πανεπιστηµίου Ζαφείρη Καραµπάση, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αλέξανδρου Ξενάκη και την εποπτεία του καθηγητή Κωνσταντίνου Κοσκινά και του δρα Γιώργου Βαρδάγγαλου. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο Έλληνας blogger είναι άνδρας, 30 ετών, κάτοικος Αθηνών και µε Πανεπιστηµιακή µόρφωση.
Παρακολουθεί τα παραδοσιακά Μέσα Ενηµέρωσης για λιγότερο από µία ώρα και χρησιµοποιεί το
ίντερνετ για περισσότερο από τέσσερεις ώρες ηµερησίως. Διατηρεί ένα ή περισσότερα blogs τον τελευταίο χρόνο και έχει συµµετάσχει σε δικτυακές συζητήσεις. Στα blogs βρίσκει έναν ολοκληρωµένο
τρόπο δηµόσιας έκθεσης. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε online ερωτηµατολόγιο.
436
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 773 bloggers την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου 2008. Από
τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο Έλληνας blogger είναι άνδρας, ηλικίας 25-44 ετών, ανώτατης
µόρφωσης, που εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ή είναι αυτοαπασχολούµενος, που ενδιαφέρεται για την
πολιτική και που οι πολιτικές του τάσεις είναι κυρίως αριστερές, αν και πολλοί δηλώνουν ανένταχτοι.
Επίσης, στο blog του γράφει µε ψευδώνυµο, διαβάζει κι άλλα blogs και κάνει αρκετά links, προκειµένου να ενισχύσει αυτά που γράφει. Δεν εκτιµά και πολύ τα “παραδοσιακά” Μέσα, ενώ θεωρεί πιο κοντά στην αλήθεια τα όσα γράφονται σε άλλα blogs, χωρίς ωστόσο να τα αντιµετωπίζει και ως “θέσφατα”. Θεωρεί, ότι τα blogs στο µέλλον µπορεί να παίξουν σηµαντικό ρόλο στο να κινητοποιήσουν τους
πολίτες για την αντιµετώπιση προβληµάτων.
437
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε online ερωτηµατολόγιο προς 2.973 bloggers που έχουν καταχωρήσει το blog τους στο sync.gr. Απάντησαν οι 919. Η έρευνα «έτρεξε» την περίοδο 29 Νοεµβρίου-3 Δεκεµβρίου 2008. Τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα στο
http://blogs.sync.gr/survey2008/files/sync_survey08_charts.pdf.
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κά και συµµετοχικά social media για τις αντιδράσεις των καταναλωτών, για το πώς
θα διαχειριστούν στους µεταξύ τους διαλόγους το όνοµα και τη φήµη των brands438».
Αν εξαιρέσουµε ορισµένα παραρτήµατα πολυεθνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν και στη χώρα µας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα παραδείγµατα οικονοµικών οργανισµών που να υιοθετούν και να εφαρµόζουν τις αρχές της συµµετοχής, της συνεργασίας και της διαφάνειας. Όµως, όλο και περισσότερο οι άνθρωποι του επιχειρηµατικού κλάδου αντιλαµβάνονται ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια αλλαγή εποχής, ενώ
η διαφήµιση στο διαδίκτυο και άλλες παρόµοιες εφαρµογές εντάσσονται σταδιακά
στα πλάνα των εταιρειών. Ο Δηµήτρης Μαύρος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας δηλώνει, «οι εταιρείες στην Ελλάδα δεν φαίνεται να έχουν κατανοήσει επαρκώς της σηµασία των social media και την επιρροή που δύνανται να ασκήσουν στην
εικόνα και τη φήµη των προϊόντων. Γι’ αυτό είναι ανάγκη η αξιοποίησή τους ώστε οι
επιχειρήσεις να µην µείνουν απλοί θεατές σε µια διαδικασία που τους αφορά και τους
επηρεάζει439».
Γιατί όµως οι ελληνικές επιχειρήσεις διστάζουν να κάνουν το άνοιγµα, προτείνοντας καινοτόµους τρόπους για τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία τους; Πόσο
έτοιµες και πόσο διαθέσιµες είναι να υιοθετήσουν µια «εξωστρεφή» επιχειρηµατική
κουλτούρα;
Αν κάνουµε µια πολύ σύντοµη κριτική αποτίµηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ιδιωτικών
εταιρειών είναι οικογενειακές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές ακολουθούν αυστηρές ιεραρχικές δοµές, δεν εφαρµόζουν ευέλικτα σχήµατα και
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο µε γνώµονα το σχήµα προµηθευτήςεπιχείρηση-καταναλωτής, µε τον τελευταίο να αποτελεί παθητικό δέκτη των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Επιπλέον, συχνά διαπιστώνονται ζητήµατα οικονοµικής αδιαφάνειας, αφού ο οικονοµικός έλεγχος που ασκείται στις επιχειρήσεις µάλλον είναι
ανεπαρκής, αν λάβει κανείς υπόψη το µέγεθος της φοροδιαφυγής που σηµειώνεται
στη χώρα µας. Αποτέλεσµα αυτού, είναι µείωση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας και ο περιορισµός της εταιρικής επικοινωνίας σε προκαθορισµένα κλειστά
µηνύµατα.

438

Βλ. Συνέντευξη της Μπέττυς Τσακαρέστου στο www.knowhow.gr, όπως δηµοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009 στο http://www.knowhow.gr/?p=2093. Ανακτήθηκε στις 17/02/2009.
439
Δήλωση του Δηµήτρη Μαύρου στην Ηµερίδα Social Media και Επικοινωνία που πραγµατοποιήθηκε
στις 18 Φεβρουαρίου 2009.
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν µια απόφαση στρατηγικής
σηµασίας. Αντιµέτωπες µε την οικονοµική κρίση και αναζητώντας νέους πόρους στέκονται απέναντι στο δίληµµα. Να παραµείνουν κλειστές ή «να προσπαθήσουν να
συµµετέχουν στις κοινότητες των social media, όχι για να περάσουν την εταιρική
γραµµή και άποψη ή να ελέγξουν το διάλογο που γίνεται εκεί, αλλά για να τον διευκολύνουν, να ακούσουν, να µάθουν, να ανταποκριθούν440». Η έκβαση του στοιχήµατος δεν είναι οριστικά θετική, αλλά, αν µη τι άλλο, οι επιχειρήσεις µπορούν να µάθουν πολλά και ίσως να κερδίσουν στο επίπεδο της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και
της καινοτοµίας.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγµα που αποδεικνύει ότι και στην Ελλάδα
το ζήτηµα της µετάβασης από την επιχείρηση ως µια κλειστή οντότητα, στην επιχείρηση ως συνδιάλεξη είναι ανοιχτό αποτελεί η πρωτοβουλία του Open Coffee441. Βασισµένο στην επιτυχηµένη ιδέα του Saul Klein442, ο οποίος συνέλαβε την ανάγκη για
το σπάσιµο των διαχωριστικών γραµµών ανάµεσα σε επενδυτές και νέους επιχειρηµατίες και τη δηµιουργία ενός χώρου συνάντησης και συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και ανάπτυξης της καινοτοµίας, αποτελεί µια καινοτοµική πλατφόρµα διαλόγου. Από την πρώτη συγκέντρωση το 2007, η ιδέα του open coffee, η συµµετοχή σε
ένα social networking για τα start ups, τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηµατική
τους διάστασης, έχει επεκταθεί σε εξήντα πόλεις σε όλο τον κόσµο. Ανάµεσα σε αυτές και η Ελλάδα, στην οποία τα δύο τελευταία χρόνια επιχειρηµατίες, διαφηµιστές,
επενδυτές, bloggers συναντιούνται τακτικά προκειµένου να αποτελέσουν µέρος ενός
δηµιουργικού διαλόγου. Μέχρι σήµερα έχουν διοργανωθεί περισσότερες από σαράντα συναντήσεις σε έξι ελληνικές πόλεις, περίπου 150 οµιλίες, ενώ οι επισκέπτες στο
συµµετοχικό site opencoffee.gr, είναι χιλιάδες και «µετατρέπονται σε θιασώτες του
τεχνολογικού επιχειρείν443».
Το όλο εγχείρηµα βασίζεται εµφανώς στη θεωρία του Ckay Shirky για την
αυτό-οργάνωση των πολιτών και των κοινωνικών οµάδων444. Άτοµα µε ενδιαφέρον
για την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα και µε µοναδικό µέσο επικοινωνίας τα blogs
440

Βλ. Συνέντευξη της Μπέττυς Τσακαρέστου στο www.knowhow.gr, όπως δηµοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009 στο http://www.knowhow.gr/?p=2093. Ανακτήθηκε στις 17/02/2009.
441
Ο Saul Klein είναι ένας από τους πιο δραστήριους νέους Βρετανούς επιχειρηµατίες. Σήµερα είναι
ένας από τους επικεφαλής της Index Ventures, ενώ διατηρεί στήλη στον Guardian. Έχει διατελέσει
επίσης αντιπρόεδρος του Skype.
442
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το www.opencoffee.ning.com και www.opencoffee.gr.
443
Βλ. Γ. Τζιραλής, «Νεανική Επιχειρηµατικότητα», Βήµα Ιδεών, τεύχος 29, 4/9/2009.
444
Βλ. C. Shirky, «Here comes everybody. The power of organizing without organizations», Allen
Lane, London, 2008.
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και την κοινωνική δικτύωση κατορθώνουν να θέσουν σε λειτουργία ένα από τα σηµαντικότερα think-tanks που λειτουργούν σήµερα στη χώρα µας.
Η συνεισφορά του open coffee δεν θα αποτιµηθεί ποσοτικά, ανάλογα δηλαδή
µε τι πόσοι συµµετέχουν στις συναντήσεις αλλά, κυρίως, ποιοτικά. Η διακίνηση των
ιδεών και η εφαρµογή τους, η δηµιουργία δικτύων και συνδέσεων είναι τα κύρια αποτελέσµατά του. Και σε αυτό το σηµείο δεν µπορούµε παρά να διερωτηθούµε αν η ανοιχτή αυτή πρωτοβουλία µπορεί να αποτελέσει βήµα προς την αλλαγή της επιχειρηµατικής κουλτούρας των ελληνικών εταιρειών.
4.2.2 Η πολιτική
Τον Μάρτιο του 2008, η εταιρεία Communication-Effect διεξάγει µια πολύ
ενδιαφέρουσα έρευνα445 για τη σχέση των Ελλήνων πολιτικών µε τα social media.
Πόσο εξοικειωµένοι είναι οι εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής µε τις πλατφόρµες
κοινωνικής δικτύωσης; Τις χρησιµοποιούν ως απλό επικοινωνιακό εργαλείο ή τις αντιλαµβάνονται ως έναν τρόπο οικοδόµησης ουσιαστικού διαλόγου µε τους πολίτες,
µέσο για τη δηµιουργία µιας σχέσης εµπιστοσύνης µε την κοινωνία;
Η εν λόγω έρευνα διαπιστώνει ότι η γνωριµία των Ελλήνων πολιτικών µε τις
νέες τεχνολογίες και τις εφαρµογές τους άργησε να γίνει εξαιτίας της πολύ ισχυρής
θέσης της τηλεόρασης στην Ελλάδα ως βήµατος πολιτικής επικοινωνίας, της ρευστότητας και ανασφάλειας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, στην τεχνοφοβία που µας διακρίνει ως λαό, αφού η Ελλάδα είναι η πιο τεχνοφοβική χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το τελευταίο Ευρωβαρόµετρο και τέλος της
υστέρησής της σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Παρ’ όλα αυτά, η ίδια έρευνα προβλέπει συχνότερη χρήση των κοινωνικών
Μέσων από τους πολιτικούς σε µελλοντικές εκλογικές αναµετρήσεις, γεγονός που
επιβεβαιώνεται τόσο από τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009, όσο και από τις πιο
πρόσφατες εθνικές εκλογές. Οι λόγοι που ωθούν την πολιτική ηγεσία της χώρας να
αξιοποιήσει τα συµµετοχικά Μέσα, σύµφωνα πάντα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα,
συνιστώνται αφενός στην τεράστια επιτυχία της καµπάνιας του Obama και στην οικονοµική κρίση που πιέζει για την εύρεση πιο οικονοµικών λύσεων για την πολιτική
διαφήµιση, όσο και στη συνεχή διείσδυση του ίντερνετ στη χώρα µας και στην επί445

Τµήµα της έρευνας παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα Social Media και Επικοινωνία τον Φεβρουάριο
του 2009. Για περισσότερα βλ. http://www.comm-effect.gr/.
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δρασή του στην πολιτική κρίση των ψηφοφόρων σε ποσοστό µέχρι και 10% και στο
γεγονός ότι η µεγαλύτερη µερίδα των νεότερων ψηφοφόρων εµπιστεύονται το διαδίκτυο για την ενηµέρωσή της.
Πράγµατι, τα τελευταία δύο χρόνια όλο και περισσότεροι πολιτικοί επικοινωνούν τις θέσεις και τις ιδέες τους µέσα από το ίντερνετ. Κοµµατικές οργανώσεις δηµιουργούν facebook groups, πολιτικά κόµµατα επιχειρούν άνοιγµα προς τους πολίτες
µέσα από blogs και videos.
Η Ντόρα Μπακογιάννη, η Άννα Διαµαντοπούλου, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο
Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι µερικοί από τους πολιτικούς που φαίνεται να στρέφονται στα
κοινωνικά Μέσα. Μάλιστα, οι δύο πρώτες παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη δραστηριοποίηση, κινούµενες και λίγο πιο πέρα από την απλή διατήρηση µιας ιστοσελίδας ή
ενός blog. Η Ντόρα Μπακογιάννη καθιερώνει την πρακτική «Ρωτήστε τη Ντόρα»,
στο πλαίσιο της οποίας κάθε εβδοµάδα απαντά µέσω βίντεο σε ερωτήσεις που τις απευθύνουν οι πολίτες, ενώ η Άννα Διαµαντοπούλου τροφοδοτεί καθηµερινά την ιστοσελίδα της µε υλικό από τις δράσεις της και προτείνει διάφορους τρόπους επικοινωνίας µε τους πολίτες. Και οι δύο έχουν συµµετάσχει σε συνεντεύξεις µε bloggers,
ενώ διατηρούν λογαριασµούς στο facebook και στο twitter.
Η δραστηριοποίηση αυτή αποτελεί σίγουρα ένα βήµα των πολιτικών να αγκαλιάσουν τις νέες αξίες που προτείνουν τα κοινωνικά Μέσα, όµως ο διάλογος και η
επικοινωνία διενεργούνται χωρίς διαµεσολάβηση, ή οι πυλωροί φυλούν ακόµα τις
πύλες; Γιατί οι πολιτικοί δεν συµµετέχουν αυθόρµητα σε συζητήσεις που πραγµατοποιούνται στα blogs των πολιτών; Πόσο τα παρακολουθούν και πόσο προσαρµόζουν
την ατζέντα τους µε βάση τα θέµατα που αναδεικνύονται εκεί;
Και τι συµβαίνει σε επίπεδο κοµµάτων και πολιτικής διακυβέρνησης γενικότερα; Η Νέα Δηµοκρατία φαίνεται λίγο διστακτική όσον αφορά στη χρήση των κοινωνικών Μέσων, καθώς δεν έχει οικοδοµήσει, τουλάχιστον µέχρι τώρα, µια ολοκληρωµένη στρατηγική, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναµορφώνει ολόκληρη τη δικτυακή του παρουσία, αλλά και στηρίζει την προεκλογική του καµπάνια σε µεγάλο βαθµό στις αξίες
της διαφάνειας και της συµµετοχής, αξίες που πηγάζουν από την κουλτούρα της κοινωνικής τεχνολογίας.
Μάλιστα, από την πρώτη ηµέρα ανάληψης των κυβερνητικών τους καθηκόντων εφαρµόζουν βήµατα προς ένα πιο ανοιχτό µοντέλο διακυβέρνησης. Στον τίτλο
του Υπουργείο Εσωτερικών προστέθηκε αυτός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
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ενώ η στελέχωση υψηλών θέσεων του Δηµοσίου και κρατικών λειτουργών πραγµατοποιείται µέσα από µια αρκετά ανοιχτή διαδικασία. Τέλος, οι δηµόσιες διαβουλεύσεις για σχέδια νόµων δηµοσιοποιούνται µε δυνατότητα ανταπόκρισης από τους πολίτες446.
Φέρνουν, λοιπόν, τα κοινωνικά Μέσα αλλαγές και στην ελληνική πολιτική
σκηνή; Υπό ποιες προϋποθέσεις η κοινωνία των πολιτών και η πολιτική κοινωνία θα
µπορέσουν να γεφυρώσουν το µεταξύ τους χάσµα; Διαφάνεια στις πολιτικές αποφάσεις, ανοιχτή σκέψη, ενθάρρυνση της συµµετοχής, δεκτικότητα στον έλεγχο και την
κριτική. Στην παρούσα φάση και µε δεδοµένο το πολιτικό παρελθόν της Ελλάδας µια
τέτοια προοπτική φαίνεται δύσκολη, αφού χρειάζεται προσπάθεια για την κατάρριψη
στερεοτύπων και την αντικατάσταση νοοτροπιών και ιδεολογιών. Δύσκολη, αλλά ίσως όχι και ανέφικτη, αναλογιζόµενοι τις δυνατότητες που δίνουν τα κοινωνικά Μέσα, όχι µόνο στους πολιτικούς, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες για τη διεκδίκηση
ενός πιο υπεύθυνου, προσβάσιµου και αξιόπιστου µοντέλου διακυβέρνησης.
4.2.3 Oι πολίτες συµµέτοχοι στο δηµόσιο βίο
Η κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα δεν υφίσταται ή βρίσκεται ακόµα σε πρωτογενές επίπεδο. Αυτή είναι η κύρια τάση της βιβλιογραφίας και των ερευνών447 για
τη συµµετοχή των Ελλήνων πολιτών στο δηµόσιο βίο από τη µεταπολίτευση και µετά. Τι συµβαίνει όµως µε την έλευση των νέων Μέσων; Μπορεί η κοινωνική δικτύωση να αποτελέσει καταλύτη για τη δηµιουργία της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών
2.0; Υπάρχουν παραδείγµατα και στην Ελλάδα που να υποδηλώνουν τη µετάβαση
«από τον ηρωικό, στον αυτοκαθοριζόµενο πολίτη448»;
Παρά το γεγονός ότι, οι Έλληνες δεν δείχνουν ιδιαίτερα εξοικειωµένοι µε τα
κοινωνικά Μέσα δικτύωσης, υπάρχει µια δυναµικά αναπτυσσόµενη οµάδα. Κυρίως
άτοµα που ανήκουν στη γενιά Υ449 δείχνουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρονται προκειµένου να διεκδικήσουν το δικαίωµα συµµετοχής και παρέµβασης.
Η αρχή γίνεται µε τη διαδήλωση-διαµαρτυρία στο Σύνταγµα για τις φωτιές
στην Πάρνηθα το καλοκαίρι του 2007, όταν µέσα σε λίγες ώρες και µε τη βοήθεια
446

Βλ. www.opengov.gr.
Βλ. για παράδειγµα, Β. Βουτσάκης, Γ. Κάλλας, Ν. Στυλιανίδης , Η άγνωστη κοινωνία των πολιτών,
Ποταµός, Αθήνα, 2004.
448
Βλ. Γ. Μπασκόζος , «Πολίτες εν δράσει. Από τον ηρωικό στον αυτοκαθοριζόµενο πολίτη», Βήµα
Ιδεών, τεύχος 29, Αθήνα, 4/9/2009.
449
Στην γενιά Υ ανήκουν άτοµα που σήµερα είναι µεταξύ 18 και 28 ετών.
447
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των δικτυακών µέσων σηµαντικός αριθµός ατόµων συγκεντρώνεται έξω από τη Βουλή προκειµένου να εκφράσει τη δική του άποψη και να κάνει την προσωπική και ταυτόχρονα συλλογική του παρέµβαση σε ένα επίκαιρο και ιδιαίτερα κρίσιµο κοινωνικό
ζήτηµα.
Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2008, µε πρωτοβουλία bloggers και
πάλι, στήνεται η καµπάνια «Δηµόσια Δεδοµένα- Δικά µας Δεδοµένα», η οποία καλεί
τους πολίτες να διεκδικήσουν τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε δεδοµένα τα οποία
αν και ονοµάζονται δηµόσια, παραµένουν ερµητικά κλεισµένα σε γραφεία και κρατικούς θαλάµους. Μέσα σε λίγες µέρες η ιστοσελίδα, αλλά και το wiki της καµπάνιας
συγκεντρώνει συµµετοχή πολιτών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι διατεθειµένοι
να µοιραστούν τις γνώσεις και τις ιδέες τους και να συνεισφέρουν στο συζήτηση. Δίπλα στις υπογραφές των πολιτών για το άνοιγµα αυτών των δεδοµένων προστίθενται
σταδιακά και «διάσηµες» υπογραφές από το χώρο της πολιτικής, της επικοινωνίας
και των Μέσων. Από τότε µέχρι και σήµερα αυτή η κίνηση πολιτών εξακολουθεί να
αποτελεί µια οµάδα ισχυρής πίεσης που διεκδικεί τη διαφάνεια.
Την πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί η καµπάνια 100myria σύµφωνα µε την οποία οι πολίτες κάνουν µια επιτυχηµένη παρέµβαση κατά της τροπολογίας για το αφορολόγητο 2% των ιδιοκτητών Μέσων. Με µια ανακοίνωση η οποία διακήρυσσε
ότι «Θα προσπαθήσουµε µε όσα µέσα διαθέτουµε

και δεν είναι λίγα πλέον

να µην

επανεκλεγεί όποιος Βουλευτής ψηφίσει την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα
στους εκδότες να συνεχίσουν να διακινούν µαύρο χρήµα σε ποσοστό 2% επί του τζίρου τους – συνολικά 100 εκατοµµύρια Ευρώ450» καλούν τους πολιτικούς εκπροσώπους και τους πολίτες να πάρουν δηµοσίως θέση. Το αποτέλεσµα είναι η τροπολογία
να αποσυρθεί.
Με αφετηρία την παραδοχή ότι ο πολίτης όλο και λιγότερο αναζητεί λύσεις
στις κυβερνήσεις και ότι «το διαδίκτυο µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο είδος Δηµοκρατίας, µε τα χαρακτηριστικά της άµεσης και της αντιπροσωπευτικής», πολίτες εθελοντές δηµιουργούν το δικτυακό χώρο deb8.gr, επιστρέφοντας την πολιτική στους
πολίτες. Όπως αναφέρει η Αναστασία Καψάλη, επικεφαλής της οµάδας, «Αυτό που
επιχειρήθηκε δεν ήταν η απλή ανάρτηση των προγραµµάτων αλλά η δυναµικότερη
προβολή του περιεχοµένου τους και κατ΄ επέκταση η δηµιουργία κινήτρων ανάγνω-

450

Βλ. την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας www.100myria.gr.
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σης και σχολιασµού τους451» µε στόχο την επανεκκίνηση του διαλόγου για τα πολιτικά ζητήµατα της εποχής και της χώρας µας. Αποκορύφωµα της πρωτοβουλίας είναι η
οργάνωση του πρώτου δικτυακού debate κατά τη διάρκεια των Ευρωεκλογών του
2009, στη διάρκεια του οποίου οι εκπρόσωποι των κοµµάτων καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις προερχόµενες από τους πολίτες, δίνοντας µια αληθινή διάσταση
στις προεκλογικές αναµετρήσεις.

Σχηµατικά οι αξίες που ενυπάρχουν στον πυρήνα των κοινωνικών Μέσων:
προεκλογικές οµιλίες. Νέες αξίες, νέα κουλτούρα:
Συνεργασία, διαφάνεια, λογοδοσία, συµµετοχή, διάλογος, ανοιχτή σκέψη, συλλογική ευφυΐα,
κατάρρευση των ιεραρχικών σιλό, αυτό-οργάνωση, µοίρασµα, open source, σύνδεσµοι και δίκτυα (link ethos), επένδυση στην ποιότητα, καινοτοµία.

451

Βλ. Α. Καψάλη, «Πολιτική είµαστε εµείς», Βήµα Ιδεών, τεύχος 29, Αθήνα, 4/9/2009
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ:
ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

«Μπορούν οι άνθρωποι να διάγουν ένα βιώσιµο βίο βασισµένο στο µοίρασµα
και τη συνεργασία;452» διερωτάται ο Richard Lee, στον πρόλογο του βιβλίου Κοινωνίες του Μοιράσµατος. Παραφράζοντάς τον και µεταφέροντας το ερώτηµα στο ειδικότερο πεδίο των Μέσων και της επικοινωνίας εµείς διερωτόµαστε αν µπορούν τα σύγχρονα Μέσα να αναπτύξουν ένα βιώσιµο λειτουργικό µοντέλο βασισµένο στο µοίρασµα, τη συνεργασία και την ευθύνη.
Στο παρόν κεφάλαιο και αφού έχουµε ήδη αναδείξει τα ερωτήµατα, τις προκλήσεις και τα διλήµµατα που παραµένουν ανοιχτά στο χώρο των Μέσων σήµερα453,
επιχειρούµε να σκιαγραφήσουµε ένα νέο µοντέλο λειτουργίας των οργανισµών ενηµέρωσης βασισµένο στις αξίες της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της συνεργασίας, του
διαλόγου.
Πολλές φορές οι σύγχρονοι οργανισµοί ενηµέρωσης φαίνεται να επιχειρούν
να «φορέσουν» µια επίφαση ευθύνης προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της οικονοµίας και της κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, τα νέα κοινωνικά Μέσα
φαίνεται να έχουν στο DNA τους την έννοια της ευθύνης. Από τα blogs σε επιχειρήσεις, από τον κάθε πολίτη σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, από την πολιτική σκηνή
στην πολιτιστική παραγωγή και διαχείριση, η έννοια του µοιράσµατος φαίνεται να
αντικαθιστά την ανταλλαγή, η διαφάνεια τα µυστικά, η συνεργασία τον ανταγωνισµό.
Η βιοµηχανική οικονοµία τείνει να δώσει τη θέση της στην οικονοµία των δικτύων, η
ατοµική γνώση στη συλλογική ευφυΐα, ο µονόλογος στο διάλογο, οι ελίτ στα δηµιουργικά µυαλά. Μπορούν, λοιπόν, τα κοινωνικά Μέσα να προκαλέσουν τα παραδοσιακά να ξανασυζητήσουν την έννοια της ευθύνης;

452

Βλ. R. Lee και άλλοι, Κοινωνίες Μοιράσµατος, (Μετάφραση Θανάσης Κουραβέλος), Πολιτειακές
Εκδόσεις, Αθήνα, 2009, σελ. 24.
453
Βλ. Κεφάλαιο 1 της παρούσας έρευνας.
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5.1 Κοινωνικά και παραδοσιακά Μέσα: µια σχέση «win-win»;
Το ίντερνετ αποτελεί τη µεγάλη απειλή των παραδοσιακών εφηµερίδων454.
Πρόκειται για έναν µάλλον παρακινδυνευµένο αφορισµό που ακούµε και διαβάζουµε
όλο και πιο συχνά, µια φράση που πολλές φορές χρησιµοποιείται ακόµα και σαν δικαιολογία για την κρίση των σύγχρονων Μέσων Ενηµέρωσης. Η εµφάνιση νέων
µορφών παραγωγής και διάδοσης της πληροφορίας φαίνεται να τροµάζει τους µέχρι
τώρα κατέχοντες το αποκλειστικό προνόµιο της ενηµέρωσης µε αποτέλεσµα να επιχειρούν να υποβαθµίσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη, χωρίς
καν να τις δοκιµάσουν. Τα κοινωνικά Μέσα µας ωθούν σε µια «συλλογική βλακεία»455, βουλιάζοντάς µας σε µια θάλασσα πληροφοριών, που προέρχονται από ερασιτέχνες, υποστηρίζουν κάποιοι. Οι πολίτες-δηµοσιογράφοι δεν µπορούν να παράξουν
αξιόπιστο περιεχόµενο διατείνονται κάποιοι άλλοι.
Τι από τα παραπάνω είναι απόλυτα ορθό; Σίγουρα, µέσα στο πλήθος της πληροφόρησης που λαµβάνουµε καθηµερινά, υπάρχουν και φωνές όχι τόσο έγκυρες ή
αξιόπιστες, όχι τόσο ποιοτικές και αξιόλογες. Δεν συµβαίνει, όµως, το ίδιο πολλές
φορές και µε την πληροφόρηση που λαµβάνουµε από τους έµπειρους και «επίσηµους» φορείς ενηµέρωσης; Και ενώ στη πρώτη περίπτωση έχουµε τη δυνατότητα να
επιλέξουµε και να συνθέσουµε το προσωπικό µας «µενού πληροφόρησης», στη δεύτερη δεχόµαστε στωικά αυτό που µας προσφέρουν.
Παρ’ όλες τις αντικρουόµενες απόψεις, βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη
αλλαγή. Μια αλλαγή εµφανή σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δράσης, πόσο
µάλλον στο τοπίο της ενηµέρωσης. Οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες που προσφέρουν, η πρακτική τους εφαρµογή και αξιοποίηση ανοίγουν και πάλι τη συζήτηση
για τον τρόπο µε τον οποίο παράγεται η ενηµέρωση, για το ρόλο του δηµοσιογράφου,
454

Το ερώτηµα αν τα νέα Μέσα αποτελούν απειλή για τα παραδοσιακά και κυρίως για τον Τύπο αποτελεί µια από τις κεντρικές παραµέτρους στη συζήτηση για το µέλλον του τοπίου της ενηµέρωσης. Πολλοί είναι εκείνοι που αντιµετωπίζουν επιφυλακτικά την ανάπτυξη των κοινωνικών Μέσων και υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι η αιτία για την πτώση της αναγνωσιµότητας των εφηµερίδων. Στις 24
Αυγούστου 2006 ο Economist αναρωτιόταν, «ποιος σκότωσε την εφηµερίδα», ενώ ο Philip Meyer
προδικάζει το τέλος των εφηµερίδων το 2043 στο βιβλίο του «The vanishing newspaper». Το ερώτηµα
που πρέπει να τεθεί όµως δεν είναι αν το διαδίκτυο και τα κοινωνικά Μέσα θα αφανίσουν τα παραδοσιακά, αλλά πώς θα συνεργαστούν προκειµένου να επανεκκινήσουν το ρόλο και την αποστολή τους
υπό το πρίσµα της αξιοπιστίας και της ευθύνης.
455
Η έννοια της συλλογικής βλακείας έρχεται να αντιτεθεί στην έννοια της συλλογικής ευφυΐας. Μελετητές όπως ο Andrew Keen υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα ελεύθερης παραγωγής, διακίνησης και
πρόσβασης σε πληροφορίες µέσα από το διαδίκτυο µας εκθέτει σε χαµηλής ποιότητας ενηµέρωση και
γνώση. Η άποψη του Keen εκφράζεται στο βιβλίο του The cult of the amateur (Broadway Business
2008).
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για την ευθύνη των Μέσων, για τη συµµετοχή του πολίτη. Οι κανόνες του παιχνιδιού
και οι ισορροπίες των δυνάµεων φαίνεται να µετακινούνται, αφού οι παίκτες αυξάνονται και οι στενές πύλες σπάνε. Οι πυλωροί χάνουν την εξουσία τους και την µοιράζονται πλέον µε όλους όσοι παρεµβαίνουν στο δηµόσιο διάλογο.
Σύµφωνα µε την τρίτη ετήσια έρευνα της McCann, Power to the People. Social Media Tracker. Wave 3456, τα social media αποτελούν µια σηµαντική µετάβαση
καθώς συνοψίζουν τη σηµασία της διάδρασης ανάµεσα στον καταναλωτή και την
κοινωνία. Ο όρος µάλιστα υπογραµµίζει το γεγονός ότι ως κάτι συλλογικό, έχει τη
δυνατότητα επιρροής, όσο οποιαδήποτε άλλη µεντιακή πλατφόρµα, ενώ ο Lars
Mouritzen της KPMG σηµειώνει, «οι επιχειρήσεις των Μέσων εξασφαλίζουν κέρδη
µε δύο τρόπους: µε το να προσελκύουν το ενδιαφέρον και µε το να µεταφράζουν αυτή την προσέλκυση σε έσοδα. Σήµερα και οι δύο αυτοί τρόποι αντιµετωπίζουν την
πρόκληση του user generated content και της δικτυακής διαφήµισης457». Αντίστοιχα,
έρευνα της Middleberg Communications458 µας ενηµερώνει ότι το 70% των δηµοσιογράφων ανατρέχει σε sites κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να εµπλουτίσει την
έρευνά του, ενώ η έρευνα Trust in the Media459 διαβεβαιώνει ότι οι νέοι ηλικίας 18
έως 24 ετών προτιµούν το ίντερνετ για την ενηµέρωσή τους.
Ποια είναι λοιπόν τα νέα στοιχεία που φέρνουν στην επιφάνεια τα κοινωνικά Μέσα; Πώς αντιµετωπίζουν αυτές τις αλλαγές τα παραδοσιακά; Τι αλλάζει, αν αλλάζει
κάτι, στην αντίληψη για το τι είναι είδηση και πώς αυτή παράγεται και διανέµεται;
Ποια διλήµµατα και ποιες προκλήσεις αναδύονται; Βρισκόµαστε κοντά σε µια αλλαγή παραδείγµατος; Τελικά, ο συσχετισµός ανάµεσα σε παραδοσιακά και νέα Μέσα
είναι ανταγωνιστικός ή µια έξυπνη συνέργεια, όπως προστάζει η εποχή;

456

Βλ. Universal McCann, «Power to the People. Social Media Tracker. Wave 3». 2008. Η τέταρτη
έρευνα της McCann (Wave 4), πραγµατοποιήθηκε σε πλήθος 23.300 ατόµων, ενεργών χρηστών του
διαδικτύου σε 38 χώρες παγκοσµίως την άνοιξη του 2009.
457
Βλ. KPMG, «The impact of digitalization- a generation apart», KPMG 2007.
458
Βλ. Middleberg Communications, «Second Annual Middleberg/ Society for New Communications
Research Global Survey of Media in the Wired World», Ιούλιος 2009.
459
Η έρευνα «Trust in Media Poll» πραγµατοποιήθηκε από την Globescan για λογαριασµό του BBC,
του Reuters και του Media Center σε δείγµα 10.230 ατόµων µεταξύ 10 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2006.
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5.1.1 Από την αίθουσα σύνταξης «φρούριο» στη διάφανη αίθουσα σύνταξης460
«Στην αρχή υπήρχε η αίθουσα σύνταξης ως φρούριο, όπου οι δηµοσιογράφοι
εργάζονταν µοναχικά και οι αναγνώστες ήταν απλά µια ενόχληση461». Έτσι περιγράφει ο Steven Smith, πρώην αρχισυντάκτης της Spokesman Review το δηµοσιογραφικό µοντέλο που ίσχυε στις περισσότερες εφηµερίδες µέχρι και τις αρχές του 2000 και
πριν έλθουν στην επιφάνεια οι δυνατότητες και οι επιδράσεις των κοινωνικών Μέσων
και της τεχνολογίας. Σήµερα, ο ίδιος άνθρωπος κάνει λόγο για τη «διάφανη αίθουσα
σύνταξης»462, όπου οι άνθρωποι της επικοινωνίας και οι πολίτες αποφασίζουν και
δηµιουργούν από κοινού περιεχόµενο γεφυρώνοντας το χάσµα ανάµεσά τους.
Η µετάβαση από την εποχή στην οποία η δηµοσιογραφία ήταν µονόλογος σε
µια πιο συνεργατική και συνδιαλεκτική µορφή φέρνει µαζί της µια σειρά από νέες
αξίες, ικανότητες, αρχές και συµπεριφορές, µια νέα κουλτούρα αναζήτησης ποιότητας και ευθύνης. Επιπλέον, συµπεριλαµβάνει και µια µετατόπιση από την µέχρι τώρα
αντίληψη ότι τα Μέσα βρίσκονταν στο κέντρο µιας όχι και τόσο σύνθετης σχέσης
ανάµεσα στην πολιτική κοινωνία και στην κοινωνία των πολιτών, σε µια αντίληψη
που προτείνει µια πολυεπίπεδη σχέση, καθώς και το άνοιγµα του παιχνιδιού σε περισσότερους παίκτες. Όπως εντοπίζει ο Jeff Jarvis, «ο Τύπος παύει να είναι εγωκεντρικός και αντικαθίσταται από µια σφαίρα στην οποία οποιαδήποτε από πολλές πηγές µπορεί, χάρη στα links, να προσθέσει µια ιστορία και να εκπληρώσει την ανάγκη
ή την επιθυµία για ειδήσεις και πληροφορία463».
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Οι όροι ανήκουν στον Steven Smith.
Βλ. S. Smith, «A Newsroom’s Fortress Walls Collapse», Nieman Reports, τόµος 59, τεύχος 3, Φθινόπωρο 2005, σελ. 46-49.
462
Ί.µ.
463
Ο Jeff Jarvis κάνει λόγο για τη νέα σφαίρα του Τύπου στο J. Jarvis, «The press becomes the presssphere», όπως δηµοσιεύτηκε στο http://www.buzzmachine.com/2008/04/14/the-press-becomes-thepress-sphere/ στις 14 Απριλίου 2008. Ανακτήθηκε στις 16/04/2008. Βλ. και το παρακάτω σχήµα
461
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Η συµµετοχή, η συνεργασία, η λογοδοσία και η διαφάνεια, η ποιότητα, η ανεξαρτησία και η πολυφωνία, η ανοιχτή σκέψη, η καινοτοµία και η δηµιουργικότητα
φαίνεται να είναι τα συστατικά του DNA των κοινωνικών Μέσων, τα οποία µας φέρνουν ενώπιων ερωτηµάτων και προκλήσεων. Μπορούν τα κοινωνικά Μέσα να προτείνουν ένα υπεύθυνο και βιώσιµο παράδειγµα λειτουργίας για τους σύγχρονους φορείς ενηµέρωσης; Μπορούν να αποτελέσουν το σηµείο σύγκλισης του βιώσιµου επιχειρηµατικού µοντέλου και της κοινωνικής τους αποστολής; Πώς κατανέµεται πλέον
η ευθύνη αφού ειδήµονες και πολίτες από κοινού συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής της πληροφορίας;
Προκειµένου να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα και να διερευνήσουµε κατά πόσο το προτεινόµενο µοντέλο λειτουργίας των κοινωνικών Μέσων εµπεριέχει τις παραµέτρους που προαναφέρθηκαν, θα παραθέσουµε δύο παραδείγµατα
από δύο ειδησεογραφικούς οργανισµούς, οι οποίοι βασίζονται στις αρχές και στην
κουλτούρα των συµµετοχικών Μέσων. Τα παραδείγµατα που θα ακολουθήσουν είναι
αρκετά διαφορετικά, καθώς το πρώτο αφορά σε ένα Μέσο το οποίο εξαρχής στήριξε
τη φιλοσοφία, τη δοµή, αλλά και το επιχειρηµατικό του µοντέλο στις έννοιες της συνεργασίας, του διαλόγου και της διαφάνειας, ενώ το δεύτερο περιγράφει την υιοθέτηση αυτών των αξιών από ένα παραδοσιακό ενηµερωτικό οργανισµό.
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5.1.1.1 Το παράδειγµα του OhMyNews
Το OhMyNews αποτελεί τον πρώτο διαδικτυακό κόµβο που συµπεριέλαβε
στο οργανωτικό και στο λειτουργικό του σχεδιασµό την έννοια της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας, µε την ουσιαστική έννοια της παρέµβασης των πολιτών στο δηµόσιο
διάλογο. Ξεκίνησε πειραµατικά στις 22 Φεβρουαρίου 2000 από τον Κορεάτη δηµοσιογράφο Oh Yeon-Ho και όπως ο ίδιος ο ιδρυτής του δήλωνε τότε «αποφασίσαµε να
αποχαιρετίσουµε τη δηµοσιογραφία του 20ου αιώνα και να δηµιουργήσουµε αυτή του
21ου. Οι πολίτες δεν θα είναι πια παθητικοί. Θα µπορούν να είναι ρεπόρτερ όποια
στιγµή θέλουν464».
Ο Oh Yeon –Ho είχε εκφράσει και στο παρελθόν τη διάθεσή του να αλλάξει το
δηµοσιογραφικό τοπίο µε την ανοιχτή πρόσκληση που απευθύνει στους πολίτες για
συµµετοχή στη διαδικασία παραγωγής των ειδήσεων. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του ’80, ο Oh Yeon –Ho δίνει διαλέξεις σε Πανεπιστήµια της Κορέας µε
τίτλο «Κάθε πολίτης είναι ένας δηµοσιογράφος», µότο που αργότερα γίνεται το κύριο
χαρακτηριστικό του OhMyNews.
Η δοµή
Το OhMyNews αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση που απασχολεί σήµερα παραπάνω από 50 υπαλλήλους (δηµοσιογράφους και διοικητικό προσωπικό). Παρ’ όλα αυτά,
η πλειοψηφία των άρθρων παράγεται από 60.000 περίπου πολίτες- δηµοσιογράφους
οι οποίοι καθηµερινά συµβάλλουν µε τη δική τους µατιά στα γεγονότα της επικαιρότητας. Η θεµατολογία που καλύπτει δεν διαφέρει από αυτή που καλύπτουν τα παραδοσιακά Μέσα και κυµαίνεται από την πολιτική µέχρι την τεχνολογία, τις τέχνες και
τον αθλητισµό. Οι συντάκτες του OhMyNews έχουν πλήρη ελευθερία να δηµοσιεύουν ότι θέλουν στο site µε το µόνο περιορισµό να χρησιµοποιούν την πραγµατική
τους ταυτότητα και γνωρίζουν ό,τι φέρουν την ευθύνη για όσα γράφουν.
Διαφορετικός είναι όµως ο βαθµός διάδρασης ανάµεσα στους «δηµοσιογράφους» του OhmyNews και τους αναγνώστες. Ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να
σχολιάζει το άρθρο που διαβάζει και παράλληλα να στέλνει απευθείας σχόλια και
προτάσεις στον κάθε συντάκτη. Η διάδραση όµως δεν σταµατά εδώ. Το OhMyNews
επιτρέπει στους πολίτες-δηµοσιογράφους να λειτουργούν και ως αρχισυντάκτες προ-

464

Η φράση αποτελεί απόσπασµα από την οµιλία του Oh Yeon-Ho στο Συνέδριο της Παγκόσµιας Ένωσης Εφηµερίδων που πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Μαΐου 2004.
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τείνοντας links σε άρθρα και σχολιάζοντάς τα, ενώ παράλληλα καλούν τους αναγνώστες να τα αξιολογήσουν και να συµµετάσχουν και αυτοί στην ευρύτερη συζήτηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα των Χρήσιµων Ερωτήσεων στην
οποία παρέχονται πληροφορίες, καθώς και αναλυτικός οδηγός για το πώς ο κάθε πολίτης -µεταξύ άλλων- µπορεί να γράψει ένα άρθρο, να τραβήξει ένα βίντεο ή µια φωτογραφία και να το «ανεβάσει» στην ιστοσελίδα. Ξεχωρίζει επίσης και η ενότητα
«Δηµοσιογραφία των Πολιτών» στην οποία παρουσιάζονται νέα και ειδήσεις που αφορούν στη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία παραγωγής ενηµερωτικού περιεχοµένου.
Σήµερα το OhMyNews έχει τρεις ιστοσελίδες, µια κορεάτικη, µια αγγλική και
µια γιαπωνέζικη, µια διαδικτυακή τηλεόραση και µια έντυπη εφηµερίδα, ενώ λειτουργεί, από το 2007, ειδικό σχολείο για τη συµµετοχική δηµοσιογραφία µε πρωτοβουλία του ιδρυτή, στο οποίο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
µαθήµατα και εργαστήρια δηµοσιογραφίας, φωτο-δηµοσιογραφίας, βίντεο κτλ.
Το OhmyNews κατέχει µία πολύ ισχυρή θέση ανάµεσα σε όλους τους δηµοσιογραφικούς οργανισµούς της Κορέας. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δηµοσιογράφοι
του έχουν πρόσβαση στα Υπουργεία και στους δηµόσιους οργανισµούς, γεγονός που
τους εξισώνει µε τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους, ενώ κορυφαίοι εκπρόσωποι
της πολιτικής σκηνής παραχωρούν αποκλειστικές συνεντεύξεις στους συντάκτες της
διαδικτυακής αυτής εφηµερίδας.
Το επιχειρηµατικό µοντέλο λειτουργίας
Εκτός από την επιτυχία που έχει σηµειώσει η συγκεκριµένη προσπάθεια στο
κοµµάτι της απήχησης αλλά και της εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης465, επιτυχία
σηµειώνει και στο οικονοµικό- επιχειρηµατικό µοντέλο λειτουργίας του.
Παρότι αποτελεί διαδικτυακή εφηµερίδα που βασίζεται στη συµµετοχή των
πολιτών, το OhMyNews είναι µια αρκετά κερδοφόρα ιδιωτική επιχείρηση. Όχι µόνον
προσελκύει διαφηµιστές και επενδυτές, αλλά οι πολίτες- δηµοσιογράφοι πληρώνονται
είκοσι δολάρια το άρθρο και πενήντα εάν πρόκειται για «πρωτοσέλιδο», αλλά έχουν
τη δυνατότητα να αυξάνουν την αµοιβή τους µε βάση την αναγνωσιµότητα του άρθρου τους, αφού οι αναγνώστες µπορούν να τον επιβραβεύουν µε µικρή συνεισφορά.
Ο Dan Gillmor, σχολιάζει αυτό το σύστηµα ανταµοιβής ως µια πραγµατική καινοτο465

Ο Guardian αποκάλεσε το OhmyNews «το πιο ισχυρό ειδησεογραφικό site», ενώ ο ένας Κορεάτης
διπλωµάτης δήλωσε ότι είναι τόσο δηµοφιλές όσο και οι εφηµερίδες στην Κορέα. Βλ. Leander Kahney, «Citizen Reporters Makes the News», όπως δηµοσιεύτηκε στο site του περιοδικού Wired στις
17/05/2003 http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2003/05/58856. Ανακτήθηκε στις 11/06/2007.
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µία. Χαρακτηριστικά αναφέρει, «Είναι το πρώτο παράδειγµα επιβράβευσης όπου τα
χρήµατα πηγαίνουν στους πολίτες-δηµοσιογράφους. Κανείς δεν πλουτίζει µε αυτό,
αλλά τους δείχνει ότι η δουλειά τους έχει αξία466».
Επιπλέον, ενώ το OhMyNews είναι ελεύθερα και δωρεάν προσβάσιµο, οι αναγνώστες µπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια πληρώνοντας µια συνδροµή.
Όπως δηλώνει και ο Oh Yeon-Ho «Περίπου το 70% των εσόδων µας προέρχονται
από διαφηµίσεις και µόνο το 20% των εσόδων σχετίζεται µε το περιεχόµενο, καθώς
πουλάµε τις ειδήσεις µας και σε άλλα sites. Τέλος, το 10% προέρχεται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά ελπίζω σύντοµα τα έσοδα να γίνουν 50-50, και
τα µισά να προέρχονται από την µεταπώληση του περιεχοµένου467».
Η φιλοσοφία
Η αναζήτηση µιας πιο δηµοκρατικής λειτουργίας του Τύπου, η εθελοντική
συγκέντρωση συµµετεχόντων και η αλλαγή στην κουλτούρα τους σύγχρονου Τύπου
είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του OhMyNews, όπως άλλωστε διακηρύσσονται και µέσα από την ιστοσελίδα. Όπως δηλώνει ο ιδρυτής του «προσπάθησα να µετουσιώσω την ιδέα της διάδρασης και της συµµετοχής, όπως τη βίωσα
στον τόπο στον οποίο γεννήθηκα και µεγάλωσα, ένα µικρό χωριό της Κορέας µε περίπου πενήντα κατοίκους και όπου ο κάθε κάτοικος έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στη συγκέντρωση και διάδοση των καθηµερινών ειδήσεων468». Το OhMyNews φαίνεται να
καταφέρνει να ενσωµατώσει αυτή τη φιλοσοφία συµµετοχής, µοιράσµατος και συζήτησης.
Και σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθούµε, έστω και πολύ συνοπτικά,
στο γεγονός ότι η γέννηση της πρώτης διαδικτυακής εφηµερίδας συµµετοχικής δηµοσιογραφίας πραγµατοποιείται στην Κορέα, µια χώρα όπου τόσο η τεχνολογική πρόοδος, όσο κυρίως η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα δοκιµάστηκε και άργησε να
εγκατασταθεί. Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση του OhMyNews στην Κορεατική κοινωνία
και οι αλλαγές που επιφέρει φαίνονται πιο έντονα κατά τη διάρκεια των προεδρικών
εκλογών του 2002 όταν υποστήριξε τον υποψήφιο Roh Moo-Hyun µε πολλούς νέους
να συµµετέχουν στην εκστρατεία. «Τα αποτελέσµατα των εκλογικών σφυγµοµετρήσεων έδειξαν ότι η νίκη του Roh Moo-Hyun προήλθε από τη γενιά του διαδικτύ466

Βλ. C. Yoo, «OhmyNews, Wikipedia: Two of a Kind? Online pioneers debate the future of citizen
media
at
the
Berkeley
School
of
Journalism»,
όπως
δηµοσιεύτηκε
στο
http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=8&no=380730&rel_no=1 στις
19/10/2007. Ανακτήθηκε στις 22/4/2008.
467
Ί.µ.
468
Ί.µ.
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ου469». Αποτέλεσµα αυτού είναι το OhMyNews να τοποθετείται ανάµεσα στα πιο ισχυρά Μέσα Ενηµέρωσης σε έρευνα που διεξήχθη το 2005 από το Κορεάτικο περιοδικό Sisa Journal470.
Από την ίδρυση και τις πρώτες ηµέρες λειτουργίας του το OhmyNews θεωρήθηκε από πολλούς ως το πιο χαρακτηριστικό και ζωντανό παράδειγµα εφαρµογής της
κουλτούρας των νέων συµµετοχικών Μέσων. Ο Economist χρησιµοποιεί το παράδειγµα του OhmyNews προκειµένου να δείξει την αλλαγή που βιώνουµε στο πεδίο
της δηµοσιογραφίας471, ενώ ο Gillmor υποστηρίζει ότι «το OhmyNews τροποποίησε
τη δηµοσιογραφία του 20ου αιώνα από µονόλογο των οργανισµών ενηµέρωσης που
παρουσιάζουν τις ειδήσεις στο κοινό και αυτό µε τη σειρά του τις αγοράζει ή όχι σε
κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, διαδραστικό και δηµοκρατικό472».
Προβληµατισµοί
Παρά την αλλαγή παραδείγµατος δηµοσιογραφικής πρακτικής που προτείνει
το OhmyNews αρκετά είναι τα σχόλια που ακούγονται για την αξιοπιστία των ειδήσεων που προσφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αναδηµοσίευση είδησης για τη δολοφονία του Bill Gates από ψεύτικη ιστοσελίδα του CNN. Επιπλέον,
αρκετοί θεωρούν τα άρθρα ιδιαίτερα υποκειµενικά και συναισθηµατικά και πολύ µακριά από µια καθαρή δηµοσιογραφική µατιά. Η προσέγγιση αυτή, όµως, έχει και υποστηρικτές. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Don Park, καθηµερινός επισκέπτης του
OhMyNews «είναι σαν τα blogs. Έχει µια προσωπική και µια συναισθηµατική χροιά.
Είναι ανθρώπινο. Δεν είναι στεγνό και αντικειµενικό όπως οι παραδοσιακές ειδήσεις.
Το εµπιστεύοµαι473».

469

Βλ. Oh Yeon Ho «Korean Netizens Change Journalism and Politics», οµιλία του Oh Yeon Ho στο
συνέδριο Internet and Society του Harvard που πραγµατοποιήθηκε στις 11/12/2004. Η οµιλία είναι
διαθέσιµη στο http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?no=201423&rel_no=1. Ανακτήθηκε στις 5/5/2008.
470
Βλ. «Korea’s influential media», Sisa Journal, Οκτώβριος 2005.
471
Βλ. Economist Survey, «Among the audience», Απρίλιος 2006.
472
Βλ. S. Bowman, C. Willis, «We Media», The Media Center at the American Press Institute, 2003.
473
Βλ. L. Kahney, «Citizen Reporters Makes the News», όπως δηµοσιεύτηκε στο site του περιοδικού
Wires στις 17/05/2003 http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2003/05/58856. Ανακτήθηκε στις
19/02/2008.
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5.1.1.2 Το παράδειγµα της Spokesman Review
Η Spokesman Review αποτελεί µια από τις παλαιότερες εφηµερίδες στην
Washington. Την περίοδο 2004-2006, υπό την καθοδήγηση του τότε αρχισυντάκτη
της Steven Smith δεν δίστασε να ακολουθήσει και να υιοθετήσει τις επιταγές της εποχής αλλά κυρίως της κοινωνίας, εφαρµόζοντας πρακτικές δηµοσιογραφικής διαφάνειας και συνεργασίας µε στόχο «τη βελτίωση της αξιοπιστία της εφηµερίδας µας εξηγώντας καλύτερα το τι κάνουµε και γιατί, δεχόµενοι την κριτική των αναγνωστών,
προσκαλώντας τους πολίτες να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση των θεµάτων της εφηµερίδας και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων474». Με ποιους τρόπους λοιπόν ο
παραδοσιακός αυτός ενηµερωτικός οργανισµός άνοιξε τις πόρτες του και µετατράπηκε σε µια δηµιουργική συνεργατική πλατφόρµα;
Ανοιχτές στο κοινό συναντήσεις της συντακτικής οµάδας
Οι πρωινές και απογευµατινές συναντήσεις της συντακτικής οµάδας είναι ανοικτές για όλο το προσωπικό της εφηµερίδας αλλά και για τους πολίτες, οι οποίοι
µπορούν να παρακολουθήσουν και να παρέµβουν, να κατανοήσουν τη διαδικασία
παραγωγής των ειδήσεων και να συµβάλλουν στη διαµόρφωση περιεχοµένου που θα
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
Διαµεσολαβητής
Λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων για τη συνεργασία µε έναν µόνιµο διαµεσολαβητή, η εφηµερίδα συνεργάζεται περιοδικά µε τοπικούς επιστήµονες και ακαδηµαϊκούς, οι οποίοι αναλαµβάνουν να µεταφέρουν σχόλια, παράπονα και παρατηρήσεις των αναγνωστών και να ασκήσουν µια γόνιµη κριτική.
Ρωτήστε τους συντάκτες
Πέντε συντάκτες απαντούν σε ερωτήσεις που τους στέλνει το κοινό και µέρος
αυτής της συζήτησης δηµοσιεύεται στην έντυπη µορφή της εφηµερίδας κάθε Παρασκευή. Οι συντάκτες έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν αρκετά αναλυτικά τις αποφάσεις τους και παράλληλα να έχουν σχόλια για τον τρόπο µε τον οποίο κάλυψαν την
ιστορία.

474

Βλ. S. Smith, «A Newsroom’s Fortress Walls Collapse», Nieman Reports, τόµος 59, τεύχος 3, Φθινόπωρο 2005, σελ. 46-49.
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Οι ειδήσεις είναι συζήτηση
Πέντε πολίτες, που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά υπόβαθρα, ασκούν κριτική καθηµερινά στην εφηµερίδα. Στην κριτική αυτή απαντούν
και συνεισφέρουν µε τις απόψεις τους οι αναγνώστες και το προσωπικό της εφηµερίδας µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων και δηµιουργικός
διάλογος για τις αποφάσεις των συντακτών, τους χειρισµούς των δηµοσιογράφων αλλά και το µέλλον του οργανισµού γενικότερα.
Καθηµερινό briefing online
Καθηµερινά, ένας από τους δηµοσιογράφους που τροφοδοτούν µε περιεχόµενο τη δικτυακή µορφή της εφηµερίδας αναλαµβάνει να «ανεβάσει» µια περίληψη των
συναντήσεων της συντακτικής επιτροπής συµπεριλαµβανοµένων και των σηµαντικών
ρεπορτάζ που προετοιµάζονται για την επόµενη ηµέρα.
Διαφάνεια στη δηµοσιογραφική έρευνα
Την άνοιξη του 2005, η εφηµερίδα φέρνει στην επιφάνεια ένα σκάνδαλο που
αφορούσε στον δήµαρχο του Spokane, πατρίδας της Spokesman Review. Γνωρίζοντας ότι πολλοί πολίτες ίσως να αµφισβητήσουν τη συγκεκριµένη αποκάλυψη, αλλά
και ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πιθανώς να κινηθεί εναντίον της εφηµερίδας και των
δηµοσιογράφων, οι συντάκτες και οι υπόλοιποι συνεργάτες που δούλεψαν για την
κάλυψη της συγκεκριµένης ιστορίας φροντίζουν να δηµοσιοποιήσουν όλα τα σχετικά
έγγραφα, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά ντοκουµέντα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της έρευνας. Στηριζόµενοι στη λογική του open source και µοιραζόµενοι µε
τους πολίτες τη γνώση που κατείχαν, κατορθώνουν µέσα από µια εντελώς διαφανή
διαδικασία να αναπτύξουν υγιή διάλογο για το συµβάν. Ακόµα και εκείνοι που διαφωνούσαν µε τα τελικά συµπεράσµατα των δηµοσιογράφων µπορούν να το κάνουν
έχοντας, όµως, στη διάθεσή τους όλο τον πλούτο της σχετικής πληροφορίας.
Κέρδη και διλήµµατα από την εφαρµογή ενός διαφανούς συστήµατος ενηµέρωσης
Το 2008, η Spokesman Review τιµάται µε το Ancil Payne Award for Ethics in
Journalism475, ενώ το «transparent newsroom» γίνεται αντικείµενο µελέτης και παραδειγµατισµού για τη «µετατροπή του επαγγελµατικού πεδίου της δηµοσιογραφίας και
της κουλτούρας της από µια κλειστή αίθουσα σύνταξης σε µια πολύ-πλατφόρµα ενη-
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Η απονοµή έγινε στις 9 Νοεµβρίου 2008. Αναλυτικά
http://wanewscouncil.org/blog/?p=7. Ανακτήθηκε στις 15/09/2009.
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µέρωσης476», όπως δηλώνει η Carla Savalli, πρώην βοηθός αρχισυντάκτη στην εφηµερίδα. Η πρόσκληση για αµοιβαία µεταφορά γνώσης και διάλογο αποδεικνύεται
µάλλον επιτυχηµένη, καθώς το κοινό ανταποκρίνεται πολύ θετικά στην όλη προσπάθεια της εφηµερίδας.
Το νέο αυτό παράδειγµα και η επιτυχία του δεν είναι αρκετό για να πείσει
τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης να το ενισχύσουν και να το επεκτείνουν. Μπροστά
στην οικονοµική κρίση και στις συνέπειές της προσανατολίζονται στην απόλυση ενός
µεγάλου ποσοστού του προσωπικού που απασχολούνταν µε τις δικτυακές προεκτάσεις της εφηµερίδας, ενώ παράλληλα «κόβεται» και η καθηµερινή ραδιοφωνική εκποµπή που συνόδευε την έκδοση και την ιστοσελίδα. Ο Steven Smith, βλέποντας το
όραµά του για την ουσιαστική µετατόπιση της εφηµερίδας, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο επιχειρηµατικής διαχείρισης, να αποδυναµώνεται παραιτείται, το 2008, και µαζί µε αυτόν το transparent newsroom παύει πλέον να αποτελεί µέρος της επιχείρησης.
Όπως διαπιστώνουµε, παρά το γεγονός ότι, οι νέες παραδοχές που φέρνουν
στο προσκήνιο τα κοινωνικά Μέσα, επηρεάζουν τα παραδοσιακά και εµπνέουν δηµοσιογράφους και ηγέτες, χρειάζεται µια µεγάλη προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας
και αντίληψης, για το σπάσιµο των στερεοτύπων και για να γίνει αντιληπτό ότι νέα
και παραδοσιακά Μέσα συµπορεύονται, συνδιαλεγόµενα και δηµιουργώντας ένα νέο
και ίσως πιο ποιοτικό ενηµερωτικό οικοσύστηµα.
5.2 Παραδοσιακά και Νέα Μέσα: απειλή, ευκαιρία ή συνέργεια;
Ενώ λοιπόν η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται να αντιµετωπίζει µε ενθουσιασµό, την έλευση των κοινωνικών Μέσων, η πλειοψηφία των παραδοσιακών οργανισµών ενηµέρωσης βλέπει σε αυτά µια απειλή. Παρά τη διστακτική υποδοχή που απολαµβάνουν για ποικίλους λόγους477, η επίδραση των νέων τεχνολογιών είναι εµφανής
ακόµα και στις πιο συντηρητικές ειδησεογραφικές επιχειρήσεις.
Σχεδόν όλες οι εφηµερίδες, σε παγκόσµιο επίπεδο, έχουν δικτυακή παρουσία
η οποία συχνά εµπλουτίζεται από blogs, βίντεο και φωτογραφίες από τους αναγνώ476

Βλ. Μ. Miller, «The Maverick: Veteran editor and transparency maven Steven Smith follows the
rules he believes on his own», όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/191286270_1.html τον Δεκέµβριο του 2008. Ανακτήθηκε στις 15/09/2009.
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Ορισµένοι είναι: η αλλαγή ρόλων, η µετατόπιση δύναµης, τα ερωτήµατα για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ευθύνη, η πρόκληση για επαναπροσδιορισµό του επιχειρηµατικού µοντέλου.
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στες, fora και χώρους για την ανταλλαγή απόψεων. Στην κατεύθυνση του open source
ανοίγουν τη δωρεάν πρόσβαση σε περιεχόµενο που µέχρι πρότινος προσφερόταν υπό
συνδροµή, όπως για παράδειγµα το Times Selects των New York Times478. Είναι,
όµως, αυτό αρκετό; Μαζί µε τη µορφή αλλάζουν και νοοτροπία οι παραδοσιακοί οργανισµοί; Αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα κοινωνικά Μέσα, προκειµένου να επανακτήσουν την κοινωνική τους νοµιµοποίηση; Σύµφωνα µε
τον Machiavelli, οι θεσµοί σε περίοδο κρίσης, προκειµένου να επιβιώσουν οφείλουν
να επιστρέφουν στις ρίζες τους479. Έτσι και τα Μέσα, προκειµένου να επιβιώσουν
από τη σύγχρονη κρίση οφείλουν να επιστρέψουν στις ρίζες τους, στα λογοτεχνικά
καφενεία της Αγγλίας του 18ου αιώνα, στη δηµόσια σφαίρα του Habermas, στο διάλογο και τη συµµετοχή.
Παρατηρώντας, λοιπόν, τη δοµή και την οργάνωση δηµοσιογραφικών φορέων
που υποστηρίζουν ότι αντιλαµβάνονται την κοινωνική και τεχνολογική πρόκληση,
διαπιστώνουµε δυσκολία στην αλλαγή του λειτουργικού τους µοντέλου. Η επιχειρηµατική διαχείριση παραµένει η ίδια, βασιζόµενη κυρίως σε έσοδα από διαφηµίσεις
που δεν έρχονται και η οργανωτική δοµή φαίνεται προσκολληµένη στην αυστηρή ιεραρχία. Η αυξανόµενη δυσπιστία από πλευράς της κοινής γνώµης, η πτώση των πωλήσεων και των εσόδων και οι αναγκαστικές απολύσεις του προσωπικού µαρτυρούν
το γεγονός ότι ακόµα και αν η El Pais, ο Guardian ή η Le Monde ψηφιοποιούν τις εκδόσεις τους µάλλον χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω προκειµένου να ξανακερδίσουν τους αναγνώστες τους και να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της νοοτροπίας, η οποία ακουµπά επιφανειακά τη νέα κουλτούρα των συµµετοχικών Μέσων χωρίς να επιφέρει καινοτοµικές
και ριζοσπαστικές αλλαγές στο πολιτιστικό της µοντέλο, αποτελεί ο Rupert Murdoch.
To 2005, σε µια οµιλία του στην American Society of Newspaper Editors δηλώνει, «Όπως αρκετοί από εσάς σε αυτό το δωµάτιο, έτσι και εγώ είµαι ένας ψηφιακός µετανάστης. Δεν γεννήθηκα την εποχή του διαδικτύου, ούτε µεγάλωσα µε υπολογιστή. Αντίθετα, έζησα σε ένα κόσµο στον οποίο τα νέα και οι πληροφορίες ελέγχονταν αυστηρά από λίγους συντάκτες, οι οποίοι µας έλεγαν τι πρέπει και τι µπορούµε
να γνωρίζουµε. Από την άλλη πλευρά, οι δύο κόρες µου είναι ψηφιακοί γηγενείς. Η
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Τον Σεπτέµβριο του 2007 οι New York Times ακολουθώντας το ρεύµα της εποχής αποφάσισαν να
επιτρέπουν τη δωρεάν πρόσβαση των αναγνωστών τους στην ενότητα Times Select της δικτυακής τους
σελίδας. Παράλληλα, έδωσαν δωρεάν πρόσβαση και στο ιστορικό τους αρχείο από το 1987 µέχρι και
σήµερα.
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Βλ. Β. Kovach, «A new journalism for Democracy on a New Age», Nieman Reports, τόµος 59, τεύχος 3, Φθινόπωρο 2005, σελ. 50-52.
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περίεργη πρόσκληση για εµάς, τους ψηφιακούς µετανάστες, οι οποίοι τυγχάνει να
βρισκόµαστε και σε θέσεις από όπου µπορούµε να καθορίζουµε πώς παράγονται και
διανέµονται οι ειδήσεις, έγκειται στο να συνειδητοποιήσουµε ότι η επόµενη γενιά πολιτών που θα έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, θα έχουν πολλές και διαφορετικές
απαιτήσεις όσον αφορά στις πηγές, στον τρόπο, αλλά και το χρόνο αυτής της πρόσβασης480». Επιπλέον, δείχνοντας έµπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινωνικά Μέσα προχώρα στην αγορά του Myspace, µια από τις δηµοφιλέστερες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. Τρία χρόνια αργότερα, ο Murdoch αποφασίζει να συγκρουστεί
µετωπικά µε τις νέες τεχνολογίες και µε ό,τι αυτό σηµαίνει για το πεδίο της ενηµέρωσης. Αντιµέτωπος µε µια οικονοµική καταστροφή, καθώς οι επιχειρήσεις του ανά τον
κόσµο φαίνεται να παρουσιάζουν πτώση, όχι µόνο δεν θωρεί το παράδειγµα των νέων
Μέσων ως µια αφετηρία για την επανατοποθέτηση του επιχειρηµατικού του µοντέλου
και για την προσέλκυση νέου αναγνωστικού και τηλεοπτικού κοινού, αλλά θεωρεί ότι
«τα Μέσα σήµερα δεν απειλούνται από τις τεχνολογικές δυνάµεις που τα ξεπερνούν,
αλλά από καταπατητές που είναι πιο ανίσχυροι από αυτόν481».
Έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο διαµαρτυρίας και προπαγάνδας γιατί οι αναγνώστες οφείλουν να πληρώνουν για το περιεχόµενο που βρίσκουν στο διαδίκτυο,
τον περασµένο Αύγουστο δηλώνει ότι έχει ανεχτεί αρκετά και ότι αν οι πολίτες θέλουν ακόµα να διαβάζουν τις εφηµερίδες του θα πρέπει να πληρώνουν για αυτές. Το
παράδειγµα του Murdoch φαίνεται να ακολουθούν και άλλοι παραδοσιακοί οργανισµοί, επιθυµώντας να πάρουν πίσω το δωρεάν περιεχόµενο, αντικρίζοντας την αποτυχία του να αξιοποιήσουν ορθά τις δυναµικές των νέων Μέσων. Ο John Huey, αρχισυντάκτης του Time Inc, µέλους της Times Warner, µιας από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις Μέσων παγκοσµίως, η οποία µάλιστα πειραµατίστηκε όσο κανένας άλλος παραδοσιακός ειδησεογραφικός οργανισµός στις δικτυακές εφαρµογές, δεν διστάζει να
τονίσει, «Προφανώς, όλοι θα ακολουθήσουµε τις προσπάθειες του Rupert προς αυτή
την κατεύθυνση482».
Τι σηµαίνει λοιπόν αυτό; Μήπως τα παραδοσιακά Μέσα βλέπουν στις εφαρµογές των κοινωνικών Μέσων µια απειλή και ταυτόχρονα µια ευκαιρία για κερδοφορία, αγνοώντας όµως την ευρύτερη φιλοσοφία τους; Από τη µια πλευρά έχουµε δη480
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http://www.newscorp.com/news/news_247.html. Ανακτήθηκε στις 12/9/2006.
481
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µοσιογράφους και ιδιοκτήτες οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για την ποιότητα του περιεχοµένου που παράγεται από τη σοφία των πολλών. Και από την άλλη έχουµε επιχειρηµατίες που προσδοκούν σε µια οικονοµική ανανέωση, χωρίς όµως να αλλάζουν
τίποτα στην ουσία.
Τα κοινωνικά Μέσα και τα παραδοσιακά χρειάζονται το ένα το άλλο, αναφέρει πολύ εύστοχα ο JD Lasica483. Απειλή ή ευκαιρία, ανταγωνισµός η συνέργεια, τα
κοινωνικά Μέσα προκαλούν τα παραδοσιακά να ξανασκεφτούν το ρόλο και την κοινωνική τους αποστολή, το επιχειρηµατικό τους µοντέλο και τις αξίες που διέπουν την
οργάνωση και τη λειτουργία ενός δηµοσιογραφικού οργανισµού. Αναδεικνύουν νέα
χαρακτηριστικά και νέους τρόπους οργάνωσης και διανοµής της πληροφορίας και
καλούν επαγγελµατίες και ερασιτέχνες να διαλεχθούν και να συµπορευθούν σε µια
προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας αλλά και απάντησης στο αίτηµα για ποιοτική
και υπεύθυνη ενηµέρωση, για συµµετοχή και παρέµβαση.
Ζούµε στην εποχή της δικτύωσης και της αλληλένδεσης, όπως έχουµε αναφέρει ήδη αρκετές φορές. Πολιτικοί, οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς, αλλά και οι
ίδιοι οι πολίτες βρισκόµαστε όλοι µπροστά στην πρόκληση για την οικοδόµηση µιας
κοινωνίας βασισµένης στη συνεργασία και στη «διαχείριση κοινών πόρων» οι οποίοι
προέρχονται από όλους για όλους. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση νέα και παραδοσιακά Μέσα καλούνται να συνεργαστούν και να διαχειριστούν από κοινού τους πόρους, τις ιδέες δηλαδή και να χτίσουν από την αρχή ένα νέο µιντιακό σύµπαν, το οποίο να υιοθετεί τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ευθύνης. Μπροστά
στο ερώτηµα λοιπόν απειλή ή ευκαιρία για το περιβάλλον των Μέσων, η απάντηση
είναι ευφυής συνέργεια.
5.3 Η ελληνική πραγµατικότητα
«Τα blogs δεν θεωρώ ότι συµβάλλουν στην ενηµέρωση και, κυρίως, δεν θεωρώ ότι συµβάλλουν σε αυτό που θα περίµενα από ένα blog: να ξεκινήσει ουσιαστικό
διάλογο για τα µεγάλα ζητήµατα της εποχής ή για απόψεις στις οποίες µπορεί να υπάρξει ισχυρός αντίλογος. Είναι νωρίς ακόµη για να επηρεάσουν το τοπίο των media.
Ένα µεγάλο κοµµάτι που αφορά στα media είναι κατεξοχήν εσωτερικής κατανάλω483

J.D. Lasica, «Blogs and Journalism Need Each Other», Nieman Reports, τόµος.57, τεύχος 3, φθινόπωρο 2003, σελ. 70-74.
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σης. Και ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζονται τα ζητήµατα απευθύνεται στην ταπεινότερη αίσθηση του ανθρώπου», δηλώνει η Όλγα Τρέµη σε πρόσφατη συνέντευξή
της στην εφηµερίδα Lifo484. «Πόση µοναξιά µπορεί να χρειάζεται κάποιος για να είναι τόση ώρα στον υπολογιστή του;485», ρωτά η Άννα Παναγιωταρέα bloggers σε συνέδριο.
«Τα blogs, δηλαδή η δυνατότητα κάθε ανθρώπου να γίνει εκδότης του εαυτού
του είναι η µεγαλύτερη δηµοκρατική κατάκτηση στη ιστορία»486, υποστηρίζει ο Νίκος Δήµου. «Το πιο σηµαντικό γεγονός µε τα νέα Μέσα είναι ότι πολύ περισσότεροι
άνθρωποι µπορούν να µετέχουν ισότιµα και ως συγγραφείς και όχι µόνο ως αναγνώστες στην κοινωνία της γνώσης487», συµπληρώνει ο Πάσχος Μανδραβέλης.
Οι παραπάνω απόψεις συνοψίζουν πολύ γλαφυρά τις απόψεις που επικρατούν
στους κόλπους των παραδοσιακών Μέσων για την ανάπτυξη των κοινωνικών Μέσων.
Απαξίωση και επιφυλακτικότητα, νέες ευκαιρίες και ενθουσιώδης υποδοχή. Αυτές
είναι οι δύο κυρίαρχες τάσεις που δείχνουν ότι τα νέα Μέσα στην Ελλάδα έχουν διχάσει το δηµοσιογραφικό κόσµο. Από την άλλη πλευρά, ακόµα και αυτοί που στέκονται αρνητικά απέναντι στις προοπτικές και τις προκλήσεις που φέρνουν µαζί τους τα
κοινωνικά Μέσα δεν µπορούν να αρνηθούν το κάλεσµα της ψηφιακής εποχής. Οι µεγάλες εφηµερίδες µεταφέρονται στο διαδίκτυο, τα τηλεοπτικά κανάλια πειραµατίζονται µε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης και συµµετοχής. Η Ελευθεροτυπία εγκαινιάζει blog για το σχολιασµό της επικαιρότητας, το Βήµα Ιδεών συνεχίζει τη δικτυακή του παρουσία ανοίγοντας το διάλογο µε τους πολίτες, ο ΣΚΑΙ χρησιµοποιεί το
Youtube για την οργάνωση πολιτικών debates ανάµεσα σε πολίτες και πολιτικούς
στις εθνικές εκλογές του 2007, το τηλεοπτικό κανάλι Star µε επικεφαλής τη Μάρα
Ζαχαρέα δίνει πλέον το στίγµα του και στο διαδίκτυο, ο Σταύρος Θεοδωράκης αποκτά online παρουσία, κάτι που ήδη έχει κάνει ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος µε το
zougla tv. Πόσο επιτυχηµένη είναι όµως αυτή η µετάβαση; Και πόσο ουσιαστική;

484

Βλ. τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Ανέστη η Όλγα Τρέµη και δηµοσιεύτηκε στην
εφηµερίδα Lifo στις 21/5/2009.
485
Η ερώτηση απευθύνθηκε στο συνέδριο «Συµµετοχική δηµοσιογραφία, blogs και νέα Μέσα» που
διοργάνωσε το Τµήµα Δηµοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου τον Οκτώβριο του 2008
486
Βλ. Γ. Κιούσης, «Blogs: µια κατάκτηση µε παιδικές ασθένειες», Ελευθεροτυπία, 26/02/2008.
487
Η άποψη αυτή ακούστηκε στην ηµερίδα που διοργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ µε τίτλο «Οι εξελίξεις στο
χώρο των Μέσων Επικοινωνίας: Νέα Φαινόµενα και Κοινωνική Δυναµική» στις 21/01/2009.
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5.3.1 Το παράδειγµα του Βήµα Premium
Ο Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη, ένας από τους σηµαντικότερους
παίκτες στο χώρο των Μέσων στην Ελλάδα, αναζητώντας ένα καινούριο µοντέλο που
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής, δήλωνε ότι θα επαναπροσδιορίσει τη
λειτουργία του ενσωµατώνοντας εφαρµογές κοινωνικών Μέσων. Την άνοιξη του
2009, προχωρά στην ανακοίνωση της δικτυακής υπηρεσίας Βήµα Premium, µιας κίνησης που προκαλεί αντιδράσεις και φέρνει στην επιφάνεια ερωτήµατα για το αν τελικά ο συγκεκριµένος ειδησεογραφικός οργανισµός έχει κατανοήσει σε βάθος τη φιλοσοφία των νέων Μέσων.
Με συνδροµή τριάντα ευρώ το µήνα ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην pdf έκδοση της εφηµερίδας- η οποία µέχρι πρότινος ήταν δωρεάν- και
σε µια σειρά από άλλες υπηρεσίες, όπως πρόσβαση στο Ιστορικό Αρχείο του Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη, αποστολή ενηµερωτικού newsletter για την έκδοση της επόµενης ηµέρας, δικαίωµα πρόσβασης σε ύλη που θα απευθύνεται µόνο
στους συνδροµητές, καθώς και δικαίωµα σχολιασµού επιλεγµένων άρθρων, αναλύσεων και ρεπορτάζ.
Στην εποχή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της ελεύθερης πρόσβασης σε
περιεχόµενο µια τέτοια πρωτοβουλία φαίνεται, µάλλον, ανούσια. Και αν προσθέσουµε σε αυτό το γεγονός ότι ο σχολιασµός, δηλαδή η αµφίδροµη επικοινωνία πολιτών
και δηµοσιογράφων αποτελεί δικαίωµα επί πληρωµή, σύµφωνα µε το Βήµα Premium,
γίνεται αντιληπτό ότι οι άνθρωποι που το πρότειναν και το έθεσαν σε λειτουργία αγνόησαν βασικές αξίες της σύγχρονης εποχής της δικτύωσης. Δηµιουργία καινοτόµων πρακτικών µε αφετηρία τη συµµετοχή και το διάλογο ή απλή µεταφορά παλαιών
αντιλήψεων σε ένα καινούριο µέσο, αυτό είναι το στοίχηµα το οποίο καλούνται να
κερδίσουν τα παραδοσιακά Μέσα και στη χώρα µας.
5.3.1.1 Νέα παραδείγµατα στα ελληνικά Μέσα
Στον αντίποδα του παραπάνω παραδείγµατος έρχονται να ανοίξουν το δρόµο
για ένα νέο παράδειγµα στα ελληνικά Μέσα, πρωτοβουλίες από επαγγελµατίες δηµοσιογράφους που συνεργάζονται µε τους πολίτες, ή από πολίτες που λειτουργούν σε
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aggregators488 και σαν επιµελητές της δικτυακής πληροφορίας που κυκλοφορεί. Η
Σεµίνα Διγενή πρόσφατα εγκαινίασε το δικτυακό κανάλι mediasoup.gr, στο οποίο
συµπεριλήφθη για πρώτη φορά τηλεοπτική σειρά µε τη συµµετοχή διάσηµων ηθοποιών, ενώ ο Φοίβος Καρζής µέσα από το «χώρο ανεξάρτητης δηµοσιογραφίας»
freecity.gr, δίνει τη δικιά του απάντηση στο κλείσιµο της εφηµερίδας Ελεύθερος Τύπος. Η Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα του δηµοσιογράφου Στέλιου Κούλογλου και η
Telegraph.gr του blogger Νίκου Δρανδάκη αποτελούν δύο ενδιαφέροντα παραδείγµατα της παραπάνω µετάβασης.
5.3.1.1.1

Το παράδειγµα της Τηλεόρασης Χωρίς Σύνορα (tvxs.gr)

Στις 3 Νοεµβρίου 2008, ο δηµοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου παρουσίαζει το
tvxs.gr, τη διαδικτυακή του τηλεόραση, που ουσιαστικά αποτελεί και την πρώτη αξιοσηµείωτη προσπάθεια στην Ελλάδα. Δεδοµένου ότι το tvxs είναι µια πολύ πρόσφατη προσπάθεια, στην παρούσα ενότητα στόχος µας είναι κυρίως να το περιγράψουµε
και να το συσχετίσουµε µε τις παραµέτρους ευθύνης που έχουν τεθεί από το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, παρά να επιχειρήσουµε να αξιολογήσουµε την απήχησή του
στην κοινή γνώµη.
Αρχές, φιλοσοφία και στόχοι
«Το tvxs.gr είναι ένα portal που θα απευθύνεται, κυρίως, σε νέους που θέλουν
να έχουν τίµια και ανεξάρτητη ενηµέρωση, καλή ψυχαγωγία, έρευνες, ειδήσεις, ειδήσεις πιο «ψαγµένες», µε περισσότερα οικολογικά νέα, νέα που δεν έχουν χώρο στα
συµβατικά Μέσα, κοινωνικές και πολιτικές έρευνες, χιουµοριστικές εκποµπές, ντοκιµαντέρ, που θα παρουσιάζουν νέα παιδιά»489, δηλώνει ο εµπνευστής της προσπάθειας
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο blog prezatv. Αντίστοιχα, στην κεντρική σελίδα
του tvxs.gr αναφέρει, «Θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα διαδικτυακό τόπο αξιόπιστης και δηµοκρατικής ενηµέρωσης, µε την ενεργή συµµετοχή των χρηστών490», ενώ
στη συνέντευξη τύπου της επίσηµης παρουσίασης της νέας διαδικτυακής τηλεόρασης
ο Στέλιος Κούλογλου λέει, «Ξεκινάµε ένα αντάρτικο στο χώρο των Μέσων Ενηµέρωσης. Θέλουµε ένα χώρο αξιόπιστης, αδέσµευτης, πολυφωνικής ενηµέρωσης και
488

Με τον όρο αυτό εννοούµε τη διαδικασία ή το πρόσωπο που συγκεντρώνει καθηµερινά τις βασικότερες ειδήσεις και πληροφορίες, κατηγοριοποιώντας τις και συνδέοντάς τις µε τις πηγές τους.
489
Από τη συνέντευξη του Στέλιου Κούλογλου στο blog prezatv, όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://prezatv.blogspot.com/2008/11/stelios-kouloglou.html στις 3/11/2008. Ανακτήθηκε στις
6/12/2008.
490
Βλ. www.tvxs.gr.
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ποιοτικής ψυχαγωγίας491». Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι οι κύριοι στόχοι της διαδικτυακής αυτής τηλεόρασης είναι η ανεξαρτησία, η πολυφωνία, η ποιότητα και η συµµετοχή.
Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από τα παραπάνω, αλλά και από συλλογή
δηλώσεων του Στέλιου Κούλογλου, το καινοτοµικό αυτό εγχείρηµα προκύπτει ως
αποτέλεσµα της κρίσης που βιώνουν τα παραδοσιακά Μέσα και στην Ελλάδα, καθώς
και των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Άλλωστε όπως είπε, «Η παραδοσιακή δηµοσιογραφία περνάει κρίση. Και κρίση κυκλοφοριακή
για τις εφηµερίδες και κρίση αξιοπιστίας για όλα τα Μέσα Ενηµέρωσης. Έτσι, το ίντερνετ αναδεικνύεται σε µια εναλλακτική µορφή ενηµέρωσης. Σκεφτείτε ότι στα
περισσότερα δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα έχουν µετατραπεί σε εκποµπές στις οποίες οι καλεσµένοι λένε τη δική τους άποψη, γιατί λοιπόν να µην λένε την άποψή τους
και οι πολίτες492» και αντίστοιχα «Πιστεύω ότι το µέλλον είναι στο διαδίκτυο. Είµαστε σε µια µεταβατική εποχή και σύντοµα ή θα κοιτάµε τηλεόραση από τον υπολογιστή µας ή θα σερφάρουµε στη µικρή οθόνη. Θέλω να αξιοποιήσω τις δυνατότητες
αλληλεπίδρασης µε το κοινό που σου δίνει το διαδίκτυο493».
Περιεχόµενο
Το µενού του tvxs.gr εκτός από το «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα», το οποίο µεταφέρθηκε από τη δηµόσια τηλεόραση στο διαδίκτυο, διαθέτει εκποµπές όπως «Πίσω
Σελίδες», όπου «ο Μάριος Διονέλλης σκαλίζει τα «ψιλά» της επικαιρότητας, τα νέα
που δε µπήκαν στα τηλεοπτικά δελτία των οχτώ, δίνει το λόγο στους «χωρίς φωνή»
και προσπαθεί να δει πίσω από τις κεντρικές ειδήσεις», «Blog In», στο οποίο παρουσιάζονται Έλληνες bloggers, «Τεχνολογίες» µε έµφαση σε νέους δηµιουργικούς καλλιτέχνες, «Tonight», µια πολιτιστική ατζέντα και «Συνταγές», καθώς επίσης πολλά
βίντεο, τόσο της οµάδας του tvxs.gr, όσο και πολιτών, ξένες ταινίες και ντοκιµαντέρ,
έρευνες και κυρίως ειδήσεις οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς και αφορούν στην πολιτική, στην οικονοµία, στην οικολογία, στις τέχνες, στον πολιτισµό.
Σύµφωνα µε τον Στέλιο Κούλογλου «θα είναι συνεχής η ροή του προγράµµατος και συνεχής ενηµέρωση. Το καινούριο που προσφέρουµε, είναι πως θα δίνουµε τη
δυνατότητα στον αναγνώστη να αξιολογεί τις ειδήσεις πέραν από το να τις σχολιάζει.

491

Από τη συνέντευξη του Στέλιου Κούλογλου για την παρουσίαση του tvxs.gr στις 3 Νοεµβρίου 2008.
Ί.µ.
493
Ί.µ.
492
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Μας ενδιαφέρει πολύ το στοιχείο της διαδραστικότητας494». Οι πολίτες συµµετέχουν
στη διαµόρφωση της ατζέντας της τηλεόρασης, τόσο µε τα βίντεο, τις προτάσεις και
τα σχόλια τους, όσο και µε τη δυνατότητα να ψηφίζουν και να αναδεικνύουν ως πιο
σηµαντική την είδηση που οι ίδιοι επιλέγουν.
Επιχειρηµατικό µοντέλο
Πώς διαµορφώνεται το επιχειρηµατικό µοντέλο για το tvxs.gr; Η πρόσβαση
στο περιεχόµενο είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες και το κύριο έσοδο προέρχεται
από τη διαφήµιση, η οποία «κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες αποτελεί την πιο
διάφανη µορφή χρηµατοδότησης και εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του εγχειρήµατος495». Παράλληλα, οι συντελεστές του αναζητούν και εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης χρηµάτων, όπως η πώληση σε DVD των ντοκιµαντέρ που θα προβάλονται µέσα από τη διαδικτυακή του συχνότητα, αλλά και οι δωρεές φίλων του σταθµού, καθώς και τα premium memberships, που µε µια µικρή ετήσια συνδροµή θα δίνουν τη
δυνατότητα στα µέλη να κατεβάζουν σε καλύτερη ποιότητα (ώστε να µπορούν να τα
παρακολουθήσουν έπειτα και σε οθόνη τηλεόρασης) τα ντοκιµαντέρ ή τις ταινίες που
όλοι θα µπορούν να βλέπουν σε streaming video.
Η κρατική διαφήµιση δεν είναι κάτι που αποκλείει ο Στέλιος Κούλογλου, διευκρινίζει όµως ότι «Βέβαια σε κάθε διαφήµιση από την αρχή της συνεργασίας µας
θα κρατήσουµε το δικαίωµα να κριτικάρουµε και το ίδιο το προϊόν αν υπάρξει κάποιο
πρόβληµα αλλά και την ίδια την κυβέρνηση. Όσο µεγάλο και αν είναι το κέρδος. Δεν
µας ενδιαφέρει να βγάλουµε λεφτά, αρκεί να µπορούµε να επιβιώνουµε οικονοµικά,
έστω και οριακά496».
Προς µια υπεύθυνη και ανεξάρτητη ενηµέρωση;
Αφού παρουσιάσαµε συνοπτικά το προφίλ της διαδικτυακής τηλεόρασης
tvxs.gr θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε το συσχετισµό του λειτουργικού µοντέλου του µε το προτεινόµενο µοντέλο ευθύνης της παρούσας µελέτης. Θα επιχειρήσουµε να αντιπαραθέσουµε τα χαρακτηριστικά του νέου µοντέλου µε όσα φαίνεται
να εφαρµόζονται στο tvxs.gr και θα υπογραµµίσουµε τις συγκλίσεις.
Το tvxs.gr στήθηκε βασισµένο στα πρότυπα διεθνών παραδειγµάτων και ενσωµατώνοντας πολλά από τα χαρακτηριστικά των νέων συµµετοχικών Μέσων. Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να επαναλάβουµε ότι απαιτείται ακόµα αρκετός χρόνος προ494

Ί.µ.
Ί.µ.
496
Από τη συνέντευξη του Στέλιου Κούλογλου για την παρουσίαση του tvxs.gr στις 3 Νοεµβρίου 2008.
495
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κειµένου να αποδειχθεί ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα βιώσιµο, αξιόπιστο και
αποδεκτό παράδειγµα δηµοσιογραφικής λειτουργίας. Προς το παρόν το µόνο που
µπορούµε να παρατηρήσουµε είναι η καθηµερινή συµµετοχή πολιτών στη διαδραστική λειτουργία του tvxs.gr, καθώς και η αποστολή και δηµοσίευση βίντεο, που πάλι
προέρχονται από τους πολίτες. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι υπάρχει µέρος του
ελληνικού λαού που παρακολουθεί το tvxs.gr, αλλά µέχρι στιγµής αυτό το µέρος δεν
είναι η πλειοψηφία. Αρκεί να περιµένουµε προκειµένου να διαπιστώσουµε αν η συµµετοχική, διαδικτυακή τηλεόραση µε χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν ένα πιο υπεύθυνο και αξιόπιστο µοντέλο δηµοσιογραφικής κουλτούρας και πρακτικής (συµµετοχή, διάλογος, πολυφωνία, ανεξαρτησία, ανάδειξη θεµάτων που αφορούν στον πολίτη) µπορεί να αποτελέσει το κυρίαρχο µοντέλο.
Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το tvxs.gr αποτελεί µια καλή ελληνική προσπάθεια προς το νέο µοντέλο υπεύθυνης και αξιόπιστης δηµοσιογραφικής
πρακτικής που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Πολύ εύστοχα σχολιάζει ο blogger στο akouseto.gr, «Πως όµως θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν πανάκριβες παραγωγές ντοκιµαντέρ (των δεδοµένων που έχουµε συνηθίσει)
που απαιτούν µεγάλες δηµοσιογραφικές οµάδες, έρευνα, ταξίδια, συνεργεία κτλ; Επίσης πόσοι θα είναι αυτοί που µπορούν, και από αυτούς που µπορούν θα θέλουν να
δουν τηλεόραση µέσα από την οθόνη του υπολογιστή, µακριά από την ευκολία και
την άνεση που προσφέρει η τηλεόραση; Με 1,5 εκατοµµύρια συνδέσεις DSL (χονδρικά, στην Ελλάδα) Χ 5% (τηλεθέαση, ας πούµε) = 75000 τηλεθεατές. Είναι αυτή η
τηλεθέαση που αξίζουν τα ρεπορτάζ-ντοκιµαντέρ του Κούλογλου; Η ιστορία (των
επόµενων µηνών) θα δείξει…497».

5.3.1.1.2

Το παράδειγµα της telegraph.gr

«Η δηµιουργία της Telegraph.gr ήταν αποτέλεσµα µια µακρόχρονης διεργασίας µέσα από την οποία συνειδητοποίησα ότι η ψηφιακή ενηµέρωση είναι ίσως ο
τοµέας που θα υποστεί τη µεγαλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή από τον ερχοµό
των Social Media. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αυτού του νέου µοντέλου ενηµέρωσης ή-

497

Βλ. http://www.akouseto.gr/tvxsgr-on-air όπως αναρτήθηκε στις 1/11/2008. Ανακτήθηκε στις
7/11/2008.
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ταν (και είναι) κάτι παραπάνω από ορατή στην Ελλάδα»498, υποστηρίζει ο Νίκος
Δρανδάκης, εµπνευστής της διαδικτυακής εφηµερίδας Telegraph.gr.
Βασισµένη σε «ένα υγιές µείγµα εξωτερικών πηγών ενηµέρωσης, µεγάλου
εύρους συµµετεχόντων και διαρκώς αυξανόµενης ερευνητικής δηµοσιογραφίας»499, η
Telegraph.gr θα επιχειρήσει να εισαγάγει ένα ανοιχτό µοντέλο ενηµέρωσης, σε αντιπαράθεση µε το κλειστό που επικρατεί στα παραδοσιακά Μέσα και το οποίο τις περισσότερες φορές αναπαράγεται και στο δίκτυο.
Η έννοια του δηµοσιογράφου-επιµελητή, ο οποίος συγκεντρώνει και προτείνει
τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις χρησιµοποιώντας τη λογική των συνδέσµων (links)
προς την εκάστοτε πηγή των ειδήσεων, η ιδέα του «Θέµατος», δηλαδή η υπογράµµιση κάποιας σηµαντικής είδησης, η οποία εξελίσσεται διαρκώς και εµπλουτίζεται µε
νέες απόψεις και ειδησεογραφία και τέλος η συνεισφορά όλων των πολιτών στην ενότητα blog είναι ορισµένες από τις καινοτοµίες που προτείνει η Telegraph.gr. Επιπλέον, στην ύλη της συµπεριλαµβάνονται σηµαντικά νέα και απόψεις προερχόµενα από
το twitter και από ελληνικά και διεθνή blogs.
H Telegraph.gr έχει να αντιµετωπίσει δύο σηµαντικές προκλήσεις. Η πρώτη
αφορά στην προσέλκυση της συµµετοχής των πολιτών και στη δηµιουργία µιας
πλατφόρµας συζήτησης, τη µετατροπή της διαδικασίας παραγωγής και διανοµής των
ειδήσεων από µονόλογο σε συζήτηση. Η δεύτερη αφορά στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή ενός βιώσιµου επιχειρηµατικού µοντέλου, ενός µοντέλου που καταστήσει
την Telegraph.gr ένα ανταγωνιστικό δίκτυο ενηµέρωσης.
Ανταγωνιστική ή όχι η Telegraph.gr αποτελεί δηµιουργική συµβολή στην αναδόµηση των σύγχρονων Μέσων και στη διεύρυνση της συζήτησης για ένα υπεύθυνο, αξιόπιστο, ανοιχτό και ποιοτικό µοντέλο ενηµέρωσης στην Ελλάδα.
Σχηµατικά, τα µοντέλα που αναδυκνείονται σε παραδοσιακά, νέα και υβριδικά Μέσα διαµορφώνονται ως εξής:
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Από συνέντευξη της ερευνήτριας µε τον δηµιουργό της telegraph.gr, Νίκο Δρανδάκη. Η συνέντευξη
πραγµατοποιήθηκε µέσω email το Μάιο του 2009.
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Ί.µ.
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Ισχύοντα και αναδυόµενα µοντέλα- χαρακτηριστικά και αξίες
Το µοντέλο
Παραδοσιακά Μέσα

Παραδοσιακά Μέσα που ακουµπούν διστακτικά στα κοινωνικά

Δικτυακές τηλεοράσεις και
συµµετοχικά sites που προέρχονται κυρίως από δηµοσιογράφους

Νέα παραδείγµατα που προέρχονται από δηµοσιογράφους

Νέα παραδείγµατα που προέρχονται από πολίτες

Χαρακτηριστικά και αξίες
Ιεραρχική δοµή, κλειστές και πολλές φορές «παραδοσιακές» σχέσεις εργασίας, οικονοµική αδιαφάνεια, ο δηµοσιογράφος- ειδήµονας παρουσιάζει και αναλύει τις ειδήσεις ως
µονόλογο, µειωµένη αξιοπιστία από πλευράς κοινού, περιορισµένη καινοτοµία και δηµιουργικότητα, ατροφική πολυφωνία, περιεχόµενο που αρκετές φορές δεν συναντά τις ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών.
Παραµένουν στις κλειστές, ιεραρχικές δοµές. Ο ρόλος του
δηµοσιογράφου δεν αλλάζει ιδιαίτερα και η συµµετοχή των
πολιτών στη διαδικασία παραγωγής και διάδοσης των ειδήσεων είναι ελεγχόµενη και περιορισµένη. Συνήθως έχουν
δικτυακή παρουσία και κάποιο blog ή forum.
Προερχόµενα κυρίως από δηµοσιογράφους και ανθρώπους
της επικοινωνίας .Πρόκειται για σχήµατα ευέλικτα που αναπαράγουν συνήθως περιεχόµενο από την καθηµερινή επικαιρότητα και τις προσωπικές τους εκποµπές/ στήλες. Αν
και υιοθετούν µια πιο ανοιχτή σκέψη και φιλοσοφία, οι ειδήµονες αποτελούν και πάλι τη βάση, ενώ προσκαλούνται
οι πολίτες να συνδράµουν µε απόψεις και σχόλια. Το επιχειρηµατικό τους µοντέλο βασίζεται κυρίως στη διαφήµιση.
Ευέλικτα σχήµατα στα οποία οι ειδήµονες συνοµιλούν και
συνεργάζονται µε τους πολίτες µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη πολυφωνία. Η συµµετοχή των πολιτών
δεν περιορίζεται σε σχόλια, αλλά και σε τροφοδοσία περιεχοµένου και αξιολόγηση. Υπάρχει δυνατότητα on demand
επιλογής µε αποτέλεσµα ο καθένας να διαµορφώνει το δικό
του ποιοτικό πρόγραµµα. Ακολουθείται η λογική του επιµελητή και των συνδέσµων. Το επιχειρηµατικό µοντέλο βασίζεται στη διαφήµιση και στην απευθείας χρηµατοδότηση
του περιεχοµένου.
Βασικό χαρακτηριστικό είναι η από κάτω διαµόρφωση περιεχοµένου και η λογική του επιµελητή. Δυνατότητα συµµετοχής πολιτών. Δεν υπάρχει ακόµα ξεκάθαρο, βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο.

5.4 Προς ένα να νέο µοντέλο λειτουργίας των σύγχρονων Μέσων
Έπειτα από µια δεκαπενταετία περίπου εφαρµογής προγραµµάτων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και αφού ο όρος, όπως τον έχουµε παρατηρήσει µέχρι σήµερα,
φαίνεται να αρχίζει να ξεθωριάζει, πώς απαντά στις προκλήσεις της εποχής των δικτύων και της συνεργασίας; Μήπως η έννοια της ευθύνης θα πρέπει και αυτή να βρει
µια καινούρια διάσταση συλλογικού διαλόγου και κοινωνικής συνεργασίας;
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Ο Simon Zadek στο κείµενό του, Third Generation Corporate Citizenship 500
φαίνεται να απαντά στο πιο πάνω ερώτηµα. Παρόλο που το συγκεκριµένο άρθρο δηµοσιεύτηκε το 2001, στην αρχή δηλαδή της ανάπτυξης των κοινωνικών Μέσων και
της κουλτούρας που προτείνουν, φαίνεται να προσεγγίζει ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία την έννοια της ευθύνης των επιχειρήσεων και των οργανισµών.
Όπως υποστηρίζει ο Zadek, στο εισαγωγικό του σηµείωµα, σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις «θα πρέπει να κοιτάξουν πέρα από βραχυπρόθεσµες
οικονοµικές πρακτικές και να αντιµετωπίσουν τις ευρύτερες ευθύνες που τους αναλογούν. Προκειµένου να επιτευχθεί, όµως, αυτό η κοινωνική τους ευθύνη θα πρέπει να
ωριµάσει και να µην έγκειται πλέον στην ατοµική ηγεσία, αλλά σε συλλογική δράση
από κοινού µε κυβερνήσεις και κοινωνικούς φορείς501».
Ο Zadek χωρίζει λοιπόν την εταιρική υπευθυνότητα σε τρεις γενιές, υπογραµµίζοντας την εξελικτική και δυναµική κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθούν οι
επιχειρήσεις, απαντώντας στις προκλήσεις της εποχής και στην δυσπιστία των πολιτών. Σύµφωνα µε τη θεώρησή του, η πρώτη γενιά έγκειται στο ερώτηµα αν, «µπορούν οι επιχειρήσεις να είναι υπεύθυνες µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην απορροφούν,
αλλά να προσθέτουν εµπορική αξία στις επιχειρηµατικές τους δράσεις;»
Η εταιρική φιλανθρωπία και η υιοθέτηση πρακτικών κοινωνικής υπευθυνότητας για την ανάκτηση του αγοραστικού κοινού και την οικοδόµηση µιας καλύτερης
εταιρικής φήµης είναι οι συνήθεις παράµετροι του πιο πάνω ερωτήµατος, το οποίο
φαίνεται να απαντάται θετικά στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αρκετές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες κατάφεραν να ενισχύσουν το προφίλ τους και να αυξήσουν το καταναλωτικό τους κοινό ακολουθώντας κοινωνικές καµπάνιες.
Η δεύτερη γενιά βασίζεται στο ερώτηµα αν «οι υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι
πιο πιθανό να ευηµερήσουν µελλοντικά;» Πίσω από αυτό το ερώτηµα, τίθεται ένα
ακόµα, ίσως πιο ουσιαστικό. Οι επιχειρήσεις καλούνται να χρησιµοποιήσουν εργαλειακά την έννοια της ευθύνης προκειµένου να επιτύχουν βραχυπρόθεσµούς στόχους
ή να επενδύσουν κάνοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναπόσπαστο κοµµάτι
της εταιρικής τους κουλτούρας και στρατηγικής; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα
είναι διφορούµενη, καθώς η θετική ή η αρνητική έκβασή του εξαρτάται από την επιφανειακή ή ουσιαστική κοινωνική δράση της κάθε επιχείρησης.
500

Βλ. S, Zadek, «Third Generation Corporate Citizenship», The Foreign Policy Centre in Association
with Sustainability, 2001.
501
Ί.µ.
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Η τρίτη γενιά του Zadek καλείται να απαντήσει στο αν «η εταιρική ευθύνη θα
µπορέσει να παρέµβει ουσιαστικά σε µείζονα ζητήµατα της εποχής όπως η φτώχεια, ο
κοινωνικός αποκλεισµός, η περιβαλλοντική καταστροφή». Το ερώτηµα αυτό φέρνει,
µε άλλα λόγια, τις επιχειρήσεις µπροστά στην πραγµατική έννοια της ευθύνης. Πόσο
διατεθειµένες είναι να αλλάξουν τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων τους και να
παρέµβουν στη λειτουργική τους δοµή προκειµένου να συµβάλουν στην αντιµετώπιση µεγάλων κοινωνικών ζητηµάτων; Όπως εύστοχα διερωτάται ο Zadek, «σε ποιο
βαθµό, για παράδειγµα, η υπεύθυνη συµπεριφορά της Diageo, της µεγαλύτερης εταιρείας διανοµής αλκοολούχων ποτών θα συνεισφέρει στην ουσιαστική µείωση του αλκοολισµού και των συνεπειών του;»
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα είναι λίγο πιο πολύπλοκη από ότι στα
προηγούµενα. Για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων και κρίσεων, οι
µεµονωµένες πρωτοβουλίες κάποιων επιχειρήσεων δεν αρκούν. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια, διάλογος και συνέργειες ανάµεσα στην πολιτεία, τον επιχειρηµατικό
κόσµο, τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες.
Παρατηρώντας καλύτερα την πυραµίδα της κοινωνικής υπευθυνότητας που
προτείνει ο Zadek502 βλέπουµε στο πρώτο σκαλί µια µονοδιάστατη κατεύθυνση κοινωνικής προσφοράς µε αντάλλαγµα τη βραχυπρόθεσµη βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας και φήµης. Όσο ανεβαίνουµε, η καινοτοµία στην παραγωγή προϊόντων και τα
νέα µοντέλα επιχειρηµατικής διακυβέρνησης µε έµφαση στην αιεφορία γίνονται το
ζητούµενο των επιχειρήσεων. Στην κορυφή της πυραµίδας συναντάµε την ανάγκη για
διάλογο και συνεργασία µεταξύ πολλαπλών κοινωνικών µετόχων, στοιχεία που παραπέµπουν στη φιλοσοφία των κοινωνικών Μέσων.
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Από το S, Zadek, «Third Generation Corporate Citizenship», The Foreign Policy Centre in Association with Sustainability, 2001.
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Τρίτη γενιά Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και κοινωνικά Μέσα προτείνουν
τη συνεργασία και το διάλογο, την εµπλοκή των κοινωνικών µετόχων µε στόχο την
υπεύθυνη διαχείριση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Πώς διαµορφώνεται τελικά το νέο µοντέλο ευθύνης που προτείνουν τα κοινωνικά Μέσα και σε τι
διαφέρει από αυτό που ισχυρίζονται ότι εφαρµόζουν σήµερα οι οργανισµοί ενηµέρωσης;
5.5Κοινωνικά Μέσα: εθισµένα στο DNA της ευθύνης;
Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου σχετικά µε την κουλτούρα των κοινωνικών Μέσων και τις αξίες που αυτά
προτείνουν και εφαρµόζουν σε όλες τις εκφάνσεις τους, αν επιχειρούσαµε να σκιαγραφήσουµε τα κύρια χαρακτηριστικά τους αυτά θα ήταν τα εξής:
-

Συµµετοχή των κοινωνικών µετόχων

-

Συνεργασία

-

Λογοδοσία

-

Διαφάνεια

-

Ανεξαρτησία

-

Δηµόσιος διάλογος

-

Ελευθερία έκφρασης/ πολυφωνία

-

Καινοτοµία

-

Δηµιουργικότητα

-

Ποιότητα

-

Η κοινωνία και οι πολίτες στην καρδιά του ενδιαφέροντος

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το DNA των κοινωνικών Μέσων. Πρόκειται για
χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν αβίαστα και φυσικά και δηµιουργούν το νέο
πλαίσιο για την ευθύνη 2.0503. Από την άλλη πλευρά, αν ανατρέξουµε στις θεωρήσεις
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων παρατηρούµε ότι τα ζητούµενα είναι
ακριβώς οι παραπάνω παράµετροι.
Πόσο εύκολο είναι όµως οι σύγχρονοι οργανισµοί ενηµέρωσης να υπερβούν
τα στερεότυπα που ισχύουν και να αναδοµήσουν τη λειτουργία τους µε βάση τα πα503

Ο όρος παραπέµπει στο web 2.0.
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ραπάνω χαρακτηριστικά; Θα µπορέσουν άραγε να ισορροπήσουν τον επιχειρηµατικό
και κοινωνικό τους ρόλο ακουµπώντας στις έννοιες της καινοτοµίας, της διαφάνειας
και της συνεργασίας; Είναι διατεθειµένοι να σκεφτούν και να επαναπροσδιορίσουν το
επιχειρηµατικό τους µοντέλο;
Τα κοινωνικά Μέσα έκαναν την εµφάνισή τους σε µια εποχή κατά την οποία
οι έννοιες της ευθύνης και της λογοδοσίας ήταν ιδιαίτερα επίκαιρες και αποτελούσαν
µια κοινωνική επιταγή. Τα παραδοσιακά Μέσα ενηµέρωσης διέρχονται συνεχόµενη
κρίση οικονοµική και αξιοπιστίας. Στην αναζήτηση µιας διεξόδου πολλές είναι οι φορές που στρέφονται στην υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών, ξεχνώντας ή
διστάζοντας, όµως, να κάνουν την ουσιαστική µετάβαση. Αυτό που µένει είναι µια
επίφαση ευθύνης στους ίδιους αναξιόπιστους οργανισµούς.
Τα κοινωνικά Μέσα, κουβαλώντας στον πυρήνα της δοµής και της φιλοσοφίας τους στοιχεία που συγκροτούν ένα µοντέλο υπευθυνότητας, ικανό να απαντήσει
στις προκλήσεις και τα αιτήµατα της εποχής. Έρχονται όχι για να διαδεχθούν, αλλά
για να προτείνουν έναν νέο τρόπο λειτουργικής διαχείρισης, µια προσπάθεια µετάβασης στην εποχή της ευθύνης των Μέσων 2.0 Πόσο εφαρµόσιµο είναι, όµως, αυτό το
µοντέλο; Η Huffington Post, η δικτυακή εφηµερίδα της Arianna Huffington αποτελεί
ένα καλό παράδειγµα, µια αφετηρία για να διαπιστώσουµε πώς και αν τα κοινωνικά
Μέσα µπορούν να ανοίξουν τη συζήτηση για µια νέα προσέγγιση της κοινωνικής ευθύνης των Μέσων Ενηµέρωσης, µιας προσέγγισης που να βασίζεται στην τρίτη γενιά
της συνεργασίας.

5.5.1 Το παράδειγµα της Huffington Post
Όταν η Arianna Huffington παρουσίαζε το Μάιο του 2005 τη δικτυακή εφηµερίδα «Huffington Post», πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι «υποτίµησαν την ιδέα παροµοιάζοντάς την µε ένα δικτυακό πάρτι για τους καινούριους, φιλελεύθερους φίλους
της504». Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, σύµφωνα µε τον ιδρυτή της Graiglist,
Craig Newmark, «η Huffington Post αποτελεί µια επιτυχηµένη επανεφεύρεση της δηµοσιογραφίας, έναν πρωτοπόρο στη χρήση των Μέσων, παρέχοντας µια αποτελεσµα504

Βλ.B. Stelter, «Citizen Huff», The New York Times,
όπως αναρτήθηκε στο http://www.nytimes.com/2008/03/31/business/media/31huffington.html στις
31/03/2008. Ανακτήθηκε στις 02/04/2008.
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τική φωνή στην κοινωνία των πολιτών και προωθώντας τη νέα δικτυακή δηµοκρατία
που προέρχεται από κάτω (grassroots democracy)505». Παρόλο που η συγκεκριµένη
άποψη µπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολική και να εγείρει ερωτήµατα και αµφιβολίες οφείλουµε να δεχτούµε ότι η Huffington Post έστρεψε τη συζήτηση προς την
αναζήτηση της καινοτοµίας, της ευθύνης και της βιωσιµότητας των ενηµερωτικών
οργανισµών. Και παίρνοντάς την ως παράδειγµα, θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε αν αυτό το νέο λειτουργικό µοντέλο των φορέων ενηµέρωσης θα µπορούσε να
σταθεί ως η αφετηρία µιας ευρύτερης συζήτησης για το πώς τα κοινωνικά Μέσα µπορούν να προκαλέσουν τα παραδοσιακά να ξανασκεφτούν την έννοια της ευθύνης.
Huffington Post: δηµιουργικός διάλογος ανάµεσα σε παραδοσιακά και νέα
Μέσα
Η Huffington Post είναι µια φιλελεύθερη δικτυακή εφηµερίδα, η οποία ιδρύθηκε από την Arianna Huffington και τον Keneth Lerer. «Αποτελεί ένα πολύ ζωντανό
και δυναµικό µείγµα επίκαιρων ειδήσεων, γενικότερων ειδήσεων και ταυτόχρονου
σχολιασµού, γεγονός που σηµαίνει ότι ο καθένας µπορεί να βρει την πληροφορία που
χρειάζεται κα ταυτόχρονα να δει τι λέει και ο κόσµος για αυτή την είδηση»506, τονίζει
ο Roy Sekoff, ένας από τους ιδρυτικούς συντάκτες του εγχειρήµατος.
Η Huffington Post κατόρθωσε να συγκεντρώσει πάνω από 250 άτοµα που
προέρχονταν από διαφορετικούς ορίζοντες και µε διαφορετικό υπόβαθρο, προκειµένου να τροφοδοτούν µε περιεχόµενο ένα οµαδικό-συνεργατικό blog, το οποίο καλύπτει µια ευρεία γκάµα θεµάτων, από την πολιτική επικαιρότητα και τα Μέσα, µέχρι
αθλητικά, οικολογία και ψυχαγωγία. Από την Madeleine Albright στη Jamie Lee
Curtis και από την Arianna Huffington, στον Jeff Jarvis και τη Hillary Clinton, η
Huffington Post «επιζητά να γίνει µια κοινότητα, όχι απλά µια συλλογή συνδέσµων
(links), επιµελητής του διαδικτύου (internet curator), µε µια ξεκάθαρη πολιτική, ανακατεύοντας blog posts, ειδήσεις και συνδέσµους σε άλλες πηγές507». Πλάι στη συνεισφορά αυτών των ανθρώπων έρχεται ως προστιθέµενη αξία, αφενός η συνεισφορά

505

Το σχόλιο αυτό αναρτήθηκε στο http://www.iwantmedia.com/personoftheyear/08.html#comments
I Want Media για το σχολιασµό της ανακήρυξης της Arianna Huffington ως πρόσωπο των Μέσων για
το 2008 από το I Want Media. Ανακτήθηκε στις 02/02/2009.
506
Βλ. E. Heald, «Doing More with Less: Nailing the new media business model at the Huffington
Post», Editorsweblog, όπως δηµοσιεύτηκε στο
http://www.editorsweblog.org/analysis/2009/01/doing_more_with_less_nailing_the_new_med.php
στις 14/01/2009. Ανακτήθηκε στις 02/02/2009.
507
Βλ. B. Stelter, «Citizen Huff», The New York Times, όπως αναρτήθηκε στο
http://www.nytimes.com/2008/03/31/business/media/31huffington.html στις 31/03/2008. Ανακτήθηκε
στις 02/04/2008

237

του µόνιµου προσωπικού της δικτυακής εφηµερίδας- ανάµεσα στους οποίους ο πρώην πολιτικός δηµοσιογράφος της Washington Post, Thomas D. Edsall ή η Betsy
Morgan, πρώην γενική διευθύντρια του CBSNews.com και αφετέρου η συµµετοχή
των πολιτών, όπως για παράδειγµα µέσα από το πρόγραµµα «Off the bus».
Off the bus- Ναι στη σοφία των πολλών
Τον Ιούλιο του 2007, το ταξίδι του «λεωφορείου» της Huffington Post ξεκινά
σαν µια πειραµατική, αλλά ταυτόχρονα καινοτοµική µέθοδος, για την κάλυψη των
προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2008. Η ιδέα είναι βασισµένη εξαρχής στην έννοια
της συνεργασίας, αφού αποτέλεσε µια κοινή επιχείρηση τόσο της Huffington Post,
όσο και του newassignment.net του Jay Rosen, µιας ιστοσελίδας για τη δηµοσιογραφία των πολιτών. «Συµµετέχετε στην πολιτική, καλύπτοντας την καµπάνια» είναι το
µότο, το οποίο τελικά έπεισε και προσέλκυσε πάνω από 12.000 πολίτες σε αυτή τη
διαδροµή της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας.
Βασισµένο στη θεωρία της σοφίας των πολλών το Off the Bus αποδεικνύεται
ένα πείραµα µε ιδιαίτερα χρήσιµα αποτελέσµατα αφενός για το τι γνωρίζουµε ήδη για
το web 2.0 και τη συµµετοχική δηµοσιογραφία και αφετέρου για το πώς αυτή η γνώση µπορεί να επεκταθεί και να εµπλουτιστεί. Όπως δήλωνε τότε η Arianna Huffington, «σύµφωνα µε τον Surowiecki, ευφυΐα είναι η ανεξαρτησία, η αποκέντρωση και η
πολυφωνία. Οι πολίτες δηµοσιογράφοι που συµµετέχουν στο εγχείρηµα θα δρουν ανεξάρτητα, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο δικό τους πεδίο. Θα είναι αποκεντρωµένοι, διασκορπισµένοι σε όλη τη χώρα. Και θα εκφράζουν όσο το δυνατόν πιο
διαφορετικές απόψεις. Το µωσαϊκό των προσεγγίσεών τους θα προσθέσει ένα πολύµορφο πορτραίτο στην παραδοσιακή κάλυψη των υποψηφίων και της καµπάνιας
τους508».
Αυτό το πολύµορφο πορτρέτο γίνεται ιδιαίτερα εµφανές στο post της Mayhill
Fowler µε τίτλο «Obama: No surprise that hard-pressed Pensylvannians turn bitter509». Το «Bittergate», όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε και ονοµάστηκε, προκάλεσε
µια µιντιακή καταιγίδα καθώς τα σχόλια του Barack Obama για τους ψηφοφόρους
της εργατικής τάξης, δεν ήταν από τις πιο επιτυχηµένες δηµόσιες οµιλίες του. Η
Mayhill

Fowler,

υποστηρικτής

της

καµπάνιας

του

Obama

και

πολίτης-
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δηµοσιογράφος που συµµετείχε στο Off the Bus δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή
της και να προκαλέσει τον πολιτικό και δηµοσιογραφικό κόσµο να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτες.
Συνεργασία και συµµετοχή, τα Μέσα ως πλατφόρµα συνδιάλεξης και µοιράσµατος είναι το κλειδί για το πώς η Huffington Post αναµιγνύει επιτυχηµένα επαγγελµατίες δηµοσιογράφους και πολίτες σε µια διαδικασία συγκέντρωσης, διάδοσης
και σχολιασµού από κοινού των καθηµερινών ειδήσεων. Το αποτέλεσµα είναι περισσότερες και διαφορετικές πηγές, µεγαλύτερος χώρος για ξεχωριστές φωνές, µια
καινοτοµική και οξυδερκή δηµοσιογραφία από τη βάση προς τα πάνω, αληθινά νέα
από αληθινούς ανθρώπους.
Το Investigative Fund της Huffington Post: Προς την κατεύθυνση ενός
υπεύθυνου και βιώσιµου µοντέλου για τα Μέσα;
Εκτός από την προσπάθεια για τη γεφύρωση των καλύτερων σηµείων των παραδοσιακών και των νέων Μέσων, η Huffington Post προτείνει και καινούριους τρόπους για τη διαµόρφωση ενός βιώσιµου και ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού µοντέλου. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, το web 2.0 δεν αλλάζει απλώς το τοπίο της ενηµέρωσης. Αλλάζει την κοινωνία. Αλλάζει την οικονοµία510.
Και η αλλαγή στην οικονοµία είναι ακόµα πιο εµφανής σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή πωλούν περιεχόµενο, όπως είναι τα Μέσα Ενηµέρωσης. Οι πολίτες δεν
είναι πλέον διατεθειµένοι να πληρώνουν προκειµένου να έχουν πρόσβαση σε Μέσα
τα οποία δεν εµπιστεύονται. Συνεπώς, οι χρηµατοδότες και οι οικονοµικοί συνεργάτες δεν είναι και αυτοί µε τη σειρά τους διατεθειµένοι να επενδύσουν σε επιχειρήσεις
που δεν πωλούν. Μήπως ήρθε η στιγµή, λοιπόν, οι επιχειρήσεις των Μέσων να ξανασκεφτούν και να επαναπροσαρµόσουν τη λειτουργική τους δοµή;
Η Huffington Post εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός νέου τέτοιου µοντέλου
και πρόσφατα έκανε ένα τεράστιο βήµα προς αυτό µε την πρόταση και την εφαρµογή
της αξιοποίησης ενός κεφαλαίου, το οποίο θα προέρχεται από ιδρύµατα και άλλες
δηµόσιες προσφορές και θα ενισχύει την ερευνητική δηµοσιογραφία. Μπορεί άραγε
αυτό το κεφάλαιο να σώσει τη δηµοσιογραφία ή η κίνηση αυτή της Huffington Post
είναι σηµάδι παράδοσης στο κυνήγι ενός βιώσιµου µοντέλου για τη δηµοσιογραφία,
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αναρωτιέται ο Jeff Jarvis511. Με άλλα λόγια, η πρωτοβουλία αυτή θα επανεκκινήσει
την ποιοτική δηµοσιογραφία ή απλά θα προσφέρει µια οικονοµική διέξοδο;
Η οικονοµία των συνδέσµων
Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση αυτής της στρατηγικής απόφασης, θα ήταν
χρήσιµο να υπογραµµίσουµε ορισµένα στοιχεία σχετικά µε το επιχειρηµατικό µοντέλο της Huffington Post και πώς αυτό εξελίχθηκε µέσα στα χρόνια. Από την αρχή της
πορείας της η Huffington Post επιχείρησε να χτίσει τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία της επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στο ενδιαφέρον περιεχόµενο.
Όσο ανέβαινε η επισκεψιµότητα, τόσο αυξάνονταν τα έσοδα από διαφηµιστές, στην
αρχή, και στη συνέχεια από χρηµατοδότες. Όπως υποστηρίζει ο Roy Sekoff, «η οικονοµία πλέον βασίζεται στους συνδέσµους. Δεν πληρώνεσαι πλέον σε δολάρια για το
κάθε κοµµάτι που γράφεις, αλλά σε επισκεψιµότητα512».Πόσο διφορούµενο είναι όµως αυτό το µοντέλο; Μπορεί η αντιστοίχιση των κοινωνικών Μέσων σε έσοδα να
σκοτώσει την κοινωνική τους αποστολή; Το ελεύθερα διακινούµενο περιεχόµενο και
οι απλήρωτοι δηµοσιογράφοι απειλούν ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µοντέλο;
Και η Huffington Post έχει δεχτεί κριτικές για το γεγονός ότι δεν πληρώνει τους
bloggers της. Η Arianna Huffington υποστηρίζει, «Η Huffington Post πληρώνει τους
αρχισυντάκτες και τους δηµοσιογράφους. Δεν πληρώνουµε για άρθρα γνώµης αλλά
οι bloggers δεν έχουν προθεσµίες και υποχρεώσεις. Συνεισφέρουν όποτε το θέλουν
και όσο συχνά ή όχι επιθυµούν513». Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε πολλά παραδοσιακά έντυπα, αφού άνθρωποι που αρθρογραφούν σποραδικά και δεν ανήκουν στο ανθρώπινο δυναµικό του εντύπου, συνήθως δεν πληρώνονται για αυτό.
Είναι λοιπόν η Huffington Post µια βιώσιµη επιχείρηση; Σήµερα, η Huffington
Post βρίσκεται στη 15η θέση στη λίστα µε τα πιο δηµοφιλή ειδησεογραφικά sites µε
8.9 εκατοµµύρια µοναδικούς χρήστες το µήνα, ένα εκατοµµύριο και πλέον σχόλια
από αναγνώστες το µήνα και συνολική αξία που ξεπερνά τα ενενήντα εκατοµµύρια
δολάρια. Στην ερώτηση που τέθηκε λοιπόν µπορούµε να απαντήσουµε θετικά. Η ε-
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πένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ποιοτικό περιεχόµενο και στη συµµετοχή φαίνεται να είναι το µοντέλο το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει βιωσιµότητα, ακόµα και
κερδοφορία. Μπορεί η Huffington Post να ανέβασε την αναγνωσιµότητά της κατά τη
διάρκεια των Προεδρικών εκλογών, εκµεταλλευόµενη όπως κάποιοι σχολίασαν, τις
επαφές της ιδιοκτήτριάς της µε τον υποψήφιο Obama, όµως παρ’ όλα αυτά κατόρθωσε να διατηρήσει αυτό το προβάδισµά, να το ενισχύσει και να αποδείξει ότι υπάρχει καινοτόµο επιχειρηµατικό µοντέλο για τα Μέσα σήµερα.
Μια νέα τοποθέτηση για την ερευνητική δηµοσιογραφία, µια νέα τοποθέτηση για τη δηµόσια χρηµατοδότηση των Μέσων.
Όµως η Huffington Post προχώρησε ένα βήµα πιο πέρα. Τον Μάρτιο του 2009
ανακοινώνει ένα ποσό χρηµατοδότησης µε αφετηρία τα 1.75 εκατοµµύρια δολάρια
για την ενίσχυση της ερευνητικής δηµοσιογραφίας. Οι δηµοσιογράφοι θα πληρώνονται για να ερευνούν και να καλύπτουν ιστορίες για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα,
την οικονοµία. Και θα ενθαρρύνονται να αναπαράγουν το περιεχόµενο συνεχώς προκειµένου να έχει τη µέγιστη δυνατή προβολή και όχι µόνο στην Huffington Post, αλλά και σε άλλα δίκτυα ενηµέρωσης.
Άλλη µια πλατφόρµα συνεργασίας ανάµεσα στη Huffington Post και πολλαπλούς δωρητές, οι οποίοι επιθυµούν από κοινού να δώσουν µια νέα πνοή στη χρηµατοδότηση και τη δηµόσια ενίσχυση των Μέσων και παράλληλα να αποτελέσουν το
σηµείο έµπνευσης και για άλλους να κάνουν το ίδιο. Όπως υπογραµµίζει ο Jeff Jarvis,
«Με αυτόν τον τρόπο η χορηγία και η δηµόσια χρηµατοδότηση θα εισέλθουν στο νέο
οικοσύστηµα της δηµοσιογραφίας: όχι µε το να αγοράζουν ή να επηρεάζουν εφηµερίδες αλλά µε το να ενισχύουν την έρευνα και άλλες πτυχές της δηµοσιογραφικής πρακτικής514», ενώ η Arianna Huffington προσθέτει «Σε δύο από τα σηµαντικότερα γεγονότα της εποχής µας, στον πόλεµο του Ιράκ και στην οικονοµική κατάρρευση, η ερευνητική δηµοσιογραφία δεν κατάφερε να εκπληρώσει την αποστολή της. Όλοι έχουµε σηµαντικό µερίδιο ευθύνης όχι µόνο να διατηρήσουµε τις αρχές της ερευνητικής δηµοσιογραφίας, αλλά να την κάνουµε καλύτερη515».
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Σε µια εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παραδοσιακά Μέσα δυσκολεύονται να διατηρήσουν το κοινό τους και που ακόµα και η χρηµατοδότηση των δηµόσιων ραδιοτηλεοράσεων βρίσκεται υπό αµφισβήτηση, η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει τη
συζήτηση για το πώς τα Μέσα θα βρουν καινοτοµικούς και βιώσιµους τρόπους κερδοφορίας. Επενδύοντας στο περιεχόµενο και στη δηµοσιογραφική προσέγγιση θεµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική και πολιτική διαφάνεια και υπευθυνότητα, οι
ειδήσεις µπορεί να γίνουν µια µοναδική προστιθέµενη αξία που ξεχωρίζει στο σύνολο
της πληροφόρησης που λαµβάνουµε σήµερα. Σε καµία περίπτωση δεν ισχυριζόµαστε
ότι το µοντέλο αυτό αποτελεί πανάκεια ή ότι δεν µπορεί να εγείρει κριτικές για το
πώς οι χορηγοί-χρηµατοδότες µπορούν να επηρεάσουν την κάλυψη της εκάστοτε ιστορίας. Όπως όµως εύστοχα παρατηρεί και πάλι ο Jeff Jarvis «η δηµοσιογραφία θα
προσελκύει χρήµατα κατευθείαν από τους αναγνώστες, όχι µέσω συνδροµών και µικροπληρωµών, αλλά από τη γενναιόδωρη συνεισφορά λίγων που ενισχύουν προσπάθειες που ευεργετούν πολλούς. Αυτός είναι και ο υπ’αριθµόν ένας κανόνας πίσω από
τη λειτουργία της Wikipedia: ποσοστό των αναγνωστών της, είναι και αυτοί που την
τροφοδοτούν µε περιεχόµενο για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτός είναι ο τρόπος µε
τον οποίο χρηµατοδοτείται σήµερα η αµερικανική δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Δεν
µπορώ να φανταστώ ένα κοινό διατεθειµένο να πληρώσει για να αγοράσει τις αποτυχίες των παλιών Μέσων. Δεν θέλω να ενισχύω πλέον αποτυχηµένες εφηµερίδες, ούτε
τα χρήµατα από τη φορολογία που πληρώνω να πηγαίνει σε χρεωκοπηµένες τράπεζες.
Αλλά σίγουρα µπορώ να φανταστώ αναγνώστες να συνεισφέρουν προκειµένου να
διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση παρακολουθείται και ελέγχεται516».
Huffington Post: προς µια αλλαγή παραδείγµατος;
Όταν η Arianna Huffington παρουσίαζε, το Μάιο του 2005, τη δικτυακή εφηµερίδα «Huffington Post», πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι «υποτίµησαν την ιδέα παροµοιάζοντάς την µε ένα δικτυακό πάρτι για τους καινούριους, φιλελεύθερους φίλους
της517». To 2008, η Arianna Huffington ψηφίζεται ως το πρόσωπο των Μέσων από το
I Want Media, ένας blogger της γίνεται δεκτός στο Λευκό Οίκο, ο Barack Obama και
η Hillary Clinton «µπλογκάρουν» στην ιστοσελίδα της, η οποία σήµερα ανταγωνίζε-
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ται την Washington Post σε αναγνωσιµότητα518. Ορισµένοι µπορεί να αναρωτηθούν
γιατί η Huffington Post θεωρείται πιο επιτυχηµένο µοντέλο από αυτό του
OhmyNews. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι πιο επιτυχηµένο. Απλά προσθέτει νέες
οπτικές και προεκτάσεις για το πώς νέα και παραδοσιακά Μέσα µπορούν να συνεργαστούν. Εισάγει καινούρια στοιχεία όπως η έννοια του δηµοσιογράφου-επιµελητή
και η διάδοση του ποιοτικού περιεχοµένου όχι µόνο µέσω της δικιάς της ιστοσελίδας,
αλλά σε διαφορετικές πηγές. Και τέλος, δείχνει να ενσωµατώνει µε φυσικότητα όλα
τα στοιχεία που συνθέτουν την ευθύνη 2.0.
Είναι λοιπόν η Huffington Post ο Μεσσίας που θα σώσει τα Μέσα; Σίγουρα όχι.
Αλλά σίγουρα έχει ανοίξει το δρόµο προς τη χρήση του web 2.0 όχι µόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως κοινωνικός καταλύτης στην αλλαγή της οργανωτικής, λειτουργικής και πολιτιστικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων των Μέσων. Στο λειτουργικό της µοντέλο εντοπίζουµε στοιχεία του καινούριου DNA της ευθύνης των
Μέσων. Στην συνεργατική της πλατφόρµα όλοι είµαστε Μέσα και όλοι είµαστε κοινωνικοί µέτοχοι που συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με ανοιχτό
πνεύµα, διαφάνεια, ακολουθώντας την ηθική των συνδέσµων (ethos link) και λειτουργώντας ως επιµελητής συνθέτοντας το πλήθος των πληροφοριών, η Huffington
Post εµπνέει και µας θέτει µπροστά σε ανοιχτά ζητήµατα. Τι σηµαίνει λοιπόν ευθύνη
για τα Μέσα; Τι σηµαίνει ευθύνη για τον καθένα από εµάς, τώρα που όλοι είµαστε τα
Μέσα;
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Από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων στην Ευθύνη 2.0:
Τα ζητούµενα της κοινωνικής ευθύνης των
Μέσων
Διαφάνεια και σωστή
διαχείριση των εργασιακών σχέσεων.
Οικονοµική διαφάνεια
και βιωσιµότητα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
των Μέσων (όπως εφαρµόζεται)
Οργανωτικό µοντέλο: αυστηρές ιεραρχίες, πολλά ζητήµατα
εργασιακή φύσης παραµένουν
ανοιχτά
Επιχειρηµατικό Μοντέλο: διαφήµιση, οικονοµική αδιαφάνεια

Η δηµοσιογραφία ως διάλογος. Ανάδειξη θεµάτων
που πραγµατικά αφορούν
στους πολίτες.

Η παραγωγή και διανοµή της
πληροφορίας, η διαµόρφωση
της ατζέντας γίνεται από τους
ειδήµονες.

Ποιοτικό και αξιόπιστο
περιεχόµενο.

Μη ποιοτικό περιεχόµενο. Δεν
υπάρχει δυνατότητα επιλογής,
συγκεκριµένα προγράµµατα
σε συγκεκριµένες ώρες.

Διαφάνεια στην παραγωγή της πληροφορίας. Αντικειµενικότητα.

Απόκρυψη των πηγών. Περιορισµένες οι δυνατότητες σύγκρισης των πηγών.

Ανεξαρτησία, ελευθερία
της έκφρασης

Η ανεξαρτησία πολλές φορές
συγκρούεται µε πολιτικές και
οικονοµικές σκοπιµότητες.
Συνήθως δεν ασκείται επαρκής
έλεγχος
Παρ’ όλα τα παραπάνω, ισχυρίζονται ότι ακολουθούν την
πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οργανώνοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

Λογοδοσία
Συµµετοχή των κοινωνικών µετόχων, καινοτοµία, δηµιουργικότητα.

Κοινωνικά Μέσα: Ευθύνη 2.0
Οργανωτικό µοντέλο: ευέλικτα
σχήµατα
Επιχειρηµατικό Μοντέλο: επένδυση στο ποιοτικό περιεχόµενο και απευθείας χρηµατοδότησή του
Η παραγωγή και διανοµή της
πληροφορίας, η διαµόρφωση
της ατζέντας γίνεται από ειδήµονες σε συνεργασία µε τους
πολίτες και σε συνεχή διάλογο
Διαµόρφωση της προσωπικής
ποιότητας. Η έννοια του επιµελητή και η λογική των links
που σου επιτρέπουν να ελέγχεις
την αξιοπιστία της πληροφορίας.
Διαφάνεια στην παραγωγή της
πληροφορίας µέσω των links.
Η διαφάνεια είναι η νέα αντικειµενικότητα.
Ανεξαρτησία και πολυφωνία
µε τη συνεισφορά των πολλών
Ανοιχτά σε άµεση κριτική.
Συµµετοχή των κοινωνικών
µετόχων, καινοτοµία, δηµιουργικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιάσουµε και θα αναλύσουµε τα συµπεράσµατα της πρωτογενούς έρευνας που πλαισιώνει την παρούσα µελέτη. Αφού
περιγράψαµε το προτεινόµενο λειτουργικό µοντέλο για τα σύγχρονα Μέσα Ενηµέρωσης που βασίζεται στην έννοια της ευθύνης και δώσαµε το θεωρητικό και κοινωνικό
πλαίσιο, εµπλουτίσαµε την ερευνητική µας υπόθεση µε την παράθεση παραδειγµατικών περιπτώσεων που ελέγχουν τις παραδοχές και τα ερωτήµατά µας519. Προκειµένου να συµπληρώσουµε τη µελέτη µας εκπονήθηκε πρωτογενής έρευνα µε στόχο την
καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων εκπροσώπων των εµπλεκόµενων στον
τοµέα των Μέσων στην Ελλάδα.
6.1 Το προφίλ της έρευνας. Μεθοδολογία, Επιλογή Δείγµατος, Χρονική Περίοδος
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008, µε τριάντα δύο ατοµικές
συνεντεύξεις βασισµένες σε ηµιδοµηµένο οδηγό συζήτησης. Είναι χωρισµένη σε
τρεις µεγάλες ενότητες. Η πρώτη εστιάζει, κυρίως, σε θέµατα εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας, στην επιχειρηµατική διάσταση των σύγχρονων Μέσων και την ισορροπία
ανάµεσα στη βιωσιµότητα και στη δεοντολογία, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση
των ισχυόντων ρυθµιστικών εργαλείων.
Η δεύτερη ενότητα αφορά στη στάση των ερωτώµενων απέναντι στην έννοια
και την εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οργανισµούς ενηµέρωσης, ενώ η τρίτη αφορά στην περιγραφή της σχέσης παραδοσιακών και νέων Μέσων,
καθώς και τις αντιλήψεις των Ελλήνων επαγγελµατιών απέναντι σε αυτά.
Παράλληλα, διερευνάται αν και υπό ποιες προϋποθέσεις τα κοινωνικά Μέσα
µπορούν να προτείνουν ένα νέο µοντέλο δηµοσιογραφικής λειτουργίας και συµπεριφοράς µε βάση τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία τους, όπως αυτά περιγράφτηκαν ήδη σε προηγούµενη ενότητα της µελέτης520.
Στη συγκεκριµένη έρευνα ακολουθούµε τη µεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, κυρίως, γιατί µας ενδιαφέρει να προσεγγίσουµε ερµηνευτικά τα ερευνητικά µας
ερωτήµατα. Επιπλέον, η ποιοτική µεθοδολογική προσέγγιση µας δίνει τη δυνατότητα

519
520

Βλ. Εισαγωγή, σελ. 14.
Βλ. Κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας έρευνας.
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να υιοθετήσουµε πιο «ανοικτές» και ευέλικτες τεχνικές προκειµένου να ερευνήσουµε,
αλλά και να κατανοήσουµε σε µεγαλύτερο βάθος τα ευρήµατα µας και το συσχετισµό τους µε το κοινωνικό πλαίσιο, εντάσσοντας όλη την έρευνα σε µια διαδικασία
διαλόγου και αναστοχασµού.
Επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνική των ατοµικών συνεντεύξεων521, γιατί στόχος µας είναι να διερευνήσουµε σε βάθος τις αντιλήψεις των επαγγελµατιών του χώρου για την ευθύνη των σύγχρονων οργανισµών ενηµέρωσης και να
καταγράψουµε τις τάσεις που διαµορφώνονται σήµερα στο πεδίο των Μέσων στην
Ελλάδα.
Πώς διαγράφεται η εικόνα του πεδίου των Μέσων σήµερα στην Ελλάδα; Διέρχονται τα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης κρίση; Και αν ναι, γιατί; Πόσο επιτυχηµένο
είναι το ελεγκτικό µοντέλο; Πώς ισορροπούν κέρδη και δεοντολογία; Υπάρχει ανάγκη για επαναπροσδιορισµό του λειτουργικού και ρυθµιστικού τους µοντέλου; Πώς
αντιλαµβάνονται την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Πώς πιστεύουν ότι
εφαρµόζεται στα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης; Θα µπορούσε να αποτελέσει η εφαρµογή της ΕΚΕ βήµα προς την ανάκτηση της αξιοπιστίας τους; Και αν ναι, υπό ποιες
προϋποθέσεις; Πώς στέκονται απέναντι στα κοινωνικά Μέσα; Διακρίνουν στοιχεία
που θα µπορούσαν να ανοίξουν τη συζήτηση για την έννοια της ευθύνης στα παραδοσιακά; Ποια είναι η διαβάθµιση των αντιλήψεων και ποιες τάσεις επικρατούν;
Αυτά είναι τα κύρια ερωτήµατα, τα οποία τίθενται ως παράµετροι ελέγχου
στην πρωτογενή µας έρευνα. Πιο αναλυτικά, οι βασικοί άξονες των ερευνητικών ερωτηµάτων µας είναι οι εξής522:
-

Τα τελευταία χρόνια ελληνικές και διεθνείς έρευνες καταγράφουν τη µειωµένη εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα Μέσα. Ποια είναι η δική σας εκτίµηση για την εικόνα των Μέσων σήµερα;

-

Πρόσφατα, τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας µας έγιναν µέλη του ΣΕΒ τονίζοντας την επιχειρηµατική τους διάσταση. Τα Μέσα είναι όπως κάθε άλλη επιχείρηση; Πώς σχολιάζετε το παραπάνω;
- Όπως είναι γνωστό, προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι τα Μέσα λειτουργούν
µέσα σε αποδεκτά όρια υπάρχουν συγκεκριµένα ρυθµιστικά «εργαλεία», που
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«Ο όρος ποιοτική συνέντευξη αναφέρεται συνήθως στις σε βάθος συνεντεύξεις, στις ηµιδοµηµένες ή
χαλαρά δοµηµένες µορφές συνέντευξης. Ο Burgess τις αποκαλεί συζητήσεις µε κάποιο σκοπό». Βλ. J.
Mason, Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας, (µετάφραση Ε. Δηµητρίου), Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα,
2003, σελ. 83.
522
Αναλυτικά, ο σχεδιασµός της έρευνας και ο οδηγός συζήτησης παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι.
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στην περίπτωση της Ελλάδας είναι οι νόµοι για τα ΜΜΕ, το ΕΣΡ και οι κανόνες δεοντολογίας. Ποια είναι η δική σας εικόνα για τους νόµους, το ρόλο του
ΕΣΡ και τη δεοντολογία; Σε τι έχουν βοηθήσει στη λειτουργία των ΜΜΕ και
τι προβλήµατα διαπιστώνετε;
-

Τα Μέσα είναι και αυτά επιχειρήσεις που πρέπει να ζήσουν και να είναι βιώσιµες. Συχνά αυτή είναι και η απάντηση στη συζήτηση γιατί έχουµε τις εκποµπές και τις εφηµερίδες που έχουµε, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε το αίτηµα του κόσµου για κάτι διαφορετικό, αλλά και µε τις προσδοκίες ορισµένων
δηµοσιογράφων. Τελικά, πιστεύετε ότι η επίτευξη της επιχειρηµατικής ανάπτυξης, η βιωσιµότητα και η κερδοφορία, µπορεί να συνυπάρξει µε την εφαρµογή της δεοντολογίας. Ποια διλήµµατα προκύπτουν από τη συνύπαρξη δεοντολογίας και κέρδους- βιωσιµότητας;

-

Επηρεάζουν τα κοινωνικά Μέσα τα παραδοσιακά; Αν ναι, τι έχετε παρατηρήσει;

-

Ποιοι περιορισµοί ή προβλήµατα προκύπτουν από αυτή την διακίνηση πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό από πολίτες, οµάδες, κοινότητες;

-

Οι bloggers που έχουν τη µεγαλύτερη απήχηση είναι εκείνοι που εκφράζουν
ανεξάρτητες γνώµες και απόψεις για θέµατα που γνωρίζουν καλά. Θα µπορούσε ο blogger να αποτελέσει νέο παράδειγµα για τη δηµοσιογραφία; Αν ναι,
υπό ποιες προϋποθέσεις; Αν όχι, γιατί;

-

Πολλά Μέσα, όπως για παράδειγµα ο ΣΚΑΙ ή η ΕΡΤ εφαρµόζουν την ΕΚΕ
και µερικά από αυτά εκδίδουν και κοινωνικούς απολογισµούς. Πώς σχολιάζετε αυτό το άνοιγµα; Πιστεύετε ότι η υιοθέτησή του ως εναλλακτικού συστήµατος δηµοσιογραφικής δεοντολογίας θα µπορέσει να απαντήσει στην ανάγκη των πολιτών για αξιόπιστα Μέσα Ενηµέρωσης;
Η έρευνα αφορά, κυρίως, στον Τύπο και στην τηλεόραση, ενώ λαµβάνουµε

υπόψη µας ότι στον παγκόσµιο ιστό και µε δεδοµένο ότι τα blogs και τα υπόλοιπα
κοινωνικά Μέσα αναπτύσσονται καθηµερινά µε ταχείς ρυθµούς, είναι φυσιολογικό
να συναντά κανείς περιεχόµενο και συµπεριφορές, οι οποίες δεν είναι «υπεύθυνες».
Στόχος της έρευνας δεν είναι να σχολιάσει το περιεχόµενο, αλλά να αναδείξει την
κουλτούρα και το πλαίσιο πάνω στο οποίο χτίζεται η νέα συµµετοχική πλατφόρµα
των κοινωνικών Μέσων.
Με βάση συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που εµείς ορίζουµε ως παραµέτρους
της ευθύνης και προέρχονται τόσο από την κλασική δεοντολογία των Μέσων, όσο και
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από θεωρίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των οργανισµών ενηµέρωσης αλλά και
χαρακτηριστικά των κοινωνικών Μέσων προσπαθούµε να διερευνήσουµε κατά πόσο
αυτές οι παράµετροι συναντούν ή όχι τις προσδοκίες των Ελλήνων επαγγελµατιών
για ένα καινούριο λειτουργικό και ρυθµιστικό µοντέλο.
Οι παράµετροι της ευθύνης όπως ορίζονται στην έρευνα είναι οι εξής:
• Η κοινωνία στο κέντρο
•

Συµµετοχή

•

Συνεργασία

•

Πολυφωνία

•

Δηµόσια λογοδοσία

•

Διαφάνεια

•

Προσβασιµότητα

•

Δυνατότητα επιλογής περιεχοµένου και διαµόρφωσης προσωπικής «ποιότητας»

•

Ανεξαρτησία

•

Ενδυνάµωση διαλόγου/ δηµοκρατίας

•

Δηµιουργικότητα/ καινοτοµία

•

Ελευθερία έκφρασης

Οι παράµετροι που επιλέχθηκαν αφορούν, κυρίως, στον κοινωνικό ρόλο των
Μέσων, στην εταιρική τους φιλοσοφία., στην ανάγκη ελέγχου και δηµόσιας λογοδοσίας και λιγότερο στην οργανωσιακή τους δοµή, που περιλαµβάνει εργασιακές συνθήκες κ.ά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η ευθύνη δεν ξεκινά από την εσωτερική οργάνωση και δοµή του κάθε οργανισµού. Παρ’ όλα αυτά, επειδή ειδικά στα Μέσα Ενηµέρωσης, και ιδιαίτερα στα Ελληνικά, η συζήτηση για αλλαγή του οργανωτικού παραδείγµατος φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και εξαρτάται και από ένα ευρύ φάσµα παραγόντων, επιλέγουµε να δώσουµε έµφαση στις παραπάνω παραµέτρους.
Η επιλογή της χρονικής περιόδου διεξαγωγής της έρευνας επιλέχθηκε, κυρίως,
µε βάση ότι τον Ιούνιο του 2008 δεν υπήρχε ιδιαίτερη πολιτική ή κοινωνική συγκυρία, η οποία θα ήταν σε θέση να επηρεάσει τις απόψεις των ερωτώµενων. Το δείγµα
των συµµετεχόντων στις ατοµικές συνεντεύξεις διαµορφώνεται ως εξής:
- Είκοσι ένας δηµοσιογράφοι από τους οποίους οι δεκατρείς εργάζονται σε έντυπα Μέσα Ενηµέρωσης, τέσσερεις στην τηλεόραση, τρεις στο ραδιόφωνο,
ένας σε δικτυακό Μέσο Ενηµέρωσης και ένας σε διεθνές ενηµερωτικό οργανισµό. Επιπλέον, ένας από αυτούς εργάζεται και στο ραδιόφωνο και στην τηλεό248

ραση, δύο σε έντυπο και τηλεόραση, ένας σε κλαδικό περιοδικό και τέσσερεις
σε free press. Τρεις από αυτούς εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, δύο
ανήκουν στο δυναµικό της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και ένας σε δηµοτική επιχείρηση Μέσου. Από τους συµµετέχοντες ένας είναι δηµοσιογράφος και ταυτόχρονα εκδότης δικού του Μέσου, ενώ πέντε βρίσκονται σε θέσεις διευθυντή
σύνταξης ή αρχισυντάκτη. Τέλος, ένας είναι και στέλεχος της Διοίκησης του
Μέσου στο οποίο εργάζεται.
- ένας σκιτσογράφος, µέλος της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ)
- ένας Γενικός Διευθυντής Μέσου Ενηµέρωσης
- ένας Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου Μέσου
- δύο δηµοσιογράφοι που εργάζονται σε Γραφείο Τύπου
- δύο σύµβουλοι επικοινωνίας, ο ένας µε ειδίκευση στο χώρο των Μέσων
- µία καθηγήτρια σε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα και νοµικός των ΜΜΕ
- τρεις bloggers
Η αναλογία ανδρών γυναικών είναι επτά γυναίκες και 25 άνδρες, ενώ το ηλικιακό εύρος των συµµετεχόντων στην έρευνα κυµαίνεται από 25- 55 ετών, µε την ηλικία 35-50 να κυριαρχεί.
Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί όλο το εύρος των Μέσων Ενηµέρωσης, µε σαφές προβάδισµα στη τηλεόραση και στον Τύπο,
αλλά και των ηλικιών, των θέσεων και της εµπειρίας στο χώρο της δηµοσιογραφίας.
Συνειδητά, ανάµεσα στους δηµοσιογράφους επιλέξαµε τη συµµετοχή των συµβούλων
επικοινωνίας, προκειµένου να µας δώσουν µια πιο εµπεριστατωµένη άποψη για τη
σχέση των Μέσων µε την αγορά, όπως επίσης και τη συµµετοχή της νοµικού µε στόχο µια ενδελεχή ανάλυση της νοµικής ορθότητας των ρυθµιστικών κανόνων δεοντολογίας και των νόµων που διέπουν τη λειτουργία των ελληνικών Μέσων Ενηµέρωσης.
Τέλος, συνειδητή είναι και η επιλογή της συµµετοχής στην έρευνα εκπροσώπων των νέων συµµετοχικών Μέσων. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµάνουµε
ότι µέρος των «παραδοσιακών» δηµοσιογράφων που συµµετέχουν στις συνεντεύξεις
διατηρούν δικά τους blogs. Η συµµετοχή bloggers στην παρούσα έρευνα έγινε µε
στόχο να εµπλουτίσουµε τα συµπεράσµατά µας, αφενός για τη σχέση παραδοσιακής
και νέας συµµετοχικής δηµοσιογραφίας και αφετέρου για το νέο λειτουργικό µοντέλο
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ευθύνης των οργανισµών ενηµέρωσης που επιθυµούµε να διερευνήσουµε και να αναλύσουµε.
6.2 Το πλαίσιο της έρευνας: έρευνες στο πεδίο των Μέσων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό
Οι έρευνες στο πεδίο των Μέσων, οι οποίες καταγράφουν τις αντιλήψεις και
τις στάσεις των επαγγελµατιών του χώρου στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισµένες.
Οι περισσότερες εστιάζουν στην οπτική της κοινής γνώµης για το δηµοσιογραφικό
επάγγελµα και την ποιότητα της ενηµέρωσης.
Συγκεκριµένα, µπορούµε να αναφέρουµε την έρευνα της VPRC που πραγµατοποιείται τον Νοέµβριο του 2005, µε θέµα Ο βαθµός της εµπιστοσύνης των πολιτών
στα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης523 ή την παλαιότερη έρευνα της ίδιας εταιρείας µε
θέµα Οι τηλεοπτικές ειδήσεις και η ελληνική κοινή γνώµη524, όπως επίσης την έρευνα
και πάλι από τη VPRC Στάσεις και αντιλήψεις των πολιτών για την τηλεοπτική ενηµέρωση στην Ελλάδα, που έχει διεξαχθεί το Δεκέµβριο του 2004525.
Στο ίδιο µήκος κύµατος και µε έµφαση στη στάση των πολιτών κινούνται πιο
πρόσφατες έρευνες. Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε από τη VPRC για λογαριασµό της
εφηµερίδας Καθηµερινή τον Απρίλιο του 2007526. Πραγµατεύεται την ποιότητα της
τηλεοπτικής ενηµέρωσης και την εικόνα των δηµοσιογράφων. Η δεύτερη πραγµατοποιήθηκε από την Public Issue για λογαριασµό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών
Μέσων (ΙΟΜ), το Μάρτιο του 2008, µε θέµα Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα527.
Τέλος, τον Απρίλιο του 2008, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία µε
την εταιρεία ερευνών Focus παρουσιάζει έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση της σχέσης

523

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 958 ατόµων στο σύνολο της χώρας µε τη µεθοδολογία της
τηλεφωνικής συνέντευξης.
524
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Δεκέµβριο του 2000 σε δείγµα 800 ατόµων µε τη µεθοδολογία της
face to face συνέντευξης.
525
Πρόκειται για ποσοτική τηλεφωνική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 603 ατόµων σε όλη
τη χώρα.
526
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2007 σε δείγµα 603 ατόµων µε τη µέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης.
527
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο, στα νοικοκυριά των ερωτώµενων και χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, σε δείγµα 2.995 ατόµων, ηλικίας 15 ετών και άνω. Η
περίοδος διεξαγωγής ήταν 05/05-13/06/2007.
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του Έλληνα µε τα Μέσα528, και σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο βγάζει
στη δηµοσιότητα την πρώτη έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων529. Η ίδια έρευνα πραγµατοποιήθηκε και το 2009.
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όλες οι έρευνες που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι ποσοτικές, ενώ το δείγµα αποτελούν Έλληνες πολίτες όλων των
επαγγελµάτων και όχι στενά του χώρου της δηµοσιογραφίας ή της επικοινωνίας.
Όσον αφορά στις έρευνες που απευθύνονται στους ίδιους τους επαγγελµατίες
των Μέσων και πάλι τα στοιχεία είναι περιορισµένα και περισσότερο ποσοτικά, παρά
ποιοτικά. Η VPRC το 1998, το 2002 και το 2005 παρουσιάζει µια σειρά ερευνών που
στόχο έχουν να σκιαγραφήσουν τη δοµή του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος στην
Ελλάδα530 εστιάζοντας, κυρίως, σε θέµατα όπως οι εργασιακές σχέσεις ή το ποσοστό
αντρών και γυναικών στο επαγγελµατικό πεδίο των Μέσων.
Στο κοµµάτι που σχετίζεται µε την ελληνική µπλογκόσφαιρα και την ανάδυση
της δηµοσιογραφίας των πολιτών σε σηµαντικό παίκτη του µιντιακού περιβάλλοντος,
τρεις είναι οι έρευνες που ξεχωρίζουν και στις οποίες ήδη αναφερθήκαµε531. Η πρώτη
αφορά στο προφίλ του Έλληνα blogger και δηµοσιεύεται την άνοιξη του 2008 από το
µεταπτυχιακό φοιτητή του Παντείου Πανεπιστηµίου Ζαφείρη Καραµπάση, υπό την
επίβλεψη του καθηγητή Αλέξανδρου Ξενάκη και την εποπτεία του καθηγητή Κωνσταντίνου Κοσκινά και του δρα Γιώργου Βαρδάγγαλου. Η δεύτερη, πραγµατοποιείται το καλοκαίρι του 2008 από τη VPRC και το Monthly Review και διερευνά το πολιτικό προφίλ των Ελλήνων που συµµετέχουν ενεργά στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης.
Η τρίτη πραγµατοποιείται πάλι το 2008 από το sync.gr και καταγράφει και πάλι το
προφίλ της ελληνικής µπλογκόσφαιρας532. Όµως, και αυτές οι έρευνες είναι, κυρίως,
ποσοτικές, ενώ οι συµµετέχοντες προέρχονται από όλα τα επαγγελµατικά και κοινωνικά πεδία, χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση στο χώρο των Μέσων και χωρίς να διερευνούνται ιδιαίτερα παράµετροι που σχετίζονται µε την ευθύνη των δηµοσιογραφικών
οργανισµών.

528

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Ανοικτό Φόρουµ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ µε τίτλο «ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδη και εξουσία», τον Απρίλιο του 2008 και είναι διαθέσιµη στο www.instofcom.gr
529
Τα συνοπτικά ευρήµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στο www.instofcom.gr
530
Πρόκειται για έρευνες face to face σε ειδικό δείγµα πληθυσµού, 239, 400 και 257 ατόµων αντίστοιχα. Ο πληθυσµός ήταν Δηµοσιογράφοι του Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου, της Τηλεόρασης, του
Ραδιοφώνου, των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων και των ειδησεογραφικών Portals
531
Βλ. Κεφάλαιο 4.2.
532
Στοιχεία για τις έρευνες αυτές αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4.2 της παρούσας έρευνας.
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Από έρευνες του εξωτερικού στο συγκεκριµένο πεδίο ξεχωρίζουν το Putting
Reality Together: BBC News533 του Philip Schlesinger, µια έρευνα συµµετοχικής παρατήρησης και παράλληλης διεξαγωγής εκατόν είκοσι συνεντεύξεων δηµοσιογράφων
του BBC το 1978. Η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί ίσως την πρώτη και σηµαντικότερη έρευνα για το ρόλο των δηµοσιογράφων στην παραγωγή των ειδήσεων µε έµφαση στα στοιχεία της αλήθειας και της ανεξαρτησίας.
Στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων µε ερωτώµενους
τους ίδιους τους επαγγελµατίες, η έρευνα που αποτελεί σηµείο αναφοράς είναι αυτή
που διεξάγει η KPMG για λογαριασµό του CSR Media Forum, το 2004, που στόχο
έχει τη χαρτογράφηση των παραµέτρων, οι οποίες συνθέτουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επικοινωνιακών οργανισµών. Η έρευνα πραγµατοποιείται, κυρίως, µε
τη µέθοδο της συζήτησης σε οµάδες (focus group discussions) ανάµεσα στα µέλη που
αποτελούν το CSR Media Forum και προέρχονται από µεγάλες επιχειρήσεις Μέσων
και Επικοινωνίας534.
Δύο ακόµα έρευνες που ξεχωρίζουν και κινούνται στην ίδια κατεύθυνση είναι
αυτή της Oekom για την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη των ειδησεογραφικών
οργανισµών, που διενεργείται µόλις το 2001535, όπως και η έρευνα της Sustainability,
το 2002 µε τίτλο, Good News and the Bad: The Media, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, µε συνεντεύξεις µε πάνω από πενήντα άτοµα από
το χώρο των Μέσων, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και των κοινωνικών οργανισµών536. Το 2009, δηµοσιεύονται τα πρώτα ευρήµατα µιας ακόµα έρευνας που στόχο
έχει τη διερεύνηση των αντιλήψεων των Βρετανικών Μέσων Ενηµέρωσης για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη537.
Όσον αφορά στις έρευνες για τα νέα συµµετοχικά Μέσα αυτές είναι αρκετές
τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε, την έρευνα- ερωτηµατολόγιο για το προφίλ των bloggers για λογαριασµό του Pew Internet & American Life
project το 2005- 2006538 την έρευνα του Institute for Politics Democracy and the In-

533

Βλ. P. Schlesinger, Putting Reality Together: BBC News, Sage, London, 1979. Η έρευνα εστίασε σε
ερωτήµατα όπως, µπορεί η παραγωγή ειδήσεων να είναι στην πραγµατικότητα αντικειµενική, πώς διαµορφώνεται αυτή η διαδικασία και ποιοι είναι οι περιορισµοί των δηµοσιογράφων;
534
Στοιχεία για την έρευνα αυτή παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3.2 της παρούσας έρευνας.
535
Ί.µ.
536
Ί.µ.
537
Βλ. A. Gulyas, «Corporate Social Responsibility in the British Media Industries: preliminary findings», Journal of Media, Culture and Society, τόµος 31, τεύχος 4, 2009 σελ. 657-668.
538
Η έρευνα είναι διαθέσιµη στο http://www.pewinternet.org/Reports/2006/Bloggers/01-Summary-ofFindings.aspx?r=1
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ternet το 2006539 ή για το κοινό των blogs -µε έµφαση τα πολιτικά blogs- µε διαδικτυακό ερωτηµατολόγιο. Τέλος, µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα δηµοσιεύεται το
2009 και διερευνά τη χρήση των κοινωνικών Μέσων από τους δηµοσιογράφους.540
Η έρευνα που ακολουθεί είναι καθαρά ποιοτική και σε αυτή συµµετέχουν κατά κύριο λόγο επαγγελµατίες του χώρου των Μέσων, στο µεγαλύτερο ποσοστό δηµοσιογράφοι από όλα τα Μέσα, µε έµφαση στην τηλεόραση και στον Τύπο. Στόχος µας
είναι να διερευνήσουµε σε βάθος τις απόψεις των επαγγελµατιών για την υπάρχουσα
κατάσταση των Μέσων στην Ελλάδα, κυρίως, σε θέµατα δεοντολογίας και ευθύνης,
για το αναδυόµενο µοντέλο της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας, καθώς και για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των οργανισµών ενηµέρωσης, προκειµένου να σκιαγραφήσουµε και να ερµηνεύσουµε το χάρτη των αντιλήψεων του πεδίου σήµερα στην
Ελλάδα.
6.3 Οι προκλήσεις και οι περιορισµοί της έρευνας
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει προκλήσεις και δυσκολίες για πολλούς και
διαφορετικούς λόγους. Αφενός στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάποια παρόµοια έρευνα,
ενώ παράλληλα το θέµα της ευθύνης των ενηµερωτικών οργανισµών θεωρείται «ταµπού» στους δηµοσιογραφικούς κόλπους.
Κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε τη δυσπιστία των συµµετεχόντων στην έρευνα, αλλά και ορισµένες φορές ακόµα και την άγνοιά τους σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και της φιλοσοφίας των νέων κοινωνικών Μέσων δικτύωσης,
δεδοµένου του γεγονότος ότι και οι δύο έννοιες αναπτύχθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα. Όσον αφορά στα νέα Μέσα ιδιαίτερα, είχαµε να αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη επιφύλαξη ορισµένων παραδοσιακών δηµοσιογράφων απέναντι στη νέα αυτή πρακτική
και φιλοσοφία.
Η έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφίας στο θέµα της κοινωνικής ευθύνης των
Μέσων, αλλά και αρκετών ερευνών στο δηµοσιογραφικό, κυρίως, πεδίο, το γεγονός
539

Βλ. Institute for Politics Democracy and the Internet (Joseph Graf), «The audience for political
blogs», Οκτώβριος 2006.
Η έρευνα είναι διαθέσιµη στο
http://www.ipdi.org/uploadedfiles/audience%20for%20political%20blogs.pdf.
540
Βλ. Middleberg Communications, «Annual Middleberg/ SNCR Global Survey of Media in the
Wired World», Ιούλιος 2009. Σύµφωνα µε την έρευνα το 70% των δηµοσιογράφων χρησιµοποιούν τα
κοινωνικά δίκτυα προκειµένου να ενισχύσουν το ρεπορτάζ τους. Επιπλέον, το 69% δηλώνει ότι χρησιµοποιούν τα sites των εταιρειών, 66% τα blogs, 51% τη Wikipedia, 48% τα online videos και 47% το
Twitter.
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ότι οι έννοιες της κοινωνικής ευθύνης, της αµοιβαίας ευθύνης των κοινωνικών µετόχων και της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας, τώρα αναπτύσσονται και καθιερώνονται
στην ελληνική κοινωνία καθώς και το ίδιο το θέµα, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις
στους ερωτώµενους δηµοσιογράφους, συνθέτουν τους κυριότερους παράγοντες που
καθιστούν την παρούσα έρευνα δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τα ευρήµατα της έρευνας ανά ενότητα, θα επιχειρήσουµε να τα ερµηνεύσουµε και στο τέλος θα καταγράψουµε τα
τελικά συµπεράσµατα τοποθετώντας τα στο αντίστοιχο κοινωνικό πλαίσιο.
6.4 Παρουσίαση και ανάλυση ευρηµάτων
6.4.1 Μέσα και Δεοντολογία
Στην πρώτη ενότητα της έρευνάς µας επιχειρούµε να διερευνήσουµε τις αντιλήψεις και τις τάσεις των ερωτώµενων απέναντι στο σύγχρονο ρόλο και στην εικόνα
που παρουσιάζουν τα Μέσα σήµερα, καθώς και απέναντι στα υπάρχοντα ρυθµιστικά
εργαλεία. Θέµατα όπως η επιχειρηµατική διάσταση των ενηµερωτικών οργανισµών,
το προϊόν τους, ο ρόλος των δηµοσιογράφων, η επάρκεια και η εφαρµογή των κανόνων δηµοσιογραφικής δεοντολογίας είναι µια σειρά παραµέτρων που εξετάζονται.
Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα παρουσιάσουµε και θα σχολιάσουµε τα ευρήµατα της έρευνας.
6.4.1.1 Η εικόνα των σύγχρονων ελληνικών Μέσων
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στις συνεντεύξεις πιστεύει ότι σήµερα βιώνουµε µια τάση µειωµένης αξιοπιστίας των Μέσων και ότι τα τελευταία βρίσκονται
σε µια περίοδο κρίσης και επαναπροσδιορισµού του ρόλου τους. «Νοµίζω ότι η τάση
που καταγράφουν οι έρευνες για την µειωµένη αξιοπιστία των Μέσων αποτυπώνει
την πραγµατικότητα. Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των Μέσων και η εξάρτηση
από οικονοµικά συµφέροντα όλο και βαθύτερα, ο πολλαπλασιασµός των Μέσων και
η ρευστότητα της λειτουργίας τους (κλείνουν, ανοίγουν κτλ), συν το χαµηλό επίπεδο
συνδικαλιστικής οργάνωσης και δεοντολογικής χειραφέτησης των παραγωγών των
ειδήσεων, είναι ένας συνδυασµός που βγάζει αυτό το όλο και πιο εξαρτώµενο από
την εµπορική του διάσταση και άλλα κέντρα επιρροής, βγάζουν αυτό το κακό και µη
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αξιόπιστο αποτέλεσµα» δηλώνει χαρακτηριστικά ένας από τους συµµετέχοντες στην
έρευνα.
Παράλληλα µε αυτή την τάση, διαπιστώνουν και ένα οξύµωρο σχήµα στη
σχέση του Έλληνα πολίτη µε τα Μέσα. Από τη µια πλευρά υπάρχει και εκφράζεται
δυσπιστία και σε πολλές περιπτώσεις ακόµα και δυσαρέσκεια, και από την άλλη ο
Έλληνας φαίνεται να είναι εξαρτηµένος από τα Μέσα και, κυρίως, από την τηλεόραση, που αποτελεί και το Μέσο απέναντι του οποίου εκφράζονται οι πιο έντονες επικρίσεις. Δύο από τους ερωτώµενους παρατηρούν ότι «στην Ελλάδα ζούµε κάτι πρωτόγνωρο, κάτι που δεν µπορεί να εξηγηθεί. Ναι µεν οι πολίτες δεν εµπιστεύονται τα
ελληνικά Μέσα, από την άλλη υπάρχει µεγάλη αναγνωσιµότητα, τηλεθέαση και ακροαµατικότητα» και «πέρα από τη δυσπιστία υπάρχει και µια άλλη πτυχή και αυτή
είναι της απόλυτης εξάρτησης. Δηλαδή µισώ τα Μέσα, τα αντιπαθώ αλλά από την
άλλη θέλω να µάθω τα πάντα, παρακολουθώ τα πάντα, δεν τα ξεκόβω από τη ζωή
µου, τα έχω µέσα στη ζωή µου έστω και βρίζοντας τα. Αυτό το αντιθετικό σχήµα χαρακτηρίζει τη σχέση του Έλληνα µε τα Μέσα σήµερα».
Η παραπάνω στάση επιβεβαιώνεται από τις έρευνες κοινής γνώµης που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δηµοσιότητας. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της Focus Bari για τη σχέση του Έλληνα µε τα Μέσα, στην ερώτηση «τι θέλω από την τηλεόραση» απαντούν «να γελάσω, να διασκεδάσω», γεγονός που προσδίδει µια συναισθηµατική χροιά στη σχέση του πολίτη µε τα Μέσα Ενηµέρωσης541. Από την άλλη
πλευρά, πάνω από το µισό ποσοστό απαντά ότι η τηλεόραση αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι της καθηµερινότητάς του, γεγονός που υποδηλώνει τη βαθιά διείσδυση του
συγκεκριµένου Μέσου στην καθηµερινή µας ζωή. Άλλωστε, η επίδραση των Μέσων
στη συναισθηµατική σφαίρα των ανθρώπων είναι αντικείµενο µελέτης πολλών χρόνων, τόσο από κλασικούς, όσο και από πιο σύγχρονους θεωρητικούς της επικοινωνίας542.
Παρόµοια ερµηνεία δίνει και ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος, στο σχολιασµό
της Εθνικής Έρευνας για τα Μέσα του ΙΟΜ. Συγκεκριµένα αναφέρει «από τη µία
πλευρά, η τηλεθέασή µας είναι «τελετουργική» (ritual) και από την άλλη «εργαλειακή» (instrumental). Στην τελετουργική ο τηλεθεατής βλέπει απλά τηλεόραση από λό541

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Ανοικτό Φόρουµ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ µε τίτλο «ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδη και εξουσία», τον Απρίλιο του 2008 και είναι διαθέσιµη στο www.instofcom.gr.
542
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο «Through The Looking Glass. Corporate Responsibility in
the Media and Entertainment Sector» (Sustainability 2004), ο αντίκτυπος των Μέσων δεν είναι τόσο το
περιβαλλοντικό, αλλά το πνευµατικό τους αποτύπωµα (brain print).
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γους συνήθειας. Στην εργαλειακή, ο τηλεθεατής αναζητά να παρακολουθήσει κάποια
συγκεκριµένα προγράµµατα είτε για να καλύψει κάποιες ενηµερωτικές ή ακόµη και
ψυχαγωγικές του ανάγκες ή ακόµη και για να χαλαρώσει543».
Στην ερώτηση γιατί ο Έλληνας πολίτης, παρά τη σκληρή κριτική που ασκεί στα
Μέσα και στο προϊόν τους, αλλά και στους δηµοσιογράφους, επιµένει να τα υποστηρίζει παρακολουθώντας τα στενά οι απαντήσεις µπορεί να είναι οι εξής:
-

Η συναισθηµατική εµπλοκή ίσως να είναι µια εξήγηση, µε την έννοια ότι µε
αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να «ξεφύγει από την πραγµατικότητα, να χαλαρώσει, να γελάσει544»

-

Η συνήθεια ίσως να αποτελεί µια άλλη εκδοχή, αφού σύµφωνα µε την έρευνα
της Focus το 64% των πολιτών δηλώνει ότι όταν παρακολουθεί ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα, κάνει ταυτόχρονα και άλλα πράγµατα545

-

Μια τρίτη εκδοχή είναι η άποψη που εκφράζει ότι η µη παρακολούθηση των
Μέσων δεν δηλώνει αυτόµατα και αποδοκιµασία. Με άλλα λόγια δεν είναι
σωστό να αποκλείουµε τα παραδοσιακά Μέσα ως πηγή ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, αλλά αντίθετα οφείλουµε να τα παρακολουθούµε και να επιλέγουµε
ή να συνθέτουµε µόνοι µας τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν, διατηρώντας
ουδέτερη στάση στον τρόπο µε τον οποίο αυτά παρουσιάζονται
Όποια και να είναι η εξήγηση, ίσως, υπάρχουν και άλλες εκδοχές εκτός από

αυτές που αναφέρθηκαν εδώ. Διαπιστώνουµε ότι η τηλεθέαση των τηλεοπτικών προγραµµάτων παραµένει σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση µε τη δυσαρέσκεια που εκφράζεται από την κοινή γνώµη µέσα από έρευνες και συζητήσεις.
Ποια είναι, όµως, τα αίτια αυτής της αυξανόµενης δυσπιστίας που διαφαίνεται
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο απέναντι στα Μέσα Ενηµέρωσης; Η επιχειρηµατική οργάνωση των Μέσων και τα οικονοµικά συµφέροντα που
προκύπτουν από αυτή, η διαπλοκή, το άναρχο πεδίο λειτουργίας, η έλλειψη δεοντολογικής χειραφέτησης, ο περιορισµός της δηµοσιογραφικής ατζέντας σε θέµατα που
σχετίζονται µε πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα αλλά και η στάση των πολιτών
απέναντι στα Μέσα, είναι ιεραρχικά οι θέσεις των ερωτώµενων στην έρευνά µας.
«Υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης γιατί τα Μέσα περιόρισαν την ατζέντα τους» ανα543

Ο σχολιασµός έγινε στην παρουσίαση της Εθνικής Έρευνας στις 13/03/2008 και είναι διαθέσιµος
στο http://www.publicissue.gr/130/iom-media-2007-papathanasopoulos/. Ανακτήθηκε στις 20/04/2008
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Από την έρευνα της Focus και του Ινστιτούτου Επικοινωνίας που παρουσιάστηκε στο Ανοικτό Φόρουµ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ µε τίτλο «ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδη και εξουσία», τον Απρίλιο του
2008.
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Ί.µ.
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φέρει ένας από τους συµµετέχοντες. «Η αναξιοπιστία είναι απολύτως δικαιολογηµένη
γιατί τα τελευταία χρόνια εξέθρεψαν ένα πολιτικό-οικονοµικό κλίµα που έχει περάσει
στον κόσµο µε µια λέξη που έχει πλούσιο περιεχόµενο, διαπλοκή», «σήµερα η σχέση
µεταξύ Μέσων και εξουσίας έχει λιγότερο να κάνει µε την υποταγή και τείνει προς τη
συνδιαλλαγή» συµπληρώνουν κάποιοι άλλοι.
Πράγµατι, τα ελληνικά Μέσα εµφανίζουν αρκετές ιδιοµορφίες σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας546. Από το 1990, όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, µέχρι
και σήµερα, δεκαεννιά χρόνια µετά, το καθεστώς της αδειοδότησης των τηλεοπτικών
καναλιών παραµένει ακόµα ρευστό. Η ιδιωτική τηλεόραση άρχισε να λειτουργεί και
συνεχίζει ακόµα και σήµερα να λειτουργεί χωρίς θεσµικό πλαίσιο, µέσα σε «καθεστώς ηµιπαρανοµίας». Το γεγονός αυτό καλλιεργεί µια ιδιότυπη σχέση εξάρτησης
των επιχειρηµατικών των Μέσων µε το κράτος, η οποία σύµφωνα µε πολλούς ευθύνεται για τη λεγόµενη πολιτική διαπλοκή στα Μέσα. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν τόσο η κρατική διαφήµιση αφού πλέον αποτελεί συνδιαλλαγή ανάµεσα στους
ενηµερωτικούς οργανισµούς και στην πολιτεία, καθώς και η πολιτική δύναµη και επιρροή που συγκεντρώνουν οι ιδιοκτήτες των εφηµερίδων.
Η επιχειρηµατική οργάνωση των Μέσων έχει επιπτώσεις, σύµφωνα µε τους
ερωτώµενους, και στον επαναπροσδιορισµό της αποστολής και των προτεραιοτήτων
των σύγχρονων οργανισµών ενηµέρωσης. Ενώ παλιότερα η ενηµέρωση και το δηµόσιο συµφέρον αποτελούσαν την καρδιά της αποστολής των Μέσων, σήµερα αντικαθιστούνται από τα νούµερα τηλεθέασης/ αναγνωσιµότητας και τη διαφηµιστική δαπάνη. Από την άλλη πλευρά, όµως, υπάρχει και µια οµάδα η οποία υποστηρίζει ότι
δεν παρατηρείται µετατόπιση στην αποστολή και τις προτεραιότητες των Μέσων Ενηµέρωσης, «οι προτεραιότητες τους δεν έχουν αλλάξει. Με τον ίδιο τρόπο που παλιότερα υπήρχε η διαπλοκή δηµοσιογράφων και πολιτικών, µε τον ίδιο τρόπο υπάρχει και σήµερα».
Έχουν αλλάξει, όµως, οι προτεραιότητες των Μέσων σήµερα; Όπως είδαµε
και στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης547, τα Μέσα ήταν πάντα επιχειρήσεις και η βιωσιµότητα, ακόµα και η κερδοφορία αποτελούσαν πάντα έναν από τους
βασικούς τους προσανατολισµούς. Το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει δοµηθεί η αντίληψη των περισσότερων Ελλήνων για το δηµόσιο ρόλο των Μέσων, ο
οποίος βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε τον επιχειρηµατικό τους χαρακτήρα, είναι πλέον
546
547

Βλ. Κεφάλαιο 2.6 της παρούσας έρευνας.
Βλ. Κεφάλαιο 2, σελ. 53 και εξής.
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δύσκολο να ανατραπεί. Αποτέλεσµα αυτού είναι, οι περισσότεροι να θεωρούν τα
Μέσα κοινωνικούς φορείς που πρέπει να βρίσκονται µακριά από κάθε είδους εµπορική συνδιαλλαγή. Τι πιστεύουν άραγε οι επαγγελµατίες των Μέσων για τον επιχειρηµατικό χαρακτήρα των ενηµερωτικών οργανισµών;
Σύµφωνα µε την έρευνά µας, για την πλειοψηφία των ερωτώµενων, τα Μέσα
είναι επιχειρήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι επιχειρήσεις µε κοινωνικό ρόλο και
για αυτό θα έπρεπε να υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας και διαφορετικό έλεγχο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι επιχειρήσεις όπως όλες οι άλλες. Τέλος,
υπάρχει και µια τρίτη άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι πλέον τα Μέσα δεν αποτελούν
αυτόνοµες εταιρείες, αλλά ανήκουν σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, οι οποίοι
δεν σχετίζονται µε την ενηµέρωση. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι «δεν υπάρχουν
παραδοσιακοί εκδότες που πουλάνε ενηµέρωση, αλλά µεγάλοι όµιλοι επιχειρήσεων
που απλά έχουν στην κατοχή τους και κάποιο Μέσο Ενηµέρωσης».
Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα συµφωνούν ότι τα Μέσα
είναι «άρρωστες επιχειρήσεις» και ότι πρέπει να έχουν αυτόνοµα έσοδα προκειµένου
να µπορέσουν να ισορροπήσουν τη βιωσιµότητα µε την εκπλήρωση του κοινωνικού
τους ρόλου. Η «ανθυγιεινή» επιχειρηµατική δραστηριότητα άλλωστε, σύµφωνα µε
τους ερωτώµενους, είναι απόρροια και της έλλειψης γενικότερης επιχειρηµατικής
κουλτούρας στην Ελλάδα.
Στο σηµείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ένα γεγονός
που σχετίζεται άρρηκτα µε την παραπάνω παρατήρηση και αφορά στην άποψη µεγάλης µερίδας της ελληνικής κοινής γνώµης για σύνδεση της επιχειρηµατικότητας µε
αδιαφανείς και ανεύθυνες πρακτικές. Αποτέλεσµα αυτού του ιδεολογικού στερεότυπου είναι η δαιµονοποίηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης, πόσο µάλλον των Μέσων.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση κρίσης και επαναπροσδιορισµού πώς διαµορφώνεται άραγε το δηµοσιογραφικό επάγγελµα σήµερα; Ποιους περιορισµούς συναντά
και σε ποιες προκλήσεις απαντά; Η µεγάλη πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα χαρακτηρίζουν το δηµοσιογραφικό επάγγελµα µέσο βιοπορισµού και για πολλούς είναι ακόµα και µέσο πλουτισµού. Παράλληλα θεωρούν τους δηµοσιογράφους
υπάλληλους κάποιου επιχειρηµατία, άρα και εξαρτηµένους. Εξαρτηµένους όχι µόνο
από τους εργοδότες τους, λόγω της εργασιακής ανασφάλειας που επικρατεί στον
κλάδο, αλλά και από τις πηγές και τα θέµατά τους που προέρχονται από την οικονοµική και πολιτική εξουσία. Ορισµένοι µάλιστα υποστηρίζουν ότι «οι δηµοσιογράφοι
δεν στέκονται πια απέναντι στο σύστηµα ως κριτές, αλλά αντίθετα βρίσκονται µέσα
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σε αυτό ως υπάλληλοι της πολιτικής». Όλοι θεωρούν ότι το δηµοσιογραφικό επάγγελµα σήµερα αµφισβητείται και ότι έχει ταυτιστεί µε τον πλούτο, τη διαπλοκή και
την αποκάλυψη σκανδάλων. Σηµείο σύγκλισης αποτελεί και η άποψη ότι πρέπει να
γίνει ο διαχωρισµός των λίγων γνωστών και επώνυµων δηµοσιογράφων από την
πλειοψηφία των πολλών, ανώνυµων που δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Είναι αλήθεια ότι η εικόνα που βγάζει το δηµοσιογραφικό επάγγελµα πηγάζει
κυρίως από την εικόνα που προβάλλουν οι επώνυµοι δηµοσιογράφοι. Η συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων έχει συνδεθεί µε σκάνδαλα, αναζήτηση κέρδους, διαπλοκή. Όµως, υπάρχουν, όπως αναφέρει και µέρος των ερωτώµενων, αξιόλογοι δηµοσιογράφοι που διατηρούν το κύρος και την αξιοπιστία τους και έχουν καταφέρει να αποσυνδεθούν από την άσχηµη φήµη που έχει καλλιεργηθεί στις µέρες µας για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα.
Οι γνώµες διίστανται για τη νέα γενιά των δηµοσιογράφων. Αν εξαιρέσουµε
το γεγονός ότι όλοι συµφωνούν ότι σήµερα υπάρχει µια πληθώρα δηµοσιογράφων και
ότι η ανεξάρτητη, ερευνητική δηµοσιογραφία ανήκει πια στο παρελθόν, το προφίλ
των νέων δηµοσιογράφων χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις. Αφενός έχουν να επιδείξουν περισσότερες σπουδές και ακαδηµαϊκές γνώσεις, αφετέρου αρέσκονται στην
επιφάνεια και στο «copy paste» (αντιγραφή), όπως αναφέρει µερίδα των συµµετεχόντων στην έρευνα.
Η ίδρυση των πανεπιστηµιακών σχολών δηµοσιογραφίας στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους να αποκτήσουν τις
απαραίτητες εξειδικευµένες γνώσεις προτού εισέλθουν στον επαγγελµατικό στίβο.
Από την άλλη, η εξάπλωση των αντίστοιχων ιδιωτικών σχολών, οι οποίες προβάλλουν σε υπερβολικό βαθµό το τι µπορεί να επιτύχει κανείς µέσω του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος και όχι το τι καλείται να κάνει, µε τη χρήση δηµοσιογράφων- σταρ
ως διαφηµιστών αυτής της άποψης, οδηγεί αφενός στην υπέρµετρη αύξηση του αριθµού των ανθρώπων που επιθυµούν να ενταχθούν στο δηµοσιογραφικό κλάδο και αφετέρου στην παραγωγή πτυχιούχων, οι οποίοι απορροφούνται ως απλοί µεταφορείς
ειδήσεων και όχι ως ερευνητικοί ρεπόρτερ που αναζητούν την είδηση.
Βέβαια, το δηµοσιογραφικό επάγγελµα είναι ένα από τα πλέον ανοιχτά και
δεν έχουν οριστεί ποτέ µε σαφήνεια οι προϋποθέσεις άσκησης του. Αν σε αυτό προσθέσουµε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την αµφισβήτηση των παραδοσιακών δηµοσιο-
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γραφικών πρακτικών το ερώτηµα ποιος είναι ο δηµοσιογράφος σήµερα παραµένει
ανοικτό και σε αναζήτηση απαντήσεων.
Ένα επιπλέον στοιχείο που φαίνεται να χαρακτηρίζει τους σύγχρονους δηµοσιογράφους, σύµφωνα και µε την άποψη των συµµετεχόντων στις συνεντεύξεις, είναι
η παράλληλη επαγγελµατική δραστηριότητα που αναπτύσσουν. Η έννοια της παράλληλης επαγγελµατικής δραστηριότητας συνήθως περιλαµβάνει την ενασχόληση τους
σε γραφεία Τύπου και δηµοσίων σχέσεων επιχειρήσεων ή και πολιτικών φορέων, αλλά και η διπλή ιδιότητα δηµοσιογράφου- ιδιοκτήτη Μέσου. Για ποιους λόγους όµως
στρέφονται εκεί οι δηµοσιογράφοι και πώς επηρεάζεται ο κλάδος;
Η ενασχόληση ενός δηµοσιογράφου σε άλλον οργανισµό, όχι αµιγώς ενηµερωτικό ή ψυχαγωγικό, οφείλεται αφενός στη ρευστή και αβέβαιη επαγγελµατική κατάσταση που επικρατεί και αφετέρου στις καλύτερες οικονοµικές και άλλες απολαβές
που προσφέρει µια τέτοια εργασία, δηλώνει η πλειοψηφία των ερωτώµενων. Αίτια
επίσης µπορούν να αναζητηθούν σε προσωπικές φιλοδοξίες και συναισθηµατική κάλυψη και επιβεβαίωση. Σύµφωνα µε το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων η παράλληλη αυτή επαγγελµατική δραστηριότητα ενός δηµοσιογράφου θεωρείται «απαράδεκτη και ασυµβίβαστη» ενώ συµφωνούν ότι απαγορεύεται δεοντολογικά. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν δεν συγκρούονται συµφέροντα, τότε αυτή η δραστηριότητα δεν είναι µεµπτή και ότι αποτελεί θέµα δεοντολογίας όχι µόνο του δηµοσιογράφου αλλά και του ίδιου του οργανισµού ή της επιχείρησης. Ανάµεσα στους ερωτώµενους υπάρχει και ποσοστό που δηλώνει ότι όταν κάποιος απασχολείται σε γραφείο Τύπου ή δηµοσίων σχέσεων παύει αυτόµατα να ασκεί
το δηµοσιογραφικό επάγγελµα, οπότε αποποιείται την ιδιότητα και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Τέλος, στην παράµετρο αν ο δηµοσιογράφος µπορεί να είναι και επιχειρηµατίας οι περισσότεροι στέκονται αρνητικά απέναντι σε αυτή την προοπτική. Πάλι, όµως,
υπάρχει και µια οµάδα που διαφοροποιείται και πιστεύει ότι «είναι καλό ο δηµοσιογράφος να είναι εκδότης/ιδιοκτήτης» γιατί γνωρίζει καλύτερα και εκ των έσω τη διαδικασία λειτουργίας ενός Μέσου. Σε αυτή την απάντηση κάποιοι αντιπαραθέτουν την
ύπαρξη δηµοσιογράφων στη θέση Διευθυντών ή Συµβούλων διαχωρίζοντας τη θέση
του δηµοσιογράφου από αυτή του επιχειρηµατία.
Αφού διερευνήσαµε τις απόψεις των συµµετεχόντων στις συνεντεύξεις για το
δηµοσιογραφικό επάγγελµα και προκειµένου να τεκµηριώσουµε τη διαφαινόµενη άποψη ότι τα σύγχρονα Μέσα Ενηµέρωσης διέρχονται περίοδο αµφισβήτησης και επανεξέτασης, δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε την παράµετρο που αφορά στο
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ίδιο το προϊόν των Μέσων, δηλαδή στο παραγόµενο τηλεοπτικό πρόγραµµα ή έντυπη
ενηµέρωση.
Μια πρώτη σύγκριση ανάµεσα στο έντυπο και στο τηλεοπτικό προϊόν καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το πρώτο είναι σαφώς καλύτερης ποιότητας, παρόλο που
παρατηρείται το φαινόµενο µεταφοράς της τηλεοπτικής λογικής και στον Τύπο. Η
συζήτηση παρ’ όλα αυτά κινείται κυρίως γύρω από το τηλεοπτικό προϊόν και τα στοιχεία αυτά θα παραθέσουµε.
Ξεκινώντας, θα πρέπει να πούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων
συµφωνεί και αποδέχεται τον όρο προϊόν των Μέσων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι
στη συνείδηση των Ελλήνων που εµπλέκονται µε το µιντιακό χώρο, έχει καθιερωθεί
η επιχειρηµατική διάσταση των οργανισµών ενηµέρωσης. Μάλιστα, αρκετοί πιστεύουν ότι πλέον αντιµετωπίζεται, όπως όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και όχι µε βάση τα
δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρει κάποιος ερωτώµενος «πάντα ήµασταν καταναλωτές, απλά το δηµοσιογραφικό προϊόν έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι σαν ένα σαµπουάν για παράδειγµα και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τα δικά του χαρακτηριστικά. Δυστυχώς σήµερα δεν αντιµετωπίζεται έτσι,
αντιµετωπίζεται σαν ένα πακέτο τσιγάρα που πρέπει να του φτιάξουµε ένα ωραίο περιτύλιγµα, που πρέπει να το διαφηµίσουµε κατάλληλα, να υιοθετήσουµε ένα πλάνο
που δεν λαµβάνει υπόψη του τη φύση του προϊόντος».
Η κυριαρχία της ψυχαγωγίας, ακόµα και στις ενηµερωτικές εκποµπές, το φτηνό πρόγραµµα, οι «light» ειδήσεις χωρίς πολιτικές θέσεις, οι κατευθυνόµενες πολιτικές συζητήσεις, το κουτσοµπολίστικο ύφος, η µονοδιάστατη χροιά ως προς τα θέµατα
που παρουσιάζονται και ο µιµητισµός ανάµεσα στα τηλεοπτικά κανάλια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι ερωτώµενοι στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν.
Δίπλα σε αυτές τις απόψεις υπάρχουν και πιο ακραίοι χαρακτηρισµοί, όπως «υποκουλτούρα», «απαράδεκτο», «χειρίστης ποιότητας» που εκφράζονται από µερίδα των
συµµετεχόντων. Παράλληλα, διαφαίνεται και µια ενδιάµεση άποψη η οποία υποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης όλου του φάσµατος τηλεοπτικού προϊόντος, ενηµερωτικού,
ψυχαγωγικού, ακόµα και πιο «ελαφριάς» ποιότητας, µε την προϋπόθεση να βρεθεί η
χρυσή τοµή που θα ισορροπήσει το χρόνο πρόσβασής µας σε καθένα από τα παραπάνω προγράµµατα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνά µας, «καταρχήν χρειάζονται όλα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει µόνο η είδηση, και η ψυχαγωγία είναι πολύ σηµαντική». Όλοι συµφωνούν πάντως ότι πλέον διαµορφώνεται ανάλογα µε τον αντα-
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γωνισµό και ότι στο παρελθόν η ενηµέρωση που προσέφερε η τηλεόραση ήταν καλύτερης ποιότητας.
Τα τηλεπαράθυρα και τα µονοθεµατικά δελτία αποτέλεσαν και συνεχίζουν να
αποτελούν χαρακτηριστικό της τηλεοπτικής ενηµέρωσης που λαµβάνουµε σήµερα µε
αποτέλεσµα οι Έλληνες να αναζητούν όλο και περισσότερο εναλλακτικούς τρόπους
ενηµέρωσης και να στρέφονται σε κανάλια που ακόµα διατηρούν ένα ποιοτικό επίπεδο όσον αφορά στην παρουσίαση των ειδήσεων (π.χ. ΝΕΤ, ΣΚΑΙ). Μάλιστα, σύµφωνα µε την άποψη µερίδας των ερωτωµένων η δηµόσια τηλεόραση θα µπορούσε να
επιφέρει την ισορροπία και να λειτουργήσει αντίθετα µε την τάση της ενηµέρωσης ως
«χυδαίου εµπορεύµατος» και να προσφέρει ποιότητα.
Από το φαινόµενο του infotainment και του κίτρινου Τύπου δεν µπόρεσε να
ξεφύγει εντελώς και ο ελληνικός Τύπος, παρόλο που οι κύριες πολιτικές εφηµερίδες
διατηρούν ακόµα το επίπεδό τους. Όµως, αρκετές είναι οι εφηµερίδες που υιοθετούν
αυτό το ύφος και µάλιστα βρίσκονται αρκετά ψηλά σε αναγνωσιµότητα. Ένα ακόµα
στοιχείο που χαρακτήρισε για µια µεγάλη περίοδο τον ελληνικό Τύπο
ακόµα σε κάποιο βαθµό

και συνεχίζει

είναι η σύνδεσή του µε πακέτα προσφορών, από DVD και

βιβλία, µέχρι κουπόνια για αγορά σπιτιών. Σύµφωνα µε έρευνες αρκετοί είναι εκείνοι
που στρέφονται στις εφηµερίδες όχι για το περιεχόµενό τους, αλλά για το «πακέτο»
προσφορών και περιοδικών που τις συνοδεύουν548. Επιπλέον, όπως αναδεικνύεται και
από τη δική µας έρευνα, αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι αν και οι εφηµερίδες
κράτησαν ένα επίπεδο στην ποιότητα της ενηµέρωσης δεν µπόρεσαν και αυτές να ξεφύγουν από την αµφισβήτηση σχετικά µε την ανεξάρτητη και αντικειµενική ενηµέρωση που προσφέρουν. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω σχόλιο συµµετέχοντα
στις συνεντεύξεις «το έχω δει στην πράξη. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι εφηµερίδες θα
δώσουν κάποια DVD. Τα DVD αυτά δίνονται από συγκεκριµένες εταιρείες διανοµής,
οι οποίες θα βγάλουν και κάποιες καινούριες ταινίες. Η εταιρεία διανοµής θα θέλει να
µην γραφτεί κακή κριτική για την καινούρια της ταινία. Οπότε ο άνθρωπος που γράφει για ταινίες στην εφηµερίδα σίγουρα θα δεχτεί κάποιο τηλεφώνηµα από τον εκδότη που θα του πει µην είσαι τόσο σκληρός µε την τάδε ταινία. Και αυτό είναι µόνο
ένα παράδειγµα. Αυτό µπορεί να γίνει µε συµµαχίες. Και δεν µιλάµε µόνο για ταινίες
µιλάµε και για πολιτικά ή οικονοµικά θέµατα».
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Σύµφωνα µε έρευνα της Focus που πραγµατοποιήθηκε από τις 20 Μαρτίου έως τις 17 Σεπτεµβρίου
του 2007, µε προσωπικές συνεντεύξεις ανά την Ελλάδα, στα δώρα στέκονται πιο πολύ οι αγοραστές
των κυριακάτικων φύλλων (15%).
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε και το φαινόµενο του free press και
στην Ελλάδα. Όπως υποστηρίζουν κάποιοι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, τα
free press βρήκαν ανταπόκριση εξαιτίας της άσχηµης κατάστασης του Τύπου στην
Ελλάδα, ενώ επιπλέον εκφράζουν ένα πιο ανεξάρτητο, τολµηρό και ελεύθερο τρόπο
γραφής. Από την άλλη, όµως, διαφαίνεται και η τάση που θεωρεί το λεγόµενο «ελεύθερο τύπο» περισσότερο ελεγχόµενο και κατευθυνόµενο εξαιτίας της σχέσης του µε
τη διαφήµιση, ιδιωτική και κρατική.
Ποιος είναι, όµως, ο κυριότερος λόγος, εξαιτίας του οποίου, το περιεχόµενο
των σύγχρονων ελληνικών Μέσων απολαµβάνει της παραπάνω αντιµετώπισης, από
τους ίδιους τους ανθρώπους των Μέσων; Η πλειοψηφία θέτει στην υψηλότερη θέση
το θέµα της βιωσιµότητας, ή καλύτερα της κερδοφορίας. Μπορεί άραγε βιωσιµότητα
και ποιότητα, ή ευρύτερα εφαρµογή µιας υπεύθυνης συµπεριφοράς, να ισορροπήσουν
και αν ναι µε ποιους τρόπους;
Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στις συνεντεύξεις απαντούν καταφατικά, επισηµαίνοντας ότι µια τέτοια γεφύρωση δεν µπορεί να είναι απόλυτη και ότι
πάντα θα υπάρχουν και οι λεγόµενες παράπλευρες απώλειες και ότι συχνά γίνονται
εκπτώσεις για την επιβίωση. Στο σηµείο αυτό έχει σηµασία να υπενθυµίσουµε ότι η
ελληνική αγορά είναι αρκετά µικρή για να δραστηριοποιούνται τόσες πολλές επιχειρήσεις Μέσων, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός για την αγοραστική και διαφηµιστική
µερίδα να είναι αρκετά δύσκολος και σκληρός. Άλλωστε, είναι πολύ συχνό φαινόµενο έντυπα να κλείνουν το ένα µετά το άλλο, αφού η αγορά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.
Για να επιστρέψουµε στην ανάλυση των απόψεων που παρουσιάζονται µέσα
από τις συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας, όλοι συµφωνούν πάντως ότι η εξισορρόπηση κέρδους και ευθύνης είναι η υγιής τάση και ενδεχοµένως ο πιο δύσκολος
δρόµος. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και µια µικρότερη µερίδα που υποστηρίζει ότι
αυτή η εξισορρόπηση είναι αδύνατη, εξαιτίας της υπέρµετρης αναζήτησης του κέρδους µέσα από τις επιχειρήσεις των Μέσων.
Η προσωπική ευθύνη των επιχειρηµατιών αλλά και των δηµοσιογράφων, η
οργάνωση του κάθε Μέσου ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς

π.χ. υπάρχουν έ-

ντυπα και τηλεοπτικά κανάλια που προσανατολίζονται κυρίως στην κάλυψη της ψυχαγωγικής ανάγκης του κοινού και άλλα που στρέφονται κυρίως προς την ενηµερωτική

η επιβολή κανόνων και ταυτόχρονου ελέγχου και επιβράβευσης ή τιµωρίας απο-

τελούν τις κύριες προϋποθέσεις για την πορεία προς τη γεφύρωση βιωσιµότητας και
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ευθύνης, σύµφωνα µε την πλειοψηφία των ερωτώµενων. Επιπλέον, η οριοθέτηση της
έννοιας βιωσιµότητας και η θέσπιση λογικών ορίων στην απαίτηση του κέρδους είναι
επίσης σηµαντική προϋπόθεση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η αναζήτηση της
υπεραξίας που ξεπερνά τη βιωσιµότητα βάζει σε δεύτερη µοίρα την ποιότητα και τη
δεοντολογία. Αν δεν µπεις στο χώρο για να γίνεις Λαµπράκης και θέσεις λογικά όρια
η εξισορρόπηση µπορεί να επιτευχθεί».
Τα αυτόνοµα έσοδα, η οικονοµική δηλαδή ανεξαρτησία και κατ’ επέκταση
και η πολιτική, των Μέσων αποτελούν εξίσου απαραίτητες παραµέτρους. Προκειµένου τα Μέσα να µπορέσουν να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και να καταστούν βιώσιµες, αλλά και υπεύθυνες επιχειρήσεις, οφείλουν, σύµφωνα µε τους ερωτώµενους, να εργαστούν µε στόχο να επανακτήσουν την εµπιστοσύνη της κοινής
γνώµης και την κοινωνικής τους νοµιµοποίηση.
Στο σηµείο αυτό έρχεται και πάλι στην επιφάνεια ο ρόλος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία, αποδεσµευµένη από τις όποιες εξαρτήσεις της, θα έπρεπε να
θέτει υψηλά τον πήχη και να δηµιουργεί υγιές πλαίσιο ανταγωνισµού. Όπως υπογραµµίζει κάποιος από τους συµµετέχοντες «αν τα δηµόσια Μέσα είχαν ένα κώδικα
δεοντολογίας και περιχαράκωναν αυτή την αξία, θεωρώ ότι µπορούν να ισορροπήσουν το σύστηµα. Είναι πολύ µεγάλη η χρησιµότητα των δηµόσιων Μέσων είτε είναι
κρατικά, είτε δηµοτικά και αυτός ο ρόλος τους φαίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
όπου έχουν και την αξιοπιστία και τα βλέπει και ο κόσµος. Νοµίζω ότι το µέλλον ανήκει σε αυτά τα Μέσα και το στοίχηµα εξυγίανσης του συστήµατος θα ξεκινήσει
από αυτά και ήδη έχει ξεκινήσει».
Τελικά, έχουµε τα Μέσα που µας αξίζουν σήµερα; Πόσο βαθιά είναι η σύνδεση της κρίσης των Μέσων µε την κρίση της ελληνικής κοινωνίας; Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτωµένων υποστηρίζει ότι τα Μέσα δεν µπορούν να ξεφύγουν από την
κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και ηθική κρίση την οποία βιώνουµε σήµερα και ότι
είναι αδύνατον να αποκοπεί η λειτουργία των Μέσων και των δηµοσιογράφων από
την κοινωνική επικαιρότητα. Όπως αναφέρεται «Δυστυχώς αντί να έχουµε ενηµέρωση ή να παρουσιάζουµε ειδήσεις έχουµε µια αναπαραγωγή των φόβων της µικρής ελληνικής κοινωνίας σε κάθε της έκφανση. Μάλιστα, το γεγονός ότι αποτελούν καθρέφτη της κοινωνίας, όπως αναφέρουν πολλοί κλασικοί και σύγχρονοι µελετητές των
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Μέσων549, τα καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητα και ευπροσάρµοστα στις κοινωνικές εναλλαγές. Ένα άλλα στοιχείο που συνδέει τη γενικότερη κοινωνική κρίση µε τη διαφαινόµενη κρίση των φορέων ενηµέρωσης είναι η έλλειψη οργανωµένης κοινωνίας
πολιτών στην ελληνική κοινωνία, «µίας διακεκριµένης βαθµίδας που βρίσκεται µεταξύ κράτους και κοινωνίας, δηλαδή µεταξύ πολιτικού συστήµατος και αγοράς»550 και
δρα συστηµατικά παρεµβαίνοντας ενεργά στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.
Η συνολική ανατροπή του κοινωνικού και πολιτικού σκηνικού και η εφαρµογή ουσιαστικών δηµοκρατικών διαδικασιών θα µπορούσαν να συµβάλουν στην εξυγίανση των σύγχρονων Μέσων, απαντούν οι ερωτώµενοι στο συσχετισµό κοινωνικής
και µιντιακής κρίσης.
Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θα µπορούσαµε να πούµε ότι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται ή εµπλέκονται στη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης στην Ελλάδα είναι µάλλον αρνητική. Θεωρούν ότι τα ελληνικά
Μέσα περνούν την εφηβική τους ηλικία λειτουργώντας σε ένα άναρχο και διαπλεκόµενο καθεστώς εξάρτησης σε µια µικρή ανταγωνιστική αγορά, υιοθετώντας ένα ανεύθυνο προφίλ µε στόχο το κέρδος και την εξουσία.
Απαντώντας, λοιπόν, σε ένα από τα βασικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας
διαπιστώνουµε ότι τα ελληνικά Μέσα διέρχονται µια περίοδο κρίσης, στενά συνδεδεµένης, τόσο µε τον επιχειρηµατικό και πολιτικό χαρακτήρα που έχουν αναπτύξει, όσο
και µε την ευρύτερη κοινωνική κρίση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στη
χώρα µας.
Σχηµατικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα:
Τα ελληνικά Μέσα διέρχονται κρίση.
Αίτια: οικονοµική και πολιτική διαπλοκή, άναρχο πεδίο λειτουργίας, ανεπαρκής έλεγχος, η
«νοσηρή» επιχειρηµατική οργάνωση, περιορισµός ατζέντας, στάση των πολιτών.
Οξύµωρη η σχέση του Έλληνα µε τα Μέσα. Θεωρητικά τα αποδοκιµάζει, ενώ στην πράξη τα
παρακολουθεί.
Τα Μέσα είναι επιχειρήσεις.
- Τα Μέσα είναι επιχειρήσεις όπως όλες οι άλλες.
- Τα Μέσα είναι επιχειρήσεις µε κοινωνική αποστολή και θα πρέπει να υπόκεινται σε
διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας και ρύθµισης.
- Τα Μέσα δεν είναι αυτόνοµες επιχειρήσεις. Είναι µέρος επιχειρηµατικών οµίλων.
Ο επιχειρηµατικός χαρακτήρας των Μέσων υπήρχε πάντα, απλά ο κοινωνικός προβάλλεται
549

Βλ. για παράδειγµα, D. Croteau και W. Hoynes, Media/Society. Industries, Images, and Audiences,
Thousand Oaks, 2000 ή P. Berger και T. Luckman, The social construction of reality, Penguin, New
York, 1971.
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Βλ. Ευ. Βενιζέλος, Το «ανοιχτό» κόµµα. Τα συλλογικά πολιτικά υποκείµενα της µεταβιοµηχανικής
εποχής, Επίκεντρο, Αθήνα, 2007.

265

περισσότερο.
Υπάρχει ανάγκη εξυγίανσης των επιχειρήσεων των Μέσων, εξισορρόπηση βιωσιµότητας και
ποιότητας, αποφυγή της υπέρµετρης κερδοφορίας.
Το δηµοσιογραφικό επάγγελµα είναι µέσο βιοπορισµού και πλουτισµού. Διέρχεται κρίση. Οι
δηµοσιογράφοι σήµερα είναι εξαρτηµένοι, οικονοµικά ή πολιτικά.
Διαχωρισµός ανάµεσα στους λίγους επώνυµους δηµοσιογράφους και στους πολλούς «media
workers». Έχει δηµιουργηθεί ένα άτυπο «star system» το οποίο ταυτίζει το δηµοσιογράφο µε
τη διαπλοκή, τα σκάνδαλα, τον πλουτισµό. Υπάρχουν πολλοί. Οι οποίοι εργάζονται υπό όχι
και τόσο ευνοϊκές συνθήκες και διατηρούν το κύρος και την αξιοπιστία του επαγγέλµατος.
Η νέα γενιά των δηµοσιογράφων. Δύο οι κύριες τάσεις: Είναι περισσότερο καταρτισµένοι.
Είναι επιφανειακοί στη δουλειά τους.
Παράλληλη επαγγελµατική απασχόληση των δηµοσιογράφων: Δύο είναι οι βασικές απόψεις.
Η µία υποστηρίζει ότι αυτή η τακτική είναι απαράδεκτη και η άλλη ότι υπό προϋποθέσεις δεν
είναι µεµπτή.
Ο δηµοσιογράφος- επιχειρηµατίας Μέσου. Δύο οι κύριες τάσεις: Δεν µπορεί να συνδυαστούν
και οι δύο ιδιότητες. Υπό προϋποθέσεις είναι καλό.
Το προϊόν του Τύπου είναι καλύτερο από το τηλεοπτικό.
Όλοι αποδέχονται τον όρο «προϊόν των Μέσων»
Η επιχειρηµατική διάσταση των Μέσων και η αναζήτηση της κερδοφορίας µετατόπισε την
κοινωνική αποστολή των Μέσων σε σχέση µε την παραγωγή του προϊόντος τους.
Οι κύριες τάσεις για το προϊόν των Μέσων: Κυριαρχία της ψυχαγωγίας και µονοδιάστατη
χροιά. Απαράδεκτο το τηλεοπτικό προϊόν. Υπό προϋποθέσεις όλα χρειάζονται και µπορούν
να συνυπάρξουν (ψυχαγωγία, ενηµέρωση, ακόµα και η ελαφριά θεµατολογία)
Η ποιότητα της ενηµέρωσης έχει φθίνει. Αρκετοί αναζητούν λύσεις σε εναλλακτικές πηγές
ενηµέρωσης. Υψηλά είναι τα ποσοστά προτίµησης των τηλεοπτικών σταθµών ΝΕΤ και ΣΚΑΙ
Παρόλο που το προϊόν του Τύπου αξιολογείται θετικότερα από αυτό της τηλεόρασης, η αντικειµενικότητα και η ανεξαρτησία της ενηµέρωσης που προσφέρεται από τις ελληνικές εφηµερίδες τίθεται και αυτή υπό αµφισβήτηση.
Η ανάδειξη του Free Press: απάντηση στο αίτηµα για πιο ανεξάρτητη και τολµηρή ενηµέρωση. Τίθεται όµως το ερώτηµα, πόσο ανεξάρτητος είναι εξαιτίας της σχέσης του µε τη διαφηµιστική δαπάνη.
Μπορούν κέρδη και ευθύνη να ισορροπήσουν; Η εξισορρόπηση κέρδους και ευθύνης είναι η
υγιής τάση και ενδεχοµένως ο πιο δύσκολος δρόµος. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και µια
µικρότερη µερίδα που υποστηρίζει ότι αυτή η εξισορρόπηση είναι αδύνατη, εξαιτίας της υπέρµετρης αναζήτησης του κέρδους µέσα από τις επιχειρήσεις των Μέσων.
Η προσωπική ευθύνη των επιχειρηµατιών, αλλά και των δηµοσιογράφων, η οργάνωση του
κάθε Μέσου ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς η επιβολή κανόνων και ταυτόχρονου ελέγχου και επιβράβευσης ή τιµωρίας αποτελούν τις κύριες προϋποθέσεις για την πορεία προς τη
γεφύρωση βιωσιµότητας και ευθύνης.
Η κρίση των Μέσων δεν µπορεί να ξεφύγει από τη γενικότερη κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και ηθική κρίση που βιώνουµε σήµερα.
Ο ρόλος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης διαφαίνεται ως ιδιαίτερα καταλυτικός. Αποδεσµευµένη από τις όποιες εξαρτήσεις της, θα έπρεπε να θέτει υψηλά τον πήχη και να δηµιουργεί
ένα υγιές πλαίσιο ανταγωνισµού.

6.4.1.2 Ρυθµιστικά Εργαλεία
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο των ελληνικών Μέσων Ενηµέρωσης και θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε την αποτελεσµα266

τικότητα της εφαρµογής του, τα θετικά του στοιχεία, αλλά και τις ελλείψεις του. Το
κύριο ερώτηµα το οποίο θέτουµε προς συζήτηση είναι αν είναι αναγκαία η επανεξέταση του ρυθµιστικού µοντέλου στο πλαίσιο της υπάρχουσας κρίσης των Μέσων,
αλλά και του αιτήµατος για ένα πιο υπεύθυνο πρόσωπο των ενηµερωτικών οργανισµών στις µέρες µας.
Στην Ελλάδα, εκτός από τα άρθρα 14 και 15 του Συντάγµατος και τους νόµους περί αδειοδότησης και συγκέντρωσης551, η λειτουργία των Μέσων ρυθµίζεται
κυρίως από τους κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας που έχουν θεσπίσει η
ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ, ενώ ειδικά για τα τηλεοπτικά Μέσα υπάρχει και λειτουργεί το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Η έρευνα περιλαµβάνει ερωτήσεις τόσο για
τους κανόνες δεοντολογίας, όσο και για το ΕΣΡ, ενώ ενδιαφέρουσες απόψεις ακούστηκαν για το κύριο επαγγελµατικό σωµατείο των δηµοσιογράφων, την ΕΣΗΕΑ.
Η αρχική άποψη όλων των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι ότι η δεοντολογία και οι όποιες ρυθµίσεις ή άλλοι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι απαραίτητοι για την
εύρυθµη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε πιο αναλυτικά τις απόψεις που εκφράστηκαν για τη δηµοσιογραφική δεοντολογία, το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και την ΕΣΗΕΑ.
Ένα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις µε τους ανθρώπους των Μέσων είναι, πριν περάσουµε στην κριτική εξέταση των
κανόνων δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, οι ορισµοί που δίνουν σχετικά µε το τι εκείνοι πιστεύουν ότι είναι η δεοντολογία και ευρύτερα η υπεύθυνη συµπεριφορά ενός
δηµοσιογράφου και από πού πηγάζει. «Η θέσπιση δεοντολογίας είναι µια τεχνική παρέµβαση που έχει γίνει, γιατί εγώ δεν πιστεύω σε τεχνικές παρεµβάσεις, πιστεύω
στην προσωπική ευθύνη του καθένα που πρέπει να αυτό- περιορίζεται», υποστηρίζει
ένας από τους συµµετέχοντες, ενώ ένας άλλος συµπληρώνει, «αν δεν έχεις µια προσωπική ηθική και έναν τρόπο ιδιαίτερο να βλέπεις τα πράγµατα, το να ακολουθείς
υποτιθέµενους κανόνες είναι αστείο».
Πολλοί συµφωνούν ότι υπάρχουν δύο δεοντολογίες σε κάθε Μέσο, αυτή που
πηγάζει από την προσωπικότητα και τις αξίες που υπηρετεί κάθε δηµοσιογράφος και
αυτή που πηγάζει από τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει κάθε Μέσο. «Ο
κώδικας δεοντολογίας υπάρχει σαν µια γενική αρχή, την οποία ο καθένας την προσαρµόζει κατά το δοκούν. Αν δει κανείς πόσες δηµοσιογραφικές προσεγγίσεις υπάρ551
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χουν ανά τα κανάλια, τις εκποµπές, τους δηµοσιογράφους, θα καταλάβει ότι έχουµε
να κάνουµε µε δύο ηθικές και δεοντολογίες. Η µία είναι η προσωπική κάθε δηµοσιογράφου και η άλλη µια γενικότερη η οποία προκύπτει από το οικονοµικό συµφέρον
κάθε µέσου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα.
Μια οµάδα των συµµετεχόντων ορίζει τη δεοντολογία ως κάτι που δεν προκύπτει από νόµους και κανονισµούς, αλλά από µια συνολική κοινωνική ζύµωση, από
τις κοινές συνισταµένες που µπορούν να προκύψουν από τους αξιακούς κώδικες του
καθένα. Για αυτό και θεωρούν ιδιαίτερα σηµαντική την ύπαρξη χώρων συνεύρεσης
και συνοµιλίας, ανταλλαγής απόψεων και γνώσης ανθρώπων του ίδιου επαγγέλµατος,
κάτι που, κατά τη γνώµη τους, απουσιάζει από την καθηµερινή πρακτική τους. Επισηµαίνουν το γεγονός ότι οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι σήµερα, είτε δουλεύουν
από το σπίτι τους, είτε η πίεση της δουλειάς είναι τόσο µεγάλη στον επαγγελµατικό
τους χώρο που δεν έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής εµπειριών και απόψεων µε τους
συναδέλφους τους.
Όσον αφορά στο διαχωρισµό προσωπικής δεοντολογίας και δεοντολογίας του
Μέσου το κρίσιµο ερώτηµα που προκύπτει είναι η αντιµετώπιση διληµµάτων που
µπορεί να επιφέρει τυχόν σύγκρουση των δύο αυτών προοπτικών. Τα ηθικά διλήµµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι δηµοσιογράφοι σε καθηµερινή βάση είναι
πολλαπλά και αρκετές φορές είναι ιδιαίτερα σύνθετα κυρίως όταν αυτά αφορούν σε
έννοιες ευαίσθητες όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχουν διλήµµατα που σχετίζονται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαφορετική οπτική
του δηµοσιογράφου µε τον ιδιοκτήτη/ αρχισυντάκτη του Μέσου. Στην περίπτωση αυτή, οι περισσότεροι αποφασίζουν το συµβιβασµό αποφεύγοντας να θέσουν σε κίνδυνο την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που
επικρατούν στην αγορά εργασίας. Η ατοµική ακεραιότητα αρκετές φορές υποκύπτει
στην ανάγκη της εξασφάλισης και διατήρησης µιας εργασιακής θέσης. Αυτό είναι ένα
λεπτό και δύσκολο ζήτηµα το οποίο θα έπρεπε να ρυθµίζεται καλύτερα και µε πιο
ειδικούς κανονισµούς. Μια απάντηση που δίνουν οι συµµετέχοντες στο παραπάνω
είναι η διασφάλιση της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας µε την απασχόληση του δηµοσιογράφου σε παραπάνω από ένα Μέσα, κάτι που όµως είναι αντικειµενικά αρκετά
δύσκολο να επιτευχθεί.
Τι πιστεύουν όµως οι συµµετέχοντες στην έρευνα για την επάρκεια και κυρίως για την εφαρµογή των δεοντολογικών κανόνων; Η πλειοψηφία συµφωνεί ότι οι
υπάρχοντες κανονισµοί είναι ιδιαίτερα πλήρεις, αλλά δεν εφαρµόζονται. Όπως ανα268

φέρεται «Οι κανόνες δεοντολογίας είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ ειδικοί και εξειδικευµένοι, αλλά οι κανόνες δεοντολογίας είναι εξειδικευµένοι σε σχέση µε το νόµο, συνεπώς αυτές οι µικρές ατέλειες συγχωρούνται και νοµίζω ότι στο περιεχόµενό
τους είναι και ορθοί και πλήρεις. Αν εφαρµόζονταν, νοµίζω ότι το τοπίο θα ήταν ιδανικό, δεν νοµίζω ότι οι ελλείψεις µας είναι σε επίπεδο κανόνων».
Δεν εφαρµόζονται αφενός γιατί, όπως πιστεύουν αρκετοί, το µεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελµατιών των Μέσων δεν γνωρίζουν τους κανόνες δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας, αφετέρου γιατί οι περισσότερες παραβιάσεις προκύπτουν υπό την πίεση της δουλειάς και του ανταγωνισµού, χωρίς πρόθεση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η µη εφαρµογή τους είναι περισσότερο εσκεµµένη και προκαλείται κυρίως από την έλλειψη ελέγχου και κυρώσεων, καθώς και εξαιτίας της γενικότερης τάσης που επικρατεί στην Ελλάδα για µη εφαρµογή των νόµων. Ένας άλλος παράγοντας που πιθανόν να αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρµογή
των κανόνων δεοντολογίας είναι το γενικότερο σύστηµα οργάνωσης και λειτουργίας
των Μέσων, βασισµένο σε µια «αµφίδροµη οµηρία των Μέσων µε την πολιτική»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από ερωτώµενο. Τέλος, το γεγονός ότι οι κανόνες
και τα όργανα λειτουργούν κατασταλτικά και όχι ανασταλτικά, σε συνδυασµό µε την
παράλληλη επιβολή τυπικών και όχι ουσιαστικών προστίµων, εντείνουν το πλαίσιο
ελαστικού ελέγχου στη λειτουργία των ελληνικών Μέσων.
Στο περιεχόµενο των κανόνων δεοντολογίας η σηµαντικότερη έλλειψη που
επισηµαίνεται αφορά στην έλλειψη κανόνων δεοντολογίας για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, καθώς και ότι οι υπάρχοντες δεν αφορούν στο Μέσο ως σύνολο, αλλά επικεντρώνονται στη συµπεριφορά των δηµοσιογράφων. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο
ενός από τους ερωτώµενους, «αυτό που λείπει είναι κανόνες δεοντολογίας για τους
ιδιοκτήτες των µέσων που δεν υπάρχει και θα έπρεπε να υπάρχει». Απέναντι σε αυτή
την έλλειψη, κάποιοι από τους ερωτώµενους απαντούν ότι οι ιδιοκτήτες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί µε την εφαρµογή των γενικών κανόνων δεοντολογίας, καθώς είναι
αυτοί που καλούνται να πληρώσουν τα πρόστιµα. Μια ακόµα έλλειψη συνίσταται,
σύµφωνα πάντα µε την έρευνα, στο γεγονός ότι οι κανόνες περιλαµβάνουν πολλές
γενικές διατάξεις και όχι συγκεκριµένες προτάσεις.
Η εφαρµογή ενός ευρύτερου πλαισίου συµπεριφοράς ενός οργανισµού, διευρυµένου σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, αλλά και όσον αφορά στο περιεχόµενο, σε θέµατα που αφορούν στην κοινωνία, στο φυσικό περιβάλλον, στο προϊόν τους, στις εργασιακές συνθήκες, και που αποτελεί συνείδηση και φιλοσοφία ολόκληρου του οργα269

νισµού, αποτελεί το ρεύµα της σύγχρονης εποχής στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και όπως θα δούµε πιο κάτω, οι προτάσεις που καταθέτουν οι ερωτώµενοι είναι αρκετά κοντά σε αυτό το παράδειγµα οργάνωσης και λειτουργίας.
Οι απόψεις γίνονται πιο αιχµηρές στη συζήτηση για το ρόλο και τη λειτουργία
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όλοι συµφωνούν ότι πρόκειται για ένα
όργανο που πρέπει να διαλυθεί και να φτιαχτεί από την αρχή, ενώ πολλοί προχωρούν
σε χαρακτηρισµούς όπως ανυπόληπτο, χωρίς κύρος, αναξιόπιστο, κυβερνητικά κατευθυνόµενο. Παραθέτουµε ενδεικτικά, µερικές από τις απόψεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων: «Ψάχνοντας κάποιες αποφάσεις του έχω φτάσει
στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι που το απαρτίζουν οριακά βλέπουν τηλεόραση ή
δεν έχουν επαφή συνεχόµενη µε το τι παίζεται. Μπορεί να µαζέψουν κάποιο, είναι το
αντίστοιχο, σαν να έχει κάποιος µια παράνοµη χωµατερή και να µην τον µαζέψουν
ποτέ και να πετάξει κάποιος ένα σκουπίδι και να του βάλουν πρόστιµο πόσες χιλιάδες
ευρώ», ή «Το ΕΣΡ για λόγους που δεν έχω καταλάβει επίσης δεν φαίνεται να λειτουργεί. Ασχολείται µόνο µε πρόστιµα εντυπωσιασµού (π.χ. φιλί Παπακαλιάτη) και
όχι µε στόχο να αναβαθµίσει την τηλεόραση».
Αντίστοιχα, αρνητική είναι η στάση των περισσότερων απέναντι και στην
ΕΣΗΕΑ. Παρότι αναγνωρίζουν τη σηµασία της ύπαρξης ενός ισχυρού συνδικαλιστικού οργάνου, υποστηρίζουν ότι έχει δηµιουργήσει ένα πλαίσιο ψεύτικου ελέγχου και
προστασίας απέναντι µόνο σε µια συγκεκριµένη οµάδα δηµοσιογράφων. Ιδιαίτερα οι
νέοι δηµοσιογράφοι, απαξιώνουν το ρόλο της και αρνούνται να δεχτούν τον ελεγκτικό της χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται, «το συνδικαλιστικό όργανο της ΕΣΗΕΑ προστατεύει µόνο την ελίτ και τις καραβάνες».
Από όσα αναφέρθηκαν και συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι η
πλειοψηφία των ατόµων που συµµετέχουν στην έρευνα θεωρεί σηµαντική και απαραίτητη την ύπαρξη ρυθµίσεων και κυρίως ελέγχου της εφαρµογής τους, καθώς και
λογοδοσίας από την πλευρά των Μέσων Ενηµέρωσης. Ενώ σύµφωνα µε τα όσα ακούµε καθηµερινά, οι πλειοψηφία των δηµοσιογράφων τάσσεται ενάντια στον κρατικό παρεµβατισµό και έλεγχο της λειτουργίας των Μέσων, στη συγκεκριµένη έρευνα
δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιζητούν τη συνεργασία κράτους, δηµοσιογράφων, κοινής γνώµης και ιδιοκτητών για τη δηµιουργία ενός νέου, πιο ολοκληρωµένου πλαισίου δεοντολογίας.
Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να αναφερθούµε σε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
άποψη που εκφράστηκε από µεγάλη µερίδα των ερωτώµενων. Πολλοί είναι εκείνοι
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που πιστεύουν ότι τα Μέσα χρησιµοποιούν την ελευθερία της έκφρασης ως άλλοθι
για µη υπεύθυνες συµπεριφορές και ότι προβάλουν τον εαυτό τους ως «ιερές αγελάδες» στις οποίες κανείς δεν µπορεί να ασκήσει έλεγχο ή κριτική. Η άποψη αυτή δεν
απέχει ιδιαίτερα από την πραγµατικότητα, έτσι όπως την έχουν διαµορφώσει ισχυρές
ιδεολογικές πεποιθήσεις που καλλιεργούνται τον τελευταίο αιώνα. Οι αγώνες για την
ελευθερία της έκφρασης, από τα σηµαντικότερα κατορθώµατα της ανθρωπότητας για
το 19ο αιώνα, έθεσαν τα θεµέλια για να αναπτυχθεί ένα κλίµα υπερπροστασίας των
Μέσων µε αποτέλεσµα η λεπτή γραµµή ανάµεσα σε λογοκρισία ή όποιας µορφής παρεµβατισµό και δηµόσιου ελέγχου να αποτελεί, αρκετές φορές εµπόδιο σε µια καλύτερη λειτουργία των ενηµερωτικών οργανισµών.
Σχηµατικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα:
Οι ρυθµίσεις και οι κανόνες είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία των Μέσων.
Διαφορετικές απόψεις για το τι είναι δεοντολογία. Υπάρχει η προσωπική ηθική και οι προτεραιότητες του κάθε Μέσου. Η δεοντολογία δεν προκύπτει από νόµους, αλλά από κοινωνική
ζύµωση.
Στα διλήµµατα που προκύπτουν από τη σύγκρουση της προσωπικής δεοντολογίας και των
στόχων του Μέσου, τις περισσότερες φορές επιλέγεται ο συµβιβασµός.
Οι υπάρχοντες κανόνες είναι πλήρεις, αλλά δεν εφαρµόζονται. Τα αίτια για αυτή τη στάση
συνίστανται στα εξής:
Οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι δεν γνωρίζουν τους κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας
Πολλές παραβιάσεις προκύπτουν υπό την πίεση της δουλειάς και του ανταγωνισµού, χωρίς
πρόθεση.
‘Έλλειψη ελέγχου και κυρώσεων
Η γενικότερη τάση που επικρατεί στην Ελλάδα για µη εφαρµογή των νόµων.
Το γενικότερο σύστηµα οργάνωσης και λειτουργίας των Μέσων, βασισµένο σε µια «αµφίδροµη οµηρία των Μέσων µε την πολιτική».
Η πίεση της δουλειάς οδηγεί πολλές φορές σε µη εσκεµµένες παραβιάσεις της δεοντολογίας.
Από την άλλη η άγνοια αυτών των κανόνων και η έλλειψη ελέγχου οδηγεί σε εσκεµµένες
παραβάσεις.
Μια από τις σηµαντικότερες ελλείψεις είναι η θέσπιση κανόνων για το Μέσο ως σύνολο.
Απαξίωση των οργάνων της ΕΣΗΕΑ και του ΕΣΡ
Η ελευθερία της έκφρασης χρησιµοποιείται πολλές φορές ως άλλοθι για την υιοθέτηση µη
υπεύθυνων πρακτικών.

6.4.1.3 Προς µια αλλαγή παραδείγµατος;
Αφού λοιπόν όπως είδαµε το ρυθµιστικό πλαίσιο δεν εφαρµόζεται και δεν ικανοποιεί τους εµπλεκόµενους στα Μέσα διερευνούµε αφενός ποιος θα έπρεπε να
πρωτοστατήσει στην αλλαγή παραδείγµατος λειτουργίας των ελληνικών Μέσων, αλλά και τις προτάσεις προς αυτή την αλλαγή.
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Το τετράπτυχο δηµοσιογράφοι, κράτος, επιχειρηµατίες, πολίτες, µε τους δηµοσιογράφους να έρχονται πρώτοι, κυριαρχεί στην πλειοψηφία των απαντήσεων για
το ποιος θα µπορούσε να αναλάβει την πρωτοβουλία. Η σύµπραξη των ίδιων των επαγγελµατιών µε το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, υπό την παράλληλη συνέργεια
της κοινωνίας των πολιτών µας φέρνει και πάλι κοντά στις θεωρίες της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που καλείται να κάνει ακριβώς αυτό το συνδυασµό. Στο σηµείο
αυτό γίνεται σαφές ότι οι πολίτες πλέον παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Μέσων, ένα ρόλο που τον είχαν πάντα, απλά τώρα
καλούνται και ίσως έχουν και περισσότερες δυνατότητες να τον εφαρµόσουν πιο ενεργά. Η ανάπτυξη των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη χώρα µας, τα τελευταία δύο χρόνια, επιβεβαιώνει την πορεία προς αυτή την κατεύθυνση.
Μια από τις απόψεις που ακούστηκαν φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της
ανάγκης για ένα «κοινωνικό έλεγχο» των ενηµερωτικών φορέων. Όπως αναφέρεται
συγκεκριµένα, «Ο κοινωνικός έλεγχος ορίζεται σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι σε επίπεδο κοινωνικής βάσης, όπου συλλογικότητες και όργανα τα οποία κυριολεκτικά
µπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή οµάδες πληθυσµού που δραστηριοποιούνται στο
συγκεκριµένο θέµα, οµάδες ακτιβισµού, οι οποίες είναι αρχικά µειοψηφίες, αλλά στη
συνέχεια µπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων οµάδων πληθυσµού.
Υπάρχουν σωµατεία καταναλωτών τα οποία ήταν απλά µια σφραγίδα, σήµερα έχουν
πολλαπλασιάσει τα µέλη τους και έχουν αυξηθεί. Έτσι θα µπορούσαν να υπάρχουν
και οµάδες ελέγχου των Μέσων, που στο εξωτερικό υπάρχουν. Σε δεύτερο επίπεδο,
τα κόµµατα από µόνα τους θα µπορούσαν να έχουν τέτοιου είδους παρεµβάσεις εντός
και εκτός Βουλής. Αυτό αν τα κόµµατα είχαν κόσµο από πίσω τους, γιατί τα κόµµατα
έχουν γίνει και αυτά οργανώσεις χωρίς µέλη ή µέλη που πάνε να ψηφίσουν µόνο για
την εκλογή του αρχηγού τους. Άρα και τα κόµµατα δεν παρεµβαίνουν σε αυτά τα ζητήµατα. Είναι ζητήµατα καυτής πατάτας. Σε τρίτο επίπεδο µιλάω για την ασυνείδητη
κοινωνική βάση, τη συλλογική κοινωνική ευθύνη που θα έπρεπε να έχουµε όλοι µας.
Μου κάνει εντύπωση σε συγκεκριµένο κανάλι να ακούω κάθε βράδυ τι έκανε ο ιδιοκτήτης που τυχαίνει να είναι και µέλος ολυµπιακής επιτροπής ή στο άλλο κανάλι τι
έκανε η σύζυγος συνιδιοκτήτη που κάθε βράδυ εγκαινιάζει µια διαφορετική εκδήλωση. Και αυτό δεν το συζητά κανείς. Ακόµα και τα ανταγωνιστικά κανάλια δεν θίγουν
τέτοια ζητήµατα γιατί και τα ίδια είναι µπλεγµένα στο ίδιο παιχνίδι. Οπότε όταν ακόµα και εµείς ως τηλεθεατές ή αναγνώστες έχουµε µπει σε αυτό το κόλπο να µη συζη-
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τάµε τέτοια ζητήµατα γιατί τα θεωρούµε δεδοµένα δεν µπορούµε να περιµένουµε τίποτα».
Τι πρέπει να γίνει ώστε να οδηγηθούµε σε πιο υπεύθυνα Μέσα Ενηµέρωσης;
Η εξισορρόπηση του οικονοµικού χαρακτήρα των Μέσων µε την ποιότητα του προγράµµατος και την ανεξαρτησία τους αποτελεί προτεραιότητα των συµµετεχόντων
στην έρευνα. Οι δηµοσιογράφοι πρέπει να κρατήσουν µια γενναία στάση και µαζί µε
το κράτος και τους ιδιοκτήτες να χτίσουν από την αρχή ελεύθερα και ανεξάρτητα
κοινωνικά Μέσα ανοιχτά στον έλεγχο και στη δηµόσια λογοδοσία. Επιπλέον, τα ίδια
τα Μέσα θα πρέπει να ασκήσουν µια σοβαρή αυτοκριτική και να στραφούν προς την
παραγωγή ειδήσεων και ενηµέρωσης χωρίς ατζέντα, µε ποικιλία θεµάτων, αλλά και
απόψεων, µε καταρτισµένους δηµοσιογράφους που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να
συµµετάσχουν στο δηµόσιο διάλογο, ακόµα και στην παραγωγή µιντιακών προϊόντων.
Σχηµατικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα:
Συνεργασία κράτους, δηµοσιογράφων, κοινής γνώµης και ιδιοκτητών για τη δηµιουργία ενός
νέου, πιο ολοκληρωµένου πλαισίου δεοντολογίας
Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου
Εξισορρόπηση του οικονοµικού χαρακτήρα των Μέσων µε την ποιότητα του προγράµµατος
και την ανεξαρτησία.

6.4.1.4 Σχόλια και παρατηρήσεις
Κλείνοντας την πρώτη ενότητα της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας, θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε ορισµένες διαπιστώσεις και να προβούµε σε
σχολιασµό, αλλά και σε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
Όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των ελληνικών Μέσων
Ενηµέρωσης φαίνεται να υπάρχει σύµπνοια απόψεων και να µην διαµορφώνονται
συγκρουόµενες αντιλήψεις. Η πλειοψηφία διαβλέπει µια κρίση αναξιοπιστίας απέναντι στα Μέσα, τα οποία έχουν προσανατολιστεί περισσότερο προς την οικονοµική και
λιγότερο προς την κοινωνική τους διάσταση. Το παραγόµενο προϊόν των σύγχρονων
Μέσων κρίνεται µη ποιοτικό, ενώ οι περισσότεροι συµφωνούν ότι η αποστολή και οι
προτεραιότητες τόσο των δηµοσιογράφων, όσο και των Μέσων κινούνται κυρίως γύρω από τον οικονοµικό παράγοντα. Οι παράµετροι της ευθύνης, όπως εµείς τις ορί273

σαµε, για την διενέργεια της παρούσας έρευνας, φαίνεται αφενός να απουσιάζουν,
αφετέρου να αποτελούν κεντρικό αίτηµα των συµµετεχόντων. Η κοινωνική διάσταση,
η συµµετοχή, η συνεργασία, η πολυφωνία, η προσβασιµότητα, η ποιότητα, η ενδυνάµωση του διαλόγου και της δηµοκρατίας, η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία, η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξαρτησία και κυρίως η δηµόσια λογοδοσία βρίσκονται
στο κέντρο του προβληµατισµού των συµµετεχόντων στην έρευνα.
Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο, που επανέρχεται στη συζήτηση είναι το γεγονός οι οργανισµοί ενηµέρωσης, στη σύγχρονη εποχή, αποτελούν έναν πολυσύνθετο
ζωντανό οργανισµό που καλείται να βρει την ισορροπία ανάµεσα στο δηµόσιο ρόλο
του και στην επιχειρηµατική του ταυτότητα. Για πολλά χρόνια τα Μέσα Ενηµέρωσης,
και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έτειναν να υποβαθµίζουν, κυρίως σε ιδεολογικό επίπεδο,
την επιχειρηµατική τους διάσταση, έναντι του κοινωνικού τους χαρακτήρα. Και παρά
την αυτονόητη και οφθαλµοφανή τους σύνδεση µε οικονοµικά συµφέροντα και τους
νόµους της αγοράς, µόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να «παραδέχονται» και δηµόσια την επιχειρηµατική τους πλευρά. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε, για παράδειγµα, και η
ένταξη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών στο ΣΕΒ552, κίνηση- καθαρή δήλωση
της επιχειρηµατικότητας των οργανισµών ενηµέρωσης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια νέα πρόκληση στο πεδίο των Μέσων. Καλούµαστε να φωτίσουµε
και να εξετάσουµε τα ρυθµιστικά και λειτουργικά µοντέλα των σύγχρονων Μέσων
και σε ποιο βαθµό αυτά ανταποκρίνονται και καλύπτουν το ρόλο και την αποστολή
των ενηµερωτικών οργανισµών, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα, υπό το διττό πρίσµα
του κοινωνικού- δηµόσιου και του επιχειρείν. Όπως προκύπτει από την έρευνα, βρισκόµαστε ακριβώς σε αυτό το µεταίχµιο. Από τη µία έχουµε Μέσα που ενώ είναι επιχειρήσεις δεν συµπεριφέρονται ως τέτοιες, και από την άλλη ρυθµίσεις, οι οποίες είτε
δεν εφαρµόζονται, είτε δεν περιλαµβάνουν ακριβώς αυτή τη γέφυρα µεταξύ κοινωνικού και επιχειρείν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να αναλογιστούµε ότι ενώ οι άνθρωποι των Μέσων
φαίνεται να συµµερίζονται την απαξίωση της κοινής γνώµης και ενώ δείχνουν να αντιλαµβάνονται σε ποιο σηµείο υστερεί το σύγχρονο λειτουργικό µοντέλο, ακόµα και
να έχουν προτάσεις για το πώς µπορεί αυτό να βελτιωθεί, δεν παίρνουν την πρωτο552

Τον Ιούλιο του 2007, µέλη του ΣΕΒ ΣΕΒ έγιναν οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΜΕΓΚΑ, ΑΝΤ1, Alpha,
Star και Μακεδονία, καθώς και η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας
(ΕΙΤΗΣΕΕ).
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βουλία για αυτή την αλλαγή. Τα αίτια αυτής της άρνησης ή ακόµα και δειλίας µπορούν να αναζητηθούν σε διάφορες σφαίρες, χωρίς ποτέ να µπορέσουµε να τις καλύψουµε ή ακόµα και να τις ανακαλύψουµε όλες. Μια από αυτές είναι η εξάρτηση των
δηµοσιογράφων και η αβεβαιότητα της επαγγελµατικής αποκατάστασης. Μια άλλη
θα µπορούσε να είναι η σχέση εξάρτησης που έχει καλλιεργηθεί ανάµεσα σε πολιτικές και οικονοµικές δυνάµεις και στα Μέσα Ενηµέρωσης. Το άναρχο πλαίσιο λειτουργίας και η έλλειψη ελέγχου και σοβαρών κυρώσεων, ακόµα και η αδιαφορία ή η
αδυναµία κοινωνικής οργάνωσης για τη διεκδίκηση και υπεράσπιση δικαιωµάτων και
αξιών µπορούν να συµπεριληφθούν στα πιθανά αίτια.
Ενδιαφέρον έχει και η άποψή τους για τη σχέση των πολιτών µε τα Μέσα, µια
σχέση εξάρτησης και απαξίωσης, µιας σχέσης που κάποιοι πιστεύουν ότι µπορεί να
εξελιχθεί στον κινητήριο µοχλό της αλλαγής λειτουργικού, αλλά και πολιτισµικού
µοντέλου της παραγωγής ειδήσεων, ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας.
6.4.2 Μέσα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Στη δεύτερη ενότητα της έρευνας επιχειρούµε να διερευνήσουµε τις απόψεις
των συµµετεχόντων για την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης γενικότερα,
καθώς και για το πώς αυτή η έννοια βρίσκει εφαρµογή και στις επιχειρήσεις των Μέσων στην Ελλάδα.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η έννοια και κυρίως η πρακτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εφαρµόζεται την τελευταία δεκαετία και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και αν λάβουµε υπόψη µας το χρονικό αυτό διάστηµα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα ερευνών που µετρούν τόσο τη διείσδυση της έννοιας στην ελληνική κοινή
γνώµη, όσο και τη διείσδυση αλλά και την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της
στις ελληνικές επιχειρήσεις, θα µπορούσαµε να πούµε ότι βρισκόµαστε ακόµα σε αρχικά στάδια553. Επιπλέον, παρατηρείται µια έντονη δυσπιστία όσον αφορά στις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης. Ποιες µπορεί να είναι όµως οι αιτίες που οι
Έλληνες δείχνουν αυτή τη δυσπιστία; Τι συµβαίνει µε την εφαρµογή της ΕΚΕ στα
Μέσα Ενηµέρωσης; Τι σηµαίνει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ποιες είναι οι διαστάσεις της όταν αυτή εφαρµόζεται στους ενηµερωτικούς οργανισµούς; Αυτά είναι
µερικά από τα κύρια ερωτήµατα που τίθενται προς διερεύνηση προκειµένου να µπο553

Βλ. Κεφάλαιο 1.2.2 της παρούσας έρευνας.
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ρέσουµε να σκιαγραφήσουµε την κατάσταση που επικρατεί και στη συνέχεια να µπορέσουµε να διασταυρώσουµε τα στοιχεία επιχειρώντας την περιγραφή ενός νέου µοντέλου λειτουργίας και ρύθµισης των σύγχρονων Μέσων.
Ένα ποσοστό των ερωτώµενων αγνοεί την ύπαρξη του όρου, γεγονός που επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών σχετικά µε τη χαµηλή διείσδυσή του στη
συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα συµµετέχουν άνθρωποι εµπλεκόµενοι στο χώρο των Μέσων και της επικοινωνίας. Το γεγονός ότι µερίδα αυτών δείχνει άγνοια απέναντι στον όρο επιβεβαιώνει, κατά κάποιο τρόπο, ότι η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο πεδίο των Μέσων, ακόµα και η συζήτηση γύρω από αυτήν βρίσκεται ακόµα στην αρχή.
Η άγνοια όµως από πλευρά ανθρώπων που συµµετέχουν στην επικοινωνιακή διαδικασία προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς αυτό µπορεί να υποδηλώνει αφενός µη εντατική παρακολούθηση των επίκαιρων τάσεων και απόψεων στο χώρο της διοίκησης, οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας των επικοινωνιακών οργανισµών, αφετέρου
έλλειψη διάθεσης για συζήτηση και εφαρµογή ενός νέου µοντέλου «βελτίωσης» της
υπάρχουσας κατάστασης.
Όσον αφορά στον ορισµό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, η επιστροφή κοινωνικού µερίσµατος στην
κοινωνία, η έννοια των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, η εθελοντική προσφορά,
η εξασφάλιση της βιωσιµότητας και η ευθύνη για το προϊόν που παράγεται είναι οι
κύριες απόψεις που ακούστηκαν, απόψεις που συνθετικά συµπίπτουν µε τους βασικούς θεωρητικούς ορισµούς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης554.
Για την εφαρµογή της στην Ελλάδα, η πλειοψηφία συµφωνεί ότι βρισκόµαστε
σε αρχάριο επίπεδο. Υπάρχει µια οµάδα, η οποία µοιάζει περισσότερο αισιόδοξη και
υποστηρίζει ότι µπορεί να προσφέρει κάτι καλό, παρόλο που τα κίνητρα είναι εµπορικά, αλλά επικρατεί αυτή που θεωρεί ότι στην Ελλάδα είναι µόδα ή ότι δεν εφαρµόζεται σωστά και δεν δίνει το επιχειρηµατικό µοντέλο που χρειαζόµαστε. Όπως αναφέρεται, «στην Ελλάδα δεν έχει πλαίσιο για να µπορέσει να κινηθεί, δεν καταλαβαίνει κανείς περί τίνος πρόκειται, και είναι κάτι που έχει προέλθει αναγκαστικά επειδή
υπάρχει σχετική νοµοθεσία για τα θέµατα που την αφορούν και από την ΕΕ και στην
Ελλάδα. Κανείς δεν έχει δεσµευτεί για κάτι που θέλει να κάνει πολύ, αλλά γιατί υποχρεώνεται».
554

Βλ. Κεφάλαιο 1.1.2.
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Ποιες είναι οι αιτίες όµως που συµβαίνει αυτό; Η έλλειψη αυτοδέσµευσης και
θεσµικού πλαισίου, η δοµή των ελληνικών επιχειρήσεων, η απουσία συνολικής κοινωνικής συνείδησης είναι οι βασικές παράµετροι που αναφέρονται.
Πώς στέκονται οι εµπλεκόµενοι στα Μέσα και συµµετέχοντες στην έρευνα
απέναντι στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Εµπιστεύονται τις πρακτικές της; Πιστεύουν ότι µπορεί να προσφέρει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων; Οι περισσότεροι στέκονται αρνητικά απέναντι στην έννοια
και στις πρακτικές εφαρµογές της. Θεωρούν ότι επιχείρηση και ευθύνη είναι ασύµβατες έννοιες και ότι για τις περισσότερες λειτουργεί ως βιτρίνα, ακόµα και ως ξέπλυµα
της βρόµικης συνείδησής τους. Η άποψη ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό τερτίπι,
µια κίνηση δηµοσίων σχέσεων ή µια παράλληλη κίνηση για να απωθήσουν την ευθύνη τους από τον κύριο τοµέα δράσης τους επικρατεί, ενώ ακόµα ακούστηκε και η άποψη ότι µπορεί να γίνει δικαιολογία για τις αδυναµίες του κράτους. Τόσο πολύ είναι
πεπεισµένοι ότι αποτελεί καθαρά αυτοδιαφήµιση που υποστηρίζουν ότι «αν οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν σωστά δεν θα είχαν ανάγκη να διαφηµίζονται για το ποιος είναι ο πιο υπεύθυνος».
Από την άλλη πλευρά όµως, φαίνεται να υπάρχει και µια οµάδα η οποία υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός ότι η ΕΚΕ δεν εφαρµόζεται µε ουσιαστικό τρόπο από
τις ελληνικές επιχειρήσεις, µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να ανοίξει η συζήτηση για την υιοθέτηση ενός νέου πιο υπεύθυνου λειτουργικού πλαισίου. Όπως σχολιάζουν συµµετέχοντες στις συνεντεύξεις, «είναι προφανέστατο ότι γίνεται για προβολή και δηµόσιες σχέσεις, από την άλλη δεν µπορείς να µη µείνεις στο θετικό ότι
µπορούν να βοηθήσουν έστω και στο ελάχιστο κάποιες καταστάσεις. Και στο κοµµάτι αυτό θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος και κατά πόσο αυτά που παρουσιάζεις πραγµατικά γίνονται και εφαρµόζονται και να ξεσκεπάζονται κάποιοι που το χρησιµοποιούν
ως τρικ επικοινωνιακό».
Για το συσχετισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Μέσων οι συµµετέχοντες φαίνεται να κρατούν επίσης µια ιδιαίτερα επιφυλακτική στάση. Ένα µεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η ευθύνη, και όπως αυτή εξελίσσεται στο πλαίσιο της σύγχρονης
αγοράς και κοινωνίας, θα έπρεπε να βρίσκεται έµφυτη στα Μέσα Ενηµέρωσης, να
αποτελεί µέρος του DNA τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, να είναι αυτονόητο
για αυτά και όλους τους εµπλεκόµενους στο χώρο, γεγονός που όπως παρατηρούν δεν
ισχύει.
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Όσον αφορά στις προοπτικές εφαρµογής πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης από τα Μέσα, και πάλι οι απόψεις φαίνεται να διίστανται. Υπάρχουν ορισµένοι που πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα θετικό βήµα, το οποίο µπορεί από τη µία
να εµπνεύσει και άλλες επιχειρήσεις και από την άλλη να αποτελέσει διέξοδο στην
υποβαθµισµένη ποιότητα και αξιοπιστία που απολαµβάνουν τα Μέσα σήµερα. «Ακόµα και αν είναι βιτρίνα, είναι ένα σηµαντικό βήµα. Ας το ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα µπορέσει να απαντήσει στην ανάγκη των πολιτών
για αξιόπιστα Μέσα. Μάλλον δυστυχώς, οι επιχειρηµατίες παραµένουν επιχειρηµατίες και το κέρδος είναι το σηµαντικότερο για αυτούς». Η πλειοψηφία των ερωτώµενων
όµως υποστηρίζει ότι «πρόκειται για µια προσπάθεια εξιλέωσης, η οποία δεν µπορεί
να έχει ελπιδοφόρα αποτελέσµατα. Άλλωστε, όταν επικρατεί η διαπλοκή, αυτόµατα η
ευθύνη καταργείται».
Ποιες είναι άραγε οι κύριες διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των
Μέσων, όπως τις προσλαµβάνουν οι Έλληνες εµπλεκόµενοι στο πεδίο της επικοινωνίας; Η βελτίωση του παραγόµενου περιεχοµένου, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας
των δηµοσιογράφων, η διαφάνεια των οικονοµικών µεγεθών, η αυτοδέσµευση ιδιοκτητών και επαγγελµατιών, αλλά και η διάθεση να παραχωρήσουν χώρο και βήµα
στα µέσα του πολίτη καταγράφονται ως οι κύριες προτάσεις των συµµετεχόντων στην
έρευνα για τη διαµόρφωση µιας ατζέντας κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών Μέσων
Ενηµέρωσης.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξετάσουµε τις παραµέτρους που προτείνονται
και να τις αντιπαραβάλλουµε αφενός µε τα κύρια αίτια της αναξιοπιστίας των σύγχρονων Μέσων, όπως αυτά εκφράστηκαν στην παρούσα έρευνα, και αφετέρου µε την
ισχύουσα, και συνεχώς υπό διαµόρφωση, ατζέντα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
των Μέσων. Όπως θα διαπιστώσουµε συµπίπτουν και στις δύο περιπτώσεις. Η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η ποιότητα, αλλά και η συµµετοχή των πολιτών φαίνεται να
είναι τα κύρια αιτήµατα, όχι µόνο της κοινής γνώµης, αλλά και των ίδιων των επαγγελµατιών των Μέσων, για την πορεία προς ένα διαφορετικό πολιτισµικό µοντέλο
λειτουργίας τους.
Στη συζήτηση σχετικά µε την εφαρµογή πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής
στα ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης, οι ερωτώµενοι αναφέρονται κυρίως σε δύο τηλεοπτικούς σταθµούς, στο ΣΚΑΙ και την ΕΡΤ. Όσον αφορά στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση οι µισοί εκ των συµµετεχόντων θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή της και ότι έχει αποδεχτεί τον εαυτό της ως επιχείρηση και µε αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ξανα278

φτιάξει το ρόλο της στην κοινωνία, απαλλαγµένη από τις προκαταλήψεις για ισχυρή
εξάρτηση από τους εκάστοτε κυβερνητικούς µηχανισµούς. Οι άλλοι µισοί πιστεύουν
ότι αυτή η στάση είναι καθαρά µια κίνηση δηµοσίων σχέσεων και δεν σχετίζεται καθόλου µε οργανωµένη στρατηγική εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ κρίνουν µάλλον
αρνητικά τις δράσεις που έχει αναλάβει µέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο ΣΚΑΙ από την άλλη πλευρά αποτελεί το ελληνικό Μέσο που αναφέρεται τις
περισσότερες φορές αυθόρµητα από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Παρ’ όλα αυτά
όµως, η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες που αναλαµβάνει στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβάλλον, δεν πείθουν
αφού τις συσχετίζουν µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του ιδιοκτήτη του σταθµού και οι οποίες όπως αναφέρεται στην έρευνά µας «συµβάλλουν στην καταστροφή
του περιβάλλοντος».
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
γενικότερα και ειδικότερα στο χώρο των Μέσων αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικά, ενώ διαµορφώνονται δύο κύριες τάσεις. Η πρώτη την προσεγγίζει θετικά, ενώ
η δεύτερη τη θεωρεί κίνηση δηµοσίων σχέσεων χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Η ικανοποιητική ή µη εφαρµογή της φαίνεται και πάλι να σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως όσον αφορά στην επιχειρηµατική δράση
και κουλτούρα, στην οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, στην πολιτική διαπαιδαγώγηση, στην αντίληψη για τη διαπλοκή των Μέσων µε οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Η επιφύλαξη αυτή όµως, αποτελεί µέρος της γενικότερης στάσης και κριτικών που δέχεται σήµερα η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως ήδη
έχει αναφερθεί στην εισαγωγή της παρούσας µελέτης.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει να τονίσουµε το γεγονός ότι διαµορφώνεται µια οµάδα
επαγγελµατιών των Μέσων, οι οποίοι φαίνεται να αντιλαµβάνονται την στρατηγική
κοινωνικής υπευθυνότητας ως ένα νέο επιχειρηµατικό και λειτουργικό µοντέλο, το
οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην αδιέξοδη κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των ενηµερωτικών οργανισµών. Επιπλέον,
κρίσιµο είναι να παρατηρήσουµε ότι ακόµα και το ποσοστό που αγνοεί την έννοια
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε µεγάλο βαθµό σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά
της ως αιτήµατα για την αλλαγή του µοντέλου των ελληνικών Μέσων.
Επίσης ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις - αιτήµατα που θέτουν οι ερωτώµενοι για τις διαστάσεις της ατζέντας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μέσων.
Πέρα από τα επανερχόµενα αιτήµατα για ανεξαρτησία και διαφάνεια, ξεχωρίζει το
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άνοιγµα προς τα Μέσα του πολίτη, στα λεγόµενα social media. Το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί µια σταδιακή στροφή των επαγγελµατιών των Μέσων στην επίκαιρη συζήτηση και σταδιακή αποδοχή των νέων συµµετοχικών Μέσων κοινωνική δικτύωσης
ως µιας σηµαντικής συµβολής στο υπάρχον πεδίο, που µπορούν να αποτελέσουν τον
καταλύτη για τη µετακίνηση σε ένα περισσότερο υπεύθυνο και ανοιχτό στο δηµόσιο
διάλογο και έλεγχο προφίλ, αλλά και λειτουργικό µοντέλο των οργανισµών ενηµέρωσης.
Σχηµατικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα:
Αρκετοί είναι εκείνοι που αγνοούν τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Παρ’όλα αυτά ακόµα και όσοι αγνοούν τον όρο φαίνεται να σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά της.
Θολή η άποψη για την εφαρµογή της ΕΚΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η µια πλευρά υποστηρίζει ότι ευθύνη και επιχείρηση είναι ασύµβατοι όροι, ενώ η άλλη διαβλέπει µια δυνατότητα θετικής δράσης.
Επιφυλακτική η στάση απέναντι στην εφαρµογή ΕΚΕ από τα Μέσα. Η επιφύλαξη σχετίζεται
και µε τις γενικότερες κριτικές που δέχεται η έννοια της ΕΚΕ και αφορούν τον εθελοντικό
της χαρακτήρα σε αντιδιαστολή µε τα όποια οικονοµικά κίνητρα που µπορεί να έχει.
Τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής υπευθυνότητας θα έπρεπε να βρίσκονται στο DNA των
Μέσων.
Ανεξαρτησία, ποιότητα, διαφάνεια, λογοδοσία, συµµετοχή του πολίτη τα στοιχεία που αναδεικνύονται ως ατζέντα της ΕΚΕ των Μέσων.
Η εφαρµογή πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ΕΡΤ συγκεντρώνει θετικές
και αρνητικές κριτικές. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι µε αυτόν τον τρόπο επιχειρεί
να επαναπροσδιορίσει το ρόλο και την αποστολή της, ενώ υπάρχει και µια οµάδα που υποστηρίζει ότι αποτελεί καθαρά κίνηση δηµοσίων σχέσεων.
Ο ΣΚΑΙ αποτελεί τον σταθµό, ο οποίος αναφέρθηκε αυθόρµητα τις περισσότερες φορές ως
παράδειγµα ελληνικού Μέσου που εφαρµόζει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας.
Διαµορφώνεται µια οµάδα επαγγελµατιών των Μέσων, οι οποίοι φαίνεται να αντιλαµβάνονται την στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας ως ένα νέο επιχειρηµατικό και λειτουργικό
µοντέλο.

6.4.3 Κοινωνικά Μέσα
Η τελευταία ενότητα της παρούσας έρευνας έχει στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και της σχέσης των Ελλήνων επαγγελµατιών των Μέσων µε τα ανερχόµενα, και στη χώρα µας, κοινωνικά Μέσα δικτύωσης. Πώς αντιλαµβάνονται τα νέα Μέσα οι Έλληνες δηµοσιογράφοι και εκπρόσωποι της ενηµέρωσης; Ποια θεωρούν ότι
είναι η σχέση τους µε τα παραδοσιακά Μέσα; Ποια πλεονεκτήµατα και ποιες αδυναµίες εντοπίζουν; Πιστεύουν ότι µπορεί να αποτελέσουν την απάντηση στην κρίση αξιοπιστίας που αντιµετωπίζουν σήµερα οι φορείς ενηµέρωσης;
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Ξεκινώντας τη συζήτηση, όλοι οι ερωτώµενοι έδειξαν να έχουν µια αρκετά
ικανοποιητική γνώση των social media, κυρίως σε επίπεδο ορισµού και χαρακτηριστικών, όπως αυτά τα αντιλαµβάνονται από την καθηµερινή τους εµπειρία και πολύ
λιγότερο σε επίπεδο θεωρητικής ενασχόλησης µε το ζήτηµα. Σε µια προσπάθεια να
ορίσουµε τα αίτια έξαρσης των νέων συµµετοχικών Μέσων, οι περισσότεροι την απέδωσαν στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει.
Πράγµατι, οι τεχνολογικές πρόοδοι, κυρίως µέσα από τη διάδοση του ίντερνετ και της
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, επέδρασαν καταλυτικά στη διαδικασία διακίνησης και πρόσβασης στην πληροφορία και στη συνέχεια στη διαδικασία συλλογής
και διάχυσης της πληροφορίας προκειµένου να φτάσουµε στα σηµερινά επίπεδα, στα
οποία ο καθένας, δυνητικά, είναι δηµιουργός περιεχοµένου. Όµως δεν θα πρέπει να
ξεχνάµε ότι πάντοτε οι τεχνολογικές εξελίξεις κινούσαν και τις κοινωνικές εξελίξεις.
Η ανθρώπινη ιστορία επιβεβαιώνει το παραπάνω, αφού αν αναλογιστούµε τις µεγάλες
επαναστάσεις και καινοτοµικές πρωτοβουλίες στο πέρασµα των αιώνων θα διαπιστώσουµε ότι πάντα συνδέονταν µε µια τεχνολογική ή επιστηµονική ανακάλυψη. Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε, επεκτείνοντας την άποψη των ερωτώµενων, ότι
ανάµεσα στα αίτια ανάπτυξης των συµµετοχικών Μέσων ήταν η κοινωνική διάσταση
της τεχνολογίας, η οποία πυροδότησε µια σύγχρονη επανάσταση στο χώρο των Μέσων και της επικοινωνίας. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ένας από τους συµµετέχοντες
στην έρευνα «οι τεχνολογίες συνδέονται µε τις κοινωνικές εξελίξεις. Έχουµε µια µεγάλη κοινωνική αλλαγή, στην κατεύθυνση της οποία ο πολίτης δεν ζει τη δηµοκρατία
µια φορά το χρόνο στις εκλογές, αλλά κάθε µέρα αφού έχει τη δυνατότητα να ακουστεί και να επηρεάσει».
Συνεχίζοντας τη διερεύνηση των αιτίων, οι απαντήσεις που λάβαµε ιεραρχικά
ήταν, η ανάγκη έκφρασης/ επικοινωνίας, το χαµηλό κόστος και η ευκολία µε την οποία κάποιος χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες, η ανάγκη για συµµετοχή, η µαταιοδοξία, αλλά και η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κατάσταση των σύγχρονων Μέσων Ενηµέρωσης. Όλες οι αιτίες που αναφέρθηκαν από τους ερωτώµενους
απαριθµούνται ως κύριες αιτίες στις περισσότερες θεωρητικές µελέτες που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα σε σχέση µε τα νέα Μέσα555.
Η ανάγκη για συµµετοχή στη διαδικασία της ενηµέρωσης είναι κάτι που επαναλαµβάνεται στην ιστορία της εξέλιξης των σύγχρονων Μέσων. Όπως αναφέρει έ555
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νας από τους ερωτώµενους «πρόκειται για µετεξέλιξη του προβληµατισµού της ιδιωτικής τηλεόρασης, της καλωδιακής, του πειρατικού ραδιοφώνου. Με βάση την ιστορία των Μέσων έχουµε επανάληψη των ίδιων αιτηµάτων µε διαφορετικά δεδοµένα».
Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να προσθέσουµε ακόµα τη στήλη αναγνωστών στις εφηµερίδες, τις ραδιοφωνικές παρεµβάσεις των πολιτών, τα αυτοχρηµατοδοτούµενα
έντυπα (fanzines). Πάντα υπήρχε µια ανάγκη για συµµετοχή στο δηµόσιο διάλογο, µε
βάση τα πρότυπα της Αρχαίας Αγοράς ή ακόµα και της µετέπειτα δηµόσιας σφαίρας
του

Habermas, µέχρι και τον διάλογο µε τους κοινωνικούς µετόχους

(multistakeholder dialogue) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα κοινωνικής ευθύνης.
Από την άλλη πλευρά, αν και η δυσαρέσκεια της κοινής γνώµης για τη λειτουργία και οργάνωση των παραδοσιακών Μέσων, εµφανίζεται χαµηλά στον πίνακα
των αιτίων, δεν παύει να είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας. Αρκετοί είναι εκείνοι που χρησιµοποιούν τα νέα Μέσα είτε για να ασκήσουν κριτική, είτε γιατί θέλουν
να προσφέρουν ένα εναλλακτικό µοντέλο ενηµέρωσης στους πολίτες (πχ Huffington
Post). Από την άλλη, ακόµα περισσότεροι είναι εκείνοι που στρέφονται πλέον, όλο
και περισσότερο, στα νέα Μέσα προκειµένου να ενηµερωθούν, δίνοντας µια ψήφο
εµπιστοσύνης στο νέο αναδυόµενο µοντέλο.
Επηρεάζουν λοιπόν τα νέα κοινωνικά Μέσα τα παραδοσιακά; Σε αυτό το ερώτηµα, αν και η πλειοψηφία συµφωνεί ότι υπάρχει αλληλεπίδραση, έχουµε διαφορετικές απόψεις στις βαθµίδες επίδρασης και στο αποτέλεσµά της. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό που υποστηρίζει ότι τα νέα Μέσα, παρόλο που
αποτελούν µια νέα τάση στο πεδίο της πληροφόρησης, δεν µπορούν να αλλάξουν το
τοπίο γιατί δεν έχουν την υποδοµή ή ακόµα καλύτερα δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά γιατί δεν αποτελούν δηµοσιογραφική πρακτική.
Μια άλλη µεγαλύτερη µερίδα είναι της άποψης ότι υπάρχει µια στροφή προς
τα νέα Μέσα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας
τους και ότι θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους, αφού αποτελούν ένα καινούριο είδος Μέσου. Παρ’ όλα αυτά, ενώ πιστεύουν ότι κάτι θα αλλάξει, δεν πιστεύουν ότι
αυτό θα είναι καταλυτικό και ουσιαστικό. Ένα ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό διάκειται
ότι τα συµµετοχικά Μέσα είναι ανταγωνιστικά απέναντι στα παραδοσιακά. Υπάρχει
µια µικρή οµάδα που υποστηρίζει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα σε παραδοσιακά και νέα Μέσα, αφενός αφού όλο και περισσότεροι δηµοσιογράφοι διατηρούν κάποιο blog και αφετέρου αφού όλο και περισσότερα Μέσα προσλαµβάνουν στο έµψυχο δυναµικό τους bloggers. Η ίδια οµάδα θεωρεί ότι τα παραδοσιακά Μέσα έχουν να
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µάθουν αρκετά από τη νέα αυτή τάση και ότι τώρα δηµιουργείται στο πεδίο της πληροφόρησης ένα σύνολο, µε δύο µέρη, τα οποία κινούνται παράλληλα και αλληλοτροφοδοτούνται. Τέλος, ένα πολύ µικρό ποσοστό υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά Μέσα
ασκούν κάποιο είδος πίεσης στα παραδοσιακά, αφού «συνεχώς είναι εκτεθειµένα σε
χιλιάδες µάτια που τα παρακολουθούν και τα ελέγχουν».
Ποια είναι όµως εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων Μέσων που
µπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συνθέσουν ένα νέο δηµοσιογραφικό παράδειγµα; Η
πιο δηµοκρατική προσέγγιση της πληροφορίας, η διαµόρφωση της ποιότητας, η λογοδοσία και η δηµόσια κριτική και η ανεξαρτησία είναι οι παράµετροι που τέθηκαν
προς συζήτηση.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί, σήµερα, ίσως το πιο δηµοκρατικό µέσο, µε την έννοια του ότι ο καθένας, υπό προϋποθέσεις, έχει πρόσβαση
στην πληροφόρηση και στην ενηµέρωση, η συµβολή των συµµετοχικών Μέσων σε
αυτό που λέγεται εκδηµοκρατισµός των Μέσων ή ακόµα καλύτερα στην επιστροφή
στο ρόλο των Μέσων ως δηµόσιος χώρος έκφρασης και συζήτησης, είναι προφανής.
Τι πιστεύουν οι συµµετέχοντες στην έρευνά µας; Δύο απόψεις επικρατούν απέναντι
στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Από τη µία υπάρχει η πλειοψηφία αυτών που πιστεύει ότι
«όσο αποκεντρώνεται η µετάδοση της πληροφορίας και µεταδίδεται από ανεξάρτητους, αυτόνοµους ποµπούς, τόσο πιο δηµοκρατική είναι η διαδικασία». Βέβαια, όπως
τονίζουν οφείλουµε να είµαστε προσεκτικοί προκειµένου να µην φτάσουµε στα όρια
της ασυδοσίας και της οχλαγωγίας και για αυτό το λόγο, ίσως χρειάζεται να θεσπιστεί
κάποιο χαλαρό, γενικό πλαίσιο. Επιπλέον, η δηµοκρατία εξαπλώνεται όχι µόνο στη
διαδικασία συµµετοχής των πολιτών στο δηµόσιο διάλογο, στις κοινωνικές διαβουλεύσεις και στη δυνατότητα επιρροής αποφάσεων, αλλά ακόµα και στην επιλογή των
θεµάτων που αναδεικνύονται, τα οποία δεν προέρχονται από κάποια συγκεκριµένη
ατζέντα, όπως και στην επιλογή των συντακτών. Με τα συµµετοχικά Μέσα, σύµφωνα
πάντα µε τους συµµετέχοντες, βιώνουµε µια εκδοχή της άµεσης δηµοκρατίας, στην
οποία ο κάθε πολίτης εκφράζει αυθεντικά την άποψή του, χωρίς ενδιάµεσους. Και
ενώ παλαιότερα τα Μέσα κλήθηκαν να παίξουν ακριβώς αυτό το ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα στην κοινωνία των πολιτών και την κοινωνική πολιτεία, σήµερα διαπιστώνουµε ότι αυτός ο ρόλος τείνει να καταργηθεί και ο κάθε πολίτης, έχοντας τη
δυνατότητα να είναι ο ίδιος ένα Μέσο πια, να µπορεί να εκφράζει τις παρεµβάσεις
του.
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Από την άλλη πλευρά, υπάρχει µια οµάδα συµµετεχόντων στην έρευνα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο εκδηµοκρατισµός των Μέσων δεν θα έρθει µέσα από τα
συµµετοχικά Μέσα, γιατί αυτά συµβάλλουν στον «κανιβαλισµό» της υπάρχουσας
δηµοσιογραφίας. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτά που λέγονται και προβάλλονται από το διαδίκτυο, ενώ ισχύει και το καθεστώς της ανωνυµίας αποτελεί το
βασικό επιχείρηµα αυτής της οµάδας.
Ο έλεγχος στα νέα κοινωνικά Μέσα, καθώς και το ζήτηµα της ανωνυµίας, είναι θέµα τα που συζητιούνται ιδιαίτερα µέσα στους κόλπους όσων ασχολούνται.
Πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο δίκτυο; Οι bloggers θα πρέπει να γράφουν επώνυµα ή
ανώνυµα; Αυτά είναι δύο από τα ερωτήµατα που τίθενται σχεδόν σε όλες τις έρευνες
και που αποτελούν τα βασικά αντεπιχειρήµατα όσων θεωρούν ότι τα social media δεν
έχουν ή δεν µπορούν να προσφέρουν κάτι σε δηµοσιογραφικό ή κοινωνικό επίπεδο.
Όσον αφορά στο θέµα της ανωνυµίας, όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα τάχθηκαν
υπέρ της επωνυµίας, υποστηρίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τόσο τις εκφραζόµενες απόψεις τους, όσο και τη στάση τους απέναντι στα νέα Μέσα ως καταλύτη αλλαγής και νέο παράδειγµα λειτουργίας και κυρίως φιλοσοφίας των παραδοσιακών Μέσων. Το ίδιο ισχύει και µε το θέµα του ελέγχου. Όλοι οι ερωτώµενοι, παρότι
αναγνωρίζουν τη δυσκολία ρύθµισης του διαδικτύου, τίθενται υπέρ ενός χαλαρού ελεγκτικού- ρυθµιστικού πλαισίου, το οποίο όµως θα προέλθει από τους ίδιους τους
συµµετέχοντες στα νέα κοινωνικά Μέσα.
Το κοµµάτι αυτό του ελέγχου ακουµπά και την επόµενη παράµετρο την οποία
θα εξετάσουµε και είναι η διαµόρφωση της ποιότητας. Και πάλι οι απόψεις των ερωτώµενων διαχωρίστηκαν σε δύο βασικές οµάδες. Η πρώτη οµάδα υποστήριξε ότι δεν
µπορεί να υπάρξει ποιότητα στο διαδίκτυο, αφενός γιατί δεν έχει διαµορφωθεί µέχρι
στιγµής ένα πλαίσιο που θα θέτει τα µέτρα σύγκρισης και τα στάνταρντ, και αφετέρου γιατί στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν περιορισµοί. Η µειοψηφία των ερωτώµενων,
από την άλλη, υποστήριξε ότι το δίκτυο σου προσφέρει τη δυνατότητα να δηµιουργήσεις τη δικιά σου ποιότητα. Συλλέγοντας το περιεχόµενο που σε ενδιαφέρει µπορείς να δηµιουργήσεις την προσωπική σου εφηµερίδα ή ακόµα και τον προσωπικό
σου τηλεοπτικό σταθµό. Πράγµατι, το περιεχόµενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο
είναι ανεξέλεγκτο και είναι στην κρίση των πολιτών να διαµορφώσουν τα δικά τους
επίπεδα ποιότητας επιλέγοντας µόνο το περιεχόµενο που τους ταιριάζει. Πρόκειται
για µια διαδικασία η οποία ήδη µπορεί να εφαρµόζεται στα παραδοσιακά Μέσα µε
την επιλογή της τάδε ή δείνα εφηµερίδας και αντίστοιχου τηλεοπτικού σταθµού, όµως
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στο διαδίκτυο αυτή η διαδικασία επεκτείνεται, καθώς έχεις να επιλέξεις ανάµεσα σε
χιλιάδες εφηµερίδες, εκποµπές, sites, blogs, απόψεις. Σαφώς είναι µια διαδικασία που
απαιτεί περισσότερο χρόνο και περισσότερη ενεργή συµµετοχή εκ µέρους των πολιτών, παρ’ όλα αυτά όµως γίνονται προσπάθειες προκειµένου ο χρόνος συµµετοχής να
µειωθεί, για παράδειγµα µέσω των RSS Feeds556.
Η ενεργή συµµετοχή των πολιτών και ο κοινωνικός έλεγχος είναι δύο από τα
κύρια αιτήµατα της κοινής γνώµης απέναντι στους φορείς ενηµέρωσης. Πόσο ανοιχτά
στη δηµόσια συζήτηση και στην κριτική είναι τα νέα Μέσα; Ενδεχοµένως, το γεγονός
ότι κάποιος γράφει επώνυµα σε ένα blog και υπάρχει η δυνατότητα άµεσης απάντησης, διόρθωσης και συζήτησης είναι ένα στοιχείο που δείχνει προς µια κατεύθυνση
µεγαλύτερης αυτοκριτικής, αλλά και κριτικής. Από την άλλη πλευρά οι παραδοσιακοί
δηµοσιογράφοι υπογράφουν, τις περισσότερες φορές, τα κείµενά τους, ενώ βγαίνουν
στον τηλεοπτικό φακό για να µεταδώσουν τις πληροφορίες ή τις απόψεις τους δηµοσίως, γεγονός που τους καθιστά εκτεθειµένους απέναντι στην κοινή γνώµη. Όµως ο
πολίτης µπορεί πιο εύκολα και άµεσα να διαλεχθεί µέσω του διαδικτύου, παρά µέσω
µιας παραδοσιακής εφηµερίδας ή ενός τηλεοπτικού σταθµού. Οι συµµετέχοντες στην
έρευνα φαίνεται να συµφωνούν µε την παραπάνω άποψη, κρατώντας πάντα µια επιφυλακτική στάση απέναντι στην επιτυχία αυτού του διαλόγου και της κριτικής. Όµως
το στοιχείο που ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν, τουλάχιστον ένα αρκετά µεγάλο µέρος
του δείγµατος, είναι ο έλεγχος και η πίεση που ενδεχοµένως να νιώθουν οι δηµοσιογράφοι από τους bloggers, όταν γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγµή κάποιος µπορεί να
διασταυρώσει, να ελέγξει και να κριτικάρει αυτό που έγραψαν ή είπαν.
Ένας από τους παράγοντες, ο οποίος συχνά εµφανίζεται ως υπεύθυνος για την
παραγωγή χαµηλής ποιότητας περιεχοµένου από τα παραδοσιακά Μέσα είναι οι σχέσεις εξάρτησης από οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα. Αντίθετα, τα νέα Μέσα
προβάλλουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την παραγωγή περιεχοµένου απαλλαγµένου από κάθε είδους ανεξαρτησία. Και πάλι οι απόψεις διίστανται όσον αφορά στους
συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα. Το µεγαλύτερο µέρος υποστηρίζει ότι η ανεξαρτησία δεν υπάρχει, τουλάχιστον στους «επαγγελµατίες» bloggers που έχουν µια
ικανοποιητική επισκεψιµότητα. Αναφέρουν χαρακτηριστικά «οι κορυφαίοι bloggers
έχουν στήλες σε έντυπα Μέσα, άρα δεν υπάρχει ανεξαρτησία», «υπάρχει έρευνα που
λέει ότι το 50% των blog posts είναι πληρωµένα», «προκειµένου να επιβιώσεις υπο556

Ο όρος RSS προέρχεται από το αγγλικό Really Simple Syndication. είναι ένα format ανταλλαγής
περιεχοµένου.
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κύπτεις σε πιέσεις και συµφέροντα». Η άλλη οµάδα υποστηρίζει σθεναρά την ύπαρξη
και υπεράσπιση αυτής της ανεξαρτησίας ισχυριζόµενη ότι «ο επιτυχηµένος blogger
είναι αυτός που λέει την άποψή του ελεύθερα και το µόνο που επιδιώκει είναι η συµµετοχή των αναγνωστών» και ότι «οι bloggers που ξεχωρίζουν είναι άνθρωποι που
ήδη έχουν διαµορφώσει τη θέση τους στην κοινωνία και δεν χρειάζεται να κάνουν
δηµόσιες σχέσεις». Πού βρίσκεται άραγε η αλήθεια; Μπορεί να υπάρξει ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο ενηµέρωσης µέσω των blogs που θα υπηρετεί την κοινή γνώµη
ανεξάρτητα και παράλληλα θα είναι και βιώσιµο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να
είναι βιώσιµο αυτό το µοντέλο;
Πριν απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα, µέσω των απόψεων που συλλέξαµε από την έρευνα, σκόπιµο θα ήταν να συγκεντρώσουµε τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα των νέων συµµετοχικών Μέσων, όπως αυτά εκφράστηκαν κατά τη
διάρκειά των συζητήσεων µε τους ερωτώµενους.
Η αποκέντρωση στη µετάδοση της πληροφορίας, ο έλεγχος απέναντι στην εξουσία, η άσκηση κριτικής, ο πλουραλισµός, η ανάπτυξη της κριτικής και ερευνητικής σκέψης των πολιτών, η συµµετοχή, η πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία, η
αντικειµενικότητα, η αυθεντικότητα, η προώθηση του διαλόγου, το δικαίωµα της επιλογής, η διαµόρφωση της προσωπικής ποιότητας, η ανάδειξη θεµάτων που αφορούν
τον πολίτη, η αξιοπιστία, η ενίσχυση της δηµοκρατίας, η δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης από κάθε γωνιά του πλανήτη για κοινωνικοπολιτικά, αλλά και πιο καθηµερινά
θέµατα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ως πλεονεκτήµατα των social media.
Από τα παραπάνω µπορούµε να δούµε αντιστοιχίες ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα των social media και στο αίτηµα της κοινής γνώµης για πιο υπεύθυνα και αξιόπιστα Μέσα Ενηµέρωσης, αλλά και στην ατζέντα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
των Μέσων, όπως έχει διαµορφωθεί και εφαρµόζεται σήµερα. Τα ζητήµατα της ποιότητας, της ανάδειξης των θεµάτων που αφορούν τον πολίτη, της συµµετοχής, της ανεξαρτησίας, της αξιοπιστίας κ.α συγκαταλέγονται ανάµεσα στις παραµέτρους που
τέθηκαν προς διερεύνηση στην παρούσα έρευνα και τα οποία θα αναλύσουµε πιο λεπτοµερώς στα συµπεράσµατα.
Από την άλλη πλευρά, η αναξιοπιστία, η δυσκολία ρύθµισης και ελέγχου, η
ποιότητα και ο χρόνος που απαιτείται από τον σύγχρονο πολίτη για συλλογή και επεξεργασία του περιεχοµένου, αναφέρθηκαν ως τα κύρια µειονεκτήµατα του προτεινόµενου µοντέλου. Σε πολλά σηµεία επίσης ακούστηκε η άποψη ότι πρόκειται για ένα
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υπό διαµόρφωση µοντέλο, το οποίο δεν µπορούµε να συγκρίνουµε µε το παραδοσιακό, αφού δεν αποτελεί δηµοσιογραφική πρακτική.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόµα και αν οι bloggers δεν είναι δηµοσιογράφοι, άποψη που συµµερίζονται και οι περισσότεροι bloggers, οφείλουµε να εξετάσουµε τα κοινωνικά Μέσα συνολικά και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν, σαν
µια νέα τάση στο χώρο των Μέσων µε ιδιαίτερες προεκτάσεις και επιδράσεις στο ισχύον µοντέλο.
Μπορούν λοιπόν τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτελέσουν ένα νέο
δηµοσιογραφικό παράδειγµα, τόσο ως προς τη λειτουργία, όσο, κυρίως, ως προς τη
φιλοσοφία και κουλτούρα; Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα συµφωνούν ότι µπορούν, αλλά υπό προϋποθέσεις. Χαρακτηρίζουν τα νέα Μέσα χρήσιµο
εργαλείο για την καλύτερη άσκηση της δηµοσιογραφίας και πιστεύουν ότι µπορεί να
παραδειγµατίσουν προς µια νέα κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται ακόµα χρόνος. Ανάµεσα σε αυτή την οµάδα υπάρχουν και οι υπεραισιόδοξοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι
αποτελούν ήδη το νέο δηµοσιογραφικό παράδειγµα και ότι ο πολίτης- δηµοσιογράφος
επιτελεί λειτούργηµα. Τέλος, υπάρχει και µια µειοψηφία που εµµένει στην άποψη ότι
δεν πρόκειται για δηµοσιογραφική πρακτική, οπότε δεν θα πρέπει να την αντιπαραβάλλουµε µε παραδοσιακές δηµοσιογραφικές δοµές. Σε αυτή την άποψη απαντά µερίδα του δείγµατος λέγοντας ότι «ο blogger δεν είναι δηµοσιογράφος και αυτό είναι
το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά του», µε την έννοια ότι δεν εξαρτάται και δεν παρακινείται από τις ίδιες δυνάµεις που παρακινούν ή δεσµεύουν ένα δηµοσιογράφο, ενώ
επιπλέον χαίρει, ακόµα, της εκτίµησης της κοινής γνώµης.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτού του νέου µοντέλου; Η οικονοµική βιωσιµότητα είναι ένας από τις κύριες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Και µε αυτό εννοούν την προώθηση µιας νέας δοµής και επιχειρηµατικού µοντέλου και όχι αναπαραγωγή αυτών που ήδη ισχύουν. Η ανεξαρτησία και η αποφυγή αµφίδροµής σχέσης µε τα παραδοσιακά µεγάλα Μέσα έρχεται
δεύτερη στις απαντήσεις των ερωτώµενων. Η εγγύηση της αξιοπιστίας του παραγόµενου περιεχοµένου, η παραγωγή ανταγωνιστικού προϊόντος, αλλά και µια δεοντολογική ρύθµιση, η συµµετοχή στο εγχείρηµα ανθρώπων που ήδη εργάζονται στα Μέσα
και τέλος η εξασφάλιση µιας ικανοποιητικής επισκεψιµότητας είναι οι υπόλοιπες
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ιεραρχικά. Όπως διαπιστώνουµε, η οικονοµική βιωσιµότητα µε την παράλληλη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της παροχής αξιόπιστου προϊόντος αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα µπορούσαν κάλλι287

στα να εφαρµοστούν και στα παραδοσιακά Μέσα. Το ερώτηµα που γεννάται εδώ και
θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε στα συµπεράσµατα είναι πόσο εύκολο θα είναι να
εφαρµοστεί αυτό το νέο µοντέλο αφενός στα παραδοσιακά Μέσα, τα οποία εδώ και
αιώνες έχουν διαµορφώσει µια συγκεκριµένη δοµή και φιλοσοφία λειτουργίας και
αφετέρου στα υπό διαµόρφωση και πιο ευέλικτα νέα Μέσα ή ακόµα αν θα µπορούσε
να προκύψει ένας συνδυασµός ανάµεσα στα δύο αυτά µιντιακά περιβάλλοντα.
Πώς βλέπουν οι Έλληνες εµπλεκόµενοι στα Μέσα την εξέλιξη των social media στην Ελλάδα; Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα αντιµετωπίζουν µε µεγάλη δυσπιστία τους Έλληνες bloggers και την ελληνική προσπάθεια για καθιέρωση των social media σαν ένα εναλλακτικό Μέσο Ενηµέρωσης. Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι δεν
υπάρχει οργανωµένη προσπάθεια και ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό είναι ατοµικές
προσπάθειες και εκφράζουν προσωπικές δράσεις. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι στην
Ελλάδα δεν θα µπορέσει, τουλάχιστον άµεσα, να αποτελέσει νέο δηµοσιογραφικό
παράδειγµα, γιατί τα κίνητρα δεν είναι πάντα υγιή, δεν υπάρχει διάθεση για ενηµέρωση, αλλά περισσότερο για κατάθεση της προσωπικής άποψης, δεν έχουν καταφέρει
να κάνουν παρεµβάσεις κεντρικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος, δεν παίζουν κάποιο
ρόλο πίεσης και κυρίως δεν υπάρχει επιχειρηµατικό µοντέλο να το στηρίξει. Ανάµεσα
στους συµµετέχοντες υπήρξε και µια µικρή µερίδα η οποία όχι µόνο αντιµετώπιζε µε
δυσπιστία τα ελληνικά blogs, αλλά τα θεωρούσε «καρικατούρα» των blogs του εξωτερικού, «Εσπρέσο της δηµοσιογραφίας», «χειρότερα και από τα δελτία ειδήσεων
των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών».
Παρ’ όλη την αρνητική διάθεση απέναντι στην ελληνική έκφανση της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας, αναφέρθηκαν και θετικά δείγµατα, όπως το blog της Αµαλίας για την κατάσταση του συστήµατος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, το site της Ντόρας Μπακογιάννη και η συνάντησή της µε Έλληνες bloggers, η
προώθηση των blogs από τους πολιτικούς, η αντίδραση για τη διακοπή της εκποµπής
του Στέλιου Κούλογλου «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα», οι διαµαρτυρίες για τις πυρκαγιές, η ενίσχυση της φιλοσοφίας του blogging από τον Ελεύθερο Τύπο.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα διάκεινται µάλλον θετικά απέναντι στη συµµετοχική δηµοσιογραφία
και τα νέα Μέσα και πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο δηµοσιογραφικό µοντέλο, ακολουθώντας πάντα ορισµένες προϋποθέσεις, αν και στην Ελλάδα
βρισκόµαστε ακόµα µακριά από µια τέτοια κατεύθυνση.
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Σχηµατικά τα σηµαντικότερα ευρήµατα:
Η έξαρση των social media οφείλεται κυρίως:
- Στην εξέλιξη της τεχνολογίας
- Στην ανάγκη για έκφραση
- Στο χαµηλό κόστος πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και στις δυνατότητες που προσφέρουν
- Στη µαταιοδοξία ορισµένων
- Στη δυσαρέσκεια απέναντι στα παραδοσιακά Μέσα
Στο ερώτηµα αν τα νέα Μέσα επηρεάζουν τα παραδοσιακά διαµορφώνονται οι εξής κύριες
τάσεις:
- Τα νέα Μέσα δεν µπορούν να αλλάξουν το πεδίο της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας
- Υπάρχει σαφώς µια στροφή προς τα κοινωνικά Μέσα, αλλά όχι ουσιαστική κατανόηση
- Ανάµεσα στα παραδοσιακά και νέα Μέσα αναπτύσσεται µια σχέση ανταγωνισµού
- Ανάµεσα στα παραδοσιακά και νέα Μέσα αναπτύσσεται µια σχέση συνεργασίας
Όλοι οι συµµετέχοντες τίθενται υπέρ της επωνυµίας των bloggers
Όλοι οι συµµετέχοντες, παρόλο που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες ρύθµισης του διαδικτύου
συµφωνούν στην ανάγκη ύπαρξης ενός χαλαρού ρυθµιστικού πλαισίου που θα προέλθει από
τους ίδιους τους συµµετέχοντες στα κοινωνικά Μέσα.
Η ανάπτυξη των κοινωνικών Μέσων συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό ή στον «κανιβαλισµό»
της ενηµέρωσης.
Δεν υπάρχει ποιότητα στο διαδίκτυο. Από την άλλη όµως υπάρχει η δυνατότητα διαµόρφωσης της δικής σου ποιότητας.
Τα κοινωνικά Μέσα ασκούν έλεγχο και πίεση στα παραδοσιακά.
Οι απόψεις για την ανεξαρτησία των bloggers διίστανται επίσης. Από τη µία πλευρά υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι bloggers δεν είναι ανεξάρτητοι, αφού η πλειοψηφία συνεργάζεται µε παραδοσιακά Μέσα και διαφηµιστές, και από την άλλη υπάρχουν αυτοί που
υποστηρίζουν την ανεξαρτησία των bloggers, η οποία βασίζεται στο ποιοτικό, αξιόπιστο και
ανεξάρτητο περιεχόµενο που παράγουν.
Τα πλεονεκτήµατα των κοινωνικών Μέσων: Η αποκέντρωση στη µετάδοση της πληροφορίας, ο έλεγχος απέναντι στην εξουσία, η άσκηση κριτικής, ο πλουραλισµός, η ανάπτυξη της
κριτικής και ερευνητικής σκέψης των πολιτών, η συµµετοχή, η πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία, η αντικειµενικότητα, η αυθεντικότητα, η προώθηση του διαλόγου, το δικαίωµα της
επιλογής, η διαµόρφωση της προσωπικής ποιότητας, η ανάδειξη θεµάτων που αφορούν τον
πολίτη, η αξιοπιστία, η ενίσχυση της δηµοκρατίας, η δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης από
κάθε γωνιά του πλανήτη για κοινωνικοπολιτικά, αλλά και πιο καθηµερινά θέµατα.
Τα µειονεκτήµατα των κοινωνικών Μέσων: η αναξιοπιστία, η δυσκολία ρύθµισης και ελέγχου, η ποιότητα και ο χρόνος που απαιτείται από τον σύγχρονο πολίτη για συλλογή και επεξεργασία του περιεχοµένου.
Μπορούν τα νέα κοινωνικά Μέσα να αποτελέσουν ένα νέο παράδειγµα οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων ενηµερωτικών οργανισµών; Δύο είναι και πάλι οι κυρίαρχες τάσεις:
- Μπορούν υπό προϋποθέσεις
- Δεν γίνεται να προσφέρουν αυτό το νέο παράδειγµα
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
- Οικονοµική βιωσιµότητα
- Ανεξαρτησία
- Αξιοπιστία
- Αποσύνδεση από τα παραδοσιακά Μέσα
- Προσφορά ανταγωνιστικού προϊόντος
Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα αντιµετωπίζουν µε µεγάλη δυσπιστία τους Έλληνες
bloggers και την ελληνική προσπάθεια για καθιέρωση των social media σαν ένα εναλλακτικό
Μέσο Ενηµέρωσης.
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6.5 Συµπεράσµατα, σκέψεις και προβληµατισµοί
Επιχειρώντας να συνοψίσουµε όλα τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε
ότι οι Έλληνες επαγγελµατίες των Μέσων και η ευρύτερη οµάδα εµπλεκόµενων αναγνωρίζουν την κρίσιµη κατάσταση που βιώνουν οι παραδοσιακοί οργανισµοί ενηµέρωσης σήµερα. Στην πλειοψηφία τους δείχνουν να απαξιώνουν και αυτοί το προϊόν
που οι ίδιοι παράγουν και το εργασιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο εργάζονται.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την παρατήρηση δεν µπορούµε παρά να αναρωτηθούµε,
γιατί αφού οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι συµµερίζονται την άποψη της κοινής γνώµης για
την µειωµένη αξιοπιστία των Μέσων, αδυνατούν να αναλάβουν µια πιο υπεύθυνη
στάση προκειµένου να ανοίξουν τη συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να προσθέσουµε εδώ, το γεγονός ότι ελάχιστες, ως και ανύπαρκτες, είναι οι συζητήσεις που έχουν προκληθεί από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους για το µέλλον του επαγγέλµατός τους. Επίσης, στη διάρκεια της έρευνας και συνοµιλώντας µε ανθρώπους που ανήκουν ενεργά στον συνδικαλιστικό χώρο, διαπιστώσαµε και από αυτή την πλευρά µια αδράνεια για µια προσπάθεια βελτίωσης ή
τουλάχιστον διαλόγου για την αναζήτηση της ευθύνης.
Η ρευστότητα που επικρατεί στο δηµοσιογραφικό χώρο, καθώς και η οικοδόµηση µιας στενής σχέσης εξάρτησης µεταξύ δηµοσιογράφου και ιδιοκτήτη, είναι οι
κύριες αιτίες που προβάλλουν οι ερωτώµενοι στην παραπάνω παρατήρηση. Παρ’ όλα
αυτά όµως, και προκειµένου να µπορέσουν και τα ελληνικά Μέσα να βγουν από το
τέλµα ίσως οι επαγγελµατίες του χώρου θα έπρεπε να αναρωτηθούν για το ρόλο και
την αποστολή τους και ίσως να τολµήσουν να ανοίξουν τη συζήτηση σε θέµατα που
µέχρι σήµερα θεωρούνται ταµπού.
Από την άλλη πλευρά, θετικό είναι το γεγονός ότι όλοι αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις των Μέσων, στους πολιτικούς φορείς προκειµένου να γίνουν βήµατα προς µια αλλαγή παραδείγµατος. Η διάθεση για
συνέργειες συµπίπτει τόσο µε τη θεωρία του Simon Zadek για την τρίτη γενιά Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συζητήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο της µελέτης
µας, όσο και µε τη φιλοσοφία που προτείνουν τα κοινωνικά Μέσα.
Όσον αφορά τώρα στη διείσδυση των συµµετοχικών Μέσων, όχι τόσο στην
ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίως στη συνείδηση των παραδοσιακών δηµοσιογράφων
και των λοιπών εµπλεκόµενων στο πεδίο της επικοινωνίας, παρόλο που δείχνουν να
αντιλαµβάνονται τη δυναµική τους, στέκονται αρκετά επιφυλακτικά απέναντι στο
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ενδεχόµενο να αποτελέσουν τον καταλύτη για µια µεγάλη αλλαγή. Από τις απαντήσεις που λάβαµε, διαπιστώσαµε ότι το διαδίκτυο δεν έχει ακόµα καθιερωθεί στην αντίληψή τους σαν ένα ισότιµο Μέσο µε τα υπόλοιπα, γεγονός που µας παραπέµπει
στην παρόµοια άποψη που διατυπώνουν στο βιβλίο τους «Notre metier a mal
tourné557» των Philippe Cohen και Elisabeth Levy, οι οποίοι χαρακτηριστικά αναφέρουν, «µην πείτε στη µητέρα µου ότι δουλεύω στο ίντερνετ. Πιστεύει ότι είµαι δηµοσιογράφος». Η πεποίθηση αυτή έχει να κάνει αφενός µε το γεγονός ότι το δίκτυο ακόµα προσπαθεί να εξισωθεί µε τα παραδοσιακά Μέσα κυρίως στη χώρα µας και αφετέρου µε το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµα παγιωµένο ένα βιώσιµο
µοντέλο δικτυακού, συµµετοχικού Μέσου, το οποίο µπορεί να τους πείσει τόσο για
την ποιότητα του περιεχοµένου που µπορεί να προσφέρει, όσο και για την οικονοµική
τους αποκατάσταση.
Στην άποψη ότι τα κοινωνικά Μέσα δεν µπορούν να κάνουν την ουσιαστική
παρέµβαση συνεισφέρει και η γενικότερη σκέψη που αποτυπώθηκε και σε αυτή την
έρευνα για την έλλειψη µιας οργανωµένης κοινωνίας πολιτών στη χώρα µας. Και πάλι όµως, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι διαγράφεται µια οµάδα επαγγελµατιών
της επικοινωνίας που πιστεύουν ότι τα κοινωνικά Μέσα θα µπορούσαν, υπό προϋποθέσεις να σχηµατίσουν τη νέα κοινωνία πολιτών.
Μια ακόµα ενδιαφέρουσα παρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων στην έρευνα αναφέρουν ως ζητούµενα για την
αλλαγή στο µιντιακό τοπίο τις παραµέτρους της ποιότητας, της ανεξαρτησίας, της
διαφάνειας, του ελέγχου, την αξιοπιστία, τη διαµόρφωση της ατζέντας µε βάση τις
ανάγκες του πολίτη, παραµέτρους που έχουµε ορίσει ως στοιχεία της ευθύνης και που
αναδεικνύονται τόσο από τις θεωρήσεις περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όσο και
από την κουλτούρα των νέων Μέσων. Παρόλο λοιπόν που ορισµένοι από αυτούς δεν
γνωρίζουν την έννοια της ΕΚΕ ή δεν αναγνωρίζουν στα νέα Μέσα µια διέξοδο στην
κρίση της αξιοπιστίας των παραδοσιακών ενηµερωτικών οργανισµών φαίνεται να
αποτυπώνουν αυθόρµητα τα χαρακτηριστικά τους. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι αφενός δεν έχουν πειστεί από τις προσπάθειες των ελληνικών Μέσων να εντάξουν στην
πολιτική τους δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, για αυτό και αγνοούν τον όρο και
αφετέρου ότι τα κοινωνικά Μέσα έχουν στο DNA τους τα χαρακτηριστικά της ευθύνης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πώς διαµορφώνεται σήµερα η έννοια της ευθύνης των Μέσων; Γενικά συµπεράσµατα
και νέα ερευνητικά ερωτήµατα

«Η κοινωνία µας σήµερα βρίσκεται στις πρώτες φάσεις µιας διαφαινόµενης
επανάστασης στο χώρο των Μέσων, στα χνάρια αυτής του Γουτεµβέργιου το 1448.
Και αυτό προκαλεί συγκρίσεις. Υπάρχουν Ιακωβίνοι και µονάρχες και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, οι Ιακωβίνοι ήταν οι τυπογράφοι και οι εκδότες. Στη σηµερινή
επανάσταση είναι οι bloggers, οι vloggers και οι podcasters. Όσον αφορά στους µονάρχες, η επανάσταση του Γουτεµβέργιου είχε Πάπες και µοναστήρια. Η επανάσταση
των κοινωνικών Μέσων έχει να αντιµετωπίσει τα παραδοσιακά Μέσα558». Με αυτόν
τον πολύ γλαφυρό τρόπο περιγράφεται σε άρθρο του ο Economist τις αλλαγές και τις
προκλήσεις που βιώνουµε σήµερα στο πεδίο των Μέσων και της επικοινωνίας. Αλλαγές που ξεκινούν από µια νέα κουλτούρα που φέρνουν µαζί τους τα κοινωνικά Μέσα
και τη διαχέουν σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δράσης και βασίζονται στις
αξίες της συνεργασίας, της διαφάνειας, της συµµετοχής, της δηµιουργικής καινοτοµίας, της ανοιχτής σκέψης. Όµως αυτή η γλαφυρή περιγραφή θέτει και ορισµένα ερωτήµατα. Μπορούν τα νέα Μέσα να αποτελέσουν την αφετηρία για τη δηµιουργία µιας
κοινωνίας που θα επενδύει στις συνέργειες και στη συλλογική ευφυΐα; Μπορούν τα
νέα Μέσα να ανοίξουν το διάλογο και να προτείνουν ένα νέο πολιτιστικό µοντέλο για
τους σύγχρονους οργανισµούς ενηµέρωσης;
Πράγµατι, σήµερα τα Μέσα Ενηµέρωσης γίνονται δέκτες µιας τάσης απαξίωσης και αποδοκιµασίας από την κοινή γνώµη. Όλο και περισσότερο οι πολίτες αναζητούν ενηµέρωση σε εναλλακτικές πηγές και όλο και περισσότερο φαίνεται να αναζητούν τη δυνατότητα συµµετοχής και παρέµβασης στη διαδικασία παραγωγής και διάδοσης της πληροφορίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα
και τους θέτουν µπροστά σε µια πρόκληση. Μέχρι σήµερα, πολλοί ήταν εκείνοι που
διατύπωναν το παράπονο ότι έχουµε τα Μέσα που µας αξίζουν, άποψη η οποία είναι
εν µέρει σωστή. Στο άµεσο µέλλον όµως, στη κοινωνία των δικτύων και των συνδέσµων, στην οποία Μέσο είναι ο καθένας από εµάς, µπορούµε να φτιάξουµε τα Μέσα
που µας αξίζουν;
Στην παρούσα µελέτη επιχειρήσαµε να σκιαγραφήσουµε ένα νέο µοντέλο για
τη λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης, προσανατολισµένο στην έννοια της ευθύνης,
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όπως αυτή περιγράφεται, αφενός από τις θεωρήσεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αφετέρου από τα χαρακτηριστικά που έχουν έµφυτα τα κοινωνικά Μέσα.
Επιχειρήσαµε επίσης, να διερευνήσουµε κατά πόσο οι παράµετροι της ευθύνης όπως
ορίζονται από την έννοια της ΕΚΕ συµπίπτουν µε το DNA των νέων Μέσων. Μελετήσαµε επιπλέον, το πώς εφαρµόζονται αυτοί οι παράµετροι στα σύγχρονα παραδοσιακά Μέσα και µε τι αποτέλεσµα. Τέλος, εξετάσαµε τις στάσεις και τις αντιλήψεις
των επαγγελµατιών της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας στην Ελλάδα απέναντι
στην κρίση των ελληνικών Μέσων Ενηµέρωσης, στην εφαρµογή πολιτικών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και στα ζητήµατα που φέρνουν στην επιφάνεια τα κοινωνικά
Μέσα.
Αν θα θέλαµε να συνοψίσουµε τα κύρια συµπεράσµατα της έρευνάς µας, αυτά
θα ήταν τα εξής:
 Τα Μέσα σήµερα διέρχονται κρίση. Μια κρίση που ακουµπά τόσο στο λειτουργικό και επιχειρηµατικό τους µοντέλο, όσο και στο παραγόµενο προϊόν
τους
 Η διαφαινόµενη κρίση αξιοπιστίας δεν είναι ένα φαινόµενο των καιρών. Αν
ανατρέξουµε στην ιστορία των Μέσων διαπιστώνουµε ότι, εξαιρώντας ορισµένες ιστορικές περιόδους (πχ Γαλλική Επανάσταση), πάντα υπήρχαν φαινόµενα διαφθοράς και ανεύθυνης συµπεριφοράς των ενηµερωτικών οργανισµών και των εκπροσώπων τους. Ιδιαίτερα η σχέση τους µε την πολιτική και
το δίληµµα για την εξισορρόπηση του επιχειρηµατικού και του κοινωνικού
τους χαρακτήρα είναι διαχρονικά ζητήµατα που παραµένουν ανοιχτά ακόµα
και σήµερα
 Τα Μέσα είναι επιχειρήσεις και πάντα λειτουργούσαν ως τέτοιες. Ιστορικές
και κοινωνικές συνθήκες δηµιούργησαν ένα ισχυρό ιδεολογικό περίβληµα που
προέβαλε πιο έντονα τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, έναντι του επιχειρηµατικού τους
 Το επάγγελµα του δηµοσιογράφου σήµερα τυγχάνει χαµηλής αποδοχής από
την ευρύτερη κοινή γνώµη και ακόµα και µερίδα των ίδιων των δηµοσιογράφων το απαξιώνει. Οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες συµµετοχής του
πολίτη στην παραγωγή των ειδήσεων, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο συλλέγουµε πληροφορίες σήµερα θέτει το ερώτηµα, ποιος είναι ο ρόλος του δηµοσιογράφου. Ο σύγχρονος δηµοσιογράφος, προκειµένου να ανταποκριθεί στις
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ανάγκες του κοινού, θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση του curator,
του επιµελητή, που συνθέτει και συνδέει τη γνώση
 Η ποιότητα του παραγόµενου µιντιακού προϊόντος είναι ένα από τα ανοιχτά
ζητήµατα σήµερα. Η κοινή γνώµη φαίνεται δυσαρεστηµένη από αυτό που καταναλώνει, τα Μέσα φαίνεται να αδυνατούν να ορίσουν τι είναι ποιοτικό περιεχόµενο, τα νέα Μέσα µας εκθέτουν σε ποικίλης ποιότητας περιεχόµενο. Στην
εποχή του web 2.0, η συνεργασία, η διαφάνεια και η πολυφωνία συνθέτουν τη
νέα ποιότητα
 Το επιχειρηµατικό µοντέλο που ακολουθούν τα Μέσα σήµερα φαίνεται να
µην είναι πλέον βιώσιµο. Η ελεύθερη πρόσβαση σε περιεχόµενο, αλλά και η
παραγωγή µη ποιοτικού προϊόντος αποµακρύνουν επενδυτές, διαφηµιστές και
κοινό που ήταν διαθέσιµο να πληρώσει. Τα Μέσα σήµερα θα πρέπει να επανεξετάσουν το επιχειρηµατικό τους µοντέλο και να στραφούν ίσως στην απευθείας επένδυση ποιοτικού περιεχοµένου, περιεχοµένου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών
 Διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισµού και του ελεγκτικού
πλαισίου των Μέσων Ενηµέρωσης. Το αίτηµα για λογοδοσία και διαφάνεια
στις πρακτικές τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ
 Και στην Ελλάδα, όλα τα παραπάνω είναι εµφανή. Παρατηρούµε την ανάγκη
επανεξέτασης του µοντέλου των ελληνικών Μέσων, τα οποία λειτουργούν σε
ένα ιδιόµορφο πλαίσιο, διαµορφωµένο από πολλαπλούς παράγοντες (άναρχη
αδειοδότηση, θολό και χαλαρό νοµοθετικό πλαίσιο, πολιτική και οικονοµική
διαπλοκή, µη υγιές επιχειρηµατικό µοντέλο των Μέσων, σχέση εξάρτησης
δηµοσιογράφου-ιδιοκτήτη)
 Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις Μέσων που στρέφονται σε πρακτικές Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, είτε αποσπασµατικά, είτε πιο συστηµατικά και οργανωµένα, προκειµένου να βελτιώσουν την εταιρική τους φήµη και να υπενθυµίσουν στους πολίτες τον κοινωνικό τους ρόλο. Οι περισσότερες όµως φαίνεται
να ακολουθούν επιφανειακά αυτές τις πρακτικές και να µην τολµούν ουσιαστικές τοµές. Η ευθύνη φαίνεται ως κάτι επίκτητο, ως κάτι που δεν βρίσκεται
στο DNA τους
 Και στην Ελλάδα, τα Μέσα που έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη δεν φαίνεται να πείθουν
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 Τα κοινωνικά Μέσα φέρνουν αλλαγές εµφανείς στην οικονοµία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στα Μέσα
 Τα κοινωνικά Μέσα εισάγουν µια φιλοσοφία, η οποία βασίζεται στις αξίες της
συµµετοχής, της συνεργασίας, της πολυφωνίας, της δηµόσιας λογοδοσίας, της
ποιότητας, της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της καινοτοµίας
 Τα παραπάνω στοιχεία συµπίπτουν µε τις παραµέτρους που συνθέτουν µια
υπεύθυνη συµπεριφορά ενηµερωτικού οργανισµού, και όχι µόνο, όπως αυτές ορίζονται από κλασικές θεωρίες δεοντολογίας, αλλά και τις θεωρήσεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Διαπιστώνουµε ότι η έννοια της ευθύνης βρίσκεται στον πυρήνα της κουλτούρας, αλλά και της πρακτικής εφαρµογής, των νέων κοινωνικών Μέσων, έστω
και αν δεν την επικαλούνται
 Αρκετά είναι τα παραδοσιακά Μέσα που διαβλέπουν στα νέα Μέσα µια απειλή, αλλά και αρκετά είναι εκείνα που βλέπουν µια ευκαιρία ανανέωσης. Παρ΄όλα
αυτά, η πλειοψηφία των παραδοσιακών Μέσων δείχνει να µην έχει κατανοήσει σε
βάθος την κουλτούρα και τη σκέψη των κοινωνικών Μέσων
 Τα κοινωνικά Μέσα δεν είναι πανάκεια, αλλά µπορούν να προτείνουν ένα νέο
µοντέλο λειτουργίας προς τα παραδοσιακά Μέσα, υπό προϋποθέσεις. Τα καλούν
να ξανασκεφτούν τις προτεραιότητές τους και να επιχειρήσουν να επανασυνδεθούν µε την κοινωνία
 Οι Έλληνες επαγγελµατίες της επικοινωνίας διαπιστώνουν και αυτοί την κρίση των παραδοσιακών Μέσων και την ανάγκη για επανατοποθέτηση στην οργανωτική τους δοµή, στη λειτουργία τους, στο ρυθµιστικό τους πλαίσιο
 Διακρίνουν µια δυναµική στα κοινωνικά Μέσα, αλλά δεν έχουν πειστεί ακόµα
ότι µπορεί να κάνουν την επανάσταση στην Ελλάδα
 Προσεγγίζουν µε επιφύλαξη την εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα Μέσα, αν και πιστεύουν ότι µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα
 Αναδεικνύουν τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω ως παράµετροι της ευθύνης, χωρίς να ορίζουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως ζητούµενα για την αλλαγή παραδείγµατος και στα ελληνικά Μέσα
 Αναδεικνύουν την έννοια της συνεργασίας ανάµεσα στα Μέσα, στους κοινωνικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες για την εξυγίανση του τοπίου
της ενηµέρωσης και στη χώρα µας
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Εκτός όµως από τα παραπάνω συµπεράσµατα, ενδιαφέρον έχει να συνοψίσουµε και τις πρακτικές συνέπειες της έρευνας, οι οποίες συνίστανται σε πολιτικές
και παρεµβάσεις στη µέχρι τώρα λειτουργία των σύγχρονων οργανισµών ενηµέρωσης:
 Aποσαφήνιση της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης. Δεν πρόκειται απλά για µια κίνηση δηµοσίων σχέσεων. Αφορά την εταιρική φιλοσοφία και στρατηγική του οργανισµού και απαιτεί τοµές και τολµηρές
αποφάσεις
 Οι οργανισµοί παραδοσιακών Μέσων δεν πρέπει να αντιµετωπίζουν τα
νέα Μέσα ανταγωνιστικά. Ούτε πρέπει να τοποθετούνται συγκριτικά
απέναντί τους. Σηµασία έχει περισσότερο η αντίληψη και κατανόηση
της κουλτούρας των κοινωνικών Μέσων και όχι τόσο η πιστή εφαρµογή των πρακτικών που αυτά ακολουθούν
 Προκειµένου να υπάρξει µετακίνηση στο λειτουργικό µοντέλο των
Μέσων απαιτούνται συνέργειες από πολλαπλούς κοινωνικούς µετόχους. Οι οργανισµοί ενηµέρωσης θα πρέπει να ανοίξουν το διάλογο
και προς άλλους παίκτες
 Η συνεργασία µε τους κοινωνικούς µετόχους µπορεί να αποτελέσει το
δρόµο προς την ανάκτηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των σύγχρονων Μέσων
 Η λογοδοσία και η διαφάνεια κρίνονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές παράµετροι για την υπεύθυνη λειτουργία των Μέσων και προς αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν
 Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάγκη για θέσπιση µηχανισµών
ελέγχου
 Τα Μέσα σήµερα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρηµατικό
τους µοντέλο και να βρουν νέους τρόπους, όπως για παράδειγµα την
επένδυση στο ποιοτικό περιεχόµενο, προκειµένου να είναι βιώσιµα
 Αλλαγή φαίνεται πως χρειάζεται και το ρυθµιστικό µοντέλο. Η κατεύθυνση είναι στη θέσπιση γενικών κανόνων συµπεριφοράς, οι οποίοι να
αφορούν το Μέσο ως σύνολο και να απαντούν τόσο στον κοινωνικό,
όσο και στον επιχειρηµατικό του ρόλο
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 Δηµοσιογράφοι και ιδιοκτήτες χρειάζεται να ανοίξουν το διάλογο µε
την πολιτεία και την κοινωνία των πολιτών για την επίλυση χρόνιων
ανοικτών ζητηµάτων
Βρισκόµαστε µπροστά στο τέλος µιας εποχής και στην αυγή µιας καινούριας.
Από τη δεκαετία του ’90 όταν το αµερικάνικο MTV και η εκποµπή «Unfiltered»
προσέφερε κάµερες στους τηλεθεατές και προέβαλε τα προϊόντα της ερασιτεχνικής
παραγωγής, µέχρι το 2001, όταν τα παραδοσιακά Μέσα δέχτηκαν µια πληθώρα βίντεο από πολίτες που είχαν καταγράψει την τροµοκρατική επίθεση της 9ης Σεπτεµβρίου και το 2005, όταν ο Al Gore «έβγαλε στον αέρα» το Current TV559, τα κοινωνικά Μέσα δικτύωσης έχουν εγκατασταθεί στο τοπίο και τα παραδοσιακά Μέσα διέρχονται την σοβαρότερη ίσως κρίση της ιστορίας τους, τόσο σε ιδεολογικό, όσο και σε
οικονοµικό επίπεδο. Τα ερωτήµατα για τη γεφύρωση της οικονοµικής και κοινωνικής
διάστασης των ενηµερωτικών οργανισµών, για το ρόλο του δηµοσιογράφου και την
ποιότητα της ενηµέρωσης παραµένουν ανοιχτά και τα σύγχρονα Μέσα βρίσκονται
µπροστά σε ένα δίληµµα. Από τη µία πλευρά να αγνοήσουν τις εξελίξεις της εποχής
και να παραµείνουν πυλωροί και µοναδικοί διαχειριστές ενός περιεχοµένου, στο οποίο πλέον έχουν πρόσβαση όλοι, και από την άλλη να αφουγκραστούν την κοινωνία
και να ανοίξουν τη συζήτηση για την υιοθέτηση ενός παραδείγµατος κοντά στις κοινωνικές απαιτήσεις που θα τους εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά τους. Αποκέντρωση του
ελέγχου της πληροφορίας ή διατήρηση ενός κλειστού σχήµατος εξουσίας; Είναι διατεθειµένα να θυσιάσουν ένα κοµµάτι της «δύναµής» τους, µοιράζοντάς το και σε άλλους παίκτες;
Μπορούν τα Μέσα σήµερα να ξανακερδίσουν την εµπιστοσύνη του κοινού;
Μπορεί ο δηµοσιογράφος να αποκτήσει και πάλι την κοινωνική του νοµιµοποίηση;
Τα τελευταία χρόνια η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έρχεται στην επιφάνεια σαν µια προσπάθεια να γεµίσει το πιο πάνω κενό. Αρκεί όµως η ανακύκλωση
του χαρτιού ή των ηλεκτρικών συσκευών για να χαρακτηριστεί ένα Μέσο υπεύθυνη
επιχείρηση; Μήπως χρειάζονται βαθύτερες αλλαγές, αλλαγές που µετατοπίζουν τις
ισορροπίες των δυνάµεων και σπάνε τα στερεότυπα;
Η ευθύνη 2.0 για τα Μέσα του σήµερα απαιτεί συγκερασµό δεοντολογικών
κανόνων και στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Η ευθύνη 2.0 βρίσκεται στη
συνεργατική πλατφόρµα που προτείνουν τα νέα Μέσα, τα οποία καλούν τα παραδο559

Το Current TV είναι µια ανεξάρτητη τηλεοπτική επιχείρηση, η οποία διαµορφώνει το πρόγραµµά
της µε τη συµµετοχή του κοινού κατά 25% στις καθηµερινές εκποµπές της.
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σιακά να υιοθετήσουν την κουλτούρα τους προκειµένου να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη του κοινού τους. Όπως αναφέρει πολύ εύστοχα ο Michael Skoler, «το πρόβληµα
µε τα παραδοσιακά Μέσα δεν είναι ότι χάσαµε το επιχειρηµατικό µας µοντέλο. Χάσαµε την αξία µας. Δεν είµαστε πια τόσο σηµαντικοί στις ζωές των ακροατηρίων µας
όπως κάποτε. Τα κοινωνικά Μέσα είναι ο δρόµος για την επανασύνδεση µαζί τους.
Και αν τα χρησιµοποιήσουµε για να ακούσουµε, θα µάθουµε πώς µπορούµε να προσθέσουµε αξία στη νέα κουλτούρα. Η νέα δηµοσιογραφία πρέπει να είναι µια δηµοσιογραφία συνεργασίας. Μόνο µε εµπιστοσύνη και συνέργεια θα δούµε ένα νέο µοντέλο να ανατέλλει560».
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν βέβαια είναι πολλά και οι πιο δύσπιστοι θα
αναρωτιούνται πόσο αποτελεσµατική θα είναι αυτή η νέα κουλτούρα και τι αλλαγές
θα επιφέρει. Ο Paul Saffo µελλοντολόγος επισηµαίνει, «Ο καθένας από εµάς µπορεί
να δηµιουργήσει τον προσωπικό µιντιακό κήπο του περιχαρακωµένο, ο οποίος µας
περιβάλλει µε τις πληροφορίες που θέλουµε και αυτόµατα αποκλείει τις απόψεις που
έρχονται σε αντίθεση µε τον κόσµο που έχουµε πλάσει. Αυτό είναι ένας κοινωνικός
δυναµίτης και µπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση των πνευµατικών κοινών που
κρατούν την κοινωνική συνοχή. Ρισκάρουµε να χωριστούµε σε φυλές, καθοριζόµενες
από κοινές προκαταλήψεις561». Μια τέτοια αντίληψη βέβαια θα µπορούσε να φαντάζει ιδιαίτερα υπερβολική, καθώς δείχνει να υποτιµά την προσωπική κρίση και δυνατότητα σύνθεσης του κάθε πολίτη. Σε κάθε περίπτωση όµως, σίγουρα δεν µπορούµε
να προκαθορίσουµε την εξέλιξη αυτής της µετάβασης µε απόλυτη βεβαιότητα. Σίγουρα όµως, παρατηρούµε να διαµορφώνεται µπροστά µας µια νέα τάση σκέψης και
συµπεριφοράς, κινούµενη προς την κατεύθυνση της ευθύνης ως πολιτικής πράξης, ως
επιλογής που µας καθορίζει ως άτοµα και ως κοινωνία.
Τα κοινωνικά Μέσα δεν προτείνουν µια αλλαγή παραδείγµατος µόνο στα παραδοσιακά Μέσα Ενηµέρωσης. Θέτουν το θέµα της συνεργασίας, της διαφάνειας και
της λογοδοσίας για κάθε µορφή οργανισµού και επιχείρησης, για κάθε κοινωνικό σύνολο και άτοµο ξεχωριστά.
Το κύριο θέµα της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ στο Νταβός το 2008, ήταν «Η δύναµη της συνεργατικής καινοτοµίας», γεγονός
560

Βλ. Skoler M., «Why the news media became irrelevant—and how social media can help», όπως
δηµοσιεύτηκε στο
http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?fuseaction=background.view&backgroundid=389
στις 19/09/2009. Ανακτήθηκε στις 27/09/2009.
561
Βλ. Economist Survey: New Media, «What short of revolution?», Economist, 20/04/06.
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που επιβεβαιώνει ότι τα social media γίνονται αντιληπτά ως µια πλατφόρµα αλλαγής
νοοτροπίας και πρακτικών. Οι ηγέτες του επιχειρηµατικού, πολιτικού, αλλά και µιντιακού κόσµου συζήτησαν τα ζητήµατα της συνεργασίας και της ανοιχτής σκέψης
ως προοπτικές για την αντιµετώπιση των κρίσιµων ζητηµάτων που αντιµετωπίζουµε
ως παγκόσµια κοινωνία. Προκειµένου όµως να µπορέσουµε να κατανοήσουµε και να
ενσωµατώσουµε αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να είµαστε διατεθειµένοι να σκεφτούµε
διαφορετικά. Και αυτή είναι η µεγάλη πρόκληση της εποχής.
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www.publicdata.gr
www.publicissue.gr
www.qualitynet.gr
www.sev.org
www.spiderbomb.com/tv/
http://www.sustainability-index.com/
www.telegraph.gr
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www.tvxs.gr
www.twestival.com
http://www.weforum.org
www.100myria.gr
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