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Ειςαγωγό
Οίγο πριν το τζλοσ του 20ου αιϊνα, άρχιςαν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτον τρόπο που
επικοινωνοφμε και ςτον τρόπο που μεταδίδουμε τθν πλθροφορία, και ςυνεπϊσ και ςτο
περιβάλλον των Πζςων Επικοινωνίασ. Σι αλλαγζσ αυτζσ δεν είναι αυτόνομεσ από τισ
πολιτικζσ και τισ πολιτιςτικζσ μεταβολζσ και κα πρζπει να τισ παρακολουκιςουμε ςε
ςυνάρτθςθ με αυτζσ. Θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασ αποτζλεςε το μοχλό
παγκοςμιοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ και άρα και τθσ ενθμζρωςθσ. Θ «γεωγραφία» τθσ
ενθμζρωςθσ άλλαξε, όπωσ επιςθμαίνουν οι Ρτζιβιντ Πόρλεϊ και Ξζβιν Φόμπινσ (Morley and
Robins 1995: 1). Θ νζα γεωγραφία χαρακτθρίηεται από τα παγκόςμια δίκτυα και ζνα
διεκνι-παγκόςμιο χϊρο όπου ειςζρχεται θ πλθροφορία. Χαρακτθρίηεται επίςθσ από τθν
κρίςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ και από νζεσ μορφζσ περιφερειακισ και τοπικισ
δραςτθριότθτασ.
Θ (ςχεδόν παντοφ πια) ελεφκερθ διακίνθςθ ι ακόμα και θ ροι ανκρϊπων, πολιτιςμϊν,
αγακϊν και πλθροφορίασ δείχνει ότι δεν υπάρχουν πια τα φυςικά όρια του παρελκόντοσ,
τα οποία κακόριηαν το «ζκνοσ» ι τθν κοινότθτα. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προςπακεί, εδϊ και
καιρό, να κάνει κτιμα των Ευρωπαίων τθν πραγματικότθτα αυτι, χωρίσ πάντα να το
επιτυγχάνει. Ψο μεγαλφτερο εμπόδιο είναι ότι θ γεωγραφικι ανακατανομι εκλαμβάνεται
από τουσ λαοφσ ωσ απειλι ςτθν εκνικι κυριαρχία. Ξαι πολλζσ φορζσ δεν ζχουν και άδικο,
όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια.
Χτο πλαίςιο αυτό, θ πλθροφορία παίηει διπλό ρόλο. Από τθ μία, αποτελεί αντικείμενο ροισ,
αγακό από μόνθ τθσ, και μάλιςτα αγακό, το οποίο κοςτίηει ακριβά (ι αντίκετα δεν κοςτίηει
τίποτα). Από τθν άλλθ πλευρά είναι το όχθμα τθσ «προπαγάνδασ», ασ μασ επιτραπεί θ
ζκφραςθ, με τθν οποία, θ νζα ιδεολογία και θ νζα γεωγραφικι κατανομι προςπακοφν να
γίνουν γνωςτζσ και κατανοθτζσ.
Υλθροφορία και επικοινωνία είναι τα μεγάλα όπλα του πολζμου. Θ προπαγάνδα –θ οποία
μεταφράηεται ωσ θ ελεγχόμενθ ροι πλθροφοριϊν- είναι το μεγάλο όπλο ενόσ
ολοκλθρωτικοφ κακεςτϊτοσ. Αντίκετα θ πλιρθσ και ανεμπόδιςτθ ροι πλθροφοριϊν, όπωσ

και θ πλιρθσ και ανεμπόδιςτθ επικοινωνία αποτελοφν χαρακτθριςτικά τθσ ειρινθσ και τθσ
δθμοκρατίασ.
Χε αυτό το κεωρθτικό πλαίςιο ζρχεται ςιμερα να προςτεκεί και μία νζα διάςταςθ.
Υλθροφορία και επικοινωνία αποτελοφν το βαρφ πυροβολικό τθσ βιομθχανίασ ςτθ
μεταβιομθχανικι εποχι.
Κα ιταν άςτοχο να προςπακιςουμε να δϊςουμε μια εικόνα τθσ εξζλιξθσ του
επαγγζλματοσ του δθμοςιογράφου παρουςιάηοντασ μόνο τα τεχνικά εργαλεία, τα οποία
αποτελοφν μόνο τθν κορυφι του παγόβουνου, χωρίσ να προςπακιςουμε να
ερμθνεφςουμε το χϊρο μζςα ςτον οποίο κινείται και το ρόλο τον οποίο καλείται να παίξει.
Χτθν Ευρϊπθ, όπου κζλουμε τθ χϊρα μασ να ανικει, θ πλθροφορία ζχει αναχκεί ςε αγακό
πρϊτθσ γραμμισ, ς‘ ζνα πλαίςιο όπου που υπάρχουν ακόμα μεγάλεσ αντιδράςεισ και
αναβραςμοί κακϊσ και προςκόλλθςθ ςε εκνικζσ ταυτότθτεσ.
Υαρ’ όλο που αυτό που για χρόνια ςυμφωνιςαμε να ονομάηουμε «Ζκνοσ-Ξράτοσ»
ειςζρχεται αυτόνομο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κρατϊντασ τα δικά του ςτοιχεία, δζχεται
ςοβαρζσ επικζςεισ από διπλι μεριά. Δεν πρόκειται πια για τον «ξζνο», ο οποίοσ κζλει να
κατακτιςει το ζδαφόσ του, γιατί το ζδαφοσ είναι πια ζννοια εικονικι, αλλά για τθν άλωςθ
του κοινωνικοφ κράτουσ, το οποίο είναι μαφρο πανί για τον ςφγχρονο παγκοςμιοποιθμζνο
καπιταλιςμό. Σι τεχνολογίεσ τθσ επικοινωνίασ ζρχονται να παίξουν ςθμαντικό ρόλο ς’ αυτό
γιατί αποτελοφν το ιδεολογικό άλλοκι του νεοφιλελεφκερου μοντζλου οικονομίασ ςτον
παραμεριςμό του Ζκνουσ–Ξράτουσ, ςυνϊνυμου του κοινωνικοφ κράτουσ.
Χε αυτό το ςθμείο αξίηει να τονιςτεί ότι παρά το γεγονόσ ότι δεν ιταν ςτισ προκζςεισ τθσ
παροφςασ διατριβισ να προβλζψει ι να δθμιουργιςει ςενάρια για μια δυνθτικι
ευρωπαϊκι ι παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, εκ του αποτελζςματοσ, είναι δυνατόν να
υπάρξει και ανάγνωςθ ςε δεφτερο επίπεδο. Σ ςθμερινόσ πολιτικο-οικονομικόσ διάλογοσ
επικεντρϊνεται ακριβϊσ ςτθν επαναφορά του κράτουσ ςτο ρόλο του ρυκμιςτι των αγορϊν
και μάλιςτα ωσ εγγυθτι τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, ϊςτε να αποτρζψει
καταρρεφςεισ όπωσ θ ςθμερινι. Σι ουτοπίεσ τθσ τεχνολογίασ παραμερίηονται, λοιπόν, ςε
δεφτερο πλάνο και θ τεχνολογία ςταματά να παίηει το ρόλο του πολιορκθτικοφ κριοφ ςτθν
κατάλυςθ του κοινωνικοφ κράτουσ.
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Τςον αφορά ςτθ δομι τθσ, θ διατριβι χωρίηεται ςε πζντε μζρθ. Ψο πρϊτο μζροσ
αποτελείται από τρία κεφάλαια τα οποία παρουςιάηουν το επικοινωνιακό περιβάλλον
μζςα ςτο οποίο κινείται ο δθμοςιογράφοσ, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από τθν ανάδυςθ
και τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Για τθν ακρίβεια παρακολουκεί τισ εξελίξεισ από τθ
ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου τθσ τεχνολογίασ μζχρι τθν ανάδυςθ του web 2.0 και τισ
ςτάςεισ των Ελλινων δθμοςιογράφων ςτισ αρχζσ τθσ ψθφιακισ διείςδυςθσ.
Θ διατριβι αναλφει τθν παγκόςμια διάςταςθ τθσ ενθμζρωςθσ και ταυτοποιεί τουσ κφριουσ
πρωταγωνιςτζσ, ςτο παγκόςμιο αυτό παιχνίδι: τουσ ουτοπιςτζσ (που εκπροςωποφνται
ςιμερα από τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου και τισ ενϊςεισ τουσ), το ρεφμα του οικονομικοφ
νεοφιλελευκεριςμοφ και το κράτοσ. Υαρουςιάηει και τεκμθριϊνει τθν προςζγγιςθ των δφο
πρϊτων με ςτόχο τθν κατάργθςθ τθσ κρατικισ ρφκμιςθσ και το άνοιγμα του δρόμου για τθν
ανάπτυξθ των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ –όροσ που διατθρείται αντί του πιο ςφγχρονου
«ευρυηωνικά δίκτυα» αφοφ αναφζρεται κυρίωσ ςτθν πολιτικι και όχι ςτθν τεχνολογία τθσ
δικτφωςθσ- με όρουσ αγοράσ.
Χυγκεκριμζνα οι παίκτεσ αυτοί παρουςιάηονται ςε τρία κεφάλαια, τα οποία αναλφουν το
ρόλο του κακενόσ από τα τρία εμπλεκόμενα μζρθ. Ψο πρϊτο κεφάλαιο αςχολείται με τθ
κεωρία τθσ ουτοπίασ τθσ επικοινωνίασ ωσ κινθτιριου μοχλοφ για τθν ανάπτυξθ των
κινθμάτων των ακτιβιςτϊν του διαδικτφου. Θ ουτοπία του εκδθμοκρατιςμοφ τθσ κοινωνίασ
μζςω τθσ τεχνολογίασ δεν είναι καινοφργια. Υροζρχεται από τθ βακφτερθ ουτοπία τθσ
χριςθσ τθσ μθχανισ για τθν απελευκζρωςθ του ανκρϊπου από τθν ςκλθρι
κακθμερινότθτα. Θ μθχανι κα του επιτρζψει να ζχει χρόνο ελεφκερο ϊςτε να καλλιεργιςει
το πνεφμα του, να βελτιϊςει το πνεφμα και το ςϊμα του, να κυριαρχιςει πλιρωσ ςτθ
φφςθ, να νικιςει το κάνατο… Σ εκδθμοκρατιςμόσ είναι μία από τισ εκφάνςεισ τθσ
ουτοπίασ, κλθρονομιά από τον Υλάτωνα. Σ εκδθμοκρατιςμόσ μζςω τθσ τεχνολογίασ ζχει
ιδθ θλικία μερικζσ δεκαετίεσ. Ψο πρϊτο κεφάλαιο εξετάηει τόςο τισ ιςτορικζσ καταβολζσ
τθσ ουτοπίασ, όςο και τθ διαμόρφωςθ των ςθμερινϊν κεωριϊν με βάςθ τισ νζεσ
τεχνολογίεσ.
Ψο δεφτερο κεφάλαιο επιχειρεί τθν αποτφπωςθ τθσ παγκόςμιασ κατάςταςθσ, εγχείρθμα
διόλου ευκαταφρόνθτο. Ωςτόςο, οι λεωφόροι τθσ πλθροφορίασ αφοροφν ολόκλθρο τον
πλανιτθ. Σι χριςτεσ του διαδικτφου ιδρφουν ενϊςεισ που χαρακτθρίηονται διεκνείσ, ακόμθ
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κι αν αφοροφν κυρίωσ τισ βιομθχανικζσ χϊρεσ. Σι πολυεκνικζσ εταιρείεσ είναι, εξ’ οριςμοφ,
παροφςεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ του κόςμου. Πολονότι θ πρωτοβουλία των κινιςεων ανικει
ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, όςα διακυβεφονται αφοροφν ολόκλθρο τον πλανιτθ. Αφοροφν
και τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ψζλοσ, θ πολιτικι κάκε ζκνουσ-κράτουσ κακορίηεται κυρίωσ
από τισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, δθλαδι τισ χϊρεσ που ςυςπειρϊνονται γφρω από τζςςερισ
άξονεσ: τθ Βόρεια Αμερικι, τθν Ευρϊπθ, τθν Λαπωνία και τισ ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ
αςιατικζσ χϊρεσ (Ξίνα, Ρότια Ξορζα, Ψαϊβάν, κτλ.).
Ψο τρίτο κεφάλαιο προςπακεί να προςεγγίςει τθν πολιτικι του ζκνουσ-κράτουσ,
ςυνυπολογίηοντασ τθ μθ ομοιομορφία τθσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Αφετθρία τθσ είναι θ
ελάχιςτθ ςυναίνεςθ που επιτεφχκθκε ςτισ ςυμφωνίεσ για τθν απορρφκμιςθ των
τθλεπικοινωνιϊν, αναγκαςτικά περιοριςμζνο ςτθν οπτικι γωνία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Σι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ ζχουν δείξει τθ βοφλθςι τουσ να επενδφςουν ςτισ λεωφόρουσ τθσ
πλθροφορίασ και να τισ επιβάλλουν ωσ τθ βιομθχανικι πρόκλθςθ του 21ου αιϊνα. Ακόμθ κι
αν θ Αςία αποτελεί, ίςωσ, ςθμαντικότερθ δφναμθ από τθν Ευρϊπθ, θ μελζτθ τθσ
ευρωπαϊκισ περίπτωςθσ παρουςιάηει μεγαλφτερο ενδιαφζρον, γιατί το ηιτθμα των
λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ τίκεται ςε μια κρίςιμθ καμπι για τθν Ευρϊπθ, θ οποία
προςπακεί ακόμθ να αρκρϊςει κοινι και ιςότιμθ πολιτικι. Ψο κεφάλαιο κλείνει με
ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα και τθν πολιτικι που
ακολουκικθκε ςτθ χϊρα μασ.
Ψο δεφτερο μζροσ ειςάγει τθ δθμοςιογραφία ςτο προαναφερκζν περιβάλλον και εςτιάηει
ςτισ αλλαγζσ που προκαλοφν οι Ρζεσ Ψεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ ςτο τοπίο των μζςων
ενθμζρωςθσ. Χτο πρϊτο κεφάλαιο εξετάηονται οι τεχνολογικζσ αλλαγζσ τθσ παραγωγισ τθσ
δθμοςιογραφικισ είδθςθσ και κατόπιν τθσ μετάδοςισ τθσ. Εξετάηονται, επίςθσ, οι αλλαγζσ
των ίδιων των μζςων ενθμζρωςθσ και θ δθμιουργίασ καινοφργιων χάρθ ςτα νζα
τεχνολογικά μζςα. Δίνεται βαρφτθτα ςτθν ταχφτθτα τθσ διάδοςθσ τθσ τεχνολογίασ και
μάλιςτα ςε αυτό το ςθμείο γίνεται και μια εκτεταμζνθ ιςτορικι αναφορά. Χτο δεφτερο
κεφάλαιο θ μελζτθ επικεντρϊνεται ςτισ κοινωνιολογικζσ αλλαγζσ που επιφζρουν οι νζεσ
τεχνολογίεσ και παρουςιάηει τθ μετάβαςθ των μζςων ενθμζρωςθσ ςτο Διαδίκτυο.
Σι ακόλουκεσ ενότθτεσ αποτελοφν τον κορμό τθσ αλλαγισ τθσ δθμοςιογραφίασ. Θ ζννοια
Computer Assisted Reporting (CAR) ι αλλιϊσ Computer Assisted Journalism (CAJ), θ οποία
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αναπτφχκθκε ιδιαίτερα ςτισ ΘΥΑ τισ δεκαετίεσ 1980-1990 και θ οποία είναι προγενζςτερθ
τθσ χριςθσ του Μντερνετ, δεν ζφταςε ποτζ μζχρι τθ χϊρα μασ, παρ’ όλο που όχι μόνο ο όροσ
αλλά και οι αντίςτοιχεσ πρακτικζσ διδάςκονταν ςτα πανεπιςτθμιακά τμιματα Ευρϊπθσ και
Αμερικισ εδϊ και πολλά χρόνια.
Χτο τρίτο μζροσ παρουςιάηεται θ μελζτθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Ξατ’ αρχιν
διατυπϊνεται θ υπόκεςθ εργαςίασ ωσ εξισ:
«Σι αλλαγζσ ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του δθμοςιογράφου ςυντελοφνται ςε τρία
διαφορετικά επίπεδα: ςτον τρόπο αναηιτθςθσ, ςτον τρόπο επεξεργαςίασ και ςτον τρόπο
μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ. Σι αλλαγζσ αυτζσ ςυντελοφνται ςτο πλαίςιο των ευρφτερων
πολιτικο-οικονομικϊν αλλαγϊν που προκαλεί θ χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν τθσ
Επικοινωνίασ».
Ξατόπιν αναπτφςςεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, θ οποία περιλαμβάνει τθν κατάρτιςθ
τθσ πρωτόλειασ μορφισ του ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ, προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με
πζντε δθμοςιογράφουσ οι οποίοι ζχουν αςχολθκεί ιδιαίτερα με το χϊρο των νζων
τεχνολογιϊν, κατάρτιςθ τθσ τελικισ μορφισ του ερωτθματολογίου, τθ ςυλλογι των
αποτελεςμάτων, τθν επεξεργαςία τουσ και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Χθμαντικζσ είναι
οι αναδρομζσ, κυρίωσ ςτο τρίτο και τζταρτο μζροσ, ςτα κεωρθτικά ευριματα.
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα τελικά ευριματα τθσ ζρευνασ και τελικά επιβεβαιϊνεται θ
αρχικι υπόκεςθ, θ οποία μάλιςτα γίνεται ακόμα πιο ςυγκεκριμζνθ και διατυπϊνεται ωσ
εξισ:
«Οι δθμοςιογράφοι ςυνειδθτοποιοφν ςε μεγάλο βακμό τισ αλλαγζσ που προκαλοφνται
ςτο επάγγελμά τουσ από τθν ειςαγωγι των Νζων Τεχνολογιών τθσ Επικοινωνίασ, τισ
αποδζχονται ωσ εξζλιξθ του επαγγζλματόσ τουσ ανάλογα με το βακμό εξοικείωςθσ που
αποκτοφν ςε αυτζσ».
Χτο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου μζρουσ επιχειρείται μία ςφγκριςθ με άλλεσ ζρευνεσ. Χε ότι
αφορά ςτθ χϊρα μασ διαπιςτϊνεται ότι ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά ποςοςτά του πλθκυςμοφ
για τθ χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν, οι δθμοςιογράφοι είναι πολφ περιςςότερο εξοικειωμζνοι
με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Χε ςφγκριςθ, δε, με ζρευνεσ που διενεργικθκαν ςτο εξωτερικό
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τόςο οι Ζλλθνεσ, όςο και οι ξζνοι δθμοςιογράφοι εντοπίηουν τθν επείγουςα ανάγκθ για
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν μθχανιςμϊν και εφαρμογϊν για τθ ςυνεχι επαγγελματικι
κατάρτιςθ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ τομείσ των νζων τεχνολογιϊν, ειδικότερα δε
για τουσ δθμοςιογράφουσ που βρίςκονται ςτο μζςο τθσ επαγγελματικισ τουσ
ςταδιοδρομίασ και για εκείνουσ που εργάηονται ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ
δθμοςιογράφοι.
Χτο τζταρτο μζροσ παρουςιάηονται αναλυτικά τα νζα τεχνολογικά εργαλεία που ζχει ςτθ
διάκεςι του πλζον ο δθμοςιογράφοσ και πιο ςυγκεκριμζνα:
1. Ψα εργαλεία που υπάρχουν διακζςιμα και απαιτοφν διαδικτυακι ςφνδεςθ όπωσ το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα newsletter, οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ, οι ομάδεσ νζων, θ
μεταφορά αρχείων, το chat, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ με ειδικι αναφορά για τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ δθμοςιογράφουσ κακϊσ και
με αναφορζσ ςτθ μελζτθ μασ για το κατά πόςο χρθςιμοποιοφνται από τουσ ζλλθνεσ
δθμοςιογράφουσ
2. Ψισ μθχανζσ αναηιτθςθσ, οι οποίεσ αποτελοφν τθ βάςθ τθσ αναηιτθςθσ
πλθροφοριϊν και παρ’ όλο που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ, οι δθμοςιογράφοι –
όπωσ και οι απλοί χριςτεσ- δεν εκμεταλλεφονται τισ δυνατότθτζσ τουσ ςτο ζπακρο.
3. Ψα νζα εργαλεία που δεν απαιτοφν ςφνδεςθ με το δίκτυο αλλά αφοροφν κυρίωσ ςε
μθχανζσ που ςυνδζονται περιφερειακά με τον υπολογιςτι, όπωσ ψθφιακζσ
φωτογραφικζσ μθχανζσ, βιντεοκάμερεσ, μαγνθτόφωνα κλπ.
Χτο πζμπτο μζροσ παρουςιάηεται θ αλλαγι ςτθν ουςία του επαγγζλματοσ, ςτο βακμό που
αυτι ςυντελείται. Αποτελείται από τρία κεφάλαια, τα οποία αναπτφςςουν τθν
κοινωνιολογικι διάςταςθ τθσ αλλαγισ αυτισ. Υιο ςυγκεκριμζνα:
Ψο πρϊτο κεφάλαιο επιχειρεί μια πρϊτθ προςζγγιςθ τθσ δθμοςιογραφίασ των πολιτϊν,
κυρίωσ μζςω τθσ ανάδυςθσ των ιςτολογίων, τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ματιάσ του πολίτθ ςτισ
πφλεσ των μεγάλων μζςων ενθμζρωςθσ και των δικτυακϊν κοινοτιτων, ιδιαίτερα του
twitter, το οποίο αναδεικνφεται ςε χωριςτό μζςο.
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Ψο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηει τισ τρεισ προκλιςεισ των νζων μζςων. Δθλαδι τθν
αφκονία, τθν αξιοπιςτία και τθν υπερβολι. Σι τρεισ αυτζσ διαςτάςεισ ςτθν αναηιτθςθ τθσ
πλθροφορίασ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ, όχι μόνο για τουσ ιδθ αςκοφντεσ τθ
δθμοςιογραφία αλλά και για όςουσ ζπονται και οι οποίοι κα ζχουν πολφ μεγαλφτερθ
εξοικείωςθ με το διαδίκτυο και τισ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ. Θ ζρευνα μζςω
ερωτθματολογίου

αποδεικνφει

ότι

για

τουσ

ςθμερινοφσ

επαγγελματίεσ,

οι

δθμοςιογραφικζσ πρακτικζσ δεν αλλάηουν. Κα ιταν ενδιαφζρον να επαναλθφκεί θ ζρευνα
ςε μία δεκαετία περίπου για τθν αναηιτθςθ τθσ πικανισ αλλαγισ των ςτάςεων ωσ προσ
αυτζσ τισ τρεισ διαςτάςεισ.
Ψο τρίτο κεφάλαιο αςχολείται με τθν ςφγκλιςθ των τεχνολογιϊν και με τισ αλλαγζσ που
αυτι επιφζρει ςτθ δθμοςιογραφία, κυρίωσ τθν ανάδυςθ ενόσ νζου, μθ εξειδικευμζνου
πλζον ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζςο δθμοςιογράφου, του «πολυδφναμου δθμοςιογράφου».
Θ μελζτθ ολοκλθρϊνεται με ζνα ςυμπεραςματικό κεφάλαιο, όπου διαπιςτϊνεται θ
ςυνεχιηόμενθ παρουςία ενόσ ιδιότυπου δζουσ των δθμοςιογράφων απζναντι ςτισ ΡΨΕ –οι
οποίεσ, ειριςκω εν παρόδω κα ζπρεπε να ζχουν πάψει να είναι Ρζεσ εδϊ και καιρό.
Ψαυτόχρονα, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ, δεν εγγυϊνται επ’ ουδενί τθν αξιοπιςτία τθσ
είδθςθσ, που είτε ςυλλζγεται, είτε παρουςιάηεται από τον δθμοςιογράφο. Θ κρίςθ
ταυτότθτασ που διάγει το επάγγελμα και θ οποία επανζρχεται πολλζσ φορζσ ςτθν ζρευνα,
όπωσ και θ πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ, θ οποία ζχει χειροτερζψει τθν κατάςταςθ δεν
οφείλεται φυςικά μόνο ςτισ ΡΨΕ. Είναι πρϊτα και κφρια κρίςθ θκικισ και όχι κρίςθ
τεχνολογίασ. Ξλείνοντασ επιςθμαίνονται τα πεδία ςτα οποία κα μποροφςε να ςυνεχίςει μια
νζα ζρευνα πάνω ςτο κζμα.
Εάν κα ζπρεπε ν’ αναφζρουμε μία αδυναμία τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι το ότι ταχφτατεσ
εξελίξεισ ςυμβαίνουν κακθμερινά. Ασ ςθμειϊςουμε ότι από τθν ζναρξθ τθσ ςυγγραφισ τθσ
μζχρι ςιμερα ςθμειϊκθκε -ςτθν αναμφιςβιτθτθ κακυςτερθμζνθ τεχνολογικά χϊρα μασ –
μια τομι: θ διάδοςθ τθσ χριςθσ των ευρυηωνικϊν δικτφων, θ οποία οδιγθςε ςτθν
ανάπτυξθ πολλϊν εφαρμογϊν τφπου web 0.2. και ςτθν ανάδυςθ και διάδοςθ των
κοινωνικϊν δικτφων. Ψθν εποχι τθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, ςτισ αρχζσ τθσ ψθφιακισ
διείςδυςθσ, για παράδειγμα, ελάχιςτοι δθμοςιογράφοι ιταν αυτοί που είχαν δικζσ τουσ
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ιςτοςελίδεσ ενϊ ςιμερα με τθν απλοφςτατθ τεχνικι των blog, εάν όχι πολλοί, ζςτω αρκετοί
είναι εκείνοι που επικοινωνοφν άμεςα με το κοινό τουσ μζςω ενόσ blog.
Από τθν άλλθ πλευρά, το ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα είναι ο ςυνδυαςμόσ πολλϊν
επιςτθμονικϊν πεδίων: κοινωνιολογία αλλά και πλθροφορικι, οικονομία αλλά και διεκνείσ
ςχζςεισ. Χρθςιμοποιϊντασ τον Εντγκάρ Πορζν, ο οποίοσ καλεί ςτθν επιςτροφι ςτα βιματα
του Υαςκάλ, ςτθ γνϊςθ «εν κινιςει» πθγαίνοντασ από το μερικό ςτο όλον και από το όλον
ςτο μερικό (Morin 1999: 121), κα μποροφςαμε να μιλιςουμε για κίνθςθ από τισ κοινωνικζσ
επιςτιμεσ ςτθν τεχνολογία και πάλι πίςω. Άλλωςτε ο πλουραλιςμόσ, με τθν ζννοια τθσ
διαφοροποίθςθσ των πθγϊν, είναι βαςικό ςυςτατικό τθσ πρακτικισ του αντικειμζνου τθσ
μελζτθσ μασ, του δθμοςιογράφου.
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Ι. Σο επικοινωνιακό περιβϊλλονΟ δημοςιογρϊφοσ και η εποχό του
Η Ιερό υμμαχύα
Οεωφόροι τθσ πλθροφορίασ1, κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, ο δρόμοσ του 21ου αιϊνα είναι
κακοριςμζνοσ. Θ ανκρωπότθτα, που ονειρεφτθκε για πολφ καιρό το διακτινιςμό,
ικανοποιείται, ςιμερα, μεταδίδοντασ με τθν ταχφτθτα του φωτόσ όχι άτομα, αλλά μπιτσ (bits),
μικρζσ πλθροφορικζσ μονάδεσ.
Θ μετάδοςθ ςε πραγματικό χρόνο είναι το κλειδί για τθ χιλιετία που διανφουμε. Άρχιςε να
διαφαίνεται με τθν ανάπτυξθ των υπόλοιπων μζςων. Από τον Ψφπο μζχρι τθν τθλεοπτικι
μετάδοςθ των διεκνϊν γεγονότων, θ πλθροφορία ζρχεται όλο και περιςςότερο ηωντανά
(«live») και από μακρινι απόςταςθ. Ψο Διαδίκτυο προτείνει μια υπερεκνικι πλθροφόρθςθ ςε
ηωντανι μετάδοςθ, με δφο επιπρόςκετα πλεονεκτιματα: ο κεατισ επιλζγει μεταξφ ενόσ
τεράςτιου αρικμοφ πθγϊν, ενϊ μπορεί, επίςθσ, να γίνει και πομπόσ.
Ψο δόγμα «όλα παγκόςμια» είναι πανίςχυρο και ο πραγματικόσ χρόνοσ είναι μια νζα κρθςκεία.
Υρόκειται για μια κεϊρθςθ μζςα από τθν οποία αναδφεται θ νζα ςυνιςτϊςα τθσ επικοινωνίασ:
θ ςθμαςία του μζςου. Σ Πάρςαλ Πακλοφαν ζλεγε ότι «το μζςο είναι το μινυμα», αλλά
ζςφαλε ςτθν επιχειρθματολογία του. Ψο μζςο είναι ςθμαντικό γιατί μπορεί να γίνει το μινυμα.
Αυτόσ που καταςκευάηει το μζςο και αυτόσ που το ελζγχει κινοφν τα νιματα τθσ
πλθροφόρθςθσ.
Αναπόφευκτα, τίκεται μια ςειρά ερωτθμάτων. Υοιοι κακορίηουν τισ επιλογζσ που αφοροφν το
Διαδίκτυο ωσ μζςο; Υϊσ επικυμοφν να το χρθςιμοποιιςουν; Γιατί, για να κερδίςουν το
παιχνίδι του Διαδικτφου, οι επιχειριςεισ δεν διςτάηουν να προχωριςουν ςε αναδιαρκρϊςεισ,

1 Σ πιο δόκιμοσ όροσ ςιμερα είναι «ευρυηωνικά δίκτυα». Για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ -από κοινωνιολογικισ
πλευράσ- κα κρατιςουμε, ωςτόςο, τον παλαιότερο αλλά πιο κατανοθτό όρο λεωφόροι τθσ πλθροφορίασ.
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να ςυγκροτιςουν ςυμμαχίεσ ι να ςυγχωνευκοφν; Ζνα από τα κφρια χαρακτθριςτικά του
ραδιοφϊνου και τθσ τθλεόραςθσ είναι το γεγονόσ ότι γεννικθκαν ςτα χζρια του κράτουσ και
ακολοφκθςαν μια πορεία χειραφζτθςθσ προσ τον ιδιωτικό τομζα. Υόςο ςθμαντικι είναι θ
εμφάνιςθ του νζου μζςου που λζγεται Διαδίκτυο τθν ίδια περίοδο που το τθλζφωνο ςτθν
Ευρϊπθ μόλισ αποδεςμεφτθκε από τον ζλεγχο του κράτουσ;
Πε μια πρϊτθ ματιά, τα ερωτιματα αυτά είναι από μόνα τουσ ςθμαντικά. Ξατ’ αρχιν, όμωσ,
ςθμαςία ζχει να προςδιοριςτοφν οι κφριοι πρωταγωνιςτζσ του παγκόςμιου παιχνιδιοφ. Σι
Φιλίπ Ππρετόν και Χερη Υροφλσ (Breton et Proulx 1996) προςδιορίηουν τα τρία εμπλεκόμενα
μζρθ αυτισ τθσ παγκόςμιασ επικοινωνίασ: τουσ ουτοπιςτζσ (που εκπροςωποφνται ςιμερα από
τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου και τισ ενϊςεισ τουσ), το ρεφμα του οικονομικοφ
νεοφιλελευκεριςμοφ και το κράτοσ. Υροχωροφν, επίςθσ, ςτθν εκτίμθςθ ότι θ ιςτορία των
καινοτομιϊν ςυνοδεφεται από αναδιατάξεισ ςτισ ςυμμαχίεσ μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν.
Χιμερα, παρακολουκοφμε μια προςζγγιςθ των ουτοπιςτϊν με τουσ φιλελεφκερουσ, μια Λερι
Χυμμαχία θ οποία ζχει ςτόχο τθν κατάργθςθ του κρατικοφ ελζγχου και το άνοιγμα του δρόμου
για τθν ανάπτυξθ των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ με όρουσ αγοράσ. Υρόκειται για μια
ιδεολογία που ξεκινά από δφο διαφορετικζσ αφετθρίεσ: τθν οικονομία και τθ δθμοκρατία. Ενϊ
ο φιλελευκεριςμόσ κθρφςςει τθν ελεφκερθ ροι των κεφαλαίων για να διευκολφνει τθν
εξάπλωςι του, ςτόχοσ των ουτοπιςτϊν γίνεται θ ελεφκερθ ανταλλαγι των ιδεϊν, μια
μετεξζλιξθ τθσ αμερικανικισ ςφλλθψθσ του «free flow of information».
Θ Πονά Χολζ αφιερϊνει ςτο βιβλίο τθσ Θ τυραννία τθσ πραγματικότθτασ ζνα μεγάλο κομμάτι
ςτθν Λερι Χυμμαχία μεταξφ ουτοπιςτϊν και βιομθχανίασ παρ’ όλο που δεν τουσ ονομάηει
ακριβϊσ ζτςι1. Πιλά για τθ ςυμφιλίωςθ των αναρχικϊν με τουσ νεοφιλελεφκερουσ με βάςθ
τθν ίδια απόρριψθ του κράτουσ.
Λδιαίτερα ενδιαφζρουςα είναι θ φράςθ που αναφζρει από το βιβλίο του Φίτςαρντ
Ππάρμπρουκ Θ καλιφορνζηικθ ιδεολογία (1995), ο οποίοσ παρομοιάηει τθν Λερι Χυμμαχία με
τον αταίριαςτο γάμο «τθσ παλιάσ ελευκεριάηουςασ ιδεολογίασ των χίπθδων και του εμπορικοφ
ηιλου των γιάπθδων». (Chollet, 2004: 106)

1 Libertaires-liberaux είναι οι ακριβείσ τθσ εκφράςεισ
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Χτθ ςυνζχεια κα προςπακιςουμε να τεκμθριϊςουμε τθν παραπάνω κζςθ και να αναδείξουμε
τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ προβλθματικισ. Ψα τρία κεφάλαια που ακολουκοφν αναλφουν το
ρόλο του κακενόσ από τα τρία εμπλεκόμενα μζρθ. Ωςτόςο, ενϊ το πρϊτο κεφάλαιο
αναφζρεται ςτθν ουτοπία τθσ επικοινωνίασ ωσ κεωρία, τα άλλα δφο δεν εξετάηουν παρά τθ
βιομθχανικι πλευρά, θ οποία αποτελεί τθν οπτικι γωνία που ενδιαφζρει τθν παροφςα μελζτθ.
Θ επιλογι αυτι ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι θ χρθςιμοποίθςθ των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ
περνά, κατ’ αρχιν, μζςα από τθ φυςικι καταςκευι τουσ και, κυρίωσ, από τθ δθμιουργία
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τισ τθλεπικοινωνίεσ, είτε είναι καλωδιακζσ είτε δορυφορικζσ.
Θ ανάλυςθ τθσ παγκόςμιασ κατάςταςθσ δεν είναι ευκαταφρόνθτο εγχείρθμα. Ωςτόςο, οι
λεωφόροι τθσ πλθροφορίασ αφοροφν ολόκλθρο τον πλανιτθ. Σι χριςτεσ του Διαδικτφου
ιδρφουν ενϊςεισ που χαρακτθρίηονται διεκνείσ, ακόμθ κι αν αφοροφν κυρίωσ τισ βιομθχανικζσ
χϊρεσ. Σι πολυεκνικζσ εταιρείεσ είναι, εξ’ οριςμοφ, παροφςεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ του
κόςμου. Πολονότι θ πρωτοβουλία των κινιςεων ανικει ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, όςα
διακυβεφονται αφοροφν ολόκλθρο τον πλανιτθ. Αφοροφν και τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
Ψζλοσ, θ πολιτικι κάκε ζκνουσ-κράτουσ κακορίηεται κυρίωσ από τισ βιομθχανικζσ χϊρεσ,
δθλαδι τισ χϊρεσ που ςυςπειρϊνονται γφρω από τζςςερισ άξονεσ: τθ Βόρεια Αμερικι, τθν
Ευρϊπθ, τθν Λαπωνία και τισ ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ αςιατικζσ χϊρεσ (Ξίνα, Ρότια Ξορζα,
Ψαϊβάν, κτλ.).
Σ τρίτοσ πρωταγωνιςτισ κζτει τα περιςςότερα προβλιματα. Υϊσ να προςεγγίςουμε τθν
πολιτικι του ζκνουσ-κράτουσ, από τθ ςτιγμι που δεν είναι ομοιόμορφθ ςε διεκνζσ επίπεδο;
Υρζπει να εκκινιςει κανείσ ακριβϊσ από τθν ελάχιςτθ ςυναίνεςθ που επιτεφχκθκε ςτισ
ςυμφωνίεσ για τθν απορρφκμιςθ των τθλεπικοινωνιϊν. Ξαι ακόμθ, κακϊσ κάτι τζτοιο δεν
αρκεί, κα περιοριςτοφμε ςτθν οπτικι γωνία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ
ζχουν δείξει τθ βοφλθςι τουσ να επενδφςουν ςτισ λεωφόρουσ τθσ πλθροφορικισ και να τισ
επιβάλλουν ωσ τθ βιομθχανικι πρόκλθςθ του 21ου αιϊνα. Ακόμθ κι αν θ Αςία αποτελεί, ίςωσ,
ςθμαντικότερθ δφναμθ από τθν Ευρϊπθ, θ μελζτθ τθσ ευρωπαϊκισ περίπτωςθσ παρουςιάηει
μεγαλφτερο ενδιαφζρον, γιατί το ηιτθμα των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ τίκεται ςε μια
κρίςιμθ καμπι για τθν Ευρϊπθ, θ οποία προςπακεί ακόμθ να αρκρϊςει κοινι και ιςότιμθ
πολιτικι.
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Υριν προχωριςουμε περιςςότερο, πρζπει να διευκρινιςτεί θ χριςθ τθσ ζκφραςθσ «λεωφόροι
τθσ πλθροφορίασ». Θ μελζτθ κα αςχολθκεί κυρίωσ με το Διαδίκτυο και κατά δεφτερο λόγο με
τα εργαλεία εκτόσ δικτφου (επεξεργαςία εικόνασ, ιχου, βίντεο), τα οποία όμωσ κερδίηουν
ζδαφοσ μόνο ςτουσ «προχωρθμζνουσ» χριςτεσ. Ωςτόςο, δφο ςθμαντικά ςθμεία πρζπει να
διευκρινιςτοφν. Χτθ ςυνζχεια, κα γίνει λόγοσ και για τισ τθλεπικοινωνίεσ, τθ δεφτερθ
ςυνιςτϊςα του τρίπτυχου πλθροφορικι-τθλεπικοινωνίεσ-οπτικοακουςτικά μζςα. Θ ανάλυςθ
μόνο του Διαδικτφου κα αδικοφςε τθ δεφτερθ αυτι ςυνιςτϊςα. Τςον αφορά τα
οπτικοακουςτικά μζςα, κα ιταν αδφνατο να αςχολθκεί κανείσ με το ςφνολό τουσ ςτο πλαίςιο
μιασ εργαςίασ θ οποία περιορίηεται κατόπιν από το ρόλο των δθμοςιογράφων ςε αυτι,
δθλαδι το ρόλο των εργαηομζνων/χρθςτϊν και δεν επεκτείνεται ςτισ βιομθχανικζσ/εμπορικζσ
πολιτικζσ των εργοδοτϊν παρά μόνο ςε επιλεγμζνεσ περιπτϊςεισ.
Θ μελζτθ τθσ ςτρατθγικισ των τριϊν εμπλεκόμενων μερϊν γίνεται μζςω τθσ προςπάκειασ να
ςκιαγραφιςει τισ τάςεισ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ. Σι ενζργειεσ τουσ κα εξεταςτοφν μζςα ςτο
ιςτορικό τουσ πλαίςιο. Αυτό είναι ςθμαντικό για διάφορουσ λόγουσ: κατ’ αρχιν, γιατί είναι
αδφνατον να γίνει κατανοθτι θ ςτρατθγικι τουσ χωρίσ να γίνει αναφορά ςτο παρελκόν.
Ζπειτα, γιατί ζνα τζτοιο κζμα, που βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ επικαιρότθτασ, κινδυνεφει μετά
από λίγο καιρό να αποτελεί απλϊσ παλιά είδθςθ. Ωςτόςο, εάν εγγραφεί ςε ζνα πλαίςιο
ιςτορικισ ςυνζχειασ, θ αξία του διαφυλάςςεται και επιβεβαιϊνεται. Ιδθ, θ ςυνζχεια αυτι
αμφιςβθτείται ζντονα από όςουσ κεωροφν τισ λεωφόρουσ τθσ πλθροφορίασ ωσ επανάςταςθ
και, επομζνωσ, ωσ ριξθ. Θ επιλογι να παρουςιαςτεί ζνα ιςτορικό πλαίςιο εγγράφει αυτόματα
τθν ερευνθτικι εργαςία ςτο κεωρθτικό ρεφμα που απορρίπτει τθ ριξθ. Ψζλοσ, θ φπαρξθ
ιςτορικοφ πλαιςίου είναι απαραίτθτθ ςτο μζτρο που, ςιμερα, οι πανθγυριςμοί για τισ
λεωφόρουσ τθσ πλθροφορίασ δεν είναι άςχετοι με τισ κεωρίεσ του τζλουσ τθσ ιςτορίασ ι του
τζλουσ των ιδεολογιϊν. Ζτςι, το να παίρνει κανείσ το μζροσ τθσ ιςτορίασ μεταφράηεται όχι
μόνο ςτθ χάραξθ μιασ ιδεολογικισ διαχωριςτικισ γραμμισ, αλλά και ςτθ ςφνδεςθ με
ςυγκεκριμζνα κεωρθτικά ρεφματα, κυρίωσ τα ρεφματα που εκπροςωποφν ςτθ Γαλλία οι Αρμάν
Πατλάρ και Φιλίπ Ππρετόν.
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Ι.1. H ουτοπύα τησ παγκόςμιασ επικοινωνύασ
Τπωσ επιςθμαίνει ο Ρίκοσ Οζανδροσ θ αυξθμζνθ δυνατότθτα επικοινωνίασ και παραγωγισ
περιεχομζνου που προςφζρει το διαδίκτυο κεωρείται από πολλοφσ ερευνθτζσ ωσ ζνα
ςθμαντικό δθμοκρατικό χαρακτθριςτικό του, κακϊσ τα άτομα μποροφν πλζον να ξεφφγουν
από το ρόλο του πακθτικοφ καταναλωτι και να επθρεάςουν άμεςα ι και να διαμορφϊςουν οι
ίδιοι το περιεχόμενο του μθνφματοσ (Οζανδροσ 2005)
Θ ουτοπία του εκδθμοκρατιςμοφ τθσ κοινωνίασ μζςω τθσ τεχνολογίασ δεν είναι καινοφργια.
Υροζρχεται από τθ βακφτερθ ουτοπία τθσ χριςθσ τθσ μθχανισ για τθν απελευκζρωςθ του
ανκρϊπου από τθν ςκλθρι κακθμερινότθτα. Θ μθχανι κα του επιτρζψει να ζχει χρόνο
ελεφκερο ϊςτε να καλλιεργιςει το πνεφμα του, να βελτιϊςει το πνεφμα και το ςϊμα του. «Θ
τεχνολογικι πρόοδοσ γίνεται το μζςο τθσ τελειοποίθςθσ του ανκρϊπου», γράφει ο Ηαν Χερβιζ
(Servier 1991: 15). Ξαι ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να κυριαρχιςει πλιρωσ ςτθ φφςθ. Σ
μεταφυςικόσ ςτόχοσ είναι να νικιςει το κάνατο.
Ξατά τθ δεκαετία του ’60, διαμορφϊνονται και οι πρϊτεσ ακαδθμαϊκζσ εργαςίεσ πάνω ςτθν
κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι φφςθ τθσ επικοινωνίασ (Mattelart 1991: 78). Σ Αρμάν
Πατλάρ ξεχωρίηει δφο ερευνθτζσ από το αμερικανικό πανεπιςτιμιο Ξολοφμπια, τον
κοινωνιολόγο Ρτάνιελ Ππελ, ςτον οποίο οφείλεται ο προςδιοριςμόσ τθσ «μεταβιομθχανικισ
κοινωνίασ» και τον πολιτολόγο Ημπίγκνιου Ππρετηίνςκι, μετζπειτα ςφμβουλο του προζδρου
Ξάρτερ ςε κζματα αςφαλείασ, ςτον οποίο αποδίδεται θ ζκφραςθ «τεχνοτρονικι κοινωνία».
Σ εκδθμοκρατιςμόσ είναι μία από τισ εκφάνςεισ τθσ Συτοπίασ, κλθρονομιά από τον Υλάτωνα.
Σ εκδθμοκρατιςμόσ μζςω τθσ τεχνολογίασ ζχει ιδθ θλικία μερικζσ δεκαετίεσ. Χτθ ςυνζχεια κα
εξετάςουμε τόςο τισ ιςτορικζσ τθσ καταβολζσ όςο και τθ διαμόρφωςι τθσ με βάςθ τισ
ςθμερινζσ τεχνολογίεσ.

Ι.1.1. Infotopia ό ο ουτοπικόσ λόγοσ
Χτουσ χριςτεσ του Διαδικτφου υπάρχει μια πρακτικι με κοινωνιολογικό ενδιαφζρον: όταν
ςυναντοφν ζνα καινοφριο όρο τον μετατρζπουν ςε αντικείμενο ζρευνασ ςτο web, με τθ
βοικεια μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ. Σι νζοι, μάλιςτα, μιλοφν για «γκουγκλάριςμα».
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Ακολουκϊντασ τθν ίδια πρακτικι, μπορζςαμε να μάκουμε ότι θ λζξθ Infotopia πράγματι
υπάρχει. Είναι μάλιςτα πολφ δθμοφιλισ ςτουσ Λάπωνεσ. Χτθν ιςτοςελίδα τθσ Electronic Frontier
Foundation1, αναφζρεται ωσ όνομα εντφπου. Αλλοφ, τθ ςυναντάμε ωσ όνομα επιχειριςεων
που καταςκευάηουν λογιςμικό. Αλλά θ Infotopia φαίνεται ςε εμάσ ωσ θ ακριβισ λζξθ για να
κακορίςουμε αυτό που ο Φιλίπ Ππρετόν αποκαλεί «θ ουτοπία τθσ επικοινωνίασ» (Breton
1995) και τθν οποία υιοκετιςαμε για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ μασ. Χφνκετο τθσ πλθροφορίασ
και τθσ ουτοπίασ, κα δϊςουμε επίςθσ ςτθν Infotopia τθν επικοινωνία και τθν
παγκοςμιοποίθςθ ωσ λζξεισ κλειδιά. Αλλά θ ουτοπία τθσ πλθροφορίασ τοποκετείται ςτθ
ςφγκλιςθ τθσ ουτοπίασ και του Δικτφου.
Ι.1.1.1. Θ γζννθςθ τθσ Infotopia
Υοιο είναι το κοινό ςθμείο ανάμεςα ςτθν Συτοπία και το Δίκτυο; Ζνα ςτοιχείο το οποίο
μοιράηεται με το δίκτυο είναι θ δυαδικότθτα των οριςμϊν τουσ. Ξαι ςτισ δφο λζξεισ
ςυνυπάρχουν δφο διαςτάςεισ, μια χωροταξικι και μια εννοιολογικι θ οποία αναφζρεται ςτθν
κοινωνικι δομι. Κα αφιςουμε το χϊρο ςτουσ πολεοδόμουσ και κα επικεντρωκοφμε ςτθν
κοινωνικι δομι. Αν ςυνδζςουμε τθν ουτοπία και το δίκτυο με τθν επικοινωνία, οι δφο
διαςτάςεισ είναι πάντα ζγκυρεσ και περιγράφουν ςε βάκοσ τθν παγκόςμια επικοινωνία.
Απομονϊνοντασ τθν εννοιολογικι διάςταςθ ζχουμε τον οριςμό τθσ Infotopia.
Χτθν ιςτορία, θ τεχνολογικι πρόοδοσ πάντοτε ζτρεφε τθν ελπίδα για μια καλφτερθ κοινωνία.
Πεταφορζσ, τθλζγραφοσ, τθλζφωνο, δορυφόροι, μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, όλα ζγιναν
αντικείμενο ουτοπικϊν λόγων. Από τθν πλευρά του, θ ζννοια του δικτφου, φυςικοφ ι
καταςκευαςμζνου, δικτφου ςτο χϊρο ι δικτφου του άυλου, αποτελεί ζνα πραγματικό
«ςακοφλι γεμάτο μεταφορζσ» (Sfez 1993: 274) ςτο πζραςμα τθσ ιςτορίασ. Υριν
παρακολουκιςουμε τισ πράξεισ των κυριότερων δθμιουργϊν τθσ Infotopia, κα κάνουμε μια
γριγορθ ιςτορικι αναδρομι.
Σι κοινωνικζσ ρίηεσ του δικτφου βρίςκονται ςτο ζργο του Ξλωντ Ανρί ντε Χαν Χιμόν (1760-1825)
και των οπαδϊν του. Είτε πρόκειται για δίκτυο τθσ γνϊςθσ, των μεταφορϊν ι του χριματοσ, (θ

1 http://www.eff.org
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ελεφκερθ κυκλοφορία των ιδεϊν, των κεφαλαίων και των ατόμων θ οποία βρίςκεται ςτθν
καρδιά τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ, βρίςκει άραγε εκεί τθν ζμπνευςι τθσ;) το δίκτυο χρθςιμεφει
ωσ πζραςμα από το φεουδαρχικό ςφςτθμα ςτο βιομθχανικό. Σ Αρμάν Πατλάρ (Mattelard
1996: 20) ςυνοψίηει τθν ουτοπικι ςκζψθ του Χαν Χιμόν θ οποία από το 1820 προτείνει τθν
παγκόςμια Σργάνωςθ από τθν άποψθ τθσ βιομθχανίασ. Υρόκειται για τθν εκμετάλλευςθ τθσ
γθσ από τουσ «οργανωμζνουσ ανκρϊπουσ», οι οποίοι εργάηονται για τθν πραγματοποίθςθ
ενόσ κοινοφ ςκοποφ. Χφμφωνα με τον Χφεη, ζνασ από τουσ πιο ζνδοξουσ οπαδοφσ του Χαν
Χιμόν, ο Πιςζλ Χεβαλιζ (1806-1879), γράφει «Σο να βελτιϊςουμε τθν επικοινωνία, ςθμαίνει να
δουλεφουμε με πραγματικι ελευκερία, κετικι και πρακτικι..., ςθμαίνει ιςότθτα και
δθμοκρατία» (Sfez 1993: 274). Σ Χεβαλιζ υπιρξε ζνασ από τουσ ιδρυτζσ τθσ Εκκλθςίασ του Χαν
Χιμόν.
Ψο επόμενο μεγάλο ςτάδιο τθσ κεωρθτικοποίθςθσ του κοινωνικοφ δικτφου βρίςκει τθν
ζκφραςι του ςτο πρόςωπο του Ξαρλ Παρξ: «ο κομμουνιςμόσ είναι εμπειρικά δυνατόσ μόνο
ωσ θ ξαφνικι και ταυτόχρονθ πράξθ των κυρίαρχων λαϊν, γεγονόσ που προχποκζτει με τθ
ςειρά του τθν παγκόςμια ανάπτυξθ τθσ παραγωγικισ δφναμθσ και τισ παγκόςμιεσ ανταλλαγζσ
που ςυνδζονται ςτενά με τον κομμουνιςμό», αναφζρει ο Ελαινςτάιν (Elleinstein 1981: 124). Θ
απόφαςθ για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ Ζνωςθσ των δικαίων ελιφκθ κατά τθν επίςκεψθ του
Παρξ ςτθν Αγγλία το καλοκαίρι του 1845. Χτθ ςυνζχεια, ο Παρξ δραςτθριοποιείται ςτθ
δθμιουργία του νζου δικτφου μζςω τθσ Επιτροπισ τθσ Ξομμουνιςτικισ Ανταπόκριςθσ. Χτο
πνεφμα αυτό, μετά το πρϊτο (Οονδίνο 2-9 Λουνίου 1847) και το δεφτερο (Οονδίνο 1-10 Λουνίου
1847) ςυνζδριο τθσ Ξομμουνιςτικισ Οίγκασ, θ πρϊτθ Διεκνισ των Εργατϊν, με εμφανι τα
χαρακτθριςτικά του δικτφου ηθτά : «προλετάριοι όλων των χωρϊν ενωκείτε».
Ψο επόμενο ςθμαντικό ςτάδιο αποτελείται από τισ εργαςίεσ του αμερικανοφ Οιοφισ
Πάμφορντ, του Φϊςου Υιότρ Ξροπότκιν και του Χκοτςζηου Υάτρικ Γκζντεσ ςτισ δεκαετίεσ του
’20 και του ’30. Σ Ξροπότκιν κεωρεί τον θλεκτριςμό ωσ λφςθ για να «βγοφμε από τθ
βιομθχανικι μθχανικι εποχι και να αποκαταςτιςουμε τθ ηωι των κοινοτιτων» (Mattelart
1991: 151). Σ θλεκτριςμόσ είναι ζνα τεχνικό δίκτυο που προβάλλεται ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο
και το οποίο γεννά ελπίδεσ. Σ Πάμφορντ ο οποίοσ ςφμφωνα με τον Πατλάρ (Mattelart 1991:
150-1)επθρζαςε αργότερα τθ ςκζψθ του Πάρςαλ Πακλοφαν, δανείςτθκε από τον Γκζντεσ το
[29]

διαχωριςμό του ανάμεςα ςτο «παλαιοτεχνικό» (ατμόσ και μθχανικι) και «νεοτεχνικό»
(θλεκτριςμόσ). Σ Πακλοφαν κα μιλιςει ςτο «Γαλαξία του Γκοφτεμπεργκ» (McLuhan 1967) για
τθν «πρωτόγονθ περίοδο», ςτθν οποία κυριαρχοφςε θ προφορικι παράδοςθ, για τθ «μθχανικι
περίοδο» όπου κυριαρχοφςε θ τυπογραφία, και για τθν «θλεκτρικι περίοδο», για τθ δικι μασ
δθλαδι, θ περίοδοσ του «παγκόςμιου χωριοφ».
Σ Πακλοφαν είναι επίςθσ ζνασ επικοινωνιακόσ ουτοπιςτισ, ζννοια θ οποία αναλφεται από τον
Φιλίπ Ππρετόν ςτθν «ουτοπία τθσ επικοινωνίασ» (Breton 1995). Χτο ζργο του, τοποκετεί τθ
γζννθςι τθσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’40. Ψθ ςυνδζει ζντονα με τον Ρόρμπερτ Βίνερ, πατζρα
τθσ κυβερνθτικισ. «Ο Βίνερ (...) προτείνει να αναγνωρίςουμε τθν επικοινωνία ωσ κεντρικι αξία
για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία»(Breton 1995: 21) αναφζρει ο Φιλίπ Ππρετόν. «(...) το
πραγματικό
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επικοινωνίασ»,(Breton 1995: 25) ςυνεχίηει ςε μερικζσ ςελίδεσ παρακάτω. Ψο πιο ςθμαντικό για
τθ μελζτθ μασ είναι ότι ο Βίνερ «προτείνει τελικά μια παγκόςμια και ενιαία κοςμοκεωρία.
Αυτι οργανϊνεται γφρω από τον άξονα επικοινωνία και αφορά όλα τα γνωςτικά αντικείμενα.
Εμπεριζχει τθ μετατροπι τθσ επικοινωνίασ ςε “αξία” με ευρεία κοινωνικι και πολιτικι
απιχθςθ» (Breton 1995: 25-26). Για τον Βίνερ μια κοινωνία επικοινωνίασ είναι καλφτερθ
κοινωνία.
Χωρίσ να προχωριςουμε περιςςότερο ςτθν ανάλυςθ του Φιλίπ Ππρετόν, κα επαναλάβουμε
τθν ταξινόμθςι του: «Ψο ουτοπικό ςχζδιο το οποίο δθμιουργείται γφρω από τθν επικοινωνία
είναι φιλόδοξο. Αναπτφςςεται ςε τρία επίπεδα: μια ιδανικι κοινωνία, ζναν άλλο
αυτοβιογραφικό οριςμό του ανκρϊπου, τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ ωσ αξία» (Breton
1995: 50).
Χτο πρϊτο επίπεδο, αυτό του τρόπου πολιτικισ διαχείριςθσ τθσ κοινωνίασ τθσ επικοινωνίασ, ο
Φιλίπ Ππρετόν το χαρακτθρίηει ωσ «ορκολογικό αναρχιςμό», (Breton 1995: 60) αφοφ θ αρχι
μιασ αυτοδιαχειριηόμενθσ κοινωνίασ χωρίσ κεντρικι εξουςία που ςυνεχίηει ςτθν παράδοςθ του
αναρχιςμοφ ενϊνεται με μια ζντονθ «ορκολογικι ςυναίνεςθ».
Χτο ανκρωπολογικό επίπεδο, υπάρχει μια ριξθ με το φροχδικό «εςωτερικό» του ανκρϊπου. Σ
άνκρωποσ που επικοινωνεί «αντλεί τθν ενζργεια και τθ ηωτικι του ουςία όχι από ενδογενείσ
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αρετζσ που ίςωσ προζρχονται από το προςωπικό του βάκοσ, αλλά από τθν ικανότθτά του, ωσ
ατόμου ‘‘ςτα πράγματα’’, ςυνδεδεμζνου ςε ‘‘πελϊρια ςυςτιματα επικοινωνίασ’’, να ςυλλζγει,
να επεξεργάηεται, να αναλφει τθν πλθροφορία τθν οποία χρειάηεται για να ηιςει»(Breton
1995: 56). Ψο δίκτυο κατζχει ςθμαίνουςα κζςθ, είναι το εργαλείο που επιτρζπει τθ νζα
επικοινωνία.
Χτο τρίτο επίπεδο, υπάρχει το κζμα τθσ κοινωνικισ διαφάνειασ, κεντρικό κζμα –για τισ δυτικζσ
κοινωνίεσ- το οποίο ο Φιλίπ Ππρετόν εξετάηει ςε βάκοσ αναηθτϊντασ τθν αναγκαιότθτα ςτο
ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ (Breton et Proulx, 1996). Θ επικοινωνία εξαςφαλίηει τθ
διαφάνεια, τθν οποία χρειαηόμαςτε μετά από τον προθγοφμενο αιϊνα που γνϊριςε δφο
παγκοςμίουσ πολζμουσ και ζναν ιδιαίτερα μακρόχρονο ψυχρό πόλεμο. Ψο παράδοξο είναι ότι
το μζςο είναι εκείνο που γίνεται ςθμαντικό και όχι το μινυμα αυτό κακαυτό. Σ Πάρςαλ
Πακλοφαν, ο οποίοσ αποτελεί μζροσ των ουτοπιςτϊν τθσ παγκόςμιασ επικοινωνίασ είχε
φτιάξει το δόγμα του (McLuhan 1968). «Πρόκειται για μια νζα αξία, αλλά πολφ ιδιαίτερθ
επειδι δεν ζχει περιεχόμενο. (...) Σο περιεχόμενο δεν ζχει νόθμα αρκεί να επικοινωνεί»,
γράφει ο Ππρετόν (Breton 1995: 94) υποςτθρίηοντασ ότι θ επικοινωνία γίνεται αξία.
Υράγματι, ςιμερα θ επικοινωνία προτείνεται ωσ απάντθςθ ςτθν κρίςθ των πολιτικϊν
ιδεολογιϊν. Σ Λγνάςιο Φαμονζ, πρϊθν διευκυντισ τθσ «Le Monde Diplomatique»,
παρατιρθςε1 ότι «θ επικοινωνία κζλει να υποκαταςτιςει τθν ζννοια τθσ προόδου. Όχι μόνο
τθν ζννοια τθσ τεχνολογικισ προόδου αλλά και τθσ κοινωνικισ, πολιτικισ και δθμοκρατικισ
προόδου». Δεν κα επαναλάβουμε τουσ λόγουσ που επιμζνουν ςτο κάνατο των ιδεολογιϊν
οφτε τουσ λόγουσ που αναλφουν τθν αναγκαιότθτα τθσ επικοινωνίασ για να κάνουν τθν
κοινωνία να προχωριςει ςε γενικότερο επίπεδο. Κα μείνουμε ςτθν μελζτθ του Διαδικτφου ωσ
εργαλείου επικοινωνίασ και κα προςπακιςουμε να εμβακφνουμε ςε αυτό.
Ι.1.1.2. Infotopia, αντικείμενο πάλθσ
Ζνα από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ είναι το γεγονόσ
ότι δεν υπάρχει πάντοτε ςυμβατότθτα ανάμεςα ςτθν πράξθ για τουσ δρόμουσ τθσ

1 «Ρζα Δίκτυα Επικοινωνίασ», ςυνζδριο που διοργάνωςε θ Cité de Sciences et de l’Industrie, 30-1-96.
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πλθροφορίασ και τθν πράξθ μζςω των δρόμων τθσ πλθροφορίασ. Θ ζντονθ προβολι ςτα μζςα
ενθμζρωςθσ ςυνζβαλε κατά πολφ ςτο χάςμα που βακαίνει ανάμεςα ςτισ δφο απόψεισ. Πε
αυτό, δεν εννοοφμε ότι το για και το μζςω είναι πάντοτε αςφμβατα, αλλά ότι για να ζχουμε
μια πλιρθ οπτικι των αιτιϊν, πρζπει να εξετάςουμε και τισ δφο πλευρζσ. Ψο κεφάλαιο αυτό
επεξεργάηεται τθν πράξθ για τισ λεωφόρουσ τθσ πλθροφορίασ.
Δεν πάει πολφσ καιρόσ που οι λεωφόροι τθσ πλθροφορίασ ιταν αποκλειςτικόσ τομζασ των
επιςτθμόνων και των χάκερ, αλλά θ ζκρθξθ των μζςων ενθμζρωςθσ άλλαξε κατά πολφ τθν
κοινι αντίλθψθ. Υεριοδικά όπωσ το «Wired» και το «Computer Life» και ςυγγραφείσ όπωσ ο
Φζινγκολντ που επιβλικθκε με τισ «Εικονικζσ κοινότθτεσ» (Rheingold 1993: online) είναι
ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ επειδι επιμζνουν ςε μια διαφορετικι άποψθ. Γράφουν για τισ νζεσ
ελευκερίεσ, τθν απϊλεια μιασ ρυκμιςμζνθσ ςυμπεριφοράσ ι ακόμθ τθν ανάδειξθ παγκοςμίων
κοινοτιτων κοινϊν ςυμφερόντων. Σι ενκουςιϊδεισ επιμζνουν ότι το δίκτυο επιτρζπει τθν
διεφρυνςθ του κοινωνικοφ κφκλου των ανκρϊπων μζςω του Διαδικτφου και τθν προςχϊρθςι
τουσ ςτισ εικονικζσ κοινότθτεσ και τα κοινωνικά δίκτυα. Ξαι, αν αυτζσ οι κοινότθτεσ είναι
λιγότερο ορατζσ απ’ ό,τι μια εκδιλωςθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, εμπεριζχουν, παρόλα αυτά, το
ςπόρο μιασ εναλλακτικισ οπτικισ και μια ουτοπικι διάταξθ τθσ κοινωνίασ. Χτθν οπτικι αυτι,
οι χριςτεσ ψάχνουν ςυνεχϊσ καλφτερεσ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ υιοκετοφν.
Σ Χάρελ Ππαρηιλάι1, μακθματικόσ, ιταν από τουσ πρϊτουσ που δθμιοφργθςαν –πριν από μία
δεκαπενταετία- μια ομάδα ςυηιτθςθσ από ακτιβιςτζσ τθσ αριςτεράσ. Ωποςτθρίηει ότι
ςυμμετζχουν 23.000 άτομα. Θ ομάδα αυτι, «misc.activism.progressive»2 φιλοξενοφςε άρκρα
αριςτερίςτικων περιοδικϊν επειδι ο δθμιουργόσ τθσ υποςτθρίηει ότι ςτο περιεχόμενο των
παραδοςιακϊν μζςων ενθμζρωςθσ «δεν υπάρχει τίποτα πιο αριςτερά από το (αμερικανικό)
δθμοκρατικό κόμμα». Είναι ευκαιρία για τζτοιεσ ομάδεσ να γίνουν γνωςτζσ. Υρόκειται για μια
από τισ περιπτϊςεισ ανάμεςα ςε εκείνουσ που κεωροφν ότι το Διαδίκτυο είναι ζνα νζο
μοντζλο επικοινωνίασ το οποίο επιτρζπει μια επικοινωνία χωρίσ λογοκριςία μεταξφ πολλϊν
ατόμων. «Είναι μια κατάςταςθ όπου το κεφάλαιο δεν ζχει το μονοπϊλιο πρόςβαςθσ»,
αναφζρει ςτθ ςελίδα τθσ ομάδασ.

1 http://harelbarzilai.org
2 http://groups.google.com/group/misc.activism.progressive/topics
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Ζνα δεφτερο επιχείρθμα είναι εκείνο τθσ εξαφάνιςθσ των μεςολαβθτϊν, ςτθν περίπτωςι μασ
των εκδοτϊν. Ψο Διαδίκτυο δίνει μια αίςκθςθ ελευκερίασ. Χτουσ χριςτεσ του Διαδικτφου
αρζςει θ μεταφορά του αυτοκινθτοδρόμου. Για τουσ αμερικανοφσ, κίγεται ςτο βιβλίο του Ψηακ
Ξζρουακ «Χτο δρόμο» (Ξζρουακ 1996), βιβλίο κρθςκεία για μια ολόκλθρθ γενιά. Ψο πζραςμα
από τθν κλειςτι κοινότθτα ςτον κόςμο κίγεται επίςθσ από τον Χάουαρντ Φζινγκολντ ο οποίοσ
ζγραψε το «The Virtual Community» (Rheingold 1993: online) ςτα βιματα του Ξεροφακ. Γι’
αυτόν, ο υπολογιςτισ είναι ζνα εργαλείο τθσ εξουςίασ «του να εκπζμπεισ», που μζχρι τότε
βριςκόταν ςτα χζρια των προνομιοφχων. Σι ακτιβιςτζσ του Διαδικτφου κζλουν να
διαςφαλίςουν ϊςτε θ εξουςία να μείνει ςτα άτομα. Ψο ςενάριο τθσ ανάπτυξθσ των Intranet
δεν είναι ακϊο. Κα ιταν ςκλθρό χτφπθμα για τισ εικονικζσ κοινότθτεσ. Σ Φζινγκολντ ζχει
ςυνείδθςθ του κινδφνου τθσ προζκταςθσ των βιομθχάνων ςτο περιεχόμενο κίγοντασ τθν
πλευρά «big brother» των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, το Διαδίκτυο κα
περιοριςτεί ςε εργαλείο πϊλθςθσ δι’ αλλθλογραφίασ ι ακόμθ χειρότερα καταςτροφισ τθσ
ιδιωτικισ ηωισ των πολιτϊν. Σι υπ’ αρικμόν ζνα εχκροί είναι οι διαφθμιςτζσ και το όπλο
ενάντιά τουσ είναι θ κρυπτογραφία. Σι πιο ςκλθροί χάκερ επιμζνουν επίςθσ ςτθν ανωνυμία
που προςφζρουν οι ιςτοςελίδεσ ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ και ςτθν Ευρϊπθ. Σ νζοσ κίνδυνοσ
πθγάηει από το γεγονόσ ότι οι διαφθμιςτζσ μποροφν να χαράξουν ατομικά προφίλ μζςω των
ιςτοςελίδων που αυτοί επιςκζπτονται (τεχνολογία των «cookies»).
Ακόμθ κι αν πρόκειται για τθν κυβζρνθςθ ι για τον ιδιωτικό τομζα, όλοσ ο κόςμοσ επικυμεί να
ελζγξει τισ νζεσ μορφζσ, υποςτθρίηουν οι χριςτεσ. Σ Φζινγκολντ γράφει ότι «τα ηθτιματα
πρόςβαςθσ, τιμϊν, λογοκριςίασ κα λυκοφν από τθν εκτελεςτικι ι τθ νομοκετικι εξουςία ςτα
επόμενα πζντε χρόνια, και ζτςι κα κακορίςουν τθν οικονομικι και πολιτικι δομι του Μντερνετ»
(Rheingold 1993: online). Ψο ερϊτθμα δε λφκθκε οφτε ςτα επόμενα πζντε οφτε δζκα οφτε καν
δεκαπζντε χρόνια. Ψελικά είναι θ αγορά που αποφαςίηει για τισ τιμζσ ενϊ θ πρόςβαςθ και θ
λογοκριςία είναι κζμα οικονομικισ ευμάρειασ και δθμοκρατίασ. Ακόμα και ςιμερα, πάντωσ, οι
δραςτθριότθτεσ των χρθςτϊν του Μντερνετ επιβεβαιϊνουν το παλιό ρθτό των χάκερ «θ
πλθροφορία πρζπει να είναι δωρεάν».

[33]

Ι.1.1.3. Σι λζνε οι γκουροφ
Σι οραματιςτζσ όπωσ ο Φζινγκολντ δε λείπουν. Σριςμζνοι, όπωσ ο ίδιοσ ο Φζινγκολντ,
αναδείχτθκαν ςε γκουροφ, όπωσ και ο ομογενισ Ρίκολασ Ρεγροπόντε, διευκυντισ του Media
Lab ςτο ΠΛΨ ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ, ο οποίοσ προζβλεπε ότι το Λντερεντ κα καταλφςει τα
ςφνορα ανάμεςα ςτα ζκνθ και κα φζρει μια νζα εποχι παγκόςμιασ ειρινθσ (Negorponte 1997)
ι ο ‘Αλβιν Ψόφλερ, ςτον οποίο κα ζχουμε τθν ευκαιρία να αναφερκοφμε αργότερα και ο
οποίοσ το 1994 δθμοςίευςε τθ χάρτα για τθν Εποχι τθσ Υλθροφορίασ (Dyson, Gilder, George
Keyworth and Toffler 1994). Υρόκειται για ανκρϊπουσ που «προβλζπουν το μζλλον».
Ψαυτόχρονα όμωσ, αυτοί που ςχεδιάηουν το μζλλον, τουσ ακοφν ι τουσ διαβάηουν κι ζτςι το
μζλλον πθγαίνει μζςεσ άκρεσ προσ τα εκεί που το προζβλεψαν!
Άλλοι, όπωσ ο Φιλίπ Ξεό, πρϊθν διευκυντισ τθσ διεφκυνςθσ Υλθροφορίασ και Υλθροφορικισ
τθσ Συνζςκο είναι οι φανατικοί αλλά πιο αγνοί οραματιςτζσ. Για τον Ξεό, «το Διαδίκτυο και θ
εικονικι πραγματικότθτα είναι ζτοιμα να αποτελζςουν τθ βάςθ ακόμθ ενόσ νζου πολιτιςμοφ.
Σο Διαδίκτυο είναι επίςθσ ζνα μζςο ςκζψθσ, ζνα μζςο δράςθσ, ζνα μζςο εργαςίασ, ζνα μζςο
κοινωνικϊν ςχζςεων. Δεν είναι απλϊσ ζνα μζςο ενθμζρωςθσ, είναι ζνασ κόςμοσ με τθν ιςχυρι
ζννοια τθσ λζξθσ, ζνα αποτελεςματικό δθλαδι ςφνολο παραςτάςεων του κόςμου, ενόσ κόςμου
ο οποίοσ επιτρζπει τθ δράςθ ςτον κόςμο. Κζλω να υπογραμμίςω ιδιαίτερα ότι πρόκειται για
μια ανατροπι πολφ βακιά, ςε βάκοσ 500 ετϊν. Πολφ πιο βακιάσ από μια απλϊσ επιπλζον
τεχνολογικι αλλαγι. Θ αντίςτοιχθ περίοδοσ, κατά τθν άποψι μου, είναι το πζραςμα από τον
15ο ςτο 16ο αιϊνα. Είναι θ ανακάλυψθ τθσ Αμερικισ, θ τυπογραφία, θ Μεταρρφκμιςθ. Μόνο
όταν κατανοιςουμε ότι πρόκειται για κάτι το πολφ βακφ το οποίο ςυμβαίνει μόνο κάκε 500
χρόνια, κα μπορζςουμε να ποφμε ‘‘ασ ετοιμαςτοφμε με πιο δυναμικό τρόπο απ’ ότι το
κάνουμε’’, επειδι θ επίδραςθ ςτθν οικονομία, ςτον πολιτιςμό, ςτισ πολιτικζσ ςχζςεισ ςτον
πλανιτθ αυτόν κα είναι τρομερι, κα πρόκειται για μετωπικι ςφγκρουςθ τισ οποίασ τισ
απαρχζσ ιδθ ζχουμε με τθν ανεργία, θ οποία δεν ςταματά να αυξάνεται και που δεν κα
ςταματιςει. Όςο δε κα ζχουμε κατανοιςει καλά τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ ριηικι επανάςταςθ
που παρουςιάηουμε και ςτισ βακιζσ αλλαγζσ κοινωνικό-οικονομικισ τάξθσ, κα είμαςτε
καταδικαςμζνοι να βάηουμε καταπλάςματα ςε ξφλινα πόδια. Ζνασ τρόποσ να μετριάςουμε τθ
ςφγκρουςθ, κα ιταν ίςωσ να προετοιμαςτοφμε πολιτικά, πολιτιςτικά και φιλοςοφικά και να
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αρχίςουμε να καταςκευάηουμε κιβωτοφσ του Νοε, οι οποίεσ κα μασ είναι ςφντομα
απαραίτθτεσ. Θ μεταφορά του Νοε είναι ενδιαφζρουςα κακϊσ κανείσ δεν πίςτεψε. Μόνο ο
Νοε ςϊκθκε επειδι πίςτεψε ότι μια παγκόςμια καταςτροφι είναι δυνατό να ςυμβεί. Οι άλλοι
του ςφντροφοι δεν τον ακολοφκθςαν. Αυτό που είναι ςθμαντικό είναι θ ικανότθτα να πάρει
κανείσ μια απόφαςθ ενάντια ςτθ γενικι άποψθ. Δεν κζλω να δϊςω καταςτροφικό φφοσ επειδι
προτιμϊ να χρθςιμοποιιςω τθ μεταφορά του περάςματοσ από το Μεςαίωνα ςτθν Αναγζννθςθ,
κακϊσ πρόκειται για πραγματικι αναγζννθςθ για ιεροφσ λόγουσ. τθ Γαλλία ςιμερα το 3% του
εργατικοφ δυναμικοφ αρκεί για να τραφεί το υπόλοιπο του πλθκυςμοφ. Με τισ ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ μποροφμε να ζχουμε δωρεάν και παγκόςμια παιδεία με αςιμαντο ςχεδόν τίμθμα.
Ζχουμε τθν τροφι και τθ γνϊςθ, τα βαςικά. Για τα υπόλοιπα, αρκεί να αναδιανείμουμε τον
πλοφτο που παράγεται με ιςότιμο τρόπο. Και ποτζ δεν υπιρξαμε τόςο πλοφςιοι, με τθν
ουςιαςτικι ζννοια του όρου. Πλοφτοσ υλικισ τροφισ και πλοφτοσ πνευματικόσ. Ζχουμε
ταυτόχρονα τθν τροφι του πνεφματοσ και του ςϊματοσ. Μια απίςτευτθ αφκονία είναι εφικτι
για τον πλανιτθ. Αυτό που δθμιουργεί κάποιο πρόβλθμα είναι το πζραςμα από τθ μια τάξθ
ςτθν άλλθ. Τπάρχουν οριςμζνοι προνομιοφχοι οι οποίοι κα χάςουν τα προνόμιά τουσ και αυτό
ςυμβαίνει ςυνικωσ με πόνο. Αυτό που μζνει να γίνει είναι να βροφμε το πζραςμα ανάμεςα
ςτισ δφο τάξεισ με το λιγότερο δυνατό επίπονο τρόπο προκειμζνου να μετριάςουμε τον
πραγματικό πόνο πριν να προςεγγίςουμε τουσ εικονικοφσ παράδειςουσ1».
Θ ιδζα τθσ επανάςταςθσ, τθσ ανατροπισ είναι χαρακτθριςτικι τθσ ουτοπίασ τθσ επικοινωνίασ
όπωσ αυτι αναλφεται από το Φιλίπ Ππρετόν. Ξάκε επανάςταςθ ενζχει μια μετωπικι
ςφγκρουςθ και ςθμαδεφει το τζλοσ μιασ εποχισ. Σι κυρίαρχοι πρωταγωνιςτζσ μάχονται για να
φυλάξουν το κατεςτθμζνο και οι νζοι πρωταγωνιςτζσ μάχονται για να αποκτιςουν μια κζςθ. Σ
Φιλίπ Ξεό δεν χρειάηεται κάποιο νεολογιςμό όπωσ ο Πακλοφαν, ο Πάμφορντ ι ακόμθ και ο
Ψόφλερ και τα «τρία του κφματα», αλλά θ ιδζα παραμζνει ίδια. Θ πολιτικι και οικονομικι
εξουςία δεν μπορεί να ακολουκιςει και αναπόφευκτα υποκακίςταται. Χτθν ιςτορία είναι
δυνατόν να βροφμε τζτοια παραδείγματα.

1 αποςπάςματα από προςωπικι ςυνζντευξθ
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Οιγότερα ςε αρικμό άλλα το ίδιο ηωθρά είναι τα αντί-ουτοπιςτικά κινιματα. Θ άποψθ για το
μζλλον είναι εντελϊσ διαφορετικι. Σι χάκερ και κυβερνοπάνκ επωφελοφνται των
τεχνολογικϊν αδυναμιϊν του δικτφου και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο άνκρωποσ χάνει τον
ζλεγχο ςτισ μθχανζσ. Αυτοί οι νζοι Οουδδίτεσ είναι είτε μεμονωμζνα άτομα είτε ομάδεσ. Σι
αμερικανοί ερευνθτζσ Χοφηαν Λάκονο και Φομπ Ξλινγκ (Iacono and Kling 1995) αναφζρουν
αντιδράςεισ που ποικίλουν ςτισ κεωρθτικζσ τουσ βάςεισ από τθ ςχολι τθσ Φρανκφοφρτθσ
(Βάιηενμπαουμ) ωσ το ςυντθρθτιςμό (Βζντελ Ππζρυ) περνϊντασ από το μαρξιςμό (Πόςοβιτσ,
Ππρζιβερμαν). Τςον αφορά τισ ομάδεσ, εξετάηουν μια ιδιαίτερθ διάςταςθ θ οποία
εφαρμόηεται ςε ζναν ειδικό τομζα. Ψζτοια παραδείγματα είναι οι ομιλίεσ των ςυνδικάτων για
τθν απϊλεια τθσ εργαςίασ εξαιτίασ τθσ ειςαγωγισ τθσ πλθροφορικισ ςτθν εργαςία, των
ειρθνιςτϊν για τθ δθμιουργία μιασ νζασ μορφισ πολζμου, των υπεραςπιςτϊν των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ψο κοινό τουσ χαρακτθριςτικό είναι ότι δεν δίνουν εναλλακτικι
λφςθ. Ωπό μία οπτικι γωνία, κα μποροφςαμε να εντάξουμε και τθν ςυηιτθςθ για τον
προχπολογιςμό τθσ περιόδου 2006-2013 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ λογικι αυτι. Θ
ςφγκρουςθ νζεσ τεχνολογίεσ- αγροτικι κοινωνία ιταν ζντονθ και ςτο τζλοσ χωρίσ νικθτζσ και
νικθμζνουσ αλλά με μια υπόςχεςθ για νζο γφρο το 2008, ενϊ ςιμερα (αρχζσ 2011) δεν ζχει
παρκεί ακόμα απόφαςθ. Φυςικά πίςω από αυτό κρφβονται και άλλοι γεωπολιτικοί
παράγοντεσ, διπλωματικά παιχνίδια κλπ. Κα επανζλκουμε όμωσ ςτο τρίτο κεφάλαιο.
Ωπζρ ι κατά, ζκςταςθ ι τρόμοσ1, αυτό που παρουςιάηει το μεγαλφτερο ενδιαφζρον είναι θ
φφςθ των κινθμάτων των χρθςτϊν του Διαδικτφου. Θ οργάνωςι τουσ, οι ςτόχοι που κζτουν, το
προφίλ οριςμζνων οργανϊςεων είναι τα ςτοιχεία που κα εξετάςουμε ςτθν επόμενθ ενότθτα.

Ι.1.2. Infotopia, μοχλόσ εκδημοκρατιςμού
To 1989, μετά τθ ςφαγι ςτθν πλατεία Ψιεν αν Πεν, οι Ξινζηοι χριςτεσ του Λντερνζτ μετζδωςαν
πλθροφορίεσ μζςω του Λντερνζτ, υποχρεϊνοντασ, ζτςι, τθν κυβζρνθςθ να κόψει τθν
τθλεφωνικι γραμμι προσ το εξωτερικό και να παρζμβει ςτα φόρουμ ςυηθτιςεων. Ψο ίδιο
ςυνζβθ και ςτθ Πόςχα τον επόμενο χρόνο, με το πραξικόπθμα, κακϊσ και το 1991 με τον
πόλεμο του Ξόλπου. Ιταν τα πρϊτα παραδείγματα μιασ ςυνθκιςμζνθσ πλζον πρακτικισ. Ψο

1 Σμϊνυμοσ τίτλοσ του αφιερϊματοσ τθσ «Le Monde diplomatique» για τισ νζεσ τεχνολογίεσ, εκδ. 1996.
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Διαδίκτυο ιταν ζνα «εναλλακτικό» δίκτυο πλθροφόρθςθσ, αποτελεςματικό, το οποίο ενζπνεε
εμπιςτοςφνθ αντίκετα με τισ λογοκριμζνεσ ι ακόμθ τισ καταςκευαςμζνεσ πλθροφορίεσ από τα
παραδοςιακά μζςα ενθμζρωςθσ. Υροτοφ όμωσ μασ κυριεφςει ο ενκουςιαςμόσ, ο Ξριςτιάν
Συιτεμά, ςτο βιβλίο του «Et Dieu créa Internet» (Huitema 1995) μασ επαναφζρει ςτθν τάξθ
κίγοντασ το αντίκετο παράδειγμα τθσ Πόςχασ το 1993. «Σο chat που τζκθκε ςε λειτουργία από
κάποιουσ Ρϊςουσ πανεπιςτθμιακοφσ ιταν πολφ φλφαρο, παρείχε από λεπτό ςε λεπτό
λεπτομερείσ αναφορζσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσ, καλοφςε όλον τον κόςμο ςε
βοικεια. Όλεσ όμωσ αυτζσ οι αναφορζσ ιταν ψεφτικεσ, ι τουλάχιςτον κακοδθγοφμενεσ. Οι
ςυγκεκριμζνοι πανεπιςτθμιακοί ιταν ταγμζνοι ςτθν προεδρεία. Απείχαν πολφ από το να
εφαρμόςουν, μετά από ζρευνα τθσ πλθροφορίασ, τθν επιςτθμονικι ιςχφ που αποτελεί τθν
περθφάνια των εργαςτθρίων τουσ». Δίπλα από το Διαδίκτυο μποροφμε να γράψουμε «να
χρθςιμοποιείται με ςφνεςθ»1. Υαρόλα αυτά, γιατί τόςεσ χϊρεσ φοβοφνται το Μντερνετ, κυρίωσ
οι αςιατικζσ χϊρεσ όπου ο απολυταρχιςμόσ παραμζνει; Γιατί οι πλθροφορίεσ, που
κυκλοφοροφν ελεφκερα, αποτελοφν ζνα εναλλακτικό μζςο ενθμζρωςθσ.
Κα μποροφςε κανείσ ςε αυτό το ςθμείο να αναρωτθκεί ποφ κα πρζπει να εντάξουμε τθν
επικοινωνία των τρομοκρατϊν μεταξφ τουσ, κακϊσ και τθ χριςθ του Διαδικτφου για τθν
ανάλθψθ ευκφνθσ τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, αποςτολι βίντεο κλπ, ςυνικθσ πρακτικι τθσ Αλ
Ξάιντα αλλά και άλλων τρομοκρατικϊν οργανϊςεων. Κα μείνουμε μόνο ςτο γεγονόσ ότι δεν
κα πρζπει να ςυγχζεται με τθν ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ και κα κλείςουμε εδϊ αυτό το
κζμα.
Ι.1.2.1 Infotopia τόποσ πάλθσ
Δύο κοςμοθεωρύεσ
Τπωσ κάκε φορά που τίκεται κζμα πολιτιςμοφ, ξαναβρίςκουμε τον παλιό διαχωριςμό του
κζντρο-ευρωπαϊκοφ και αγγλοςαξονικοφ κόςμου, διαχωριςμόσ που είναι τόςο αγαπθτόσ ςτουσ
δυτικοφσ. Για μια ακόμθ φορά, οι δφο αυτζσ απόψεισ για τον κόςμο ςυγκροφονται όταν τισ
εφαρμόηουμε ςτθν ζννοια τθσ κοινότθτασ και κυρίωσ ςτον «κοινοτιςμό» του Διαδικτφου. Δεν

1 Κα επανζλκουμε φυςικά ςτο κζμα ςτο τελευταίο μζροσ τθσ εργαςίασ, όπου εξετάηεται θ δθμοςιογραφικι θκικι
και πρακτικζσ ςε ςχζςθ με τισ πλθροφορίεσ του Διαδικτφου.
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κα αναηθτιςουμε τθν πρωτογενι πθγι του χάςματοσ, οι ρίηεσ του όμωσ βρίςκονται ςτθν ίδια
τθν ζννοια τθσ δθμοκρατίασ και ςε αυτό που αντιπροςωπεφει για τουσ μεν και τουσ δε. Χτθν
από δω πλευρά του Ατλαντικοφ, θ δθμοκρατία είναι «δθμοκρατικι» και θ ζννοια ενζχει μια
ζντονθ ςυνδιλωςθ. Χτθν άλλθ πλευρά, το κοινωνικό ςυμβόλαιο κεμελιϊνεται πάνω ςε μια
κοινι ςυμφωνία. Σ προτεςταντιςμόσ, ζχει και αυτόσ λόγο (Weber 1964). Οόγω αυτισ τθσ
κουλτοφρασ, ο θλεκτρονικόσ κοινοτιςμόσ δεν κα ζπρεπε να ζχει μζλλον ςτθν Ευρϊπθ. Υαρόλα
αυτά, οι κοινότθτεσ υπάρχουν, αν και θ γοθτεία που αςκοφν ςτουσ ευρωπαίουσ μζνει να
επιβεβαιωκεί...1 Υροτιμοφν τθ μοναχικι πρακτικι του blog ι τουσ «φίλουσ» των κοινωνικϊν
δικτφων.
Ζχουμε, άραγε, το δικαίωμα να μιλάμε για «κινιματα»2; Σι αμερικανοί ερευνθτζσ Χοφηαν
Λάκονο και Φομπ Ξλινγκ (Iacono and Kling 1995) προτείνουν τον όρο «Computerization
Mouvements» (CM), όροσ ο οποίοσ ςε ελεφκερθ απόδοςθ ςτα ελλθνικά κα μποροφςε να είναι
«Ξινιματα Ψθφιοποίθςθσ». Πε αυτιν τθν απόδοςθ κα τον χρθςιμοποιιςουμε ςτθ ςυνζχεια.
Ψα κοινωνικο-τεχνολογικά αυτά κινιματα πρεςβεφουν τθν υιοκζτθςθ τθσ χριςθσ του
υπολογιςτι ςτισ επιχειριςεισ αλλά και ςτθν κοινωνία. Από τουσ πρϊτουσ προςωπικοφσ
υπολογιςτζσ μζχρι τα ευρυηωνικά δίκτυα, τα κινιματα αυτά ζκαναν πολφ δρόμο, χωρίσ να
φτάςουν κάπου.
Σι υπεραςπιςτζσ μιασ νζασ μορφισ ψθφιοποίθςθσ ζχουν το ρόλο των κοινωνικϊν
προάγγελων. Τςο μεγαλφτερθ θ ψθφιοποίθςθ, τόςο βιαιότεροσ ο πολιτικόσ αγϊνασ, κακϊσ οι
πρωταγωνιςτζσ τθσ προθγοφμενθσ τάξθσ πρζπει να υπεραςπιςτοφν τα κεκτθμζνα τουσ.
Χιμερα, για μια ακόμθ φορά, οι απόψεισ που ακοφγονται αναλφουν τθ νζα επανάςταςθ θ
οποία κα ανατρζψει τθ ςθμερινι κοινωνικι τάξθ πραγμάτων καταργϊντασ το χϊρο και το
χρόνο. Ακόμθ κι αν τζτοιεσ ενζργειεσ δεν οδθγιςουν ποτζ ςε πραγματικι ανατροπι τθσ
κακεςτθκυίασ τάξθσ, το ςθμαντικότερο αποτζλεςμα ενόσ κοινωνικοφ κινιματοσ είναι θ εξζλιξθ
τθσ κοινισ γνϊμθσ.

1 Χωρίσ να ςυγχζουμε τισ θλεκτρονικζσ κοινότθτεσ με το chat ι με τα κοινωνικά δίκτυα πρόκειται, όμωσ,
ουςιαςτικά για επικοινωνία μεταξφ αγνϊςτων κυρίωσ για διαςκζδαςθ.
2 Πε τθν ζννοια «οργάνωςθ που ςτοχεφει ςτθν αλλαγι τθσ κοινωνικισ τάξθσ πραγμάτων».
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Θ λειτουργικι δομι των κινθμάτων ψθφιοποίθςθσ είναι θ ίδια με αυτι των άλλων κινθμάτων.
Αναλαμβάνουν οικονομικζσ εκςτρατείεσ, προςδιορίηουν το προφίλ των μελϊν τουσ,
ενθμερϊνουν το κοινό, εξαςφαλίηουν τθ ςτιριξθ προςωπικοτιτων. Χυχνά, ζχουν το ρόλο
κάποιασ ομοςπονδίασ μικρότερων κινθμάτων. Άλλεσ φορζσ, φκείρονται από εςωτερικζσ ι
εξωτερικζσ διαμάχεσ με άλλα κινιματα του ίδιου τφπου. Θ δφναμι τουσ είναι ςυνζπεια των
ιςτορικϊν ι γεωγραφικϊν παραγόντων.
Ψα κινιματα αυτά βαςίηουν το λόγο τουσ ςτθν κοινωνία του μζλλοντοσ, ςτθν ουτοπικι
τεχνολογία, όπου οι τεχνολογίεσ διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του τζλειου
κόςμου. Θ αμερικανικι ςχολι ςκζψθσ, τθν οποία προωκεί και θ αμερικανικι κυβζρνθςθ, θ
οποία παίηει ρόλο διαχειριςτι, κακορίηει ζναν κόςμο όπου ο πολίτθσ που εργάηεται μζςω
δικτφου ζχει πρόςβαςθ ςτουσ καλφτερουσ διδάςκοντεσ ι γιατροφσ μζςω αυτοφ. Θ
αποκζντρωςθ τθσ πλθροφορίασ ξεκίνθςε με τα φαξ, τουσ ραδιοεραςιτζχνεσ, τα βίντεο, τισ
πρϊτεσ δορυφορικζσ κεραίεσ και βρίςκει ςιμερα τθν ζκφραςι τθσ ςτο Διαδίκτυο. Θ
αποκζντρωςθ αυτι μεταφράηεται με τον εκδθμοκρατιςμό τθσ ροισ τθσ πλθροφορίασ,
παρακάμπτοντασ κακιερωμζνεσ ιεραρχίεσ.
Πε ζδρα κυρίωσ τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ, πολλά κινιματα για τθ ψθφιοποίθςθ όπωσ το Society
for Electronic Access (SEA) και το Center for Civic Networking (CNN) ευαγγελίηονται τθν
επαναδθμιουργία τθσ αςτικισ ηωισ μζςω Διαδικτφου. Ψο πρϊτο κίνθμα ιταν το Community
Memory ςτο Ππζρκλεχ τθσ Ξαλιφόρνια. εκίνθςε τθ δραςτθριότθτά του ςτθ δεκαετία του ’70,
χρθςιμοποιϊντασ για πρϊτθ φορά BBS1. Χιμερα, υπάρχουν περιςςότερο από εκατό μόνο ςτισ
ΘΥΑ, μεταξφ των οποίων τα Cleveland Free-Net (Σχάιο), Big Sky Telegraph (Ποντάνα),
Electronic Cafe International (Χάντα Πόνικα), Cambridge Civic Forum (Παςαχουςζτθ).
Η Οργϊνωςη Προοδευτικόσ Επικοινωνύασ (ΟΠΕ)
Ψο 1984, τρεισ οργανϊςεισ τθσ περιοχισ του Χαν Φρανςίςκο, the Ark Communications Institute,
the Center for Innovative Diplomacy, Community Data Processing, και the Foundation for the

1 Bulletin Board System (BBS) ζνα ςφςτθμα που επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να ςυνδεκοφν μαηί του μζςω μόντεμ και

τθλεφωνικισ γραμμισ και να επικοινωνιςουν. Υρόκειται για ζνα από τα ςυςτιματα, τα οποία ενςωματϊκθκαν
ςτο Μντερνετ.
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Arts of Peace δθμιοφργθςαν το PeaceNet, το πρϊτο παγκόςμιο δίκτυο με ςκοπό να
υπθρετιςει τισ ανάγκεσ του κινιματοσ για τθν ειρινθ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν
κοινωνικι δικαιοςφνθ. Ψο 1987, το PeaceNet ζγινε τμιμα του ιδρφματοσ Tides. Για να
διαςφαλίςει τθ διαχείριςθ των δραςτθριοτιτων του, δθμιουργικθκε το Institute for Global
Communications (IGC). Ψο EcoNet, ζνα δίκτυο για τθν προϊκθςθ τθσ προςταςίασ του πλανιτθ
(το οποίο χρθματοδοτεί εν μζρει θ Apple) ενϊκθκε με το IGC το 1987 και το ακολοφκθςε το
1990 το ConflictNet. Θ επιτυχία τθσ ιδζασ αυτισ οδιγθςε ςτθ ςυνεργαςία του με το αγγλικό
δίκτυο GreenNet. Πε τθ ςτιριξθ των Θνωμζνων Εκνϊν, τα δφο δίκτυα ςυνζβαλαν ςτθ
δθμιουργία πζντε άλλων δικτφων ςτθ Χουθδία, τον Ξαναδά, τθ Βραηιλία, τθ Ρικαράγουα και
τθν Αυςτραλία. Ψο παγκόςμιο αυτό εγχείρθμα χρειαηόταν ζναν ςυντονιςμό, τον οποίο
εξαςφάλιςε το 1990 θ δθμιουργία τθσ Σργάνωςθσ για τισ Υροοδευτικζσ Επικοινωνίεσ 1. Αφοφ
διευρφνκθκε από μζλθ άλλων χωρϊν, θ ΣΥΕ ςυνεργάηεται με οργανιςμοφσ όπωσ θ Διεκνισ
Αμνθςτία, θ Greenpeace, κτλ. Ψο ζμβλθμά τουσ είναι «μ' ζνα τοπικό τθλεφϊνθμα, ενεργείςτε
παγκόςμια» (dial locally and act globally).
Σ κυριότεροσ ςκοπόσ τθσ ΣΥΕ ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι να απελευκερϊςει τθν πλθροφορία
από τθν κυριαρχία των Υρακτορείων Ψφπου. «Πζντε πρακτορεία τφπου (Associated Press,
United Press International, Reuters, Agence France Presse, και TASS) ελζγχουν περίπου το 96%
τθσ παγκόςμιασ πλθροφορίασ», γράφει ο Χάουαρντ Φρζντερικ (Frederick 1992: 107)
βαςιηόμενοσ ςε αρικμοφσ τθσ Συνζςκο2 (1986-1987). Για το ςκοπό αυτό, ιδρφουν
«εναλλακτικά» πρακτορεία τφπου: the Environmental News Service (Βανκοφβερ), the United
Nations Information Centre news service, το Agencia Latinoamericana de Informacion
(Εκουαδόρ, ςτα ιςπανικά), Alternet (Συάςιγκτον, DC), Moscow News (Φωςία, ςτα αγγλικά),
New Liberation News Service (Ξζιμπριτη), Pacific News Service (Χαν Φρανςίςκο), World
Perspectives Shortwave Monitoring Service (Πάντιςον) και Yugofax Information Services
(Οονδίνο).

1 http://www.apc.org
2 Οζξεισ ανά θμζρα των μεγάλων ειδθςεογραφικϊν πρακτορείων (ςε εκατομμφρια): 17.000 Associated Press (AP),
14.000 United Press International (UPI), 4.000 TASS, 1500 Reuters, 1000 Agence France Presse (AFP), 0.5 EFE
(Λςπανία), 0.3 Agenzia Nationale Stampa Associata (Λταλία), 0.115 Deutsche Presse Agentu (Γερμανία), 0.15 Inter
Press Service (Φϊμθ, Ρζα Ωόρκθ), 0.1 Non-Alignes News Pool, 0.075 Telegrafska Agencia Nova Jugoslavya, 0.025
Carivvean News Agency, 0.2 Pan African News Agency, 0.018 Gulf News Agency. Υθγι: World Communication
Report (Υαρίςι, Unesco, 1989), ςς. 136-141.
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Χφμφωνα με τθν ΣΥΕ θ «νζα παγκόςμια δθμοκρατικι τάξθ» εξαρτάται κατά πολφ «από τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτισ αςτικζσ κοινωνίεσ και από τθν ανάδειξθ
παγκοςμίων δθμοκρατικϊν κινθμάτων». Χε τοπικό επίπεδο, ο διάλογοσ ανάμεςα ςτουσ
πολίτεσ κεωρείται πολφ ςθμαντικόσ για τθν «ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων για τθ βελτίωςθ
των υπθρεςιϊν του ζκνουσ, τθ βιομθχανικι ανταγωνιςτικότθτα και τθν αναηωογόνθςθ τθσ
δθμοκρατίασ)». Από τθν άποψθ ενόσ ευρωπαίου, ο λόγοσ αυτόσ ςτθν ολότθτά του
παρουςιάηει μια ςθμαντικι ιδεολογικι ςφγχυςθ. Υαρόλα αυτά, θ ΣΥΕ ζχει ςυνεργάτεσ ςε
είκοςι περίπου ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Ι.1.2.2. Σο δίκτυο μπορεί να προςτατεφςει τον κοινωνικό αγϊνα;
Ψα κινιματα ψθφιοποίθςθσ απαιτοφν πολφ ςθμαντικοφσ ανκρϊπινουσ πόρουσ, που να
ανικουν ςτθν οικονομικι και πνευματικι ελίτ. Κα πρζπει, εδϊ, να ςθμειϊςουμε ότι θ
πλθροφορικι δεν αφορά το ςφνολο των κατοίκων του πλανιτθ αλλά μόνο τισ κοινωνικζσ
τάξεισ που μποροφν να τθν πλθρϊςουν. Ψα ίδια τα κινιματα δεν κεωροφν ότι ανικουν ςε
κάποια ελίτ, ενϊ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμζνα να ςυνάπτουν ςυμμαχίεσ με τθ βιομθχανία
για να χρθματοδοτοφν τα προγράμματά τουσ: το κράτοσ δεν μπορεί να το κάνει. Πποροφν
όμωσ, άραγε, να υπεραςπιςτοφν τα ςυμφζροντα των αςκενζςτερων (διάβαηε φτωχότερων)
ομάδων;
Σι οπαδοί των κινθμάτων για τθ ψθφιοποίθςθ δεν εξθγοφν τθν κοινωνικι αξία των επιδιϊξεϊν
τουσ. Ενκαρρφνουν τθν απόκτθςθ των πιο πρόςφατων εργαλείων πλθροφορικισ χωρίσ,
παρόλα αυτά, να ανθςυχοφν για τθν ιςότθτα πρόςβαςθσ ι για το πϊσ πρζπει να οργανωκεί θ
κοινωνικι ηωι γφρω από τα διακζςιμα εργαλεία και πϊσ θ ψθφιοποίθςθ κα ζχει ανκρϊπινο
χαρακτιρα.
Υαρόλα αυτά, κάποιεσ οργανϊςεισ όπωσ θ Computer Professionals for Social Responsibility
(CPSR) και θ Electronic Frontier Foundation (EFF) ξεφεφγουν από αυτόν τον κανόνα κακϊσ
ενδιαφζρονται για τθν ανκρϊπινθ διάςταςθ χωρίσ όμωσ να πθγαίνουν πραγματικά πολφ
μακριά.
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Ειδικά θ δεφτερθ αποτελεί οργάνωςθ φάρο και για μια ςειρά ακαδθμαϊκϊν που προςχϊρθςαν
ςτο ρεφμα. Τπωσ για παράδειγμα του Χάντορ Βε, ερευνθτι ςτο πανεπιςτιμιο του Πζρυλαντ,
ςτο τμιμα Αμερικανικϊν Χπουδϊν, ο οποίοσ ςε άρκρο του ςχετικά με τθν επίδραςθ του
Μντερνετ ςτθ δθμοκρατία υποςτθρίηει πωσ το Μντερνετ ζχει προφανι πολιτικό αντίκτυπο
(πρόςβαςθ, αποκζντρωςθ, δθμόςιοσ χϊροσ κλπ) (Vegh 2003). Ωςτόςο «μποροφμε ιδθ να
διαπιςτϊςουμε τισ αυξανόμενεσ προςπάκειεσ τθσ κυβζρνθςθσ να περιορίςει τθν ατομικι
ελευκερία ςτο δίκτυο, τθ δυναμικι για πραγματικι διαδραςτικότθτα (κλπ, κλπ). Θ αντεπίκεςθ
ςτον πόλεμο που κιρυξε θ κυβζρνθςθ ζρχεται από οργανϊςεισ όπωσ θ EFF, μασ πλθροφορεί ο
ερευνθτισ. Σι διεκδικιςεισ τουσ είναι πρόςβαςθ για όλουσ, δωρεάν e-mail και προχωρθμζνεσ
τεχνικζσ κρυπτογράφθςθσ.
Θ CPRS, μια ςυμμαχία ειδικϊν πλθροφορικισ και άλλων επαγγελματιϊν του κλάδου, μελετά
τθν επίδραςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν κοινωνία χωρίσ όμωσ να παίρνει κζςθ ςτα προβλιματα τθσ
κοινωνίασ. Λδρφκθκε από «προοδευτικοφσ» οι οποίοι δεν ςυμφωνοφςαν με τθ χριςθ
υπολογιςτϊν για ςτρατιωτικοφσ ςκοποφσ και τα μζλθ τθσ αυτοπροςδιορίηονται ςιμερα ωσ
«ελευκεριάηοντεσ». Ζχουν κζςει ωσ ςτόχο τουσ να δϊςουν πραγματογνωμοςφνθ ςτουσ
ικφνοντεσ και να εκλαϊκεφςουν τθν τεχνολογία για το ευρφ κοινό. Ωσ ειδικοί, βρίςκουν
ρεαλιςτικζσ λφςεισ αναφορικά με τθ δφναμθ, τισ υποςχζςεισ και τα όρια τθσ πλθροφορικισ. Ωσ
ενεργοί πολίτεσ, αφυπνίηουν το κοινό για κριτικζσ επιλογζσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ τθσ
πλθροφορίασ και τθν επιρροι που αυτζσ οι επιλογζσ μποροφν να ζχουν ςτθν κοινωνία. Ψο
Χεπτζμβριο του 1993, δθμοςίευςαν για πρϊτθ φορά μια αναφορά για τθν «National
Information Infrastructure»1, το περιβόθτο ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ Ξλίντον. Χτθν αναφορά
αυτι, ζκαναν λόγο, μεταξφ άλλων, για ιςότθτα πρόςβαςθσ ςτουσ δρόμουσ τθσ πλθροφορίασ
και για ελευκερία επικοινωνίασ, πάντοτε όμωσ από τθ ςκοπιά «επικοινωνϊ για να
επικοινωνιςω».
Θ δθμιουργία του παγκόςμιου χωριοφ δεν μπορεί να αποτελεί επιλογι βαςιςμζνθ μόνο ςτα
πλεονεκτιματα τθσ πλθροφορίασ. Φυςικά, θ οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ με τθ βοικεια των
υπολογιςτϊν είναι αποτελεςματικι. Ψα κοινωνικά, πολιτιςτικά και οικονομικά διακυβεφματα

1 Serving the community: a public interest vision of the NII.
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είναι, ωςτόςο, πάρα πολφ ςθμαντικά για να τα αγνοιςουμε. Θ ουτοπία τθσ
πλθροφοριοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ κεμελιϊνεται ςε αξίεσ και αποκλείει τουσ κινδφνουσ.
Γνωρίηουμε όμωσ μόνο ελάχιςτα ςχετικά με τον τρόπο που κα λειτουργιςουν τα δίκτυα και με
το ποιοσ κα είναι τελικά ο νικθτισ και ποιοσ ο χαμζνοσ. Σι ομιλίεσ ςχετικά με τθν ιςότιμθ
πρόςβαςθ, ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, κτλ ςβινουν αυτόματα κάκε κοινωνικι διαμάχθ μεταξφ
ομάδων, όπωσ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, φοιτθτϊν και κακθγθτϊν, φτωχϊν και πλουςίων,
γυναικϊν και ανδρϊν, πάνω ςτουσ οποίουσ οικοδομικθκε το καπιταλιςτικό ςφςτθμα. Κυςίεσ
όπωσ θ ευελιξία τθσ εργαςίασ παρουςιάηονται ωσ πανάκεια των κοινωνικϊν προβλθμάτων.
Αυτοί οι ουτοπικοί μφκοι για τθν τεχνολογία ςυνίςτανται ςτθν επιβεβαίωςθ ότι ο 21 οσ αιϊνασ
κα είναι ο αιϊνασ του περάςματοσ από τθ βιομθχανικι κοινωνία ςτθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ. Τχι μόνο δεν επιβεβαιϊκθκαν αλλά ςτθν πρϊτθ του κιόλασ δεκαετία
εμφανίςτθκε μια ιςχυρότατθ τριπλι παγκόςμια κρίςθ, ενεργειακι, διατροφικι και τζλοσ
χρθματοπιςτωτικι, για τθν οποία θ τεχνολογία, όχι μόνο ςτάκθκε ανίκανθ να δϊςει λφςθ,
αλλά και ωσ ζνα βακμό τθν ενζτεινε αφοφ ζδωςε τα εργαλεία για τθν επζκταςι τθσ.
Σι ουτοπικοί μφκοι αποκρφπτουν ότι το πζραςμα από μια κοινωνικι δομι ςε μια άλλθ ιταν
πάντοτε ιδιαίτερα επίπονο και είχε πολλά κφματα. Θ υιοκεςία, θ απόκτθςθ, θ εγκατάςταςθ
και το εγχείρθμα των δικτφων κα είναι περιςςότερο φορτιςμζνα κοινωνικά απ’ ότι άλλα
εργαλεία όπωσ το ψυγείο ι το τθλζφωνο. Ψθν ίδια ςτιγμι που θ Infotopia διατείνεται ότι είναι
ο παράδειςοσ, υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ μιπωσ καταλιξει ςε κάποια κοινωνικι αλλαγι προσ
το ςυντθρθτιςμό ενϊνοντασ τισ κυρίαρχεσ ελίτ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ.
Χτθ χϊρα μασ δεν αναπτφχκθκαν ιδιαίτερα τζτοιου είδουσ κινιματα. Θ μόνθ προςπάκεια που
μπόρεςε κάπωσ να ξεχωρίςει ιταν το ελλθνικό τμιμα του Λδρφματοσ για τθν Ελεφκερθ
Υλθροφοριακι Ωποδομι (Foundation for a Free Information Infrastructure), ενόσ ευρωπαϊκοφ
μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ που «μάχεται για τθν κακιζρωςθ ελεφκερθσ αγοράσ ςτθν
τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ, με αφαίρεςθ εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό»1.

1 http://el.ffii.org/

[43]

Θ άνκιςθ του web.2 και των κοινωνικϊν δικτφων ζκανε τα περιςςότερα από τα δίκτυα αυτά να
ατονιςουν. Σι χριςτεσ δεν είναι ακτιβιςτζσ των νζων τεχνολογιϊν είναι άτομα που ψάχνουν
κυρίωσ επικοινωνία με τθν ζννοια τθσ διαςκζδαςθσ, γεγονόσ που αναγκάηει τθ μελζτθ να
ςταματιςει χρονικά περίπου ςτθν αρχι τθσ νζασ χιλιετίασ.
Η ιδεολογικό ςύγχυςη
Σι περιςςότερεσ ομάδεσ που ζδραςαν δικτυακά παρουςίαςαν ιδεολογικι ανεπάρκεια, θ
οποία όδευε ολοταχϊσ προσ τθν παράνοια όταν δεν ςυνζκλινε με τθ ςφγχυςθ. Ζνα παράδειγμα
είναι θ περίπτωςθ τθσ American Progress and Freedom Foundation. Θ ιδεολογία που κρφβεται
πίςω από τθν APFF βαςίηεται ςτο βιβλίο «το τρίτο κφμα» του Άλβιν Ψόφλερ (Tofler 1980).
Ακριβϊσ όπωσ οι δυνάμεισ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ (δεφτερο κφμα) χρειάςτθκε να
παλζψουν ενάντια ςτισ δυνάμεισ τθσ φεουδαρχικισ κοινωνίασ (πρϊτο κφμα), οι δυνάμεισ του
τρίτου κφματοσ πρζπει να κάνουν το ίδιο και ςιμερα. Ζτςι λοιπόν, οι δθμόςιεσ αρχζσ και οι
άλλοι κεςμοί τθσ βιομθχανικισ κοινωνίασ όπωσ το ςχολείο, θ κοινωνικι αςφάλιςθ και τα
ςυνδικάτα πρζπει να παραχωριςουν τθν εξουςία ςτισ επιχειριςεισ για να διευκολφνουν τθν
ανάδειξθ τθσ κυβερνο-οικονομίασ. Σ ίδιοσ ο Ψόφλερ άνοιξε το ςυνζδριο τουσ τον Αφγουςτο
του 1996 ςτο Άςπεν του Ξολοράντο ςχετικά με τον «κυβερνοχϊρο και το αμερικάνικο όνειρο».
Ππορεί, βζβαια, τα βιβλία του να εμπνζονται από το νεοφιλελευκεριςμό, τα χρθςιμοποίθςαν,
όμωσ, και οι «τοφλερικοί μαρξιςτζσ» τθσ ομάδασ Cy.rev1 ςε ζνα πλαίςιο εντελϊσ διαφορετικό.
«Προςπακοφμε να εκμοντερνίςουμε τθν παραδοςιακι Μαρξιςτικι και επαναςτατικι ςκζψθ με
βάςθ τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτον κόςμο, ιδιαίτερα εκείνεσ που είναι άμεςα
ςυνυφαςμζνεσ με τθν ζκρθξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τισ ςυνζπειζσ τθσ όπωσ θ
παγκοςμιοποίθςθ και θ κρίςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, όπωσ και κζματα που ποτζ δεν ταίριαξαν
με τθν αριςτερι προοπτικι όπωσ το περιβάλλον και οι τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθν επιςτθμονικι
ςκζψθ».

1 http://www.net4dem.org/cyrev/
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Ζνα άλλο παράδειγμα ιδεολογικισ ςφγχυςθσ είναι το θλεκτρονικό περιοδικό «Computer
Mediated Communication»1, το οποίο υποςτθρίηει ότι θ ψθφιακι επικοινωνία μζςω των
δικτφων αποτελεί νζο παγκόςμιο κοινό χϊρο, προςβάςιμο από όλουσ τουσ πολίτεσ, αλλά
δυςτυχϊσ απλοποιεί τθν ιδζα του Χάμπερμασ με τθν ζκφραςθ «εικονικζσ κοινότθτεσ» του
Φζινγκολντ! Οζνε ότι «με μαρξιςτικόσ όρουσ το CMC ζχει τθν πικανότθτα να κζςει τθν
παραγωγι και διανομι των θλεκτρονικϊν μζςων ςτα χζρια των μαηϊν οι οποίεσ, κεωρθτικά,
είναι ελεφκερεσ να κάνουν αυτό που κζλουν». Ξακϊσ ο ςκοπόσ μασ δεν είναι να
προςδιορίςουμε αν το Διαδίκτυο αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα ζναν νζο δθμόςιο χϊρο, δεν
κα ςυνεχίςουμε ς’ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Σι θλεκτρονικζσ κοινότθτεσ όμωσ δεν είναι πάντοτε
«αγνζσ» με τθν ζννοια ότι τισ περιςςότερεσ φορζσ εμπλζκονται και οικονομικοί παράγοντεσ.
Η ςύγχυςη των πρωταγωνιςτών: από τον παγκόςμιο πολύτη ςτον παγκόςμιο καταναλωτό
Σ όροσ του Netizen, ςυναίρεςθ του Net (για το Internet) και citizen (πολίτθσ), χαρακτθρίηει
αυτοφσ που ανικουν ςτθν θλεκτρονικι κοινότθτα, πρόκειται για τουσ πολίτεσ του νζου
εικονικοφ κόςμου. Σ ςυγγραφζασ Πάικλ Χάουμπεν τον προςδιορίηει ωσ «αυτό που
καταδεικνφει τον κοινωνικό και όχι το γεωγραφικό χϊρο που ανικει κακζνασ» (Hauben 1997) .
Υαρόλα αυτά, τα κινιματα αυτά χάνουν ςυχνά τον κοινωνικό τουσ χαρακτιρα εξαιτίασ τθσ
ζντονθσ παρουςίασ των οικονομικϊν παραγόντων. Ενδεικτικά, μποροφμε να αναφζρουμε τθν
Coalition for Networked Information2 (CNI), θ οποία ιδρφκθκε το 1990 για να «προωκιςει τθ
δθμιουργία και τθν πρόςβαςθ ςτθ δικτυακι πλθροφορία για τον εμπλουτιςμό τθσ πνευματικισ
παραγωγικότθτασ». Ψα πάνω από 200 μζλθ τθσ CNI είναι οργανϊςεισ μεταξφ των οποίων
κολζγια, πανεπιςτιμια (μζςω των ακαδθμαϊκϊν κεςμϊν EDUCOM και CAUSE), βιβλιοκικεσ
(Association of Reasearch Libraries - ARL) κακϊσ επίςθσ και διαφθμιςτζσ, προμθκευτζσ
πρόςβαςθσ, εκδότεσ και εταιρείεσ πλθροφορικισ. Ζνα άλλο παράδειγμα είναι θ Federation of

1http://www3.interscience.wiley.com/journal/117979306/home?CRETRY=1&SRETRY=0 και
http://jcmc.indiana.edu (αρχεία)
2 http://www.cni.org
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American Research Networks1 (FARNET), μια οργάνωςθ θ οποία ςυγκεντρϊνει παρόχουσ
πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο, εταιρείεσ τθλεπικοινωνιϊν και βιομθχανίεσ τθσ πλθροφορικισ.
Θ πολιτικι που προωκοφν οι ιςχυροί παράγοντεσ τθσ Infotopia μζςω περιοδικϊν όπωσ το
«Wired» ι Σργανϊςεων όπωσ θ Electronic Frontier Foundation, ιταν μζχρι ςιμερα ευνοϊκι
ςτθν ελεφκερθ ανάπτυξθ των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ. Ψα πράγματα χαλάνε ςτο επίπεδο
του περιεχομζνου. Σι χάκερ ζχουν μια βακιά αποςτροφι για οτιδιποτε είναι επί χριμαςι, εξ
ου θ ελεφκερθ κυκλοφορία πλθροφοριϊν και λογιςμικοφ 2. Σ εχκρόσ δεν εντοπίηεται ςτο
πρόςωπο τθσ «καταςκευαςτικισ βιομθχανίασ», αλλά ςτισ βιομθχανίεσ του περιεχομζνου όπωσ
οι εκδότεσ και οι καταςκευαςτζσ λογιςμικοφ.
Ι.1.2.3. Θ αποκακιλωςθ τθσ ουτοπίασ
Σ Ρτομινίκ Βολτόν αφοφ ορίηει τθν «τεχνικι ιδεολογία» ωσ τθν κακιζρωςθ ενόσ άμεςου
δεςμοφ μεταξφ τθσ επικοινωνιακισ τεχνικισ, τθσ αναδυόμενθσ οικονομίασ και του προτφπου
τθσ νζασ κοινωνίασ, προχωρά κατόπιν ςτθν αποκακιλωςι τθσ κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι
παρ’ όλο που οι τεχνικζσ τθσ επικοινωνίασ επθρεάηουν πράγματι τθ λειτουργία των οικονομιϊν
μασ, αυτό δε ςθμαίνει και δθμιουργία μιασ νζασ κοινωνίασ. Ψθ χαρακτθρίηει μάλιςτα
επικίνδυνθ διότι ςυνδυάηει τισ τρεισ διαςτάςεισ κάκε ιδεολογίασ: «με τισ φανταςιϊςεισ για τθν
κοινωνία τθσ πλθροφορίασ ανάγεται ςε όχθμα ενόσ πολιτικοφ εγχειριματοσ. Πε τθν
ανκρωπολογικι τθσ διάςταςθ ςυνιςτά ζνα ςφςτθμα πεποικιςεων, ενϊ με τα οικονομικά τθσ
διακυβεφματα είναι και ιδεολογία δράςθσ» (Wolton 1999: 82).
Από τισ τρεισ ςυνζπειεσ που αναφζρει κα κρατιςουμε τθ δεφτερθ: θ γενικευμζνθ πεποίκθςθ
ότι οι τεχνικζσ τθσ επικοινωνίασ είναι ςυνϊνυμεσ με τθν ελευκερία. Τπωσ διαπιςτϊνει, όμωσ θ
τεχνικι δεν αρκεί για να προςδιορίςει τθ χριςθ και οι υπολογιςτζσ και οι δορυφόροι μπορεί
να ςυνυπάρχουν με τα αυταρχικά κακεςτϊτα.
Ακόμα κι αν φφγουμε από τθν «κεωρία» κι επικεντρωκοφμε ςτθ «ςυμπεριφορά», το Διαδίκτυο
δεν είναι ζτοιμο ν’ αναλάβει το ρόλο του εκδθμοκρατιςμοφ τθσ πολιτικισ μασ ηωισ.

1 http://www.auditmypc.com/acronym/FARNET.asp
2 Είτε πρόκειται για freeware ι shareware λογιςμικό είτε για λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα.
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Σ δθμόςιοσ χϊροσ ζχει τρία χαρακτθριςτικά: μια ςυηιτθςθ ανάμεςα ςε ίςουσ όπου
κυριαρχοφν τα λογικά επιχειριματα και όπου τελικόσ ςτόχοσ είναι θ ςυναίνεςθ. Από τισ
πρακτικζσ του Διαδικτφου διαπιςτϊνεται (Flichy 2001: 143) ότι θ ςυηιτθςθ εκεί ικανοποιεί
μόνο το πρϊτο.
Υράγματι θ ςυηιτθςθ ςτο Διαδίκτυο διεξάγεται μεταξφ ίςων. Τςοι όμωσ ζχουν ςυμμετάςχει ςε
τζτοιεσ ςυηθτιςεισ γνωρίηουν καλά πϊσ μόνο μ’ επιχειριματα δεν διεξάγονται. Υροςβλθτικά
ςχόλια, παραλθριματα, κακοικειεσ, αυτά είναι μάλλον ο κανόνασ. Τςο για τθ ςυναίνεςθ; Ψο
Διαδίκτυο εφθφρε το αντίκετό τθσ: όχι τθ μθ ςυναίνεςθ αλλά τθ διάςπαςθ ςε όςεσ γνϊμεσ
είναι και τα άτομα.
Θ ακθναϊκι δθμοκρατία, το ιδεϊδεσ για τουσ ουτοπιςτζσ του εκδθμοκρατιςμοφ μζςω του
Μντερνετ παραμζνει, ζτςι, μόνο μια ουτοπία. Υαραμζνει, όμωσ, θ ουτοπία τθσ εναλλακτικισ
ενθμζρωςθσ μζςω του Διαδικτφου.

Ι.1.3. Δημοςιογρϊφοι και Infotopia
Από τα προθγοφμενα, αυτό που παρουςιάηει το μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τθ μελζτθ μασ
είναι κάποιεσ παρατθριςεισ που μποροφμε να εξαγάγουμε για τθ κζςθ των δθμοςιογράφων
ςτισ καινοφργιεσ αυτζσ κεωρίεσ.
Θ πρϊτθ και κυριότερθ παρατιρθςθ είναι ότι οι δθμοςιογράφοι αποτελοφν ςτόχο των
ουτοπιςτών τθσ πλθροφορίασ. Θ εναλλακτικι ενθμζρωςθ, υπζρτατοσ ςκοπόσ των ουτοπιςτϊν,
ςτιγματίηει, βζβαια, κατ’ αρχιν τα κυρίαρχα μζςα ενθμζρωςθσ, αλλά κατά δεφτερον και τουσ
ίδιουσ τουσ δθμοςιογράφουσ, ωσ «φερζφωνα» τθσ κρατοφςασ ιδεολογίασ, ωσ διεφκαρμζνουσ
από τθν εξουςία, ωσ «παραπλανθτζσ» τθσ ενθμζρωςθσ.
Υρόκειται για ζνα από τα ςθμεία που ςυχνά «ξεχνιοφνται» από τουσ δθμοςιογράφουσ ςε ότι
αφορά το μζλλον του επαγγζλματόσ τουσ, ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων από άγνοια.
Άγνοια όχι μόνο τθσ τεχνολογικισ δυνατότθτασ για εναλλακτικι ενθμζρωςθ που πλζον ζχει το
κοινό, αλλά και άγνοια των ςυγκεκριμζνων κεωριϊν και αντιμετϊπιςθσ. Ψζλοσ, άγνοια τθσ
εικόνασ που ζχουν, θ οποία ςυχνά καμουφλάρεται από τθν απλοϊκι «λάμψθ» του
επαγγζλματοσ. Κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ξαναμιλιςουμε γι’ αυτό ςτο κεφάλαιο IV.
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Θ δεφτερθ παρατιρθςθ είναι ότι ο προβλθματιςμόσ γφρω από τθ δικτυακι ουτοπία είναι
βακιά πολιτικόσ. Θ ςφγκρουςθ των ουτοπιςτϊν με τουσ δθμοςιογράφουσ αποκτά, υπό αυτό
το πρίςμα, ακόμα περιςςότερθ ςθμαςία, αφοφ ζμμεςα υποδθλϊνει ότι οι ουτοπιςτζσ
κεωροφν ότι οι δθμοςιογράφοι βρίςκονται ςτο ςτρατόπεδο τθσ εξουςίασ. Υάντωσ, είναι
αναμενόμενο, και ιςτορικά αποδεικτζο ότι τα νζα τεχνολογικά εργαλεία ξεςθκϊνουν νζεσ
ελπίδεσ για τθν ανατροπι τθσ κακεςτθκυίασ τάξθσ.
Θ τρίτθ παρατιρθςθ είναι ότι μια μικρι μερίδα δθμοςιογράφοι ςυμβάλλουν και μάλιςτα
ιδιαίτερα ενεργά ςτθν εξάπλωςθ των παραπάνω κεωριών. Δεν πρόκειται για
δθμοςιογράφουσ που αςχολοφνται με τθν πολιτικι επικαιρότθτα αλλά για εξειδικευμζνουσ
δθμοςιογράφουσ, οι οποίοι προςθλυτίςτθκαν και δόκθκαν ολόψυχα ςτον «αγϊνα». Ελάχιςτα
τζτοια δείγματα ζχουμε ςτθ χϊρα μασ, εξαιτίασ τθσ αργισ χρονικά εξοικείωςθσ των
δθμοςιογράφων με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Ξάποιοι μάλιςτα, εγκατζλειψαν τθν «κακαρι»
δθμοςιογραφία για ν’ αςχολθκοφν αποκλειςτικά με τισ νζεσ τεχνολογίεσ επαγγελματικά.
Σι δθμοςιογράφοι άργθςαν επίςθσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθ βαςικι αρχι ότι το δθμοκρατικό
ζλλειμα ςτθν ενθμζρωςθ, αργά ι γριγορα κα καλυφκεί από εναλλακτικζσ πθγζσ
ενθμζρωςθσ, όχι ςφμφωνα με τισ απλοποιιςεισ τθσ ουτοπίασ αλλά εξαιτίασ τθσ ςυμπεριφοράσ
των ίδιων των μζςων, όταν αποποιοφνται το ρόλο τουσ ωσ ελεγκτϊν τθσ εξουςίασ και
αποδζχονται τθ ςτιρθξι τθσ, Υλιρωσ ενςωματωμζνοι και ωσ ζνα ςθμείο αλλαηονικοί
προτίμθςαν να «ξεχάςουν» ότι θ αλικεια τθν εποχι τθσ πλθροφορίασ δεν μπορεί να κρφβεται.
Υαράβλεψαν επίςθσ επίςθσ ότι θ υπογραφι τουσ υπόκειται ςε κοινωνικό ζλεγχο γιατί για
πρϊτθ φορά το «scripta mannet» δεν είναι μόνο αλθκινό αλλά και εφκολα προςβάςιμο απ’
όλουσ.
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Ι.2. Νϋα παγκόςμια βιομηχανικό δομό
Σ ιδεολογικόσ βιομθχανικόσ λόγοσ επιμζνει ςτθν ςφγκλιςθ τθσ βιομθχανίασ τθσ πλθροφορικισ,
των τθλεπικοινωνιϊν και τθσ βιομθχανίασ τθσ πλθροφορίασ (βλζπε μζςα ενθμζρωςθσ1) μζςω
των λεωφόρων τθσ επικοινωνίασ. Χιγά ςιγά, θ τεχνολογία μασ ςπρϊχνει προσ τθ ςφγκλιςθ
αυτι, χωρίσ όμωσ να ζχει κακοριςτεί κάποιοσ τελικόσ ςτόχοσ. Χτο παρϊν κεφάλαιο κα
εξετάςουμε τζςςερισ από τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ βιομθχανικισ διάςταςθσ των λεωφόρων
τθσ επικοινωνίασ και πιο ςυγκεκριμζνα:
Σθν πλιρθ απομάκρυνςθ του κράτουσ. Για πολφ καιρό, όλοι όςοι είχαν ςχζςθ με τισ
λεωφόρουσ τθσ πλθροφορίασ είχαν άμεςθ ςχζςθ με το κράτοσ. Χιγά ςιγά απομακρφνονται και
είτε γίνονται κομμάτι του ιδιωτικοφ τομζα, είτε μετατρζπονται ςε ΑΕ με ςυμμετοχι, μικρότερθ
ι μεγαλφτερθ του κράτουσ.
Σθ διαςτρωμάτωςθ τθσ βιομθχανίασ των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ. Υρόκειται για ζνα
κακοριςτικό παράγοντα για τον κακοριςμό τθσ βιομθχανικισ πολιτικισ και για τθ δθμιουργία
βιομθχανικϊν ςυμμαχιϊν, γιατί το Διαδίκτυο όπωσ και οι υπόλοιπεσ ςυνιςτϊςεσ των
λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ απαιτοφν τεχνογνωςία από διαφορετικοφσ βιομθχανικοφσ
κλάδουσ. Τπωσ και κάκε μεγάλθ εφεφρεςθ απαιτεί ςυνζργεια ενϊ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ
πολλοί βιομθχανικοί όμιλοι βρίςκουν τθν ευκαιρία ν’ αναπτυχκοφν και ςε νζουσ τομείσ.
Σθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ αγοράσ. Θ βιομθχανία των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ είναι από
καταςκευισ δομθμζνθ ςε παγκόςμια βάςθ. Ψαυτόχρονα όμωσ, αποτελεί και τον ςυνδετικό
ιςτό τθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ οικονομίασ με τθν ευρεία τθσ ζννοια.
Σθν ομογενοποίθςθ (standardization) των τεχνικϊν παραμζτρων. Σι παραγωγοί διεξάγουν
ζναν πραγματικό ακιρυχτο πόλεμο ϊςτε να επιβάλλουν το δικό τουσ προϊόν ωσ μοντζλο
παραγωγισ. Θ μάχθ αυτι όμωσ, όςο τρομαχτικι και αν φαίνεται αποτελεί απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ του τομζα.

1 Σ πιο δόκιμοσ όροσ κα ιταν «πάροχοι περιεχομζνου».
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Κα κρατιςουμε τον όρο, βιομθχανία των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ ι βιομθχανία τθσ
Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ, όςο αναφερόμαςτε και ςτισ τρεισ βιομθχανίεσ, χωρίσ ειδικι
αναφορά ςε κάποια από αυτζσ.

Ι.2.1. Από τη βιομηχανύα τησ πληροφορικόσ ςτη βιομηχανύα τησ Κοινωνύασ
τησ πληροφορύασ
Σι τρεισ βιομθχανικοί τομείσ τθσ επικοινωνίασ (πλθροφορικι, τθλεπικοινωνίεσ και μζςα
ενθμζρωςθσ), ο κακζνασ ςε διαφορετικό βακμό, ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με το κράτοσ. Χτο
παρόν κεφάλαιο κα εξετάςουμε τουσ δφο πρϊτουσ από αυτοφσ τουσ τομείσ. Ξατ’ αρχιν τθ
βιομθχανίασ τθσ πλθροφορικισ, θ οποία παρ’ όλο που δεν υπιρξε «κρατικι» με τθν
κυριολεκτικι ζννοια του όρου, ςε μεγάλο βακμό ωφελικθκε από τθ βοικεια του κράτουσ, με
πολιτικζσ προςταςίασ αλλά και επζκταςθσ. Ξατά δεφτερο κα εξετάςουμε τθ βιομθχανία των
τθλεπικοινωνιϊν, θ οποία, παραδοςιακά κρατικι, ζμεινε προςκολλθμζνθ ςτο κράτοσ για
πολλά χρόνια. Σ τρίτοσ τομζασ, θ βιομθχανία παραγωγισ περιεχομζνου (μζςα ενθμζρωςθσ)
και κυρίωσ τα οπτικοακουςτικά μζςα, τα οποία βριςκόντουςαν μζχρι πρόςφατα υπό κρατικι
κθδεμονία, αποτελεί μια χωριςτι περίπτωςθ τθν οποία δεν κα εξετάςουμε εδϊ μια που ζχουν
γίνει πολλζσ ιδιαίτερεσ μελζτεσ1.
Χθμαντικζσ είναι, πάντωσ, και οι γεωγραφικζσ διαφοροποιιςεισ ανά τον κόςμο, χωρίσ όμωσ
αυτό ν’ αλλάηει τθ γενικι εικόνα. Χτισ ΘΥΑ, για παράδειγμα, το κράτοσ ζπαιξε καταλυτικό
ρόλο. Χρθματοδότθςε μαηικά τθν Ζρευνα και Ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ. Ξαι
μάλιςτα θ καταςκευι των υποδομϊν, των λεωφόρων τθσ επικοινωνίασ ζγινε κατά βάςθ από το
κράτοσ ςε ςυνεργαςία με το ςτρατό, τα πανεπιςτιμια αλλά και τισ βιομθχανίεσ, θ χριςθ τουσ
όμωσ αποδόκθκε κατόπιν ςτον ιδιωτικό τομζα. Τπωσ ςθμειϊνει ο Χκαρπζλοσ (1999: 89) «Από
τθ ςτιγμι, όμωσ, που αποδίδεται ςτουσ οικονομικοφσ κολοςςοφσ, οι κυβερνιςεισ των
υπολοίπων κρατϊν οφείλουν να παραμερίςουν και ν’ αφιςουν τθν αγορά με τουσ κανόνεσ τθσ
να μεριμνιςει για τα υπόλοιπα»…

1 Ενδεικτικά βλ. ΦΕΥΥΑΧ Δθμιτρθσ, 1999. Πρόςωπο με πρόςωπο με τα Μαηικά Μζςα Ενθμζρωςθσ, Ξαςτανιϊτθσ,
Ακινα. ΦΑΠΣΡΕ Λγνάςιο 1999. Θ τυραννία των ΜΜΕ, Υόλισ, Ακινα.
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Ψο ςυγκεκριμζνο μοντζλο γοιτευςε τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που προςπάκθςαν να το
αναπαράγουν, χωρίσ όμωσ επιτυχία1. Θ Λαπωνία κράτθςε διαφορετικι ςτάςθ και διάλεξε τον
κρατικό προςτατευτιςμό.
Χφμφωνα με τον Ξριςτιάν Γκεντόν, (Genthon 1995: 82) θ αμερικανικι πολιτικι λειτουργεί με
δφο κυρίωσ τρόπουσ:
 τθ ςθμαντικι χρθματοδότθςθ για ζρευνα και ανάπτυξθ (research and development)
ςτθ βιομθχανία και τα δθμόςια κζντρα,
 τθν αγορά ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ αγακϊν ςτθν αρχι του κφκλου ηωισ τουσ και αγακϊν
πολφ υψθλισ τεχνολογίασ.
Θ πολιτικι αυτι αποδείχκθκε ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ. Τχι μόνο θ αμερικανικι αγορά
αναπτφχκθκε πολφ νωρίτερα από τισ αντίςτοιχεσ ςε Ευρϊπθ και Λαπωνία, αλλά και οι
αμερικανικζσ εταιρείεσ, με επικεφαλισ τθν ΛΒΠ, κυριάρχθςαν γριγορα ςτθν παγκόςμια αγορά.
Ζτςι, μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, θ ΛΒΠ κατάφερε να απολαμβάνει μια ςχεδόν
μονοπωλιακι κζςθ. Επίςθσ, εδραιϊνει πολφ καλά τθ κζςθ τθσ ςτθν Ευρϊπθ, όπου οι
ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ, όπωσ θ Bull (ςτθ Γαλλία), θ Olivetti (ςτθν Λταλία), θ Amstrad (ςτθ
Πεγάλθ Βρετανία), δεν μποροφν να αμφιςβθτιςουν τθν πρωτοκακεδρία τθσ.
Υροσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ, ωςτόςο, θ κατάςταςθ αλλάηει ριηικά. Πια ςειρά λόγων επιβάλλει
τθν αναδιάρκρωςθ τθσ βιομθχανίασ. Ξατ’ αρχιν, υπάρχει θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και,
κυρίωσ, τα εςωτερικά προβλιματα τθσ αμερικανικισ βιομθχανίασ. Επίςθσ, θ εμφάνιςθ νζων
παικτϊν αμφιςβιτθςε τθν κυριαρχία τθσ ΛΒΠ και τελικά τθν ζςτειλε ςτθν αγκαλιά τθσ Ξίνασ. Θ
εξζλιξθ αυτι προκαλεί:
 γεωγραφικι μετατόπιςθ, με επικεφαλισ τθ φκθνι αςιατικι βιομθχανία πλθροφορικισ,
 ςθμαντικό ανταγωνιςμό από νζεσ εταιρείεσ,

1 Πζχρι τον Σκτϊβριο του 2005, θ μεγάλθ διαμάχθ για τον προχπολογιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ιταν
ανάμεςα ςτισ χϊρεσ (κυρίωσ τθ Βρετανικι προεδρία του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ) που ικελαν να ξεμπλοκάρουν
περιςςότερα κονδφλια για τθν Ζρευνα και τθν Ανάπτυξθ και τισ χϊρεσ (Γαλλία, Υολωνία, Ελλάδα) που επζμεναν
ςτισ αγροτικζσ επιδοτιςεισ.
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 ενίςχυςθ του παράγοντα λογιςμικό, χάρθ ςτθν επιτυχία τθσ πολιτικισ τθσ Microsoft.
Θ τρίτθ παράμετροσ μεταφράηεται ςτθν ουςία ςτθν κυρίαρχθ ςθμαςία που αποκτά πλζον θ
ομογενοποίθςθ των προδιαγραφϊν τθσ πλθροφορικισ με ςτόχο τθ διαλειτουργικότθτα, ϊςτε
κάκε επιμζρουσ ςφςτθμα να μπορεί να επικοινωνεί με κάκε άλλο. Ψα νζα δεδομζνα του
κλάδου οδθγοφν ςε κφμα ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, γιατί όπωσ κα δοφμε αναλυτικά και
ςτο κεφάλαιο Λ.2.4. παρά το γεγονόσ ότι το Διαδίκτυο λειτουργεί με ζνα πρωτόκολλο όλθ θ
υπόλοιπθ υποδομι είναι ανοιχτι ςτον ανταγωνιςμό.
Σι τρεισ αυτζσ παράμετροι κζτουν ςε νζα βάςθ και τθ ςχζςθ κράτουσ- βιομθχανίασ
πλθροφορικισ. «το εξισ, θ ςυνεργαςία πραγματοποιείται όλο και περιςςότερο πριν τθ
διαδικαςία παραγωγισ και τα μεγαλεπιβολα προγράμματα δεν είναι πια τθσ μόδασ», γράφει ο
Πυςό (Musso 1991: 40). Ωςτόςο, μολονότι ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ επικράτθςε γριγορα θ
ςυγκεκριμζνθ τάςθ, ςτθν Λαπωνία το κράτοσ διατιρθςε ιςχυρό ρόλο. Τςο για τθν Ευρϊπθ,
ειςιλκε ςτθ διαδικαςία απεμπλοκισ και μόνο θ εταιρεία Bull κατάφερε για ζνα διάςτθμα να
αυξιςει το κεφάλαιό τθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ Ευρϊπθ προωκεί μια ςειρά προγραμμάτων
ζρευνασ ςε ςχζςθ με τθ βιομθχανία πλθροφορικισ ι ςτο περικϊριό τθσ. Είναι ςθμαντικό να
ςθμειωκεί ότι το διαηφγιο του ηεφγουσ κράτοσ-βιομθχανία πλθροφορικισ δεν είναι επϊδυνο
για το κράτοσ, αποτελεί, όμωσ, ςθμαντικό πλιγμα για τισ εταιρείεσ. Θ κατάςταςθ ςτισ
τθλεπικοινωνίεσ είναι τελείωσ διαφορετικι για ζναν βαςικό λόγο: το κράτοσ, όταν
αποδεςμεφτθκε από τθ βιομθχανία πλθροφορικισ, απαλλάχκθκε από ζνα οικονομικό βάροσ.
Χτθ ςυνζχεια, το κράτοσ, εκχωρϊντασ τον ζλεγχο των τθλεπικοινωνιϊν, ακρωτθριάςτθκε.
Ι.2.1.1. Θ ανάκαμψθ
Πετά από μια περίοδο βακιάσ κρίςθσ που ζπλθξε τθ βιομθχανία πλθροφορικισ ςτα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του ’80, οι λεωφόροι τθσ πλθροφορίασ και θ μετεξζλιξι τουσ ςε Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ δίνει νζα ϊκθςθ ςτθν αγορά.
Σι πωλιςεισ υπολογιςτϊν απογειϊνονται παντοφ ςτον κόςμο. Εντοφτοισ, θ βιομθχανία
υποφζρει από νζα προβλιματα, το ςοβαρότερο από τα οποία είναι ότι δεν γνωρίηει καλά το
κοινό τθσ. Αρκετά ςχζδια για τθ δθμιουργία νζων μζςων δεν υλοποιοφνται, υπάρχει ςθμαντικό
χάςμα ανάμεςα ςτισ προτάςεισ των καταςκευαςτϊν και τθν τελικι παραγωγι. Ψο παράδειγμα
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τθσ τθλεόραςθσ υψθλισ ευκρίνειασ (Hi Definition, HD-TV) είναι χαρακτθριςτικό. Θ τθλεόραςθ
υψθλισ ευκρίνειασ επανζρχεται δυναμικά, ςιμερα, ςτο προςκινιο, αφοφ είχε εγκαταλειφκεί
για ςχεδόν είκοςι χρόνια1 (ITU 2007).
Σι υπεφκυνοι τθσ βιομθχανίασ, αμιχανοι, προςπακοφν, χωρίσ επιτυχία, να προωκοφν κάκε ζξι
μινεσ και μια νζα μόδα ςτουσ κλάδουσ των οπτικοακουςτικϊν μζςων και των
τθλεπικοινωνιϊν. Πε αφετθρία αυτά τα φαινόμενα μόδασ, μποροφμε να καταλιξουμε ςε
οριςμζνεσ παρατθριςεισ:
Θ ψθφιακι ςφγκλιςθ. Θ πλθροφορικι και οι τθλεπικοινωνίεσ ιταν προοριςμζνεσ να
ςυγκλίνουν. Πια ολόκλθρθ ςειρά ςτρατθγικϊν τθσ βιομθχανίασ (ςυγχωνεφςεισ, εξαγορζσ,
επενδφςεισ, ζρευνα και ανάπτυξθ) οικοδομικθκε πάνω ςε αυτι τθν ιδζα. Είκοςι χρόνια μετά,
οι επαγγελματίεσ των τθλεπικοινωνιϊν παραμζνουν επαγγελματίεσ των τθλεπικοινωνιϊν και
το ίδιο ιςχφει για τουσ επαγγελματίεσ τθσ πλθροφορικισ.
Σο πρόγραμμα των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ. Ψο αρχικό ςχζδιο ιταν θ επζκταςθ του
δικτφου καλωδίων ςε πολλζσ χϊρεσ για να δοκεί θ δυνατότθτα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
που κα επζτρεπαν ςτον κάκε χριςτθ να ζρχεται ςε οπτικοακουςτικι και τθλεφωνικι
επικοινωνία και να μεταβιβάηει δεδομζνα από το ςπίτι του. Ψο ςχζδιο απζτυχε γιατί οι χριςτεσ
δεν διζκριναν χρθςιμότθτα ςτο να διακζτουν τον προςωπικό τουσ κινθματογράφο. Ψο
Διαδίκτυο και θ ανάγκθ για γριγορθ ςφνδεςθ και ταχφτατα downloads άργθςε ν’ αναπτυχκεί.
Άρχιςε ν’ απογειϊνεται ξανά ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90. Χιμερα, θ Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ «ποντάρει» ςε νζεσ μορφζσ «καλωδίωςθσ»: Ευρυηωνικά Δίκτυα μεγάλθσ
χωρθτικότθτασ και πρόςβαςθ μζςω αςφρματων δικτφων ςτον τελικό χριςτθ.
Θ κατάςταςθ είναι πλζον, πιο λεπτι και πιο περίπλοκθ. Από τθ μια πλευρά, ςθμαντικζσ
εφαρμογζσ ζχουν βρει τθν αγορά τουσ και ζχουν αναπτυχκεί ςε μεγάλο βακμό: κινθτι
τθλεφωνία, επαγγελματικό Διαδίκτυο, όπου ζχει ςθμειωκεί μεγάλθ πρόοδοσ. Από τθν άλλθ

1 Σν 2007 ε Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) γηφξηαζε ηα 25 ηεο ηειεφξαζεο πςειήο επθξίλεηαο. Παξ‟ φιν

πνπ ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε ησλ εξεπλψλ γηα ηελ HDTV, γχξσ ζην 1990 ε ηερλνινγία
ήηαλ έηνηκε, θπξίσο κε ηελ εδξαίσζε ηεο MPEG 1 σο ζπζηήκαηνο ςεθηνπνίεζεο ηεο εηθφλαο.
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πλευρά, ζχει εμφανιςτεί μια ςειρά νζων, κατακερματιςμζνων αγορϊν. Χτισ Θνωμζνεσ
Υολιτείεσ, για παράδειγμα, τα κεματικά τθλεοπτικά κανάλια γνωρίηουν αξιοςθμείωτθ
επιτυχία. Επομζνωσ, τα ιςχυρά μζςα μετάδοςθσ (δορυφορικά, καλωδιακά και ςιμερα πια, από
ζνα ςθμείο και μετά αςφρματα) αποτελοφν τθ de facto τεχνικι απάντθςθ ςε αυτό τον
αξιοςθμείωτο κατακερματιςμό.
Γιατί, όμωσ, οριςμζνεσ τεχνολογίεσ επιτυγχάνουν εκεί όπου άλλεσ, πιο αποδοτικζσ και πιο
πολλά υποςχόμενεσ, αποτυγχάνουν; Για τον Υιζρ Πιςό, «θ δυςκολία να εντοπιςτεί το κοινό
των μθχανϊν επικοινωνίασ ενιςχφεται από τθν ολοζνα αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα τθσ
προςφοράσ». (Musso 1997: 72) Χτθ Γαλλία, θ ζλλειψθ προςφοράσ ςτον κλάδο των
τθλεπικοινωνιϊν (δεκαετία ’60) ζδωςε τθ κζςθ τθσ ςτθ μαηικι προςφορά. (δεκαετία ’80).
Χιμερα, πλζον διανφουμε τθν εποχι του ανταγωνιςμοφ ςτθν ποιότθτα και ςτθν τιμι και όχι
τόςο ςτο είδοσ τθσ τεχνολογίασ.
Πία πικανι απάντθςθ είναι δυνατό να δοκεί με όρουσ προςαρμοςτικότθτασ του νζου μζςου.
Ζτςι, οι τεχνολογίεσ που επιτυγχάνουν είναι όςεσ εγγράφονται ςτθν εξζλιξθ των κοινωνικϊν ι
επαγγελματικϊν πρακτικϊν. Υρζπει, επίςθσ, να λθφκοφν υπόψθ οι χριςεισ που επινοοφν οι
ίδιοι οι χριςτεσ. Ψο πολφ ςυνθκιςμζνο αυτό φαινόμενο ςυνίςταται ςτθν προςαρμογι ενόσ
μζςου για χριςεισ τελείωσ διαφορετικζσ από τισ χριςεισ που ζχει προβλζψει ο
καταςκευαςτισ.
Ζνα τζτοιο παράδειγμα, το οποίο χρθςιμοποιείται πολφ ςυχνά, είναι θ χριςθ του βίντεο (VHS).
Ενϊ ςτθν αρχι λανςαρίςτθκε ωσ εναλλακτικό μζςο προβολισ ταινιϊν (αντί για τον
κινθματογράφο), κατζλθξε να είναι εναλλακτικό μζςο τθσ τθλεόραςθσ, με τθν εγγραφι
προγραμμάτων που ο χριςτθσ δεν ικελε να χάςει και τθν προβολι τουσ αργότερα. Θ δε αργι
ανάπτυξθ του VHS κακυςτζρθςε ακόμα περιςςότερο τθ διάδοςθ του DVD.
Ζνα ακόμα παράδειγμα είναι θ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου, μζςω του οποίου αναδείχτθκαν
όχι μία και δφο αλλά τρεισ καινοφργιεσ χριςεισ, οι οποίεσ δεν είχαν προβλεφκεί. Θ πρϊτθ είναι
θ ανταλλαγι γραπτϊν μθνυμάτων, θ οποία είναι θ πρϊτθ πρακτικι ανάμεςα ςτουσ νζουσ. Θ
δεφτερθ είναι θ ενςωμάτωςθ αναπαραγωγισ ιχου (μουςικισ) και εικόνασ (τθλεόραςθ ι
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βίντεο). Θ τρίτθ είναι θ χριςθ για πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο ι πρόςβαςθ ςε άλλεσ διαδραςτικζσ
υπθρεςίεσ.
Εξάλλου, θ άποψθ αυτι αποτελεί ζνα ακόμθ επιχείρθμα κατά τθσ κζςθσ περί επανάςταςθσ
που κα πυροδοτιςουν οι νζεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ. Θ προςαρμογι μπορεί να εξθγιςει,
επίςθσ, και τθν ανάπτυξθ του Διαδικτφου ςε οριςμζνουσ τομείσ, όπωσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςτο
εςωτερικό τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. Σι αγορζσ αυτζσ είναι πολφ μικρζσ και
εξειδικευμζνεσ, αλλά αναπτφςςονται πιο γριγορα από τισ υπόλοιπεσ.

Ι.2.2. Από τη βιομηχανύα τησ πληροφορικόσ ςτη βιομηχανύα τησ Κοινωνύασ
τησ πληροφορύασ
Εκτόσ από τον κατακερματιςμό τθσ αγοράσ, πρζπει να εξεταςτεί και θ διαςτρωμάτωςθ του
βιομθχανικοφ κλάδου. Πζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90, το Διαδίκτυο ιταν ςχεδόν
άγνωςτο ςτθν αγορά. Χιμερα, αποτελεί ζνα φαινόμενο που αναδιαμορφϊνει τισ παγκόςμιεσ
επικοινωνίεσ, επθρεάηοντασ εκατομμφρια ανκρϊπουσ. Χχεδόν όλοι οι βιομθχανικοί κλάδοι
λαμβάνουν υπόψθ τουσ το Διαδίκτυο, το οποίο εξαπλϊνεται με πρωτόγνωρο ρυκμό ςε ςχζςθ
με τισ άλλεσ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν ιςτορία. Ωςτόςο, είναι ακόμθ μια αγορά που αναδφεται.
Ξανείσ δεν γνωρίηει πϊσ ακριβϊσ κα εξελιχκεί ο βιομθχανικόσ κλάδοσ.
Τπωσ ιςχφει και για τισ άλλεσ αγορζσ, θ ωριμότθτα επιφζρει κατακερματιςμό προϊόντων και
υπθρεςιϊν. Χτθ βάςθ αυτι, αρκετζσ μεγάλεσ εταιρείεσ ακολουκοφν μια ςυγκεκριμζνθ
«ςτρατθγικι για το Διαδίκτυο». Χιλιάδεσ νζεσ εταιρείεσ (start-ups) παρζχουν προϊόντα και
υπθρεςίεσ για το Διαδίκτυο. Οίγο περιςςότερο από δζκα χρόνια πριν, οι επενδυτζσ, ελπίηοντασ
να εκμεταλλευτοφν τον πυρετό, αγόραηαν οποιαδιποτε μετοχι ςυνδεόταν ζςτω και αόριςτα
με τθν αρχι του δικτφου των δικτφων. Ακολοφκθςε θ κατάρρευςθ του κλάδου και θ
αναγζννθςι του με πιο ϊριμο τρόπο. Ακόμθ και ςιμερα, όμωσ, οι ειδικοί δυςκολεφονται να
ερμθνεφςουν τθν αποτυχία άλλων προςπακειϊν ςτον κλάδο, όπωσ το διαδραςτικό βίντεο, και
ιδιαίτερα των προςπακειϊν που υποςτθρίχκθκαν από γίγαντεσ, όπωσ θ ΑΨ&Ψ ι θ ΛΒΠ.
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Χιμερα, το Διαδίκτυο μπορεί να «τεμαχιςτεί» ςε ζξι κφριουσ τομείσ:







Δίκτυο
Υρόςβαςθ
Hardware
Οογιςμικό (Software)
Υεριεχόμενο
Ωπθρεςίεσ

Σι περιςςότερεσ εταιρείεσ ειδικεφονται ςε ζναν ι δφο τομείσ, λιγότερο ι περιςςότερο
ςχετικοφσ μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, οι εταιρείεσ καλωδιακϊν υπθρεςιϊν και
τθλεπικοινωνιϊν ζχουν επωμιςτεί το βαρφ ζργο τθσ διατιρθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ υποδομισ
του Διαδικτφου (βλ. ΣΨΕ ςτθν Ελλάδα). Πποροφν να φκάςουν ςτο επίπεδο των παρόχων
πρόςβαςθσ, ειδικά μζςω ευρυηωνικϊν δικτφων ζχουν, όμωσ, ςυμφζρον να μθν προχωριςουν
πολφ περιςςότερο. Πόνο οι πολφ μεγάλεσ εταιρείεσ προςπακοφν να καλφψουν πολλοφσ
τομείσ. Θ Microsoft είναι θ μεγάλθ εξαίρεςθ, κακϊσ προςπακεί να αναπτφςςει δραςτθριότθτα
ςε όλουσ τουσ τομείσ, ι τουλάχιςτον ςε όςουσ περιςςότερουσ μπορεί. Επίςθσ, εξετάηονται
ςυνεργαςίεσ μεταξφ εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ςυναφείσ τομείσ. Τλεσ οι
εταιρείεσ, πάντωσ, επιδεικνφουν πολφ ηωθρό ενδιαφζρον για το περιεχόμενο. Ακόμθ κι αν οι
μεγάλεσ αμερικανικζσ ςυγχωνεφςεισ (Sony/Columbia, MCM/Universal) οδιγθςαν ςε ηθμίεσ ςτο
παρελκόν, θ οπτικοακουςτικι βιομθχανία ςτρζφεται όλο και περιςςότερο προσ τισ
βιομθχανίεσ δικτφων και υλικοφ για τθν εξεφρεςθ κεφαλαίων.
Τλοι αυτοί οι τομείσ δεν αναπτφςςονται με τον ίδιο ρυκμό, γεγονόσ που δθμιουργεί δυςκολίεσ
ςτουσ χριςτεσ. Για παράδειγμα, θ ταχφτθτα πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο περιορίςτθκε για πολλά
χρόνια από τθν ταχφτθτα των μόντεμ και από το είδοσ του δικτφου τθσ ςφνδεςθσ, ενϊ οι
υπολογιςτζσ μποροφςαν να επεξεργαςτοφν τα δεδομζνα ςε αρκετά μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ. Ψο
ίδιο ιςχφει ακόμα και για τισ υψθλότερεσ ςυνδζςεισ (για τθν Ελλάδα μζχρι 24 Mbps για τθν
ταχφτερθ ςφνδεςθ ADSL για τουσ οικιακοφσ χριςτεσ).
Υριν περάςουμε ςτο επόμενο κεφάλαιο, είναι απαραίτθτο να υπενκυμίςουμε ότι, ςτθν
περίπτωςθ τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ, θ αγορά δεν μπορεί να επιλζξει τισ νζεσ
τεχνολογίεσ και να κζςει καινοφριεσ προδιαγραφζσ. Πόνο θ ουτοπία τθσ βελτίωςθσ των
κοινωνικϊν ςχζςεων μζςω τθσ ανάπτυξθσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ μπορεί να
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δϊςει ϊκθςθ τθν αγορά. Ξαμία επιςτθμονικι ι τεχνολογικι πίεςθ και, πολφ περιςςότερο,
καμία βιομθχανικι πίεςθ δεν αρκεί για να δικαιολογιςει τισ επενδφςεισ.

Ι.2.3 Παγκόςμια βιομηχανύα
Σι προςεγγίςεισ που ςυγκρίνουν τθν ζκταςθ των μεταβολϊν που προκαλοφν οι τεχνολογίεσ
πλθροφόρθςθσ με τθν αντίςτοιχθ ζκταςθ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ του 19 ου αιϊνα ςτθ
Δφςθ αποτελοφν κοινό τόπο. «Για τισ ανάγκεσ μιασ απλισ ςφγκριςθσ, ασ κεωριςουμε μια
πρωκφςτερθ επανάςταςθ που προκλικθκε από ζνα διαφορετικό, αλλά εξίςου μεγάλο,
τεχνολογικό άλμα, τθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ», αναφζρει, για παράδειγμα ο Τκιν (Okin
2004: 17). Χυχνά επίςθσ αποτελεί ατάκα ανοίγματοσ ομιλιϊν ςε ςυνζδρια και παρουςιάςεισ,
όπωσ εκείνθ του υψθλόβακμου ςτελζχουσ τθσ America Online (AOL), Ππάρι Χοφλερ όπωσ
αναφζρεται από τθ Χάριςον (Harrison 2000): «Θ επανάςταςθ του Μντερνετ κα επιςκιάςει ςε
επίδραςθ ςτθν ανκρωπότθτα τθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ». Υαρ’ όλο που οι απόψεισ αυτζσ
δεν είναι ακόμα πλιρωσ επιβεβαιωμζνεσ ςτο κοινωνικό επίπεδο, ςτο οικονομικό επίπεδο
αποτυπϊνονται ςτουσ αρικμοφσ: θ βιομθχανία τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ βρίςκεται ςε
πλιρθ ανάπτυξθ και μάλιςτα ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Ι.2.2.1. Εμπλεκόμενα μζρθ
Χτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, κάκε αναφορά ςτθ βιομθχανία υποδθλϊνει τισ μεγάλεσ εταιρείεσ.
Χτθν πραγματικότθτα, θ βιομθχανία των λεωφόρων τθσ πλθροφορικισ αναπτφςςεται με βάςθ
δφο ταυτόχρονα εγχειριματα. Από τθ μία πλευρά, βρίςκονται όλεσ οι βιομθχανίεσ, και
ιδιαίτερα οι μεγάλεσ βιομθχανίεσ τθλεπικοινωνιϊν και καλωδιακϊν υπθρεςιϊν, που
προωκοφν ζνα μοντζλο με ςτόχο τθν ϊκθςθ των νζων τεχνολογιϊν προσ καινοφριεσ χριςεισ.
Χτισ ΘΥΑ1, ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90, δόκθκαν λυςςαλζεσ μάχεσ μεταξφ εταιρειϊν
τθλεπικοινωνιϊν και εταιρειϊν καλωδιακϊν υπθρεςιϊν για τον ζλεγχο των νζων υποδομϊν.

1 Για τθ χϊρα μασ, όλα αυτά ακοφγονται κάπωσ εξωτικά μια που θ καλωδίωςθ δεν προχϊρθςε ποτζ πζρα από
ζνα πιλοτικό πρόγραμμα του Διμου Ακθναίων τθ δεκαετία του ’90, ενϊ θ δορυφορικι τθλεόραςθ βρίςκεται
ακόμα ςε εμβρυακό ςτάδιο, κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ ανταγωνιςτι ςτο μονοπϊλιο τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ
NOVA. Τςο για τθν ψθφιακι επίγεια, θ πρωτεφουςα απζκτθςε πρόςβαςθ μόλισ το Χεπτζμβριο του 2010….
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Τςο αυτζσ οι βιομθχανίεσ μάχονταν μεταξφ τουσ και με τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ, θ
τθλεόραςθ ζπαψε να είναι το κατ’ εξοχιν μζςο ενθμζρωςθσ. Θ ανάπτυξθ του Διαδικτφου
ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ που είχαν οι βιομθχανίεσ για τθ δυνθτικι αγορά. Διζκετε τθν
υποδομι που προςζφερε το αμερικανικό υπουργείο άμυνασ και ςτθριηόταν ςε πολλζσ
καινοτόμεσ εταιρείεσ, που παριγαγαν λογιςμικό και περιεχόμενο, τα οποία, ςτθ ςυνζχεια,
ειςάγονταν δωρεάν ςτο δίκτυο. Ππροςτά ςτθν ανάδυςθ αυτϊν των μικρϊν παικτϊν που
ενιςχφονται ςε χρόνο ρεκόρ, οι βιομθχανικοί γίγαντεσ προςπάκθςαν να αντεπιτεκοφν για να
μθν εκκρονιςτοφν. Θ διαμάχθ Netscape-Microsoft, τθ δεκαετία του ’90 για το ποιοσ κα
κυριαρχιςει ςτθν αγορά των browsers1 είναι χαρακτθριςτικι. Θ Microsoft κζρδιςε και για
περιςςότερο από δζκα χρόνια κυριάρχθςε ςτθν αγορά με όρουσ ςχεδόν μονοπωλίου, ενϊ
ζπρεπε να μποφμε για τα καλά ςτον επόμενο αιϊνα για να αντιμετωπίςει νζο διεκδικθτι, τον
browser Mozilla.
Σι μικροί παίκτεσ μεγάλωςαν και το Διαδίκτυο ζγινε και αυτό κανονικι βιομθχανία
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και, κυρίωσ, βιομθχανία δικτφων (Intranets και Extranets), τθν οποία
χρθςιμοποιοφν οι επιχειριςεισ για να οργανϊνουν τθν παραγωγι τουσ και τισ ςχζςεισ τουσ με
τον καταναλωτι.
Σι δείκτεσ οικιακισ διείςδυςθσ του Διαδικτφου (για το 2007), δθμιουργοφν αιςιοδοξία. Σ
μζςοσ όροσ τθσ Ευρϊπθσ για τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο βρίςκεται ςτο 54% και για τισ
ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ ςτο 42%. Δυςτυχϊσ θ χϊρα μασ βρίςκεται «ςτον πάτο» τθσ Ευρϊπθσ
και ςτα δφο, μόνο θ Βουλγαρία και θ Φουμανία είναι ςε χειρότερθ κατάςταςθ από εμάσ.

1 Θ ςυγγραφικι τακτικι που ακολουκοφμε τα τελευταία δζκα χρόνια είναι να εξελλθνίηουμε, κατά το δυνατόν,
τουσ τεχνολογικοφσ όρουσ. Θ απόδοςθ γίνεται με κριτιρια γραμματικά, πρακτικισ χριςθσ από τθν κοινότθτα του
Διαδικτφου και τον εξειδικευμζνο περιοδικό τφπο, κακϊσ και από τισ ςυςτάςεισ τθσ ΕΕ για τθν εξειδικευμζνθ
μετάφραςθ. Θ λζξθ browser μεταφράςτθκε ςτισ Βρυξζλλεσ ωσ «φυλλομετρθτισ» και ζτςι απαντάται ςτα επίςθμα
κείμενα. Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει οφτε ζνασ Ζλλθνασ που να γνωρίηει τι είναι ο φυλλομετρθτισ και ζτςι
προτιμιςαμε τθν ζκφραςθ «browser». Ξατά καιροφσ τθν αποδίδουμε και ωσ «λογιςμικό πλοιγθςθσ».
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Πίνακασ 1 Οικιακι πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ

Για τισ επιχειριςεισ, οι δείκτεσ διείςδυςθσ είναι ακόμα υψθλότεροι. Σ δείκτθσ κατά μζςο όρο
για τθν Ευρϊπθ των 27 βρίςκεται ςτο 94% ενϊ τα ευρυηωνικά δίκτυα χρθςιμοποιοφνται
ευρζωσ (77%).
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Πίνακασ 2 Πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ των επιχειριςεων

Ι.2.2.2. υμμαχίεσ
H ςτρατθγικι των εταιρειϊν πλθροφορικισ, που τζκθκε ςε εφαρμογι το 1996, άλλαξε το τοπίο
τθσ επικοινωνίασ ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ. Σι ςυμμαχίεσ μεταξφ των εταιρειϊν πλθροφορικισ
και οι προδιαγραφζσ που ζγιναν αποδεκτζσ προςδιορίηουν μια ςειρά δράςεων
προςανατολιςμζνων κατά των εταιρειϊν τθλεπικοινωνιϊν, των τθλεοπτικϊν καναλιϊν, των
ςτοφντιο του Χόλυγουντ και τθσ θλεκτρονικισ βιομθχανίασ για το ευρφ κοινό. Σι εταιρείεσ
πλθροφορικισ, με ζναυςμα τθν ανάπτυξθ του Διαδικτφου και των άλλων δικτφων,
ςυγκρότθςαν ςυμμαχίεσ με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ τθσ ςφγκλιςθσ μεταξφ πολιτικισ και
υποδομϊν επικοινωνίασ.
Θ Microsoft, θ Intel και θ Compaq ςυγκρότθςαν τον βιομθχανικό όμιλο Industry Access
Coalition. Θ ςυμμαχία αυτι ενεπλάκθ ςτισ διαμάχεσ που αφοροφςαν το ρυκμιςτικό πλαίςιο
για τθν προϊκθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και κατζγραψε αρκετζσ ςθμαντικζσ νίκεσ. Θ
βιομθχανία πλθροφορικισ κζρδιςε τθ μάχθ απζναντι ςτισ τθλεφωνικζσ εταιρείεσ και τα
[60]

τθλεοπτικά κανάλια ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Ζδωςε, επίςθσ,
με επιτυχία τθ μάχθ για τισ προδιαγραφζσ του DVD1 απζναντι ςτα ςτοφντιο. Ψζλοσ, κατόρκωςε
να επιβάλλει τθν άποψθ τθσ για τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθν ςφνοδο του
ΥΣΥΛ2 (Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ). Υροσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ,
πάντωσ, και μζχρι ςιμερα, θ πολιτικι των ςυμμαχιϊν άλλαξε και περάςαμε ςτθν παλιότερθ –
αλλά πιο δοκιμαςμζνθ- τακτικι των εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων, με πρϊτο παράδειγμα
εκείνο τθσ Compaq από τθν Hewlett Packard.
Χτον κλάδο των τθλεπικοινωνιϊν, θ κατάςταςθ ιταν εξίςου ταραγμζνθ. Ψο 1996, οι 168
ςυγχωνεφςεισ και εξαγορζσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά τθλεπικοινωνιϊν αντιςτοιχοφςαν ςε ζνα
κφκλο εργαςιϊν-ρεκόρ: 30,1 διςεκατομμφρια δολάρια, δθλαδι ςχεδόν 40% πάνω ςε ςχζςθ με
το 1995 (98 ςυμφωνίεσ: 20,1 διςεκατομμφρια δολάρια)3. Σι μεγαλφτεροι αγοραςτζσ ιταν οι
κρατικζσ εταιρείεσ και νζεσ επιχειριςεισ, όπωσ θ Mannesmann AG, θ MFS Communication, θ
Vebacom και θ Telliance (RWE), κακϊσ και οι αμερικανικζσ εταιρείεσ. Επικεφαλισ του
καταλόγου, θ εταιρεία Koninklijke PTT Nederland με οκτϊ εξαγορζσ, και ακολουκοφν θ U.S.
West Inc, με πζντε εξαγορζσ, θ Deutsche Telekom, θ Mannesmann και θ Vodafone με τζςςερισ
εξαγορζσ θ κακεμία.
Ψα οικονομικά και βιομθχανικά διακυβεφματα τθσ αγοράσ είναι πολφ ςθμαντικά. Σι μεταβολζσ
δεν εντοπίηονται μόνο ςτο επίπεδο τθσ ςτρατθγικισ ςυμμαχιϊν, αλλά και ςτο επίπεδο μιασ
πραγματικισ αλλαγισ ςτο εςωτερικό των μεγάλων εταιρειϊν.
Ι.2.2.3. Επιχείρθςθ ςε δίκτυο
Θ βιομθχανία τθσ επικοινωνίασ βρίςκεται ςε περίοδο αναδιάρκρωςθσ. Πε όρουσ εςωτερικισ
οργάνωςθσ, πρζπει να υποςτεί τισ ςυνζπειεσ που προκαλοφν τα προϊόντα τθσ ςτον κόςμο των
επιχειριςεων. Θ παλαιά κάκετθ οργάνωςθ *τθσ παραγωγισ+ δεν διαςφαλίηει πλζον τθ
δραςτθριότθτα, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν επιβίωςθ των επιχειριςεων. Τπωσ όλεσ οι
βιομθχανίεσ, θ βιομθχανία τθσ επικοινωνίασ πρζπει να αλλάξει τθ δομι και τον τρόπο

1 Digital Video Disc.
2 WIPO, World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/portal/index.html.en
3 Υθγι: The Reuters European Business Report via Individual Inc.
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λειτουργίασ τθσ. Σι δφο κακοριςτικοί παράγοντεσ είναι θ ανάπτυξθ των τθλεπικοινωνιϊν και ο
ολοζνα ταχφτεροσ ρυκμόσ ειςαγωγισ τθσ πλθροφορικισ ςτισ επιχειριςεισ.
Θ παγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν απαιτεί αρκρωτι και αποκεντρωμζνθ δομι, όπου τα
ςυςτιματα επικοινωνίασ κα παίηουν το ρόλο του ςυνεκτικοφ ιςτοφ για το ςυντονιςμό. «τθ
δεκαετία του ’70, οι πολυεκνικζσ εταιρείεσ ιταν μερικζσ εκατοντάδεσ. ιμερα, ξεπερνοφν
πλζον τισ 40.000», ςθμειϊνει ο Λγνάςιο Φαμονζ (Ramonet 1996: 1). Θ ολοζνα ταχφτερθ λιψθ
αποφάςεων αποτελεί το ςτοιχείο κλειδί τθσ νζασ επιχείρθςθσ. Για να γίνει κάτι τζτοιο, θ
επιχείρθςθ πρζπει να διακζτει:
 Υολφ μεγάλο αρικμό πλθροφοριϊν.
 Ευζλικτθ δομι, ςτθν οποία ο υπεφκυνοσ αποφάςεων δεν βρίςκεται πολφ μακριά από
το πεδίο.
 Σμοιόμορφο νομικό πλαίςιο ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Θ νζα δομι των εταιρειϊν επικοινωνίασ ςτθρίηεται ςε χαρακτθριςτικά που κα εξεταςτοφν ςτθ
ςυνζχεια. Αντί να τροφοδοτείται από τισ εκνικζσ αγορζσ, θ παγκόςμια αγορά επιδιϊκει,
αντίκετα, να τισ τροφοδοτεί. Πε τθν επιδίωξθ αυτι ςυνδζεται μια ςειρά εξελίξεων: θ
κακιζρωςθ ενόσ διεκνοφσ ςυςτιματοσ πλθρωμισ φόρων, θ πολιτιςτικι ανάμιξθ, θ εξζλιξθ τθσ
δομισ τθσ παγκόςμιασ/πολυεκνικισ επιχείρθςθσ. Πζχρι πολφ πρόςφατα, οι επιχειριςεισ,
ανεξαρτιτωσ κλάδου, ακολουκοφςαν τθν πολιτικι του «μθδενικοφ ςτοκ». Χιμερα, θ πολιτικι
αυτι τελειοποιείται με τθν πολιτικι «πραγματικοφ χρόνου», όπου ιδανικά κάκε προϊόν
καταςκευάηεται αφοφ ζχει δοκεί θ παραγγελία γι’ αυτό. Άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό είναι
θ ςυνεργαςία μεταξφ επιχειριςεων. Θ ςυνεργαςία αυτι, αν και απαραίτθτθ, δεν είναι κατ’
ανάγκθ βιϊςιμθ. Χυμβαίνει δφο επιχειριςεισ να ςυνεργάηονται ςε κάποιο κλάδο, αλλά, ςε
κάποιον άλλο κλάδο, να βρίςκονται ςε ανταγωνιςτικά ςτρατόπεδα, με διαφορετικοφσ
ςυμμάχουσ.
Θ αποκζντρωςθ τθσ επιχείρθςθσ είναι ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ. Θ πολιτικι των
κυγατρικϊν, τθν οποία ακολουκοφν ςιμερα οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ, οδθγεί ςτθν
αυτονομία τθσ κυγατρικισ εταιρείασ με τρόπο που να τθσ επιτρζπει μεγαλφτερθ ευελιξία,
αλλά και ςυμμετοχι ςε ςυμμαχίεσ με τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ. Ψο δίκτυο των
κυγατρικϊν ι των τμθμάτων που ςυνδζονται με ζνα προϊόν ι μια ςυγκεκριμζνθ αγορά
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ςχθματίηει μια εικονικι επιχείρθςθ όπου θ ςυνεργαςία διαςφαλίηεται μζςω των παγκόςμιων
επικοινωνιϊν. Ζτςι, θ πολιτικι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθν οποία ακολουκοφν οι πολυεκνικζσ
(ι πρζπει πλζον να τισ αποκαλοφμε «υπερεκνικζσ»;), ζχει ανάγκθ από ιςχυρι τοπικι
δραςτθριοποίθςθ για να πετφχει. «Κάκε ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ-δίκτυο ςτθν
παγκοςμιοποιθμζνθ αγορά πρζπει να είναι ταυτόχρονα τοπικι και παγκόςμια. Γεγονόσ που οι
Λάπωνεσ επιχειρθματίεσ εκφράηουν με το νεολογιςμό “glocalize”, ςφντμθςθ των λζξεων “global
και “local”», εξθγεί ο Αρμάν Πατλάρ (Mattelart 2001: 76).
Σ καταμεριςμόσ εργαςίασ υπακοφει ςε πολφ ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ νόμουσ, που
κακορίηονται από τθν οικονομία των προθγοφμενων δεκαετιϊν: ζρευνα και ανάπτυξθ εκεί που
υπάρχει επιςτθμονικι εξειδίκευςθ, ζδρα εκεί που οι φόροι είναι χαμθλότεροι, παραγωγι εκεί
που το εργατικό δυναμικό είναι φκθνότερο, μάνατημεντ εκεί που βρίςκεται θ αγορά.
Χωρίσ να προχωριςουμε πολφ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ
ςυγκεκριμζνθ μορφι οργάνωςθσ επιφζρει δφο ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ό,τι αφορά το εργατικό
δυναμικό. Ξατ’ αρχιν, πρόκειται για τθν προτεραιότθτα του ειδικοφ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα.
Σ ειδικόσ γίνεται ο βαςικόσ πρωταγωνιςτισ ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ. Χθμαςία πλζον
δεν ζχει θ κατοχι των μζςων παραγωγισ, αλλά θ κατοχι τθσ τεχνογνωςίασ. Χτθ ςυνζχεια,
αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ ευνοεί τισ ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ςε βάροσ των ςυμβάςεων
αορίςτου χρόνου και τθν παροχι υπθρεςιϊν από επαγγελματίεσ παρά τθ μιςκωτι εργαςιακι
ςχζςθ. Σι ειδικοί αμείβονται, βζβαια, πλουςιοπάροχα, πρζπει, όμωσ, να επιδεικνφουν μεγάλθ
κινθτικότθτα και δυνατότθτα ςυνεχοφσ κατάρτιςθσ για να επιβιϊςουν. Ψα κοινωνικά βάρθ τθσ
επιχείρθςθσ μειϊνονται, όπωσ και θ ανεργία με τθ ςθμερινι τθσ ζννοια. Ζνασ ελεφκεροσ
επαγγελματίασ που ςυναντά προβλιματα απαςχόλθςθσ δεν κατατάςςεται ςτθν κατθγορία
«άνεργοι», αλλά ςτθν κατθγορία «επιχειριςεισ ςε δυςκολία».
Ψο μοντζλο αυτό κα μποροφςε κάλλιςτα να επεκτακεί και ςτουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ. Ιδθ,
ζχει εδραιωκεί πζρα από τα όρια τθσ βιομθχανίασ πλθροφορικισ και κυρίωσ ςε οποιαδιποτε
δραςτθριότθτα ςχετίηεται με τα πολυμζςα και τισ υπθρεςίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, κλάδοι που,
από τθν ανάδυςι τουσ, είναι απελευκερωμζνοι από τουσ περιοριςμοφσ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ. Θ επιτυχία του μοντζλου αυτοφ κα μποροφςε να οδθγιςει ςε μια ριηικι
αναδιάρκρωςθ των ςχζςεων των πολιτϊν με τθν εργαςία και, επομζνωσ, τθσ ίδιασ τθσ
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κοινωνίασ. Υόςο μάλλον όταν αυτι θ νζα δομι ςυνοδεφεται από μια ρθτορικι ελευκερίασ
γφρω από τον εκδθμοκρατιςμό των κοινωνιϊν, τθ μετατροπι του εργαηόμενου ςε εργοδότθ
και τθν αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου που δθμιουργεί θ ρφκμιςθ των ωραρίων1.
Θ κατάςταςθ αυτι ζχει επεκτακεί ιδιαίτερα και ςτουσ δθμοςιογράφουσ. Ψο Δεκζμβριο του
2005 πραγματοποιικθκε, μάλιςτα, μία θμερίδα2 για το πρόβλθμα των «δθμοςιογράφων» με
μπλοκάκι (παροχισ υπθρεςιϊν). Είναι πλζον πολλοί εργοδότεσ και ςτθν Ελλάδα που ενϊ
απαςχολοφν το δθμοςιογράφο με πλιρεσ ωράριο δεν τον εντάςςουν ςτο μιςκολόγιο αλλά τον
πλθρϊνουν με το κομμάτι.
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, επιλζξαμε να απευκυνκοφμε για τθ ςυμπλιρωςθ του
ερωτθματολογίου μόνο ςε δθμοςιογράφουσ μζλθ τθσ ΕΧΘΕΑ, το οποίο αυτόματα τουσ κακιςτά
και μιςκωτοφσ. Γιατί για τθν είςοδο ενόσ δθμοςιογράφου ςτθν ΕΧΘΕΑ απαιτείται τριετισ
μιςκωτι απαςχόλθςθ (πενταετισ για τουσ μθ πτυχιοφχουσ).

Ι.2.4. Η ςημαςύα τησ καθιϋρωςησ κοινών προδιαγραφών
Θ βιομθχανία τθσ επικοινωνίασ υπζφερε για πολφ καιρό από τθν ζλλειψθ κακιζρωςθσ κοινϊν
προδιαγραφϊν. Επρόκειτο για μειονζκτθμα που είχε κλθρονομθκεί από τθ βιομθχανία
πλθροφορικισ και, κυρίωσ, από τθν θλεκτρονικι βιομθχανία για το ευρφ κοινό. Ψο Διαδίκτυο

1 Για τθν αλικεια του λόγου παρακζτουμε άρκρο μασ από τθν εφθμερίδα «Ελευκεροτυπία» (06/12/2005), με
τίτλο: «Αφεντικά» χωρίσ δουλειά. «Ψο τζλοσ τθσ μιςκωτισ εργαςίασ (!). Δεν είναι τςιτάτο, δεν είναι τίτλοσ βιβλίου,
δεν είναι υπόκεςθ εργαςίασ. Είναι θ κακθμερινότθτα δεκάδων ανκρϊπων που αδυνατοφν πλζον να βρουν μια
κζςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Ξαι όταν το καταφζρνουν, τουσ προςλαμβάνουν ωσ «ςυνεργάτεσ». Ψουσ βαφτίηουν
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και τουσ πλθρϊνουν με μικρι αποηθμίωςθ και ποςοςτά. Για τθν αλικεια του
γεγονότοσ κάντε μια βόλτα ςτο ΨΕΒΕ, ςτα κεντρικά ςτθ Χατωβριάνδου. Για δικι μου δουλειά πιγα και με
ρεπορτάη γφριςα. Θ προϊςταμζνθ του τμιματοσ αςφάλιςθσ με αναγνωρίηει και μου γνζφει να κακίςω. Συρά
μπροςτά τθσ και τουσ εξυπθρετεί όλουσ θ ίδια. Σ «πελάτθσ» πριν από μζνα ζχει πατιςει τα πενιντα. Κζλει να
γραφτεί ςτο ΨΕΒΕ. Για τθν ϊρα ζχει αυταςφάλιςθ ςτο ΛΞΑ. Χτθν ανεργία δθλαδι. Βρικε μια δουλειά και ο
εργοδότθσ τον παίρνει μόνο με «μπλοκάκι». Αν βγάλει κα χάςει το ΛΞΑ. Φεφγει κυμωμζνοσ και απελπιςμζνοσ
ταυτόχρονα. Ζνασ άλλοσ τθλεφωνεί. Ζχει φορτθγό και κζλει να κάνει ζναρξθ επιτθδεφματοσ «οδικι βοικεια». Ψι
είναι αυτό πάλι; Θ προϊςταμζνθ προςπακεί να βγάλει άκρθ. Είναι και θ διευκφντρια παραδίπλα. Πθ ςασ ξεγελά
το γεγονόσ ότι αςχολείται με τα ντοςιζ μπροςτά τθσ. Υαρακολουκεί τα πάντα. Ξαι οι δυο τουσ παίηουν το νόμο
και τοφσ κανονιςμοφσ ςτα δάχτυλα, προςπακοφν να βοθκιςουν. Υϊσ να βοθκιςουν; Ψα υπόλοιπα Ψαμεία τοφσ
κάνουν πάςα εργαηόμενουσ που δεν ζχουν καμιά δουλειά ςτο ΨΕΒΕ. Σι εργοδότεσ δεν προςλαμβάνουν:
Χυνεργάηονται! Ξαι τα άλλα παραρτιματα του Ψαμείου, τουσ κάνουν πάςα υποκζςεισ για τισ οποίεσ δεν κζλουν
να ζχουν καμία ευκφνθ. Υόςα χρόνια ακόμα για να γίνουμε όλοι αφεντικά του εαυτοφ μασ; Χωρίσ δουλειά, μόνο
με τον τίτλο».
2 http://freelancers.gr/articles.php?n=2005-12-13%2012:43:05

[64]

ανζτρεψε το ςυςχετιςμό δυνάμεων, ακολουκϊντασ τθν παράδοςθ των τθλεπικοινωνιϊν. Θ
ςθμαςία τθσ κακιζρωςθσ κοινϊν προδιαγραφϊν είναι κεφαλαιϊδθσ.
Ι.2.3.1. Οι προδιαγραφζσ του Διαδικτφου
Πια από τισ πρϊτεσ περιπτϊςεισ διεκνοφσ κακιζρωςθσ κοινϊν προδιαγραφϊν είναι θ
περίπτωςθ των ςιδθροδρόμων, ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα. Τταν ορίςτθκε θ απόςταςθ ανάμεςα
ςτισ ράγεσ, οι περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςυμφϊνθςαν, εκτόσ από τθν Λςπανία και τθ
Φωςία «για λόγουσ εκνικισ άμυνασ» (Mattelart 1996: 14). Ππορεί κανείσ να εξάγει
ςυμπεράςματα για τθ ςθμαςία των προδιαγραφϊν, θ οποία, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ,
κεωρικθκε εκνικό κζμα. Υαρ’ όλο που οι ςιδθρόδρομοι αποτζλεςαν πρόδρομο, δεν ςυνζβθ το
ίδιο και με τον τθλζγραφο. Σι προςπάκειεσ των Άγγλων να επιβλθκεί ζνασ μόνο τφποσ
ςυςκευισ μετάδοςθσ κάμφκθκαν από το διεκνι ανταγωνιςμό. Θ λειτουργία του τθλεφϊνου,
ωςτόςο, «που ιταν ηιτθμα μικρότερθσ ςθμαςίασ» (Mattelart 1996: 18), διζπετο από διεκνείσ
κανόνεσ (Διάςκεψθ του Βερολίνου, 1906).
Θ κακιζρωςθ κοινϊν προδιαγραφϊν του Διαδικτφου ακολουκεί μια τελείωσ διαφορετικι
πορεία από ό,τι ςυμβαίνει ςτουσ άλλουσ κλάδουσ. Χτθν πράξθ, αυτό μεταφράηεται ςε μια
κακιζρωςθ προδιαγραφϊν κατά τα πρϊτα ςτάδια μετά τθν εμφάνιςθ κάποιασ νζασ
τεχνολογίασ, ενϊ, ςτουσ άλλουσ τομείσ, ο ανταγωνιςμόσ επιβάλλει τουσ νόμουσ του. Χτο
Διαδίκτυο, ςυνικωσ, οι προδιαγραφζσ που βρίςκονται ακόμθ ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ να
περνοφν μια μακρά περίοδο ςχολίων και επικρίςεων. Χτο τζλοσ, τα πρωτόκολλα γίνονται
αποδεκτά ωσ προδιαγραφζσ, με τθν προχπόκεςθ ότι είναι διακζςιμεσ τουλάχιςτον τρεισ
ανεξάρτθτεσ εφαρμογζσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι προςπάκειεσ προϊκθςθσ ανεξάρτθτων
εμπορικϊν δικτφων, όπωσ θ Microsoft Network ςτο ξεκίνθμά τθσ, απζτυχαν. Θ διαδικαςία
αυτι δείχνει ότι όλεσ οι εμπλεκόμενεσ πλευρζσ ζχουν ςυμφζρον από τεχνικι και εμπορικι
άποψθ να παραμείνει το Διαδίκτυο το μόνο πλανθτικό δίκτυο.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αςχολικθκε με το πρόβλθμα αυτό ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ για
τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ. «Σι εξειδικεφςεισ και οι προδιαγραφζσ κακορίηουν τθν
τεχνολογία που κα κζςει ςε εφαρμογι τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και, επομζνωσ, τον
τρόπο που κα ευνοθκοφν οι εταιρείεσ, οι χριςτεσ και οι διοικθτικζσ δομζσ», υποςτθρίηει ζνα
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από τα πρϊτα κείμενά1 (COM(96)359) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Ζτςι, θ Επιτροπι
παροτρφνει τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ να αποφφγουν τθν υιοκζτθςθ νζων
κανονιςμϊν, οι οποίοι είναι πικανό να δθμιουργιςουν τεχνολογικά εμπόδια. Ωπογραμμίηει,
επίςθσ, το ςθμαντικό ρόλο των ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν πιςτοποίθςθσ προδιαγραφϊν 2, οι
οποίοι κα πρζπει να ςυνεργάηονται με τουσ αντίςτοιχουσ εκνικοφσ και διεκνείσ 3 οργανιςμοφσ.
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προωκεί τθν ιδζα δθμιουργίασ ενόσ νζου οργανιςμοφ, του ESO (European
Standards Organisation). Χφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ επιτυχία του Διαδικτφου
περνά, πρϊτα απ’ όλα, μζςα από τθν κακιζρωςθ κοινϊν προδιαγραφϊν, πράγμα που όντωσ
αλθκεφει.
Σ Ψιερί Πιλεό κεωρεί «τθν αυξανόμενθ εμπλοκι των ιδιωτικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία
κακιζρωςθσ προδιαγραφϊν» (Mileo 1996: 145) ςθμαντικό φαινόμενο για τθν επιτάχυνςθ τθσ
διαδικαςίασ. Θ κακιζρωςθ κοινϊν προδιαγραφϊν, που για πολφ καιρό αποτελοφςε υπόκεςθ
κρατικϊν οργανιςμϊν με τθ ςυμμετοχι δθμόςιων φορζων, προςελκφει το ενδιαφζρον και των
ιδιωτικϊν φορζων, οι οποίοι ςυγκροτοφν ςυμμαχίεσ για να επιβάλλουν de facto κάποιεσ
προδιαγραφζσ. Για παράδειγμα, το ίδιο ζγινε με τθν περίπτωςθ του DVD, όπου δφο
διαφορετικά είδθ προδιαγραφϊν βρζκθκαν αντιμζτωπα. Ψο ζνα προωκοφςε θ ςυμμαχία
Toshiba/Time Warner και το άλλο θ ςυμμαχία Sony/Philips.
Ψο Διαδίκτυο ξεκίνθςε ωσ ςυνζνωςθ δικτφων πολφ διαφορετικϊν μεταξφ τουσ. Θ κακιζρωςθ
κοινϊν προδιαγραφϊν ςτο πρωτόκολλο TCP/IP και τθ γλϊςςα HTML επζτρεψε ςε όλα τα
ςυςτιματα να είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ. Ωςτόςο, ςυμβατά δεν ςθμαίνει και ίδια. Σι
διαφορζσ υπάρχουν ςε άλλα επίπεδα. Ψο παράδειγμα του λογιςμικοφ είναι χαρακτθριςτικό. Θ
ζννοια τθσ λζξθσ «διεκνοποίθςθ» ςτον τομζα του λογιςμικοφ είναι διαφορετικι από τθν
ζννοια που υποδθλϊνει θ ετυμολογία τθσ. Σ όροσ αυτόσ αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο
ζνα προϊόν προςαρμόηεται ςτισ διαφορετικζσ τοπικζσ αγορζσ που ςτοχεφει. Υζρα από τθν
1 Χτθ ςυνζχεια κα γίνονται ςυνεχϊσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςε επίςθμα ζγγραφα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
όπωσ ςχζδια Σδθγιϊν, Σδθγίεσ, Εκκζςεισ κλπ. Τςον αφορά τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, δθμιουργικθκε
ξεχωριςτό κεφάλαιο με τίτλο «Ζγγραφα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπου ακολουκείται θ λατινικι αρίκμθςθ για
μεγαλφτερθ ευκολία. Χτο ςϊμα του κειμζνου τθσ διατριβισ, θ αναφορά γίνεται ωσ εξισ : ΕΕ και ο λατινικόσ
αρικμόσ του εγγράφου.
2 Τπωσ ο ETSI (European Telecommunication Standard Institute), o TRAC (Technical Recommendation Application
Committee), o ACTE (Approval Committee for Telecommunication Equipment).
3 Τπωσ ο ISO (International Standard Organisation) και το DAVIC (Digital Audio-Visual Council).
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ανάγκθ τθσ μετάφραςθσ ςτθν εκάςτοτε γλϊςςα, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και οι πιο
λεπτζσ, οι πολιτιςτικζσ διαφορζσ. Για παράδειγμα, το λογιςμικό που δίνει τθ δυνατότθτα
αγορϊν μζςω του δικτφου πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ διαφορζσ που οφείλονται ςτο
τραπεηικό ςφςτθμα τθσ κάκε χϊρασ.
Ι.2.3.2. Θ ποικιλία των μζςων
Θ κακιζρωςθ κοινϊν προδιαγραφϊν δεν μπορεί να λφςει ζνα άλλο μεγάλο πρόβλθμα τθσ
αγοράσ, τθν ποικιλία των μζςων. CD-ROM, Διαδίκτυο, τθλεόραςθ ι υπολογιςτισ ι μιπωσ
κινθτό τθλζφωνο; Ψο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, ςτο οποίο ζχουμε ιδθ αναφερκεί, επιςτρζφει
με διαφορετικό τρόπο.
Σ χριςτθσ κα κοιτά τθν τθλεόραςθ μεγάλθσ οκόνθσ ςτον τοίχο ι τθν οκόνθ του υπολογιςτι;
Ξανείσ δεν μπορεί να απαντιςει. Ασ εξετάςουμε ζνα παλαιότερο παράδειγμα το οποίο όμωσ
είναι χαρακτθριςτικό. Θ Compaq, τότε πρϊτθ ςτον κόςμο ςε πωλιςεισ υπολογιςτϊν, παρά τθ
μεγάλθ αιςιοδοξία τθσ που οφειλόταν ςτθν πϊλθςθ 1,87 εκατομμυρίων υπολογιςτϊν κατά το
πρϊτο τρίμθνο του 1997 και τθν κατάκτθςθ μεριδίου άνω του 10% ςτθν παγκόςμια αγορά,
ετοίμαηε τθ μετά-PC εποχι ςε ςυνεργαςία με τθν Thomson. Υίςω από τθν Thomson βρίςκεται
θ RCA, μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ καταςκευισ τθλεοράςεων. Σι δφο γίγαντεσ ζνωςαν
τισ δυνάμεισ τουσ για να προςφζρουν ςτα αμερικανικά νοικοκυριά ζνα υβρίδιο μιςό
θλεκτρονικό υπολογιςτι και μιςό τθλεόραςθ. Πια οκόνθ 90 εκατοςτϊν χρθςιμεφει ωσ
προκάλυμμα για να κάνει ζνασ τροποποιθμζνοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τθν είςοδό του ςτο
ιερό των ιερϊν, που μζχρι τϊρα αποτελοφςε άβατο για τον υπολογιςτι: ςτο ςαλόνι. Ζτςι, θ
Thomson παρείχε ςτθν Compaq τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει ςε πιο ιδιαίτερεσ
οικογενειακζσ ςτιγμζσ.
Σι δφο εταιρείεσ, όπωσ και οι ανταγωνιςτζσ τουσ, γνωρίηουν ότι το μζλλον τουσ παίηεται ςτθ
γαλαηωπι αντανάκλαςθ τθσ τθλεόραςθσ ςτο ςαλόνι, κακϊσ θ εμφάνιςθ τθσ ψθφιακισ
τθλεόραςθσ εγκαινιάηει τθ μετάβαςθ από το οπτικοακουςτικό περιβάλλον ςτο περιβάλλον των
«πολυμζςων». Ψο ςυγκεκριμζνο πείραμα απζτυχε, επανζρχεται όμωσ ςιμερα με μια άλλθ
λογικι, εκείνθ που προτείνει θ Microsoft με το media center. Χε αυτό, ο υπολογιςτισ παίηει το
ρόλο του κζντρου για όλεσ τισ ςυςκευζσ ψυχαγωγίασ ςτο ςπίτι: τθλεόραςθ, ςτερεοφωνικό,
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home theater κλπ. «Σο ψθφιακό ςπίτι του 2010 κα ζχει ζνα κεντρικό ςζρβερ με αποκθκευμζνθ
μουςικι, βίντεο και παιχνίδια. Οι οκόνεσ και τα θχεία κα είναι αςφρματα. Όλα κα
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ χρθςιμοποιϊντασ το πρωτόκολλο του Μντερνετ TCP/IP, εφκολα και
φτθνά χάρθ ςτα ευρυηωνικά δίκτυα. Θ Microsoft ζχει ιδθ προβλζψει το μζλλον και το Windows
XP Media Center Edition 2004 μετατρζπει το PC ςε κζντρο ψυχαγωγίασ με live television,
personal video recording (PVR), digital music, digital video, DVDs και εικόνεσ– με τθν ελευκερία
τθσ πρόςβαςθσ μζςω ενόσ τθλεχειριςτθρίου, ςχεδιαςμζνο για διαςκζδαςθ από οποιοδιποτε
ςθμείο του ςπιτιοφ, από το γραφείο, τον καναπζ ι ακόμα και το κρεβάτι. Πριμ ςτο ςφςτθμα,
ςφντομα κοντά μασ, αιςκθτιρασ υπζρυκρων για να επικοινωνεί το τθλεχειριςτιριο με τον
υπολογιςτι και το δορυφορικό τθλεοπτικό ςφςτθμα, TV tuner, hardware encoder για τθν
εγγραφι τθλεοπτικϊν εκπομπϊν ςτον υπολογιςτι και αντίςτροφα TV output και digital audio
output για να πθγαίνει το περιεχόμενο του PC ςτθν τθλεόραςθ και το θχθτικό ςφςτθμα»
(Ξαϊμάκθ 2004: 86).
Θ προϊςτορία τθσ τθλεόραςθσ υψθλισ ευκρίνειασ (HD-TV) είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα
από πολλζσ απόψεισ. Ξατ’ αρχιν, επρόκειτο για ζνα εγχείρθμα ςτενισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα
ςτισ κυβερνιςεισ και τισ μεγάλεσ εταιρείεσ. Ξατόπιν, μπροςτά ςτον κίνδυνο κακιζρωςθσ των
προδιαγραφϊν τθσ τθλεόραςθσ υψθλισ ευκρίνειασ από Λάπωνεσ και Αμερικανοφσ, οι
Ευρωπαίοι πζραςαν ςτθν αντεπίκεςθ, με επικεφαλισ τισ εταιρείεσ Philips και Thomson,
προωκϊντασ ζνα είδοσ προδιαγραφϊν που ονομάηεται MAC. Θ αναλογικι ευρωπαϊκι
τεχνολογία βρζκθκε αντιμζτωπθ με τθν ψθφιακι τεχνολογία τθσ άλλθσ πλευράσ του
Ατλαντικοφ. Ξαμία τεχνολογία δεν ζγινε αποδεκτι και θ τθλεόραςθ υψθλισ ευκρίνειασ ζμεινε
μετζωρθ για περιςςότερο από μία δεκαετία.
Άλλο, παλαιότερο, παράδειγμα αποτελεί θ μάχθ μεταξφ CD-ROM και CD-I, ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του ’90. Θ εταιρεία Philips, που ειςάγει πολλζσ καινοτομίεσ, είχε πολφ νωρίσ
αναπτφξει το CD-I, ζνα ςφςτθμα ψθφιακοφ δίςκου που οπτικοποιείται ςτθν οκόνθ τθσ
τθλεόραςθσ. Θ επιλογι τθσ Philips ιταν πολφ λογικι. Σι καταναλωτζσ που διακζτουν
τθλεόραςθ είναι πολφ περιςςότεροι από όςουσ διακζτουν θλεκτρονικό υπολογιςτι. Θ
επιτυχία που γνϊριηαν οι κονςόλεσ παιχνιδιϊν διαβεβαίωνε για τθν φπαρξθ μιασ μεγάλθσ
δυνθτικισ αγοράσ. Επιπλζον, το παράδειγμα με τισ κονςόλεσ ζδειξε ότι θ ςυμβατότθτα δεν
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αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα όταν πρόκειται για προϊόντα που δεν κοςτίηουν ακριβά. Σι
μεγάλοι καταςκευαςτζσ, όπωσ θ SEGA και θ Nintendo, δεν ενδιαφζρκθκαν ποτζ να
προςφζρουν ςυμβατά προϊόντα, όχι μόνο μεταξφ τουσ, αλλά και θ κακεμία ςτο δικό τθσ
φάςμα προϊόντων. Ξι όμωσ, τελικά, το CD-ROM κατζκτθςε τθν αγορά και ποιοσ κυμάται
ςιμερα τθν τεχνολογία CD-I;
Υθγαίνοντασ λίγο πιο πίςω ςτο χρόνο, το βίντεο προςφζρει ζνα ακόμθ παράδειγμα. Θ
τεχνολογία VHS δεν ιταν θ καλφτερθ, κατάφερε, όμωσ να κατακτιςει τθν αγορά ςε ςχζςθ με
τθν τεχνολογία betacam –θ οποία χρθςιμοποιικθκε μόνο ςτον επαγγελματικό χϊρο αφοφ
ιταν θ καλφτερθ- ι τθν τεχνολογία 2000. Πόλισ κακιερϊκθκαν οι ςυγκεκριμζνεσ
προδιαγραφζσ, το βίντεο μπικε ςε χιλιάδεσ ςπίτια ςε όλο τον κόςμο.
Πολονότι θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ αφιερϊνει περιςςότερο χϊρο ςτθ βιομθχανία τθσ
πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν, αυτό δεν ςθμαίνει ότι παίηουν ςπουδαιότερο ρόλο.
Αντίκετα, ςιμερα πραγματοποιείται μια μετατόπιςθ προσ το περιεχόμενο. Σ Ππερνάρ Πιζη
επιμζνει ςτο ςθμείο αυτό (Miège 1997). Χτο εξισ, αυτό που ζχει ςθμαςία για τα νζα, αλλά και
για τα παλαιά, μζςα, είναι το λογιςμικό, δθλαδι το περιεχόμενο. Είναι αδφνατο να
αμφιςβθτθκεί ότι ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ δθμιουργεί κζςεισ απαςχόλθςθσ και προςελκφει
επενδφςεισ, τόςο ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ, όςο και ςτθν Ευρϊπθ.
Θ παραγωγι του περιεχομζνου και θ οπτικοακουςτικι μετάδοςθ είναι ακόμθ ζνασ κλάδοσ που
αποδεςμεφεται από τθν κθδεμονία του τρίτου εμπλεκόμενου: του κράτουσ.
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Ι.3. Σο ϋθνοσ-κρϊτοσ μεταξύ ουτοπύασ και νεοφιλελευθεριςμού
Σ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ωκεί τισ τθλεπικοινωνίεσ ςε μεγάλεσ αλλαγζσ. Σι καταναλωτζσ
ηθτοφν περιςςότερα, πιο φκθνά κινθτά τθλζφωνα. Ηθτοφν επίςθσ τθ δυνατότθτα να
ςυνδζςουν τουσ υπολογιςτζσ τουσ με τα ευρυηωνικά δίκτυα ϊςτε να μποροφν να κάνουν
αγορζσ, να επικοινωνοφν και να παίηουν ςτο Διαδίκτυο. Ξάκε φορά που γίνεται λόγοσ για το
Διαδίκτυο, οι τθλεπικοινωνίεσ ςυνοδεφονται από διεκδικιςεισ του τφπου: μεγαλφτερθ
ταχφτθτα πρόςβαςθσ, φκθνότερεσ τιμζσ, ποικιλία ςτθν προςφορά.
«Δεν είναι πλζον το ςθμερινό κράτοσ ο κεντρικόσ, κυρίαρχοσ φορζασ αποφάςεων που
αντιπροςωπεφει τθ χωρικι και ιςτορικι ενότθτα του ζκνουσ. *…+ Οι κρατικζσ ρυκμίςεισ και
παρεμβάςεισ ζχουν πλζον ςτρατθγικό χαρακτιρα. Επειδι το κράτοσ δεν διακζτει ςτακερζσ
γνϊςεισ για κάκε υπό ρφκμιςθ κοινωνικό πεδίο, δρα ςε απάντθςθ των αναγκϊν των
κοινωνικϊν δικτφων ςχζςεων που είναι αποδεκτζσ των ρυκμιςτικϊν παρεμβάςεων. Οι
ςτρατθγικζσ αποφάςεισ λαμβάνονται, ανάλογα με το πρόβλθμα, ανάμεςα ςτο κράτοσ και τισ
επιχειριςεισ ι το δίκτυο των επιχειριςεων», εξθγεί θ Υερςεφόνθ Ηζρθ (2006).
Χτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, το κράτοσ επζλεξε ωσ λφςθ, τθν απορρφκμιςθ, θ οποία
μεταφράηεται και ωσ ιδιωτικοποίθςθ με το πζραςμα του ελζγχου των δθμόςιων επιχειριςεων
τθλεπικοινωνιϊν ςτον ιδιωτικό τομζα. Ξάτω από τθν πίεςθ του κοινοφ, αλλά κυρίωσ των
μεγάλων ομίλων τθλεπικοινωνιϊν, τα κράτθ άνοιξαν τισ αγορζσ τουσ ςτον ανταγωνιςμό.
Σι εξελίξεισ που ςθμειϊκθκαν ςτον κλάδο των τθλεπικοινωνιϊν κεωρικθκαν ότι αποτελοφν
καίριο ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Θ πολιτικι
τθλεπικοινωνιϊν τθσ ΕΕ προςανατολίςτθκε εξαρχισ προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ
αγοράσ και τθν απελευκζρωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και υποδομισ. Ψθν 1θ Λανουαρίου
1998, θ πλιρθσ απελευκζρωςθ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ τθλεπικοινωνιϊν (εκτόσ από κάποιεσ
εξαιρζςεισ, μεταξφ αυτϊν και θ Ελλάδα) ζγινε πραγματικότθτα.
Ψο 2002, κεςπίςτθκε ζνα νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο, το λεγόμενο «πακζτο για τισ
τθλεπικοινωνίεσ», με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ ιδίωσ ςτο επίπεδο των τοπικϊν
επικοινωνιϊν, προσ το ςυμφζρον των επιχειριςεων και των καταναλωτϊν. Χκοπόσ του νζου
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ρυκμιςτικοφ πλαιςίου είναι να προςαρμόςει το υφιςτάμενο πλαίςιο ςτθ ςφγκλιςθ μεταξφ
τθλεπικοινωνιϊν, πλθροφορικισ και μζςων επικοινωνίασ, αλλά και να του προςδϊςει
μεγαλφτερθ ευελιξία και ικανότθτα απόκριςθσ ςτθν ταχφρρυκμθ εξζλιξθ τθσ αγοράσ και των
τεχνικϊν.
Ψο νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο απαρτίηεται από πζντε οδθγίεσ εναρμόνιςθσ, και ςυγκεκριμζνα τθν
οδθγία «πλαίςιο» (EE ΧΧVII) και τισ οδθγίεσ «πρόςβαςθ και διαςφνδεςθ» (ΕΕ XXVIII),
«αδειοδότθςθ» (ΕΕ XXIX), «κακολικι υπθρεςία και δικαιϊματα χρθςτϊν» (ΕΕ ΧΧΧ) και
«προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ» (ΕΕ ΧXVΛ). Χε αυτζσ προςτίκενται θ απόφαςθ του 2002 για τθν
πολιτικι του ραδιοφάςματοσ και ο κανονιςμόσ του Δεκεμβρίου 2000 ςχετικά με τθν ελεφκερθ
πρόςβαςθ ςτον τοπικό βρόχο.
Χτθ ςυνζχεια το ρυκμιςτικό πλαίςιο επεκτάκθκε και ςτισ κινθτζσ τθλεπικοινωνίεσ, τισ οποίεσ
κα εξετάςουμε παρακάτω. Ασ κρατιςουμε όμωσ το γεγονόσ, ότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ
και ςτθν Ελλάδα, οι εκνικοί οργανιςμοί τθλεπικοινωνιϊν αποκλείςτθκαν κατ’ αρχιν από τθν
παροχι υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, ϊςτε να ευνοθκεί ο ιδιωτικόσ τομζασ1.

Ι.3.1. Η πολιτικό τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
Ψο μεγαλφτερο μειονζκτθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ
πθγζσ, ιταν θ κακυςτζρθςι τθσ ςε ςχζςθ με τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ. Χτθν πραγματικότθτα, θ
Ευρϊπθ είχε πιαςτεί ςε μια διπλι παγίδα. Από τθ μία πλευρά, είχε να αντιμετωπίςει τθν πολφ
αναπτυγμζνθ Ζρευνα και Ανάπτυξθ των Θνωμζνων Υολιτειϊν. Από τθν άλλθ, ζπρεπε να
ανταγωνιςτεί τα φκθνά αςιατικά εργατικά χζρια.
Για να παίξει, όμωσ, ςτα ίςια ςτο γιπεδο των αντιπάλων τθσ, θ Ευρϊπθ κα ζπρεπε να
ακολουκιςει το αμερικανικό παράδειγμα και να ιδιωτικοποιιςει τα πανεπιςτιμιά τθσ,
αφινοντασ, ζτςι, τθν ζρευνα και ανάπτυξθ ςτα χζρια τθσ αγοράσ. Κα ζπρεπε, επίςθσ, να

1 Σι περιπτϊςεισ αυτζσ ιταν τραβθγμζνεσ από τα μαλλιά, μια που αποκλείονταν οργανιςμοί με μεγάλθ
τεχνογνωςία προσ όφελοσ καινοφργιων εταιριϊν. Χτθν Ελλάδα, θ COSMOTE, ΑΕ κυγατρικι του ΣΨΕ κατάφερε να
καλφψει το κενό με άνεςθ παρ’ όλθ τθν κακυςτζρθςθ τθσ ζνταξισ τθσ ςτθν αγορά. Πε τον όρο κενό εννοοφμε
τόςο τον αρικμό των ςυνδρομθτϊν όςο και τθν ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν (όπωσ για παράδειγμα θ κάλυψθ
δικτφου, θ ςθμαντικότερθ από τισ παραμζτρουσ).
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εγκαταλείψει κάκε μζτρο κοινωνικισ προςταςίασ για τουσ εργαηόμενουσ και τα ςτελζχθ, για
να ακολουκιςει το αςιατικό παράδειγμα. Από τθ ςτιγμι που μια τζτοια οπιςκοδρόμθςθ είναι
εντελϊσ αδφνατθ, θ ζκφραςθ «κακυςτζρθςθ ςε ςχζςθ με» δεν ζχει καμία ζννοια. Θ Ευρϊπθ
ζπρεπε να βρει το δικό τθσ δρόμο. Ζνα δρόμο, ο οποίοσ ςιγά ςιγά ξεκακαρίηει...
Ι.3.1.1. Οι μεγάλοι ςτακμοί τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ
Θ Ευρϊπθ οικοδόμθςε τθν πολιτικι τθσ γφρω από το βαςικό άξονα με τίτλο «κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ». Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυντονίηει τισ πρωτοβουλίεσ, κυρίωσ παραγγζλλοντασ
εκκζςεισ ςε ομάδεσ ειδικϊν. Μδρυςε, επίςθσ και το ISPO (Γραφείο για τθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ). Θ μθνιαία ζκκεςθ του ISPO κάνει μια ςυνκετικι παρουςίαςθ του ςυνόλου των
δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Ψθ δεκαετία του 1980, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εγκαινιάηει δράςεισ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των
δικτφων και υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Υρόκειται για τα προγράμματα RACE
(ζρευνα για τα ψθφιακά δίκτυα υψθλισ ταχφτθτασ 1987-1994), ESPRIT (πρόγραμμα για τισ
τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ, 1984-1994), IMPACT (πρόγραμμα για τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ
πλθροφόρθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, 1989-1995), κακϊσ και για άλλα προγράμματα1, που
αφοροφςαν τισ εφαρμογζσ των υπθρεςιϊν τθλεματικισ ςτθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ από
απόςταςθ, τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ υπθρεςιϊν κτλ. Τλα τα προγράμματα
ςυνεχίςτθκαν ςτο πλαίςιο του 6ου προγράμματοσ Ψεχνολογικισ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ.
Ωςτόςο, θ προβλθματικι τθσ «κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ» τζκθκε για πρϊτθ φορά ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο το 1993. Χτθ Οευκι Βίβλο με τίτλο «θ ανάπτυξθ, θ ανταγωνιςτικότθτα και
θ απαςχόλθςθ, θ πρόκλθςθ και ο δρόμοσ για τον 21ο αιϊνα», που εξζδωςε θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, με τότε πρόεδρο τον Ηακ Ρτελόρ, υπάρχει αναφορά ςτθν «κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ».
Για να εμβακφνει ςτο ηιτθμα, θ Χφνοδοσ κορυφισ των Βρυξελλϊν, το Δεκζμβριο του 1993,
ςυγκροτεί ομάδα ειδικϊν με πρόεδρο τον επίτροπο Πάρτιν Ππάνγκεμαν. Θ ομάδα, ςτθν

1 Ψα τρία πρϊτα προγράμματα για τισ εφαρμογζσ τθσ τθλεματικισ ξεκίνθςαν το 1986: AIM (υγεία), DRIVE (οδικζσ
μεταφορζσ) και DELTA (τθλε-εκπαίδευςθ).
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οποία ςυμμετείχαν κυρίωσ ςτελζχθ τθσ βιομθχανίασ, αναλαμβάνει να προτείνει ςυγκεκριμζνα
μζτρα για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Θ ζκκεςθ, με τίτλο «Θ Ευρϊπθ και θ
παγκόςμια κοινωνία τθσ πλθροφορίασ – υςτάςεισ/Προτάςεισ προσ το υμβοφλιο τθσ
Ευρϊπθσ» (ΕΕ ΛΧ), παρουςιάηεται ςτθ Χφνοδο Ξορυφισ τθσ Ξζρκυρασ, τον Λοφνιο του 1994. Θ
ζκκεςθ κζτει τισ παρακάτω προτεραιότθτεσ:
 τθν επείγουςα ανάγκθ κοινοτικϊν ενεργειϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ςε διεκνζσ επίπεδο.
 τθν καταςκευι και τθ χρθματοδότθςθ των υποδομϊν, τισ οποίεσ πρζπει να αναλάβει ο
ιδιωτικόσ τομζασ.
 τθ κζςπιςθ ενόσ ςυνεκτικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με
τζτοιο τρόπο που να παρακάμπτονται τα εμπόδια που κζτουν ςτθ ροι πλθροφοριϊν οι
διάφορεσ εκνικζσ νομοκεςίεσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πρζπει, επίςθσ, να αναλάβει
πρωτοβουλίεσ δθμόςιου ενδιαφζροντοσ.
 τον αγϊνα δρόμου που ζχει ξεκινιςει ςε διεκνζσ επίπεδο, ςτον οποίο οι χϊρεσ που κα
καταφζρουν να προςαρμοςτοφν καλφτερα κα κακιερϊςουν de facto τεχνολογικζσ
προδιαγραφζσ για όςεσ χϊρεσ τισ ακολουκιςουν.
 τθν ανάγκθ απελευκζρωςθσ των τθλεπικοινωνιϊν, «διαφυλάςςοντασ ταυτόχρονα τθν
κακολικι πρόςβαςθ και τισ αρχζσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ για ελεφκερθ κυκλοφορία».
Θ ομάδα προτείνει, με ζμφαςθ, τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ απελευκζρωςθσ του κλάδου
των τθλεπικοινωνιϊν:
 ανοίγοντασ ςτον ανταγωνιςμό τισ υποδομζσ και τισ υπθρεςίεσ που ζχουν ακόμθ
μονοπωλιακό χαρακτιρα.
 καταργϊντασ τισ μθ εμπορικζσ, πολιτικοφ χαρακτιρα, υποχρεϊςεισ και τουσ
οικονομικοφσ περιοριςμοφσ ςτισ εταιρείεσ τθλεπικοινωνιϊν.
 ορίηοντασ ακριβείσ προκεςμίεσ και παρατάςεισ για τθν εφαρμογι πρακτικϊν μζτρων
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Θ ζκκεςθ προτείνει, επίςθσ, ζναν κατάλογο δζκα πρωτοβουλιϊν με ςτόχο να καταδειχκεί ότι
είναι εφικτζσ και χριςιμεσ οι νζεσ τθλεματικζσ εφαρμογζσ:










Ψθλε-εργαςία
Ψθλε-εκπαίδευςθ
Δίκτυο μεταξφ πανεπιςτθμίων και ερευνθτικϊν κζντρων
Ψθλεματικζσ υπθρεςίεσ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ
Διαχείριςθ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ
Ζλεγχοσ τθσ εναζριασ κυκλοφορίασ
Δίκτυα υγείασ
Ειςαγωγι τθσ πλθροφορικισ ςτισ προςκλιςεισ ενδιαφζροντοσ
Υανευρωπαϊκό δίκτυο δθμοςίων υπθρεςιϊν
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 Αςτικζσ λεωφόροι τθσ πλθροφορίασ
Χυμπεραςματικά, θ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ αντανακλά τθ ςθμαςία που δίνει θ Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ ςτισ λεωφόρουσ τθσ πλθροφόρθςθσ, ςε τρεισ διαςτάςεισ:
 Ψθν κοινωνικι διάςταςθ. Ψο περιεχόμενο του Διαδικτφου, τα πνευματικά δικαιϊματα
και, γενικά, κάκε δράςθ που κα μποροφςε να επιφζρει αλλαγι ςτον τρόπο ηωισ των
Ευρωπαίων πολιτϊν: τθλε-εργαςία, τθλε-εκπαίδευςθ κτλ.
 Ψθν οικονομικι διάςταςθ. Θ ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου και θ κατοχφρωςθ
αςφαλϊν ςυναλλαγϊν είναι οι προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ.
 Ψθ βιομθχανικι διάςταςθ. Θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ ςτουσ
κλάδουσ τθσ πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν βρίςκεται ςτθν πρϊτθ γραμμι.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει τθν ανάγκθ ενεργισ εμπλοκισ τθσ Ευρϊπθσ. Σι ειδικοί τθσ
μιλοφν για τεράςτια επίδραςθ ςτουσ πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ
ενιαίασ αγοράσ, τισ ερχόμενεσ δεκαετίεσ. Ψο Διαδίκτυο κεωρείται ςθμείο εκκίνθςθσ ενόσ
μεγάλου μεταςχθματιςμοφ τθσ κοινωνίασ μασ προσ τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ. Θ Ευρϊπθ
καλϊσ ι κακϊσ κα προςαρμοςτεί. Υρζπει να εκμεταλλευτεί τθν ευκαιρία και να αξιοποιιςει το
ευρωπαϊκό ταλζντο και τθν ευρωπαϊκι τεχνογνωςία, για να μθν επιτρζψει ςτουσ υπόλοιπουσ
να τθν υποςκελίςουν. Ξαι, κυρίωσ, πρζπει να αναδείξει τισ δυνατότθτεσ και τουσ κινδφνουσ του
Διαδικτφου ςτο πεδίο του εμπορίου και τθσ βιομθχανίασ. Ζτςι, οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μποροφν
να δϊςουν αναπτυξιακι ϊκθςθ ςτθν τοπικι βιομθχανία.
Χτισ 19 Λουλίου 1994, μετά από πρόςκλθςθ του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου, θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι παρουςιάηει ζκκεςθ (ΕΕ Λ) με τίτλο «Ο ευρωπαϊκόσ δρόμοσ προσ τθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ. χζδιο δράςθσ». Υρόκειται για ζνα «ςυνολικό πλαίςιο των διαφόρων πολιτικϊν
που ςυνδζονται με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ (τθλεπικοινωνίεσ, ανταγωνιςμόσ, εςωτερικι
αγορά, οπτικοακουςτικά μζςα, κατάρτιςθ και κοινωνικά ηθτιματα)», γράφουν οι Παριζλ ΦιςζΠανιζ και Ψηακ Πζτεϊ (Riché-Magnier and Metthey 1995: 76). Ψο ςχζδιο δράςθσ ορίηει
τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ:
 Ψο νομικό πλαίςιο όςον αφορά τθν υποδομι των τθλεπικοινωνιϊν και των υπθρεςιϊν,
τθν προςταςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθσ ιδιωτικισ ηωισ, τθ ςυγκζντρωςθ
των μζςων ενθμζρωςθσ, τθν ελεφκερθ μετάδοςθ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων.
 Ψα δίκτυα, τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ, τισ εφαρμογζσ και το περιεχόμενο, για τα οποία είναι
απαραίτθτεσ οι διαβουλεφςεισ με όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, με ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ
ανάπτυξθσ ςτουσ κλάδουσ που προτείνει θ ομάδα ειδικϊν.
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 Ψα πολιτιςτικά, κοινωνικά και εταιρικά ηθτιματα.
 Ψθν προϊκθςθ του μοντζλου τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ, ϊςτε να αυξθκεί το
δθμόςιο ενδιαφζρον. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι καλεί το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο και το
Ευρωκοινοβοφλιο, τθν Ξοινωνικι και Σικονομικι Επιτροπι, κακϊσ και τθν Επιτροπι
Υεριφερειϊν να οργανϊςουν ςυηθτιςεισ και να παράςχουν τθν πολιτικι τουσ
υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ αυτοφ του ςχεδίου δράςθσ.
Ψο ςχζδιο δράςθσ ςυηθτικθκε ςτθν πρϊτθ ςφνοδο του Χυμβουλίου για τθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ, ςτισ 28 Χεπτεμβρίου 1994. Σι ανθςυχίεσ αυτζσ, που ουςιαςτικά ςχετίηονται με
τθ βιομθχανία, κα πάρουν, από το 1995, τθ μορφι μιασ μάλλον εμπορικισ και κοινωνικισ
πολιτικισ. Από εδϊ και πζρα, θ ευρωςτία τθσ βιομθχανίασ τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ
εξαρτάται από τισ παλαιζσ και νζεσ επιχειριςεισ του κλάδου.
Εν όψει τθσ δεφτερθσ ςυνόδου του Χυμβουλίου για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, ςτισ 8
Σκτωβρίου 1996, ςτο Δουβλίνο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προςδιορίηει τισ τζςςερισ νζεσ
προτεραιότθτεσ που διαγράφονται (ΕΕ V):
 Ψθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία περιλαμβάνει τθ
φιλελευκεροποίθςθ των τθλεπικοινωνιϊν, τθ διαφάνεια και τθ ςυνοχι των εκνικϊν
νομοκεςιϊν που αφοροφν τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ και τθν υιοκζτθςθ από τισ
επιχειριςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των μικρομεςαίων) των νζων τεχνολογιϊν
πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ.
 Ψθν επζνδυςθ ςτο μζλλον, όπου αναφζρονται το 5ο πρόγραμμα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ
και θ εκπαίδευςθ.
 Ψουσ πολίτεσ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, όπου γίνεται λόγοσ για τα κοινωνικά
ηθτιματα, τθν προςταςία των καταναλωτϊν και τθ βελτίωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν.
 Ψθν παγκόςμια πρόκλθςθ, όπου αναφζρεται θ κακιζρωςθ παγκόςμιων κανόνων μζςω
του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Εμπορίου (ΥΣΕ) και θ ςυνεργαςία με τισ γειτονικζσ
χϊρεσ.
Επίςθσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει ςτο Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το Ευρωκοινοβοφλιο,
τθν Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Υεριφερειϊν τζςςερα κείμενα
που πρζπει να ςυηθτθκοφν:
 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ζγγραφο προσ το Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το
Ευρωκοινοβοφλιο, τθν Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και ςτθν Επιτροπι των
Υεριφερειϊν) για τισ ςυνζπειεσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ ςτισ πολιτικζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, «Προετοιμαςία των επόμενων ςταδίων», (EE VIII), που κζτει τα
κεμζλια για τθν προςαρμογι του ςχεδίου δράςθσ.
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 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων, COM(96) 389, «Υράςινθ Βίβλοσ: Ηωι και
εργαςία ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, Υροτεραιότθτα ςτθν ανκρϊπινθ διάςταςθ»
Λοφλιοσ 1996 (ΕΕ IV) , κείμενο εμβάκυνςθσ ςτον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο ςχετικά
με τισ επιπτϊςεισ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ ςτθν κοινωνία και τισ επιχειριςεισ.
 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων COM (96) 359, ζγγραφο τθσ Επιτροπισ προσ το
Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ και το Ευρωκοινοβοφλιο, «Normalisation et la société globale
de l’information : l’approche européenne», Βρυξζλλεσ, 24/7/1996 (ΕΕ III), που εξετάηει
τισ προχποκζςεισ για τθν κακιζρωςθ των απαραίτθτων προδιαγραφϊν για τθν
ανάπτυξθ/*εφαρμογι του ςχεδίου+ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ.
 Ζνα ςχζδιο οδθγίασ για το «ρυκμιςτικό πλαίςιο διαφάνειασ τθσ εςωτερικισ αγοράσ»
ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ.
Θ πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ απομακρφνεται όλο και περιςςότερο από τισ επιλογζσ
τθσ βιομθχανίασ. Υρϊτθ προτεραιότθτά τθσ αποτελεί πλζον θ ανκρϊπινθ διάςταςθ. Πε αυτι
τθν ζννοια, θ ςυμβουλευτικι ομάδα που ςυγκροτεί είναι ζνα φόρουμ 124 ατόμων που
ςυηθτοφν για τισ προοπτικζσ και τα διακυβεφματα των λεωφόρων τθσ πλθροφορίασ ςτθν
αγορά και ςτθν κοινωνία.
Θ πρϊτθ ζκκεςι (ΕΕ XI) τθσ δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα τον Λοφλιο του 1996. Ξάνει πάλι λόγο για
κακυςτζρθςθ τθσ Ευρϊπθσ και δίνει μια άλλθ εκδοχι: «εάν θ Ευρϊπθ δεν προςαρμοςτεί
γριγορα και αποτελεςματικά, το κόςτοσ κα είναι τεράςτιο. Όχι μόνο κα μειωκεί θ
ανταγωνιςτικότθτά μασ ςε ςχζςθ με τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ και τισ ιςχυρζσ αςιατικζσ
οικονομίεσ, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνοσ μιασ βακιάσ κοινωνικισ απομόνωςθσ». Θ ζκκεςθ
προτείνει να τονωκεί θ εμπιςτοςφνθ προσ τθν πρόοδο, να δοκεί προτεραιότθτα ςτουσ πολίτεσ,
να ςχεδιαςτεί ζνα μζλλον με δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και αειφόρο ανάπτυξθ. Υρόκειται
για ρθτορικι πολιτϊν και όχι επιχειρθματιϊν.
Ι.3.1.2. Σο μζλλον του Διαδικτφου και ο ρόλοσ τθσ Ευρϊπθσ
Ψο Πάρτιο του 1997, θ ενδιάμεςθ ζκκεςθ μιασ άλλθσ ομάδασ ειδικϊν, «Le futur de l’Internet,
quel rôle pour l’Europe?» (ΕΕ X) (Ψο μζλλον του Μντερνετ, ποιοσ κα είναι ο ρόλοσ τθσ Ευρϊπθσ),
προχωρά ςε τρεισ βαςικζσ ςυςτάςεισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι:
 Είναι απαραίτθτο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να αναγνωρίςει το ρόλο-κλειδί που κα
διαδραματίςει το Διαδίκτυο ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ τισ επόμενεσ
δεκαετίεσ.
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 Θ παροφςα χρονικι ςτιγμι, είναι κρίςιμθ για να χαραχκοφν οι βαςικζσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ τθσ εξζλιξθσ του Διαδικτφου ςτο πεδίο του θλεκτρονικοφ εμπορίου
 Θ χάραξθ των κατευκυντιριων γραμμϊν κα πρζπει να ςυνοδευτεί και από άλλεσ
ενζργειεσ, κυρίωσ από τθ διάκεςθ οικονομικϊν πόρων που κα διαςφαλίςουν ότι θ
Ευρϊπθ κα καλφψει το χαμζνο ζδαφοσ ςε ςχζςθ με τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ.
Σι άλλεσ ςυςτάςεισ αφοροφν τθ δθμιουργία ενόσ κζντρου ειδικϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ, ενόσ ευρωπαϊκοφ φόρουμ, τθν ιςόρροπθ γεωγραφικι εξάπλωςθ του Διαδικτφου,
τθν αφξθςθ των ταχυτιτων πρόςβαςθσ, τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ζρευνασ και ανάπτυξθσ
ςτον κλάδο και τθ γριγορθ απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιϊν για να διαςφαλιςτεί θ
μείωςθ των τιμϊν και θ ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου.
Θ ευρωπαϊκι πολιτικι περιλαμβάνει αρκετζσ ενδιαφζρουςεσ πτυχζσ. Χτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ μελζτθσ, αξίηει να ςυγκρατιςουμε δφο από αυτζσ:
 Για το εμπόριο και τισ εταιρείεσ, θ Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα δεν φείδεται εγκωμίων. Τλα
πρζπει να αντιμετωπιςτοφν και να ανακαλυφκοφν, το εμπόριο (ανάπτυξθ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων-βιομθχανιϊν), τα κοινωνικά ηθτιματα (τθλε-εκπαίδευςθ,
τθλε-ιατρικι), θ πολιτικι (διεφρυνςθ τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ).
 Για τθ βιομθχανία, επαναλαμβάνεται θ ανάγκθ απορρφκμιςθσ του κλάδου των
τθλεπικοινωνιϊν.
Εάν το Διαδίκτυο αποτελεί τθν κατ’ εξοχιν πρόκλθςθ του 21 ου αιϊνα, γιατί τότε θ Ευρϊπθ
εγκαταλείπει τθν πιο ςθμαντικι βιομθχανικι διάςταςθ; Πιπωσ ζχει αποφαςίςει να
δραςτθριοποιθκεί μόνο ςτον κλάδο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο; Ξαι, εάν είναι ζτςι,
γιατί, άραγε, οι αναφορζσ ςτθν «κακυςτζρθςθ τθσ Ευρϊπθσ», αφοφ, για τισ Θνωμζνεσ
Υολιτείεσ, πρόκειται για βιομθχανικό ηιτθμα; Είναι πικανό ο άξονασ «προτεραιότθτα ςτθν
ανκρϊπινθ διάςταςθ» να αποδειχκεί μια πραγματικι ευρωπαϊκι πολιτικι, ωςτόςο θ ςχετικι
ρθτορικι δεν πείκει. Ψα επόμενα χρόνια και μζχρι το 1999, θ Ευρωπαϊκι πολιτικι
επικεντρϊνεται ςε δφο άξονεσ:
 Ψθν ολοκλιρωςθ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιϊν
 Ψθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ ςε όλεσ τισ ςυναφείσ
κοινοτικζσ πολιτικζσ
Ψο 1999 ζχει γίνει πια ςαφζσ ότι χρειαηόταν να δοκεί νζα ϊκθςθ ςτθν πολιτικι που εφάρμοηε
θ ΕΕ ςτον τομζα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, ενϊ χρειαηόταν επίςθσ ζνα νζο όραμα που να
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αντικατοπτρίηει τισ νζεσ ςυνκικεσ. Υράγματι, τθ ςτιγμι εκείνθ θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ
δεν αποτελοφςε πλζον όραμα, αλλά, με ολοζνα και αυξανόμενο ρυκμό, χειροπιαςτι
πραγματικότθτα, όπωσ αποδείκνυαν θ ταχεία ανάπτυξθ του Διαδικτφου και θ ανάδυςθ τθσ
οικονομίασ τθσ γνϊςθσ. Επιπλζον, ιταν απαραίτθτο να ενιςχυκεί ο ςυντονιςμόσ των πολιτικϊν
που εφάρμοηαν τα κράτθ μζλθ ςτον τομζα αυτό.
Για το λόγο αυτό, θ Επιτροπι εξζδωςε, τον Δεκζμβριο του 1999, ανακοίνωςθ με τίτλο
«Θλεκτρονικι Ευρϊπθ (eEurope) - Ξοινωνία τθσ πλθροφορίασ για όλουσ» (EE XVIII).
Ι.3.1.3. Θ πρωτοβουλία για τθν θλεκτρονικι Ευρϊπθ (πρωτοβουλία eEurope)
Θ ςυγκεκριμζνθ οδθγία ςυνιςτά τθν ευρφτερθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και
επικοινωνιϊν (ΨΥΕ)1. Θ διάδοςι τουσ ςε ευρεία κλίμακα κα εξαρτθκεί από τθν ικανότθτα τθσ
ΕΕ να λφςει τα προβλιματα που προκφπτουν από τθ χριςθ τουσ και να κάνει πιο φανερά τα
πλεονεκτιματα που προςφζρει θ χριςθ τουσ. Κα πρζπει επίςθσ να επιβεβαιϊςει ότι από τα
πλεονεκτιματα αυτά επωφελείται όςον το δυνατό μεγαλφτεροσ αρικμόσ πολιτϊν. Χε αυτιν
τθν προοπτικι, θ πρωτοβουλία eEurope, τθν οποία αποφάςιςε θ Επιτροπι τον Λοφνιο του
2000, αποδείχτθκε ιδιαίτερα κετικι.
eEurope 2002
Θ πρωτοβουλία τθσ θλεκτρονικισ Ευρϊπθσ (eEurope) ζγινε ευνοϊκά αποδεκτι από το
Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο το οποίο, τον Πάρτιο του 2000, ςτθ Οιςαβόνα, κακόριςε ωσ νζο
ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Ζνωςθσ για τθν επόμενθ δεκαετία «να καταςτεί θ ανταγωνιςτικότερθ και
δυναμικότερθ οικονομία τθσ γνϊςθσ ςτον κόςμο, ικανι να προςφζρει αειφόρο οικονομικι
μεγζκυνςθ ςυνοδευόμενθ από ποςοτικι και ποιοτικι βελτίωςθ τθσ εργαςίασ και μεγαλφτερθ
κοινωνικι ςυνοχι». Χτο πλαίςιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο ηιτθςε από τθν Επιτροπι να
εκπονιςει ςχζδιο δράςθσ για τθν θλεκτρονικι Ευρϊπθ (eEurope), το οποίο και εγκρίκθκε τον
Λοφνιο του 2000.

1 Σ όροσ αυτόσ καλφπτει μια μεγάλθ γκάμα υπθρεςιϊν, εφαρμογϊν, τεχνολογιϊν, εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ,
δθλαδι εργαλεία όπωσ θ τθλεφωνία και το Λντερνετ, τθν εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ, τθν τθλεόραςθ, τουσ
υπολογιςτζσ, τα δίκτυα και το απαραίτθτο λογιςμικό για τθ χριςθ τουσ. Σι τεχνολογίεσ αυτζσ επιφζρουν
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ δομζσ προκαλϊντασ νζα ςυμπεριφορά ςε
ςχζςθ με τθν πλθροφόρθςθ, τθ γνϊςθ, τθν επαγγελματικι ηωι κλπ.
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Θ μετάβαςθ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ ζχουν κεμελιϊδθ
ςθμαςία για τθν Ευρϊπθ, προκειμζνου να αξιοποιιςει πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που
προςφζρουν οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και το Διαδίκτυο για αειφόρο οικονομικι ανάπτυξθ,
βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, δθμιουργία κζςεων εργαςίασ,
αλλά και κοινωνικι και κοινωνικι πρόοδο.
Θ πρωτοβουλία eEurope ςυνζβαλε κακοριςτικά ϊςτε να δοκεί ςτθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ νζα ϊκθςθ. Χτόχοσ τθσ πρωτοβουλίασ eEurope είναι να επιτρζψει ςε όλουσ τουσ
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ και ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ, και ιδίωσ ςτισ μικρομεςαίεσ
(ΠΠΕ), να ωφελθκοφν από τα πλεονεκτιματα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Θ
πρωτοβουλία ςτθρίηεται ςτισ υφιςτάμενεσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ και, κατά
περίπτωςθ, τισ ενιςχφει και τισ ςυμπλθρϊνει.
Ψο ςχζδιο δράςθσ eEurope 2002 (EE XIX) κακόριηε μια ςειρά ςτόχων καίριασ ςθμαςίασ που τα
κράτθ μζλθ ζπρεπε να επιτφχουν ζωσ τα τζλθ του 2002. Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ
βαςιηόταν ςτθ ςυγκριτικι ανάλυςθ των εκνικϊν ρυκμϊν προόδου προσ τθν επίτευξθ των
ςτόχων τθσ θλεκτρονικισ Ευρϊπθσ (eEurope). Ψο ςχζδιο δράςθσ eEurope 2002 εςτίαηε ςτισ
εξισ τρεισ προτεραιότθτεσ:
 Υαροχι φκθνότερθσ, ταχφτερθσ και αςφαλζςτερθσ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο.
 Επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτα προςόντα.
 Υροϊκθςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου.
eEurope 2005
Ψον Λοφνιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο ενζκρινε το ςχζδιο δράςθσ eEurope 2005 (EE
XX), διάδοχο του ςχεδίου δράςθσ eEurope 2002. Ψο eEurope 2005 ζχει ωσ κφριο άξονα τθν
εξάπλωςθ τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, τθν αςφάλεια των δικτφων
και τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ
(«θλεκτρονικι κυβζρνθςθ»).
Ψον Ροζμβριο του 2003 κεςπίςτθκε το πρόγραμμα MODINIS, το οποίο ζχει ςτόχο να
εξαςφαλίςει τθν παρακολοφκθςθ του ςχεδίου δράςθσ eEurope 2005, μζςω τθσ διάδοςθσ των
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ορκϊν πρακτικϊν, τθσ ςφγκριςθσ των επιδόςεων των κρατϊν μελϊν και τθσ υποςτιριξθσ
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ που αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των δικτφων και
των πλθροφοριϊν.1
Ι.3.1.4. υνειςφορά των ΣΠΕ ςτουσ ςτόχουσ τθσ Λιςαβόνασ
Θ Ε.Ε. δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι ΨΥΕ για τθν
υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ Οιςαβόνασ. Θ μεγαλφτερθ χριςθ των ΨΥΕ κα είχε κετικι επίδραςθ
ςτθν ευρωπαϊκι παραγωγικότθτα και ανταγωνιςμό, κακϊσ και ςτθν κοινωνία γενικότερα.
Υράγματι, ο τομζασ αυτόσ είναι από τουσ πιο καινοτόμουσ και τουσ πιο παραγωγικοφσ και
αντιπροςωπεφει περίπου το 8% του ΑΕΥ τθσ ΕΕ και το 6% των κζςεων εργαςίασ (το 2000).
Χυγκεκριμζνα: θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ που ςθμειϊκθκε ανάμεςα ςτο 1995 και το 2000
οφειλόταν κατά 40% ςτισ ΨΥΕ. Εξάλλου, οι ΨΥΕ ευνοοφν τθν εξάςκθςθ των δικαιωμάτων του
πολίτθ και βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ επιτρζποντασ καλφτερθ παροχι υπθρεςιϊν ςε
περιςςότερουσ ανκρϊπουσ.
Ι.3.1.5. Πολιτικζσ για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ
Είναι απαραίτθτο να εφαρμοςτοφν ςυγκεκριμζνεσ νζεσ πολιτικζσ και να προςαρμοςτοφν οι
υπάρχουςεσ ςτισ νζεσ εξελίξεισ, ϊςτε να εκμεταλλευτοφν το δυναμικό ανάπτυξθσ του τομζα.
Σι διαφορετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ αναφορικά με τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ πρζπει να
ςυςχετιςτοφν μεταξφ τουσ, να γίνει άρςθ των ορίων μεταξφ των τομζων και να εφαρμοςτεί θ
ομοιογενισ διάδοςθ των ΨΥΕ ςτθν κοινωνία.
Χε παγκόςμιο επίπεδο, θ ςυγκεκριμζνθ αγορά αναπτφςςεται ταχφτατα, ιδιαίτερα ςτθν Ξίνα,
τθν Λαπωνία και τθ Βραηιλία. Θ ΕΕ πρζπει να παρακολουκεί ςτενά τθν ανάπτυξθ του τομζα ςε
αυτζσ τισ χϊρεσ. Είναι απαραίτθτθ επίςθσ θ ςτενι διεκνισ ςυνεργαςία ϊςτε να
αντιμετωπιςτοφν απειλζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν αςφάλεια των δικτφων και να προλθφκεί το
θλεκτρονικό ζγκλθμα.

1 ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ηα πξνγξάκκαηα πιαίζην i2010 (2005-2009) θαη Digital Agenda.
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Ακόμα και αν θ ΕΕ και τα κράτθ-μζλθ ςτθρίηουν ιδθ τθν προςπάκεια τθσ ζρευνασ που γίνεται
από ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ, οι ανάγκεσ ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα,
είναι πάντα μεγαλφτερεσ. Επίςθσ, είναι όλο και περιςςότερο αναγκαίο να αναπτυχκεί θ
ζρευνα για το κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο τθσ εφαρμογισ των ΨΥΕ ςτουσ διαφορετικοφσ
τομείσ1.
Ι.3.1.6. Διακυβεφματα τθσ πολιτικισ για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ μετά το 2005
Σι αλλαγζσ που επιφζρει θ χριςθ των ΨΥΕ δεν είναι μόνο τεχνικισ φφςθσ. Εμφανίηονται νζεσ
κοινωνικο-οικονομικζσ δομζσ και νζεσ μορφζσ διαχείριςθσ των δθμόςιων κεμάτων, οι οποίεσ
επιφζρουν νζεσ μορφζσ επικοινωνίασ και διάδραςθσ ανάμεςα ςτα άτομα, τισ εταιρίεσ και τθ
δθμόςια διοίκθςθ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει κακορίςει ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ,
τισ οποίεσ κεωρεί ςθμαντικζσ:
Σο περιεχόμενο και οι υπθρεςίεσ: Θ Ε.Ε. πρζπει να υποςτθρίηει τουσ παραγωγοφσ
περιεχομζνου και να ευνοεί τθν ανάδυςθ καινοτόμων υπθρεςιϊν. Κα πρζπει επίςθσ να βοθκά
ςτο ξεπζραςμα των εμποδίων για τθ δθμιουργία περιεχομζνου και υπθρεςιϊν ϊςτε να
μποροφν οι χριςτεσ και οι εταιρείεσ να επωφελοφνται από αυτά.
Θ ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ του πολίτθ:
θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ του πολίτθ αναφζρεται ςτθν ςυμμετοχι όλων ςτθν κοινωνία. Θ
πολιτικι τθσ «eΕνςωμάτωςθσ2» (eInclusion) ςτοχεφει ςτο να εξαςφαλίςει ςε όλουσ τθν ίδια
πρόςβαςθ ςτισ ΨΥΕ και τθ ίδια διακεςιμότθτα ςε προςιτι τιμι. Υαρ’ όλα αυτά, θ εμφάνιςθ
περίπλοκων νζων τεχνολογιϊν περικωριοποιεί τισ ομάδεσ που δεν είναι ςε κζςθ να τισ
χρθςιμοποιιςουν. Είναι απαραίτθτο να εξαςφαλίςουμε τθν ψθφιακι κουλτοφρα για όλουσ και

1 Χε αυτό το ςθμείο κα μποροφςε κανείσ να πει ότι θ παροφςα μελζτθ είναι ςυμβατι με τισ επιταγζσ του
προγράμματοσ eEurope!
2 Σ όροσ είναι ςυνυφαςμζνοσ με τθ δθμιουργία τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ για όλουσ, δθλαδι μιασ
κοινωνίασ που κα εξαςφαλίηει ςε όλουσ, ςε προςιτι τιμι, τθν ίδια πρόςβαςθ ςτισ ΨΥΕ και τθν ίδια
διακεςιμότθτα. Θ «eΕνςωμάτωςθ» ζχει, άρα, διπλι ζννοια: από τθ μία πρζπει να εξαςφαλίηει τθν ιςότθτα τθσ
πρόςβαςθσ και θ ςυμμετοχι όλων ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, ενϊ από τθν άλλθ ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι
ςυςτθμάτων που κα επιτρζπουν ςε άτομα με αναπθρίεσ και ςτουσ θλικιωμζνουσ να παίηουν ουςιαςτικό ρόλο
ςτθν κοινωνία και, μάλιςτα, να αυξιςουν τθν αυτονομία τουσ.
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να ενεργιςουμε ϊςτε οι τεχνολογίεσ να είναι εφκολεσ ςτθ χριςθ για να αποφφγουμε τθ
δθμιουργία νζων κοινωνικϊν ρθγμάτων.
Θ Δθμόςια Διοίκθςθ: θ χριςθ των ΨΥΕ ςε αυτόν τον τομζα κα ενδυναμϊςει τθ δθμοκρατία και
τθ διαφάνεια. Επιπλζον, θ χριςθ τουσ κα διαςφαλίςει αποτελεςματικότερθ λειτουργία και
καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν.
Δεξιότθτεσ και επαγγελματικι δραςτθριότθτα: είναι απαραίτθτο να ενδυναμωκεί θ παρουςία
των ΨΥΕ ςε όλουσ τουσ κφκλουσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, ϊςτε όλοι να
μποροφν να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ. Θ Ευρϊπθ πρζπει να εφαρμόςει τισ ΨΥΕ
ςτο χϊρο εργαςίασ ϊςτε να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα και να δθμιουργιςει κζςεισ
εργαςίασ περιςςότερο εξειδικευμζνεσ.
Σι ΣΠΕ τομζασ ουςιαςτικισ δραςτθριότθτασ: καλφπτοντασ τισ αγορζσ τθσ πλθροφορικισ, των
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και του οπτικοακουςτικοφ τομζα, οι ΨΥΕ αποτελοφν μείηονα
οικονομικι δραςτθριότθτα. Είναι ςθμαντικό να δθμιουργθκεί περιβάλλον ευνοϊκό προσ τθν
ανταγωνιςτικότθτα, όςο πιο διαφανζσ και απλό γίνεται, ϊςτε θ Ευρϊπθ να γίνει πιο ελκυςτικι
για τουσ ξζνουσ επενδυτζσ.
Θ διαλειτουργικότθτα1: Θ διαλειτουργικότθτα κα πρζπει να είναι εξαςφαλιςμζνθ ςε όλα τα
επίπεδα –εταιρείεσ τθλεπικοινωνιϊν, πάροχοι περιεχομζνου ι υπθρεςιϊν- και ςε όλεσ τισ
υπθρεςίεσ, τθ νομοκεςία και τισ διοικθτικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ είναι διαφορετικζσ ςε κάκε
χϊρα.
Θ εμπιςτοςφνθ και θ αξιοπιςτία: είναι απαραίτθτο να είναι τα δίκτυα ςίγουρα και αξιόπιςτα.
Από τθ μία πλευρά, οι καταναλωτζσ κζλουν να εξαςφαλίηουν το απόρρθτο τθσ ιδιωτικισ τουσ
ηωισ κακϊσ και τθν αςφάλειά τουσ από παράνομεσ εμπορικζσ πρακτικζσ και παράνομο
περιεχόμενο. Από τθν άλλθ πλευρά, οι δομζσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ βαςίηονται ςθμαντικά ςτισ

1 Διαλειτουργικότθτα ςθμαίνει ότι πολλά ςυςτιματα, είτε είναι όμοια είτε ριηικά διαφορετικά μποροφν να
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και να εργάηονται μαηί. Θ διαλειτουργικότθτα είναι μία ζννοια ιδιαίτερα ςθμαντικι για
το παγκόςμιο τθλεφωνικό δίκτυο και το Διαδίκτυο, τα οποία, από τθ φφςθ τουσ είναι ετερογενι δίκτυα, όπου
διαςταυρϊνονται διαφορετικά υλικά. Κα πρζπει, λοιπόν, οι επικοινωνίεσ να υπακοφουν ςε ξεκάκαρα και
μονοςιμαντα ςτάνταρ.
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ΨΥΕ και εξαρτιόνται θ μία από τθν άλλθ, άρα κάκε δυςλειτουργία μπορεί να ζχει ςοβαρζσ
επιπτϊςεισ.
Εκμετάλλευςθ των ΣΠΕ από τισ εταιρείεσ: με δεδομζνο ότι θ χριςθ των ΨΥΕ από τισ εταιρείεσ
παραμζνει κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ ευρωπαϊκισ ανταγωνιςτικότθτασ, είναι απαραίτθτο,
οι εταιρείεσ και ιδιαίτερα οι μικρομεςαίεσ να τισ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο.
Χτα χρόνια που ζρχονται, θ Ε.Ε. κα κλθκεί να αντιμετωπίςει πολλαπλζσ προκλιςεισ ςτον τομζα
των ΨΥΕ. Σ τομζασ αυτόσ, ο οποίοσ είναι ιδθ ςθμαντικόσ από μόνοσ του, είναι ςθμαντικόσ για
τθν ανάπτυξθ, τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ εξάςκθςθσ των
δικαιωμάτων του πολίτθ, κακϊσ και για τθν ποιότθτα ηωισ. Θ αποτελεςματικι υιοκζτθςθ νζων
διαδικαςιϊν και οικονομικϊν μοντζλων, τα οποία επιτρζπουν τθν εκμετάλλευςθ των
δυνατοτιτων των ΨΥΕ, είναι μία από τισ προκλιςεισ. Θ Επιτροπι κεωρεί απαραίτθτθ τθν
ενίςχυςθ του τομζα τθσ ζρευνασ και των επενδφςεων ςτισ τεχνολογίεσ αυτζσ, από τισ οποίεσ
κα προκφψει θ παραγωγικότθτα.
Υροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ενςωμάτωςε πρόςφατα όλα τα παραπάνω ςτο πλαίςιο i2010
Initiative, το νζο πρόγραμμα μζχρι το 2010. Ανοιχτι και ανταγωνιςτικι ψθφιακι οικονομία,
ζρευνα για τισ τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ κακϊσ και οι εφαρμογι των
παραπάνω για να βελτιωκεί θ κοινωνικι ενςωμάτωςθ, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και θ ποιότθτα
ηωισ του πολίτθ είναι οι βαςικοί τθσ ςτόχοι.
Ψο πρόγραμμα i2010 Initiative χαρακτθρίηεται «πυλϊνασ» για τθ δθμιουργία του Ξοινοφ
Ευρωπαϊκοφ Υλθροφοριακοφ Χϊρου1.

1 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/single_infor_space/index_en.htm
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Ι.3.1.7. Τλοποίθςθ των πολιτικϊν
Ενθϊρρυνςη και πρόςβαςη
Ψο Διαδίκτυο αποτελεί τον πρωταγωνιςτικό παράγοντα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Για το
λόγο αυτό, θ Επιτροπι ζχει καταρτίςει μια ςτρατθγικι που κα οδθγιςει ςτθν προϊκθςθ και
ανάπτυξθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου, και θ οποία ζχει τουσ εξισ τρεισ κφριουσ ςτόχουσ:
 Ρα αποκαταςτακεί θ απευκείασ ςφνδεςθ για κάκε πολίτθ, οικία, ςχολείο, επιχείρθςθ
και διοικθτικι αρχι, κακιςτϊντασ τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο ταχφτερθ, φκθνότερθ
και αςφαλζςτερθ.
 Ρα δθμιουργθκεί θ ψθφιακά εξοικειωμζνθ και επιχειρθματικά δραςτιρια Ευρϊπθ
μζςω του Διαδικτφου.
 Ρα οικοδομθκεί ςε κοινωνικό επίπεδο ςυνενταξιακι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ για
όλουσ.
Σι νζεσ εφαρμογζσ και το διευρυμζνο περιεχόμενο αποτελοφν ςτοιχεία καίριασ ςθμαςίασ για
να εξαςφαλιςτεί ότι θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ κα αποδϊςει καρποφσ για όλουσ. Για το λόγο
αυτό, θ Επιτροπι κζτει ςε εφαρμογι προγράμματα τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο να
βελτιςτοποιιςουν τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, να προωκιςουν τθν ανάπτυξθ περιεχομζνου
υψθλισ ποιότθτασ το οποίο ςζβεται τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ,
και να επιτρζψουν ςτισ ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ να διαδραματίςουν πρωταγωνιςτικό ρόλο
ςτθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν.
Πια άλλθ ςθμαντικι επιδίωξθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ είναι να
ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν οι οποίεσ να είναι χριςιμεσ για
τουσ χριςτεσ και να ευνοοφν τθν θλεκτρονικι εργαςία (e-working), το θλεκτρονικό εμπόριο (ecommerce) και τθν εξάπλωςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου και πολυμεςικϊν εργαλείων. Βαςικό
μζςο προϊκθςθσ αυτισ τθσ επιδίωξθσ είναι θ ςθμαντικι κοινι πρωτοβουλία που ζχουν
αναλάβει θ ΕΕ, τεχνολογικζσ εταιρείεσ και ακαδθμαϊκά ιδρφματα, και θ οποία επιτρζπει τθ
χρθματοδότθςθ οριςμζνων προγραμμάτων ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ (ΕΨΑ).
Κανονιςτικϋσ ρυθμύςεισ και πολιτικό
Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςχετικά με τθν κοινωνία τθσ
πλθροφορίασ είναι να διαςφαλίςει το ςυνεπι και δίκαιο επιμεριςμό των ευεργετικϊν καρπϊν
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τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για να επιτευχκεί
ο ςτόχοσ αυτόσ, κεςπίςκθκε ζνα ςαφζσ νομικό πλαίςιο το οποίο καλφπτει τθν ανάπτυξθ, τθν
αποδοχι και τθν εξάπλωςθ των νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν.
Ψο πλαίςιο αυτό ζχει ςκοπό να προωκιςει τθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και ςτο θλεκτρονικό
εμπόριο (e-commerce). Ξακορίηει κοινά τεχνικά πρότυπα για τισ κινθτζσ τθλεπικοινωνίεσ
(GSM, UMTS), τθν ψθφιακι τθλεόραςθ (DVΒ) και το ραδιόφωνο. Χυμπεριλαμβάνει επίςθσ
διατάξεισ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των επιδόςεων με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ
ςυνεκτικότθτα και ςυνζπεια τθσ χρθματοδότθςθσ των εφαρμογϊν, των κανονιςτικϊν
ρυκμίςεων και τθσ εξάπλωςθσ των τεχνολογιϊν ςε όλεσ τισ χϊρεσ.
Κοινϊ τεχνικϊ πρότυπα κινητών επικοινωνιών
Θ πολιτικι τθλεπικοινωνιϊν τθσ ΕΕ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ που εφαρμόηει θ
ΕΕ ςτα κζματα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, αποτελϊντασ τον βαςικό ςυντελεςτι τθσ
ταχφτατθσ εξάπλωςθσ και ευρφτερθσ αποδοχισ των νζων υπθρεςιϊν τθσ κοινωνίασ τθσ
πλθροφορίασ. Χτο πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ Ευρϊπθσ (eEurope), θ πολιτικι αυτι αφορά ιδίωσ
τθν παροχι φκθνότερων και ταχφτερων ςυνδζςεων με το Διαδίκτυο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ
για τθν ευρφτερθ αποδοχι του Διαδικτφου από το κοινό και τισ επιχειριςεισ, και ιδίωσ τισ
ΠΠΕ.
Ξατά ςυνζπεια, ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ μετάβαςθ από το ςφςτθμα GSM ςτο UMTS1
(δίκτυα 3G), το ςφςτθμα κινθτϊν επικοινωνιϊν υψθλισ ταχφτθτασ τθσ επόμενθσ γενιάσ. Χτόχοσ
του νζου αυτοφ προτφπου, που εγκρίκθκε από τθν ΕΕ το 1998, είναι να αξιοποιθκεί το
προβάδιςμα τθσ Ευρϊπθσ ςτο χϊρο των κινθτϊν επικοινωνιϊν, για να διαςφαλιςτεί θ
ταχφρρυκμθ επζκταςθ τθσ ευρυηωνικισ κινθτισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο.
Ψον Λοφνιο του 2002, θ Επιτροπι εξζδωςε ανακοίνωςθ με τίτλο «Υροσ τθν πλιρθ ανάπτυξθ
κινθτϊν επικοινωνιϊν τρίτθσ γενιάσ» (EE XXΛ) , ςτθν οποία αναλφονται οι προκλιςεισ που κζτει
θ διαδικαςία ανάπτυξθσ των κινθτϊν υπθρεςιϊν τρίτθσ γενιάσ (3G) και κακορίηονται
κατευκυντιριεσ γραμμζσ δράςθσ προσ υποςτιριξθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ.

1 Universal Mobile Telecommunications System
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Αςφϊλεια και προςταςύα τησ ιδιωτικόσ ζωόσ
Σ ανταγωνιςμόσ από μόνοσ του δεν αρκεί για να εξαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ αποδοχι του
Διαδικτφου. Χρειάηεται επίςθσ να κατοχυρωκεί υψθλό επίπεδο αςφάλειασ και θ προςταςία
τθσ ιδιωτικισ ηωισ. Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΕ ζχει κεςπίςει ζνα ιδιαίτερα ιςχυρό νομικό πλαίςιο:
μια οδθγία με τθν οποία διαςφαλίηεται θ νόμιμθ και αμοιβαία αναγνϊριςθ των θλεκτρονικϊν
υπογραφϊν (EE ΧXIII) (πιςτοποίθςθ τθσ γνθςιότθτασ και κατοχφρωςθ τθσ ακεραιότθτασ), ζναν
κανονιςμό

με

τον

οποίο

απελευκερϊνεται το

ενδοκοινοτικό

εμπόριο

προϊόντων

κρυπτογράφθςθσ (εμπιςτευτικότθτα) και μια οδθγία για τθν προςταςία των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα (EE XXVI).
Επιπλζον, θ ΕΕ ζχει κεςπίςει πρόγραμμα δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ αςφαλζςτερθσ χριςθσ
του Διαδικτφου (EE ΧXIV) τθσ μζςω τθσ καταπολζμθςθσ των παράνομων και επιηιμιων μορφϊν
περιεχομζνου και επιδίδεται ςτον αγϊνα για τθν πάταξθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτον
κυβερνοχϊρο και τθν κατοχφρωςθ τθσ αςφάλειασ των δικτφων (EE ΧXV). Ψον Λοφλιο του 2002,
εκδόκθκε οδθγία για τθν προςταςία των δεδομζνων ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν (EE ΧXVΛ). Χε αυτι προςεγγίηονται οριςμζνα κζματα περιςςότερο ι λιγότερο
ευαίςκθτα, όπωσ θ φφλαξθ των δεδομζνων ςφνδεςθσ από τα κράτθ μζλθ για τθν εξυπθρζτθςθ
τθσ αςτυνομικισ επιτιρθςθσ, θ αποςτολι αυτόκλθτων θλεκτρονικϊν μθνυμάτων, θ χριςθ
«cookies» και θ αναγραφι προςωπικϊν δεδομζνων ςτουσ δθμόςιουσ καταλόγουσ
ςυνδρομθτϊν.
Για να εξαςφαλίςει ςτουσ χριςτεσ τον υψθλότερο βακμό αςφάλειασ, θ ΕΕ αποφάςιςε να
δθμιουργιςει ζναν Ευρωπαϊκό Σργανιςμό για τθν Αςφάλεια Δικτφων και Υλθροφοριϊν (EE
ΧXVΛ) (ENISA), αποςτολι του οποίου είναι θ παροχι ςυμβουλϊν και ο ςυντονιςμόσ των μζτρων
που λαμβάνουν τα κράτθ μζλθ για να κατοχυρϊςουν τθν αςφάλεια των οικείων δικτφων και
ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν. Χτόχοσ είναι να ενιςχυκεί θ ικανότθτα τθσ Ζνωςθσ, των κρατϊν
μελϊν και των επιχειριςεων να αντιμετωπίηουν και να διαχειρίηονται τα προβλιματα που
ςυνδζονται με τθν αςφάλεια των δικτφων και των πλθροφοριϊν. Σ Σργανιςμόσ βρίςκεται ςε
επιχειρθςιακι λειτουργία από τον Πάρτιο του 2004.
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Η νομοθεςύα για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Θ αποδοχι του θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce) από τουσ καταναλωτζσ και τισ
επιχειριςεισ εξαρτάται από τθν κακιζρωςθ, ςε κλίμακα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενόσ πλαιςίου
που να παρζχει ιςχυρζσ νομικζσ εγγυιςεισ για τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ που
διεκπεραιϊνονται θλεκτρονικϊσ, εγγυιςεισ οι οποίεσ κα κατοχυρϊνουν τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Θ προςζγγιςθ που ακολουκεί θ ΕΕ ςυνίςταται ςτθν
εξιςορρόπθςθ, αφενόσ, τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ ρφκμιςθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου (ecommerce) και, αφετζρου, τθσ τάςθσ υπζρμετρθσ κανονιςτικισ ρφκμιςθσ που ενδζχεται να
αποτελζςει φραγμό για τθν ταχφρρυκμθ ανάπτυξθ αυτοφ του νζου κλάδου. Για το λόγο αυτό,
θ ςχετικι νομοκεςία τθσ ΕΕ ζχει λάβει τθ μορφι οδθγιϊν οι οποίεσ εςτιάηονται ςε οριςμζνα
καίρια ηθτιματα όπωσ οι νομικζσ πτυχζσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, θ προςταςία των
δικαιωμάτων του δθμιουργοφ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, θ εξ αποςτάςεωσ εμπορία
χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν κ.λπ. Χυμπλθρωματικά προσ τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ, θ Επιτροπι
ενκαρρφνει τθν αυτορρφκμιςθ των κεμάτων από τθ βιομθχανία, για παράδειγμα με τθν
ζκδοςθ κωδίκων δεοντολογίασ ι με τθν κακιζρωςθ εναλλακτικϊν μθχανιςμϊν επίλυςθσ των
διαφορϊν (ΕΕΔ).
Σο πρόγραμμα «Σεχνολογύεσ τησ Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ» (ΣΚΠ)
Θ τεχνολογικι πρόοδοσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. Είναι
εξαιρετικά ςθμαντικό να εξαςφαλιςτεί ςυντονιςμόσ τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ ςτο χϊρο
των

ΨΞΥ

οφτωσ

ϊςτε

να

κατοχυρωκοφν θ

ςυνεκτικότθτα, θ

ςυνζπεια

και

θ

αποτελεςματικότθτα τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ. Από το 5ο πρόγραμμα πλαίςιο (19992002), όλεσ οι δραςτθριότθτεσ ζρευνασ, τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και επίδειξθσ (ΕΨΑ) που
αφοροφςαν τισ τεχνολογίεσ των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, οι οποίεσ ςτο παρελκόν
παρζμεναν κατακερματιςμζνεσ ςε χωριςτά προγράμματα, εντάχκθκαν ςε ζνα μόνο
πρόγραμμα ΨΞΥ με προχπολογιςμό 3,6 δις. ευρϊ ζωσ το ζτοσ 2002. Ψο πρόγραμμα ΨΞΥ
ςυνδφαηε τισ δραςτθριότθτεσ ΕΨΑ με μζτρα διάδοςθσ. Θ εφαρμογι του βαςιηόταν ςε
πρόγραμμα εργαςίασ το οποίο ενθμερωνόταν ετθςίωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ
προςαρμογι των δράςεων ζρευνασ τθσ ΕΕ ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ αγοράσ.
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Ψο 6ο πρόγραμμα πλαίςιο (2002-2006), το οποίο κεςπίςτθκε τον Λοφνιο του 2002,
περιλαμβάνει και αυτό ζνα ςκζλοσ «Ψεχνολογίεσ τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ» για το οποίο
διατίκεται προχπολογιςμόσ φψουσ 3,625 δις. ευρϊ. Ψο 7ο πρόγραμμα πλαίςιο που ξεκίνθςε το
2007 και κα διαρκζςει μζχρι το 2013 αφιερϊνει ακόμα μεγαλφτερα κονδφλια για το
ςυγκεκριμζνο κζμα.
υνοδευτικϋσ πολιτικϋσ, προγρϊμματα και ειδικϊ μϋτρα
Χυμπλθρωματικά προσ τα όςα αναφζραμε, εφαρμόηεται μια ςειρά πολιτικϊν, προγραμμάτων
και ειδικϊν μζτρων, ςτα ςθμαντικότερα από τα οποία ςυγκαταλζγονται τα εξισ:
 θ πολιτικι ςε κζματα προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ ιδιωτικισ ηωισ, ςτόχοσ τθσ
οποίασ είναι θ παροχι ευνοϊκϊν νομικϊν και τεχνολογικϊν λφςεων για τθν
πιςτοποίθςθ τθσ γνθςιότθτασ, τθν κατοχφρωςθ τθσ ακεραιότθτασ, τθσ
εμπιςτευτικότθτασ, τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, τθν
προάςπιςθ τθσ αςφάλειασ των δικτφων, κ.λπ.·
 θ ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, ςκοπόσ τθσ οποίασ
είναι κατοχυρϊςει τθν ελεφκερθ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε όλθ τθν ΕΕ, αλλά
και να παράςχει ςτουσ ιδιϊτεσ και ςτισ επιχειριςεισ τισ νομικζσ εγγυιςεισ που
χρειάηονται ϊςτε να επενδφςουν ςτο θλεκτρονικό εμπόριο·
 το πρόγραμμα για το θλεκτρονικό περιεχόμενο *eContent+, με το οποίο υποςτθρίηεται
θ ανάπτυξθ ευρωπαϊκοφ πολυμεςικοφ περιεχομζνου για το Διαδίκτυο το οποίο να
αξιοποιεί τθν ευρωπαϊκι πολιτιςμικι και γλωςςικι πολυμορφία·
 το ςχζδιο δράςθσ για τθν θλεκτρονικι μάκθςθ *eLearning+, με το οποίο ςυντονίηονται
οι κοινοτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ ςτθν ψθφιακι εποχι.

Ι.3.2. Η περύπτωςη τησ Ελλϊδασ
Θ χϊρα μασ κακυςτζρθςε αρκετά να «πάρει μπροσ» ςτθν εκπόνθςθ πολιτικισ για τισ νζεσ
τεχνολογίεσ αλλά τθν περίοδο 1999-2004 ζγιναν ταχεία βιματα. Βζβαια θ Ελλάδα δεν
αποτελεί τθν πιο χαρακτθριςτικι περίπτωςθ ευρωπαϊκοφ κράτουσ και αυτό για μία ςειρά
λόγων. Σ κυριότεροσ είναι ότι το κράτοσ παραμζνει ο μεγαλφτεροσ πελάτθσ και ταυτόχρονα ο
μεγαλφτεροσ βιομιχανοσ. Ζτςι λοιπόν, ο ιδιωτικόσ τομζασ δεν υπάρχει παρά μόνο μζςα από
τισ ςυμβάςεισ με το δθμόςιο. Επίςθσ, το Β’ αλλά κυρίωσ το Γ’ Ξοινοτικό Υλαίςιο Χτιριξθσ ιταν
κακοριςτικά για τθν ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν Ελλάδα γιατί επζτρεψε ςτο κράτοσ
να εκςυγχρονιςτεί με τθ βοικεια των κοινοτικϊν κονδυλίων.
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Ψο πρϊτο κείμενο ςτρατθγικοφ πολιτικοφ αλλά και αναπτυξιακοφ χαρακτιρα παρουςιάςτθκε
το χειμϊνα του 1995. από τον τότε Ωπουργό Βιομθχανίασ και μετζπειτα πρωκυπουργό, Ξϊςτα
Χθµίτθ, με τίτλο θ «Ελλθνικι τρατθγικι ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ: Εργαλείο για τθν
Απαςχόλθςθ, τθν Ανάπτυξθ και τθν Ποιότθτα Ηωισ».
Χτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ξυβερνθτικισ Επιτροπισ, όπου και παρουςιάςτθκε ςτισ 22-2-1995 ο
πρωκυπουργόσ Ανδρζασ Υαπανδρζου, αφοφ επιςιμανε ότι για πρϊτθ φορά τθν απαςχόλθςε
το κζμα τθσ «Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ», ςθμείωςε ότι «το μεγάλο κφμα που ζρχεται, κα
αλλάξει τθ ηωι μασ». Σ υπουργόσ Βιομθχανίασ Ξ. Χθμίτθσ, μετά τθ ςυνεδρίαςθ, με δθλϊςεισ
του αναφζρκθκε ςτισ τρεισ εξελίξεισ, που όπωσ είπε παρατθροφνται: Χτθν κρίςθ των
παραδοςιακϊν βιομθχανιϊν. Χτθν κατάργθςθ των ςυνόρων και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των
προϊόντων. Ξαι ςτθν ψθφιακι επανάςταςθ, μαηί με τισ νζεσ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ.
«Απζναντι ςε αυτζσ τισ εξελίξεισ και προκλιςεισ, είπε, πρζπει να δϊςουμε μια απάντθςθ. Ξαι θ
εξζλιξθ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ανεργίασ, γιατί πολλζσ παραδοςιακζσ εργαςίεσ δεν απαιτοφν πια
τθ ςυνεργαςία του ανκρϊπου, αλλά γίνονται από μθχανζσ, κα γίνονται από πλθροφοριακά
ςυςτιματα. Θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ αλλάηει τισ μεκόδουσ πλθροφόρθςθσ, τουσ τρόπουσ
ηωισ μασ, τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Δθμιουργεί ζνα τελείωσ διαφορετικό περιβάλλον.
Βριςκόμαςτε ςε μια εποχι, θ οποία είναι ανάλογθ τθσ εποχισ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ.
Τπωσ θ ατμομθχανι άλλαξε τον κόςμο, τϊρα οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κα αλλάξουν τον
κόςμο. Δεν ξζρουμε ςε ποια κατεφκυνςθ». (Φιηοςπάςτθσ, 1995)
Ψο κείμενο ζκετε τζςςερα ορόςθμα-ςτόχουσ:
 Ρα περιορίςουμε το χάςμα ανάμεςα ς’ εμάσ και τουσ ευρωπαίουσ εταίρουσ µασ ςτθ
χριςθ ανεπτυγμζνθσ υποδομισ τθσ πλθροφορίασ ςτα επόμενα 10 χρόνια.
 Χθμαντικό τμιμα των ελλθνικϊν επιχειριςεων να ζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ
πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ που ςυνδζονται µε τθν υποδομι τθσ πλθροφορίασ ςε 15
χρόνια
 Τλο και περιςςότερεσ οικογενειακζσ μονάδεσ να ζχουν τθ δυνατότθτα εφκολθσ
πρόςβαςθσ ςτθν υποδοµι τθσ πλθροφορίασ μζςα ςε 15 χρόνια
 Ψο μεγαλφτερο τμιμα των ςυναλλαγϊν µε το δθµόςιο να μπορεί να γίνει θλεκτρονικά
ςε 15 χρόνια.
Για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων, το κείµενο πρότεινε ςειρά δράςεων, όπωσ θ ανάπτυξθ
εκνικοφ κορµοφ υποδοµισ, θ δθµιουργία «Ξυψελϊν Υλθροφόρθςθσ» για εφκολθ πρόςβαςθ
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ςτα δίκτυα κάκε πολίτθ, δθµιουργία ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθ διαςφάλιςθ ςυνταγµατικϊν
εγγυιςεων, θ ςυγκρότθςθ µόνιµθσ κοινοβουλευτικισ επιτροπισ για τθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ, θ ανάπτυξθ δικτφου πλθροφοριϊν για τισ επιχειριςεισ, το άνοιγµα του
δθµοςίου ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ για ςυναλλαγζσ µε το κοινό, και πιλοτικζσ
εφαρµογζσ κοινωνικισ ωφζλειασ.
Υολλζσ από αυτζσ τισ δράςεισ δρομολογικθκαν ι πραγµατοποιικθκαν, και άλλεσ
επανεξετάςτθκαν για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςτόχων ςτο πλαίςιο νζων δεδοµζνων
ςτισ τεχνολογίεσ και κεςµικϊν µεταρρυκµίςεων.
Ξατόπιν ακολοφκθςαν και άλλα κείµενα που περιγράφουν δράςεισ προσ τθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ, όπωσ αυτά του «Forum Επικοινωνιϊν» που ιδρφκθκε υπό τθν αιγίδα του
Ωπουργείου Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν.
Σρόςθμο για τθν ελλθνικι πολιτικι αποτζλεςε το κείµενο «Θ Ελλάδα ςτθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ: Χτρατθγικι και ∆ράςεισ» (Υαπακωνςταντίνου 1999). Ψο περιεχόμενο ετοίμαςε ο
ςθμερινόσ υπουργόσ οικονομίασ Γιϊργοσ Υαπακωνςταντίνου, ςφμβουλοσ του τότε
πρωκυπουργοφ Ξϊςτα. Χθµίτθ (και μετζπειτα ειδικόσ γραμματζασ για τθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ του υπουργείου Εκνικισ Σικονομίασ), και παρουςιάςτθκε ςτθν αρχικι του
µορφι ςτο Ωπουργικό Χυµβοφλιο το 1999. Χτθ ςυνζχεια δθµοςιοποιικθκε ςτο ∆ιαδίκτυο1.
Αργότερα επικαιροποιικθκε λαµβάνοντασ υπόψθ εξελίξεισ και δράςεισ κατά τθ διάρκεια του
2000 και 2001
Ψο κείμενο αυτό, με τισ διάφορεσ επικαιροποιιςεισ του, παραμζνει μζχρι και το 2005, ωσ
κεντρικό πολιτικό κείμενο. Υαρά τισ όποιεσ αδυναμίεσ του εκ των οποίων θ κυριότερθ ιταν θ
κακυςτζρθςθ διαμόρφωςθσ κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου, αδυναμία τθν οποία επιςιμανε
ςτθν αντί-μελζτθ που δθμοςίευςε τον Απρίλιο του 1999 ο Ευρωβουλευτισ τθσ ΡΔ (και
μετζπειτα Ωπουργόσ Πεταφορϊν 2007-2009 και Ανάπτυξθσ 1/2009-10/2009), Ξωςτισ
Χατηθδάκθσ (Χατηθδάκθσ 1999),2 και παρά το γεγονόσ ότι εμπνζεται κατά μεγάλο μζροσ από

1 Χτο www.primeminister.gr και ςτο http://www.infosoc.gr.
2 Ο Κ. Υαηδεδάθεο επέκελε ζε αθφκα κεγαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε απνξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

[90]

τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι, αποτελεί πραγματικι επανάςταςθ για τα ελλθνικά δεδομζνα. Θ
ιςότιµθ ςυµµετοχι τθσ Ελλάδασ ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ αποτελεί κφρια κυβερνθτικι
επιλογι. «ε µια ςτιγµι όπου άλλεσ χϊρεσ κινοφνται µε ταχφτατουσ ρυκµοφσ, θ ζλλειψθ
ςυνολικισ ςτρατθγικισ και θ κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςι τθσ κα µασ καταδικάςει ςτο
περικϊριο του Ευρωπαϊκοφ και παγκόςµιου γίγνεςκαι», αναφζρεται.
Βαςικόσ µοχλόσ υλοποίθςθσ των δράςεων για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα
αποτελεί το Γ’ Ξοινοτικό Υλαίςιο Χτιριξθσ. Χτο πλαίςιο αυτό, το κείµενο «Θ Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Χτρατθγικι και ∆ράςεισ» αποτελεί τθ βάςθ για τθν πρόταςθ που
αφορά ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ ςτο Χχζδιο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 2000-2006 και
ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραµµα «Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ» του Γ’ ΞΥΧ το οποίο ενζκρινε θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Απρίλιο του 2000.
Σι κφριοι πολιτικοί ςτόχοι που ζκετε το κείμενο είναι:
 Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ (εκςυγχρονιςµόσ τθσ
λειτουργίασ του κράτουσ, µεγαλφτερθ διαφάνεια).
 Ξαλφτερθ ποιότθτα ηωισ (εφαρµογζσ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ ςτθν
υγεία και τθν πρόνοια, το περιβάλλον και τισ µεταφορζσ).
 Εκπαιδευτικό ςφςτθµα και ζρευνα προςαρµοςµζνα ςτθν ψθφιακι εποχι (εκπαίδευςθ
µε νζεσ τεχνολογίεσ, δικτφωςθ ςχολείων και Υανεπιςτθµίων). ∆υναµικι οικονοµικι
ανάπτυξθ (δθµιουργία νζων επιχειριςεων, ανάδυςθ νζων κλάδων, αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ).
 Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ (νζεσ κζςεισ εργαςίασ, βελτίωςθ και προςαρµογι των
δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναµικοφ ςτισ νζεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ,
ανάπτυξθ νζων µορφϊν εργαςίασ όπωσ θ τθλε-εργαςία).
 Ανάδειξθ του ελλθνικοφ πολιτιςµοφ µε νζα µζςα (τεκµθρίωςθ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονοµιάσ, προςταςία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, επαφι µε τθν οµογζνεια).
 Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτα µζςα µαηικισ επικοινωνίασ (κατάλλθλο κανονιςτικό
πλαίςιο, διαςφάλιςθ πολυφωνίασ και ελεφκερθσ ζκφραςθσ).
 Λςότιµθ ςυµµετοχι των περιφερειϊν ςτον παγκόςµιο χϊρο (αποκζντρωςθ, ενκάρρυνςθ
πρωτοβουλιϊν ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).
 Ανάπτυξθ τθσ εκνικισ υποδοµισ επικοινωνιϊν (πρωτοβουλίεσ αναπτυξιακοφ
χαρακτιρα, απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιϊν, κακολικι υπθρεςία).
 Υροςταςία των δικαιωµάτων του πολίτθ και του καταναλωτι, διαφφλαξθ ςυνκθκϊν
ανταγωνιςµοφ, δθµοκρατικόσ ζλεγχοσ ςτθν ψθφιακι εποχι.
Για τθν υλοποίθςθ των επιµζρουσ δράςεων, προβλζπονταν παρεµβάςεισ ςε πολλά επίπεδα:
οργανωτικζσ, ρυκµιςτικζσ, και παρεµβάςεισ για επιτελικό ςχεδιαςµό και παρακολοφκθςθ.
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∆εδοµζνου ότι µεςοπρόκεςµα θ χρθµατοδότθςθ δράςεων προβλζπεται να γίνει ςτο πλαίςιο
Ξοινοτικϊν Υλαιςίων Χτιριξθσ, κακοριςτικι ιταν θ δθµιουργία του κατάλλθλου µθχανιςµοφ
ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ. Ψζλοσ για τθ βελτίωςθ τθσ γνωςτικισ βάςθσ για τθ λιψθ
αποφάςεων προβλεπόταν θ δθµιουργία Υαρατθρθτθρίου για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ.
Ι.3.2.1. υντονιςµόσ του κυβερνθτικοφ ζργου και δθµόςιοσ διάλογοσ
Για τον καλφτερο ςυντονιςµό του κυβερνθτικοφ ζργου ςτον τοµζα τθσ Ξοινωνίασ τθσ
Υλθροφορίασ, το Δεκζμβριο του 2000 (ΦΕΞ 1502/ 8.12.2000), ςυςτινεται θ Ειδικι Γραμματεία
για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ ςτο Ωπουργείο Σικονοµίασ και Σικονοµικϊν. Ψθ κζςθ του
Ειδικοφ Γραμματζα αναλαμβάνει ο ςυντάκτθσ του κειμζνου, Γιϊργοσ Υαπακωνςταντίνου, ο
οποίοσ παραμζνει μζχρι το 2003. Αναγκάηεται να παραιτθκεί για να ςυμμορφωκεί με τθν
επικυμία του πρωκυπουργοφ να μθν καταλαμβάνουν δθμόςιεσ κζςει οι υποψιφιοι βουλευτζσ
ςτισ επερχόμενεσ εκνικζσ εκλογζσ του 2004. Ειδικόσ Γραμματζασ αναλαμβάνει ο Γιάννθσ
Ξαλογιρου, κακθγθτισ ςτο Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο. Πετά τισ εκλογζσ του 2004, τθ κζςθ
αυτι παίρνει ο κακθγθτισ Βαςίλθσ Αςθμακόπουλοσ.
Θ Ειδικι Γραμματεία λειτουργεί ςε δφο κατευκφνςεισ: θ βαςικι κατεφκυνςθ και θ κφρια
αποςτολι τθσ είναι θ διαχείριςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ» του Γ’ ΞΥΧ. Θ δεφτερθ κατεφκυνςθ είναι θ παραγωγι πολιτικισ για τθ νζα
οικονομία ςυμβάλλοντασ ςτθ διαµόρφωςθ πολιτικϊν πρωτοβουλιϊν και τθν παρακολοφκθςθ
τθσ υλοποίθςισ τουσ ςε αυτιν τθ κατεφκυνςθ. Βαςικόσ µοχλόσ υλοποίθςθσ των κυβερνθτικϊν
ςτόχων είναι το Επιχειρθςιακό Υρόγραµµα «Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ» (ΕΥ ΞτΥ). Χτο ΕΥΞτΥ
ςυµµετζχουν όλα τα Ωπουργεία ενϊ τθ ςυνολικι ευκφνθ ζχουν το Ωπουργείο Σικονοµίασ και
Σικονοµικϊν και το Ωπουργείο Εςωτερικϊν, ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ Για τθν
διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ του ΕΥ ΞτΥ ζχουν ςυςτάκθκαν:
 Θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ, που αποτελείται από εκπροςϊπουσ των εµπλεκοµζνων
υπουργείων και οργανιςµϊν κακϊσ και των κοινωνικϊν εταίρων.
 Θ ∆ιαχειριςτικι Αρχι του ΕΥΞτΥ ςτθν Ειδικι Γραµµατεία για τθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ του Ωπουργείου Σικονοµίασ και Σικονοµικϊν, µε αρµοδιότθτεσ τθν
ζνταξθ ζργων ςτο ΕΥ, τθν παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ εκτζλεςισ τουσ, και τθν
αξιολόγθςθ των αποτελεςµάτων.
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 Θ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ Α.Ε., υπό τθν εποπτεία του Ωπουργείου Εςωτερικϊν,
∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, για τθ ςτιριξθ -- µε αξιοποίθςθ εξωτερικϊν
ςυµβοφλων -- των φορζων υλοποίθςθσ κατά τθ διαδικαςία προγραµµατιςµοφ και
υλοποίθςθσ των δράςεων και ςτθν παραγωγικι λειτουργία των ζργων Υροβλζπεται,
επίςθσ, θ ςφςταςθ του Υαρατθρθτθρίου για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, για
ςυςτθµατικι ζρευνα και τακτικι απογραφι, ανάλυςθ και παρουςίαςθ των εξελίξεων
για τθν ΞτΥ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, τθ µεταφορά τεχνογνωςίασ αιχµισ, τθ διάδοςθ
βζλτιςτων µεκόδων και πρακτικϊν και εκπαιδευτικϊν εργαλείων.
Ι.3.2.2. Ψθφιακι τρατθγικι 2006-2013
Ψο ςθμερινό κείμενο βάςθσ «Ψθφιακι Χτρατθγικι 2006-2013» (ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ
2005) αποςκοπεί ςτθν πραγματοποίθςθ ενόσ «ψθφιακοφ άλματοσ» ςτθν παραγωγικότθτα και
τθν ποιότθτα ηωισ, αναδεικνφοντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν κακϊσ και
τισ νζεσ δεξιότθτεσ ωσ βαςικι ςτρατθγικι κατεφκυνςθ τθσ χϊρασ για τθν επόμενθ περίοδο.

χιμα 1 κοπόσ, Κατευκφνςεισ και τόχοι τθσ Ψθφιακισ τρατθγικισ (2006-2013)

Ζχοντασ κζςει τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, θ Επιτροπι Υλθροφορικισ θ οποία αποτελεί το
ανϊτατο κεςμοκετθμζνο όργανο για τθν κατάρτιςθ τθσ ςτρατθγικισ και τθν ανάπτυξθ τθσ
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Υλθροφορικισ, ακολοφκθςε τζςςερα βιματα προκειμζνου να χαράξει τθν ψθφιακι πορεία
τθσ χϊρασ για τθν περίοδο 2006-2013.
Βιμα 1ο: Διάγνωςθ - εντοπιςμόσ τθσ ρίηασ των προβλθμάτων που δυςχεραίνουν τθ διάδοςθ
των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθ χϊρα.
Βιμα 2ο: Ανάλυςθ των διεκνϊν πολιτικϊν που αφοροφν ςτθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ και
ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Εντοπιςμόσ των καλϊν παραδειγμάτων αλλά και των αποτυχιϊν άλλων
χωρϊν.
Βιμα 3ο: Πελζτθ των διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ Ξοινωνίασ τθσ
Υλθροφορίασ (πολιτικι τθσ Ε.Ε. i2010, εξελίξεισ WSIS κλπ.)
Βιμα 4ο: Διαμόρφωςθ των βαςικϊν κατευκφνςεων τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ για τθν
περίοδο ζωσ το 2013, ςυνεκτιμϊντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και
κοινωνίασ.
Θ ψθφιακι ςτρατθγικι 2006-2013 αντικακιςτά τθ «Οευκι Βίβλο» για τθν Ξοινωνία τθσ
Υλθροφορίασ και ενιςχφει το ρόλο του υφιςτάμενου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
«Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ», διορκϊνοντασ τισ ςτοχεφςεισ του. Υαράλλθλα, θ νζα ψθφιακι
ςτρατθγικι απαντά ςτισ προκλιςεισ τθσ Δ' Υρογραμματικισ Υεριόδου (2007-2013) και είναι
ςυμβατι με τθν νζα ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ «i2010» και το
ςχζδιο δράςθσ «Jobs & Growth» που καταρτίςκθκαν κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2005.
Ι.3.2.3. e-Business Forum
Αξίηει ςε αυτό το ςθμείο να κάνουμε μια ιδιαίτερθ αναφορά ςτο e-Business Forum για τθ
ςυνειςφορά του τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και πρακτικό επίπεδο ςτθν εδραίωςθ τθσ Ξοινωνία
τθσ Υλθροφορίασ ςτθ χϊρα μασ. Tο ebusiness forum (µια πρωτοβουλία τθσ Γ.Γ. Βιοµθχανίασ
του Ωπ. Ανάπτυξθσ που υλοποιείται από το Εκνικό ∆ίκτυο Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ) είναι ζνασ
διαρκισ µθχανιςµόσ διαβοφλευςθσ τθσ Υολιτείασ µε τον επιχειρθµατικό και ακαδθµαϊκό
κόςµο κακϊσ και τουσ κοινωνικοφσ και επαγγελµατικοφσ φορείσ για τθν παραγωγι κζςεων και
προτάςεων προσ όλα τα εµπλεκόµενα µζρθ ςχετικά µε τθν ανταγωνιςτικότθτα των
[94]

επιχειριςεων ςτθ νζα ψθφιακι οικονοµία και τθν θλεκτρονικι επιχειρθµατικότθτα. Χτο
φόρουμ κατατίκενται απόψεισ, ανταλλάςςονται ιδζεσ και εµπειρίεσ, ενκαρρφνεται θ
µεταφορά τθσ γνϊςθσ γφρω από τθν πορεία τθσ ψθφιακισ οικονοµίασ. Ψα µζλθ του και οι
Σµάδεσ Εργαςίασ ςτισ οποίεσ αυτά ςυµµετζχουν εντοπίηουν τα υφιςτάµενα προβλιµατα
ςχετικά µε τθν επιτάχυνςθ διείςδυςθσ τεχνολογιϊν τθσ ψθφιακισ οικονοµίασ ςτθν Ελλάδα και
προτείνουν ςτθν Υολιτεία και τουσ άλλουσ εµπλεκόµενουσ µζτρα και δράςεισ που εάν
υιοκετθκοφν κα οδθγιςουν ςτθν επιτυχία του θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςτθν Ελλάδα. Αρκετά
γνωςτι όµωσ ζχει γίνει θ δράςθ του ςτθν επιχειρθµατικι κοινότθτα τθσ χϊρασ και ςτο ευρφ
κοινό, κακϊσ αυξάνεται και θ επιςκεψιµότθτα τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ1.
Ι.3.2.4. Αργά βιματα προσ το μζλλον
Θ αρχικι ςυνολικι πολιτικι είχε νόθμα και ςυνοχι και προςπάκθςε να βαςιςτεί ςε
ςυγκεκριμζνεσ δομζσ. Δυςτυχϊσ όμωσ, θ ςχετικά αργι –αρχικά- απορρόφθςθ των κονδυλίων
του Γ’ ΞΥΧ μεταλλάχκθκε ςε ελάχιςτθ απορρόφθςθ τα επόμενα χρόνια. Ζτςι το Πάρτιο του
2006 θ απορρόφθςθ μόλισ που ξεπερνοφςε το 33%.
Αξίηει πάντωσ να μελετιςουμε καλφτερα τθν ελλθνικι πολιτικι μζςα από δφο παραδείγματα,
πάντα με αναφορζσ ςτα ευρωπαϊκά δρϊμενα: τισ τθλεπικοινωνίεσ, τον πυλϊνα τθσ Ξοινωνίασ
τθσ Υλθροφορίασ και το Οογιςμικό Ανοιχτοφ Ξϊδικα.
Περύπτωςη Α: Σηλεπικοινωνιακϋσ υποδοµϋσ και δύκτυα
Θ ελλθνικι κζςθ δεν διαφζρει από τθν ευρωπαϊκι και κζτει πρϊτο ςτόχο τθν απελευκζρωςθ
τθσ αγοράσ. Θ μόνθ διαφορά είναι θ εξαίρεςθ που πζτυχε ϊςτε να μπορζςει να κάνει τον
εκνικό οργανιςμό τθλεπικοινωνιϊν (ΣΨΕ) ανταγωνιςτικό. Ζτςι κζρδιςε χρονικό περικϊριο
μζχρι το 2004. Χυνολικά οι ςτόχοι είναι:
 Σλοκλιρωςθ τθσ απελευκζρωςθσ των τθλεπικοινωνιϊν και τθσ εναρµόνιςθσ του
κεςµικοφ πλαιςίου µε το αντίςτοιχο Ξοινοτικό, και οργάνωςθ του
ραδιοεπικοινωνιακοφ χϊρου.

1 www.ebusinessforum.gr
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 Υαροχι κακολικισ υπθρεςίασ και προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ νζων ολοκλθρωµζνων
υπθρεςιϊν.
 Υεραιτζρω ανάπτυξθ των τθλεπικοινωνιακϊν υποδοµϊν µε ζµφαςθ ςτισ υποδοµζσ που
επιτρζπουν παροχι υπθρεςιϊν ευρείασ ηϊνθσ, ιδιαίτερα ςτισ αποµακρυςµζνεσ και
νθςιωτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ,
 Ανάπτυξθ εκνικϊν δικτφων και διαςυνδζςεων µε αντίςτοιχα διεκνι.
 Είναι επίςθσ ενδιαφζρον να παρακζςουμε τισ τάςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ υποδοµισ
όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτο κείμενο ςτρατθγικισ:
 Υλιρθσ και κακολικι επικράτθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν.
 ∆θµιουργία ςυςτθµάτων υψθλισ νοθµοςφνθσ µε κατάλλθλο λογιςµικό.
 ∆εςπόηουςα κζςθ των ευρωπαϊκϊν προτφπων ςτθν παγκόςµια αγορά των κινθτϊν
επικοινωνιϊν.
 Χθµαντικι ανάπτυξθ τερµατικϊν δορυφορικϊν ςυςτθµάτων (κινθτζσ δορυφορικζσ
επικοινωνίεσ και δορυφορικι τθλεόραςθ).
 ∆υναµικι είςοδοσ του Μντερνετ (διαδίκτυο) ωσ κυρίαρχου τρόπου µετάδοςθσ
πλθροφοριϊν και ωσ κοινοφ υποςτρϊµατοσ επικοινωνίασ ςτθν κοινωνία µασ.
 Αναγνϊριςθ των κρυπτογραφικϊν ςυςτθµάτων, µθχανιςµϊν και ψθφιακϊν
υπογραφϊν ωσ ουςιαςτικϊν εργαλείων για τθν αςφάλεια τθσ πλθροφοριακισ και
επικοινωνιακισ υποδοµισ (και του Μντερνετ). Ξακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ
µε ςκοπό τθν διευκόλυνςθ των ςυναλλαγϊν µζςω του ∆ιαδικτφου, ςε εφαρµογι τθσ
νοµοκεςίασ τθσ ΕΕ και του Υ.∆. 150.2001
 Αυξθµζνεσ απαιτιςεισ για ευρυηωνικζσ εφαρµογζσ και ανάπτυξθ δικτφων. Χθµαντικζσ
εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ τθλεόραςθσ και ςτισ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ και διανοµισ
περιεχοµζνου.
 Χθµαντικζσ αλλαγζσ και εξελίξεισ ςτον τοµζα τθσ αγοράσ υπθρεςιϊν µε νζουσ ρόλουσ
για τουσ παροχείσ υπθρεςιϊν.
 ∆θµιουργία πακζτων που ςυνδυάηουν ψυχαγωγία, κινθτι και ςτακερι τθλεφωνία από
διαφορετικοφσ προµθκευτζσ.
υνϋπειεσ τησ απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ τηλεπικοινωνιακών υπηρεςιών
Χφµφωνα µε εκτιµιςεισ αναλυτϊν αλλά και µε βάςθ τθν διεκνι και (κυρίωσ) τθν Ευρωπαϊκι
εµπειρία, θ πλιρθσ απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα
αναµζνεται να ζχει τισ παρακάτω επιπτϊςεισ:
 Διεφρυνςθ του πακζτου των υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ και καταναλωτζσ και
ιδιαίτερα των ολοκλθρωµζνων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν.
 Πείωςθ των τιµολογίων των τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν µε παράλλθλθ αφξθςθ τθσ
ποιότθτάσ τουσ µζςω τθσ λειτουργίασ του ανταγωνιςµοφ.
 Οειτουργία τθσ αγοράσ τθλεπικοινωνιϊν ωσ µοχλοφ ανάπτυξθσ ςε πολλοφσ άλλουσ
τοµείσ τθσ οικονοµίασ αλλά και τθσ κοινωνίασ γενικότερα µε αφξθςθ των επενδφςεων,
τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ.
 Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τοµζα των τθλεπικοινωνιϊν και τθσ πλθροφορικισ.
[96]

 Αφξθςθ των επιλογϊν των χρθςτϊν ςε ότι αφορά ςτο περιεχόµενο και τα
χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν κακϊσ και τον πάροχο τθσ υπθρεςίασ ι του πακζτου
υπθρεςιϊν.
 Είςοδο νζων τθλεπικοινωνιακϊν φορζων ςτθν αγορά και εν γζνει νζων παρόχων
υπθρεςιϊν προςτικζµενθσ αξίασ µε παράλλθλα αφξθςθ των επενδφςεων και ειςροι
ξζνων κεφαλαίων.
 Αφξθςθ του ρυκµοφ απορρόφθςθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
τθλεπικοινωνιϊν.
 Αλλαγι τθσ διάρκρωςθσ τθσ αγοράσ των τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και εν γζνει τθσ
αγοράσ πλθροφορικισ λόγω του νζου επιχειρθµατικοφ µοντζλου δράςθσ που κα
προκφψει µζςω ποικίλων εκνικϊν ι/και υπερεκνικϊν ςυµµαχιϊν µεταξφ
τθλεπικοινωνιακϊν εταιρειϊν και εταιρειϊν ι οµίλων άλλων κλάδων αλλά και από τθν
ενδεχόµενθ άρςθ του παραδοςιακοφ διαχωριςµοφ ανάµεςα ςε εταιρείεσ-παραγωγοφσ
τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ και οργανιςµοφσ παροχισ υπθρεςιϊν.
Υαρ’ όλο που είναι πολφ νωρίσ για να ελεγχκεί θ αλικεια των αναλφςεων αυτϊν, τα μζχρι
ςτιγμισ ςθμάδια δεν είναι ενκαρρυντικά. Τπωσ και ςε άλλουσ τομείσ, ο ανταγωνιςμόσ δεν
καταφζρνει να λειτουργιςει υπζρ του καταναλωτι. Ενδεικτικά αναφζρουμε το γεγονόσ ότι θ
τιμι των ςυνδζςεων ADSL παρ’ όλο που παρουςιάηει μικρι διακφμανςθ από πάροχο ςε
πάροχο, είναι ςτακερι ςτο ίδιο περίπου επίπεδο για όλουσ. Θ τιμολογιακι πολιτικι
κακορίηεται ςτθν ουςία από τον ΣΨΕ και οι υπόλοιποι πάροχοι φροντίηουν να είναι λίγο
χαμθλότερα από αυτόν. Είναι πικανόν θ αιτία να είναι θ ζλλειψθ πραγματικοφ ανταγωνιςτι
μια που όλοι οι ιδιϊτεσ πάροχοι απζφυγαν να καταςκευάςουν δικά τουσ δίκτυα και
μιςκϊνουν εκείνα του ΣΨΕ. Από το 2006 και μετά γίνονται οι πρϊτεσ προςπάκειεσ καταςκευισ
δικτφων κι αυτζσ μόνο για τθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ. Ακόμα και τα υπόλοιπα μεγάλα
αςτικά κζντρα είναι αςφμφορα για τουσ καταναλωτζσ. Ζτςι θ χϊρα αποκτά πρόςβαςθ ςτισ
ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ μόνο μζςω του ΣΨΕ και ακολουκοφν οι υπόλοιποι πάροχοι με
μίςκωςθ. Χαρακτθριςτικά μιλϊντασ με ςτζλεχοσ του τεχνικοφ τμιματοσ μεγάλθσ εταιρείασ,
τθν άνοιξθ του 2007 μασ διλωςε ότι υπάρχουν ιδιόκτθτα δίκτυα και ςε μεγάλα αςτικά κζντρα
«αλλά μόνο για εταιρικοφσ πελάτεσ, αλλιϊσ δε ςυμφζρει»1.
Αντίκετα με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (όπωσ για παράδειγμα θ British Telecom ςτθ Βρετανία),
οι υπθρεςίεσ του ΣΨΕ παραμζνουν ιδιαίτερα ακριβζσ ςτθ χϊρα μασ γιατί δεν υπάρχει
πραγματικόσ ανταγωνιςμόσ. Σ ΣΨΕ «ποντάρει» ςτθν αξιοπιςτία του δικτφου του και ςτθ

1 Υροςωπικι ςυνζντευξθ με ςτζλεχοσ τθσ Vivodi
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μοναδικι του κζςθ ςτθν αγορά ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και μπορεί με αυτόν τον τρόπο
να κρατά ψθλά τα τιμολόγια.
Ψα δε παράπονα των καταναλωτϊν είναι βουνό1, ςε ςθμείο που θ ΕΕΨΨ (Εκνικι Επιτροπι
Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψαχυδρομείων) ζχει αναγκαςτεί να παρζμβει πολλζσ φορζσ. Ξεραςάκι
ςτθν τοφρτα: κάποιοι πάροχοι λόγω αδυναμίασ εξυπθρζτθςισ των χρεϊν τουσ προσ τον ΣΨΕ,
άφθςαν τουσ ςυνδρομθτζσ τουσ χωρίσ τθλζφωνο και ςφνδεςθ ςτο Μντερνετ, από τθ μία ςτιγμι
ςτθν άλλθ.
Περύπτωςη Β: Η χρόςη του ανοιχτού λογιςµικού ςτη ∆ηµόςια ∆ιούκηςη
Ανοιχτό λογιςµικό2 είναι το µοντζλο ανάπτυξθσ λογιςµικοφ όπου ο πθγαίοσ κϊδικασ είναι
διακζςιµοσ ςε όποιον ενδιαφζρεται για αυτόν. Σι όροι διανοµισ του λογιςµικοφ αυτοφ πρζπει
να πλθροφν ςυγκεκριµζνα κριτιρια, τα βαςικότερα από τα οποία είναι θ ελεφκερθ χριςθ,
αντιγραφι, αναδιανοµι και βελτίωςι του ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ατόµου ι του
ςυνόλου που τον µεταβάλλει. Περικά από τα πλεονεκτιµατα λογιςµικοφ ανοιχτοφ κϊδικα
είναι θ οικονοµικι µείωςθ ςχετικϊν προγραµµάτων και εφαρµογϊν, θ δυνατότθτα παροχισ
αυξθµζνθσ ςυµβατότθτασ, αςφάλειασ και απόδοςθσ ελζγχου ςτθν δθµόςια διοίκθςθ. Χτα
µειονεκτιµατα του λογιςµικοφ ανοιχτοφ κϊδικα είναι, ςε ςυγκεκριµζνεσ περιπτϊςεισ, θ ίδια θ
ανοιχτι φιλοςοφία του, θ δφςκολθ παροχι, µζχρι τϊρα, ολοκλθρωµζνθσ υποςτιριξθσ και το
γεγονόσ ότι δεν ζχει κακιερωκεί ςε διεκνζσ επίπεδο παρά ςε ςυγκεκριµζνεσ πρωτοβουλίεσ. Θ
προϊκθςθ του ανοιχτοφ λογιςµικοφ αποτελεί µια από τισ δεςµεφςεισ του eEurope για τθν
ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ κυβζρνθςθσ ενϊ πολλζσ χϊρεσ (Γερµανία, Γαλλία, Βζλγιο κτλ)
ζχουν ξεκινιςει τθν πιλοτικι προςαρµογι βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ ςε
λογιςµικό ανοιχτοφ κϊδικα.
Χτθν Ελλάδα θ χριςθ του Ανοιχτοφ Οογιςμικοφ ακολουκεί δικό τθσ, διαφορετικό δρόμο. Ι
μάλλον καλφτερα, κα ζπρεπε να ποφμε θ μθ χριςθ.

1 Ενδεικτικά παρακζτουμε ςτο παράρτθμα ΛΛ, προςωπικι εμπειρία, θ οποία δεν είναι μοναδικι, τουλάχιςτον για
εκείνθ τθν περίοδο.
2 Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο www.opensource.org
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Ψο πρϊτο επειςόδιο παίχτθκε το 2004, όταν το Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αποκζντρωςθσ και δια χείρασ του τότε υπουργοφ, Ξϊςτα Χκανδαλίδθ, αγνοϊντασ (;) τισ
ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ υπζγραψε ςυμφωνία για ςυμμετοχι τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςτο
διεκνζσ Υρόγραμμα Ξυβερνθτικισ Αςφάλειασ (Government Security Program) τθσ Microsoft.
Χτθν ανακοίνωςθ που ςυνοδεφει τθν υπογραφι αναφζρεται ότι «μεταξφ των κρατϊν και
φορζων που πρϊτοι υιοκζτθςαν το πρόγραμμα ιταν θ Βρετανία, το ΡΑΨΣ και θ Φωςία, ενϊ
ακολοφκθςαν θ Αυςτρία, θ Φιλανδία, θ Ρορβθγία, θ Ψαϊβάν, θ Αυςτραλία κα». Ακόμα
χειρότερα, ο υπουργόσ διλωςε ότι «θ ςυμμετοχι τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο
πρόγραμμα αποδεικνφει το ζντονο ενδιαφζρον μασ για κζματα αςφάλειασ που ςυνδζονται με
τθ χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ»!
Δεν είναι θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ που ενοχλεί (πικανόν το υπουργείο να πιρε τθν καλφτερθ)
αλλά θ παντελισ ζλλειψθ αιτιολόγθςθσ τθσ απόφαςθσ, τθ ςτιγμι που υπιρχε άλλθ
εναλλακτικι λφςθ. Πιπωσ ο δθμόςιοσ διάλογοσ που ζχει ανοίξει για το κζμα ζκλειςε με
ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα; Αξιοποιικθκαν πλιρωσ αυτά τα αποτελζςματα; Ξαι όπου
απουςιάηουν οι εξθγιςεισ, ζρχεται θ καχυποψία ωσ φυςικό αποτζλεςμα. Γιατί, άραγε, ζνα από
τα μεγαλφτερα υπουργεία, που διαχειρίηεται ίςωσ το μεγαλφτερο κομμάτι των ευρωπαϊκϊν
και ντόπιων κεφαλαίων για τθ –δθλωμζνθ ωσ πολιτικι προτεραιότθτα- προϊκθςθ του egovernment επιλζγει μία λφςθ ενάντια ςτισ προτροπζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ενάντια
ςτισ πρωτοβουλίεσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ για τθν Ξοινωνία τθσ πλθροφορίασ; Πιπωσ
διαχειρίηεται, εντελϊσ, δικά του κεφάλαια; Ξαι άρα δεν είναι υπόλογο να εξθγιςει πϊσ τα
διακζτει; Άλλωςτε εδϊ δεν πρόκειται καν για μειοδοτικό διαγωνιςμό μια που θ «άλλθ
πλευρά» προςφζρεται δωρεάν.
Υεριοριςμζνοι από τθ λογικι του ότι θ πλθροφορικι ανικει ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ και
ςτον τομζα των οικονομικϊν, κάποιοι ίςωσ ξεχνάνε ότι θ πλθροφορικι και θ αναβάκμιςθ τθσ
κοινωνίασ μζςω τθσ πλθροφορικισ ανικει ςτθν πολιτικι και άρα ςτον πολίτθ.
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Ψο δεφτερο επειςόδιο παίχτθκε το Φεβρουάριο του 2006, όταν ο υπουργόσ Σικονομίασ και
Σικονομικϊν, Γιϊργοσ Αλογοςκοφφθσ υπζγραψε ςυμφωνία με τθν εταιρεία Microsoft για τον
εξοπλιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με το λειτουργικό ςφςτθμα και με λογιςμικό τθσ εταιρείασ1.
Αμζςωσ μετά, ο Βουλευτισ Αττικισ του Χυναςπιςμοφ Φιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ Κανάςθσ
Οεβζντθσ, κατζκεςε Επίκαιρθ Ερϊτθςθ προσ τον υπουργό οικονομίασ, Γιϊργο Αλογοςκοφφθ
για τθ ςυμφωνία που υπζγραψε με τθ Microsoft. Σ κ. Οεβζντθσ υποςτιριξε πϊσ «Σθ ςτιγμι
που ςθμαντικζσ χϊρεσ αποφαςίηουν να μθν χρθςιμοποιοφν το λογιςμικό τθσ Microsoft ςτθ
δθμόςια διοίκθςθ, θ Ελλάδα κα χρθςιμοποιεί μόνο αυτό. Όταν μερικά από τα μεγαλφτερα
Πανεπιςτιμια του κόςμου επιμζνουν να αποφεφγουν τα Windows, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ
δεςμεφει όλα τα Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ και προπαντόσ τισ ςχολζσ υπολογιςτϊν με αυτό
ακριβϊσ που τα ίδια δεν κζλουν: τα Windows». 2
Αμζςωσ μετά τθ ςυμφωνία, επιχειρθματίεσ με τουσ οποίουσ επικοινωνιςαμε, διλωςαν
κατενκουςιαςμζνοι. «Επιτζλουσ, κάτι κινείται», είπαν. Χε απελπιςτικι κατάςταςθ, με
δεδομζνθ τθν πτϊςθ τθσ αγοράσ, είδαν ςτθν κρατικι ςυμφωνία με τον κολοςςό του software,
μία πικανι ανατάραξθ των λιμνάηοντων υδάτων τθσ αγοράσ.
Θ ςυμφωνία του κυρίου Αλογοςκοφφθ είναι άλλθ από του κυρίου Χκανδαλίδθ; Αν είναι θ ίδια
γιατί ο κφριοσ Οεβζντθσ χρθςιμοποίθςε τον κλειςτό κϊδικα ωσ αντεπιχείρθμα για τθ
ςυμφωνία; Αν δεν είναι ςυνζχεια τθσ πρϊτθσ, αγοράςαμε με λιγότερο ευνοϊκοφσ όρουσ απ’ ότι
είχε ςυμφωνθκεί παλιότερα; Πιπωσ, δεν είναι αλικεια, ότι θ Microsoft δεν υποχρεϊκθκε από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ν’ ανοίξει ζνα κομμάτι του κϊδικά τθσ, όπωσ θ ίδια ανακοίνωςε ςτισ 24
Λανουαρίου;(Ξαϊμάκθ 1996)
Ψο κζμα τθσ χριςθσ του Οογιςμικοφ Ανοικτοφ Ξϊδικα ζλθξε άδοξα για τθν ελλθνικι δθμόςια
διοίκθςθ. Θ «ιδιωτικι» πρωτοβουλία ι καλφτερα θ πρωτοβουλία πολιτϊν παραμζνει πάντωσ,
μζςω του ΕΟΑΞ.

1 Υεριςςότερα για τθ ςυμφωνία ςτο παράρτθμα Λ.
2 Πε αρικμό 989/18-9-2006 επίκαιρθ ερϊτθςθ του Βουλευτι του Χυναςπιςμοφ Φιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ κ.
Ακαναςίου Οεβζντθ προσ τον Ωπουργό Σικονομίασ και Σικονομικϊν, ςχετικά με τθν ςφμβαςθ μεταξφ του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Microsoft.
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Ελληνικό πρωτοβουλύα για το Λογιςµικό Ανοικτού Κώδικα
Θ ελλθνικι πρωτοβουλία για το Οογιςµικό Ανοικτοφ Ξϊδικα (ΟΑΞ)1, αποβλζπει ςτθν
προϊκθςθ τθσ χριςθσ του ΟΑΞ ςτθν Ελλάδα2. Ψο κοινό ςτο οποίο απευκφνεται θ προςπάκεια
αυτι είναι πρωτίςτωσ οι εµπλεκόµενοι ςτθ µζςθ, ανϊτερθ και ανϊτατθ εκπαίδευςθ (µακθτζσ,
ςπουδαςτζσ, φοιτθτζσ και εκπαιδευτικοί). Ψα πλεονεκτιµατα του ΟΑΞ επεκτείνονται πζραν του
µθδενικοφ κόςτουσ απόκτθςθσ και αναβάκµιςθσ. Αυτά τα πλεονεκτιµατα µποροφν να
ςυνοψιςτοφν ςτα παρακάτω:
 Θ διάκεςθ του πθγαίου κϊδικα εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα προςαρµογισ αυτοφ ςτισ
εκάςτοτε ανάγκεσ του χριςτθ.
 Επιτρζπεται θ µελζτθ του πθγαίου κϊδικα, βελτιϊνοντασ µε τον τρόπο αυτό τθ
ςυλλογικι τεχνικι γνϊςθ.
 Ψο γεγονόσ πωσ οι άδειεσ χριςθσ ανοικτοφ κϊδικα επιτρζπουν τθν ελεφκερθ µεταβολι
του λογιςµικοφ, ςυντελεί ςτθ δθµιουργία λογιςµικοφ καλφτερθσ ποιότθτασ.
 Θ φιλοςοφία του κινιµατοσ ανοικτοφ κϊδικα (ςυχνά αναφερόµενου και ωσ κίνθµα
ελεφκερου λογιςµικοφ) είναι πιο κοντά ςτο πνεφµα ςυνεργαςίασ και µελζτθσ για τθν
επίτευξθ καλφτερου αποτελζςµατοσ . λογικι άµεςα ςυνυφαςµζνθ µε τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία.
Θ πρωτοβουλία που ζχει αναπτυχκεί για τθν προϊκθςθ αυτι ζχει ιδθ ξεκινιςει προςπάκειεσ
εξελλθνιςµοφ δθµοφιλοφσ λογιςµικοφ, µε ςτόχο τθ δθµιουργία ενόσ πλιρωσ εξελλθνιςµζνου,
φιλικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ. Βαςικζσ παράµετροι για τθν επιλογι του λογιςµικοφ προσ
εξελλθνιςµό είναι θ φιλικότθτα προσ το χριςτθ, θ ςτακερότθτα λειτουργίασ και θ δυνατότθτα
για εφκολθ εκµάκθςθ και προςαρµογι ςε αυτό. Επιπλζον µελετϊνται διεκνι παραδείγµατα
εφαρµογισ ΟΑΞ ςτθν εκπαίδευςθ ϊςτε να αξιοποιθκεί θ διεκνισ εµπειρία και να προκφψει το
βζλτιςτο αποτζλεςµα.
Τςο κι αν δεν ζχουμε πειςτεί όλοι για το πόςο εφχρθςτο, ι πόςο λειτουργικό μπορεί να είναι
για τθν κακθμερινι χριςθ από μθ-ειδικοφσ, από τον απλό χριςτθ, θ ιδζα του ανοιχτοφ κϊδικα
δεν είναι κακι. Ξαι δεν αναφερόμαςτε ςε ςτείρουσ ακτιβιςμοφσ του ςτυλ «να καταργιςουμε
τα μονοπϊλια», αλλά είναι αλικεια ότι ειδικά ςε μια μικρι χϊρα όπωσ θ δικι μασ, δθμιουργεί

1 Open Source Software (OSS)
2 Υεριςςότερα ςτθ διεφκυνςθ http://www.open-source.gr.

[101]

νζεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ με οφζλθ για τον καταναλωτι και ταυτόχρονα αποτελεί μια
ευκαιρία για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του κλάδου.
Δεν πρόκειται για δικι μασ διαπίςτωςθ αλλά ουςιαςτικι πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ
οποία μζςω τθσ Επιτροπισ, αναγνωρίηοντασ τθν αξία του ανοιχτοφ λογιςμικοφ- μια ιδζασ που
ξεκίνθςε από τθ δεκαετία του 1960- χρθματοδοτεί ιδθ από το 1999 ςχετικά ζργα και μελζτεσ.
Ψο Υρόγραμμα IDA (Electronic Interchange of Data between Administrations) ζχει ςτόχο τθν
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν για τθν αφξθςθ τθσ διαδραςτικότθτασ μεταξφ των κρατϊν
μελϊν ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ςτο πλαίςιό του λειτουργεί Υαρατθρθτιριο για
το Ελεφκερο Οογιςμικό. Πάλιςτα, το IDA ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει μελζτθ χριςθσ του Ελεφκερου
Οογιςμικοφ/ Οογιςμικοφ Ανοιχτοφ Ξϊδικα και ζχει δθμοςιοποιιςει οδθγό μετάβαςθσ ςε
ανοιχτό λογιςμικό1
Αντίςτοιχα, ενκαρρφνεται θ χριςθ του ανοιχτοφ λογιςμικοφ και θ υιοκζτθςθ ανοιχτϊν
προτφπων ςτο ςχζδιο δράςθσ eEurope 2005, ςτο πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ για τθν
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.
Πζχρι εδϊ όλα καλά. Ξαλϊσ πράττει θ Επιτροπι, καλϊσ μελετοφν οι ειδικοί, καλϊσ μεγάλα
ευρωπαϊκά κράτθ όπωσ θ Γερμανία προςχωροφν ςτθν ιδζα και παίρνουν πολιτικζσ αποφάςεισ
για τθ χριςθ του ανοιχτοφ λογιςμικοφ.
Ξαλϊσ και ςτθ χϊρα μασ, ενςωματϊνοντασ τισ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ, ςυγκροτικθκε
μζςω του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, ομάδα εργαςίασ για το
λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα για τθ μελζτθ των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ αλλά και τθν
προϊκθςθ τθσ χριςθσ του ςτο δθμόςιο τομζα, ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν εκπαίδευςθ. Σι
ςυμφωνίεσ, όμωσ, των δφο υπουργϊν, τισ οποίεσ αναφζραμε ζριξαν ςτο κενό κάκε προοπτικι
για το ΟΑΞ. Θ Ελλάδα αποφάςιςε ν’ ακολουκιςει διαφορετικι πολιτικι από εκείνθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

1 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2586/3 για τθ ςθμερινι του μορφι ωσ IDABC
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Ι.3.3 Σο παγκόςμιο περιβϊλλον
Θ απορρφκμιςθ του κλάδου των τθλεπικοινωνιϊν και το τζλοσ των κρατικϊν μονοπωλίων
αποτελεί μια πραγματικότθτα για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ωςτόςο, οι εξελίξεισ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, που ςυνάδουν με τθ ςχετικι ευρωπαϊκι οδθγία, εγγράφονται ςε ζνα παγκόςμιο
πλαίςιο.
Ψο Διαδίκτυο και το θλεκτρονικό εμπόριο ζχουν παγκόςμιο χαρακτιρα από τθ φφςθ τουσ.
Χυνζπεια αυτοφ είναι θ επιτακτικι ανάγκθ να διαμορφωκοφν ελάχιςτοι κοινοί κανόνεσ ςε
διεκνζσ επίπεδο. Για να επιτευχκεί αυτό, θ Επιτροπι ςυμμετζχει ςτισ εργαςίεσ διάφορων
πολυμερϊν οργανιςμϊν όπωσ θ Διεκνισ Ζνωςθ Ψθλεπικοινωνιϊν (UIT), ο Υαγκόςμιοσ
Σργανιςμόσ Εμπορίου (ΥΣΕ), ο Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ (ΥΣΥΛ) και ο
Σργανιςμόσ Σικονομικισ Χυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (OΣΧΑ). Ζνα από τα κυριότερα
επιτεφγματα ςε παγκόςμια κλίμακα ιταν θ ςφναψθ, ςτο πλαίςιο του ΥΣΕ, ςυμφωνίασ GATS
για το χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν, βάςει τθσ οποίασ ζνα ςθμαντικό μερίδιο τθσ αγοράσ
τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν ςε παγκόςμια κλίμακα ανοίγει ςτον ανταγωνιςμό. Θ Επιτροπι
υποςτθρίηει επίςθσ τθν πρωτοβουλία «Υαγκόςμιοσ επιχειρθματικόσ διάλογοσ ςχετικά με το
θλεκτρονικό εμπόριο» (Global Business Dialogue on e-commerce - GBDe), ςτον οποίο
ςυμμετζχουν εκπρόςωποι τθσ παγκόςμιασ επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Χκοπόσ αυτοφ του
παγκόςμιου επιχειρθματικοφ διαλόγου είναι να παρζχει παγκόςμιεσ λφςεισ αυτορρφκμιςθσ
και να βοθκά τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν να κακορίηουν κανόνεσ για το θλεκτρονικό εμπόριο.
Ι.3.3.1. Θ Ευρϊπθ απζναντι ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ
Θ παροφςα μελζτθ αναφζρεται ςυχνά ςτθν κομβικι άποψθ περί κακυςτζρθςθσ τθσ Ευρϊπθσ.
Κα πρζπει να παραδεχτοφμε ότι πολλζσ φορζσ –όχι πάντοτε τουλάχιςτον- δεν περιγράφει τόςο
τθν πραγματικότθτα, όςο τθν ψυχολογία τθσ Ευρϊπθσ. Από τθν πλευρά τουσ, οι Αμερικανοί
είναι επικετικοί απζναντι ςτουσ Ευρωπαίουσ και προχωροφν ςε αμφιλεγόμενεσ διαπιςτϊςεισ.
Για παράδειγμα, ο Ππιλ Γκζιτσ, πρόεδροσ τθσ Microsoft, και ο Άντι Γκρόουβ, πρόεδροσ τθσ
Intel, ςτθ ςφνοδο του Ρταβόσ, ςτθν Ελβετία, το Φεβρουάριο του 1997, δεν ζχαςαν τθν
ευκαιρία να κροφςουν τον κϊδωνα του κινδφνου ςτθν ευρωπαϊκι επιχειρθματικι ελίτ για τθν
κακυςτζρθςι τθσ ςε ςχζςθ με τουσ παγκόςμιουσ ανταγωνιςτζσ τθσ.
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Ωςτόςο, οι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ ζχουν να αντιμετωπίςουν τα δικά τουσ προβλιματα.
Υαράδειγμα; Ψο δίκτυο National Science Foundation (NSFnet), ο νωτιαίοσ μυελόσ του
Διαδικτφου, ιδιωτικοποιικθκε το 1994. Από τότε, τα εμπορικά δίκτυα που κα ζπρεπε να
αναλάβουν τισ λειτουργίεσ του δεν κατάφεραν να διαχειριςτοφν τθ ςυνεχι εξάπλωςθ του
Διαδικτφου, οφτε ςε όρουσ μθχανικισ δικτφου οφτε ςε όρουσ χρθματοδότθςθσ.
Από το 1994, το Διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότθτα τθσ πολιτικισ του τότε προζδρου Ξλίντον.
Ξατά τθν προεκλογικι εκςτρατεία για τθν επανεκλογι του, ο Ξλίντον υποςχζκθκε τθ διάκεςθ
100 εκατομμυρίων δολαρίων για τθν ουςιαςτικι αποςυμφόρθςθ του Διαδικτφου ςτο πλαίςιο
τθσ πολιτικισ του με τίτλο Next Generation Internet Initiative ι NGII. Για τον πρόεδρο Ππουσ
αργότερα, το πεδίο τθσ ζρευνασ για τθν τεχνολογία μεταφζρκθκε από τθν ειρινθ ςτον πόλεμο,
ωςτόςο ςυνολικά ςυνζχιςε και θ προςπάκεια και θ κρατικι ςτιριξθ.
Ζνα πράγμα είναι ςίγουρο: οι Θνωμζνεσ Υολιτείεσ αποφάςιςαν να επενδφςουν ςτθν Ξοινωνία
τθσ Υλθροφορίασ νωρίτερα από τθν Ευρϊπθ. Θ ςφγκλιςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, των
τθλεπικοινωνιϊν και των οπτικοακουςτικϊν μζςων δεν επιτρζπει πια τθν φπαρξθ υπερβολικά
αυςτθρϊν νόμων, όπωσ των νόμων που κακορίηουν τουσ περιοριςμοφσ οικονομικισ
δραςτθριοποίθςθσ για τισ αμερικανικζσ εταιρείεσ. Υριν τθν παγκόςμια ςυμφωνία για τθν
απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιϊν, μόνο το 17% των 20 μεγαλφτερων αγορϊν
τθλεπικοινωνιϊν ιταν ανοικτό για τισ αμερικανικζσ εταιρείεσ. Από το 1998 και μετά θ
πρόςβαςθ ιταν ελεφκερθ.
Ι.3.3.2. Θ παγκόςμια ςυμφωνία για τθν απορρφκμιςθ
Ψο άνοιγμα των παγκόςμιων αγορϊν ςτισ επιχειριςεισ, θ προςφορά καλφτερων τιμϊν ςτουσ
καταναλωτζσ, αυτι είναι θ φιλοςοφία που διζπει τθν παγκόςμια ςυμφωνία για τθν
απορρφκμιςθ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ τθλεπικοινωνιϊν. Σ ΥΣΕ (Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ
Εμπορίου) εκτιμά ότι οι μεγάλοι κερδιςμζνοι κα είναι οι καταναλωτζσ, κακϊσ θ ςυμφωνία κα
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των τθλεφωνικϊν χρεϊςεων και τθ δθμιουργία χιλιάδων
κζςεων εργαςίασ. Θ κζςθ αυτι ςυνοψίςτθκε από το Φενάτο Φουτηζρο, τότε γενικό διευκυντι
του ΥΣΕ: «είναι ζνα καλό νζο για τθν παγκόςμια οικονομία, για τθν επιχειρθματικι
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δραςτθριότθτα και για τον απλό κόςμο ςε όλο τον πλανιτθ που χρθςιμοποιεί ι κα ικελε να
χρθςιμοποιιςει το τθλζφωνο».
Θ υπογραφι ςυμφωνίασ ανάμεςα ςε 68 χϊρεσ για τθν απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιακϊν
αγορϊν επιτεφχκθκε το Φεβρουάριο του 1997. Ακολουκϊντασ το παράδειγμα τθσ βρετανοαμερικανικισ κοινοπραξίασ (BT και MCI), που δραςτθριοποιείται ςε 72 χϊρεσ και εξυπθρετεί
43 εκατομμφρια πελάτεσ, οι μεγαλφτεροι όμιλοι του κλάδου ότι μοιράηονται μια πίτα 660
διςεκατομμυρίων δολαρίων ετθςίωσ (το ιμιςυ των οποίων για τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ και τθν
Ευρϊπθ, που ζχει μερίδιο 28,3%). Σι μικρότερεσ εταιρείεσ (κυρίωσ ςτθν Αςία και τθ Οατινικι
Αμερικι) μποροφν να κλείςουν ι να παραδοκοφν. Χτα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςυμφωνίασ
αντιςτοιχεί το 90% των εςόδων από τισ τθλεπικοινωνίεσ.
Για να αποκτιςουν γριγορα ςθμαντικά μερίδια αγοράσ ςτισ χϊρεσ που δεν διακζτουν
ιδιόκτθτεσ υποδομζσ, οι γίγαντεσ του κλάδου πρζπει να προχωριςουν ςε ςυμμαχίεσ ι
εξαγορζσ. Επομζνωσ, θ ςυμφωνία που υπογράφθκε ςτθ Γενεφθ υπό τθν αιγίδα του ΥΣΕ είναι
μείηονοσ ςθμαςίασ, κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ ξζνων επενδφςεων ςτισ
δθμόςιεσ επιχειριςεισ, ακόμθ κι αν θ Λαπωνία (θ μεγαλφτερθ αγορά μετά τισ Θνωμζνεσ
Υολιτείεσ) και ο Ξαναδάσ προζβαλλαν αντίςταςθ.
Χτο κεφάλαιο των ςυμμαχιϊν, ςτθ Γαλλία για παράδειγμα, θ ςυμφωνία εδραίωςε τθ ςυμμαχία
μεταξφ BT και Générale des Eaux και ενιςχφει τθν πίεςθ που αςκείται ςτθ France Télécom. Χτο
ηιτθμα των επενδφςεων, οι κινιςεισ τθσ MCI, θ οποία ελζγχει ιδθ το 45% τθσ κοινοπραξίασ
που ζχει δθμιουργιςει μαηί με μεξικανικι τράπεηα, αποτελοφν υπόδειγμα ςτρατθγικισ των
βορειο-αμερικανικϊν εταιρειϊν ςτθ Ρότια Αμερικι. Ξερδιςμζνοι κα είναι όςοι καταφζρουν να
δθμιουργιςουν γριγορα ςτενοφσ δεςμοφσ με τοπικοφσ ςυμμάχουσ. Σι επιχειριςεισ
παγκόςμιασ εμβζλειασ που εμφανίηονται ςιμερα κα πρζπει να προχωριςουν ςε μεγάλεσ
επενδφςεισ, ιδιαίτερα ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ (περίπου οι μιςζσ από τισ χϊρεσ που
υπζγραψαν τθ ςυμφωνία). Ξάκε μία από τισ χϊρεσ αυτζσ διζκεςε 60 διςεκατομμφρια δολάρια
ετθςίωσ για τα επόμενα πζντε χρόνια, για να καταςκευάςει υποδομζσ τθλεπικοινωνιϊν.
Σι περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ που υπζγραψαν τθ ςυμφωνία, κακϊσ και όςεσ ιταν
παρατθρθτζσ των ςυηθτιςεων, ζδειξαν πεπειςμζνεσ για τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ τθσ. Θ
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ςυμφωνία δεν αποτελείται από μία και μόνθ ςυνκικθ, με τθν υπογραφι όλων των χωρϊν.
Ξάκε χϊρα υπζβαλλε το δικό τθσ ςχζδιο, εξθγϊντασ με ποιο τρόπο κα προχωριςει ςτθν
απορρφκμιςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ. Θ τελικι ςυμφωνία αποτελεί ζνα ςυνκετικό κείμενο,
κατόπιν αποδοχισ όλων αυτϊν των προτάςεων. Σι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ είχαν
κοινι εκπροςϊπθςθ.
Θ Ευρϊπθ υποςχζκθκε να ολοκλθρϊςει τθν απελευκζρωςθ των επίγειων τθλεπικοινωνιϊν,
των δορυφορικϊν δικτφων και τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ μζχρι το 2003. Σι περιςςότερεσ
ςυμβαλλόμενεσ χϊρεσ δεςμεφτθκαν να ανοίξουν τισ αγορζσ τθλεπικοινωνιϊν τουσ ςτισ ξζνεσ
εταιρείεσ και να καταργιςουν τα μονοπϊλιά τουσ. Τςο για τισ πιο επιφυλακτικζσ, θ Λνδία και θ
Υορτογαλία περιόριςαν το άνοιγμα τθσ αγοράσ τουσ ςτισ ξζνεσ επενδφςεισ ςτο 25%, το Πεξικό
ςτο 40%, ο Ξαναδάσ ςτο 46,7%. Θ Λαπωνία διατιρθςε το ανϊτατο όριο 20% για τισ ξζνεσ
επενδφςεισ. Θ Δθμοκρατία τθσ Ψςεχίασ και θ Συγγαρία πζτυχαν να μθν ανοίξουν τισ αγορζσ
τουσ ςτισ ξζνεσ επενδφςεισ πριν το 2003 και θ Ελλάδα το 2004. Θ απελευκζρωςθ των αγορϊν
τθλεπικοινωνιϊν απζφερε ςτουσ καταναλωτζσ και ςτισ επιχειριςεισ1 όφελοσ ενόσ
τριςεκατομμυρίων δολαρίων μζςα ςε τρία χρόνια. Σι δθμόςιεσ επιχειριςεισ τθλεπικοινωνιϊν,
όμωσ, οι οποίεσ απολάμβαναν μονοπωλιακι κζςθ ςτθν αγορά, ιδιαίτερα ςτθ Οατινικι
Αμερικι, κινδυνεφουν να χάςουν μεγάλο μζροσ των κερδϊν τουσ.
Ι.3.3.3. Σο κράτοσ ςτο ςτόχαςτρο
Πε τθν πολιτικι απορρφκμιςθσ που ακολοφκθςε θ Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα και τθν παγκόςμια
ςυμφωνία για το ίδιο ηιτθμα τζλειωςε μια εποχι, θ εποχι του κρατικοφ μονοπωλίου ςτισ
τθλεπικοινωνίεσ. Ψα κράτθ, παραχωρϊντασ τον ζλεγχο των τθλεπικοινωνιϊν ςτον ιδιωτικό
τομζα, του εκχϊρθςαν αυτόματα ζνα μζροσ τθσ εξουςίασ τουσ. Πια τζτοια αποδυνάμωςθ του
δθμόςιου τομζα δεν μπορεί παρά να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ, οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμα
υπολογιςτεί. Ψα πρϊτα πεδία που κα επθρεαςτοφν κα είναι θ αγορά και θ απαςχόλθςθ.
Για τισ χϊρεσ όπου θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ δθμόςιασ επιχείρθςθσ τθλεπικοινωνιϊν δθμιουργεί
μια ιςχυρι εταιρεία, το μζλλον οδθγεί ςε μια ανταγωνιςτικι αγορά, με όλεσ τισ ςχετικζσ

1 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην θφζηνο ηειεπηθνηλσληψλ έξρεηαη ακέζσο κεηά ην θφζηνο εξγαζίαο.
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ςυνζπειεσ. Για παράδειγμα, κάτι τζτοιο ςυνζβθ ςτθ Γαλλία και τθ Γερμανία. Χτισ χϊρεσ με
αδφναμεσ δθμόςιεσ επιχειριςεισ τθλεπικοινωνιϊν, θ μετάβαςθ κα οδθγιςει ςε αγορζσ όπου
οι ιδιωτικζσ και, επιπλζον, ξζνεσ εταιρείεσ κα κυριαρχοφν. Σι επιπτϊςεισ ςτισ εκνικζσ
οικονομίεσ κα είναι ςοβαρζσ, κακϊσ αυτζσ οι χϊρεσ δεν μποροφν καν να ελπίηουν ςτθν
εξαγορά τθσ δθμόςιασ επιχείρθςθσ τθλεπικοινωνιϊν τουσ ζναντι υψθλοφ τιμιματοσ, ϊςτε να
γεμίςουν το δθμόςιο ταμείο.
Ζτςι, οι μεγάλεσ εταιρείεσ ζχουν τθν ευκαιρία να κατακτιςουν ζναν μζχρι ςιμερα
προςτατευμζνο κλάδο, ο οποίοσ μπορεί να αποφζρει πρωτοφανι κζρδθ. Θ απορρφκμιςθ δεν
ζχει ςυναντιςει αντιδράςεισ. Για τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου, τα ηθτιματα που ανακφπτουν
δεν είναι τόςο ςθμαντικά. Ξαι πϊσ κα μποροφςαν να είναι; Χτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τα
ςκάνδαλα τθλεφωνικϊν υποκλοπϊν αποτελοφν ςυνθκιςμζνο φαινόμενο. Ζτςι, ιδεολογικά, θ
ελεφκερθ αγορά γίνεται με ακόμα ζναν τρόπο, ςυνϊνυμθ τθσ διαφάνειασ, ζννοιασ τόςο
ςθμαντικισ για τουσ χριςτεσ του Διαδικτφου.
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ΙΙ. Μϋςα ενημϋρωςησ και τεχνολογύα
Θ χριςθ του τθλεφϊνου, του φαξ, τθσ φωτοςφνκεςθσ, του βίντεο και τόςων άλλων εργαλείων,
άλλαξε και τον τρόπο εργαςίασ των δθμοςιογράφων και τον τρόπο μετάδοςθσ των
μθνυμάτων. Υαρ’ όλο που οι βαςικζσ αρχζσ μζνουν οι ίδιεσ (αγοράηουμε τθν εφθμερίδα ςτο
περίπτερο, ανοίγουμε το ραδιόφωνο για ν’ ακοφςουμε το πρόγραμμα) το τελικό προϊόν –από
τεχνικισ άποψθσ – ζχει παραχκεί με εντελϊσ διαφορετικό τρόπο. Χτα κεφάλαια που
ακολουκοφν κα εξετάςουμε τισ τεχνολογικζσ αλλαγζσ του πρϊτου επιπζδου, τθσ παραγωγισ
τθσ δθμοςιογραφικισ είδθςθσ και κατόπιν τθσ μετάδοςισ τθσ. Κα εξετάςουμε, επίςθσ, τισ
αλλαγζσ των ίδιων των μζςων ενθμζρωςθσ και τθσ δθμιουργίασ καινοφργιων χάρθ ςτα νζα
τεχνολογικά μζςα. Κα δοφμε κάποιεσ από τισ κοινωνιολογικζσ αλλαγζσ που επιφζρουν και
τζλοσ, κα αςχολθκοφμε ιδιαίτερα με τθ μετάβαςθ των μζςων ενθμζρωςθσ ςτο Διαδίκτυο.

ΙΙ.1. Σεχνολογικό μετϊλλαξη τησ δημοςιογραφύασ
ΙΙ.1.1 Η ταχύτητα διϊδοςησ τησ πληροφορύασ
Ψα νζα ζφταναν αργά ςτον προοριςμό τουσ, ακόμα και λίγα χρόνια πριν. Χτθν πραγματικότθτα,
θ πρϊτθ μεγάλθ εφεφρεςθ ιταν ο τθλζγραφοσ, απαιτοφςε όμωσ τθ δικτφωςθ όλθσ τθσ γθσ για
να μποροφν οι ειδιςεισ «να κάνουν το γφρο του κόςμου».1 Υριν από αυτό, ακόμα και ο Φιλζασ
Φογκ2 χρειαηόταν 79 μζρεσ για να τον πραγματοποιιςει. Χτθν αμερικανικι βιβλιογραφία
ςυχνά αναφζρεται ωσ παράδειγμα ότι θ Ξιρυξθ τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ χϊρασ, ςτισ 4 Λουλίου
1776 ζγινε γνωςτι ςτθν Αγγλία, ςτισ 21 Αυγοφςτου, ζξι ολόκλθρεσ βδομάδεσ μετά το ςυμβάν.
Αντίςτοιχα, ςτθ βρετανικι βιβλιογραφία, αναφζρεται εξίςου ςυχνά ότι θ είδθςθ τθσ νίκθσ του
λόρδου Ρζλςωνα ςτο Ψραφάλγκαρ (21 Σκτωβρίου 1805) ζγινε γνωςτι ςτθν Αγγλία μετά από
δφο εβδομάδεσ. Σ αυςτραλόσ ιςτορικόσ Ψηόφρεϊ Ππλζινι (Blainey 1983: 156) αναφζρει ότι

1 Ψο κεφάλαιο αυτό είναι γραμμζνο με βάςθ πλθροφορίεσ (όπου δεν υπάρχει αντίκετθ ζνδειξθ) από τα
παρακάτω βιβλία: (Beltran et Griset 1990), (Berthol-Lavenir 1991), (Flichy 1991), (Nowakowski et Roux 1994).
2 Σ ιρωασ του μυκιςτοριματοσ του Λουλίου Βζρν, «Σ γφροσ του κόςμου ςε 80 θμζρεσ», ο οποίοσ τελικά τα
κατάφερε ςε 79.
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μζχρι το 1870, θ κφρια εργαςία των δθμοςιογράφων τθσ Αυςτραλίασ ιταν να ανεβαίνουν ςε
όλα τα πλοία που ζφταναν ςτο λιμάνι και να ςυλλζγουν από εκεί τισ εφθμερίδεσ που
ζβριςκαν! Αυτό μζχρι που ο τθλζγραφοσ αντικατζςτθςε τα πλοία ςτθ μετάδοςθ τθσ
πλθροφορίασ. Ψα τθλεγραφικά καλϊδια που ζνωναν τθν Αδελαΐδα, τθ Πελβοφρνθ και το
Χφδνεχ μπικαν ςε λειτουργία ςτισ 29 Σκτωβρίου 1858. Τμωσ το υποκαλάςςιο καλϊδιο που
ζνωνε τθν ιπειρο με τον υπόλοιπο κόςμο άργθςε κι άλλο: ιρκε μόλισ το 1872.
Χτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ Αμερικισ και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, το «ερζκιςμα» για τον
τθλζγραφο ιταν θ επζκταςθ του ςιδθροδρόμου. Σ κωδικόσ του Χάμιουελ Πορσ
χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά ςτον τθλζγραφο ςτισ ΘΥΑ το 1844. Σ Πορσ επινόθςε ζνα
κουμπί ι διακόπτθ που λειτουργοφςε με το χζρι και επζτρεπε ςτουσ χειριςτζσ να ςταματοφν
και να ξαναξεκινοφν θλεκτρικά ςιματα, που τουσ ζδιναν τθν δυνατότθτα να ςτζλνουν είτε ζνα
βραχφ είτε ζνα μακρφ ςιμα (μια τελεία ι μια παφλα).
Σι τελείεσ και οι παφλεσ, ςυνδυάηονταν με διάφορουσ τρόπουσ ςχθματίηοντασ γράμματα και
αρικμοφσ και παρζμειναν θ βαςικι μορφι τθσ τθλεγραφικισ επικοινωνίασ για πάνω από ζναν
αιϊνα. Χτισ 3 Λανουαρίου του 1845 ζνα περιςτατικό που πιρε μεγάλθ δθμοςιότθτα ζκανε τον
τθλζγραφο διάςθμο ςτθν Αγγλία. Σ Ψηον Ψάουελ δολοφόνθςε τθν ερωμζνθ του ςτθν πόλθ του
Χλόου, περίπου 14 μίλια (24 χιλιόμετρα) δυτικά του Οονδίνου. Ψο Χλόου ιταν ζνασ από τουσ
ςτακμοφσ του Πεγάλου Δυτικοφ Χιδθροδρόμου (Great Western Railway). Ρτυμζνοσ ωσ
Ξουακζροσ ο Ψάουελ τράπθκε ςε φυγι με τρζνο προσ τθν ανωνυμία του Οονδίνου. Τμωσ θ
αςτυνομία τον ςυνζλαβε ςτο ςτακμό του Υάντινγκτον ςτο Οονδίνο. Σ ιςτορικόσ Ψηζφρει Ξιβ
ζγραψε ότι θ ταχεία ςφλλθψθ του οφειλόταν ςε μεγάλο βακμό ςτθν μετάδοςθ τθσ περιγραφισ
του Ψάουελ μζςω τθλεγράφου ςτο Υάντινγκτον. Θ δθμοςιότθτα γφρω από τθν ςφλλθψθ
ενίςχυςε τθν επίγνωςθ του κόςμου ςχετικά με τθν νζα ςυςκευι και ο τθλζγραφοσ ζγινε
διάςθμοσ ωσ «τα καλϊδια που κρζμαςαν τον Ψηον Ψάουελ».
Θ πρϊτθ υπερατλαντικι τθλεγραφικι υπθρεςία ξεκίνθςε το 1858, αλλά μετά από μερικζσ
εβδομάδεσ ςταμάτθςε να λειτουργεί λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων που λφκθκαν μόνο μετά
από οκτϊ χρόνια με τθ βοικεια του λόρδου Ξζλβιν.
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Σ ιςτορικόσ τθσ δθμοςιογραφίασ Φίτςαρντ Χβάρλοηε ιςχυριηόταν ότι ο τθλζγραφοσ
μεταμόρφωςε τθν αμερικανικι δθμοςιογραφία ςε μια βιομθχανία που διψά για ειδιςεισ
μεταξφ των μζςων τθσ δεκαετίασ του 1840 και του Αμερικανικοφ Εμφυλίου (1861-1865). Σι
πόλεμοι είκιςται να επιτείνουν και να επιταχφνουν τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ. Αυτό ςυνζβθ
και κατά τθ διάρκεια του εμφυλίου ςτισ ΘΥΑ, οπότε και αναπτφχκθκε θ τθλεγραφικι γλϊςςα
κακϊσ οι δθμοςιογράφοι ζτρεχαν να αναμεταδϊςουν τισ πιο αξιοςθμείωτεσ πλθροφορίεσ
τουσ. Χυχνά μζςω αναξιόπιςτων τθλεγραφικϊν γραμμϊν.
Απζκτθςαν τθν ςυνικεια να ςυμπυκνϊνουν τα πιο καίρια γεγονότα ςε μικρζσ, ςε μζγεκοσ
παραγράφουσ, αποςτολζσ, που προορίηονταν για τθν αρχι μιασ ςτιλθσ ειδιςεων1. Αυτόσ ο
τρόποσ γραφισ, ςυγκζντρωνε ιςτορίεσ γφρω από γεγονότα παρά τα τοποκετοφςε ςε
χρονολογικι ςειρά. Θ διάταξθ περιεχομζνου με τθ μορφι ανεςτραμμζνθσ πυραμίδασ2, που
περιλάμβανε ζνα ςυνοπτικό πρόλογο φαίνεται να ξεκίνθςε από τθν κάλυψθ του κανάτου του
Υροζδρου Οίνκολν τον Απρίλιο του 1865, παρότι αυτό ςυνζβθ μετά το τζλοσ του πολζμου.
Ψα πρακτορεία ειδιςεων υιοκζτθςαν τθν αντιςτραμμζνθ πυραμιδωτι διάταξθ περί τα μζςα
τθσ δεκαετίασ του 1880. Ξατά τισ δεκαετίεσ 1870 ζωσ 1890 ςχεδιάςτθκαν νόμοι προκειμζνου
να προάγουν τθν εκπαίδευςθ και τθν παρακολοφκθςθ του ςχολείου, οι οποίοι είχαν ωσ
αποτζλεςμα μια απότομθ μείωςθ του αναλφαβθτιςμοφ. Ζτςι ενιςχφκθκε το εν δυνάμει κοινό
των εφθμερίδων. Ψα πρακτορεία ειδιςεων αναπτφχκθκαν ανά τον κόςμο λόγω τα ανάπτυξθσ
του τθλζγραφου και τθσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ του κόςμου για ειδιςεισ. Οόγω του μειοφμενου
αναλφαβθτιςμοφ ο αρικμόσ των εφθμερίδων αυξικθκε. Αυτό δθμιοφργθςε ανάγκθ για
περιςςότερο περιεχόμενο, το οποίο ςιμαινε ότι τα ειδθςεογραφικά πρακτορεία άνκιςαν. Ψο
μεγαλφτερο αμερικανικό ειδθςεογραφικό πρακτορείο, το Associated Press, ιδρφκθκε το 1848
ςτθν Ρζα Ωόρκθ. Ψο μότο του Ψηοφλιουσ Φόιτερ (Julius Reuter) που ιταν το «ακολοφκθςε το
καλϊδιο» τον οδιγθςε ςτθ δθμιουργία γραφείων οικονομικϊν ειδιςεων ανά τθν Ευρϊπθ και
ίδρυςε το κεντρικό γραφείο ςτο Οονδίνο το 1851. Θ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κεωρείται το
ορόςθμο τθσ ίδρυςθσ του πρακτορείου ειδιςεων Reuters.

1 Είναι πολφ πικανό, ο όροσ «τθλεγράφθμα» που χρθςιμοποιείται για τισ ειδιςεισ που ζρχονται από τα

ειδθςεογραφικά πρακτορεία να προζρχεται από εκείνθ τθν εποχι (wire ςτα αγγλικα, dépêche ςτα γαλλικά)
2 Θ κλαςικι μζκοδοσ ςυγγραφισ ενόσ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου ςτον Ψφπο. Ψα πιο ςθμαντικά γεγονότα
αναφζρονται ςτθν αρχι.
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Ζνασ Αυςτραλόσ μθχανικόσ, ο Ρτόναλντ Πάρει1 επινόθςε τον τυπογραφικό τθλζγραφο ι
τθλετυπόγραφο (μια ςυγχϊνευςθ του τθλεγράφου και τθσ ςτοιχειοκεςίασ) το 1899. Σ
Ξρίςτοφερ Οζικαν Χκολσ2, ςυντάκτθσ τθσ «Milwaukee Sentinel» από το 1861 μζχρι τθν
ςυνταξιοδότθςθ του το 1863, ζφτιαξε τθν πρϊτθ γραφομθχανι το 1867. Πζχρι τισ αρχζσ τισ
δεκαετίασ του 1900, οι γραφομθχανζσ αποτελοφςαν το μιςό όλων των πωλιςεων
μθχανθμάτων γραφείου.
Σ τθλζγραφοσ αφξθςε τθν ταχφτθτα με τθν οποία εργάηονταν οι δθμοςιογράφοι. Αυτό με τθν
ςειρά του άλλαξε τθν δθμοςιογραφικι νοοτροπία. Σ τθλζγραφοσ ςιμαινε ότι τα νζα ζρχονταν
όλθ τθν ϊρα κι όχι ςε απομονωμζνα κομμάτια όπωσ όταν ερχόταν το πλοίο ι το τρζνο. Oι
ςυντάκτεσ φλθσ των εφθμερίδων ζπρεπε να αποφαςίςουν γριγορα και να είναι ζτοιμοι να
διαμορφϊςουν τθν φλθ ςτθν πορεία μίασ και μόνο νφχτασ, κακϊσ οι ειδιςεισ δεν ζρχονταν
όλεσ τθν ίδια ςτιγμι αλλά διαρκϊσ. Ψα νζα τθσ ιττασ του Ραπολζοντα Γ’ το 1870 ζδειξαν το
πόςο ο παράγοντασ χρόνοσ ςτθν ςυγκζντρωςθ ειδιςεων και ςτο ρεπορτάη είχε μειωκεί. Σι
Υρϊςοι νίκθςαν τον ςτρατό του Ραπολζοντα Γ’ ςτισ 2 Χεπτεμβρίου 1870. Δφο μζρεσ αργότερα,
οι Γάλλοι διακιρυξαν τθν δθμοκρατία ςτο Υαρίςι. Θ «New York Tribune» δθμοςίευςε τθν
είδθςθ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοκρατίασ ςτισ 6 Χεπτεμβρίου.
Θ ταχφτθτα αυτι είναι εκπλθκτικι για τθν εποχι τθσ αλλά βζβαια ελάχιςτθ ςε ςχζςθ με τθ
ςθμερινι, ςτον κόςμο με δορυφορικά τθλζφωνα, e-mail και κινθτά τθλζφωνα. Σι ρεπόρτερ
άρχιςαν όλο και περιςςότερο να βαςίηονται ςτον τθλζγραφο όπωσ οι μοντζρνοι
δθμοςιογράφοι βαςίηονται ςτα κομπιοφτερ προκειμζνου να βγάλουν εφθμερίδεσ. Θ «Sydney
Morning Herald» ανζφερε ςτισ 17 Παρτίου 1859 ότι διακοπζσ μίασ μόνο μζρασ ι δφο ςτθ ροι
των ειδιςεων κεωροφνταν ωσ «ανυπόφορθ ενόχλθςθ».
Σι ςφγχρονοι δθμοςιογράφοι τρζμουν μια βλάβθ των υπολογιςτϊν. Ωπάρχει τόςο μεγάλθ
ανάγκθ για αξιόπιςτθ τεχνολογία που τα τμιματα πλθροφορικισ ζχουν μεγαλϊςει ςθμαντικά
τθν τελευταία δεκαετία προκειμζνου να εξαςφαλίςουν ότι οι υπολογιςτζσ δεν κα
καταρρεφςουν. Σι δθμοςιογράφοι βαςίηονται ςτθν τεχνολογία προκειμζνου να κάνουν τθν

1 Donald Murray
2 Christopher Lathan Scholes

[112]

δουλειά τουσ. Ξι όμωσ ιδθ από τισ 5 Σκτωβρίου 1856, θ «Sydney Morning Herald» επιςιμανε
ότι «ο τθλζγραφοσ είναι μία από αυτζσ τισ βελτιϊςεισ που από τθν ςτιγμι που
παρουςιαςτοφν, δεν μποροφν να χωριςτοφν ποτζ, ι να ανακοπεί θ πρόοδοσ τουσ. εκινϊντασ
ωσ καινοτομία και επιςτθμονικι περιζργεια ζγινε μια κοινωνικι ανάγκθ, και ςφντομα κα
οδθγθκοφμε να πιςτεφουμε ότι κα είναι το ίδιο απίκανο να μποροφμε να κάνουμε χωρίσ τα
ταχυδρομεία μασ όςο και χωρίσ τουσ τθλεγράφουσ μασ»1.
Σ Χερ Άιηακ Υίτμαν επινόθςε τθν ςτενογραφία το 1837 και ςταδιακά ζγινε αποδεκτι ωσ
δθμοςιογραφικό εργαλείο. Θ μορφι «Gregg» ςτθ ςτενογραφία, που εφευρζκθκε από τον Ψηον
Φόμπερτ Γκρεγκ2 εμφανίςτθκε το 1888 και αποτζλεςε κι αυτι ζνα μεγάλο βιμα προσ τα
εμπρόσ.
Σ Ξάρολοσ Ρτίκενσ ιταν δθμοςιογράφοσ πριν γίνει επιτυχθμζνοσ ςυγγραφζασ, ξεκινϊντασ τθν
καριζρα του ωσ κοινοβουλευτικόσ ρεπόρτερ τθσ «True Sun» ςτο Οονδίνο το 1831. Ενόςω ιταν
δικαςτικόσ υπάλλθλοσ, ο Ρτίκενσ πζραςε τα δφο χρόνια πριν ξεκινιςει ωσ ρεπόρτερ,
μακαίνοντασ ςτενογραφία. Χτο αυτοβιογραφικό του μυκιςτόρθμα, «Ρτζιβιντ Ξόπερφιλντ», ο
Ρτίκενσ κάνει μνεία ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςτενογραφίασ από τον ιρωά του: «Ζχω δαμάςει το
άγριο ςτενογραφικό μυςτιριο», τον βάηει να λζει.
ΙΙ.1.1.1 Καλϊδια κάτω από τθ κάλαςςα
Χε αυτό το ςθμείο, αξίηει ν’ ανοίξουμε μια παρζνκεςθ για να εξθγιςουμε τθ δυςκολία και τα
εμπόδια που υπιρξαν ςτο τεράςτιο αυτό ζργο τθσ πρϊτθσ δικτφωςθσ του πλανιτθ,
αναφζροντασ τθν περιπζτεια του πρϊτου υποκαλάςςιου τθλεγραφικοφ καλωδίου. Θ
ςυγκεκριμζνθ ιςτορία είναι αρκετά διδακτικι, μια που μασ κυμίηει πϊσ τα τεχνολογικά
άλματα, ακόμα και οι επαναςτάςεισ ποτζ δεν ςταμάτθςαν ςτθν ιςτορία. Θ μόνθ ουςιαςτικι
διαφορά είναι ότι τότε γίνονται από ιδιαίτερα αντίξοεσ ςυνκικεσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με ςιμερα.
Σι πρϊτεσ προςπάκειεσ ζγιναν το 1811, όταν ο Χζμερινγκ πειραματίηεται ς’ ζνα ποτάμι τθσ
Γερμανίασ. Ψο 1839, ο Χερ Σ’ Ψςζινγκεςι βυκίηει ζνα καλϊδιο ςτθν Ξαλκοφτα. Χτθν Αγγλία

1 Αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ TELSTRA, αυςτραλιανοφ παρόχου τθλεπικοινωνιϊν,
http://www.telstra.com.au/classroom/sec_4_1.htm
2 John Robert Gregg
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γίνεται προςπάκεια να διαςχίςουν εγκάρςια τον Ψάμεςθ, το 1840. Ψθν ίδια χρονιά ο Χιτςτόουν
προτείνει ζνα καλϊδιο που κα ενϊςει τθν Αγγλία με τθ Γαλλία (Ρτόβερ-Ξαλαί). Χτθν ΘΥΑ, ο
Πορσ προςπακεί να ενϊςει το Πανχάταν με το Γκρόςβενορ Μλαντ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει
μονϊςει το καλϊδιο με πιςςαςφαλτωμζνθ κάνναβθ και καουτςοφκ από τθν Λνδία.
Ψο επόμενο φκινόπωρο, ο Γουΐτςτοουν εκτζλεςε ζνα παρόμοιο πείραμα ςτον κόλπο του
Χουϊνςθ. Ζνα καλό μονωτικό υλικό για τθν επικάλυψθ του καλωδίου και τθν αποφυγι
θλεκτρικοφ βραχυκυκλϊματοσ ςτο νερό ιταν απολφτωσ αναγκαίο για τθν επιτυχία μιασ
μακροχρόνιασ υποβρφχιασ γραμμισ. Τμωσ το 1843, οι Βρετανοί επιςτιμονεσ καταφζρνουν να
φτιάξουν ζνα ιςχυρό μονωτικό από γουταπζρκα. Υρόκειται για τον κολλϊδθ χυμό του δζντρου
palaquium gutta, το οποίο φφεται ςτθ Βόρνεο, τθν Ξεχλάνθ και τθ Χουμάτρα και το οποίο
ζφερε ςτθν Ευρϊπθ ο Συίλιαμ Ποντγκόμερι, ζνασ Χκωτςζηοσ χειρουργόσ ποφ υπθρετοφςε ςτθ
Βρετανικι Εταιρία Ανατολικϊν Λνδιϊν. Θ γουταπζρκα είναι κακόσ αγωγόσ του θλεκτριςμοφ.
Χτουσ 60οC γίνεται ευζλικτθ και μπορεί να επεξεργαςτεί. Διατθρείται άριςτα ςε υγρό
περιβάλλον ενϊ ςτον αζρα απλϊσ ςπάει (Montagne 1995: 81). Ψα υπερατλαντικά καλϊδια του
19ου αιϊνα ιταν καταςκευαςμζνα από μια εξωτερικι επίςτρωςθ καλωδίων, αρχικά από
ςίδθρο και αργότερα από χάλυβα, τυλιγμζνα ςε καουτςοφκ Λνδίασ και γουταπζρκα, και
περιείχαν ζνα πολυαρτθριακό καλϊδιο χαλκοφ για πυρινα. Ψα άκρα του καλωδίου που
βρίςκονταν κοντά ςτθν ακτι είχαν μια πρόςκετθ προςτατευτικι κωράκιςθ. γουταπζρκα, ζνα
φυςικό πολυμερζσ ςϊμα παρόμοιο με το λάςτιχο, είχε ςχεδόν ιδανικζσ ιδιότθτεσ για τθ
μόνωςθ των υποβρφχιων καλωδίων, και ζμεινε ςε εφαρμογι μζχρι που αντικαταςτάκθκε από
το πολυαικυλζνιο ςτθ δεκαετία του '30.
Ξαι ςτθ Γερμανία, ο Βζρνερ φον Ηίμενσ ανζπτυξε ζνα μονωτικό από γουταπζρκα και
τοποκζτθςε καλϊδιο ςτον κόλπο του Ξιζλου, το 1948. Σ Ηίμενσ υπιρξε ο υπεφκυνοσ
τοποκζτθςθσ πολλϊν καλωδίων, τα οποία λειτουργοφν από το 1853 και ενϊνουν τθν Αγγλία με
τθ Δανία και τθ Χουθδία κακϊσ και τθν Λταλία με τθν Ξορςικι, τθ Χαρδθνία και τθν Αφρικι. Χτθ
διάρκεια του πολζμου τθσ Ξριμαίασ, ζνα καλϊδιο μικουσ 190 χλμ βυκιςμζνο ςτθ Παφρθ
Κάλαςςα επζτρεψε τθν επικοινωνία του ςτρατοφ με τθ Γαλλία και τθν Αγγλία.
Θ καταςκευι του τθλεγραφικοφ καλωδίου ανάμεςα ςτο Ρτόβερ και το Ξαλαί τελείωςε το
1850, όμωσ λειτοφργθςε για πολφ λίγο. Χρειάςτθκε καταςκευι νζασ καλωδίωςθσ, θ οποία
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ζπαιρνε υπόψθ τθσ τα ρεφματα τθσ Πάγχθσ και θ οποία λειτοφργθςε μ’ επιτυχία από τισ 31
Δεκεμβρίου 1851. Σ Ηαν Ξλωντ Ποντανιζ (Montagne 1995: 124) περιγράφει το εξισ παράδοξο:
«οι άκρεσ του υποκαλάςςιου καλωδίου δεν ιταν ςυνδεδεμζνεσ με τουσ επίγειουσ ςτακμοφσ».
Ζτςι για να φτάςει ζνα τθλεγράφθμα από το Υαρίςι ςτο Οονδίνο ζπρεπε να πάει από το Υαρίςι
ςτο τθλεγραφείο του Ξαλαί, μετά να το μεταφζρει κάποιοσ ςτο τθλεγραφείο του
υποκαλάςςιου καλωδίου, από κει να φτάςει ςτο απζναντι τθλεγραφείο, να μεταφερκεί ςτο
τθλεγραφείο του Ρτόβερ και από εκεί ςτο Οονδίνο». Θ κατάςταςθ αυτι διιρκθςε περίπου ζνα
χρόνο, μζχρι τθν 1θ Ροεμβρίου 1852 όταν το υποκαλάςςιο καλϊδιο ενϊκθκε επιτζλουσ με τισ
επίγειεσ γραμμζσ.
Ψθν ίδια ϊρα, ςτισ ΘΥΑ, υποκαλάςςια καλϊδια διαςχίηουν το Πιςιςίπι και τον Σχάιο.
Υριν γίνει πραγματικότθτα το πρϊτο υποκαλάςςιο καλϊδιο, θ τεχνολογία προχωρά και ζνα
μεγάλο μζροσ τθσ Γθσ είναι καλωδιωμζνο. Χτθ Βρετανία, ο Ψςαρλσ Ππράιτ ξεκινά να ενϊνει τισ
χϊρεσ που ανικουν ςτθν Αυτοκρατορία. Ψα καλϊδια ξεκινοφν από τθ νιςο φτάνουν ςτθν
Υορτογαλία, ςτο Γιβραλτάρ, διαςχίηουν τθ Πεςόγειο με κατεφκυνςθ το Χουζη και τθν Λνδία.
Χτθ Γερμανία, ο Ηίμενσ κάνει αντίςτοιχα πειράματα, κυρίωσ όμωσ από ξθράσ. Ψο επίτευγμά του
είναι ζνα δίκτυο που διαςχίηει τθν Ευρϊπθ και τθν Αςία, μεγαλφτερο από εκείνο που διαςχίηει
τισ ΘΥΑ. Ξι όμωσ ο Ππράιτ και θ εταιρεία του, θ Eastern Telegraph Company ακολουκεί κατά
πόδασ: περνά από τθν Ρότια Αφρικι, ςυνεχίηει προσ τθ Χιγκαποφρθ και τθν Αυςτραλία. Ψο
1870, το δίκτυό του αποτελεί τθ ςπονδυλικι ςτιλθ τθσ Βρετανικισ Αυτοκρατορίασ.
ΙΙ.1.1.2 Σο ςιριαλ του πρϊτου υπερατλαντικοφ υποκαλάςςιου τθλεγραφικοφ καλωδίου
Θ μακρόχρονθ και δφςκολθ μάχθ για να λειτουργιςει το πρϊτο υπερατλαντικό καλϊδιο
αποτζλεςε ζνα πραγματικό ςιριαλ. Θ τελικι επιτυχία ζφερε επανάςταςθ ςτισ υπθρεςίεσ
ειδιςεων από το εξωτερικό, που πρότινοσ χρειάηονταν βδομάδεσ ολόκλθρεσ για να διαςχίςουν
τον ωκεανό, είτε επρόκειτο για πόλεμο, για κάνατο προςωπικότθτασ ι για τθ νζα τιμι του
ςιταριοφ.
Χτθν αρχι, το μεγάλο βάκοσ του Ατλαντικοφ (12-17 χλμ) ζκανε απαγορευτικι τθ ςφνδεςθ.
Τμωσ ανάμεςα ςτθν Λρλανδία και τον Ξαναδά υπάρχει ζνα είδοσ πλατό μικρότερου βάκουσ (4[115]

5 χλμ), που επιτρζπει ευκολότερθ καταςκευι. Σ πατζρασ του ςχεδίου ιταν ο Φρζντερικ
Γκίςμπορν, ιδρυτισ μιασ Ξαναδικισ τθλεγραφικισ εταιρείασ, θ οποία ζκανε τθ ςχετικι
πρόταςθ ςτθν καναδικι κυβζρνθςθ το 1850. Σ Γκίςμπορν είχε τθν υποςτιριξθ ενόσ πλοφςιου
αμερικανοφ του Χάιρουσ Φιλντ, ο οποίοσ μαηί με άλλουσ επενδυτζσ1 ίδρυςε τθν Newfoundland
and London Telegraph Company, ςτισ 6 Παΐου 1854. Αγόραςαν το καλϊδιο από τθ βρετανικι
εταιρεία Glass, Elliot and Company , θ οποία ςτθ ςυνζχεια αναδείχτθκε ςε θγζτθ ςτο χϊρο τθσ
καταςκευισ υποκαλάςςιων καλωδίων. Χτο χρθματιςτιριο του Οονδίνου οι μετοχζσ τθσ νζασ
εταιρείασ πιγαν πολφ καλά, ςτο χρθματιςτιριο τθσ Ρζασ Ωόρκθσ όμωσ ζγινε καταςτροφι. Θ
εταιρεία Western Union, θ οποία είχε τα δικά τθσ ςχζδια για υποκαλάςςιο καλϊδιο αλλά ςτον
Ειρθνικό Ωκεανό (δθλαδι μόνο 16 χλμ ανάμεςα ςτθν Αλάςκα και τθν Αςία), ςαμποτάριςε το
ςχζδιο. Σ Φιλντ κατάφερε να πάρει τθν ζγκριςθ του Ξογκρζςου, όπωσ και τθν υπογραφι του
προζδρου Φράνκλιν Υιρσ με μεγάλθ δυςκολία.
Θ εταιρεία αναβαπτίηεται Atlantic Telegraph Company και ξεκινά τθν καταςκευι το 1857. Ψισ
εργαςίεσ διευκφνει ο Χάιρουσ Φιλντ, ο Ππράιτ είναι αρχιμθχανικόσ και ο Γουάιτχαουη
αρχιφυςικόσ. Σι φρεγάτεσ U.S.S. Niagara2 και H.M.S. Agamemnon3 ξεκίνθςαν ςτισ 30 Λουλίου.
Θ κακεμία κουβαλοφςε το μιςό του καλωδίου. Πετά, όμωσ, από 236 χλμ (ςε ςφνολο 1600 χλμ)
το καλϊδιο ζςπαςε. Πετά από πολλζσ άκαρπεσ προςπάκειεσ να βρουν το χαμζνο καλϊδιο, θ
επιχείρθςθ ξανάρχιςε.
Ψθ δεφτερθ φορά ακολουκικθκε διαφορετικι μζκοδοσ. Σι φρεγάτεσ ζδωςαν ραντεβοφ ςτθ
μζςθ τθσ απόςταςθ, ςτισ 26 Λουνίου 1858 και ξεκίνθςαν ν’ απλϊνουν το καλϊδιο ςε αντίκετθ
κατεφκυνςθ. Ψο καλϊδιο ζςπαςε μόνο μετά από 2 χλμ και ξανάρχιςαν. Ψθν τρίτθ φορά ζφταιγε
το Agamemnon. Ψο καλϊδιο καταςτράφθκε από τισ αβαρίεσ τθσ φρεγάτασ.
Ψο ςχζδιο λίγο ζλειψε να εγκαταλειφκεί, όμωσ θ υποςτιριξθ του κακθγθτι Συίλιαμ
Ψόμςον4, προζδρου τθσ Atlantic Telegraph Company, απζτρεψε κάτι τζτοιο. Σι φρεγάτεσ

1 Πζτοχοι τθσ εταιρείασ ιταν 345 «gentlement», με κατ’ άτομο επζνδυςθ 1000 λιρϊν.

2 United States Ship
3 Her Majesty's Ship
4 William Thomson (Lord Kelvin). Γεννικθκε το 1854 ςτο Ππζλφαςτ και πζκανε το 1907 ςτο Οαργκσ τθσ Χκωτίασ.
Φυςικόσ και μακθματικό, μπικε ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Γλαςκϊβθσ ςτα 11 χρόνια του και γίνεται εκεί κακθγθτισ
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ζφυγαν ξανά άμεςα. Ψο ραντεβοφ ζγινε ςτισ 29 Λουλίου και μζχρι τισ 5 Αυγοφςτου το
καλϊδιο είχε απλωκεί.
Χτισ ΘΥΑ το νζο ζγινε αποδεκτό με δεξιϊςεισ, ομιλίεσ, παρελάςεισ. Σ κρφλοσ λζει πωσ ο
όχλοσ που διαςκζδαηε ζβαλε κατά λάκοσ φωτιά ςτο Δθμαρχείο τθσ Ρζασ Ωόρκθσ.
Θ υπθρεςία λειτοφργθςε αμζςωσ, μόνο για ζνα μινα όμωσ. Από τθν αρχι θ μετάδοςθ των
μθνυμάτων ιταν δφςκολθ. Για παράδειγμα, ςτισ 16 Αυγοφςτου, θ μετάδοςθ ενόσ
τθλεγραφιματοσ εκατό λζξεων τθσ Βαςίλιςςασ προσ τον πρόεδρο Ππουκάναν διιρκεςε 16
ϊρεσ (και ςφμφωνα με το κρφλο μόνο 25 λζξεισ ζφταςαν). Ψελικά το καλϊδιο μετζδωςε
μόνο 732 τθλεγραφιματα και ςτισ 18 Χεπτεμβρίου 1858 ανακοινϊκθκε επιςιμωσ θ παφςθ
τθσ λειτουργίασ του.
Ψο πρόβλθμα ιταν θ υψθλι τάςθ. Σ δρ Συίλντμαν Γουάιτχαουη, που είχε τθν ευκφνθ του
θλεκτρικοφ μζρουσ του ςχεδίου, αγνόθςε τθ μακθματικι ανάλυςθ του Ψόμςον και
εφιρμοςε τθ δικι του κεωρία ςφμφωνα με τθν οποία μόνο θ πολφ υψθλι τάςθ μποροφςε
να μεταφζρει τα μθνφματα. Σ Ψόμςον είχε υπολογίςει ότι θ μείωςθ του ςιματοσ ιταν
ανάλογθ με το τετράγωνο τθσ απόςταςθσ αλλά ο Γουάιτχαουη επζμενε ότι ιταν ανάλογθ τθσ
απόςταςθσ και ότι θ αφξθςθ τθσ τάςθσ κα ιταν αρκετι για να βελτιϊςει τθν ποιότθτά τθσ.
Από τα 600 Volts που ιταν θ ενδεικνυόμενθ τάςθ, ο Γουάιτχαουη ζφταςε ςτα 2000 Volts,
καίγοντασ ζτςι τθ μόνωςθ. Πετά τθν αποκάλυψθ του φιάςκο θ Atlantic Telegraph Company
απζλυςε τον Γουάιτχαουη.
Ψο δεφτερο ςχζδιο, το 1864 βαςιηόταν ςε μια εντελϊσ διαφορετικι λογικι. Ψα 1400 χλμ του
καλωδίου (ςυνολικοφ βάρουσ 9.000 τόνων( κα βρίςκονταν επάνω ςε ζνα μόνο καράβι, το
Great Eastern1, ίςωσ το μεγαλφτερο τθσ εποχισ του, με 209 μζτρα μικοσ και 25 μζτρα
πλάτοσ. Ψο πλιρωμά του ιταν 500 άτομα, από τα οποία χρειάηονταν 200 για να ςθκϊςουν

ςτα 22 του. Ζκανε μελζτεσ ςτθ κερμοδυναμικι, τον θλεκτριςμό, τθν τθλεγραφία αλλά είναι κυρίωσ γνωςτόσ για
τισ βακμίδεσ κερμοκραςίασ ςε βακμοφσ Kelvin.
1 Σ Leviathan (το αρχικό του όνομα) φτιάχτθκε από τθν Eastern steam navigation compagny για να ταξιδεφει ςτθν
Αυςτραλία. Χτθν πραγματικότθτα είχε κάνει μόνο ζνα μόνο ταξίδι από τθ Ρζα Ωόρκθ ςτθ Βρζςτθ για να μεταφζρει
επιςκζπτεσ ςτθν Υαγκόςμια Ζκκεςθ του Υαριςιοφ το 1867.
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τθν άγκυρα. Ψο Great Eastern ζφυγε ςτισ 23 Λουλίου από τθν Λρλανδία, όμωσ ςτισ 2
Αυγοφςτου όλα ςταμάτθςαν γιατί μετά από 1737 χλμ, το καλϊδιο ζςπαςε.
Πετά από ζνα χρόνο, μζχρι να βρεκοφν τα αναγκαία κεφάλαια και με άλλο όνομα εταιρείασ
(Anglo-American Telegraph Company), το Great Eastern ξεκίνθςε και πάλι. Χτισ 27 Λουλίου θ
επιχείρθςθ όχι μόνο ςτζφτθκε με επιτυχία αλλά θ αποςτολι κατάφερε να βρει τθν άκρθ του
χαμζνου καλωδίου του 1865 και να το ςυνδζςει μ’ ζνα καινοφργιο και να τελειϊςει και
δεφτερθ ςφνδεςθ. Χτισ 8 Χεπτεμβρίου και τα δφο καλϊδιο λειτουργοφςαν.
Θ βαςίλιςςα Βικτϊρια και ο πρόεδροσ Άντριου Ψηόνςον αντάλλαξαν μθνφματα ςτισ 29
Λουλίου 1566. Θ ταχφτθτα μετάδοςθσ ιταν 8 λζξεισ το λεπτό ενϊ το κόςτοσ για είκοςι λζξεισ
ιταν 100-150 δολάρια. Για τθν περίπτωςθ, ο Ψόμςον απζκτθςε νζο τίτλο και νζο όνομα,
Οόρδοσ Ξζλβιν.
Οίγο αργότερα, ςτισ 23 Λουλίου, οι Γάλλοι με τθ ςειρά τουσ ζνωςαν τθ Βρζςτθ με τθ
Παςαχουςζτθ. Ψουσ ακολοφκθςε ο Ηίμενσ το 1869. Χε 30 χρόνια, μζχρι το τζλοσ του αιϊνα
τα καλϊδια ςυνζδεαν ολόκλθρο τον πλανιτθ. Ψα υποκαλάςςια καλϊδια είχαν μικοσ 10.000
χλμ. Υολλά από αυτά λειτουργοφςαν ακόμα και μετά το τζλοσ του Β’ Υαγκοςμίου Υολζμου.
Υαρά το χρόνο και το κόςτοσ (18$ θ λζξθ) που απαιτοφνταν, το τεχνολογικό επίτευγμα είναι
εντυπωςιακό.
Ξλείνοντασ, αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι μζχρι το 1861 είχαν απλωκεί 17.700 χιλιόμετρα
υποκαλάςςιων καλωδίων. Πόνο όμωσ τα 4.800 από αυτά λειτουργοφςαν κανονικά.
Χτθ χϊρα μασ, τα πράγματα ακολοφκθςαν παρόμοιο δρόμο :Ψα πρϊτα καλϊδια υποβρφχιου
τθλζγραφου ζχουν ποντιςτεί ςτθ Πεςόγειο το 1854. Ψο 1858 ανάλογα καλϊδια ςυνδζουν τον
Υειραιά με τθ Χφρο. Ψο υποβρφχιο καλϊδιο Χφρου-Χίου, που αγοράηεται τθν επόμενθ χρονιά,
ςυνδζει τθν Ελλάδα με τθν Ξωνςταντινοφπολθ και τθν Αλεξάνδρεια. Αλλά και εςωτερικά, θ
εναζρια τθλεγραφικι ςφνδεςθ Ακινασ, Υειραιά, Αιγίου και Υάτρασ δίνει ςυνοχι ςε μια φτωχι
κοινωνία.
Χτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1860 αρχίηει να λειτουργεί θ Διϊρυγα του Χουζη κι όλα αλλάηουν.
Σ δρόμοσ για τθν Ανατολι ςυντομεφει. Ψα τθλεγραφικά καλϊδια ακολουκοφν τισ καλάςςιεσ
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οδοφσ. Ψο 1873 ςυνδζονται τθλεγραφικά τα Χανιά με τθ Ηάκυνκο και θ Χθτεία με τθν
Αλεξάνδρα και πζντε χρόνια αργότερα το Θράκλειο με τθ Χφρο. Πόλισ ζνα χρόνο πριν θ
τθλεφωνία ζχει ειςθγθκεί ςτθν Ευρϊπθ.
ΙΙ.1.1.3 Θ ϊρα του τθλεφϊνου
Θ τθλεφωνία απετζλεςε το επόμενο μεγάλο βιμα. Υατζρασ τθσ κεωρείται ο Αλζξανδροσ
Γκράχαμ Ππελ. Παηί με το βοθκό του, Ψόμασ Συότςον, υπζβαλαν τθν πατζντα τουσ το 1876.
Αρχικά κεωροφταν ωσ ζνασ τρόποσ να μεταδίδεισ μουςικι ι να ελζγχεισ αν κάποιοσ είναι ςπίτι
και επομζνωσ μποροφςε να λάβει τθλεγράφθμα. Ψον Λανουάριο του 1878, θ Geelong
Advertiser ςτθν Αυςτραλία, κυκλοφόρθςε ζνα κζμα για μια ομάδα ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν
Πελβοφρνθ που άκουγαν μουςικι βιολιοφ και φλάουτου που μεταδιδόταν αρκετζσ
εκατοντάδεσ μζτρα μζςω τθσ ανακάλυψθσ του Ππελ.
Χτθ χϊρα μασ, το 1892, επί πρωκυπουργίασ Χαριλάου Ψρικοφπθ, ψθφίηεται νόμοσ «περί
τθλεφωνικισ ςυγκοινωνίασ». Θ επζκταςθ του νζου τθλεπικοινωνιακοφ μζςου κα είναι και ςτθν
Ελλάδα, όπωσ και ς’ ολόκλθρο τον κόςμο ςχετικά αργι. Ψο 1896, χρονιά των Σλυμπιακϊν
Αγϊνων, οι ςυνδρομθτζσ ςτθν Ακινα και τον Υειραιά, μόλισ που φκάνουν τουσ ενενιντα.
Ζτςι πιρε καιρό μζχρι το τθλζφωνο να γίνει εργαλείο του ρεπορτάη. Ψο τθλζφωνο ςυνζδεε
όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ μζχρι το 1915 και ο πόλεμοσ ενίςχυςε τθν υιοκζτθςθ του.
Ψο τθλζφωνο αντικατζςτθςε τον τθλζγραφο ςτισ κακθμερινζσ εςωτερικζσ επικοινωνίεσ από
αυτό το ςθμείο και μετά. Ωσ ςυνζπεια αυτοφ, ςτισ ΘΥΑ ξεπιδθςε μια νζα κατθγορία
δθμοςιογραφικισ δουλειάσ, γνωςτι ωσ αυτι του «ριράιτερ». Πζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ
του 1920 οι ανταποκριτζσ των εφθμερίδων ςτισ διάφορεσ πρωτεφουςεσ τθλεφωνοφςαν ςτα
γραφεία ςτθν ζδρα τουσ τα απογεφματα προκειμζνου να υπαγορεφςουν τισ αναφορζσ τουσ,
παρότι αντιμετϊπιηαν κάποιεσ τεχνικζσ δυςκολίεσ.
Πζςα ςε μια δεκαετία, θ κακαρότθτα των ςυνδζςεων ιταν ςχεδόν τζλεια. Από αυτι τθ ςτιγμι
περίπου, το τθλζφωνο προκάλεςε αλλαγζσ ςτθν περιγραφι τθσ κζςθσ των δθμοςιογράφων.
Χτθν αμερικανικι δθμοςιογραφία εμφανίςτθκαν οι legmen (είδοσ ρεπόρτερ) οι οποίοι
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ςυνζλλεγαν ειδιςεισ ςτισ πόλεισ και τισ μετζφεραν τθλεφωνικϊσ ςτο τοπικό γραφείο όπου ο
ριράιτερ τισ προςάρμοηε προκειμζνου να ταιριάηουν ςτο φφοσ τθσ εφθμερίδασ.
Σ ιςτορικόσ εφθμερίδων Άντονι Χμικ ανζφερε ότι το τθλεφωνικό κζντρο μεταμόρφωςε τθ
φφςθ του ρεπορτάη κατά τισ δεκαετίεσ του 1920 και του 1930. Πζχρι να εμφανιςτεί το
τθλεφωνικό κζντρο, ιταν ςχεδόν αδφνατο να υπάρξει πλθροφόρθςθ από ποικίλεσ πθγζσ, κάτι
το οποίο που μποροφςε να γίνει μζςω τθλεφϊνου, όπωσ για παράδειγμα τα αποτελζςματα
ενόσ μεγάλου αρικμοφ αγϊνων που παίηονταν ταυτοχρόνωσ ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ χϊρασ
ι τα αποτελζςματα των εκνικϊν εκλογϊν.
Υολλζσ εφθμερίδεσ χρθςιμοποιοφςαν περιςτζρια για να επικοινωνιςουν ςφνκετα κζματα, και
ιταν ςυνθκιςμζνθ πρακτικι μζχρι τθν δεκαετία του 1930 περίπου. Σ Υίτερ Σ’ Οάφλιν1, πρϊθν
διευκυντισ του γραφείου του Associated Press ςτθν Αυςτραλία και τον Ρότιο Ειρθνικό, είχε
πει ότι οι επικοινωνίεσ ιταν θ πιο ςθμαντικι παράμετροσ ςτθν δουλειά ενόσ ρεπόρτερ πζρα
από το να βρει το κζμα. «Αν δεν μπορείσ να βρεισ ζνα τρόπο ϊςτε να διαδόςεισ το κζμα ςου,
είναι ςαν να μθν είςαι καν εκεί». Ενϊ κάλυπτε τουσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ ςτθν Λαπωνία το
1964 διλωςε ότι είχε εντυπωςιαςτεί βλζποντασ τουσ Γιαπωνζηουσ φωτογράφουσ να
κουβαλάνε καλάκια με ταχυδρομικά περιςτζρια ςτο press room ςτθν Λνοςίμα όπου ο ίδιοσ
κάλυπτε τουσ ιςτιοπλοϊκοφσ αγϊνεσ. Σι φωτογράφοι τα χρθςιμοποιοφςαν για να μεταφζρουν
το φιλμ πίςω ςτο Ψόκυο, 80 χιλιόμετρα μακριά. «Ιταν πιο γριγορο από ότι οδικϊσ ι με τρζνο
και πιο αξιόπιςτο από κάκε άλλθ διακζςιμθ μορφι επικοινωνίασ. Κατά τισ δφο βδομάδεσ που
ιμουν εκεί ςυχνά ευχόμουν να είχαν αγοράςει οριςμζνα κι εγϊ, ζτςι ςυχνά που κατζρρεαν οι
επικοινωνίεσ».
Ψο fax υπιρχε ωσ ιδζα από τθν δεκαετία του 1920 περίπου αλλά δεν αντιμετωπίςτθκε ωσ
εργαλείο για το ρεπορτάη μζχρι τισ δεκαετίεσ του 1970-1980. Σ Γκλεν Πάλκαςτερ,
προϊςτάμενοσ του ρεπορτάη ςτθν εφθμερίδα τθσ Πελβοφρνθσ «The Age» κυμάται όταν
δοφλευε ωσ το παιδί για τα αντίγραφα ςτθν τοπικι θμεριςια εφθμερίδα, ςτα μζςα τθσ

1 Αναφζρεται ςτο http://www.foreigncorrespondents.org, τθν ιςτοςελίδα τθσ Ζνωςθσ Ανταποκριτϊν ζνου Ψφπου
Αυςτραλίασ και Ειρθνικοφ.
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δεκαετίασ του 1980 όπου υπιρχε μόνο ζνα φαξ. «Όταν ξεκίνθςα να δουλεφω, θ εφθμερίδα
μου είχα μόνο ζνα φαξ»1.
Αυτό ιταν γφρω ςτο 1986. Θ χριςθ φαξ ιταν διαδεδομζνθ ςτα γραφεία αλλά όχι ςτισ
εφθμερίδεσ. Ψο φαξ παρζχει ζνα χριςιμο ςθμείο αναφοράσ για τθν υιοκζτθςθ του Μντερνετ
ςτισ αίκουςεσ ςφνταξθσ, από τθν άποψθ ότι το φαξ είναι ζνα παράδειγμα καινοτομίασ που οι
δθμοςιογράφοι ζχουν υιοκετιςει απολφτωσ. Ωςτόςο, πιρε πάνω από μια δεκαετία για τθν
καινοτομία αυτι να αγγίξει τα επίπεδα κορεςμοφ ςτισ αίκουςεσ ςφνταξθσ. Πζχρι τα μζςα τθσ
πρϊτθσ

δεκαετίασ

του

νζου

αιϊνα,

το

θλεκτρονικό

ταχυδρομείο

αντικατζςτθςε

αποτελεςματικά τα φαξ. Ξακϊσ θ τεχνολογία του τθλεφϊνου –θ οποία είναι προχπόκεςθ για
τισ παραπάνω τεχνολογίεσ- βελτιϊκθκε, τόςο και ο αντίκτυποσ τουσ ςτθν δθμοςιογραφία
αυξικθκε.
Σι τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ αποτελοφν πλζον κακιερωμζνθ διαδικαςία του ρεπορτάη. Ψθν
δεκαετία του 1920, τα κζματα χαρακτθρίηονταν ωσ «ρεπορτάη με τθν βοικεια τθλεφϊνου».
Χιμερα αντιμετωπίηουμε μια παρόμοια κατάςταςθ με τουσ υπολογιςτζσ. Ψο τθλζφωνο δεν
λογίηεται ωσ «θλεκτρονικό εργαλείο», πια. Υότε, άραγε, το ρεπορτάη με τθν βοικεια
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κα περιγράφεται απλϊσ ωσ ρεπορτάη;
Ψο 1978, δφο νεαροί, ο Χτιβ Ψηομπσ και ο Χτιβ Βόηνιακ, ζφτιαξαν και ποφλθςαν τον πρϊτο
προςωπικό θλεκτρονικό υπολογιςτι, τον Apple. Θ IBM καταςκεφαςε τον πρϊτο Θ/Ω τθσ το
1981. Σ παγκόςμιοσ ιςτόσ και τα προγράμματα πλοιγθςθσ δεν υπιρχαν μζχρι το 1993. Πζςα
ςε μια δεκαετία το Μντερνετ ιταν παρϊν ςτισ αίκουςεσ ςφνταξθσ των δυτικϊν κρατϊν. Χιμερα
το Μντερνετ είναι το πιο ςθμαντικό εργαλείο ρεπορτάη μετά το τθλζφωνο.
Σ ρυκμόσ τθσ τεχνολογικισ αλλαγισ από τθν αρχι του 21ου αιϊνα ιταν ραγδαίοσ. Σι
περιςςότερεσ εταιρείεσ ζχουν ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ και θ υιοκζτθςθ τθσ από τα νοικοκυριά
ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι άνοδο ανά τον κόςμο. Θ ευρυηωνικότθτα είναι ςθμαντικι διότι
πλικοσ μελετϊν ζχει δείξει ευκεία ςχζςθ μεταξφ τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και των ωρϊν
on-line. Ψο 2002 τα δφο τρίτα των Αμερικανϊν δθμοςιογράφων χρθςιμοποιοφςαν κινθτά για

1 Τπ.π.
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να κάνουν ρεπορτάη και το 57% κουβαλοφςε ζναν φορθτό υπολογιςτι. Ζνα τζταρτο εξ αυτϊν
χρθςιμοποιοφςε κάποιο PDA όπωσ είναι τα Palm Pilot ι τα Blackberry. Ζκτοτε θ υιοκζτθςθ των
κινθτϊν τθλεφϊνων και των PDA από τουσ ρεπόρτερ ζχει αυξθκεί. Είναι ςπάνιο φαινόμενο να
βρεισ ζναν ρεπόρτερ ςε μια δυτικι εφθμερίδα που να μθν ζχει κινθτό τθλζφωνο.
Σ κακθγθτισ δθμοςιογραφίασ, Ππρουσ Γκάριςον, επιςθμαίνει ότι θ τεχνολογία «αλλάηει τον
τρόπο που γίνονται τα πράγματα» (Garrison 1996). Θ εφεφρεςθ τθσ γραφομθχανισ για
παράδειγμα άλλαξε τον τρόπο που ςκζφτονταν οι άνκρωποι κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςυγγραφισ. Σι Θ/Ω με τθ ςειρά τουσ, άλλαξαν τον τρόπο ςκζψθσ των ρεπόρτερ. Ψο να
δουλεφει κανείσ με υπολογιςτζσ απαιτεί διαφορετικό τρόπο ςκζψθσ. Είναι πιο μεκοδικό και
αρχικά λιγότερο διορατικό.
Ζνα μάκθμα που μποροφμε να διδαχκοφμε από τθν ιςτορία είναι ότι οι δθμοςιογράφοι
ζπρεπε να μάκουν να ςκζφτονται πιο γριγορα και να δουλεφουν ταχφτερα. Είναι πικανό ότι ο
ρυκμόσ αλλαγισ κα είναι ακόμθ γρθγορότεροσ κακϊσ προχωράμε περιςςότερο ςτον 21ο
αιϊνα. Αυτό ςθμαίνει ότι χρειαηόμαςτε καλφτερα εκπαιδευμζνουσ δθμοςιογράφουσ για να
ανταπεξζλκουν ςτθν αλλαγι και τον όγκο των πλθροφοριϊν που ζχει ιδθ κυριεφςει τθν ηωι
μασ.

ΙΙ.1.2. Η ψηφιοπούηςη τησ πληροφορύασ
Θ τεχνολογικι μετάλλαξθ των μζςων ενθμζρωςθσ βαςίηεται κυρίωσ ςε μία βαςικι τεχνικι: τθν
ψθφιοποίθςθ. Χτα παραδοςιακά ςυςτιματα, τα αναλογικά, τα ςιματα (του ραδιοφϊνου, τθσ
τθλεόραςθσ κλπ) μεταφζρονται με τθ μορφι ςυνεχϊν θλεκτρικϊν κυμάτων. Πε τθν
ψθφιοποίθςθ, τα ςιματα αυτά κωδικοποιοφνται και μετατρζπονται ςε ακολουκίεσ αρικμϊν,
οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ μεταφζρονται ςε δυαδικό κϊδικα (αναπαράςταςθ με τα ψθφία 0
και 1). Ψο ςιμα, λοιπόν, είναι πλζον αςυνεχζσ και εκφράηεται ωσ αρχείο πλθροφορικισ.
ΙΙ.1.2.1. Οι τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ
Υαρ’ όλο που οι τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ είναι αρκετά περίπλοκεσ, θ αρχι ςτθν οποία
ςτθρίηονται είναι αρκετά απλι. Ξάκε αναλογικό ςιμα μπορεί να αναπαραςτακεί από ζνα
ςφνολο ςυνεχϊν καμπυλϊν. Για τθν ψθφιοποίθςθ του ςιματοσ, χωρίηουμε τισ καμπφλεσ ςε
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μία ςειρά ςθμείων (δείγματα) που απζχουν ςε κανονικά μεταξφ τουσ διαςτιματα. Πετράμε
τθν αξία κάκε ςθμείου ςφμφωνα με μία κλίμακα και τζλοσ το αντικακιςτοφμε μ’ ζνα ακζραιο
αρικμό 0 ι 1, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα:

χιμα 2 Διαδικαςία Ψθφιοποίθςθσ Θχθτικοφ ςιματοσ

(Υθγι: Σικονόμου 2004)

Χφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ φυςικισ, για να είναι πιςτι θ αναπαράςταςθ, τα δείγματα κα
πρζπει να βρίςκονται κοντά το ζνα ςτο άλλο και άρα θ ςυχνότθτα δειγματιςμοφ κα πρζπει να
είναι τουλάχιςτον διπλάςια από τθν υψθλότερθ ςυχνότθτα που περιλαμβάνεται ςτο αρχικό
ςιμα. Για παράδειγμα, ς’ ζνα CD ο ιχοσ ζχει δειγματιςτεί ςε 44.100Hz ανά αυλακιά. Αυτό
ςθμαίνει ότι για ζνα δευτερόλεπτο μουςικισ ζχουμε χρθςιμοποιιςει 44.100 δείγματα.
Ψο ςφνολο τθσ διαδικαςίασ (δειγματολθψία, μζτρθςθ, ψθφιοποίθςθ) πραγματοποιείται από
μία ςυςκευι μετατροπισ ςιματοσ. Χιμερα υπάρχουν τζτοιεσ ςυςκευζσ υψθλισ ποιότθτασ και
πολφ χαμθλισ τιμισ.
Ψο ςιμα που λαμβάνει ο τελικόσ χριςτθσ είναι ςυνικωσ αναλογικό. Ψο ψθφιακό ςιμα,
μετατρζπεται και πάλι ςε αναλογικό με τθ βοικεια ενόσ «αποκωδικοποιθτι». Εάν θ
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δειγματολθψία ζχει γίνει ςωςτά και εάν οι αρικμοί ζχουν μεταφερκεί με ακρίβεια, το τελικό
αναλογικό ςιμα δεν διαφζρει ςε τίποτα από το αρχικό.
ΙΙ.1.2.2. Θ μετάδοςθ του ςιματοσ
Τςο καλόσ και να είναι ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, κατά τθ μετάδοςθ του αναλογικοφ ςιματοσ
υπάρχουν απϊλειεσ, το ςιμα δθλαδι είναι «χαλαςμζνο». Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχουν
αναντιςτοιχίεσ με το αρχικό ςιμα και ότι ζχουν προςτεκεί παράςιτα ι «κόρυβοσ» όπωσ
λζγεται ςτθν φυςικι. Ψο τελικό αναλογικό ςιμα παρουςιάηει, τότε, προβλιματα, τα οποία δεν
είναι δυνατόν να διορκωκοφν. Χε οριςμζνα ςθμεία, το ραδιόφωνο δεν «πιάνει». Τταν
αντιγράφουμε μια βιντεοταινία, το αντίγραφο δεν είναι τόςο καλό.
Χτθ μετάδοςθ του ψθφιακοφ ςιματοσ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ψο τελικό ςιμα
μεταφράηει τισ ακολουκίεσ του 0 και του 1 που ζχουν μεταφερκεί και είναι πολφ πιο εφκολα
αναγνωρίςιμεσ. Ψο τελικό ςιμα, άρα, είναι πανομοιότυπο με το αρχικό. Ψο μεγάλο
μειονζκτθμα είναι πϊσ εάν χακεί ι μπερδευτεί ζςτω και ζνα ψθφίο, τότε το ςιμα χάνεται
εντελϊσ. Χιμερα θ τεχνολογία ζχει τρόπουσ να αναγνωρίηει πότε το ςιμα είναι ςωςτό και πότε
όχι και να ηθτά τθν επαναμετάδοςθ του ςιματοσ εάν βρει λάκοσ.
ΙΙ.1.2.3. Θ επεξεργαςία του ςιματοσ
Ψα πλεονεκτιματα τθσ ψθφιοποίθςθσ είναι εξίςου ςθμαντικά κατά τθν επεξεργαςία του
ςιματοσ. Πε τον όρο επεξεργαςία εννοοφμε όλεσ τισ δυνατζσ δράςεισ για τθν τροποποίθςθ
του ςιματοσ. Πία απλι επεξεργαςία ενόσ θχθτικοφ ςιματοσ είναι, για παράδειγμα, το
φιλτράριςμα που επιτρζπει να απομονϊςουμε κάποιεσ ςυχνότθτεσ. Πια πιο περίπλοκθ
επεξεργαςία είναι, για παράδειγμα, να απομονϊςουμε μία εικόνα από το φόντο τθσ ι να τθν
κάνουμε λιγότερο φλου κλπ.
Για τισ περίπλοκεσ επεξεργαςίεσ, ο αναλογικόσ εξοπλιςμόσ είναι περίπλοκοσ, δφςκολοσ και
αργόσ ςτθ χριςθ, ακόμα και αδφνατοσ εάν θ ηθτοφμενθ εργαςία απαιτεί μεγάλθ ακρίβεια.
Αντίκετα, θ επεξεργαςία του ψθφιοποιθμζνου ςιματοσ γίνεται με εργαλεία πλθροφορικισ
όπου θ ακρίβεια είναι εξαςφαλιςμζνθ. Πποροφν να γίνουν δοκιμζσ ς’ ζναν απλό υπολογιςτι.
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Εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ανεπαρκισ, είναι δυνατόν να φτιαχτεί μία νζα εφαρμογι, διαδικαςία
χρονοβόρα και ακριβι αλλά όχι αδφνατθ.
Ψο ψθφιακό ςιμα μπορεί, τζλοσ, να κωδικοποιθκεί με ζνα «κλειδί», ϊςτε να μθν μπορεί να
κλαπεί. Σ τελικόσ αποδζκτθσ χρειάηεται το «κλειδί» και λαμβάνει το ςιμα χωρίσ πρόβλθμα.
ΙΙ.1.2.4. Θ τεχνολογικι πρόοδοσ του εξοπλιςμοφ
Θ ανάπτυξθ τθσ ψθφιοποίθςθσ βαςίηεται ςτθν ιδιαίτερα γριγορθ τεχνολογικι πρόοδο του
εξοπλιςμοφ. Θ καρδιά του είναι, φυςικά, ο υπολογιςτισ και κυρίωσ τα θλεκτρονικά του μζρθ.
Σ περίφθμοσ νόμοσ του Πουρ, ο οποίοσ εκφράςτθκε το 1975, από τον Πουρ (ο οποίοσ υπιρξε
ο ιδρυτισ τθσ εταιρείασ Intel που κυριαρχεί ςτθν αγορά των επεξεργαςτϊν), ορίηει ότι θ ιςχφσ
των υπολογιςτϊν διπλαςιάηεται κάκε 18 μινεσ.
Χε δζκα χρόνια, ο αρικμόσ των ςυςτατικϊν που περιλαμβάνεται ςε ζναν επεξεργαςτι
πολλαπλαςιάςτθκε επί 100. Ζνασ ςθμερινόσ υπολογιςτισ, ο οποίοσ κοςτίηει λιγότερο από 1000
Ευρϊ, είναι πολλζσ φορζσ πιο ιςχυρόσ από τισ τεράςτιεσ μθχανζσ τθσ δεκαετίασ του ’60, που
ζπιαναν μία ολόκλθρθ –κλιματιηόμενθ- αίκουςα.
Φυςικά υπάρχουν όρια, τα οποία κζτει θ φυςικι. Ζχουμε όμωσ ακόμα μπροςτά μασ μία
εικοςαετία πριν θ εκκετικι αφξθςθ τθσ υπολογιςτικισ ιςχφσ φτάςει ςτα όριά τθσ. Χτθν ουςία, θ
ιςχφσ ζχει αναχκεί ςε «πρϊτθ φλθ», όπωσ και το πλαςτικό πριν από χρόνια. Θ εξζλιξθ αυτι
είναι μοναδικι ςτθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ. Ξαμία άλλθ τεχνολογία δεν γνϊριςε τόςο μεγάλθ
και γριγορθ ανάπτυξθ. Τπωσ αναφζρει ο Φρεντερίκ Βαςζρ «εάν το αυτοκίνθτο είχε τθν ίδια
ανάπτυξθ με τθν πλθροφορικι, ςιμερα ζνα αυτοκίνθτο κα μποροφςε να τρζχει με ταχφτθτα
μεγαλφτερθ από εκείνθ του ιχου, κα κάλυπτε μία απόςταςθ ίςθ μ’ εκείνθ τθσ ελινθσ από τθ
Γθ χρθςιμοποιϊντασ μόνο μία ςταγόνα βενηίνθ, και κα κόςτιηε λιγότερο ν’ αγοράςεισ
καινοφργιο, απ’ ότι να το πλφνεισ» (Vasseur 1996: 10).
ΙΙ.1.2.5. Θ ςυμπίεςθ του ςιματοσ
Ψο ψθφιακό ςιμα δεν ζχει μόνο πλεονεκτιματα, ζχει ζνα μεγάλο μειονζκτθμα, το μεγάλο όγκο
του, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τον όγκο του αναλογικοφ ςιματοσ. Για παράδειγμα, μια
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φωτογραφία μεγζκουσ 24x34, με μια μζτρια ανάλυςθ 150 ςθμείων ανά τετραγωνικό
εκατοςτό, μεταφράηεται από περίπου 20 εκατομμφρια ςθμεία (pixels). Εάν ψθφιοποιιςουμε
κακζνα από τα ςθμεία αυτά (χρειαηόμαςτε 2-3 bytes1 για το κακζνα) κα καταλιξουμε με ζνα
αρχείο 40-50 Πbytes. Πια κινοφμενθ εικόνα βίντεο (καρζ), χαμθλότερθσ ποιότθτασ χρειάηεται
1Πbytes. Αν υπολογίςουμε ότι ςτθν τθλεόραςθ ανά δευτερόλεπτο περνοφν 25 εικόνεσ τα
40Πbytes φτάνουν μόνο για δφο δευτερόλεπτα ταινίασ.
Για να μειϊςουμε τον όγκο του ψθφιακοφ ςιματοσ, θ μόνθ λφςθ είναι να μειϊςουμε τον
αρικμό των δεδομζνων που περιλαμβάνει. Ευτυχϊσ, πολλά δεδομζνα επαναλαμβάνονται,
είναι άχρθςτα ι ελάχιςτα χριςιμα. Εδϊ εμπλζκονται οι τεχνικζσ ςυμπίεςθσ του ςιματοσ.
Ωπάρχουν πραγματικά πολλζσ μζκοδοι και τα περιςςότερα ψθφιακά ςυςτιματα
χρθςιμοποιοφν ςυνδυαςμοφσ τουσ. Ξάποιοι από αυτοφσ εμφανίηονται και ωσ φαβορί να
εδραιωκοφν ωσ ςτάνταρντσ ςυμπίεςθσ όπωσ για παράδειγμα οι μζκοδοι:
JPEG (Joint photographic expert group) για τη φωτογραφύα

Εικόνα 1 Εικόνα λουλουδιοφ παρουςιαςμζνθ με όλο και μεγαλφτερθ ςυμπίεςθ JPEG

1 Byte: ακολουκία 8 bit (0 ι 1) που αντιςτοιχεί με ζνα χαρακτιρα και χρθςιμοποιείται ωσ μονάδα ςτισ ψθφιακζσ
2
2
διατάξεισ (Οεξικό Ψεχνολογίασ και Επιςτθμϊν) Ψο Mbytes ι MB αντιςτοιχεί ςε 1000 ι ςε 1024 bytes.
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MPEG (Moving pictures expert group) για την κινούμενη εικόνα

χιμα 3 Κωδικοποίθςθ κινοφμενθσ εικόνασ

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3 -Ήχοσ τύπου MPEG-1, 3ου επιπϋδου) για τον όχο

χιμα 4 Κωδικοποίθςθ ιχου

Επειδι όμωσ, για χάρθ ευκολίασ ι λόγω τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ ςυςκευισ ι ενόσ
λογιςμικοφ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ και άλλεσ μορφζσ ςυμπίεςθσ (gif, png κλπ για τθν
εικόνα, wma, wav κλπ για τον ιχο, wmv, divx, realviedeo κλπ) άλλεσ υψθλότερθσ και άλλεσ
χαμθλότερθσ ςυμπίεςθσ, υπάρχει εξειδικευμζνο λογιςμικό για τθ μετατροπι από φορμάτ ςε
φορμάτ και από αναλογικό ςε ψθφιακό ςιμα και αντίςτροφα.
Θ παραγωγι φωτογραφίασ, ιχου και κινοφμενθσ εικόνασ με ψθφιακά μζςα είναι πλζον
προςιτι ςε κάκε χριςτθ. Θ επεξεργαςία τουσ είναι εξίςου απλι ςε ζνα πρϊτο επίπεδο και
γίνεται όλο και πιο περίπλοκθ όςο το τελικό προϊόν ζχει περιςςότερεσ απαιτιςεισ (για
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παράδειγμα υποτιτλιςμοί, μοντάη κλπ). Υεριςςότερεσ γνϊςεισ, αλλά όχι εξειδικευμζνεσ,
χρειάηονται επίςθσ για τισ μετατροπζσ τισ οποίεσ αναφζραμε παραπάνω.
Χάρθ ςε όςα προαναφζραμε, ζνασ μζςοσ χριςτθσ μπορεί ςιμερα να δθμιουργιςει το δικό του
μζςο ενθμζρωςθσ ςτο Διαδίκτυο1 και ν’ ανταγωνιςτεί τα δικτυακά μζςα αλλά και τα
παραδοςιακά που ζχουν ιδθ μετακομίςει ςτον Υαγκόςμιο Λςτό.

ΙΙ.2. Μετϊβαςη των μϋςων ενημϋρωςησ ςτο Διαδύκτυο
Είναι λίγο παράξενο να αναφερόμαςτε ςτθν «ιςτορία» του περάςματοσ των μζςων
ενθμζρωςθσ ςτο Διαδίκτυο, τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ χρονικι περίοδοσ δεν καλφπτει οφτε καν
μια δεκαετία. Ξι όμωσ ςτο διάςτθμα αυτό, οι αλλαγζσ ιταν τόςο γριγορεσ και οι τομζσ τόςο
βακιζσ που κα ιταν λάκοσ να αγνοιςουμε ςτθ κεωρθτικι ανάλυςθ τον παράγοντα χρόνο, ο
οποίοσ μάλιςτα τρζχει πολφ πιο γριγορα από κάκε άλλθ περίπτωςθ. Θ γνϊςθ τθσ γζννθςθσ,
τθσ επζκταςθσ, του ςιμερα που είναι ιδθ παρελκόν, βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ του πϊσ
εκφράηεται θ πολιτικι των μζςων ενθμζρωςθσ για το Διαδίκτυο αλλά και του πϊσ
δθμιουργοφνται καινοφργια, αποκλειςτικά δικτυακά μζςα ενθμζρωςθσ (Ξαϊμάκθ 1997: 74) 2.

ΙΙ.2.1. Γϋννηςη: η δημιουργύα ιςτοςελύδων
Θ εφθμερίδα ολόκλθρθ ςε pdf ι μιπωσ ςε μορφι html; Αρχείο ανοιχτό ςε όλουσ, με
εγγραφι ι μιπωσ με ςυνδρομι; Live μετάδοςθ του προγράμματοσ ι και αρχείο εκπομπϊν; Ψα
ερωτιματα αυτά δεν ζχουν απαντθκεί ακόμα, ς’ ζνα περιβάλλον που ςυνεχϊσ μεταβάλλεται

1 Βλ. κεφάλαιο IV.1. Θ «δθμοςιογραφία των πολιτϊν» ι θ τρζλα των blogs
2 Σν θχξην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ απνηειεί αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ ζην

(Κατκάθε 1997). Ζ ζπγγξαθή ηνπ μεθίλεζε ην 1995 θαη βαζίζηεθε θπξίσο ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο
webmaster εθεκεξίδσλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Μηζέι Κνιφλα λη‟
Ηζηξηα απφ ηε γαιιηθή «Le Monde», ζρεηηθά άξζξα ηνπ Σχπνπ, ηε ζηήιε Stop the Presses ηνπ Steve Outing ζην
http://www.editorandpublisher.com/eandp/columns/stopthepresses_archive.jsp θαη ηέινο ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ
κνηξάζηεθε ζηε ιίζηα ζπδήηεζεο CARR-L θαη απαληήζεθε απφ ζπλαδέιθνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ
δξαζηεξηνπνηφληνπζαλ ζην Γηαδίθηπν. Μηα δεχηεξε εθδνρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ δεκνζηεχηεθε ζηα
«Αθηεξψκαηα» ηεο Διεπζεξνηππίαο, ην 2003, ελψ ζηε δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ε ηξίηε θαη πην επηθαηξνπνηεκέλε
κνξθή ηνπ. Αο καο επηηξαπεί λα ηνλίζνπκε φηη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ ζέκαηνο γηα πεξηζζφηεξν απφ 15
ρξφληα ππήξμε επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θεθαιαίνπ.
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τεχνολογικά αλλά ταυτόχρονα δεν επιςτρζφει τθν επζνδυςθ που απαιτείται, αφοφ θ
διαφθμιςτικι πίτα για το Διαδίκτυο είναι ακόμα μικρι.
ΙΙ.2.1.1. Σφποσ
Για πρϊτθ φορά πρϊτεσ θλεκτρονικζσ εκδόςεισ εμφανίςτθκαν ςτισ ΘΥΑ, ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του ’90, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του περιεχομζνου των εταιριϊν που προςζφεραν
πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, όπωσ για παράδειγμα θ America Online. Αυτό ςθμαίνει ότι μόνο οι
ςυνδρομθτζσ των ςυγκεκριμζνων εταιριϊν είχαν πρόςβαςθ ςτον θλεκτρονικό Ψφπο. Σι
εκδότεσ δεν ζπαιρναν κανζνα οικονομικό ρίςκο από τθ ςτιγμι που προςζφεραν το
περιεχόμενό τουσ ςε ζτοιμθ πελατεία κερδίηοντασ ζνα ποςοςτό από τισ ςυνδρομζσ. Από τθ
μεριά τουσ οι εταιρίεσ πρόςβαςθσ είχαν ζνα ελκυςτικό επιχείρθμα για να προςελκφςουν τουσ
διψαςμζνουσ για πλθροφορίεσ πελάτεσ. Επιπλζον, ο θλεκτρονικόσ Ψφποσ ιταν ζνα καυμάςιο
παράδειγμα για τθν αξία του Διαδικτφου.
Θ ςυνεργαςία ιταν ςυμφζρουςα και για τουσ δφο εταίρουσ, όμωσ οι εκδότεσ, αποκτϊντασ
εμπιςτοςφνθ ςτθν όλο και αυξανόμενθ πελατεία αναγνωςτϊν αποφάςιςαν να αποδεςμευτοφν
και να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ. Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά
παραδείγματα είναι οι «New York Times» που μετακόμιςαν ςε δικι τουσ ςελίδα το 1994
εγκαταλείποντασ τθν America Online ενϊ το ίδιο ζκανε και θ γαλλικι «Le Monde» φεφγοντασ
το 1995 από τθν Compuserve. Σι θμερομθνίεσ δεν είναι φυςικά τυχαίεσ, μια που ςυμπίπτουν
με τθν αρχι τθσ διείςδυςθσ του Διαδικτφου ςτα γραφεία και τα ςπίτια.
Ψα πρϊτα βιματα του θλεκτρονικοφ Ψφπου ιταν δφςκολα και γεμάτα από πιςωγυρίςματα και
άκυρεσ εκκινιςεισ. Θ υποςτιριξθ των εκδοτϊν ςτο Διαδίκτυο δεν ιταν ιδιαίτερα κερμι.
«Τπάρχουν εκδότεσ που φοβοφνται πωσ τα θλεκτρόνια κα κάνουν τον Σφπο να μοιάηει
ξεπεραςμζνοσ», παραδεχόταν ο Ψηον Χτραμ, πρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ αμερικανικϊν εφθμερίδων
ςε μια ςυνζντευξθ τφπου το Πάρτιο του 1996. «Όμωσ όλο και περιςςότεροι βλζπουν ςτο
Διαδίκτυο μια ευκαιρία και όχι μια απειλι», ςυμπλιρωνε.
Ψον ίδιο μινα, οι εκδότεσ του περιοδικοφ Ψφπου ςυγκεντρϊκθκαν ςτο Σρλάντο τθσ Φλόριντα
ςε μία διεκνι διάςκεψθ για το μζλλον του κλάδου τουσ. Σ θλεκτρονικόσ Ψφποσ αναφζρκθκε
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ςαν ζνα νζο μζςο δίπλα ςτο ζντυπο, το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ. Πακριά από
οποιαδιποτε φοβία για το νζο μζςο, θ ςυηιτθςθ επικεντρϊκθκε γφρω από τουσ νζουσ
τρόπουσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξισ του. Σι ζρευνεσ αγοράσ που εξετάςτθκαν ςτθ
διάςκεψθ ζδειξαν πωσ για τα επόμενα χρόνια οι επενδφςεισ ςτον τομζα κα
υπερδιπλαςιαςτοφν. Σι ίδιεσ μελζτεσ ανζφεραν πωσ οι αναγνϊςτεσ δεν είναι ζτοιμοι να
πλθρϊςουν ςυνδρομι για τθν ανάγνωςθ των θλεκτρονικϊν περιοδικϊν και άρα οι εκδότεσ κα
πρζπει να προςανατολιςτοφν προσ τθ διαφιμιςθ για τθ χρθματοδότθςθ των ςελίδων τουσ.
ΙΙ.2.1.2. Λόγοι που οδιγθςαν τον Σφπο ςτο Διαδίκτυο
Από τθ ςτιγμι που οι πζραν του Ατλαντικοφ εκδότεσ αποφάςιςαν να επενδφςουν ςτο
Διαδίκτυο, ιταν φυςικό ν’ ακολουκιςουν και οι Ευρωπαίοι. Ψον πρϊτο καιρό θ απόφαςθ τθσ
δθμιουργίασ ιςτοςελίδων ιταν ςυχνά αποτζλεςμα τθσ εισ άτοπον απαγωγισ: «δεν μποροφμε
να μθν το κάνουμε αφοφ το κάνουν όλοι οι άλλοι» («Would not be caught dead without», ιταν
θ ζκφραςθ του ςυρμοφ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90). Ξανζνασ αμερικανόσ εκδότθσ δεν
ικελε να βρεκεί ζξω από τθν καινοφργια αναπτυςςόμενθ αγορά, όςο αβζβαιθ κι αν ιταν
αυτι. Ξαι κανζνασ ευρωπαίοσ εκδότθσ δεν ικελε να μείνει πίςω από τουσ αμερικανοφσ.
 Σ πρϊτοσ βαςικόσ λόγοσ που επθρζαςε τθν απόφαςθ των εκδοτϊν ιταν θ ευκαιρία να
κάνουν το ζντυπό τουσ γνωςτό ςτο εξωτερικό. Θ προπαγάνδα για τθ γλϊςςα, θ
διαφιμιςθ των εκνικϊν εντφπων, θ επαφι με τθ διαςπορά είναι ςτοιχεία που
βαραίνουν ςτθν απόφαςθ. Ακόμα και οι πιςτοί αναγνϊςτεσ, βρίςκουν τθν εφθμερίδα
τουσ ςτο εξωτερικό το απόγευμα τθσ ίδιασ μζρασ, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, τθν
επομζνθ το πρωί τισ περιςςότερεσ φορζσ. Πε το Διαδίκτυο, τθν ζχουν ςτα χζρια τουσ
ακόμα πιο γριγορα από το να είχαν να μετακινθκοφν ςτο κοντινότερο περίπτερο. Ξαι
φυςικά ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ τιμι είναι μεγαλφτερθ ενϊ ςτο Μντερνετ είναι
δωρεάν. Αξίηει εδϊ να αναφζρουμε τθν περίπτωςθ τθσ «New York Times», θ οποία για
ζνα διάςτθμα δοκίμαςε να ηθτιςει ςυνδρομι από τουσ αναγνϊςτεσ ςτο εξωτερικό (ενϊ
ταυτόχρονα ζδινε δωρεάν το περιεχόμενο ςτο εκνικό κοινό). Θ προςπάκεια δεν
απζδωςε και θ εφθμερίδα προτίμθςε να προςφζρει δωρεάν τθ ςελίδα τθσ. Βζβαια
όπωσ αναφζρει το CCN τον Δεκζμβριο του 2009 (Musil 2009) θ εφθμερίδα κα γυρίςει
πίςω ςτθν εποχι των ςυνδρομϊν, τουλάχιςτον για μζροσ του περιεχομζνου τθσ.
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 Ζνασ δεφτεροσ λόγοσ ιταν θ υπζρβαςθ του χϊρου και του χρόνου. Για τον Ψφπο, αυτό
μεταφράηεται ςε απελευκζρωςθ από τουσ περιοριςμοφσ του χαρτιοφ. Τταν ο
δθμοςιογράφοσ γράφει ζνα άρκρο πρζπει να υπολογίςει τισ λζξεισ ϊςτε να μθν
ξεπεράςει ι αντίκετα να γεμίςει το χϊρο που αναλογεί ςτο άρκρο. Ψο μζγεκοσ ενόσ
άρκρου αλλά και θ δθμοςίευςι του ι όχι είναι ςυνάρτθςθ τθσ ςπουδαιότθτάσ του ςε
ςχζςθ με τα υπόλοιπα. Χτο Μντερνετ θ ζννοια του χϊρου δεν ζχει κανζνα νόθμα μια που
ο χϊροσ είναι απεριόριςτοσ. Ψο αντίκετο μάλιςτα, παρόμοια άρκρα ι μικρότερα
επεξθγθματικά του κφριου είναι ςυμβατά με τθ μορφι του νζου μζςου. Θ ςθμαςία του
χϊρου είναι ακόμα πιο μεγάλθ αν λάβουμε υπόψθ τθ μείωςθ τθσ φλθσ ςε ςχζςθ με τισ
διαφθμίςεισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Σι αμερικανικζσ εφθμερίδεσ είδαν τθν φλθ τουσ
να μειϊνεται και να φτάνει το 40% του περιεχομζνου. Θ πολιτικι αυτι, μπορεί μεν να
κράτθςει χαμθλά τθν τιμι των εφθμερίδων, το κάνει όμωσ ςε βάροσ τθσ φλθσ. Σι
αρικμοί δεν είναι και πολφ διαφορετικοί για τθν Ευρϊπθ και για τθ χϊρα μασ, φυςικά.
Θ φλθ μιασ εφθμερίδασ ι ενόσ περιοδικοφ κακορίηεται από το χϊρο που περιςςεφει
αφοφ «κλείςουν» οι διαφθμίςεισ. Από τθ μεριά τθσ, θ ζλλειψθ ςυγκεκριμζνθσ ϊρασ για
το κλείςιμο τθσ φλθσ είναι ςθμαντικι γιατί επιτρζπει μια διαφορετικι αντιμετϊπιςθ
των ειδιςεων κυρίωσ για τα εβδομαδιαία ι μθνιαία ζντυπα που μποροφν να
ανανεϊνουν τακτικά τθν φλθ τουσ. Ψο ίδιο ιςχφει και για τα κακθμερινά φφλλα ςε
περιπτϊςεισ που θ άμεςθ ενθμζρωςθ είναι απαραίτθτθ, που θ επικαιρότθτα τρζχει με
ρυκμοφσ πολφ πιο γριγορουσ από τον κφκλο του 24ϊρου. Πετά τα γεγονότα τθσ 11 θσ
Χεπτεμβρίου, για παράδειγμα, θ ιςτοςελίδα τθσ εφθμερίδασ «Ελευκεροτυπία» ζκανε
δϊδεκα ανανεϊςεισ μζςα ςε τρεισ ϊρεσ.
 Σ τρίτοσ λόγοσ που ϊκθςε τισ εφθμερίδεσ ςτο Δίκτυο ιταν θ πρόςβαςθ ςε μία
καινοφργια αγορά. Χτθ δεκαετία του ’80, όταν όλοι προζβλεπαν το κάνατο του εντφπου
και το κρίαμβο τθσ εικόνασ, θ παγκόςμια βιομθχανία του Ψφπου υπζφερε από μια
ςθμαντικι μείωςθ των εςόδων τθσ από τισ διαφθμίςεισ. Ενδεικτικά αναφζρουμε πωσ
το 1950, όταν ακόμα θ τθλεόραςθ βριςκόταν ςτθν παιδικι τθσ θλικία, οι αμερικανικζσ
εφθμερίδεσ κάλυπταν τα ζξοδά τουσ κατά 25% από τισ εκνικζσ διαφθμίςεισ και κατά
18% από τισ τοπικζσ και τισ μικρζσ αγγελίεσ. Ψο 1993, θ κατάςταςθ είχε αλλάξει ριηικά
και οι εφθμερίδεσ δεν είχαν ζςοδα παρά 12% από τισ εκνικζσ διαφθμίςεισ και 35% από
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τισ τοπικζσ. Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ εκνικισ διαφιμιςθσ ζχει μεταναςτεφςει ςτθν
τθλεόραςθ. Χιμερα το Διαδίκτυο είναι πρόςφορο ζδαφοσ για τθν τοπικι διαφιμιςθ και
τισ μικρζσ αγγελίεσ. Χτθν Ευρϊπθ, ποςοςτό τθσ τάξθσ του 50-60% είναι ςυνθκιςμζνο
για τθν κάλυψθ των εξόδων από τισ διαφθμίςεισ όμωσ με τθ ςθμερινι κρίςθ του Ψφπου
ο αρικμόσ αυτόσ ςυρρικνϊνεται. Ψαυτόχρονα, το ενδιαφζρον τον διαφθμιςτϊν άργθςε
πολφ (ςφμφωνα με τισ αρχικζσ προβλζψεισ) να εκδθλωκεί, για τθν ακρίβεια, ακόμα το
περιμζνουμε. Σύμφωνα με τον Χάρη Ρούγκα1, Γενικό Διευκυντι τθσ εταιρείασ IΑΒ
Hellas (Interactive Advertising bureau, ο κλαδικόσ φορζασ των εταιρειϊν που
αςχολοφνται με όλεσ τισ μορφζσ του ψθφιακοφ και διαδραςτικοφ μάρκετινγκ) θ
διαφθμιςτικι δαπάνθ του Μντερνετ καταλαμβάνει περίπου το 2% ςε ςχζςθ με τα
ποςοςτά των τεςςάρων άλλων μζςων ενθμζρωςθσ (Ψθλεόραςθ, Υεριοδικά,
Εφθμερίδεσ, Φαδιόφωνο) για το 2008. Σ προςανατολιςμόσ όμωσ των εφθμερίδων δεν
ζχει αλλάξει και οι εκδότεσ περιμζνουν τθν αγορά να ωριμάςει.
 Σ τζταρτοσ λόγοσ είναι θ αναηιτθςθ τθσ μζγιςτθσ οικονομικισ ωφζλειασ. Θ φιλοςοφία
τθσ θλεκτρονικισ εφθμερίδασ, από οικονομικισ πλευράσ είναι το αποτζλεςμα τθσ
πετυχθμζνθσ ςυμβίωςθσ του ελάχιςτου κόςτουσ και τθσ μζγιςτθσ διακίνθςθσ. Ξαι
διακίνθςθ ςθμαίνει τόςο χρόνο, όςο και χαρτί και ζξοδα μεταφοράσ. Θ ιδανικι
περίπτωςθ για τισ εφθμερίδεσ, κα ιταν να μπορζςουν να ςτείλουν θλεκτρονικά το
ζντυπο ςτουσ ςυνδρομθτζσ. Αντίςτοιχα, με ελάχιςτθ ςυνδρομι, ο αναγνϊςτθσ κα είχε
τθν εφθμερίδα του ςτο ςπίτι. Χιμερα, θ πολιτικι που ακολουκοφν αρκετζσ εφθμερίδεσ
για τθν θλεκτρονικι τουσ ζκδοςθ, όπωσ θ «Le Monde» (Γαλλία), θ «El Pais» (Λςπανία),
το εβδομαδιαίο «Courrier International» (Γαλλία), το μθνιαίο «Zmag» (ΘΥΑ) είναι
ακριβϊσ αυτι. Θ διαδικτυακι ςυνδρομι είναι πολφ μικρότερθ τθσ κανονικισ
ςυνδρομισ και προςφζρει απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτα θλεκτρονικά αρχεία του
εντφπου.
 Ψζλοσ, θ δθμιουργία ιςτοςελίδων δεν μπορεί παρά να ανανεϊςει τθν εικόνα ενόσ
εντφπου. Ψο αναγνωςτικό κοινό γερνάει μαηί με τον Ψφπο αλλά το Διαδίκτυο είναι
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κυρίωσ μια αγορά νζων. Θ καινοφργια γενιά του ηάπινγκ και των θλεκτρονικϊν
παιχνιδιϊν είναι πολφ λιγότερο πακθτικι από τουσ προγόνουσ τθσ και ζχει ανάγκθ τόςο
από διαφορετικι κεματολογία, λιγότερο ςυντθρθτικι και κομφορμιςτικι όςο και από
μζςα που να τθσ επιτρζπουν να εκφράηεται. Σι νζοι είναι πολυάςχολοι και υπζρκινθτικοί. Σ Ψφποσ πρζπει να τουσ ακολουκιςει για να μθν τουσ χάςει. Ρα τουσ
προςφζρει μζςω Διαδικτφου νζα κζματα, ντυμζνα με ιχο και εικόνα. Ρα τουσ
προςφζρει αμφίδρομθ επικοινωνία, δθλαδι ςυμμετοχι.
ΙΙ.2.1.3. Σθλεόραςθ και Ραδιόφωνο
Θ τθλεόραςθ και το ραδιόφωνο αντιμετϊπιςαν το νζο μζςο με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι ο
Ψφποσ. Ζνα μικρό αλλά αντιπροςωπευτικό ποςοςτό, με παραδείγματα όπωσ το τθλεοπτικό
CNN και το αγγλικό BBC, αγκάλιαςαν αμζςωσ το νζο μζςο και επζνδυςαν ςε αυτό. Πε μια
δεφτερθ ματιά όμωσ, διαπιςτϊνει κανείσ ότι οι δφο ςυγκεκριμζνοι τθλεοπτικοί ςτακμοί είναι
ταυτόχρονα τα δφο κατ’ εξοχιν «παγκοςμιοποιθμζνα» μζςα. Αυτό ςθμαίνει ότι είχαν ιδθ τθν
υποδομι να δεχτοφν και να εκμεταλλευτοφν το νζο μζςο. Σι δφο ιςτοςελίδεσ ζγιναν ςθμείο
αναφοράσ για χριςτεσ του Διαδικτφου από όλο τον κόςμο και ακόμα και ςιμερα δεν ζχουν
ςταματιςει να αναπτφςςονται.
Χρθςιμοποίθςαν τθν τεχνογνωςία τουσ προςκζτοντασ και κείμενο. Ζτςι λοιπόν με τθν εικόνα
και το κείμενο το ζνα, με τον ιχο, τθν εικόνα και το κείμενο το άλλο, ζγιναν φωτεινά
παραδείγματα μζςων ενθμζρωςθσ ςτο Μντερνετ. Ψο BBC μάλιςτα, ιταν από τα πρϊτα που
εγκαινίαςε τθ χριςθ λογιςμικοφ που επιτρζπουν να ακοφσ ραδιόφωνο ηωντανά μζςα από τθν
υπολογιςτι, όπωσ και άνοιξε και τα αρχεία του ςε podcasts. Δυςτυχϊσ, λόγω τθσ
περιοριςμζνθσ ικανότθτασ των τθλεφωνικϊν δικτφων να μεταφζρουν μεγάλα πακζτα
πλθροφοριϊν, θ εικόνα άργθςε να μεταφερκεί με τθν ίδια ταχφτθτα και ευκρίνεια - είναι κάτι
που μασ προςζφεραν τα ευρυηωνικά δίκτυα. Ακόμα και ςιμερα, ωςτόςο, ενϊ ςχεδόν όλοι οι
ραδιοφωνικοί ςτακμοί προςφζρουν το πρόγραμμά τουσ ηωντανά μζςω Διαδικτφου, κυρίωσ για
το κοινό τθσ διαςποράσ, τα τθλεοπτικά δίκτυα δεν το κάνουν. Ψα ελλθνικά κανάλια μόλισ
αρχίηουν να προςφζρουν webcasts ενϊ ςτο εξωτερικό ςιγά ςιγά πφλεσ όπωσ το veetle.com
προςφζρουν εδϊ και λίγο καιρό ηωντανό πρόγραμμα από επιλεγμζνα κανάλια.
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Θ τθλεόραςθ και το ραδιόφωνο για καιρό φάνθκαν να διςτάηουν, ςαν να μθν ιξεραν τι
μποροφν να κάνουν ςτο δίκτυο… Θ τθλεόραςθ διςτάηει ακόμθ. Δεν ζχει κανείσ παρά να κάνει
μια βόλτα ςτο ελλθνικό διαδίκτυο για να δει πόςο πιο ανεπτυγμζνοι είναι οι ραδιοφωνικοί
ςτακμοί –ακόμα κι αν αυτό ςθμαίνει απλϊσ να μπορείσ ν’ ακοφςεισ live- και πόςο ελάχιςτα
ανεπτυγμζνοι είναι οι τθλεοπτικοί ςτακμοί.

ΙΙ.2.2. Επϋκταςη: το νϋο μϋςο
Ψο δεφτερο ςτάδιο του περάςματοσ ςτο νζο μζςο ςθματοδοτείται από δφο γεγονότα. Ψο
πρϊτο είναι θ ςχεδόν μαηικι «μετακόμιςθ» ςτο δίκτυο που ςυντελείται κυρίωσ τθν πενταετία
1997-2002 και το δεφτερο είναι θ εμφάνιςθ νζων αποκλειςτικά δικτυακϊν μζςων
ενθμζρωςθσ.
Εφθμερίδεσ, τθλεόραςθ και ραδιόφωνο ανοίγουν ςωρθδόν ιςτοςελίδεσ. Σι χριςτεσ αρχίηουν
να ςυνθκίηουν και κατά κάποιον τρόπο «απαιτοφν» να βρίςκουν τα αγαπθμζνα τουσ ζντυπα,
ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ και προγράμματα ςτο δίκτυο. Θ πρακτικι που ακολουκείται είναι να
μεταφζρεται ζνα μικρότερο ι μεγαλφτερο κομμάτι ςτο δίκτυο και κάποιεσ φορζσ να
προςκζτουν ςτοιχεία για να διαφοροποιιςουν τθν φλθ. Ψα ςτοιχεία αυτά είναι: ςυγγραφι
άρκρων προςαρμοςμζνθ ςτα πολυμζςα με δεςμοφσ υπερκειμζνου που επεκτείνουν το άρκρο
και οδθγοφν τον αναγνϊςτθ προσ τισ πθγζσ των ειδιςεων, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ,
επικοινωνία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθν εφθμερίδα, εργαλεία ζρευνασ ςτα
αρχεία. Ψο περιεχόμενο όμωσ παραμζνει ςε πολφ μεγάλο βακμό εξαρτθμζνο από το αρχικό
μζςο ενθμζρωςθσ.
Ρζα πρωτότυπα μζςα είναι τα webzines νεολογιςμόσ που παραφράηει τα γνωςτά φανηίν, τα
περιοδικάκια που κυκλοφοροφςαν από χζρι ςε χζρι διακινϊντασ περιεχόμενο που γραφόταν
από μια ομάδα, ςυχνά φίλων με κοινά ενδιαφζροντα. Ψα webzines κερδίηουν μεγάλο ζδαφοσ
ςτο Μντερνετ μια που προςφζρει το ιδανικό μζςο για τθ διάδοςι τουσ. Τςο μεγάλοσ όμωσ κι αν
ιταν ο αρικμόσ τουσ και όςο διαφοροποιθμζνο το περιεχόμενό τουσ, τα webzines παρζμειναν
εραςιτεχνικά και πολλζσ φορζσ δεν διζφεραν από τισ προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ που ςυχνά τα
ανταγωνίηονται. Ενϊ για μια ςτιγμι φάνθκε ότι μπορεί να αποτελζςουν τον κινθτιριο μοχλό
των μζςων ενθμζρωςθσ ςτο δίκτυο, παρζμειναν ςτθν αφάνεια επιςκιαηόμενα από τισ πφλεσ.
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II.2.2.1. Οι πφλεσ
Τταν ξεκίνθςαν οι φιλοςοφικζσ ςυηθτιςεισ για το ποια κα είναι θ «μεταλλαγμζνθ» μορφι των
μζςων ενθμζρωςθσ ςτο Διαδίκτυο, δόκθκε μεγάλθ ζμφαςθ ςτο κζμα τθσ αμφίδρομθσ
επικοινωνίασ. Τλοι ςυηιτθςαν τρόπουσ οι οποίοι κα ζδιναν τθν ευκαιρία ςτο χριςτθ να ζχει
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι, να αντιδρά ςτισ ειδιςεισ που διαβάηει, ακοφει ι βλζπει. Αυτόσ ιταν
και ο λόγοσ που πολλά μζςα ενθμζρωςθσ φιλοξζνθςαν ομάδεσ ςυηιτθςθσ ςτισ ςελίδεσ τουσ.
Ψελικά το ενδιαφζρον ςτράφθκε ςτθν παροχι μεγαλφτερου όγκου πλθροφοριϊν. Σι πρϊτοι
διδάξαντεσ δεν ιταν τα μζςα ενθμζρωςθσ αλλά μεγάλα «ψαχτιρια», όπωσ το Yahoo! αφνικά
και ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, άρχιςαν να ξεφυτρϊνουν πφλεσ από παντοφ και τα μζςα
ενθμζρωςθσ κεϊρθςαν ςωςτό να ςτραφοφν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Πζςα που πριν
δίςταηαν να κάνουν μια μικρι επζνδυςθ για να μεταφζρουν το περιεχόμενό τουσ ςτο Δίκτυο,
ξόδεψαν περιουςίεσ για να δθμιουργιςουν πφλεσ ενθμζρωςθσ. Πε ειδιςεισ, με
ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, με μεγάλα δθμοςιογραφικά επιτελεία, απορρόφθςαν και άλλεσ
ιςτοςελίδεσ για να ζχουν μεγάλο κεματικό εφροσ. Ζνα χαρακτθριςτικό ελλθνικό παράδειγμα
ςε αυτό είναι θ πφλθ in.gr, ςτθν οποία ζγινε μεγάλθ επζνδυςθ, χρθςιμοποιικθκε προςωπικό
διαφορετικό από τα ζντυπα του ομίλου Οαμπράκθ και απορροφικθκαν άλλεσ ςελίδεσ
επιμζρουσ κεματολογίασ, όπωσ θ ιατρικι.
Θ άνκθςθ των ελλθνικϊν ΠΠΕ ςτο δίκτυο ςυμπίπτει με τθν εποχι των πυλϊν. Θ
«Ξακθμερινι» και θ «Ελευκεροτυπία», που πρϊτεσ άνοιξαν το περιεχόμενό τουσ ςτο δίκτυο
επιςκιάςτθκαν από πφλεσ όπωσ αυτι τθσ «Ραυτεμπορικισ», του ΔΣΟ (in.gr) και του
ραδιοςτακμοφ flash 9,61 (flash.gr). Δεν πρόκειται όμωσ πια για τα ΠΠΕ ςτο Μντερνετ αλλά για
νζεσ μορφζσ ενθμζρωςθσ, για κακαρά δικτυακά μζςα. Χε κάποιεσ από αυτζσ μάλιςτα που
κζλουν να ανταγωνίηονται τισ αμιγϊσ δθμοςιογραφικζσ πφλεσ, θ ςυμμετοχι των ΠΠΕ ςτο
ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ είναι από ελάχιςτθ μζχρι ανφπαρκτθ. Άλλεσ πάλι φορζσ, τα μζςα
επενδφουν ςε πφλεσ φτιαγμζνεσ από άλλουσ. Είναι, ςτθ χϊρα μασ, θ περίπτωςθ του
pathfinder.gr, το οποίο ενϊ ξεκίνθςε ωσ ανεξάρτθτθ προςπάκεια, ςιμερα ςυμμετζχει με
υψθλό ποςοςτό ο ΔΣΟ, παρ’ όλο που ςε τελικι ανάλυςθ είναι ανταγωνιςτικό του in.gr. Ψο
enet.gr τθσ Ελευκεροτυπίασ ιταν το τελευταίο που πολφ πρόςφατα (2009) μεταςχθματίςτθκε
ςε πραγματικι πφλθ.
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Αξίηει τζλοσ να ςθμειϊςουμε ότι μετά τθν πρϊτθ αδειοδότθςθ των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν
τθσ Αττικισ, κάποιοι ραδιοφωνικοί ςτακμοί μετακόμιςαν αποκλειςτικά και μόνο ςτο
Διαδίκτυο, περιμζνοντασ ίςωσ τισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ που κα τουσ επιτρζψουν να
εκπζμψουν ξανά. Είναι πολφ νωρίσ για να κρίνουμε το αποτζλεςμα, τόςο ποςοτικά όςο και
ποιοτικά αλλά είναι αξιοςθμείωτο το αντανακλαςτικό: «αφοφ δεν δικαιοφμαςτε ερτηιανζσ
ςυχνότθτεσ, χρθςιμοποιοφμε το Μντερνετ».

ΙΙ.2.3. Η ςυνϋχεια ςτο κινητό τηλϋφωνο
Θ μεγάλθ διείςδυςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου, πολφ μεγαλφτερθ από εκείνθ του υπολογιςτι, θ
οποία ςυντελζςτθκε ςε λιγότερο από μία δεκαετία άνοιξε νζεσ αγορζσ. Χτο Διαδίκτυο τα
μεγάλα κζρδθ είναι ακόμα μακριά. Ξαι αυτό γιατί τα διαφθμιςτικά ζςοδα δεν είναι τα
αναμενόμενα αλλά και γιατί για αρκετό καιρό ακόμα τουλάχιςτον οι χριςτεσ δεν κα είναι
διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν ςυνδρομι. Ωπάρχει όμωσ κάτι που αποφζρει ςιμερα μεγάλα
ζςοδα: το sms.
Σι τθλεπικοινωνίεσ κζρδιςαν το μπρα ντε φερ με το Μντερνετ και το μεγάλο ςτοίχθμα είναι θ
ςφγκλιςι τουσ. Ψα μζςα ενθμζρωςθσ καλοφνται να φροντίςουν για τθν παροχι περιεχομζνου.
Θ τεχνολογία wap (ςφνδεςθ με υπθρεςίεσ παρόμοιεσ με αυτζσ του Μντερνετ μζςω κινθτοφ: imode, Vodafone live κλπ) υπιρξε ακριβι και δεν ταίριαηε ςε όλα τα μοντζλα κινθτϊν, γιαυτό
και δεν ζγινε ποτζ ιδιαίτερα δθμοφιλισ. Ψα γραπτά μθνφματα (sms), όμωσ, είναι το αγαπθμζνο
παιχνίδι τθσ νεολαίασ, είναι φκθνά, εφχρθςτα και πλζον αποτελοφν εμπορικό ςτόχο για όλουσ.
Ψο τθλεοπτικό παιχνίδι «Big Brother» χρθςιμοποίθςε πρϊτο ςε ολόκλθρο τον κόςμο τα sms για
να ψθφίςουν οι κεατζσ. Υαντοφ τα αποτελζςματα ιταν εκπλθκτικά και τα κζρδθ ανζλπιςτα. Ασ
ςθμειϊςουμε ότι τα sms είναι φαινόμενο τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Άπω Ανατολισ και είναι πρϊτθ
φορά που μια τεχνολογία «πιάνει» τόςο εκτόσ ΘΥΑ. Ψα μζςα ενθμζρωςθσ είναι οι πάροχοι
περιεχομζνου και μασ ειδοποιοφν άμεςα μζςω sms για τισ ςθμαντικζσ ειδιςεισ. Ψο
ειδθςεογραφικό κομμάτι τθσ υπθρεςίασ i-mode τθσ Cosmote παρζχεται από το Πάιο του 2004
από το τμιμα ειδιςεων τθσ Ελλθνικισ Φαδιοφωνίασ. Σ τρόποσ πλθρωμισ (μζςω τθσ
τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και ανάλογα με τον αρικμό των μθνυμάτων) είναι και άμεςοσ και
αςφαλισ.
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Ψα νζα τθλζφωνα που υποςτθρίηουν ςφνδεςθ με το Μντερνετ, ζςτρεψαν το ενδιαφζρον ςε
εντελϊσ διαφορετικι κατεφκυνςθ. Ψα μεγάλα μζςα ενθμζρωςθσ, με πρϊτο το BBC και αυτι τθ
φορά, παρζχουν περιεχόμενο ειδικά διαμορφωμζνο για τα κινθτά, το οποίο όμωσ ακόμα και
ςιμερα δεν είναι ςυνδρομθτικό ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ (εκτόσ από τθ «New York
Times» και τθ «San Francisco Chronicle». Φιλοδοξεί όμωσ να γίνει ςτο μζλλον.

ΙΙ.2.4. Σώρα
Ψα blogs είναι ςιμερα θ νζα μορφι ενθμζρωςθσ, θ οποία ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τείνει ν’
αντικαταςτιςει ακόμα και τθ δθμοςιογραφία. Ψο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο, το οποίο
παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να το αναλφςουμε ςε επόμενο
κεφάλαιο. Τςο για το μζλλον; Υοιοσ μπορεί να το προβλζψει; Πόλισ το 2009, φάνθκε ότι μια
παλαιότερθ τεχνολογία, το θλεκτρονικό βιβλίο (e-book), θ οποία αναβαπτίςτθκε ςε e-reader
κα αναδειχκεί ςε killer application για το επόμενο διάςτθμα και ιδθ τα μζςα ενθμζρωςθσ
ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτα αντίςτοιχα δίκτυα.
Σι νζεσ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ δίνουν τόςεσ δυνατότθτεσ που δεν ζχουμε παρά να
ονειρευτοφμε χωρίσ περιοριςμοφσ. Μςωσ κι ζνα ψυγείο που κα μασ ςτζλνει μινυμα ςτο κινθτό,
ότι το γάλα τζλειωςε όπωσ διατείνονται οι γκουροφ του web 2.0. Θ δφναμθ και οι επενδφςεισ
επικεντρϊνονται ςτθν παροχι πλθροφοριϊν. Ψο μεγάλο ερϊτθμα για το μζλλον είναι εάν τα
παραδοςιακά μζςα κα εξακολουκιςουν να ζχουν το μονοπϊλιο (ι ζςτω το ολιγοπϊλιο) ςτθν
αγορά αυτι.
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III. Ερωτηματολόγιο χρόςεων και
ςτϊςεων
III.1. Τπόθεςη εργαςύασ
Σι δθμοςιογράφοι εργάηονται ς’ ζνα περιβάλλον το οποίο κακορίηεται όλο και περιςςότερο
από τθν χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν τθσ Επικοινωνίασ. Ψο περιβάλλον αυτό αλλάηει με ταχφσ
ρυκμοφσ το επάγγελμά τουσ. Θ παροφςα διατριβι διατυπϊνει ςυνολικά τθ βαςικι υπόκεςθ
ότι:
«Οι αλλαγζσ ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του δθμοςιογράφου ςυντελοφνται ςε τρία
διαφορετικά επίπεδα: ςτον τρόπο αναηιτθςθσ, ςτον τρόπο επεξεργαςίασ και ςτον τρόπο
μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ. Οι αλλαγζσ αυτζσ ςυντελοφνται ςτο πλαίςιο των ευρφτερων
πολιτικο-οικονομικϊν αλλαγϊν που προκαλεί θ χριςθ των Νζων Σεχνολογιϊν τθσ
Επικοινωνίασ».
Χτο πρακτικό μζροσ τθσ διατριβισ μασ κα εξετάςουμε εάν οι ίδιοι οι δθμοςιογράφοι
ςυνειδθτοποιοφν τισ αλλαγζσ αυτζσ και εάν τισ αποδζχονται ωσ εξζλιξθ του επαγγζλματόσ
τουσ. Θ παροφςα διατριβι κα προςπακιςει ν’ αποδείξει, άρα, ότι:
«Οι δθμοςιογράφοι ςυνειδθτοποιοφν ςε μεγάλο βακμό τισ αλλαγζσ που προκαλοφνται ςτο
επάγγελμά τουσ από τθν ειςαγωγι των Νζων Τεχνολογιών τθσ Επικοινωνίασ, τισ
αποδζχονται ωσ εξζλιξθ του επαγγζλματόσ τουσ και ςυμμετζχουν -ςτο βακμό που αποκτοφν
τισ ανάλογεσ δεξιότθτεσ- ςε αυτζσ».
Χτα προθγοφμενα κεφάλαια είχαμε τθν ευκαιρία να αναλφςουμε τόςο τθ διαμόρφωςθ του εν
λόγω πλαιςίου όςο και τισ ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ που υφίςταται το επάγγελμα του
δθμοςιογράφου. Σι λόγοι που κάνουν το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα να είναι τόςο ςθμαντικό
ςτθν ανάλυςι του είναι πολλαπλοί:

[139]

Σ δθμοςιογράφοσ είναι ο μεςάηοντασ ανάμεςα ςτο ευρφ κοινό και τθν εξουςία
κάκε μορφισ. Αναπαράγει ζτςι τισ νζεσ τάςεισ ςτθ διακυβζρνθςθ.
Θ δθμοςιογραφία είναι από τα «πρωτοπόρα» επαγγζλματα ςτο χϊρο των νζων
τεχνολογιϊν, ςε όλεσ τισ εποχζσ. Χτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του ’80 ο Συμπζρτο Ζκο
είχε γράψει ότι οι μόνοι που χρειάηονται πραγματικά το κινθτό τθλζφωνο είναι οι
γιατροί, οι δθμοςιογράφοι και οι παράνομοι εραςτζσ (!).
Θ δθμοςιογραφία είναι ζνα από τα οχιματα προβολισ των νζων τεχνολογιϊν ςτο
γενικό πλθκυςμό.
Χτο πρϊτο μζροσ τθσ διατριβισ αναλφςαμε τισ πολιτικο-οικονομικζσ αλλαγζσ που
ςυντελοφνται από τθ χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν τθσ Επικοινωνίασ. Χτο δεφτερο αυτό μζροσ
κα αςχολθκοφμε με τισ αλλαγζσ ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του δθμοςιογράφου και με το
βακμό πρόςλθψθσ των αλλαγϊν αυτϊν από τουσ ίδιουσ τουσ δθμοςιογράφουσ.

III.2. Μεθοδολογύα
III.2.1. τϊδια τησ ϋρευνασ
Κα ιταν ςκόπιμο να αναφζρουμε, ότι καμία επίςθμθ ζρευνα δεν ζχει διενεργθκεί ακόμα ςε
ότι αφορά ςτθ χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν τθσ Επικοινωνίασ από τουσ δθμοςιογράφουσ.
Πια τζτοια ευκφνθ κα ενζπιπτε κυρίωσ ςτισ δθμοςιογραφικζσ ενϊςεισ –κυρίωσ τθν ΕΧΘΕΑ ωσ
τθ μεγαλφτερθ- οι οποίεσ κα ζπρεπε να ζχουν ενδιαφερκεί για τισ μεταλλάξεισ ςτον
επαγγελματικό τουσ χϊρο. Ξάτι τζτοιο όμωσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί ακόμθ και μόνο
πανεπιςτθμιακζσ εργαςίεσ –θ οποίεσ παρά τθν άρτια επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ- δεν ζχουν
τθ δυνανατότθτα να επεκτακοφν ςε μεγάλο δείγμα επαγγελματιϊν. Θ απροκυμία αυτι είναι
μόνο ζνα δείγμα του ςτρουκοκαμθλιςμοφ από τον οποίο υποφζρει θ ΕΧΘΕΑ τα τελευταία
χρόνια, θ οποία ςυνεχϊσ αναδιπλϊνεται ςτον πυρινα τθσ πλειοψθφίασ του Διοικθτικοφ τθσ
Χυμβουλίου, αφινοντασ απ’ ζξω τουσ εργαηόμενουσ ςε ουςιαςτικά ηθτιματα. Χε αυτό το
κλίμα, το να περιμζνει κανείσ ζρευνεσ, όπωσ γινόταν ςτο παρελκόν είναι μάλλον ουτοπικό.
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Πία ζρευνα θ οποία κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι πλθςιάηει αρκετά το αντικείμενο είναι
εκείνθ που διενεργικθκε ςτα πλαίςια του e-business forum (Υαράρτθμα VIII). Θ ςυμμετοχι
μασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα εργαςίασ, βοικθςε ςτθν κατανόθςθ και ςτθν καταγραφι του
κζματοσ ς’ ζνα πρϊτο επίπεδο. Βοικθςε επίςθσ να καταρτιςτεί το προςχζδιο του
ερωτθματολογίου.
III.2.1.1. Προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ
Αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ τθσ πρωτόλειασ μορφισ του ερωτθματολογίου επικοινωνιςαμε
με πζντε δθμοςιογράφουσ οι οποίοι ζχουν αςχολθκεί ιδιαίτερα με το χϊρο των νζων
τεχνολογιϊν και κουβεντιάςαμε μαηί τουσ ςε βάκοσ.
Βοικθςε ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι και οι πζντε ςυνάδελφοι που ερωτικθκαν ιταν νυν ι
παλαιότεροι ςυνεργάτεσ, άτομα τα οποία θ ερευνιτρια γνϊριηε καλά και τα οποία δεν είχαν
κανζνα πρόβλθμα ν’ ανοιχτοφν και να κουβεντιάςουν ςε βάκοσ τα ηθτιματα αυτά χωρίσ να
χρειάηονται πρϊτα ν’ αναπτυχκεί θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ που ςυνικωσ παίρνει κάποιο χρόνο
ςε παρόμοιεσ ςυνεντεφξεισ.
Θ επιλογι τουσ ζγινε με βάςθ τθν εμπειρία τουσ γιατί και οι πζντε είναι άτομα που υπιρξαν
πρωτοπόροι ςτον τομζα τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν, αςχολικθκαν ιδιαίτερα και ςε
προςωπικό και ςε επαγγελματικό επίπεδο και ακόμα και ςιμερα τα ονόματά τουσ αποτελοφν
αναφορά. Διακζτουν βακιζσ τεχνικζσ γνϊςεισ ενϊ ταυτόχρονα είναι ζμπειροι δθμοςιογράφοι
και γνωςτοί ςτο ςυγκεκριμζνο ρεπορτάη ςτο οποίο εξειδικεφονται. Υρόκειται για τουσ:






Γιάννθ Φιηόπουλο
Ζλενα Χπανδωνι
Γιάννθ Ψηϊρηο
Κανάςθ Ξοφτςθ
Οεωνίδα Αντωνακόπουλο

Σι ςυνεντεφξεισ διεξιχκθςαν ςτο διάςτθμα Λουνίου-Δεκεμβρίου 2003 και είχαν διάρκεια
περίπου μιςισ ϊρασ. Ψα κζματα που κουβεντιάςτθκαν ιταν τα ακόλουκα:
 Δθμογραφικά και εταιρικά ςτοιχεία
 Χρόνοσ και χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν
 Απόψεισ για τθ χριςθ των Ψεχνολογιϊν
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 Πζλλον του επαγγζλματοσ
 Υροςωπικζσ εμπειρίεσ με ςυναδζλφουσ
Κα ιταν ενδιαφζρον να είχε καταςτεί δυνατό να υπάρξει και μία ςυηιτθςθ ομαδικι με τουσ
πζντε ερωτϊμενουσ. Δυςτυχϊσ, όμωσ, παρ’ όλο που όλοι επζδειξαν προκυμία, δεν ςτάκθκε
δυνατό να κανονιςτεί ζνα ραντεβοφ, λόγω φόρτου εργαςίασ.
Σι ςυνεντεφξεισ μαγνθτοφωνικθκαν και κατόπιν ζγινε θ επιλογι των αναγκαίων για τθν
ζρευνα ςτοιχείων.
Παρουςύαςη
Θ πρϊτθ ςυνζντευξθ ζγινε με τον Γιάννθ Φιηόπουλο, ο οποίοσ ςυμμετείχε και ςτθν ζρευνα ςτο
e-business forum. Εκείνθ τθν εποχι ο κφριοσ Φιηόπουλοσ εργαηόταν ωσ υπεφκυνοσ του
εβδομαδιαίου ζνκετου «e-week» τθσ εφθμερίδασ «Θ Ραυτεμπορικι» και ωσ υπεφκυνοσ
ζκδοςθσ του μθνιαίου εντφπου τθσ Ειδικισ Γραμματείασ για τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ.
Θ κφρια κζςθ που διατφπωςε ο κφριοσ Ριηόπουλοσ είναι θ απροκυμία των ιδιοκτθτϊν μζςων
ενθμζρωςθσ να επενδφςουν ςτθν κατάρτιςθ των δθμοςιογράφων ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ τθσ
Επικοινωνίασ.
Σ κφριοσ Φιηόπουλοσ ςθμείωςε ςυνικθ απροκυμία των ίδιων των δθμοςιογράφων να
ενθμερωκοφν για τισ εξελίξεισ ςτισ ΡΨΕ.
Θ επόμενθ ςυνζντευξθ ιταν με τθν Ζλενα Χπανδωνι, υπεφκυνο ζκδοςθσ του περιοδικοφ OnOff για τθν τθλεόραςθ και για πολλά χρόνια ςτο παρελκόν αρχιςυντάκτθ του ζνκετου «info»
για τισ νζεσ τεχνολογίεσ τθσ «Ξυριακάτικθσ Ελευκεροτυπίασ».
Θ κφρια κζςθ που διατφπωςε θ κυρία πανδωνι είναι ότι οι δθμοςιογράφοι είναι πολφ
περιςςότερο «δικτυωμζνοι» από το μζςο πλθκυςμό αλλά το γεγονόσ αυτό δεν ςυνδυάηεται
με πραγματικι γνϊςθ αλλά με τεχνικζσ που ζχουν αποκτιςει –κυρίωσ μόνοι τουσπερνϊντασ πολλζσ ϊρεσ ς’ ζνα υπολογιςτι.
Θ κυρία Χπανδωνι ςθμείωςε επίςθσ το ζντονο ενδιαφζρον που παρουςιάςτθκε ςτθ χϊρα μασ
από πολφ νωρίσ –αρχζσ δεκαετίασ του ’90- όταν τα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και κυρίωσ το
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Εκνικό Πετςόβιο Υολυτεχνείο ςυμμετείχαν ςτθν καταςκευι πρωτοποριακϊν για τθν εποχι
εκείνθ δικτφων. Ζφερε μάλιςτα ωσ παράδειγμα τθ Γαλλία, όπου το 1995 οι πολίτεσ
χρθςιμοποιοφςαν ςε πολφ μικρότερο ποςοςτό το Διαδίκτυο απ’ ότι ςτθν Ελλάδα. Δυςτυχϊσ,
όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά, θ κατάςταςθ αυτι αντιςτράφθκε και βρεκικαμε αμζςωσ μετά ουραγοί
ςτθν Ευρϊπθ.
Σ Γιάννθσ Ψηϊρτηοσ, αρχιςυντάκτθσ που περιοδικοφ PC Magazine υπιρξε ζνασ από τουσ
πρϊτουσ ςυντάκτεσ Ρζων Ψεχνολογιϊν και ςυμμετείχε ςτθν ζκδοςθ του πρϊτου περιοδικοφ
του χϊρου ςτθν Ελλάδα, του «win».
Θ κφρια κζςθ που διατφπωςε ο κφριοσ Σηϊρτηοσ είναι ότι τα αγγλικά είναι ζνα ςθμαντικό
μειονζκτθμα ςτθ χριςθ των ΝΣΕ γιατί οι περιςςότεροι δθμοςιογράφοι δεν ζχουν μεγάλθ
ευχζρεια ςτθν ανάγνωςθ μεγάλων κειμζνων που είναι γραμμζνα ςε ξζνθ γλϊςςα.
Σ κφριοσ Ψηϊρτηοσ ςθμείωςε επίςθσ ότι για τουσ εξειδικευμζνουσ δθμοςιογράφουσ, οι
πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςτο διαδίκτυο δεν είναι ζγκυρεσ και ότι τισ χρθςιμοποιοφν απλϊσ
ωσ ενδείξεισ για τθν ανεφρεςθ περαιτζρω πλθροφοριϊν.
Πε τθ κζςθ αυτι διαφϊνθςε ο κφριοσ Κανάςθσ Ξοφτςθσ επιμελθτισ φλθσ του περιοδικοφ Ξ
τθσ εφθμερίδασ «Ξακθμερινι».
Θ κφρια κζςθ του Θανάςθ Κοφτςθ ιταν ότι οι δθμοςιογράφοι ςε γενικζσ γραμμζσ δεν
«τςεκάρουν» τισ πλθροφορίεσ που βρίςκουν ςτο Διαδίκτυο και τισ περιςςότερεσ φορζσ τισ
αναπαράγουν αυτοφςιεσ, όπωσ κάνουν και με τα τθλεγραφιματα των πρακτορείων.
Χυμφϊνθςε όμωσ με τον κφριο Ψηϊρτηο ςτο κζμα τθσ γνϊςθσ των Αγγλικϊν.
Θ τελευταία ςυνζντευξθ ιταν με τον Οεωνίδα Αντωνακόπουλο, υπεφκυνο του Γραφείου Ψφπου
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου ςτθν Ακινα, ο οποίοσ εργαηόταν για χρόνια ςτισ Βρυξζλλεσ και
χρθςιμοποίθςε πολφ νωρίτερα από τουσ δθμοςιογράφουσ ςτθ χϊρα μασ τθσ ΨΡΕ.
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Θ κφρια κζςθ του Λεωνίδα Αντωνακόπουλου είναι ότι τα Διαδικτυακά μζςα ςιγά κα πάρουν
τθ κζςθ τουσ δίπλα ςτα άλλα μζςα ιςότιμα και ςτο μζλλον κ’ αποκτιςουν μεγαλφτερο
μερίδιο τθσ αγοράσ.
Χθμείωςε ότι όςο κα αναπτφςςονται τα ευρυηωνικά δίκτυα, θ τθλεόραςθ κα μεταφζρεται από
το «κουτί» τθσ ςτον υπολογιςτι και ζτςι οι επόμενεσ γενιζσ κα «κάνουν ηάπινγκ» ςε
τθλεόραςθ και δικτυακά μζςα ταυτόχρονα. «Θ κινοφμενθ εικόνα είναι αυτι που κα
κυριαρχιςει», υποςτιριξε ο κφριοσ Αντωνακόπουλοσ προςκζτοντασ ότι «δεν ζχει ςθμαςία από
ποφ κα προζρχεται».
Κύρια ςημεύα ςυμφωνύασ
Τλοι οι ςυνομιλθτζσ μασ ανζφεραν (χωρίσ να ερωτθκοφν) ότι :
 Θ ηωι ςτο γραφείο γίνεται ευκολότερθ γιατί ζχουμε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και
πολφ λιγότερο χαρτί.
 Είναι πλζον απαραίτθτο όλοι οι δθμοςιογράφοι να είναι άριςτα εκπαιδευμζνοι ςτισ
ΡΨΕ.
 Ψο επάγγελμα δεν κινδυνεφει από ανεργία. Υικανόν οι δθμοςιογράφοι που δεν κα
ακολουκιςουν τισ εξελίξεισ να ζχουν πρόβλθμα αλλά το ίδιο το επάγγελμα απλϊσ
εξελίςςεται με τισ ΡΨΕ.
 Σι ίδιοι δεν κεωροφν δεδομζνο ότι οι πλθροφορίεσ που βρίςκουν είναι αξιόπιςτεσ αλλά
φοβοφνται ότι κάτι τζτοιο δεν ιςχφει για όλουσ.
Πε βάςθ τισ ςυηθτιςεισ που είχαμε με τουσ πζντε αυτοφσ δθμοςιογράφουσ καταρτίςαμε και
τον κατάλογο των δζκα «κζςεων» τισ οποίεσ ςυμπεριλάβαμε ςτο ερωτθματολόγιο:
 Ψα μζςα ςτο Διαδίκτυο κα καταργιςουν τα παλιά (τφποσ, ράδιο, τθλεόραςθ)
 Θ χριςθ του Διαδικτφου απαιτεί άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν
 Ψο Διαδίκτυο προςφζρει πλοφτο ενθμζρωςθσ
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 Σι πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο είναι όλεσ αξιόπιςτεσ
 Ψο Διαδίκτυο διευκολφνει τθν εργαςία μου
 Θ χριςθ του Διαδικτφου κα φζρει ανεργία ςτον κλάδο
 Σ νζοσ δθμοςιογράφοσ χρειάηεται νζεσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ για ν’ ανταπεξζλκει
ςτθν εργαςία του
 Για να χρθςιμοποιιςει κανείσ το Διαδίκτυο χρειάηεται να γνωρίηει καλά τθ
λειτουργία του Θ/Ω
 Σι κανόνεσ δθμοςιογραφικισ θκικισ παραμζνουν οι ίδιοι ακόμα και όταν
γράφουμε για το Διαδίκτυο
 Ψο Διαδίκτυο βοθκά ςτο να μειϊςουμε τθν ποςότθτα του χαρτιοφ ςτο γραφείο μασ
Ωςτόςο θ τελικι διατφπωςθ των ερωτιςεων αυτϊν ζγινε με βάςθ τθν επεξεργαςία των
πρϊτων ερωτθματολογίων ενόσ περιοριςμζνου δείγματοσ 20 δθμοςιογράφων.
III.2.1.2. Μορφι και επεξεργαςία του ερωτθματολογίου
Ψο ερωτθματολόγιο ςυμπλιρωςαν αποκλειςτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ Χυντακτϊν Θμερθςίων
Εφθμερίδων Ακθνϊν (ΕΧΘΕΑ), θ οποία αποτελεί τθν ιςχυρότερθ αλλά και τθν πιο ηωντανι
δθμοςιογραφικι ζνωςθ πανελλαδικά και περιλαμβάνει, εκτόσ από τουσ δθμοςιογράφουσ του
Ψφπου και τουσ δθμοςιογράφουσ των ακθναϊκϊν ραδιοτθλεοπτικϊν μζςων, των πρακτορείων
ειδιςεων και των δικτυακϊν τόπων. Ψα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ξεπερνοφν τα τρεισ χιλιάδεσ. Κα
πρζπει όμωσ να ςυνυπολογίςουμε τθν ιδιομορφία τθσ Ζνωςθσ, ότι δθλαδι ζνασ μεγάλοσ
αρικμόσ, άνω των 500 ατόμων, είναι ςυνταξιοφχοι και άρα εξαιροφνται από τθν ζρευνα. Άρα
το δείγμα των 300 ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκε αντιπροςωπεφει άνω του 10% των
ενεργϊν μελϊν τθσ.
Κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι θ ΕΧΘΕΑ δεν περιλαμβάνει δυςτυχϊσ κάποιεσ κατθγορίεσ
εργαηομζνων: ςτα δικτυακά μζςα, τουσ φωτορεπόρτερ. Επίςθσ αρκετοί από τουσ νζουσ που
εργάηονται ωσ δθμοςιογράφοι, δεν είναι μζλθ τθσ ΕΧΘΕΑ αφοφ χρειάηονται 5 χρόνια (3 για
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τουσ πτυχιοφχουσ) μιςκωτισ εργαςίασ ϊςτε να ζχουν το δικαίωμα να γίνουν μζλθ. Τπωσ
διεξοδικά αναλφςαμε παραπάνω, θ εργαςία με «μπλοκάκι» (απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν)
είναι ςυνικθσ πρακτικι των εργοδοτϊν, κι ζτςι θ είςοδοσ των νζων ςτθν ΕΧΘΕΑ κακυςτερεί
αρκετά χρόνια.
Ζγινε μεγάλθ προςπάκεια να υπάρχει ιςοτιμία ςτθν παρουςία δθμοςιογράφων από όλα τα
είδθ μζςων και από πολλοφσ «τίτλουσ». Κα πρζπει όμωσ να επιςθμάνουμε ότι ςτθν πράξθ, οι
περιςςότεροι δθμοςιογράφοι εργάηονται ςε διαφορετικά μζςα και ζτςι το τελικό αποτζλεςμα
πικανόν να μθν είναι ιςοβαρζσ.
Σι ερωτιςεισ εκπονικθκαν με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια:
 Υαρόμοια ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιικθκαν ςτο εξωτερικό για ανάλογεσ
ζρευνεσ.
 Ψισ πρακτικζσ ςτθν Ελλάδα των Ελλινων δθμοςιογράφων.
 Ερωτθματολόγια για τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν για το γενικό πλθκυςμό (κυρίωσ
Eurostat και Ευρωβαρόμετρο για τθν Ευρϊπθ και ΕΔΕΨ για τθν Ελλάδα).
 Ψθν πορεία τθσ μελζτθσ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι και τισ ανάγκεσ που προζκυψαν από
αυτι.
 Υροςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με δθμοςιογράφουσ-πρωτοπόρουσ ςτον τομζα των νζων
τεχνολογιϊν.

Βελτιϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι μορφι του ερωτθματολογίου ζγιναν με βάςθ δείγμα 20
δθμοςιογράφων, οι οποίοι ςυμπλιρωςαν τα πρϊτα ερωτθματολόγια παρακζτοντασ τισ
παρατθριςεισ τουσ, τόςο για τθ μορφι του, όςο και για το περιεχόμενό του.
Ψο δείγμα ςυμπλιρωςε το ερωτθματολόγιο παρουςία μασ, ϊςτε να μπορεί ταυτόχρονα να
κζτει ερωτιςεισ και να ηθτά διευκρινιςεισ. Λδιαίτερθ ςθμαςία δόκθκε ςτισ μθ κατανοθτζσ
ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου. Χυχνι, ςτο δείγμα αυτό, ιταν θ ερϊτθςθ: «Δθλαδι, τι
εννοείσ;». Τλεσ οι ερωτιςεισ αυτοφ του τφπου ζγιναν αφορμι για αλλαγζσ ςτθ διατφπωςθ των
ερωτιςεων.
Σι περιςςότερεσ ερωτιςεισ είναι «κλειςτοφ τφπου». Ψρεισ από αυτζσ μάλιςτα χρθςιμοποίθςαν
ωσ «φίλτρα», δθλαδι μζςο διάκριςθσ, κατθγοριοποίθςθσ των απαντοφντων μεταξφ ποικίλων
μεταγενζςτερων απαντιςεων. Ανάλογα με τθν απάντθςι του, ο ερωτϊμενοσ ςυνζχιηε ι
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πιγαινε ςε άλλο τμιμα του ερωτθματολογίου. Πία ακόμα ερϊτθςθ περιείχε «εςωτερικό
φίλτρο», δθλαδι ανάλογα με τθν απάντθςθ υπιρχε και δεφτερο ςκζλοσ ερϊτθςθσ.
Ψζλοσ 8 από τισ 39 ερωτιςεισ επιλζχκθκε να είναι θμι-ανοιχτζσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ
ανίχνευςθ των ερωτθματολογίων. Ξάποιεσ από αυτζσ δεν είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τθν
ζρευνα, αλλά κα μποροφςαν ν’ αποτελζςουν βάςθ για εξαγωγι ςυμπεραςμάτων:
Για παράδειγμα ςτθν ερϊτθςθ:
34. Έρεη ην κέζν γηα ην νπνίν εξγάδεζηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα;
ρη
Ναη
http://……………………………………………………………………………….…………………

Θ αναγραφι τθσ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ του μζςου δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν ζρευνά
μασ. Υεριςςότερο κα κζλαμε να ξζρουμε αν οι δθμοςιογράφοι εργαηόμενοι ςε μία επιχείρθςθ
μζςων ενθμζρωςθσ γνωρίηουν για τθ ςελίδα που διατθρεί θ επιχείρθςθ ι όχι. Αυτό βζβαια δεν
είναι δυνατόν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ αφοφ κα ζπρεπε να γνωρίηουμε και ςε ποιο
μζςο δουλεφει ο κάκε ερωτόμενοσ.
Κα μποροφςε, ωςτόςο, να αποκαλφψει ςτον ερευνθτι κάποια ιςτοςελίδα που ο ίδιοσ δεν
γνϊριηε, κάτι που δεν ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ.
Υεριςςότερο διαφωτιςτικι, από αυτιν τθν άποψθ, ιταν θ ερϊτθςθ:
33. Πνηεο ηζηνζειίδεο επηζθέπηεζηε ζπρλφηεξα; (ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ)
http://www.in.gr
http://www.flash.gr
http://www.google.com
http://www.cnn.com
http://www.yahoo.com
Άιιε: .............................................................…………………................................................... ......
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όπου θ πλειονότθτα των ερωτθκζντων πρόςκεςε τθν ιςτοςελίδα του BBC1.
Ψζλοσ κα κζλαμε να διευκρινιςουμε ότι θ μοναδικι ανοιχτι ερϊτθςθ αφοροφςε τθν θλικία
των ερωτϊμενων. Αντίκετα για τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία, θ οποία είναι το
περιςςότερο ενδιαφζρον ςτοιχείο για τθν ζρευνα, επιλζχκθκε ερϊτθςθ κλειςτοφ τφπου.
Χυγκεκριμζνα μάλιςτα θ ερϊτθςθ για τθν προχπθρεςία τζκθκε ωσ εξισ:
4.Υξφληα πξνυπεξεζίαο
Κάησ απφ 5
5-10
10-20
Πάλσ απφ 20

Θ επιλογι ζγινε με βάςθ τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Θ πρϊτθ επιλογι, ςθμαίνει ότι ο
εργαηόμενοσ ειςιλκε ςτο επάγγελμα ενόςω θ τεχνολογία άλλαηε και τα τερματικά
αντικακίςτονταν από υπολογιςτζσ. Θ δεφτερθ ςθματοδοτεί εργαςία κυρίωσ με τερματικά και
τζλεξ τθλεγραφθμάτων από τα πρακτορεία. Θ τρίτθ ςυμπίπτει με το πζραςμα από το
χειρόγραφο ςτο τερματικό, ενϊ θ τζταρτθ είναι θ εποχι του κακαροφ χειρόγραφου.

III.2.1.3. Σελικό ερωτθματολόγιο και ςυλλογι απαντιςεων
Θ τελικι μορφι του ερωτθματολογίου παρουςιάηεται ςτο Υαράρτθμα ΛΧ. Για τθ ςυλλογι των
απαντιςεων προτιμικθκε θ απ’ ευκείασ ςυνάντθςθ με τουσ ερωτϊμενουσ. Πε τθ βοικεια
ςυναδζλφων και από άλλα μζςα καλφφκθκε επί τόπου ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μζςων
(«Ελευκεροτυπία», «Εκνοσ», «Βιμα», «Θμεριςία», «Ξακθμερινι», ΕΦΨ –τθλεόραςθ και
ραδιόφωνο- ΠEGA, Ant1 –τθλεόραςθ και ραδιόφωνο- περιοδικά «Ε» και «Ξ»). Κα πρζπει
επίςθσ να ςθμειϊςουμε ότι το γεγονόσ ότι πολφ ςυνάδελφοι εργάηονται ςε δφο μζςα
(ςυνικωσ Ψφποσ και ραδιόφωνο ι τθλεόραςθ) βοικθςε ιδιαίτερα ςτο να καλυφκοφν
περιςςότερα μζςα απ’ όςα επιςκεφτικαμε. Επίςθσ κα πρζπει να διευκρινιςουμε ότι:

1 http://www.bbc.co.uk
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 Δεν περιελιφκθςαν άλλα περιοδικά εκτόσ από εκείνα των εφθμερίδων γιατί μόνο
ςε αυτά εργάηονται μζλθ τθσ ΕΧΘΕΑ.
 Σι ενθμερωτικζσ δικτυακζσ πφλεσ όπωσ in.gr, flash.gr, pathfinder.gr καλφφκθκαν
από τουσ ςυναδζλφουσ που «διπλοεργάηονται». Υράγματι, θ είςοδοσ των
ςυναδζλφων ςτα δικτυακά μζςα ςτθν ΕΧΘΕΑ είναι ακόμα άλυτο κζμα.
Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ των ερωτηθϋντων
Φφλο
Γυναίκεσ
Άνδρεσ

54%
46%

Κφρια απαςχόλθςθ
Ψφποσ
Φαδιόφωνο
Ψθλεόραςθ
Υρακτορείο Ειδιςεων
Λςτοςελίδα

44,7%
13,7%
30%
9%
2,7%

Χρόνια Προχπθρεςίασ
Ξάτω από 5
5-10
10-20
Υάνω από 20

11,3%
23,7%
37,7%
27,7%

Εκπαιδευτικό επίπεδο
Οφκειο
Υανεπιςτιμιο
Πεταπτυχιακό

7,7%
67,3%
10%

Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με τθ ςτάςθ/άποψθ των
δθμοςιογράφων για τισ νζεσ τεχνολογίεσ, όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε ςτισ αντίςτοιχεσ
ερωτιςεισ.
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Για κάκε μία από αυτζσ εξετάηεται ο ςυντελεςτισ Pearson Chi-Square ϊςτε να προκφψουν οι
ςχζςεισ με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό.
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III.3. Παρουςύαςη και ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων
Σα μϋςα ςτο Διαδύκτυο θα καταργόςουν τα παλιϊ (Σύποσ, ραδιόφωνο, τηλεόραςη)

Γράφθμα 1 Σα μζςα ςτο διαδίκτυο κα καταργιςουν τα παλιά

Σο 73,4% των δημοςιογράφων διαφωνεί/διαφωνεί
απόλυτα ςτο ότι τα νέα μέςα θα καταργήςουν τα παλιά.

Κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι μόνο το 6% κεωρεί πικανό να γίνει κάτι τζτοιο, ποςοςτό
πραγματικά πολφ μικρό. Χθμαντικότερο είναι το ποςοςτό όςων δεν ζχουν αποκρυςταλλωμζνθ
άποψθ (14%).
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Βεβαίωσ κα ιταν ςκόπιμο να ςθμειϊςουμε ότι αυτι θ κζςθ εκλαμβάνεται ωσ αρνθτικι. Αυτό
ςθμαίνει ότι οι δθμοςιογράφοι εκφράηουν το «όχι» ωσ τθ κετικότερθ εξζλιξθ. Χτο μζλλον, θ
κζςθ αυτι είναι πικανόν ν’ αντιςτραφεί. Κα μποροφςαμε πικανϊν να φανταςτοφμε ζνα όχι
και τόςο μακρινό μζλλον, όπου, για παράδειγμα, θ εφθμερίδα και το περιοδικό κα ιταν
οικολογικά απαράδεκτθ επιλογι!
Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψο φφλο. Υεριςςότερεσ γυναίκεσ κεωροφν ότι τα νζα μζςα κα καταργιςουν τα παλιά.
(0,05)
 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τςο υψθλότερο είναι το επίπεδο γνϊςθσ, τόςο περιςςότερο
κεωρείται ότι τα νζα μζςα ΔΕΡ κα καταργιςουν τα παλιά. (0,01)
 Ψθ ςυχνότθτα χριςθσ Θ/Ω. Τςο περιςςότερο χρθςιμοποιείται ο Θ/Ω, τόςο περιςςότερο
κεωρείται ότι τα νζα μζςα ΔΕΡ κα καταργιςουν τα παλιά. (0,00)
 Ψο χρόνο ςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο ςτθ δουλειά. Τςο περιςςότερο ςυνδεδεμζνοι
είναι, τόςο περιςςότερο κεωρείται ότι τα νζα μζςα ΔΕΡ κα καταργιςουν τα παλιά.
(0,035)
 Ψθν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο από το ςπίτι. Τταν υπάρχει πρόςβαςθ, τόςο περιςςότερο
κεωρείται ότι τα νζα μζςα ΔΕΡ κα καταργιςουν τα παλιά. (0,00)
υμπζραςμα
Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προκφπτει ότι όςο περιςςότερο εξοικειωμζνοσ είναι ο
δθμοςιογράφοσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ τόςο είναι πικανότερο να κεωρεί ότι τα νζα μζςα ΔΕΝ
κα καταργιςουν τα παλιά. Είναι εφκολο να ερμθνευτεί λοιπόν, ωσ θ μθ φοβία του γνϊςτθ ι
αντίςτροφα θ φοβία του μθ γνϊςτθ μπροςτά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ.
Κα ιταν ενδιαφζρον να μποροφςαμε να γνωρίηουμε τθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ που
δθμιουργεί αυτι θ παραδοχι και εάν κεωρείται επικίνδυνο για το επάγγελμά τουσ, εάν
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δθλαδι δθμιουργεί ψυχολογικι φόρτιςθ και αναςφάλεια, ϊςτε να επθρεάηει τθν απόδοςι
τουσ ςτθν εργαςία αλλά –και κατ’ επζκταςθ- και τθν προςωπικι τουσ ηωι.
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Η χρόςη του Διαδικτύου απαιτεύ ϊριςτη γνώςη αγγλικών

Γράφθμα 2 Θ χριςθ του διαδικτφου απαιτεί άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν

Σο 68,87% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χρήςη του
διαδικτύου απαιτεί άριςτη γνώςη αγγλικών.

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με:
 Ψα χρόνια προχπθρεςίασ. Τςα περιςςότερα χρόνια προχπθρεςίασ ζχει ο ερωτϊμενοσ
τόςο περιςςότερο κεωρεί ότι απαιτείται άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν για τθ χριςθ του
διαδικτφου. (0,00)
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Παρατιρθςθ:
Είναι πικανό να υπάρχει μεγάλθ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ γενιζσ δθμοςιογράφων. Σι
παλαιότεροι ζχουν πολφ μικρότερθ εξοικείωςθ με τισ ξζνεσ γλϊςςεσ και άρα είναι πικανόν να
δυςκολεφονται πολφ περιςςότερο.
 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τςο υψθλότερο είναι το επίπεδο γνϊςθσ, τόςο περιςςότερο
κεωρεί ότι απαιτείται άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν για τθ χριςθ του διαδικτφου. (0,00)
Παρατιρθςθ:
Θ αναλογία δεν είναι απόλυτθ μια που ςτο επίπεδο γνϊςεων μεταπτυχιακοφ παρατθρείται μία
«πτϊςθ» ςτο επίπεδο του Ουκείου.
 Ψα ζτθ χειριςμοφ Θ/Ω ςτθ δουλειά. Τςο περιςςότερα είναι τα χρόνια χειριςμοφ Θ/Ω ςτθ
δουλειά, τόςο περιςςότερο κεωρεί ότι απαιτείται άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν για τθ χριςθ
του διαδικτφου. (0,00)
 Θ ανάγκθ επιπλζον εκπαίδευςθσ. Τςο περιςςότερο κεωρεί ο ερωτϊμενοσ ότι ζχει
ανάγκθ από επιπλζον εκπαίδευςθ, τόςο περιςςότερο κεωρεί ότι απαιτείται άριςτθ
γνϊςθ αγγλικϊν για τθ χριςθ του διαδικτφου. (0,00)
 Σ χρόνοσ ςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο ςτθ δουλειά. Τςο περιςςότερο ςυνδεδεμζνοι είναι
οι χριςτεσ, τόςο κεωροφν ότι απαιτείται άριςτθ γνϊςθ αγγλικϊν για τθ χριςθ του
διαδικτφου. (0,00)
υμπζραςμα
Είναι κοινόσ τόποσ ότι θ καλι γνϊςθ των αγγλικϊν είναι αναγκαία ςυνκικθ για τθν
ολοκλθρωμζνθ χριςθ του διαδικτφου. Τςο περιςςότερο αναπτφςςεται το ελλθνικό
περιεχόμενο, τόςο θ ανάγκθ τθσ γνϊςθσ των αγγλικϊν αλλά και άλλων ξζνων γλωςςϊν κα
γίνεται μικρότερθ.

[155]

Ενδιαφζρον είναι το γεγονόσ ότι θ ςτάςθ αυτι δεν προζρχεται από εκείνουσ που ζχουν μικρι
εξοικείωςθ αλλά από εκείνουσ που ζχουν μεγάλθ. Υρόκειται δθλαδι για «αξιωματικι
παραδοχι» όςων πραγματικά αςχολοφνται με το διαδίκτυο. Επίςθσ κα πρζπει να αναφζρουμε
ότι δεν υπάρχουν ενδείξεισ εάν αξιολογείται ωσ κετικό ι αρνθτικό ςτοιχείο, απλϊσ ωσ γεγονόσ.

[156]

Σο Διαδύκτυο προςφϋρει πλούτο ενημϋρωςησ

Γράφθμα 3 Σο διαδίκτυο προςφζρει πλοφτο ενθμζρωςθσ

Σο 82,70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το διαδίκτυο
προςφέρει πλούτο ενημέρωςησ.

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψα χρόνια προχπθρεςίασ. Υρόκειται για κακολικι άποψθ με ποςοςτά μεγαλφτερα του
80%. Ωςτόςο όςο αυξάνεται ο αρικμόσ ετϊν προχπθρεςίασ, θ αίςκθςθ ότι το διαδίκτυο
προςφζρει πλοφτο ενθμζρωςθσ ξεπερνά το 95%. (0,00)
[157]

 Ψθν ανάγκθ επιπλζον εκπαίδευςθσ. Τςο περιςςότερο κεωρεί ο ερωτϊμενοσ ότι ζχει
ανάγκθ από επιπλζον εκπαίδευςθ, τόςο περιςςότερο είναι ενκουςιαςμζνοσ με τον
πλοφτο του διαδικτφου. (0,00)
 Ψθ ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά Newsletters. Τςεσ περιςςότερεσ ςυνδρομζσ υπάρχουν,
τόςο ο ενκουςιαςμόσ για τον πλοφτο ενθμζρωςθσ του διαδικτφου είναι μικρότεροσ. Ψα
μεγαλφτερα ποςοςτά εμφανίηουν όςοι δεν ζχουν κακόλου ςυνδρομζσ. (0,01)

υμπζραςμα
Δεν υπάρχει καμία αντίρρθςθ για τθν προςφορά του Διαδικτφου ςε πλοφτο ενθμζρωςθσ. Κα
περίμενε πάντωσ κανείσ θ παραδοχι να είναι ςε ακόμθ υψθλότερα ποςοςτά, ν’ αγγίηει δθλαδι
το 100%.
Φαίνεται πάντωσ πϊσ όςο περιςςότερο Διαδίκτυο ζχουν οι ερωτϊμενοι, τόςο περιςςότερο
κζλουν.

[158]

Οι πληροφορύεσ ςτο Διαδύκτυο εύναι όλεσ αξιόπιςτεσ

Γράφθμα 4 Οι πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο είναι όλεσ αξιόπιςτεσ

Σο 69,79% των ερωτηθέντων ΔΕΝ θεωρεί ότι οι
πληροφορίεσ ςτο διαδίκτυο είναι όλεσ αξιόπιςτεσ.

Αυτό που κα ζπρεπε να ςθμειϊςει κάποιοσ είναι το 24,33% όςων ςτθν ουςία δεν εκφζρουν
γνϊμθ. Είναι άραγε γιατί δεν γνωρίηουν τι ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτο διαδίκτυο ι γιατί ο
υπολογιςτισ τείνει να αλλάξει τισ δθμοςιογραφικζσ πρακτικζσ τθσ επαλικευςθσ τθσ είδθςθσ.

[159]

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψο φφλο. Υαρ’ όλο που και οι δφο ςυμφωνοφν ότι οι πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο ΔΕΡ
είναι όλεσ αξιόπιςτεσ, οι άνδρεσ εμφανίηουν μεγαλφτερα ποςοςτά (82,4% ζναντι 69,8%
των γυναικϊν). (0,00)
 Ψα ζτθ χειριςμοφ Θ/Ω ςτθ δουλειά. Τςα περιςςότερα χρόνια χειρίηεται Θ/Ω ςτθν
εργαςία, τόςο πιο δφςπιςτοσ είναι ο ερωτϊμενοσ όςον αφορά ςτθν αξιοπιςτία των
πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο. Είναι ςθμαντικό να ςθμειϊςουμε το ςυνολικό ποςοςτό
του Δ/ΔΑ που ανζρχεται ςτο 19,9%. (0,00)
 Θ ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά Newsletters. Τςεσ περιςςότερεσ ςυνδρομζσ ζχει ο
ερωτϊμενοσ, τόςο περιςςότερο εμπιςτοςφνθ δίνει ςτισ πλθροφορίεσ, χωρίσ ποτζ να
περνά ςτθν απζναντι όχκθ. (0,00)

υμπζραςμα
Υρόκειται για μια ερϊτθςθ θ οποία δείχνει ότι υπάρχει ακόμθ ςφγχυςθ, αφοφ κανείσ κα
περίμενε μεγαλφτερο ποςοςτό διαφωνίασ με τθ κζςθ. Σι δθμοςιογράφοι με μεγαλφτερεσ
τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ τείνουν να κεωροφν τισ πλθροφορίεσ περιςςότερο αξιόπιςτεσ από
εκείνουσ που δεν είναι τεχνολογικοί άςςοι. Αυτό κα μποροφςε να ζχει δφο δυνθτικζσ
ερμθνείεσ. Θ πρϊτθ είναι ότι παραςφρονται από τθν «επιςτθμονικότθτα» του υπολογιςτι. Θ
δεφτερθ είναι ότι γνωρίηουν πϊσ να χειριςτοφν το κζμα και «παραβλζπουν» τισ αναξιόπιςτεσ
πθγζσ.

[160]

Σο Διαδύκτυο διευκολύνει την εργαςύα μου

Γράφθμα 5 Σο διαδίκτυο διευκολφνει τθν εργαςία

Σο 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το διαδίκτυο
διευκολύνει την εργαςία τουσ.

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψα χρόνια προχπθρεςίασ. Από μθδζν ζωσ και είκοςι χρόνια προχπθρεςίασ, θ χριςθ του
διαδικτφου διευκολφνει τθν εργαςία με μειοφμενα όμωσ ποςοςτά. (0,00)
[161]

 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τπωσ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ
εμφανίηει τα μεγαλφτερα ποςοςτά. (0,02)
 Ψθ ςυχνότθτα χριςθσ Θ/Ω. Τςο περιςςότερο χρθςιμοποιοφν τον Θ/Ω οι ερωτϊμενοι,
τόςο περιςςότερο κεωροφν ότι το Διαδίκτυο διευκολφνει τθν εργαςία τουσ. (0,00)
 Ψα ζτθ χειριςμοφ Θ/Ω. Τςα περιςςότερα χρόνια χρθςιμοποιοφν οι ερωτϊμενοι Θ/Ω,
τόςο περιςςότερο κεωροφν ότι το Διαδίκτυο διευκολφνει τθν εργαςία τουσ. (0,00)
 Ψθ ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά Newsletters. Τςεσ περιςςότερεσ ςυνδρομζσ ζχει ο
ερωτϊμενοσ, τόςο το ποςοςτό διευκόλυνςθσ αγγίηει το 100%. (0,05)
 Ψθ διάρκεια ςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο ςτθν εργαςία. Τςο περιςςότερο χρόνο
χρθςιμοποιείται το Διαδίκτυο, τόςο το ποςοςτό διευκόλυνςθσ μεγαλϊνει. (0,00)
 Ψθν πρόςβαςθ από το ςπίτι. Θ πρόςβαςθ και από το ςπίτι είναι παράγοντασ αυξθμζνθσ
διευκόλυνςθσ από το Διαδίκτυο. (0,00)
 Ψθν θλικία. Θ μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ ςτθν εργαςία παρατθρείται ςτισ θλικίεσ 18-34
ετϊν όπου αγγίηει το 100%.(0,00)

υμπζραςμα
Θ άποψθ διαμορφϊνεται ιδιαίτερα από τθν προςωπικι εμπειρία. Τςο περιςςότερο
χρθςιμοποιεί ο ερωτϊμενοσ τον υπολογιςτι και το Διαδίκτυο, τόςο κεωρεί ότι τον διευκολφνει
ςτθν εργαςία του.

[162]

Η χρόςη του Διαδικτύου θα φϋρει ανεργύα ςτον κλϊδο

Γράφθμα 6 Θ χριςθ του διαδικτφου κα φζρει ανεργία ςτον κλάδο

Σο 46,67% των ερωτηθέντων ΔΕΝ θεωρεί ότι η χρήςη
του διαδικτύου θα φέρει ανεργία ςτον κλάδο.

Ωπάρχει όμωσ κι ζνα ςχετικά υψθλό ποςοςτό (19%) που πιςτεφει ότι θ χριςθ του διαδικτφου
κα φζρει ανεργία ςτον κλάδο, όπωσ κι ζνα ψθλό ποςοςτό (34.33%) που δεν δίνει απάντθςθ.
[163]

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψο φφλο. Σι γυναίκεσ διαφωνοφν κατά 65,4% ενϊ οι άνδρεσ παρ’ όλο που επίςθσ
διαφωνοφν, το ποςοςτό τουσ πζφτει ςτο 42%. (0,00)
 Ψθ διάρκεια ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο ςτθν εργαςία. Τςο λιγότερο ςυνδζονται με το
διαδίκτυο, τόςο λιγότερο κεωροφν πικανι τθν πρόκλθςθ ανεργίασ εξαιτίασ του. (0,007)

Χυμπζραςμα
Από τουσ δφο αυτοφσ παράγοντεσ δεν μποροφμε να ζχουμε οφτε καν μια πρϊτθ εικόνα για το
πϊσ διαμορφϊνεται θ άποψθ αυτι, θ οποία ςτθν πλειοψθφία τθσ είναι αρνθτικι.

[164]

Ο νϋοσ δημοςιογρϊφοσ χρειϊζεται νϋεσ τεχνολογικϋσ δεξιότητεσ για ν’ ανταπεξϋλθει ςτην
εργαςύα του

Γράφθμα 7 Ο νζοσ δθμοςιογράφοσ χρειάηεται νζεσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ

Η πλειονότητα (90,67%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο
νέοσ δημοςιογράφοσ χρειάζεται νέεσ τεχνολογικέσ
δεξιότητεσ.

[165]

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψο φφλο. Σι άνδρεσ κεωροφν απαραίτθτεσ τισ νζεσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ κατά 100%
ενϊ οι γυναίκεσ κατά 90,2%. (0,01)
 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τπωσ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ
εμφανίηει τα μεγαλφτερα ποςοςτά (96,6%) (0,02)
 Ψα ζτθ χειριςμοφ Θ/Ω. Τςοι χρθςιμοποιοφν Θ/Ω από 0 ζωσ 2 χρόνια, κεωροφν τισ νζεσ
τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ κατά 100%. (0,006)

υμπζραςμα
Ψα ςτοιχεία αυτά δεν μασ επιτρζπουν να ζχουμε μια πρϊτθ εικόνα για το πϊσ διαμορφϊνεται
θ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ. Υρόκειται περιςςότερο για μία κζςθ που υιοκετείται «αξιωματικά».
Δεν υπάρχει οφτε κετικι οφτε αρνθτικι εκτίμθςθ για το κζμα.

[166]

Για να χρηςιμοποιόςει κανεύσ το Διαδύκτυο χρειϊζεται να γνωρύζει καλϊ
τη λειτουργύα του Η/Τ

Γράφθμα 8 Για χριςθ διαδικτφου πρζπει να γνωρίηει κανείσ καλά Θ/Τ

Σο 51% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι για να
χρηςιμοποιήςει κάποιοσ το διαδίκτυο θα πρέπει να
γνωρίζει καλά τη χρήςη του Η/Τ.

[167]

Ψο ποςοςτό εκείνων που διαφωνοφν (21,67%) είναι αρκετά υψθλό. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και
άτομα που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμζνα με τον Θ/Ω αιςκάνονται ότι μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν το Διαδίκτυο.
Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψον αρικμό θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ανά θμζρα. Τςα περιςςότερα μθνφματα δζχεται
ο ερωτϊμενοσ τόςο κεωρεί ότι δεν πρζπει να γνωρίηει καλά τθ λειτουργία του Θ/Ω.
(0,04)
 Ψθ ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά Newsletters. Αξίηει να ςθμειϊςουμε τθ (μειοψθφοφςα)
διαφωνία όςων ζχουν αρκετζσ ςυνδρομζσ.(0,006)
 Ψθ διάρκεια ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο ςτθ δουλειά. Τςοι χρθςιμοποιοφν ελάχιςτα το
Διαδίκτυο ςυμφωνοφν απόλυτα με τθ κζςθ αυτι. (0,00)

υμπζραςμα:
Υρόκειται για τθ μοναδικι ίςωσ ερϊτθςθ θ οποία εμφανίηει μεν ποςοςτά υψθλά ςτθ κετικι
απάντθςθ, τα οποία όμωσ δεν φτάνουν τθν κακολικότθτα που παρατθρείται ςε άλλεσ
ερωτιςεισ, ιδιαίτερα τισ κακαρά τεχνικζσ.

[168]

Οι κανόνεσ δημοςιογραφικόσ ηθικόσ παραμϋνουν οι ύδιοι όταν γρϊφουμε για το Διαδύκτυο

Γράφθμα 9 Οι κανόνεσ δθμοςιογραφικισ θκικισ παραμζνουν οι ίδιοι

Σο 88% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι κανόνεσ
δημοςιογραφικήσ ηθικήσ παραμένουν οι ίδιοι.

Υρόκειται για κζςθ, με τθν οποία θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των δθμοςιογράφων όχι απλϊσ
ςυμφωνεί αλλά «ςυμφωνεί απόλυτα». Ακόμα και τα ελάχιςτα ποςοςτά διαφωνίασ ι μθ
άποψθσ πικανόν να οφείλονται ςε διαφορετικι ερμθνεία τθσ κζςθσ. Δθλαδι εάν οι κανόνεσ
[169]

πράγματι παραμζνουν οι ίδιοι ι όπωσ εννοοφςε το ερωτθματολόγιο εάν κα πρζπει να
παραμζνουν ίδιοι. Ακόμα και ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ όμωσ, το ποςοςτό παρανόθςθσ είναι
αμελθτζο.

Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψο φφλο. Σι γυναίκεσ εμφανίηουν ελαφρϊσ μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμφωνίασ. (0,01)
 Ψα χρόνια Υροχπθρεςίασ. Ψα μικρότερα ποςοςτά ςυμφωνίασ εμφανίηονται ςε όςουσ
ζχουν κάτω από πζντε χρόνια προχπθρεςίασ παρ’ όλο που και το δικό τουσ ποςοςτό
ξεπερνά το 90%.(0,00)
 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τπωσ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ
εμφανίηει τα μεγαλφτερα ποςοςτά (94,4%) (0,00)
 Ψθ διάρκεια ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο ςτθ δουλειά. Τςοι χρθςιμοποιοφν ελάχιςτα το
Διαδίκτυο ςυμφωνοφν απόλυτα με τθ κζςθ αυτι. (0,00)

υμπζραςμα
Ψα ποςοςτά ςυμφωνίασ με τθ κζςθ αυτι, θ οποία ςτθν ουςία αναφζρεται κακαρά ςτο
επάγγελμα και μπορεί ο ερωτϊμενοσ να ζχει γνϊμθ ακόμα κι αν δεν χρθςιμοποιεί κακόλου τισ
νζεσ τεχνολογίεσ, είναι πολφ μεγάλα.

[170]

Σο Διαδύκτυο βοηθϊ ςτο να μειώςουμε την ποςότητα του χαρτιού ςτο γραφεύο μασ

Γράφθμα 10 Σο διαδίκτυο βοθκά ςτθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ χαρτιοφ

Σο 64,33% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το διαδίκτυο
βοηθά ςτη μείωςη τησ ποςότητασ του χαρτιού ςτο
γραφείο.

[171]

Υαρατθρείται ζνα υψθλό 18,67% των απαντιςεων που διαφωνεί με τθ κζςθ αυτι. Ασ μθν
ξεχνάμε ότι αρκετοί δθμοςιογράφοι ακόμα τυπϊνουν αυτά που βρίςκουν ςτο Διαδίκτυο για να
τα διαβάςουν από το χαρτί ι για να τα αρχειοκετιςουν.
Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι θ άποψθ αυτι ςχετίηεται
με τρόπο ςτατιςτικά ςθμαντικό με :
 Ψα χρόνια προχπθρεςίασ. Σι ερωτϊμενοι που ζχουν περιςςότερα από 20 χρόνια
προχπθρεςίασ ςυμφωνοφν κατά 90%.(0,00)
 Ψθ διάρκεια ςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο ςτθν εργαςία. Τςοι χρθςιμοποιοφν ελάχιςτα το
Διαδίκτυο ςυμφωνοφν απόλυτα με τθ κζςθ αυτι. (0,006)

υμπζραςμα
Πια κακαρά πρακτικι κζςθ θ οποία γίνεται ευρζωσ αποδεκτι, για τθν οποία όμωσ δεν
διακζτουμε αρκετά ςτοιχεία.

[172]

υμφωνύα θϋςεων
Από τθν εξζταςθ του ςυντελεςτι Pearson Chi-Square προκφπτει ότι:
 Σι ερωτϊμενοι που πιςτεφουν ότι το Διαδίκτυο διευκολφνει τθν εργαςία τουσ
πιςτεφουν επίςθσ ότι τα μζςα ςτο Διαδίκτυο κα καταργιςουν τα παλιά.
 Σι ερωτϊμενοι που πιςτεφουν ότι θ χριςθ του Διαδικτφου κα φζρει ανεργία ςτον
κλάδο πιςτεφουν επίςθσ ότι τα μζςα ςτο Διαδίκτυο κα καταργιςουν τα παλιά.
 Σι ερωτϊμενοι που ΔΕΡ πιςτεφουν ότι θ χριςθ του Διαδικτφου κα φζρει ανεργία ςτον
κλάδο ΔΕΡ πιςτεφουν επίςθσ ότι οι πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο είναι όλεσ αξιόπιςτεσ.
 Σι ερωτϊμενοι που πιςτεφουν ότι οι κανόνεσ δθμοςιογραφικισ θκικισ παραμζνουν οι
ίδιοι ακόμα και όταν γράφουμε για το Διαδίκτυο πιςτεφουν επίςθσ ότι τα μζςα ςτο
Διαδίκτυο κα καταργιςουν τα παλιά.
 Σι ερωτϊμενοι που πιςτεφουν ότι θ χριςθ του Διαδικτφου απαιτεί άριςτθ γνϊςθ
αγγλικϊν πιςτεφουν επίςθσ ότι το Διαδίκτυο προςφζρει πλοφτο ενθμζρωςθσ.
 Σι ερωτϊμενοι που ΔΕΡ πιςτεφουν ότι θ χριςθ του Διαδικτφου απαιτεί άριςτθ γνϊςθ
αγγλικϊν ΔΕΡ πιςτεφουν επίςθσ ότι οι πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο είναι όλεσ
αξιόπιςτεσ.
 Σι ερωτϊμενοι που πιςτεφουν ότι ο νζοσ δθμοςιογράφοσ χρειάηεται νζεσ τεχνολογικζσ
δεξιότθτεσ για ν’ ανταπεξζλκει ςτθν εργαςία του πιςτεφουν επίςθσ ότι θ χριςθ του
Διαδικτφου κα φζρει ανεργία ςτον κλάδο και ότι για να χρθςιμοποιιςει κανείσ το
Διαδίκτυο χρειάηεται να γνωρίηει καλά τθ λειτουργία του Θ/Ω.
 Σι ερωτϊμενοι που πιςτεφουν ότι το Διαδίκτυο βοθκά ςτο να μειϊςουμε τθν ποςότθτα
του χαρτιοφ ςτο γραφείο μασ πιςτεφουν επίςθσ ότι οι κανόνεσ δθμοςιογραφικισ θκικισ
παραμζνουν οι ίδιοι ακόμα και όταν γράφουμε για το Διαδίκτυο.
Από τουσ παράγοντεσ που εξετάςαμε, κάποιοι από αυτοφσ φάνθκε να παίηουν ρόλο ςτθ
διαμόρφωςθ των ςτάςεων ενϊ κάποιοι άλλοι όχι:
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Σι μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τθ ςτάςθ μπροςτά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ:











Ψο φφλο.
Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ψα χρόνια προχπθρεςίασ.
Θ ςυχνότθτα χριςθσ Θ/Ω
Ψα ζτθ χειριςμοφ Θ/Ω ςτθ δουλειά
Θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο από το ςπίτι
Σ αρικμόσ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ανά θμζρα
Θ διάρκεια ςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο ςτθν εργαςία
Θ ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά Newsletters
Θ ανάγκθ επιπλζον εκπαίδευςθσ

Σι μεταβλθτζσ που δεν επθρεάηουν τθ ςτάςθ μπροςτά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ:






Ψο μζςο ςτο οποίο εργάηονται.
Θ φφςθ του ρεπορτάη
Θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν
Θ θλικία (μόνο ςε μία περίπτωςθ)
Θ ςυγγραφι κειμζνων για το Διαδίκτυο

Κύριο υμπϋραςμα
Πε τθν εξαίρεςθ τθσ «ςυγγραφισ κειμζνων για το Διαδίκτυο» όλεσ οι τεχνικζσ παράμετροι που
επιλζξαμε να εξετάςουμε υπειςζρχονται λιγότερο ι περιςςότερο ςτθ διαμόρφωςθ κζςεων.
Κα μποροφςαμε λοιπόν, με αςφάλεια, να ςυμπεράνουμε ότι :

Ο βαθμόσ εξοικείωςησ με τισ νέεσ τεχνολογίεσ είναι
καθοριςτικόσ παράγοντασ για τη διαμόρφωςη
θέςεων/ςτάςεων ςε ςχέςη με αυτέσ

Από τα δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, προκφπτει ότι οι δθμοςιογράφοι ενδιαφζρονται
για τισ ΡΨΕ και αςχολοφνται με αυτζσ και τουσ τρόπουσ που κα μποροφςαν να τουσ βοθκιςουν
ςτο επάγγελμά τουσ.
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Πποροφμε αςφαλϊσ λοιπόν να επιβεβαιϊςουμε τθν αρχικι μασ υπόκεςθ ότι:

«Οι δημοςιογράφοι ςυνειδητοποιούν ςε μεγάλο βαθμό
τισ αλλαγέσ που προκαλούνται ςτο επάγγελμά τουσ από
την ειςαγωγή των Νέων Σεχνολογιών τ ησ Επικοινωνίασ,
τισ αποδέχονται ωσ εξέλιξη του επαγγέλματόσ τουσ και
ςυμμετέχουν -ςτο βαθμό που αποκτούν τισ ανάλογεσ
δεξιότητεσ- ςε αυτέσ».

Ξαι να τθν διορκϊςουμε ωσ εξισ:

«Οι δημοςιογράφοι ςυνειδητοποιούν ςε μεγάλο βαθμό
τισ αλλαγέσ που προκαλούνται ςτο επάγγελμά τουσ από
την ειςαγωγή των Νέων Σεχνολογιών τησ Επικοινωνίασ,
τισ αποδέχονται ωσ εξέλιξη του επαγγέλματόσ τουσ
ανάλογα με το βαθμό εξοικείωςησ που αποκτούν ςε
αυτέσ».

Δεν κα ζπρεπε, επίςθσ, να παραλείψουμε να ςθμειϊςουμε ότι οι δθμοςιογράφοι ςτθν
πλειονότθτά τουσ, αντιδροφν με τον ίδιο τρόπο ςτισ ςτάςεισ που τουσ παρουςιάςαμε. Αυτό κα
μποροφςε να ερμθνευτεί ωσ τθν απαρχι τθσ διαμόρφωςθσ νζασ κοινισ ςυνείδθςθσ πζρα από
τθ διαμόρφωςθ των νζων κοινϊν πρακτικϊν ςτο επάγγελμα.
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Ζτςι λοιπόν το τελικό μασ ςυμπζραςμα είναι ότι:

«Οι δημοςιογράφοι ςυνειδητοποιούν ςε μεγάλο βαθμό
τισ αλλαγέσ που προκαλούνται ςτο επάγγελμά τουσ από
την ειςαγωγή των Νέων Σεχνολογιών τησ Επικοινωνίασ,
τισ αποδέχονται ωσ εξέλιξη του επαγγέλματόσ τουσ ανάλογα με το βαθμό εξοικείωςησ που αποκτούν ςε
αυτέσ- διαμορφώνοντασ ταυτόχρονα κοινή ςτάςη
απέναντί τουσ».

Είναι άραγε αυτό το πρϊτο βιμα για τθν πλιρθ ενςωμάτωςθ; Κα μποροφςαμε να
διατυπϊςουμε τθ κζςθ ότι θ δθμοςιογραφία αποδζχεται και ενςωματϊνει τισ νζεσ
τεχνολογίεσ ταχφτθτα;
Είναι παρακινδυνευμζνο. Γιατί ςτθν παροφςα ζρευνα είναι ανθςυχθτικό ςθμάδι θ ςτάςθ
απζναντι ςτθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν. Από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ μζχρι ςιμερα,
βζβαια, πολφ νερό ζχει κυλιςει ςτ’ αυλάκι, και πικανόν να ζχει αλλάξει κι αυτό, ιδιαίτερα μετά
από κάποιεσ περιπτϊςεισ που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ όπωσ εκείνθ των εκβιαςμϊν
μζςω του press-gr.blogspot.com, ςτθν οποία ιδθ αναφερκικαμε.
Διακρίνεται, ωςτόςο, κακαρά πϊσ θ μεγάλθ πρόκλθςθ είναι θ δθμοςιογραφία των πολιτϊν και
τα blogs. Ξαι μάλιςτα τθ ςτιγμι που οι εκδότεσ φαίνονται όλο και περιςςότερο διατεκιμζνοι
να του «προςλάβουν» (αμιςκί φυςικά) ωσ δθμοςιογράφουσ. Σι ςελίδεσ των εφθμερίδων
γεμίηουν με το τι λζνε οι bloggers, οι τθλεοπτικοί ςτακμοί αναμεταδίδουν τα βίντεό τουσ, οι
ιςτοςελίδεσ των μζςων ενθμζρωςθσ τουσ αφιερϊνουν χρόνο.
Δφο από τισ ςτάςεισ που κα κζλαμε ςιμερα να διερευνιςουμε είναι:
 Σι bloggers είναι δθμοςιογράφοι.
 Ψα blogs είναι μζςα ενθμζρωςθσ.
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Κα μποροφςαμε να διακινδυνεφςουμε μια πρόβλεψθ, ότι δθλαδι οι δθμοςιογράφοι κα
απαντοφςαν μαηικά «όχι» και ςτισ δφο ςτάςεισ. Χε αυτιν τθν περίπτωςθ λοιπόν, το
ςυμπζραςμά μασ κα ιταν κοντά και ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα.
Δευτερεύοντα ςυμπερϊςματα
 Υαρ’ όλο που θ καλι γνϊςθ των αγγλικϊν κεωρείται προαπαιτοφμενο για τθν καλι
χριςθ του Διαδικτφου, επθρεάηει ελάχιςτα τθ διαμόρφωςθ άποψθσ για τθ χριςθ του
ςε ςχζςθ με το επάγγελμα.
 Θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν από τουσ δθμοςιογράφουσ δεν
εξαρτάται από τθ φφςθ του ρεπορτάη που κάνουν οφτε από το μζςο ςτο οποίο
απαςχολοφνται.
 Θ ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά Newsletters είναι δείγμα υψθλισ εξοικείωςθσ με το
Διαδίκτυο και όπωσ φαίνεται από τθ ςυχνι εμφάνιςι τθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
ενδεικτικό ςτοιχείο ςτάςθσ (δείκτθσ ςτάςθσ). Για μια γριγορθ ζνδειξθ επιπζδου
εξοικείωςθσ κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε μαηί με τθ ςυνδρομι και τθν
πρόςβαςθ από το ςπίτι θ οποία επανζρχεται επίςθσ.
 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο ζχει μια ιδιάηουςα λειτουργία ωσ ζνδειξθ. Τπωσ ιδθ
παρατθριςαμε, τα ποςοςτά τθσ κφριασ τάςθσ κάκε φορά αυξάνονται από το Οφκειο
ςτο Υανεπιςτιμιο και μειϊνονται αμζςωσ για τουσ ερωτθκζντεσ που είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακοφ τίτλου.

III.3.ύγκριςη με ϊλλεσ ϋρευνεσ
III.3.1. Οι δημοςιογρϊφοι εύναι περιςςότερο «δικτυωμϋνοι» από τουσ
υπόλοιπουσ Έλληνεσ
Θ ζρευνα τθσ VPRC για λογαριαςμό του ΕΔΕΨ (Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ) για τισ
Ρζεσ Ψεχνολογίεσ και τθν Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ το 2004 (ζτοσ ςυλλογισ των απαντιςεων
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τθσ παροφςασ ζρευνασ) δείχνει ότι ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά ποςοςτά τθσ χϊρασ μασ για τθ
χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν, οι δθμοςιογράφοι είναι πολφ περιςςότερο εξοικειωμζνοι με τισ νζεσ
τεχνολογίεσ.
Χυγκεκριμζνα κα δοφμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:
Φρόςη λογιςμικού
Φρόςη Προγραμμϊτων-Εφαρμογών Η/Τ, 2004
Ερώτηςη: Σι προγρϊμματα ό εφαρμογϋσ Η/Τ χρηςιμοποιεύτε;
(Απαντούν όςοι χρηςιμοποιούν Η/Τ, 2004: Ν=731 ϊτομα)
ΝΑΙ (%)
Επεξεργαςύα κειμϋνου

78,1

Γραφικών και παρουςιϊςεων

27,5

χεδιαςτικό

19,6

Λογιςτικϊ Υύλλα

27,2

Βϊςεισ δεδομϋνων

30,9

Γλώςςα προγραμματιςμού

20,4

Εκδόςεισ

6,8

Φρόςη Ιντερνετ ό ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου

65,9

Εφαρμογό μηχανογρϊφηςησ, λογιςτηρύου κλπ

21,3

Πίνακασ 3 Προγράμματα που χρθςιμοποιοφν (πλθκυςμόσ)

[178]

100,0%

Percent

80,0%

60,0%

93,54%

40,0%

2,04%

20,0%

0,34%

2,04%

1,02%
1,02%

0,0%
Word

Excel

Ζιεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν

Browser

Λνγηζκηθό
ζπζηήκαηνο
εθεκεξίδαο/θαλαιην
ύ

ΓΑ

Πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ

Γράφθμα 11 Προγράμματα που χρθςιμοποιοφν (δθμοςιογράφοι)

Χτθν παροφςα ζρευνα, οι δθμοςιογράφοι ερωτικθκαν εάν χρθςιμοποιοφν τα παρακάτω
προγράμματα:










Word
Excel
Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο
Browser
Access
Powerpoint
Outlook
Οογιςμικό πρακτορείων ειδιςεων
Οογιςμικό ςυςτιματοσ εφθμερίδασ/καναλιοφ
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Από τθ ςφγκριςθ προκφπτει ότι τα ευριματα είναι αντίςτοιχα μ’ αυτά του γενικοφ πλθκυςμοφ
όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν ζρευνα τθσ ΕΔΕΨ. Είναι βζβαια αξιοπερίεργο το πϊσ τόςο λίγο
δείγμα χρθςιμοποιεί το λογιςμικό τθσ εφθμερίδασ ι του καναλιοφ κακϊσ και των
πρακτορείων. Αφοφ ςυηθτιςαμε ξανά με κάποιουσ από τουσ ερωτϊμενουσ, θ απάντθςθ ιρκε
απρόςμενα. Θ λζξθ «λογιςμικό» δθμιοφργθςε ςφγχυςθ και οι ερωτϊμενοι φαντάςτθκαν πϊσ
είναι κάτι διαφορετικό από τον απλό κειμενογράφο που χρθςιμοποιοφν κακθμερινά.
Πετζκεςαν λοιπόν τθν απάντθςθ ςτο word, το οποίο γνωρίηουν ότι είναι κειμενογράφοσ.
ύνδεςη με το Διαδύκτυο
Ωςτόςο όςον αφορά ςτθ χριςθ του Διαδικτφου θ κατάςταςθ αλλάηει άρδθν. Ασ ςυγκρίνουμε
τα δφο αποτελζςματα:

Γράφθμα 12 φνδεςθ με το διαδίκτυο ςτθν εργαςία (δθμοςιογράφοι)
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Ψο ςυμπζραςμά μασ είναι ότι ενϊ το ςφνολο των δθμοςιογράφων (94,9%) χρθςιμοποιεί το
Διαδίκτυο, το αντίςτοιχο ποςοςτό για τον πλθκυςμό είναι μόνο 19,7%. Θ διαφορά είναι
πραγματικά πολφ μεγάλθ και αποδεικνφει ότι οι δθμοςιογράφοι είναι πλθροφοριακά
εγγράμματοι ςε ςχζςθ με το ςφνολο του πλθκυςμοφ.

Φρόνοσ ςύνδεςησ με το Διαδύκτυο
Ξαι ο χρόνοσ ςφνδεςθσ όμωσ είναι εντυπωςιακά μεγαλφτεροσ.
Ασ ςυγκρίνουμε τα δφο επόμενα γραφιματα:

Υερίπου πόςεσ ϊρεσ τθν εβδομάδα ςυνδζεςτε ςτο Μντερνετ κατά μζςο όρο;
Πζςοσ όροσ χριςθσ

2002

2003

2004

6,3

6,6

7,5

Μντερνετ τθν
εβδομάδα (ςε ϊρεσ)

Πίνακασ 4 Ϊρεσ χριςθσ διαδικτφου (πλθκυςμόσ)

και

[181]

Γράφθμα 13 Ϊρα ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο (δθμοςιογράφοι)

υμπζραςμα

Ο εβδομαδιαίοσ μέςοσ χρόνοσ χρήςησ του πληθυςμού
είναι ελάχιςτα μεγαλύτεροσ από τον ημερήςιο χρόνο
ςύνδεςησ του 75,7% των δημοςιογράφων.

Παρατιρθςθ:
Για να μπορζςουμε να ζχουμε αςφαλι ςφγκριςθ και ςυμπζραςμα κα πρζπει να τονίςουμε τθ
διαφορά των ερωτιςεων. Χτθν περίπτωςι μασ υποκζτουμε πϊσ ο δθμοςιογράφοσ εργάηεται
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6-8 ϊρεσ τθν θμζρα, κάτι που δεν είναι ακριβζσ για όλο το δείγμα, αφοφ όχι μόνο το ωράριο
δεν τθρείται, αλλά κα πρζπει να ςυνυπολογίςουμε ότι:
 Σι δθμοςιογράφοι δουλεφουν και ςαββατοκφριακο
 Υολλοί ζχουν δφο εργαςίεσ. Σ χρόνοσ εργαςίασ δεν διπλαςιάηεται φυςικά αλλά
μεγαλϊνει αιςκθτά.
Ζτςι λοιπόν, οι ϊρεσ χριςεισ του διαδικτφου εβδομαδιαίωσ για το 2004 μποροφν να
υπολογιςτοφν ςτισ 48 (8 ϊρεσ Χ 6 θμζρεσ) για τουσ δθμοςιογράφουσ, ενϊ για το γενικό
πλθκυςμό είναι 7,5.

Φρόςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου
Κατοχό προςωπικού e-mail
Έτοσ

Ποςοςτό (%)

2002

11,1

2003

12,4

2004

12,5
Πίνακασ 5 Κατοχι προςωπικοφ e-mail (πλθκυςμόσ)
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Γράφθμα 14 Κατοχι προςωπικοφ e-mail (δθμοςιογράφοι)

Σο ποςοςτό των δθμοςιογράφων που διακζτουν προςωπικό e-mail (που να μθν το
μοιράηονται με άλλον) είναι πζντε φορζσ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό του
γενικοφ πλθκυςμοφ.
Θα όθελαν όμωσ να εύναι ακόμη περιςςότερο ςυνδεδεμϋνοι
(ζρευνα ςε ευρωπαϊκό επίπεδο)
Ψο 2003, μια ζρευνα τθσ Διεκνοφσ Σμοςπονδίασ Δθμοςιογράφων ανζδειξε τθ δυςκολία των
Ευρωπαίων δθμοςιογράφων ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ.
Ανάμεςα ςτα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ξεχωρίηουμε:
 Ψουλάχιςτον 1 ςτουσ 2 δεν είναι ζτοιμοσ να ακολουκιςει τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ
ςτον τομζα του
 Ξαταγράφεται θ ανάγκθ για εμπλοκι των δθμοςιογραφικϊν ςωματείων ςτθν
προϊκθςθ τθσ εκμάκθςθσ τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν.
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 Διατυπϊνεται επιτακτικά το αίτθμα για νζεσ πρωτοβουλίεσ διαρκοφσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων των ευρωπαίων δθμοςιογράφων.
Θ ζρευνα ζγινε το 2003 ςτα πλαίςια πιλοτικοφ ζργου με τίτλο «ReporStag-e» που
ςυγχρθματοδοτείται από το Υρόγραμμα Leonardo Da Vinci τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
(Reportstag-e 2003). Θ ζρευνα αναδεικνφει τθν επείγουςα ανάγκθ για ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν
μθχανιςμϊν και εφαρμογϊν για τθ ςυνεχι επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων των Ευρωπαίων δθμοςιογράφων ςτουσ τομείσ των νζων τεχνολογιϊν, ειδικότερα
δε για τουσ δθμοςιογράφουσ που βρίςκονται ςτο μζςο τθσ επαγγελματικισ τουσ
ςταδιοδρομίασ και για εκείνουσ που εργάηονται ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ δθμοςιογράφοι
(IFJ 2003). Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ερωτθκζντων δθμοςιογράφων,
παρατθρείται θ ανάγκθ για εςτίαςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτουσ μθχανιςμοφσ και
μεκόδουσ αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πλθροφορίασ και χριςθ τθσ βάςεων δεδομζνων
ςτο διαδίκτυο, κακϊσ και για τθ βελτίωςθ δεξιοτιτων ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ
/εικόνασ.
Ψο πρόγραμμα δεν προχϊρθςε περαιτζρω αλλά ςυνιςτά μια πρϊτθ καταγραφι τθσ «αγωνίασ»
που αιςκάνονται οι ευρωπαίοι δθμοςιογράφοι για το μζλλον του επαγγζλματόσ τουσ.
Χτθ δικι μασ ζρευνα, 74,15% των δθμοςιογράφων που ερωτικθκαν πιςτεφει ότι ζχει ανάγκθ
περαιτζρω εκπαίδευςθσ.
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Γράφθμα 15 Ανάγκθ επιπλζον εκπαίδευςθσ

Και πιςτεύουν ότι θα γύνει ςτο ϊμεςο μϋλλον (ϋρευνα ςε διεθνϋσ επύπεδο)
Ψο Newsroom Barometer1 είναι μία ετιςια ζρευνα (ζγινε για πρϊτθ φορά το 2007), θ οποία
ζγινε online το Πάρτιο του 2008 και ςτθν οποία ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 700 ςυντάκτεσ
του ζντυπου τφπου από 120 χϊρεσ. Ψθν ζρευνα ζκανε θ εταιρεία Zogby International για
λογαριαςμό του World Editors Forum και του πρακτορείου Reuters.
Ιδθ από τθν ζρευνα που διεξιχκθ το 2007 φάνθκε ότι οι ςυντάκτεσ ιταν αιςιόδοξοι για το
μζλλον των εφθμερίδων τουσ (World Editors Forum 2007).

1 Βι. http://www.editorsweblog.org/analysis/2008/05/1_newsroom_barometer_2008_main_results_t.php θαη

http://www.trends-in-newsrooms.org/home.php

[186]

Χτάςθ

2006 Υοςοςτό %

2008 Υοςοςτό %

Υολφ αιςιόδοξοι

61

54

Αρκετά αιςιόδοξοι

24

31

Ξακόλου αιςιόδοξοι

12

12

Απαιςιόδοξοι

3

3

Πίνακασ 6 Βακμόσ αιςιοδοξίασ για το μζλλον των εφθμερίδων

Ψαυτόχρονα δεν βλζπουν πια οφτε τθν αίκουςα ςφνταξθσ οφτε τουσ δθμοςιογράφουσ μόνο ωσ
δθμοςιογράφουσ του γραπτοφ Ψφπου. Φαίνεται πωσ ζχουν αποδεχτεί τθν επανάςταςθ των
πολυμζςων.
Χχετικά με τθν αλλαγι του επαγγζλματοσ, τα ςυμπεράςματα οδθγοφν προσ τθ μετάλλαξθ τθσ
δθμοςιογραφίασ για τθν παραγωγι πολυμεςικοφ περιεχομζνου (World Editors Forum 2008):
Ερϊτθςθ: Χυμφωνείτε ι διαφωνείτε ότι θ «πολυμεςικι αίκουςα ςφνταξθσ» κα είναι κακεςτϊσ
για τισ εφθμερίδεσ ςτθ χϊρα ςασ μετά από πζντε χρόνια;
Ψο ποςοςτό όςων ςυμφωνοφν / μάλλον ςυμφωνοφν φτάνει το 86%!1
Ψο 83% πιςτεφει ότι οι δθμοςιογράφοι του Ψφπου κα παράγουν περιεχόμενο για όλα τα μζςα
τα επόμενα πζντε χρόνια. Ειδικά οι δθμοςιογράφοι από τθ Βόρεια Αμερικι πιςτεφουν το ίδιο
ςε ποςοςτό 95%. Αντίκετα, ςτθν Αςία και τθν Αφρικι, το ποςοςτό αυτό πζφτει ςτο 74%
Ψο 53% δθλϊνει ότι εργάηεται ιδθ ςε «πολυμεςικι» αίκουςα Ψφπου.

1 Αναλυτικά: ςυμφωνϊ 48%, μάλλον ςυμφωνϊ 38%, μάλλον διαφωνϊ 9%, διαφωνϊ 3%, Δ/ΔΑ 2%

[187]

Από εκείνουσ που δεν εργάηονται ςε «πολυμεςικι» αίκουςα Ψφπου, το 69% πιςτεφει ότι κάτι
τζτοιο κα ςυμβεί μζςα ςτθν επόμενθ πενταετία (39% ςε δφο χρόνια, 30% ςε πζντε). Εδϊ κα
πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ανάμεςα ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απάντθςθ, ζνασ
από τουσ βαςικοφσ είναι θ «ευρωςτία» τθσ εφθμερίδασ. Τςοι εργάηονται ςε εφθμερίδεσ των
οποίων θ κυκλοφορία ζχει πζςει κατά τθ διάρκεια του τελευταίου ζτουσ πιςτεφουν ότι θ
αίκουςα Ψφπου κα μετατραπεί ςε πολυμεςικι κατά 80% (48% ςε δφο χρόνια, 32% ςε πζντε).
Αντίκετα, όςοι εργάηονται ςε εφθμερίδεσ των οποίων θ κυκλοφορία ζχει ανζβει κατά το
τελευταίο ζτοσ, πιςτεφουν ότι θ αίκουςα Ψφπου κα μετατραπεί ςε πολυμεςικι μόνο κατά 70%
(41% ςε δφο χρόνια, 29% ςε πζντε). Ζτςι λοιπόν παρατθρείται το φαινόμενο να πιςτεφουν οι
ςυντάκτεσ ότι θ μεταλλαγι τθσ αίκουςασ Ψφπου ςε πολυμεςικι δεν είναι απλϊσ αποτζλεςμα
τθσ εξζλιξθσ των τεχνολογιϊν αλλά και δυνθτικά ζνασ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ των
εφθμερίδων.
Ανάμεςα ςτα υπόλοιπα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ξεχωρίηουμε επίςθσ:
 Ψο 44% των ςυντακτϊν πιςτεφει ότι ςτο μζλλον οι αναγνϊςτεσ κα διαβάηουν τισ
ειδιςεισ κυρίωσ από το διαδίκτυο. Ψο 31% πιςτεφει ότι κα εξακολουκιςουν να
διαβάηουν από τα ζντυπα, 12% από τα κινθτά τουσ.
 Ψο 35% κεωρεί ότι θ εκπαίδευςθ των δθμοςιογράφων ςτα νζα μζςα κα πρζπει ν’
αποτελεί τθν πρϊτθ προτεραιότθτα για τισ επενδφςεισ ενόσ οργανιςμοφ.
 Ψο 56% πιςτεφει ότι οι ειδιςεισ ςτο μζλλον κα είναι δωρεάν.
 Ψα δφο τρίτα των ερωτθκζντων πιςτεφουν ότι θ ςθμαςία των ςελίδων που
παρουςιάηουν αναλφςεισ και απόψεισ κα γίνει μεγαλφτερθ.
 Ψο 58% κεωρεί ότι θ απϊλεια αναγνωςτικοφ κοινοφ ςτισ μικρζσ θλικίεσ είναι θ
μεγαλφτερθ απειλι για το μζλλον του Ψφπου.
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ΙV. Σο τεχνολογικό περιβϊλλον των
δημοςιογρϊφων
IV.1. Δημοςιογραφύα και νϋεσ τεχνολογύεσ
«Σο μόνο για το οποίο μποροφμε να είμαςτε απόλυτα βζβαιοι είναι ότι όπωσ άλλαξε θ
δθμοςιογραφία με τθν τθλεόραςθ, ζτςι κ’ αλλάξει και με το Διαδίκτυο», γράφει ο Πανϊλθσ
Ανδριωτάκθσ (2007: 21) και δεν κα μποροφςε κανείσ να διαφωνιςει μαηί του.
Θ πρϊτθ μεγάλθ αλλαγι που ςυντελείται είναι θ απαίτθςθ για τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ από
τθν πλευρά των δθμοςιογράφων. «Θ χρθςιμοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ γενικά
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ όλο και πιο πολλϊν μορφϊν επεξεργαςίασ και διανομισ τθσ γνϊςθσ
και κακιςτά πιο ευζλικτεσ τθσ μορφζσ τθσ παραγωγισ. Οι παλιζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και
εξειδικεφςεισ που είχαν διαμορφωκεί τθν εποχι τθσ κοινωνίασ των οργανϊςεων χάνουν τθ
ςθμαςία τουσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι επιχειριςεισ είναι αναγκαςμζνεσ να ανανεϊνουν
ςυνεχϊσ τον τρόπο δράςθσ τουσ και εντόσ τθσ επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ και ςτθ ςυνεργαςίασ
τουσ με άλλεσ επιχειριςεισ, θ δραςτθριοποίθςι τουσ πζρα από τον εξειδικευμζνο τρόπο
δράςθσ γίνεται όλο και πιο ςθμαντικι και επομζνωσ θ ςτακεροποίθςθ ςυγκεκριμζνων
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων κακίςταται ανζφικτθ», επιβεβαιϊνει θ Υερςεφόνθ Ηζρθ (2006:
11).
Θ δεφτερθ είναι θ ανάδυςθ τθσ «δθμοςιογραφίασ των πολιτϊν». Σι δφο αυτζσ αλλαγζσ
φζρνουν το επάγγελμα του δθμοςιογράφου μπροςτά ςε ςταυροδρόμια ςτα οποία κα καλείται
να επιλζξει το δρόμο του. Χτα δφο επόμενα κεφάλαια κα προςπακιςουμε να περιγράψουμε
τισ αλλαγζσ και να αναλογιςτοφμε τισ επιπτϊςεισ.
Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτόσ εκτόσ και εντόσ Δικτύου
Αντίκετα με ότι κα μποροφςε να φανταςτεί κανείσ, θ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςτθ
δθμοςιογραφία είναι προγενζςτερθ τθσ χριςθσ του Μντερνετ. Είναι αλικεια, ότι ο πλοφτοσ τον
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πλθροφοριϊν που άνοιξε με τθ χριςθ του Διαδικτφου, ζφερε τον υπολογιςτι ςε κάκε
δθμοςιογραφικό γραφείο. Υριν, πολλοί χρθςιμοποιοφςαν απλϊσ τερματικά ςυνδεδεμζνα με
το ςφςτθμα τθσ εφθμερίδασ, τα οποία επζτρεπαν δφο βαςικζσ λειτουργίεσ: τθ ςφνταξθ
κειμζνων και τθν ειςαγωγι τουσ ςτο ςφςτθμα κακϊσ και τθν αναηιτθςθ ςτα αρχεία, αρχεία
που αποτελοφνταν από τα κείμενα που είχαν ειςάγει οι άλλοι δθμοςιογράφοι και όχι από τα
τελικά δθμοςιευμζνα κείμενα. Υόςο αρχαϊκά ακοφγονται αυτά ςιμερα, κι όμωσ ςτθ χϊρα μασ,
θ τοποκζτθςθ υπολογιςτι ςε κάκε δθμοςιογραφικό γραφείο ζγινε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του
’90. Φυςικά και τότε ακόμθ υπιρχαν κάποιοι υπολογιςτζσ ςε κοινι χριςθ για εξειδικευμζνεσ
λειτουργίεσ, όπωσ –χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςτθ χϊρα μασ- το χρθματιςτιριο. Ψα τζλεξ
εργάηονταν ακατάπαυςτα ακόμα και πρϊτα χρόνια του νζου αιϊνα, μζχρι ν’ αντικαταςτακοφν
πλιρωσ από τθν πρόςβαςθ ςτα πρακτορεία ειδιςεων μζςω δικτφου.

ΙΙΙ.1.1. Computer Assisted Reporting
Σ όροσ Computer Assisted Reporting (CAR) ι Computer Assisted Journalism ι ΔΩΩ (αν το
ελλθνοποιιςουμε) δεν ζφταςε ποτζ μζχρι τθ χϊρα μασ, παρ’ όλο που όχι μόνο ο όροσ αλλά και
οι αντίςτοιχεσ πρακτικζσ διδάςκονταν ςτα πανεπιςτθμιακά τμιματα Ευρϊπθσ και Αμερικισ
εδϊ και πολλά χρόνια.
Χτθ βιβλιογραφία (Quinn and Lamble 2007: 124) παρατίκεται το πιο κάτω ςχιμα για να
περιγράψει τθ ςχζςθ τισ πολυπλοκότθτασ των τεχνολογικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
ΔΩΩ και τον απαιτοφμενο χρόνο και εκπαίδευςθ.
Χτο βαςικό επίπεδο βρίςκονται οι απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ: ανάγνωςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και ομάδων ςυηιτθςθσ, χριςθ απλϊν μεκόδων αναηιτθςθσ, «αντιγραφι» και
«επικόλλθςθ» από ιςτοςελίδεσ, ανάγνωςθ ιςτοςελίδων, διαχείριςθ «αγαπθμζνων», κλπ.
Χτο μεςαίο επίπεδο απαντϊνται θ ακριβισ χριςθ των εργαλείων αναηιτθςθσ, το «κατζβαςμα»
αρχείων, θ χριςθ και το «κατζβαςμα» αρχείων τφπου Excel.
Ψζλοσ ςτο επίπεδο δθμοςιογραφικισ ζρευνασ, ο χριςτθσ κα πρζπει να γνωρίηει πϊσ να
δθμιουργεί και να αναλφει αρχεία τφπου Excel, να δθμιουργεί και να αναλφει βάςεισ
δεδομζνων και να χρθςιμοποιεί γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (GIS).
[190]

χιμα 5 Πολυπλοκότθτα τεχνολογιϊν και χρόνοσ εκπαίδευςθσ

Εάν δοκιμάςουμε να «ελλθνοποιιςουμε» το ςχιμα ςε ςχζςθ με τθν ελλθνικι δθμοςιογραφικι
πραγματικότθτα, με βάςθ τα ευριματα τθσ ζρευνάσ μασ τότε :
Ψο βαςικό επίπεδο διαμορφϊνεται μόνο ςτθ χριςθ κειμενογράφου, ανάγνωςθσ ςελίδων ςτο
διαδίκτυο, απλισ αναηιτθςθσ και απλισ χριςθσ (διάβαςμα και αποςτολι) θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.
Ψο μεςαίο επίπεδο διαμορφϊνεται ανάμεςα ςτο αμερικανικό βαςικό και μεςαίο επίπεδο.
Δθλαδι όλα τα παραπάνω, όπωσ και «κατζβαςμα» αρχείων και χριςθ τουσ.
Ψο επίπεδο δθμοςιογραφικισ ζρευνασ είναι το υψθλό κομμάτι του μεςαίου επιπζδου ςυν θ
καταςκευι προςωπικϊν ιςτοςελίδων (blogs) με τα ςθμερινά εφκολα εργαλεία (blogspot,
wordpress κλπ).
Για τθν ϊρα, οι «υψθλζσ δεξιότθτεσ που απαντϊνται ςτο «αμερικανικό» ςχιμα δεν ζχουν
καμία ςχζςθ με τθν ελλθνικι πραγματικότθτα.
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Χρθςιμοποιϊντασ τα ευριματα τθσ ζρευνάσ μασ κα προςπακιςουμε να κακορίςουμε τισ
αντιςτοιχίεσ αυτζσ ςτο δθμοςιογραφικό κόςμο το 2004.

Γράφθμα 16 Λογιςμικό που χρθςιμοποιοφν οι δθμοςιογράφοι

Ωσ μζτρο κα χρθςιμοποιιςουμε το λογιςμικό που ζχουν δθλϊςει ότι χρθςιμοποιοφν οι
ερωτϊμενοι. Τπωσ φαίνεται και από τθν παραπάνω εικόνα, ο κειμενογράφοσ είναι το βαςικό
ζωσ και μόνο εργαλείο τουσ με δεφτερο το θλεκτρονικό ταχυδρομείο1.
Διαπιςτϊνει κανείσ εφκολα, ότι θ πλειονότθτα των Ελλινων δθμοςιογράφων δεν διακζτει
παρά τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ πλθροφορικισ.

1 Χωρίσ να μποροφμε να το αποδείξουμε από τθν παροφςα μελζτθ, εμπειρικζσ ενδείξεισ από το χϊρο εργαςίασ
δείχνουν ότι μζχρι το 2008 το θλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο φυλλομετρθτισ είναι επίςθσ το ίδιο ευρζωσ
διαδεδομζνα με τον κειμενογράφο.
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IV.2. Ηλεκτρονικϊ εργαλεύα on line
Σ όροσ «Διαδίκτυο» μερικά ζτθ πριν δεν ςιμαινε τίποτα ςτουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ.
Χιμερα, το Δίκτυο χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ εργαλείο ςτθν επικοινωνία και ςτθν αναηιτθςθ
όλων των ειδϊν πλθροφοριϊν. Για τουσ δθμοςιογράφουσ, το Διαδίκτυο γίνεται όλο και
περιςςότερο χριςιμο και βοθκθτικό ωσ ερευνθτικό εργαλείο. Είναι χριςιμο να παρακζςουμε
μία ειςαγωγι ςτισ κφριεσ ςυνιςτϊςεσ του Διαδικτφου και να αποδείξουμε τισ δυνατότθτζσ
τουσ για επαγγελματικοφσ ςκοποφσ. Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι δεν κ’ αςχολθκοφμε
ιδιαίτερα με το τεχνικό μζροσ, τον τρόπο χριςθσ και λειτουργίασ των εργαλείων αυτϊν αλλά
κα επικεντρωκοφμε ςτθ δθμοςιογραφικι «εκμετάλλευςι» τουσ.

IV.2.1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο (e-mail)
Ψο θλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι θ βάςθ για διάφορα είδθ επικοινωνίασ ςτο Διαδίκτυο,
εφκολο ςτθ χριςθ για αποςτολι επιςτολϊν, γρθγορότερα και φτθνότερα, απ’ ότι με το
ταχυδρομείο ι το φαξ. Υρόκειται, ίςωσ, για το πιο διαδεδομζνο εργαλείο του Διαδικτφου.
Χρθςιμοποιοφμε ςυχνά τον όρο e-mail, που είναι θ ςυντομογραφία του electronic mail.
Χιμερα το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ζχει βρει τθ κζςθ του ςτισ επαγγελματικζσ κάρτεσ, μετά
τον αρικμό του τθλεφϊνου και του φαξ. Ψο θλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πολφ φτθνότερο
από τισ ταχυδρομικζσ επιςτολζσ. Σ χριςτθσ πλθρϊνει μόνο για τθ ςφνδεςθ με τον κεντρικό
υπολογιςτι Διαδικτφου. Θ αποςτολι του ταχυδρομείου ςτο γείτονα ι ςτθν άλλθ άκρθ του
κόςμου δεν ζχει καμία διαφορά ςτθ δαπάνθ, ενϊ θ μεταφορά από τον υπολογιςτι ςτον
κεντρικό υπολογιςτι είναι ταχφτατθ (ανάλογα φυςικά με το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ).
Πε το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι δυνατόν να ςτείλουμε και να λάβουμε οποιοδιποτε
είδοσ δεδομζνων: κείμενο, φωτογραφίεσ, ιχο, βίντεο κλπ. Χε μερικά δευτερόλεπτα θ
αλλθλογραφία ζχει φκάςει ςτον προοριςμό τθσ. Εάν όχι, επιςτρζφει ςχεδόν αμζςωσ και μασ
εξθγείται και ο λόγοσ. Θ ταχφτθτά του είναι τζτοια που όταν τα μζλθ τθσ θλεκτρονικισ
κοινότθτασ μιλοφν για το ςυμβατικό ταχυδρομείο χρθςιμοποιοφν πλζον τθν ζκφραςθ
«snailmail». Είναι ζνα λογοπαίγνιο ανάμεςα ςτο mail που ςθμαίνει ταχυδρομείο και το snail
που ςθμαίνει ςαλιγκάρι, ηϊο γνωςτό για τθ βραδφτθτά του.
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Θ αλλθλογραφία παραλαμβάνεται και φυλάςςεται από ζναν εξυπθρετθτι (server)
ταχυδρομείου μζχρι να ςυνδεκεί ο χριςτθσ για να τθ ςυλλζξει. Σ server ταχυδρομείου είναι
απλά ζνασ άλλοσ υπολογιςτισ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε ζναν πάροχο (provider) υπθρεςιϊν
Διαδικτφου. Ππορεί κανείσ εφκολα να καταχωριςει το εξερχόμενο ταχυδρομείο του και να
πάρει επίςθσ μια απόδειξθ παραλαβισ για τα μθνφματα που ζχει διαβάςει. Ακριβϊσ όπωσ με
οποιοδιποτε άλλο κείμενο ςε ζναν υπολογιςτι, είναι φυςικά δυνατόν να αντιγραφεί άμεςα
από το μινυμα.
Η διεύθυνςη
Ψο μόνο πράγμα που χρειάηεται κάποιοσ προκειμζνου να ςτείλει ι να λάβει ζνα θλεκτρονικό
μινυμα είναι μια διεφκυνςθ. Αυτό ςθμαίνει να υπάρχει πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο και ζνα
λογιςμικό (πρόγραμμα) θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Ξάκε διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ζχει τρία μζρθ: το όνομα του χριςτθ (username
ι login name), το ςφμβολο «ατ» ι «παπάκι»: «@», και το όνομα του server (ο κεντρικόσ
υπολογιςτισ ταχυδρομείου του πομποφ). Ψο όνομα αυτό κακορίηεται από τον server,
ακολουκεί μία τελεία και ςτο τζλοσ ο «δικτυακόσ τομζασ ανωτάτου επιπζδου», δθλαδι
ςυνικωσ θ χϊρα. Σι τφποι «δικτυακϊν γειτονιϊν» που είναι γνωςτοί επίςθμα ωσ «κορυφαίοι
τομείσ ανωτάτου επιπζδου» (TLDs) εμφανίηουν ποιοσ τφποσ οργάνωςθσ είναι αρμόδιοσ για τθ
δικτυακό τομζα, ι των κωδικό χϊρασ που βρίςκεται γεωγραφικά ο δικτυακόσ τομζασ.
Σι κυριότερεσ είναι:
com
edu
gov
mil
net
org

εμπορικζσ περιοχζσ
εκπαιδευτικζσ περιοχζσ
κυβερνθτικζσ περιοχζσ
ςτρατιωτικζσ περιοχζσ
διοικθτικζσ οργανϊςεισ δικτφων
οργανϊςεισ

Από το 2001 υπάρχουν και επτά νζα TLDs:
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biz
info
name
pro
aero
museum
coop

περιοριςμζνο ςτισ επιχειριςεισ
για οποιονδιποτε
προςωπικά ονόματα
εξουςιοδοτθμζνοι επαγγελματίεσ όπωσ οι δικθγόροι
οτιδιποτε αφορά τισ εναζριεσ μεταφορζσ
μουςεία
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ

Επίςθσ οι χϊρεσ ζχουν τουσ κωδικοφσ χϊρασ ανωτάτου επιπζδου που δθλϊνουν τθ
γεωγραφικι προζλευςθ όπωσ:
gr
it
fr

Ελλάδα
Λταλία
Γαλλία

Υαρ’ όλο που οι νζοι τομείσ δεν πιγαν εξαιρετικά καλά ςε ςχζςθ με τουσ προθγοφμενουσ
υπάρχει ανάγκθ για περιςςότερουσ. Πόλισ το 2006 άρχιςε θ διανομι του τομζα .eu που
υποδθλϊνει το γεωγραφικό χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊ το .asia, ξεκίνθςε να
λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2008.
Θ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου επιτρζπει ςτο χριςτθ να ςτείλει ι να δεχτεί
μθνφματα τα οποία μπορεί ςτθ ςυνζχεια να τα αποκθκεφςει ςτον υπολογιςτι του και να τα
χρθςιμοποιιςει ςαν οποιοδιποτε άλλο αρχείο: να τα τυπϊςει, να τα αντιγράψει κτλ. Για να το
πετφχει αυτό υπάρχουν δφο διαφορετικοί τφποι εφαρμογϊν. Είτε εφαρμογζσ που
φιλοξενοφνται ςτον υπολογιςτι του χριςτθ, είτε το webmail.
Mail Client ό Webmail
H πιο διαδεδομζνθ εφαρμογι Mail Client (λογιςμικοφ διαχείριςθσ mail) είναι το outlook
express και το outlook τθσ εταιρείασ Microsoft, το οποίο βρίςκεται ςε κάκε υπολογιςτι που
χρθςιμοποιεί το λειτουργικό ςφςτθμα Windows. Πζχρι πριν από λίγο καιρό, ιδιαίτερα
αξιόπιςτθ ιταν και θ εφαρμογι Eudora τθσ εταιρείασ Qualcomm, θ οποία όμωσ δεν υφίςταται
πλζον ςε επαγγελματικι εκδοχι. Ωπάρχει μόνο θ εκδοχι light, ενϊ θ εταιρεία ανοιχτοφ και
δωρεάν λογιςμικοφ Mozilla, ετοιμάηει μια καινοφργια ζκδοςθ.
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Ψο μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ Eudora ιταν ότι είναι λιγότερο ευαίςκθτθ ςε ιοφσ. Σι
περιςςότεροι χάκερσ δθμιουργοφν ιοφσ για το outlook, αφοφ είναι το πιο διαδεδομζνο
πρόγραμμα. Σι ιοί που μεταδίδονται μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δεν επθρεάηουν
ουςιαςτικά το ίδιο. Πεταφζρονται ωσ ςυνθμμζνα ζγγραφα (attached files) του τφπου .exe και
όταν κάποιοσ τα «ανοίξει» τότε μπαίνουν ςτον υπολογιςτι, καταςτρζφουν αρχεία και
μεταδίδονται μζςω του βιβλίου διευκφνςεων του χριςτθ. Χτζλνουν δθλαδι μινυμα τον εαυτό
τουσ ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ που βρίςκονται ςτο βιβλίο διευκφνςεων, χωρίσ φυςικά ο χριςτθσ
να το γνωρίηει. Για τθν προςταςία από τουσ υιοφσ κυκλοφοροφν πολλά αντιικά προγράμματα.
Για τουσ δθμοςιογράφουσ που εργάηονται ςτον υπολογιςτι του γραφείου, το αντιικό είναι ιδθ
εγκατεςτθμζνο κεντρικά ςτο δίκτυο του μζςου ενθμζρωςθσ.
Σ δεφτεροσ τφποσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δεν χρειάηεται ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι,
γίνεται μζςω μιασ ςελίδασ web, γι’ αυτό και το όνομα που χρθςιμοποιείται ευρζωσ είναι
webmail. Για χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου βαςιςμζνου ςτο web, όπωσ Gmail τθσ google
χρειάηεται απλϊσ λογιςμικό πρόςβαςθσ ςτο web (browser και ςτα ελλθνικά φυλλομετρθτισ).
Τςο κι αν από πρϊτθ άποψθ φαίνεται άνευ ςθμαςίασ, θ εργαςία του δθμοςιογράφου, θ
οποία πλζον εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο απαιτεί πολλζσ
φορζσ τθ χριςθ περιςςότερων του ενόσ διευκφνςεων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Άλλεσ είναι
επαγγελματικζσ από μία εργαςία ι και από δεφτερθ, άλλεσ προςωπικζσ, άλλεσ ςυλλογικζσ. Θ
απϊλεια ενόσ μθνφματοσ μπορεί ν’ αποδειχκεί ςοβαρό πρόβλθμα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ.
Ψα πλεονεκτιματά του, κακιςτοφν το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ζνα ςθμαντικό και χριςιμο
εργαλείο για τθν επικοινωνία. Σι εμπειρογνϊμονεσ αναμζνουν να αναπτυχκεί ακόμα
περιςςότερο, ειδικά ςτισ επιχειριςεισ. Για τουσ δθμοςιογράφουσ κα γίνει, αν δεν είναι ιδθ,
ζνα εργαλείο τουλάχιςτον τόςο ςθμαντικό όςο το τθλζφωνο. Ακόμα περιςςότερο μάλιςτα,
αφοφ καταργεί το χϊρο και το χρόνο. Είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τισ ςυνεντεφξεισ αφοφ
επιτρζπει ςτο ςυνομιλθτι να απαντιςει γραπτά και ςε χρόνο που αυτόσ προτιμά. 'Ιδθ
αρκετζσ ςυνεντεφξεισ γίνονται με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίςθσ ςχεδόν όλεσ οι εταιρίεσ
και οργανιςμοί επιλζγουν ςιμερα το θλεκτρονικό ταχυδρομείο για τθν αποςτολι των δελτίων
Ψφπου. Θ αποςτολι γίνεται πιο γριγορα και με λιγότερα ζξοδα. Από τθ μεριά του, ο
δθμοςιογράφοσ μπορεί να ηθτιςει να γίνει ςυνδρομθτισ ςτα δελτία Ψφπου πολλϊν εταιριϊν
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ςτισ οποίεσ δεν είχε πρόςβαςθ είτε λόγω απόςταςθσ είτε λόγω τθσ απροκυμίασ των εταιριϊν
να ςτζλνουν ονομαςτικά τα δελτία Ψφπου ςτουσ ςυνεργάτεσ. Ψζλοσ το υλικό που ζρχεται με το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ςυνεντεφξεισ ι δελτία Ψφπου μπορεί να αποτελζςει εφκολα
αντικείμενο επεξεργαςίασ.αφοφ ο δθμοςιογράφοσ μπορεί να το εντάξει απ' ευκείασ ςτο
κείμενο του.
Τμωσ, ειδικά για τθ δθμοςιογραφία, υπάρχει ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα. Θ αλλθλογραφία, ςτο
βακμό που δεν γίνεται κρυπτογράφθςθ, είναι δυνατόν να διαβαςτεί από τρίτουσ που ξζρουν
πωσ να το κάνουν. Θ καλφτερθ λφςθ είναι θ κρυπτογράφθςθ των μθνυμάτων. Ψο λογιςμικό
PGP (Pretty Good Privacy) κυκλοφορεί ελεφκερα ςτο Δίκτυο και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από
τον κακζνα για τθν κρυπτογράφθςθ αλλθλογραφίασ.
Ζνα άλλο ηιτθμα είναι θ εμπιςτοςφνθ. Ζμπειροι χριςτεσ του Μντερνετ, μποροφν εφκολα να
πλαςτογραφιςουν αλλθλογραφία χρθςιμοποιϊντασ λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
τρίτων. Γι’ αυτό οι δθμοςιογράφοι πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανιχνεφουν τθν αλλθλογραφία
τουσ ϊςτε να είναι ςίγουροι για τθν πθγι τθσ.
Δεν είμαςτε πάντα ςίγουροι για το ποια είναι θ πθγι, ζχουμε, όμωσ, ςυχνά τθν τάςθ να
κεωροφμε τον υπολογιςτι ωσ «επιςτθμονικό» εργαλείο και άρα παίρνουμε ωσ δεδομζνα ότι
βρίςκουμε μζςα ς’ αυτόν. Εξ’ αιτίασ αυτοφ, ελλοχεφει ο κίνδυνοσ να μθν εφαρμοςτοφν κατά
γράμμα οι κανόνεσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ που απαιτοφν εξονυχιςτικι εξακρίβωςθ
των πθγϊν, όπωσ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να εξετάςουμε και ςτο κεφάλαιο V.
Φρόςη του ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου από τουσ δημοςιογρϊφουσ ςύμφωνα με την
παρούςα ϋρευνα
Σι απαντιςεισ τισ οποίεσ ζδωςαν οι δθμοςιογράφοι ςτο ερωτθματολόγιο δείχνουν ότι το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ιδθ αναπόςπαςτο εργαλείο τθσ δουλειάσ τουσ. Ψο 57,5%
δθλϊνει ότι διακζτει επαγγελματικι διεφκυνςθ ενϊ το 64,3% δθλϊνει ότι διακζτει προςωπικι
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Αξίηει να παρουςιάςουμε τον αρικμό των μθνυμάτων
που λαμβάνουν οι δθμοςιογράφοι ανά θμζρα.
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Χθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι από τα μθνφματα που λαμβάνουν το 64,8 των δθμοςιογράφων
δθλϊνει ότι λαμβάνει ςπάνια/κακόλου μθνφματα από αναγνϊςτεσ. Αυτό κα μποροφςε να
ερμθνευτεί από δφο αιτίεσ. Θ πρϊτθ είναι ότι ςτθ χϊρα μασ δεν είναι ανεπτυγμζνθ θ
κουλτοφρα τθσ αποςτολισ επιςτολϊν προσ τθ ςφνταξθ μιασ εφθμερίδασ. Γίνεται ςυνικωσ,
ακόμθ και ςιμερα, για να διαμαρτυρθκεί για κάτι που γράφτθκε ι να δϊςει μία πλθροφορία
για ζνα γεγονόσ. Αντίκετα με άλλεσ χϊρεσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθ Γαλλία, ο αναγνϊςτθσ
δεν γράφει ςτο δθμοςιογράφο για να τον ςυγχαρεί, να τον διορκϊςει κλπ. Θ δεφτερθ είναι ότι
τθν εποχι που διεξιχκθ το ερωτθματολόγιο, μπορεί μεν οι δθμοςιογράφοι να διζκεταν
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ωςτόςο θ διεφκυνςθ αυτι δεν αναγραφόταν ςτο
ζντυπο ι ςτθν εικόνα τθσ τθλεόραςθσ.
Κα ιταν λοιπόν ιδιαίτερα ενδιαφζρον να βλζπαμε ςιμερα, που θ αναγραφι είναι πλζον
κανόνασ, εάν θ πρακτικι αυτι ζχει αλλάξει και προσ ποια κατεφκυνςθ.
Ξλείνοντασ αναφζρουμε πϊσ ιδθ από τθν εποχι διεξαγωγισ του ερωτθματολογίου, θ
πρακτικι αποςτολισ δελτίων τφπου μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ιταν αρκετά
διαδεδομζνθ και ςυγκεκριμζνα:
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Πόνο το 20%, λοιπόν, δθλϊνει πϊσ δεν λαμβάνει κακόλου δελτία τφπου μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, ενϊ το 10% δθλϊνει ότι λαμβάνει το ςφνολο των δελτίων τφπου θλεκτρονικά.

IV.2.2. Νewsletter
Ψο Newsletter είναι ζνα δελτίο το οποίο αποςτζλλεται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα
(θμεριςιο, εβδομαδιαίο, δεκαπενκιμερο, μθνιαίο) και περιζχει πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν ι
μία υπθρεςία. Αποτελεί ουςιαςτικά ενθμερωτικό δελτίο προϊκθςθσ μιασ εταιρίασ και των
προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν τθσ, το οποίο αποςτζλλεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ψο
δελτίο αυτό μπορεί να αποςτζλλεται περιςταςιακά ι ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και να
απαρτίηεται από ειδιςεισ, ανακοινϊςεισ, προςφορζσ, αναλφςεισ, πλθροφόρθςθ, χριςιμεσ
ςυμβουλζσ, απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ, υπενκυμίςεισ ι ακόμθ και προειδοποιιςεισ,
διατθρϊντασ πάντοτε τον ενθμερωτικό του χαρακτιρα.
Από τθν πλευρά τθσ εταιρείασ (προϊόντων, μζςων ενθμζρωςθσ κλπ) αυξάνει τθ δθμοτικότθτα
τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, αφοφ ο χριςτθσ κα τθν χρθςιμοποιιςει για να πάρει περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ. Ζχει, επίςθσ, πολφ χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ, ενϊ ταυτόχρονα δθμιουργεί νζο
δωρεάν διαφθμιςτικό χϊρο.
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Περικά από τα πλεονεκτιματά του για το χριςτθ είναι:
 Είναι προςωποποιθμζνο (personalized). Δθμιουργείται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
χρθςτϊν και είναι προςαρμοςμζνο ςε αυτζσ.
 Είναι εφχρθςτο. Φκάνει απευκείασ ςτο χριςτθ αντί να υποχρεϊνεται να το αναηθτιςει
μζςα ςτο χάοσ του Μντερνετ.
 Είναι γριγορο και άμεςο. Διαβάηοντασ μόνο το κζμα (subject) ι τισ πρϊτεσ γραμμζσ
του μθνφματοσ, ο παραλιπτθσ του μπορεί αμζςωσ να εκτιμιςει αν τον ενδιαφζρει.
 Υαρζχει φιλτραριςμζνθ πλθροφορία με υψθλότερθ χρθςτικότθτα και αξιοπιςτία.
Λδιαίτερα χριςιμα για τουσ δθμοςιογράφουσ είναι τα Newsletter που προζρχονται από άλλα
μζςα ενθμζρωςθσ και που αφοροφν το ρεπορτάη που καλφπτουν. Ψα μεγαλφτερα μζςα
ενθμζρωςθσ του κόςμου ζχουν υπθρεςία αποςτολισ κακθμερινοφ (ι και πολλζσ φορζσ τθν
θμζρα) Newsletter.
Ψα περιςςότερα από αυτά είναι δωρεάν, όπωσ για παράδειγμα το κακθμερινό newsletter του
γερμανικοφ περιοδικοφ «Der Speigel», το οποίο είναι μάλιςτα ςτα αγγλικά 1. Χε άλλεσ
περιπτϊςεισ προςφζρονται αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ μιασ ςελίδασ, όπωσ για
παράδειγμα θ γαλλικι εφθμερίδα «le Monde», που προςφζρει ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ πολλά κακθμερινά Newsletters2.
Υαρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ ενθμζρωςθσ για τθν
αναβάκμιςθ μιασ ςελίδασ μζςω RSS (βλ. παρακάτω), τα Newsletters εξακολουκοφν να είναι
ιδιαίτερα δθμοφιλι.
Εγγραφό ςε newsletter ςύμφωνα με την παρούςα ϋρευνα
Ψθν εποχι διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ ςχεδόν οι μιςοί των ερωτθκζντων (50,4%) δθλϊνουν ότι
δεν ζχουν ςυνδρομι ςε newsletter. Τμωσ ακόμα και χωρίσ να ζχουμε ςτοιχεία για τθν
πρακτικι των δθμοςιογράφων, θ εκκετικι αφξθςθ του αρικμοφ των newsletter είναι αρκετι
ωσ ζνδειξθ του ότι όλο και περιςςότεροι κάνουν κάποια τζτοια εγγραφι.

1 Βλ. Υαράρτθμα V
2 Βλ. Υαράρτθμα V
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Χφμφωνα με τθν ζρευνα επίςθσ, το 29,5% των ερωτθκζντων ζχει ςυνδρομι ςε ζνα ι δφο και το
16,3% ςε περιςςότερα από δφο newsletters.

IV.2.3. Ομϊδεσ ςυζότηςησ
Σι ομάδεσ ςυηιτθςθσ και ιδιαίτερα αυτζσ που είχαν ωσ μζλθ τουσ δθμοςιογράφουσ υπιρξαν
βραχφβιεσ. Ανκιςαν για ζνα διάςτθμα ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 και μετά ατόνιςαν. Μςωσ
γιατί οι δθμοςιογράφοι δεν κζλουν να μοιράηονται τισ πλθροφορίεσ τουσ με άλλουσ (κάτι
άλλωςτε που τουσ διαχωρίηει από τουσ χριςτεσ, οι οποίοι ζχουν κεοποιιςει τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν.
Σι ομάδεσ ςυηιτθςθσ είναι ζνα υβρίδιο ανάμεςα ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο και τισ ομάδεσ
νζων (newsgroups). Υρόκειται για ομάδεσ ςυηιτθςθσ κακοριςμζνων κάκε φορά κεμάτων, που
διαφζρουν από τισ ομάδεσ νζων γιατί τα μθνφματα φτάνουν με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο
ςτουσ χριςτεσ και γιατί για να ζχει κάποιοσ πρόςβαςθ πρζπει να γίνει μζλοσ. Ψο κάκε μζλοσ
λαμβάνει τα μθνφματα όλων των άλλων μελϊν και ταυτόχρονα τροφοδοτεί τθ λίςτα με δικά
του μθνφματα. Σι ομάδεσ λειτουργοφν χάρθ ςε ειδικά προγράμματα όπωσ listserver1,
listprocessor, majordomo, λογιςμικά που χειρίηονται το ταχυδρομείο.
Ζνασ δθμοςιογράφοσ μπορεί να παρακολουκιςει οποιαδιποτε λίςτα που τον ενδιαφζρει Σι
λίςτεσ που αςχολοφνται με τθν πολιτικι είναι ιδανικόσ τόποσ για ζνα πολιτικό ςυντάκτθ που
ψάχνει ειδιςεισ ι απόψεισ. Αντίςτοιχα οι λίςτεσ που αςχολοφνται με τθ μουςικι είναι
πρόςφορο ζδαφοσ για ζνα καλλιτεχνικό ςυντάκτθ. Ζνασ αρκετά μεγάλοσ κατάλογοσ με τισ
υπάρχουςεσ λίςτεσ με κεματικι κατάταξθ βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
www.tile.net.
Ωπάρχουν φυςικά ομάδεσ που τα μζλθ τουσ είναι αποκλειςτικά και μόνο δθμοςιογράφοι Εκεί,
ψάχνουν βοικεια για κζματα που καλφπτουν ι ςυηθτοφν για το επάγγελμά τουσ και τθ

1 Βλ. ςτο Υαράρτθμα VΛ ενδεικτικά τθν ιςτορία τθσ listserv
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μεταμόρφωςι του. Ψρεισ από αυτζσ είναι οι μεγαλφτερεσ και οι πιο γνωςτζσ1. Υρόκειται για τισ
carr-list2, journet3, spj-list4. Ψα κζματα που ςυηθτιοφνται αφοροφν, ανάμεςα ςε άλλα, τα
πνευματικά δικαιϊματα των θλεκτρονικϊν εκδόςεων, τθ δθμοςιογραφικι δεοντολογία, τθν
αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που είναι διακζςιμεσ ςτο Μντερνετ. υπάρχουν επίςθσ αγγελίεσ
για κενζσ κζςεισ εργαςίασ.
Σι λίςτεσ για τουσ δθμοςιογράφουσ δεν ςτοχεφουν ςε μια εξαντλθτικι ςυηιτθςθ των
διαφόρων κεμάτων που τίκενται. Οειτουργοφν κυρίωσ ςτο πνεφμα των ερωτο-απαντιςεων ι
των δελτίων. Για παράδειγμα ζνασ Άγγλοσ δθμοςιογράφοσ που ζψαχνε ςτατιςτικά ςτοιχεία για
τισ πωλιςεισ του ψωμιοφ ςτθν Λταλία, απευκφνκθκε ςτουσ ςυναδζλφουσ τθσ carr-list. Τταν
κατάφερε να τισ βρει τισ κοινοποίθςε ςτθ λίςτα ζτςι ϊςτε να επωφελθκοφν και οι υπόλοιποι
'Τλα τα μθνφματα των μελϊν ταξινομοφνται και αρχειοκετοφνται για να μποροφν τα μζλθ να
τα βρίςκουν ςε πρϊτθ ηιτθςθ.
Θ προςφορά όμωσ μιασ λίςτασ ςτα μζλθ τθσ υπερβαίνει τα όρια μιασ απλισ ενθμζρωςθσ. Θ
ιδιότθτα του μζλουσ δίνει τθν αίςκθςθ τθσ ζνταξθσ ςε μια θλεκτρονικι κοινότθτα ςυναδζλφων
που ξεπερνά τα όρια τθσ χϊρασ, τθσ γλϊςςασ ι τθσ κουλτοφρασ του κακενόσ. Πία από τισ
μεγαλφτερεσ λίςτεσ, θ carr-l5, αυτοπροςδιορίηεται ωσ ζνα «εικονικό» γραφείο Ψφπου όπου οι
δθμοςιογράφοι ανταλλάςουν ζνα μεγάλο αρικμό πλθροφοριϊν ςε ελάχιςτο χρόνο, χωρίσ
όμωσ να εξαντλοφν τα κζματα.
Επειδι οι ςυγκεκριμζνεσ λίςτεσ ζχουν τα αγγλικά ωσ γλϊςςα εργαςίασ, δεν είναι πάντοτε
εφκολο να ςυμμετάςχουν και μθ αγγλόφωνοι δθμοςιογράφοι. Χε διάφορεσ ςτατιςτικζσ που
δθμοςιεφει θ carr-l, ο αρικμόσ των Ελλινων, για παράδειγμα δθμοςιογράφων, που

1 ςτθν αγγλικι γλϊςςα
2 http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=CARR-L&H=LISTSERV.LOUISVILLE.EDU
3 http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=JOURNET&H=LISTSERV.CMICH.EDU
4 http://spirit.dos.uci.edu/mailman/listinfo/spj-list
5Χτο παράρτθμα VI παρακζτουμε όλεσ τισ οδθγίεσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, οδθγίεσ που κα βοθκιςουν

ςτθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ μιασ ομάδασ ςυηιτθςθσ.
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ςυμμετζχουν ςε αυτι, δεν ξεπερνά ποτζ μια δεκάδα. Αντίκετα υπάρχουν πολλοί περιςςότεροι
Χουθδοί, λαόσ που γνωρίηει καλά τθν αγγλικι γλϊςςα..1
Σι ομάδεσ ςυηιτθςθσ μαηί με τισ ομάδεσ νζων (newsgroups) αποτελοφν τθν πρϊτθ μορφι
κοινωνικισ δικτφωςθσ, που γνωρίηει ςιμερα τεράςτια άνκιςθ ςτο Διαδίκτυο ςε ιςτοςελίδεσ
όπωσ το myspace, το facebook κλπ.

IV.2.4. USENET (newsgroups)- Ομϊδεσ νϋων
Ψο Usenet είναι το δίκτυο των ομάδων ενθμζρωςθσ/νζων. Σ οποιοςδιποτε μπορεί να
διαβάςει και να ταχυδρομιςει άρκρα για οποιοδιποτε κζμα, με μια διαδικαςία που μοιάηει μ’
εκείνθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ψα newsgroups ιταν πολφ δθμοφιλι τθ δεκαετία του
’90, ςιμερα όμωσ ζχουν αντικαταςτακεί ευρζωσ από το chat. Υολλοί δθμοςιογράφοι τα
χρθςιμοποίθςαν ωσ πθγι πλθροφοριϊν, κυρίωσ, όμωσ, από τον προςωπικό τουσ υπολογιςτι.
Θ εγκατάςταςθ Θ/Ω ςε δίκτυα ςτισ εφθμερίδεσ δεν ζκανε δυνατι τθν πρόςβαςθ ςτα
newsgroups τόςο για λόγουσ προςταςίασ από τουσ ιοφσ, όςο και για να μθν «χαηεφουν» οι
δθμοςιογράφοι.
Ψο Usenet εφαρμόςτθκε αρχικά το 1979, και εξυπθρετοφςε κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ,
πανεπιςτιμια, ςχολεία, επιχειριςεισ και τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ. Χτθν ουςία είναι το
παλιότερο δίκτυο υπολογιςτϊν, αρχαιότερο του Διαδικτφου κατά 10 χρόνια. Σ Ψομ Ψράςκοτ
και ο Ψηιμ Ζλισ ςτο Υανεπιςτιμιο είχαν τθν ιδζα να φτιάξουν ζνα δεςμό με το γειτονικό
πανεπιςτιμιο τθσ Βόρειασ Ξαρολίνασ, για να χρθςιμοποιιςουν ζνα κοινό πίνακα
ανακοινϊςεων. Χτο Usenet κατατάςςουμε και τα αρχαία bulletin board systems (BBS) *πίνακεσ

1 'Ψα αγγλικά είναι θ κατ' εξοχι γλϊςςα του κυβερνοχϊρου όχι μόνο γιατί το Μντερνετ είναι αμερικάνικθ
εφεφρεςθ αλλά και γιατί οι περιςςότερεσ άλλεσ γλϊςςεσ, ακόμα και όταν χρθςιμοποιοφν το λατινικό αλφάβθτο
ζχουν "ειδικά" ςφμβολα που δεν είναι ςυμβατά με όλουσ τουσ υπολογιςτζσ. Χτθν αποςτολι του θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου τουσ ςτο εξωτερικό, οι Γάλλοι, για παράδειγμα είναι υποχρεωμζνοι να εξαφανίηουν τουσ τόνουσ
από το κείμενό τουσ αλλιϊσ εμφανίηονται ακατάλθπτα ςχιματα, ειδικά ςτο κζμα του μθνφματοσ.
Τςο για τισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ, όπωσ τα ελλθνικά, που χρθςιμοποιοφν διαφορετικό αλφάβθτο, θ επικοινωνία
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι κάπωσ δφςκολθ. Υολφ λιγότερο ςιμερα απ’ ότι δζκα χρόνια πριν, αλλά
ςίγουρα πάντα υπάρχουν προβλιματα αςυμβατότθτασ Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που αναγκαηόμαςτε να γράφουμε
–κυρίωσ ςτο κζμα του μθνφματοσ- ελλθνικά με λατινικά ςτοιχεία, τα ονομαηόμενα greekIish. Ψο λογιςμικό
βελτιϊνεται όλο και περιςςότερο και ςυνικωσ τα ελλθνικά ςτοιχεία «περνάνε» χωρίσ πρόβλθμα. Υοτζ, όμωσ δεν
ξζρει κανείσ, πότε κα δθμιουργθκεί το πρόβλθμα.
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ανακοινϊςεων+. Δεν χρειάηεται να τονίςουμε ότι αποτελεί τον πρόδρομο των ςθμερινϊν
δικτυακϊν κοινοτιτων.
Πλούτοσ και όγκοσ
Ψο Deja υπιρξε θ κατ’ εξοχιν μθχανι αναηιτθςθσ για τισ ομάδεσ νζων. Ψο Φεβρουάριο του
2001 αγοράςτθκε από το google groups1, αλλά ςυνεχίηει να είναι θ αναφορά ςτισ μθχανζσ
αναηιτθςθσ. Υαρ’ όλα αυτά το yahoo groups2 ςθμείωςε μεγαλφτερθ επιτυχία.

χιμα 6 Κακθμερινόσ όγκοσ μθνυμάτων ςτισ ομάδεσ νζων

Ψο USENET είναι ζνα διεκνζσ δίκτυο ομάδων πλθροφόρθςθσ, που ζχει ςυγκεκριμζνουσ
κανόνεσ για τθν πρόςβαςθ και τθν ταχυδρόμθςθ των μθνυμάτων. Χε μία ομάδα
πλθροφόρθςθσ οι χριςτεσ ςτζλνουν μθνφματα για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Για να
μπορζςουμε να βροφμε τισ ομάδεσ νζων που μασ ενδιαφζρουν αρκεί να κοιτάξουμε τισ

1 http://groups.google.com
2 http://groups.yahoo.com
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κεματικζσ καταλιξεισ. Ψο όνομα μιασ ομάδασ νζων αποτελείται από ζνα πρόκεμα που
ςθματοδοτεί το γενικό χαρακτιρα τθσ ομάδασ και ζνα ι δφο άλλα ςυνκετικά που
ςυγκεκριμενοποιοφν το κζμα. Περικά από τα πιο ςυνθκιςμζνα προκζματα είναι:

comp
humanities
misc
news
rec
soc
sci
talk
alt

υπολογιςτζσ/
λογιςμικό
ανκρωπιςτικά κζματα
διάφορεσ που δεν ανικουν
ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ
ειδιςεισ του Μντερνετ
τζχνεσ, ψυχαγωγία
κοινωνία & πολιτικι
επιςτιμεσ & ζρευνα
γενικοφ ενδιαφζροντοσ
«εναλλακτικά» κζματα

Εικόνα 2 Ο γαλαξίασ του usenet

Θ ιςτορία μιασ δθμοςιογραφικισ επιτυχίασ
Θ «αποκλειςτικι» πολιτικι είδθςθ, το φψιςτο αγακό που κυνθγοφν οι δθμοςιογράφοι δεν κα
ζρκει από το Μντερνετ. Για τουσ εξειδικευμζνουσ δθμοςιογράφουσ, ειδομζνθ δε ςτθν εποχι
τθσ, θ ιςτορία που ακολουκεί είναι χαρακτθριςτικι για τθν προϊςτορία τθσ δθμοςιογραφίασ
ςτο Μντερνετ. Είναι επίςθσ χαρακτθριςτικι τόςο για τθν ταχφτθτα όςο και για τθν
αποτελεςματικότθτά τθσ. Αφορά το bug1 που εμφανίςτθκε ςτον τότε πολυδιαφθμιςμζνο
επεξεργαςτι pentium.

1 Ψο Bug είναι ζνα λάκοσ/ςφάλμα που πζραςε απαρατιρθτο ςε μια εφαρμογι ι ζνα μζροσ του υλικοφ και που

προκαλεί μια δυςλειτουργία ι ζνα ανεπικφμθτο αποτζλεςμα. Ψα Bugs λογιςμικοφ μποροφν να διορκωκοφν αν
διορκωκεί ι ξαναγραφεί ο κϊδικασ λογιςμικοφ.
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Χτισ 30 Σκτωβρίου 1994, ο κακθγθτισ μακθματικϊν Ψόμασ Ράιςλι ςτζλνει ζνα μινυμα με τΛτλο
«για όςουσ ενδιαφζρονται» ςτθν ομάδα νζων Canopus τθσ Compuserve. Ψο μινυμα
πλθροφορεί για τθν παρουςία ενόσ «bug» ςτον μακθματικό επεξεργαςτι του pentium που
καταςκευάηεται από τθν εταιρία Intel. Σ κακθγθτισ αναφζρει πωσ ςτθν εκτζλεςθ διαιρζςεων
όπωσ 1/824633702441 ο υπολογιςτισ δίνει λάκοσ αποτζλεςμα από το όγδοο δεκαδικό ψθφίο
και μετά! Υεριγράψει επίςθσ τα τεςτ που ζκανε και ηθτάει και από τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ
νζων να κάνουν το ίδιο.
Ψθν ίδια μζρα, ο Ψζργιε Πάτιςεν, Ρορβθγόσ προγραμματιςτισ, ςτζλνει ζνα μινυμα ςτθν
ομάδα νζων comp.sys.intel αναφζροντασ επίςθσ τισ υποψίεσ του για τθν παρουςία ενόσ bug
ςτον pentium.
Ψθν επόμενθ κιόλασ, ζνασ δθμοςιογράφοσ του «Electronic Engineering Times», ο Άλεξ Γολφ,
ηθτάει τθν άδεια του Πάτιςεν για να δθμοςιεφςει τισ απόψεισ του και του γνωςτοποιεί το
μινυμα του κακθγθτι Ράιςλι. Σ Πάτιςεν ςυμφωνεί με τθν προχπόκεςθ πωσ κα αναφερκεί ότι
πρόκειται για υπόκεςθ και όχι για επιβεβαιωμζνο γεγονόσ. Σ Γολφ δθμοςιεφει ζνα άρκρο με
τίτλο "Intel pixes a pentium FPU Glitch" ςτουσ “Electronic Engineering Times”, μια μικρι
εμπορικι ζκδοςθ ειδικευμζνθ ςτα θλεκτρονικά κζματα, όπου το λόγο παίρνουν οι ειδικοί τθσ
Intel αλλά και οι Ράιςλι και Πάτιςεν.
Χτο μεταξφ, θ ςυηιτθςθ ςυνεχίηεται ςτθν ομάδα νζων comp.sys.intel και τα μζλθ τθσ
δοκιμάηουν μεκόδουσ για να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία του bug. Ψο πόριςμά τουσ είναι
πωσ υπάρχει bug αλλά όχι ςε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ. Θ υπόκεςθ γίνεται γνωςτι ςτο πλατφ
κοινό ςτισ 22 Ροεμβρίου όταν ςτθν εκπομπι Moneyline του CNN καλοφνται να μιλιςουν
δθμόςια για τον ιό ο Χτιβ Γιανγκ, το μεγάλο αφεντικό τθσ Intel και ο Ξλιβ Πόλερ τθσ εταιρίασ
λογιςμικοφ ΠΑΨLΑΒ, ενεργό μζλοσ τθσ ομάδασ νζων comp.sys.intel. Χρειάςτθκε λιγότερο από
ζνα μινα για να περάςει μια πλθροφορία από το κλειςτό κφκλωμα των ομάδων νζων και να
φτάςει να γίνει παγκόςμια είδθςθ.
Χτθ Γαλλία, ο Ρτενί Ρτελμπζκ, δθμοςιογράφοσ ςτο «SVM» (Science et vie Micro) ακολουκεί τθν
ίδια διαδρομι με τον Γολφ, διαβάηοντασ τα μθνφματα ςτισ ομάδεσ νζων. Υριν ακόμα από τθν
εκπομπι του CNN, δθμοςιεφει μια ςυνζντευξθ του κακθγθτι Ράιςλι. Υρόκειται για μια μεγάλθ
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δθμοςιογραφικι επιτυχία για τον γαλλικό Ψφπο όπου ςυνικωσ υπάρχει μεγάλθ κακυςτζρθςθ
ςε ςχζςθ με τον αμερικανικό. Εκτόσ από μάκθμα ταχφτθτασ και αποτελεςματικότθτασ, το
παράδειγμα αυτό είναι μοντζλο για τθ διαδικαςία που οφείλει ζνασ δθμοςιογράφοσ να
ακολουκιςει όταν πρόκειται για πλθροφορίεσ που προζρχονται από τισ ομάδεσ νζων, ι
γενικότερα από το διαδίκτυο, κζμα που κα εξετάςουμε αναλυτικά παρακάτω.
Χιμερα οι ομάδεσ νζων είναι ςχετικά παρωχθμζνεσ. Ζχουν μετεξελιχκεί ςε groups όπωσ αυτά
ςτο yahoo και το google. Θ λογικι είναι θ ίδια, αλλά όλα γίνονται μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και όχι news reader. Δθμιουργείσ μια ομάδα, προςκαλείσ κόςμο και αρχίηετε να
ςυηθτάτε με mail. Ζτςι, ζχει δθμιουργθκεί ζνα υβρίδιο που τείνει να αντικαταςτιςει και τισ
ομάδεσ ςυηιτθςθσ και τισ ομάδεσ νζων. Ξαι το ίδιο τείνει ν’ αντικαταςτακεί από τα κοινωνικά
δίκτυα τφπου facebook και myspace.

IV.2.5. IRC (ό CHAT)
Θ Διαδικτυακι Χυνομιλία παρζχει δυνατότθτα για επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο. Ππορεί
κάποιοσ είτε να ςυνδεκεί ςτα ανοικτά δθμόςια κανάλια ι να προςκαλζςει ανκρϊπουσ
ιδιωτικά ςε εικονικά «δωμάτια» διαςκζψεων (chat rooms).
Ψο Internet Relay Chat (IRC) είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να επικοινωνοφμε με πολλοφσ
ανκρϊπουσ με τθ μορφι chat. Αυτό ςθμαίνει ότι τα μθνφματα που ςτζλνουμε εμφανίηονται
αμζςωσ μόλισ τα ςτείλουμε. Ψο IRC αποτελείται από διαφορετικά χωριςτά δίκτυα server, οι
οποίοι φιλοξενοφν τα μθνφματα των χρθςτϊν.
Ξαι ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ χρειαηόμαςτε ζνα πρόγραμμα client για να ςυνδεκοφμε με τον
τοπικό server. Ψα προγράμματα κυκλοφοροφν δωρεάν ςτο Μντερνετ.
Ψο IRC γράφτθκε αρχικά από ζναν Φιλανδό ςπουδαςτι που ονομαηόταν Γιάρκο Τικαρινεν, το
1988. Σ φοιτθτισ το ζγραψε για να το χρθςιμοποιιςει ςτο δικό του υπολογιςτι. Είναι ζνα
πρόγραμμα που επιτρζπει πολλοφσ χριςτεσ ταυτόχρονα, οι οποίοι ςυναντιοφνται ςε
«channels».
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Ψο IRC κζρδιςε τθ διεκνι φιμθ κατά τθ διάρκεια του πολζμου του Ξόλπου το 1991, όταν οι
χριςτεσ IRC από όλο τον κόςμο ζβριςκαν ςυνεχϊσ καινοφργιεσ πλθροφορίεσ. Ψο ίδιο ζγινε
κατά τα γεγονότα ςτθ Πόςχα και τθν εξζγερςθ Ππόρισ Γζλτςιν τον Χεπτζμβριο του 1993, όταν
οι χριςτεσ IRC ςτθ Πόςχα, ζδιναν ηωντανζσ ανταποκρίςεισ για τθν κατάςταςθ. Τπου χωρίσ να
το ξζρουν, φυςικά, διζδιδαν τα ψζματα που άκουγαν, όπωσ είδαμε ιδθ…
Πόλισ ςυνδεκεί κάποιοσ ςτο IRC, μπορεί να μπει ςε ζνα ι περιςςότερα κανάλια και να
ςυνομιλιςει με όςουσ βρίςκονται εκεί. Χε μεγάλα δίκτυα IRC υπάρχουν περιςςότερα από
12.000 κανάλια ςε λειτουργία. Υολλά από αυτά με ιδιαίτερο κζμα. Σι ςυνομιλίεσ μπορεί να
είναι δθμόςιεσ (όπου ο κακζνασ μπορεί να δει τι πλθκτρολογείτε) ι ιδιωτικζσ (τα μθνφματα
ανταλλάςςονται μεταξφ μόνο δφο ανκρϊπων).
Χιμερα με εφαρμογζσ όπωσ το yahoo messenger και windows live messanger δφο άτομα δεν
κάνουν απλϊσ Chat γράφοντασ κείμενο. Χυνομιλοφν τθλεφωνικά ι με τθ χριςθ webcamera
υπάρχει και θ δυνατότθτα μετάδοςθσ εικόνασ.
Δθμοςιογραφικά μπορεί να γίνει ςυνζντευξθ, ανταπόκριςθ από το εξωτερικό ι οτιδιποτε
μπορεί κάποιοσ να φανταςτεί. Ξαι μάλιςτα τθν ϊρα που γίνεται θ ςυνομιλία μπορεί να
θχογραφθκεί ι να μαγνθτοςκοπθκεί. Ψο ελλθνικό κανάλι Χκάι χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά
βιντεόφωνα μζςω ευρυηωνικϊν δικτφων για τουσ ανταποκριτζσ του ςτο εξωτερικό.

IV.2.6. World Wide Web
Σ παγκόςμιοσ Λςτόσ (WWW ι web), είναι μια απζραντθ ςυλλογι αρχείων τα οποία είναι
διαςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. Εκτείνεται ςε ολόκλθρο τον κόςμο και περιζχει κάκε δυνατι
πλθροφορία και πόρο που είναι δυνατό να ςκεφκεί κανείσ. Θ πλοιγθςθ ς’ αυτόν γίνεται με
browsers τφπου Explorer ι Mozilla, εφκολουσ ςτθ χριςθ, ακόμα και από περιςταςιακοφσ
χριςτεσ.
Ψο πρϊτο δίκτυο επινοικθκε από τθν Ωπθρεςία Ανϊτερων Ερευνθτικϊν Υρογραμμάτων
(Advanced Research Projects Agency - ARPA), που ιδρφκθκε από το Ωπουργείο Άμυνασ των
Θ.Υ.Α. το 1969. Δθμιουργικθκε αρχικά για τουσ ςτρατιωτικοφσ λόγουσ, ϊςτε. να λειτουργοφν
οι επικοινωνίεσ ςε περίπτωςθ πολζμου. Ψο Διαδίκτυο ςχεδιάςτθκε για να παρζχει ζνα δίκτυο
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επικοινωνιϊν που κα εργαηόταν ακόμα κι αν θ αμεςότερθ διαδρομι δεν είναι διακζςιμθ. Χε
αυτι τθν περίπτωςθ, οι αποκαλοφμενοι δρομολογθτζσ (Routers) κα εφριςκαν εναλλακτικοφσ
τρόπουσ - «δρόμουσ» - για να αποςτζλλουν πλθροφορίεσ (ωσ πακζτων δεδομζνων) αν ο
απευκείασ «δρόμοσ» καταςτρεφόταν. Ψο πρϊιμο Διαδίκτυο που ξεκίνθςε το 1969 το
χρθςιμοποιοφςαν αυςτθρά και μόνο άριςτα εξειδικευμζνοι χριςτεσ υπολογιςτϊν,
ςπεςιαλίςτεσ και μερικοί επιςτιμονεσ οι οποίοι κα μποροφςαν να λειτουργιςουν το πολφ
δφςκολο και ςφνκετο ςφςτθμα και τθν ειδικι του γλϊςςα. Βιμα-βιμα δθμιουργικθκαν τα
κοινά ςτοιχεία και ςυμπεριλιφκθκαν ςτο Δίκτυο - και με τθν πάροδο του χρόνου, το δίκτυο
ζγινε εφκολο να χειριςτεί και γζμιςε με τισ πλθροφορίεσ. Εκείνθ θ ανάπτυξθ ζγινε θ βάςθ για
τθν παροφςα εκτενι χριςθ του Διαδικτφου που τθν κάνει ζνα τζτοιο ςθμαντικό εργαλείο για
τθ δθμοςιογραφικι ζρευνα.
Χθμαντικι για τθ διάδοςθ και τθν εκλαΐκευςθ του Διαδικτφου ιταν θ εφεφρεςθ του
Υαγκόςμιου Λςτοφ (WWW ι web) από τον φυςικό και ςιμερα γκουροφ του Διαδικτφου, Ψιμ
Ππζρνερσ-Οι, ςτο ερευνθτικό ινςτιτοφτο CERN ςτθ Γενεφθ1.
Σ Υαγκόςμιοσ Λςτόσ χρθςιμοποιείται πλζον περιςςότερο απ’ όλεσ τισ άλλεσ εφαρμογζσ. Χτθν
πράξθ, ο Λςτόσ είναι μια απζραντθ ςυλλογι διαςυνδεδεμζνων εγγράφων, που εκτείνονται
ολόκλθρο τον κόςμο. Χιμερα, είναι ο πιο δθμοφιλισ τρόποσ για να βροφμε πθγζσ ςτο
Διαδίκτυο. Ψο βαςικό του ςτοιχείο είναι θ ιςτοςελίδα. Πζςα ς’ αυτιν υπάρχουν δεςμοί που
οδθγοφν ςε άλλεσ ςελίδεσ κι από κει ςε άλλεσ... Ψο πρωτόκολλο μεταφοράσ υπερκειμζνου
(HTTP), είναι πολφ πιο εφκολο ςτθ χριςθ ςε ςχζςθ με άλλα πρωτόκολλα μεταφοράσ αρχείων.
Ψο κφριο χαρακτθριςτικό των ςελίδων Web είναι οι δεςμοί (Links) με άλλα κείμενα, ιχο,
εικόνεσ ι βίντεο. Θ φιμθ και θ χρθςιμότθτα του Web βαςίηονται ςτουσ δεςμοφσ που το
κάνουν ζνα εργαλείο αποτελεςματικό και απλό ςτθ χριςθ. Σι δεςμοί είναι υπογραμμιςμζνεσ ι
χρωματιςτζσ φράςεισ που δίνουν πρόςβαςθ ςε άλλεσ ςελίδεσ του Web δθμιουργϊντασ ζτςι
ζνα υπερκείμενο (hypertext). Ψο μόνο που χρειάηεται να κάνει ο χριςτθσ είναι να κάνει κλικ με
το ποντίκι του πάνω ςτουσ δεςμοφσ και ζτςι μεταφζρεται αυτόματα ςε μια άλλθ ςελίδα. Σ
τρόποσ χριςθσ του Web οδιγθςε ςτθ χρθςιμοποίθςθ λζξεων όπωσ «πλοιγθςθ» (navigation)

1 Βλ. http://info.cern.ch/
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για να δθλϊςουν τθ χρθςιμοποίθςθ του Web. Για τθ μεγαλφτερθ ευκολία του χριςτθ κακζνασ
από τουσ δεςμοφσ που χρθςιμοποιείται ςυνικωσ αλλάηει χρϊμα.
Ξάκε ςελίδα του Web είναι προςπελάςιμθ με μία θλεκτρονικι διεφκυνςθ του τφπου
«http://www». Σι ςθμερινοί browsers δεν χρειάηονται το http:// ενϊ όταν θ υπόλοιπθ
διεφκυνςθ ξεκινά με «www» παραλείπεται και αυτό. Τταν ανοίξει μια ςελίδα, ο χριςτθσ
μπορεί να τθν «ςϊςει», να τθν αντιγράψει ι να τθν εκτυπϊςει
IV.2.6.1 Χριςθ από τουσ δθμοςιογράφουσ
Ψο World Wide Web, θ w3 ι ακόμα Web για ςυντομία είναι ζνα χρυςωρυχείο για τουσ
δθμοςιογράφουσ. Είναι ζνα εργαλείο που δίνει πρόςβαςθ ςε ζνα ωκεανό πλθροφοριϊν.
Ανάμεςα ςτισ χιλιάδεσ διακζςιμεσ ςελίδεσ είναι χριςιμο να γνωρίηουμε τθ διαφορά ανάμεςα
ςτισ «επϊνυμεσ» και ςτισ «μθ επϊνυμεσ» ςελίδεσ.
Οι επώνυμεσ ςελύδεσ
Πε τον όρο αυτό χαρακτθρίηουμε τισ ςελίδεσ που είναι φτιαγμζνεσ και ςυντθροφνται από ζνα
οργανιςμό, ζνα ςφλλογο, ζναν εκδοτικό οίκο και γενικά από οποιοδιποτε κεςμοκετθμζνο
νομικό πρόςωπο δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, γνωςτό για τθ ςοβαρότθτα και τθ
φερεγγυότθτά του. Σι ςελίδεσ αυτζσ περιζχουν τισ κοινοποιιςεισ, τισ εκδόςεισ και ότι άλλο
ζνασ δθμοςιογράφοσ μπορεί να αποκτιςει από το γραφείο Ψφπου του οργανιςμοφ με τα
παραδοςιακά μζςα. Ψο πλεονζκτθμα είναι πωσ ο δθμοςιογράφοσ ζχει ςτθ διάκεςι του για
άμεςθ χριςθ ζνα υλικό που είναι αρχειοκετθμζνο. Ασ πάρουμε για παράδειγμα τισ ςελίδεσ τθσ
ESA (European Space Agency). Πζχρι πριν από λίγο καιρό, τα δελτία Ψφπου ιταν διακζςιμα
μζςω φαξ ι του ταχυδρομείου. Χιμερα ζνασ δθμοςιογράφοσ μπορεί να επιςκεφτεί τισ ςελίδεσ
τθσ ESA για να πάρει πλθροφορίεσ, φωτογραφικό υλικό και βίντεο όχι μόνο για τα νζα
διαςτθμικά προγράμματα αλλά και για εκείνα του παρελκόντοσ. Θ ςυνζχεια τθσ ζρευνασ είναι
ακριβϊσ θ ίδια. Σ δθμοςιογράφοσ πρζπει να τθλεφωνιςει, να ςυναντιςει κόςμο ι ακόμα να
ταξιδζψει για να καλφψει ηωντανά τθν εκτόξευςθ του πυραφλου Αριάδνθ. 'Τμωσ θ αναηιτθςθ
των πλθροφοριϊν με τθν ζννοια τθσ ςυνεχισ ενθμζρωςθσ καλφπτεται από το Web. Άλλωςτε θ
NASA κατιργθςε εντελϊσ τθν αποςτολι δελτίων Ψφπου από τα τζλθ τθσ περαςμζνθσ
δεκαετίασ. Σ Ρτουζιν Ππράουν, δεφτεροσ ςτθν ιεραρχία του γραφείου Ψφπου ςτο κεντρικό
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γραφείο τθσ NASA, ςτθν πόλθ τθσ Συάςιγκτον, μασ εξιγθςε πωσ «θ αποςτολι των δελτίων
Ψφπου ςτουσ δθμοςιογράφουσ κόςτιηε πολφ ακριβά»1. Ψο αποτζλεςμα τθσ επικοινωνίασ μζςω
του Web είναι μεγαλφτερθ ευκολία για τουσ δθμοςιογράφουσ και μικρότερο κόςτοσ για τισ
επιχειριςεισ.
Ψα δφο παραδείγματα που χρθςιμοποιιςαμε προζρχονται από το χϊρο τθσ επιςτιμθσ και
αυτό γιατί είναι ζνασ από τουσ πιο ανεπτυγμζνουσ τομείσ ςτο Web. Δεν πρζπει να ξεχνάμε πωσ
το Διαδίκτυο ιταν αρχικά ζνασ τρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ των επιςτθμόνων, πριν το πλατφ
κοινό αποκτιςει πρόςβαςθ. Σι επιςτθμονικζσ ςελίδεσ ιταν από τισ πρϊτεσ που αναπτφχκθκαν
ακολουκοφμενεσ από τισ λιγότερο ι περιςςότερο εμπορικζσ.
Για τουσ εξειδικευμζνουσ δθμοςιογράφουσ, ειδικά ςτουσ τομείσ τθσ πλθροφορικισ, των
πολυμζςων και του Μντερνετ, θ μεγάλθ πλειοψθφία των πθγϊν τουσ είναι ςτο εξωτερικό και
ειδικά ςτθν απζναντι όχκθ του Ατλαντικοφ, γεγονόσ που κζτει ζνα πρόβλθμα απόςταςθσ. Γι'
αυτοφσ, ςχεδόν όλεσ οι πλθροφορίεσ που χρειάηονται βρίςκονται ςτο Web και το να ψάχνουν
ςτο Web ζχει γίνει πλζον ςυνικεια. Από τότε που χρθςιμοποιοφν το Μντερνετ για τθ δουλειά
τουσ, ζχουν βελτιϊςει τθν ποικιλία των κεμάτων που προτείνουν ςτουσ αναγνϊςτεσ τουσ.
'Ζχουν επίςθσ βελτιϊςει τα χρονικά περικϊρια ανάμεςα ςτθν ανακοίνωςθ μιασ είδθςθσ και τθ
δθμοςίευςθ τθσ. Πζχρι πρόςφατα ο χρόνοσ αυτόσ ιταν ζνα τουλάχιςτον δεκαπενκιμερο. Πε
αυτόν τον τρόπο το προβάδιςμα του αμερικάνικου Ψφπου μειϊκθκε ζωσ και εξαφανίςτθκε.
Ξαι οι υπόλοιποι όμωσ δθμοςιογράφοι μποροφν να επωφελθκοφν από τισ ςελίδεσ του Web,
που ςυνεχϊσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ. Για τθν ϊρα, το Web ωσ πθγι δεν
ζχει παρά ελάχιςτα να προςφζρει ςτουσ πολιτικοφσ ςυντάκτεσ. Για παράδειγμα, οι ςελίδεσ των
υποψθφίων ςτισ τελευταίεσ βουλευτικζσ εκλογζσ του Χεπτεμβρίου 2007 ςτθ χϊρα μασ δεν
πρόςφεραν πολφ περιςςότερα από εκείνεσ των εκλογϊν του Χεπτεμβρίου 1996: ζδιναν
βιογραφικό και το εκλογικό πρόγραμμα, «γράψτε μασ τθ γνϊμθ ςασ» και αυτό ιταν όλο.
Ξάποιοι που δοκίμαςαν ηωντανό webcasting πιγαν ςε μεγάλεσ ενθμερωτικζσ πφλεσ για να το
κάνουν.

1 Υροςωπικι ςυνζντευξθ
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Φυςικά, για να μπορζςει ο πολιτικόσ ςυντάκτθσ να αναλφςει τα εκλογικά αποτελζςματα ι τθν
ςθμαςία τουσ για τθν ελλθνικι κοινωνία χρειάηονται γνϊςεισ και κρίςθ που καμιά ςελίδα Web
δεν είναι δυνατόν να προςφζρει. Ψου προςφζρει όμωσ πάρα πολλά ςτοιχεία, αρικμοφσ,
αποτελζςματα κλπ που δεν είναι δυνατόν να τα κυμάται και παλαιότερα κρατοφςε ςε
προςωπικό αρχείο ςε χαρτί ι ζβριςκε από το αρχείο τθσ εφθμερίδασ του. Πία από τισ
μεγαλφτερεσ και χρθςιμότερεσ ιςτοςελίδεσ είναι εκείνθ τθσ Ελλθνικισ Βουλισ1.
Αναφορικά πάντωσ με τθ διεκνι πολιτικι, θ κάλυψθ άλλαξε άρδθν με τθ χριςθ του
Διαδικτφου, κυρίωσ για δφο λόγουσ. Σ πρϊτοσ είναι θ είςοδοσ των εφθμερίδων ςτο Διαδίκτυο,
ζτςι ϊςτε ζνασ δθμοςιογράφοσ να ζχει ανά πάςα ςτιγμι πρόςβαςθ ςτα διεκνι δρϊμενα και
μάλιςτα από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Σ δεφτεροσ είναι τα αρχεία των εφθμερίδων που
βρίςκονται πια ςτο δίκτυο και που κάνουν τθ ηωι του ςυντάκτθ εξωτερικϊν ειδιςεων
πανεφκολθ. Για να μθν αναφζρουμε τζλοσ, τισ ςελίδεσ όλων των διεκνϊν οργανιςμϊν και τον
πλοφτο που βρίςκει κανείσ ς’ αυτζσ, με πρϊτο παράδειγμα τθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ2.
Ψο web ωσ αρχειοκικθ είναι λοιπόν πολφτιμο, ιδιαίτερα ςε μια χϊρα όπωσ τθ δικι μασ, όπου
δεν υπιρξαν ποτζ ςοβαρζσ βιβλιοκικεσ, είτε ςτο χϊρο δουλειάσ, είτε ςτθ γειτονιά.
Οι μη επώνυμεσ ςελύδεσ
Υαράλλθλα με τισ επϊνυμεσ ςελίδεσ, υπάρχει και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ςελίδων που
καλφπτουν μια μεγάλθ γκάμα κεμάτων. Σι ςελίδεσ αυτζσ ανικουν ςε ςυλλόγουσ, πρόςωπα ι
ενϊςεισ ι ότι μπορεί να φανταςτεί κανείσ. Σι πλθροφορίεσ που περιζχουν είναι μεν
ενδιαφζρουςεσ αλλά είναι πολφ δφςκολα επαλθκεφςιμεσ. Ανάμεςα ς' αυτζσ, πράγματι,
υπάρχουν κάποιεσ που είναι πραγματικά αξιόλογεσ.
«Επικίνδυνεσ», τόςο για το δθμοςιογράφο όςο και για τον απλό αναγνϊςτθ είναι οι πειρατικζσ
ςελίδεσ. Υρόκειται για ςελίδεσ που προςποιοφνται ότι είναι επϊνυμεσ χωρίσ ςτθν
πραγματικότθτα να είναι.

1www.parliament.gr
2 www.europa.eu
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Χτισ μθ επϊνυμεσ ςελίδεσ κα μποροφςαμε να κατατάξουμε και τα κάκε λογισ ιςτολόγια, είτε
ανϊνυμα με τθν ζννοια ότι δεν υπάρχει καμία υπογραφι, είτε ανϊνυμα με τθν ζννοια ότι το
όνομα τθσ υπογραφισ δεν ςθμαίνει απολφτωσ τίποτα.
υνδρομϋσ
Ωπάρχουν ςιμερα αρκετζσ διαφορετικζσ μορφζσ θλεκτρονικϊν εκδόςεων. Θ κακεμιά
ακολουκεί τθ δικι τθσ τιμολογιακι πολιτικι. Περικζσ από αυτζσ είναι δωρεάν, άλλεσ δωρεάν
υπό όρουσ, άλλεσ δωρεάν εν μζρει και άλλεσ ςυνδρομθτικζσ.
Ψα επιχειριματα που προβάλλουν οι υπζρμαχοι τθσ ςυνδρομισ μποροφν να ςυγκεντρωκοφν
ςε μία φράςθ: «θ πλθροφορία ςτοιχίηει», θ οποία ςτθν ουςία περικλείει τρεισ αιτίεσ. Θ πρϊτθ
είναι πωσ οι εκδότεσ δεν μποροφν ι δεν κζλουν να διακζςουν δωρεάν ςτο δίκτυο το ίδιο
περιεχόμενο που πουλοφν ςτα περίπτερα γιατί πιςτεφουν ότι ζτςι κζτουν το ζντυπό τουσ ςε
κίνδυνο. Θ δεφτερθ είναι πϊσ θ δωρεάν πρόςβαςθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν πλιρθ εξάρτθςθ
από τθ διαφιμιςθ, γεγονόσ που κζτει ςε κίνδυνο τθν ανεξαρτθςία του εντφπου, Θ διαφιμιςθ
φζρνει μαηί τθσ τθ λογικι τθσ μζγιςτθσ αναγνωςιμότθτασ, θ οποία πικανόν να ζχει ςοβαρζσ
επιπτϊςεισ ςτθ κεματολογία και τθν ανάλυςθ των ειδιςεων. Ψο παράδειγμα τθσ τθλεόραςθσ
ςτοιχειϊνει τα ζντυπα που προςπακοφν να διατθριςουν τθν άποψι τουσ κόντρα ςτθ λογικι
του να αρζςουν ςτο κοινό. Ψο ςυμπζραςμα είναι ότι θ ανεξαρτθςία του εντφπου εξαρτάται
από τθν τςζπθ του αναγνϊςτθ του. Θ τρίτθ είναι θ κάλυψθ των εξόδων για τισ πρόςκετεσ
υπθρεςίεσ που προςφζρουν οι θλεκτρονικζσ ςελίδεσ.
Θ άποψθ αυτι ξεκίνθςε δυναμικά, ςτθ ςυνζχεια εγκαταλείφκθκε και πρόςφατα, προσ το τζλοσ
τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ του νζου αιϊνα γοθτεφει και πάλι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ,
είναι θ ζγκυρθ αμερικανικι εφθμερίδα «The New York Times»1, θ οποία ενϊ αρχικά επζλεξε το
ςυνδρομθτικό μοντζλο, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90, «άνοιξε» ςτο κοινό του Διαδικτφου
όλο τθσ το περιεχόμενο. Αυτό που καλοφςε το χριςτθ να πλθρϊςει ιταν τα άρκρα από το
αρχείο τθσ εφθμερίδα (1950-1991), τα οποία κόςτιηαν $3.95 το κομμάτι ι $15.95 τα 10 άρκρα.
Για τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ εφθμερίδασ (χαρτί) θ υπθρεςία αυτι ιταν δωρεάν. Υρόςφατα θ

1 http://www.nytimes.com/
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«The New York Times» «ζκλειςε» και πάλι το περιεχόμενό τθσ και επενδφει ςτο Times reader,
τθν θλεκτρονικι τθσ μορφι που διαβάηεται ςε κάκε οκόνθ υπολογιςτι ι κινθτοφ, και που
εκμεταλλεφεται όλεσ τισ δυνατότθτεσ του web 2.0 (μζχρι και να ςυμπλθρϊνεισ θλεκτρονικά το
περίφθμο ςταυρόλεξό τθσ1.
Υροσ τα εκεί φαίνεται να διαμορφϊνεται το οικονομικό μοντζλο του μζλλοντοσ. Σι τρζχουςεσ
ειδιςεισ και κάποιεσ υπθρεςίεσ (όπωσ θ δθμιουργία blogs για παράδειγμα) κα είναι δωρεάν
ενϊ οι υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ όπωσ τα αρχεία, θ ειδοποίθςθ μζςω κινθτοφ για
ςθμαντικζσ ειδιςεισ κα είναι ςυνδρομθτικζσ.
Ειδικά οι ειδοποιιςεισ μζςω κινθτοφ φαίνεται πϊσ αποτελοφν το μζλλον. Πζχρι ςτιγμισ
υπιρξαν διάφορεσ υπθρεςίεσ wap, μιασ τεχνολογίασ, όμωσ, που δεν προχϊρθςε ιδιαίτερα. Πε
τθν ανάπτυξθ των κινθτϊν pda (personal digital assistant) που λειτουργοφν είτε ςε περιβάλλον
windows είτε ςε Mac/OS (όπωσ το περίφθμο iphone τθσ Apple που κερδίηει πολφ γριγορα
μεγάλο μερίδιο τθσ αγοράσ) οι υπθρεςίεσ αυτζσ πολλαπλαςιάηονται. Ακόμθ και
ειδθςεογραφικά πρακτορεία, όπωσ το «Associated Press» προςφζρουν υπθρεςίεσ μζςω
κινθτοφ τθλεφϊνου.

1https://timesreader.nytimes.com/webapp/wcs/stores/servlet/TimesReader?storeId=10001&catalogId=10001&campaignId=3
6LYQ
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Εικόνα 3 Σο iphone τθσ Apple

Τπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ οι πιο χριςιμεσ υπθρεςίεσ για τουσ δθμοςιογράφουσ
είναι οι υπθρεςίεσ αρχείου και οι υπθρεςίεσ ειδοποίθςθσ. Σι καλφτερεσ από αυτζσ είναι
ςιμερα διακζςιμεσ με ςυνδρομι.
IV.2.6.2 ελίδεσ για δθμοςιογράφουσ
Ψον τελευταίο καιρό οι ςελίδεσ με πλθροφορίεσ που απευκφνονται αποκλειςτικά ςε
δθμοςιογράφουσ πολλαπλαςιάηονται. Αυτοφ του είδουσ οι ςελίδεσ προςφζρουν κυρίωσ
δεςμοφσ προσ άλλεσ ςελίδεσ με ειδιςεισ επικαιρότθτασ. Ψο Pointers Institut είναι ίςωσ το
καλφτερο δείγμα του είδουσ του. Υριν από χρόνια ξεκίνθςε κάτι πρωτοποριακό: να προτείνει
δεςμοφσ προσ τισ ςελίδεσ που αναφζρονται ςτθ διεκνι επικαιρότθτα. Για παράδειγμα, μετά το
κάνατο του Γάλλου προζδρου Φρανςουά Πιτεράν, θ ςελίδα περιείχε δεςμοφσ προσ ςελίδεσ
ςχετικό με τθν ιςτορία των Γάλλων προζδρων, τθ γαλλικι πολιτικι, τθ βιογραφία του κανόντοσ
κτλ. Ιταν μία από τισ πρϊτεσ προςπάκειεσ του είδουσ. Χιμερα θ ςελίδα περιζχει πολλζσ
πλθροφορίεσ, εντιτόριαλσ, ςυηθτιςεισ, όλα εξαιρετικά χριςιμα για τουσ δθμοςιογράφουσ
Αυτό που χρειάηονται κυρίωσ οι δθμοςιογράφοι είναι να βρουν κάπου ςυγκεντρωμζνεσ πθγζσ
ενθμζρωςθσ. Τπωσ για παράδειγμα ςτθ ςελίδα του Ευρωπαϊκοφ Ξζντρου Δθμοςιογραφίασ 1
(EJC) www.eufeeds.eu, όπου βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα μζςα ενθμζρωςθσ από ολόκλθρθ τθν
Ευρϊπθ μζςω rss feeds.
RSS feeds
Υρόκειται για μια υπθρεςία που παίρνει το όνομά τθσ από το αγγλικό Really Simple
Syndication. Υρόκειται για ζνα format ανταλλαγισ περιεχομζνου βαςιςμζνο ςε γλϊςςα XML2.
Είναι ζνασ νζοσ τρόποσ να ενθμερϊνεται ο χριςτθσ του Διαδικτφου για γεγονότα και νζα από
άλλουσ χριςτεσ ι και κανάλια πλθροφορίασ, μζςω του οποίου κάκε ιςτοςελίδα ενθμερϊνει

1 www.ejc.net
2 Extensible Markup Language
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για τισ αναβακμίςεισ τθσ. Απαιτεί ζνα λογιςμικό rss reader1 το οποίο είτε είναι αυτόνομο, είτε
ενςωματωμζνο ς’ ζνα browser. Σ χριςτθσ γράφεται «ςυνδρομθτισ» ςτα rss feeds που τον
ενδιαφζρουν και είναι πάντα ενθμερωμζνοσ για τισ αναβακμίςεισ. Χυνικωσ βλζπει τουσ
τίτλουσ των νζων άρκρων και αν τον ενδιαφζρουν μπορεί να πάει ςτθν ιςτοςελίδα τθν οποία
βρίςκονται και να τα διαβάςει. Ψα rss feeds είναι ιδιαίτερα χριςιμα για podcasts και
videocasts, τα οποία ο χριςτθσ μπορεί να τα φορτϊςει όταν ζρχονται και ςτθ ςυνζχεια να τ’
ακοφςει ι να τα δει με τθν θςυχία του ςτον υπολογιςτι ι ςε ζνα mobile mp3 ι mpeg reader.
Ο «αγαπημϋνοσ» φύλοσ
Ψα bookmarks ι «αγαπθμζνα» ςτο ελλθνοποιθμζνο λογιςμικό μαηί με τα rss feed που
αναφζραμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο είναι οι καλφτεροι φίλοι του δθμοςιογράφου που
χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο. Ψα ςωςτά οργανωμζνα bookmarks είναι θ βάςθ τθσ εργαςίασ του
Ψο Web όπωσ και οι ομάδεσ νζων, το FTP και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι εργαλεία
απαραίτθτα ςτο ςθμερινό δθμοςιογράφο. Θ γνϊςθ του κόςμου είναι προςπελάςιμθ εφκολα
και με μικρό κόςτοσ. Ψο Μντερνετ ανοίγει καινοφργιουσ ορίηοντεσ ςτθ δθμοςιογραφικι ζρευνα
που γίνεται πιο γριγορθ και πιο πλοφςια. Ψα εργαλεία αυτά επιδροφν ςτο επάγγελμα με τον
ίδιο τρόπο που επζδραςε θ χριςθ του τθλεφϊνου και του τθλεγράφου: διευκολφνοντάσ το και
μετεξελίςςοντάσ το.
Ψο web είναι μια πραγματικά πολφτιμθ πθγι γιατί θ πλθροφορία ζρχεται από εκεί που τθ
χρειαηόμαςτε. Ψι γίνεται όμωσ όταν κζλουμε να τθν ψάξουμε;
Ψο μεγάλο όπλο για το δθμοςιογράφο που κζλει να χρθςιμοποιιςει το Δίκτυο ωσ πθγι
πλθροφοριϊν είναι οι μθχανζσ αναηιτθςθσ.

1 Για λίςτα λογιςμικοφ βλ. http://cyberviewer.wordpress.com/2006/04/11/10-free-or-open-source-desktop-rss-

readers
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IV.3. Μύα ιδιαύτερη περύπτωςη: Οι μηχανϋσ αναζότηςησ
Ψο World Wide Web είναι θ πιο γριγορα αναπτυςςόμενθ υπθρεςία του Μντερνετ. Θ φπαρξθ
προγραμμάτων που επιτρζπουν τθν καταςκευι ιςτοςελίδων χωρίσ να απαιτείται θ εκμάκθςθ
τθσ γλϊςςασ HTML, κακϊσ και θ εφκολθ, αυτοματοποιθμζνθ δθμοςίευςι τουσ ςε ζναν
διακομιςτι ιςτοςελίδων (web server) επιτρζπει ακόμθ και ςε ανκρϊπουσ με ελάχιςτεσ
ςχετικζσ γνϊςεισ να καταςκευάςουν και να δθμοςιεφςουν ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο. Αυτό
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν φπαρξθ παγκοςμίωσ πολλϊν εκατοντάδων εκατομμυρίων ιςτοςελίδων
με μία ευρεία γκάμα κεμάτων.
Σ τεράςτιοσ όγκοσ πλθροφοριϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν αναρχία που επικρατεί ςτο διαδίκτυο
(επακόλουκο τθσ ίδιασ του τθσ δομισ και του τρόπου οργάνωςισ του) δθμιοφργθςαν τθν
επιτακτικι ανάγκθ για τθν φπαρξθ ενόσ μθχανιςμοφ που κα επιτρζπει ςτον χριςτθ να
αναηθτάει και να βρίςκει ιςτοςελίδεσ με τα κζματα που τον ενδιαφζρουν. Σι μθχανζσ
αναηιτθςθσ (search engines) ιρκαν να ςυμπλθρϊςουν αυτό το κενό.
«τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 εμφανίςτθκαν τα πρϊτα εργαλεία αναηιτθςθσ που ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ιταν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ ερευνθτϊν και φοιτθτϊν ςε
μεγάλα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα των ΘΠΑ οι οποίοι επιδίωκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο να
ενιςχφςουν τθν ερευνθτικι προςπάκεια», εξθγεί ο Ρίκοσ Οζανδροσ (Οζανδροσ 2005: 8).

IV.3.1 Λειτουργύα
Ψι είναι ζνα εργαλείο αναηιτθςθσ και πωσ λειτουργεί;
Ψα εργαλεία αναηιτθςθσ χωρίηονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ:
Α. Μηχανϋσ αναζότηςησ
Είναι προγράμματα που επιτρζπουν τθν αναηιτθςθ με λζξεισ-κλειδιά (keywords) ςε τεράςτιεσ
βάςεισ δεδομζνων. Σι βάςεισ δεδομζνων περιζχουν αντίγραφα εκατομμυρίων ιςτοςελίδων
του World Wide Web που ςυλλζγονται αυτόματα από ειδικά προγράμματα, τα οποία μπορεί
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να ζχουν διάφορεσ ονομαςίεσ (spider, crawler, robot κλπ.), αλλά εκτελοφν ουςιαςτικά τθν ίδια
εργαςία. Ζτςι λοιπόν, μία μθχανι αναηιτθςθσ αποτελείται από τρία βαςικά μζρθ:
Σον Spider (ι Crawler ι Robot κλπ.): ζνα ειδικό αυτόματο πρόγραμμα που επιςκζπτεται
ιςτοςελίδεσ, τισ «διαβάηει» και ζπειτα ακολουκεί τισ υπερςυνδζςεισ (hyperlinks) των
ιςτοςελίδων αυτϊν προσ άλλεσ ιςτοςελίδεσ. Ξατά καιροφσ (π.χ. μία φορά το μινα) ο spider
επιςτρζφει ςτισ ιςτοςελίδεσ που ζχει ιδθ επιςκεφτεί ψάχνοντασ για αλλαγζσ.
Σο Ευρετιριο (Index): μία τεράςτια βάςθ δεδομζνων που περιζχει αντίγραφα όλων των
ιςτοςελίδων που επιςκζφτθκε και «διάβαςε» ο spider. Τταν ο spider ανακαλφψει αλλαγζσ ςε
κάποιεσ ιςτοςελίδεσ, τότε ενθμερϊνονται και τα αντίγραφα ςτο ευρετιριο. Βζβαια, το τι
ακριβϊσ αντιγράφει ςτο ευρετιριο ο spider εξαρτάται από κάκε μθχανι αναηιτθςθσ. Σι
περιςςότερεσ αξιόλογεσ μθχανζσ διακζτουν το πλιρεσ κείμενο των ιςτοςελίδων ςτο ευρετιριό
τουσ, υπάρχουν όμωσ και κάποιεσ που ςυμπεριλαμβάνουν ςτο ευρετιριό τουσ μόνο τον τίτλο
μιασ ιςτοςελίδασ και τισ πρϊτεσ γραμμζσ κειμζνου.
Σον μθχανιςμό αναηιτθςθσ: το πρόγραμμα που ερευνάει το ευρετιριο για να βρει ιςτοςελίδεσ
που ταιριάηουν ςτισ λζξεισ-κλειδιά τθσ αναηιτθςθσ που ζκεςε ο χριςτθσ. Χυνικωσ ιεραρχεί τα
αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ με βάςθ κάποια κριτιρια.
Σι μθχανζσ αναηιτθςθσ ζχουν δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο. Χρθματοδοτοφνται από
τισ διαφθμίςεισ και ζτςι προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ χριςτεσ δωρεάν. Χε ειδικά
πεδία (search forms) ο χριςτθσ μπορεί να πλθκτρολογεί τισ λζξεισ-κλειδιά προσ αναηιτθςθ και
θ μθχανι αναηιτθςθσ επιςτρζφει τα αποτελζςματα: τουσ τίτλουσ ιςτοςελίδων, ςυνικωσ με
ζνα μικρό απόςπαςμα του κειμζνου τθσ ιςτοςελίδασ (ι ςπανιότερα μία μικρι περιγραφι),
κακϊσ και με μία υπερςφνδεςθ που οδθγεί ςε αυτιν. Ωπάρχει πάντα και θ δυνατότθτα
«advanced research» όπου ο χριςτθσ δίνει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ϊςτε να ζχει πιο
ςτοχευμζνα αποτελζςματα.
Β. Θεματικού κατϊλογοι
Είναι ςτθν ουςία τεράςτιοι πίνακεσ περιεχομζνων, κατάλογοι ιςτοςελίδων οργανωμζνοι ςε
κεματικζσ ενότθτεσ, ςτουσ οποίουσ ο χριςτθσ μπορεί να πλοθγθκεί αναηθτϊντασ κάτι που τον
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ενδιαφζρει. Σ μεγαλφτεροσ από αυτοφσ είναι το Yahoo! «Επιςτιμονεσ ςτθν υπθρεςία του
Yahoo! διαβάηουν και καταρτίηουν ςυνεχϊσ ιεραρχικά οργανωμζνουσ καταλόγουσ με ςελίδεσ
του ιςτοφ. Ζτςι δθμιουργοφνται μια ςειρά κατθγορίεσ ςε πρϊτο επίπεδο, όπωσ για
παράδειγμα, τζχνεσ επιχειριςεισ και οικονομία, υπολογιςτζσ και διαδίκτυο, εκπαίδευςθ, νζα
ακλθτιςμόσ και ψυχαγωγία. Ξακεμιά από αυτζσ τισ κατθγορίεσ ζχει μερικζσ υποκατθγορίεσ
κάτω από αυτιν και ακόμα περιςςότερεσ υποκατθγορίεσ κάτω από αυτζσ. Αφοφ ψάξουμε
μζςα ςε αυτά τα επίπεδα των υποκατθγοριϊν, κα φτάςουμε τελικά ς’ ζνα ευρετιριο από
ςυνδζςεισ με άλλεσ ιςτοςελίδεσ του διαδικτφου» (Οζανδροσ 2005: .28)
Ψζλοσ, πολλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ προςφζρουν μία ςειρά από άλλεσ υπθρεςίεσ, όπωσ
δωρεάν e-mail, chat, ειδιςεισ, χρθματιςτιριο, καιρόσ, αγορζσ on-line κλπ., οι οποίεσ
ουςιαςτικά δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθν λειτουργία των μθχανϊν αναηιτθςθσ, αλλά
ςκοπεφουν ςτο να προςελκφουν επιςκζπτεσ ςτισ ςελίδεσ τουσ.
IV.3.1.1 Μεταμθχανζσ αναηιτθςθσ
Ψθν εποχι που το Google δεν μεςουρανοφςε, μία από τισ καλφτερεσ εφαρμογζσ, ςτθν οποία
κεωρθτικά ανικε και το μζλλον, ιταν οι μεταμθχανζσ αναηιτθςθσ.
Χε αντίκεςθ με τισ απλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν ζναν spider για να
ςυγκεντρϊςουν μια δικι τουσ βάςθ δεδομζνων, οι μεταμθχανζσ δεν διακζτουν δικό τουσ
ευρετιριο, αλλά αντλοφν τα αποτελζςματά τουσ από τα ευρετιρια άλλων μθχανϊν
αναηιτθςθσ. Σι μεταμθχανζσ ςτζλνουν τισ λζξεισ-κλειδιά ταυτόχρονα ςε μία ςειρά από
προκακοριςμζνεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ και παρουςιάηουν ζνα μζροσ από τα αποτελζςματα τθσ
κάκε μίασ.
Χε γενικζσ γραμμζσ θ χριςθ των μεταμθχανϊν ενδείκνυται για απλζσ αναηθτιςεισ (ζνασ όροσ ι
μία φράςθ), για να διαπιςτϊςουμε αν κάποιοσ όροσ ζχει τα αναμενόμενα αποτελζςματα ι για
να εξοικονομιςουμε χρόνο αποφεφγοντασ να επιςκεφτοφμε διαδοχικά πολλζσ μθχανζσ. Από
τθν άλλθ αν μία αναηιτθςθ περιζχει περιςςότερεσ λζξεισ-κλειδιά ι ζχει πολφπλοκθ λογικι
(λογικι των τελεςτϊν) είναι πολφ πικανό να χακεί ζνα μεγάλο μζροσ των αποτελεςμάτων,
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γιατί δεν ζχουν όλεσ οι μθχανζσ αναηιτθςθσ το ίδιο πρωτόκολλο αναηιτθςθσ, δεν
υποςτθρίηουν δθλαδι όλεσ οι μθχανζσ τθν ίδια λογικι ειςαγωγισ όρων.
Χιμερα λειτουργοφν ακόμα κάποιεσ μεταμθχανζσ1 αλλά οι νζεσ ανάγκεσ απαιτοφν τθ
δθμιουργία «προςωπικϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ» (custom search engines) τισ οποίεσ κα
ζχουμε τθν ευκαιρία να εξετάςουμε παρακάτω.

IV.3.2 Κριτόρια ιερϊρχηςησ αποτελεςμϊτων
Χε αντίκεςθ με τουσ ανκρϊπουσ οι μθχανζσ αναηιτθςθσ δεν διακζτουν κρίςθ ι εμπειρία ςτθν
οποία να ςτθριχτοφν για τθν ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων μιασ αναηιτθςθσ. Είναι όμωσ ςε
κζςθ να ιεραρχοφν τα αποτελζςματα υπολογίηοντασ τθν ςυνάφεια, το ποςοςτό δθλαδι που
δείχνει πόςο ςχετικό είναι το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ με τισ λζξεισ-κλειδιά τθσ
αναηιτθςθσ, ακολουκϊντασ μία ςειρά από κανόνεσ, γνωςτοφσ ωσ αλγόρικμουσ.
Υϊσ ακριβϊσ δουλεφει ο αλγόρικμοσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μθχανισ αναηιτθςθσ είναι εμπορικό
μυςτικό, όπωσ θ ςυνταγι τθσ Coca Cola. Χε γενικζσ γραμμζσ όμωσ, οι δφο κυριότεροι κανόνεσ,
που ακολουκοφνται από όλεσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ για τθν ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων,
αφοροφν ςτθν τοποκεςία και τθν ςυχνότθτα των λζξεων-κλειδιϊν μζςα ςε μία ιςτοςελίδα.
Ζτςι, κεωροφνται πιο ςχετικζσ οι ιςτοςελίδεσ που περιζχουν τον όρο τθσ αναηιτθςθσ ςτον
τίτλο, ςτθν πρϊτθ επικεφαλίδα ι ςτισ πρϊτεσ παραγράφουσ κειμζνου. Επίςθσ μεγάλθ ςθμαςία
ζχει θ ςυχνότθτα με τθν οποία εμφανίηονται οι όροι τθσ αναηιτθςθσ ςε μία ιςτοςελίδα ςε
ςχζςθ με άλλεσ λζξεισ.
Χε αντίκεςθ με αυτό που πιςτεφουν πολλοί ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων, τα meta tags (εντολζσ τθσ
γλϊςςασ προγραμματιςμοφ HTML) δεν είναι αυτά που εξαςφαλίηουν μια υψθλι κζςθ ςτθν
ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων. Ωπάρχουν μάλιςτα μθχανζσ αναηιτθςθσ που δεν τα
«διαβάηουν» καν. Ακόμθ και από αυτζσ που το κάνουν, δεν τουσ δίνουν όλεσ τθν ίδια
βαρφτθτα. Αυτό γιατί τα meta tags χαλκεφονται ςυχνά από φιλόδοξουσ ςχεδιαςτζσ

1 Τπωσ για παράδειγμα οι http://www.metacrawler.com και http://www.mamma.com/
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ιςτοςελίδων. Αυτι θ πρακτικι παραποίθςθσ των ιςτοςελίδων από οριςμζνουσ ςχεδιαςτζσ, οι
οποίοι ανακαλφπτουν ςυνζχεια καινοφρια κόλπα για να ξεγελοφν τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ,
ονομάηεται spamming (ι spamdexing ι spoofing).
Υροκειμζνου να αντιμετωπίςουν αυτι τθν πρακτικι οι μθχανζσ αναηιτθςθσ βελτιϊνουν
ςυνεχϊσ τισ τεχνικζσ προςδιοριςμοφ ςυνάφειασ χρθςιμοποιϊντασ μία ςειρά από επιπλζον
κριτιρια για τθν ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων. Ζνα από αυτά είναι θ ανάλυςθ
υπερςυνδζςεων. Αναλφοντασ πωσ οι ιςτοςελίδεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, θ μθχανι
αναηιτθςθσ μπορεί να προςδιορίςει το κζμα μιασ ςελίδασ και πόςο ςθμαντικι κεωρείται. Ζνα
δεφτερο κριτιριο είναι θ δθμοτικότθτα μιασ ιςτοςελίδασ, δθλαδι πόςεσ επιςκζψεισ δζχεται
μία ιςτοςελίδα για μία ςυγκεκριμζνθ αναηιτθςθ. Σ πρϊτοσ τρόποσ είναι αυτόσ που
χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςιμερα.
Υαράλλθλα, οι μθχανζσ αναηιτθςθσ χρθςιμοποιοφν διάφορεσ τεχνικζσ για να ανακαλφπτουν
προςπάκειεσ παραποίθςθσ από ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων, που κζλουν να πετφχουν υψθλζσ
κζςεισ ςτθν ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων. Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί και να ςβιςουν
τισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτοςελίδεσ από τα ευρετιριά τουσ, ιδιαίτερα εφόςον δεχτοφν παράπονα
από τουσ χριςτεσ τουσ, που πζφτουν «κφματα» μιασ τζτοιασ απάτθσ.
Υαρ’ όλα αυτά ο χριςτθσ δεν μπορεί (και δεν πρζπει) να ζχει απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ςτθν
ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων ςφμφωνα με το ποςοςτό ςυνάφειασ. Τχι μόνο γιατί κα
υπάρχουν πάντα άςχετεσ ιςτοςελίδεσ που κα παρουςιάηονται ςτα αποτελζςματα, αλλά γιατί θ
ανκρϊπινθ λογικι είναι πολφ πιο ςφνκετθ από τον αλγόρικμο που χρθςιμοποιεί μία μθχανι
αναηιτθςθσ. Ζτςι, μπορεί το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο που ηθτάει ο χριςτθσ να βρίςκεται
πολφ πιο χαμθλά ςτθν ιεράρχθςθ των αποτελεςμάτων.
Από τθ λειτουργία αυτι, θ πρϊτθ μθχανι αναηιτθςθσ που διαφοροποιικθκε ιταν θ Yahoo! Θ
μεγάλθ τθσ διαφορά ιταν ότι θ κατθγοριοποίθςθ γινόταν με το χζρι και όχι από το ρομπότ
αναηιτθςθσ. Ζτςι τα αποτελζςματα που ζδινε ιταν πραγματικά πιο ακριβι.
Πζχρι που εμφανίςτθκε το Google.
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IV.3.3 Σο Google κϊνει τη διαφορϊ
Θ Google είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. Θ λειτουργία τθσ
ξεκίνθςε τον Χεπτζμβριο του 1998. Χτόχοσ τθσ είναι «να οργανϊςει όλεσ τισ πλθροφορίεσ του
κόςμου και να τισ κάνει παγκόςμια διακζςιμεσ». εκίνθςε ωσ μια κολεγιακι εργαςία από τον
Οάρρυ Υζιτη και τον Χεργκζι Ππριν το 1996 για μια μθχανι αναηιτθςθσ. Χιμερα θ μθχανι
αναηιτθςθσ google είναι μια από τισ δθμοφιλζςτερεσ, και οι φράςεισ «κάνω google» και
«γκουγκλίηω» ι «γκουγκλάρω» είναι ςυνϊνυμεσ με το «ψάχνω για πλθροφορίεσ ςτο
Διαδίκτυο». Αντίςτοιχα, ςτθν αγγλικι γλϊςςα το ριμα "to google" ζχει αποκτιςει πλζον
ταυτόςθμθ ζννοια με το ριμα «αναηθτϊ», και πρόςφατα το ίδιο ριμα προςτζκθκε ςτο αγγλικό
λεξικό Merriam-Webster , με όλα τα παράγωγά του (to google > googling > googled).
Θ μεγάλθ διαφορά του Google είναι ότι βαςίςτθκε ςε μία εντελϊσ διαφορετικι λογικι
αξιολόγθςθσ και ιεράρχθςθσ των αποτελεςμάτων. Αναλφει τισ ςχζςεισ μεταξφ ιςτοςελίδων και
φζρνει πιο ψθλά ςτθ λίςτα του, τισ ςελίδεσ για τισ οποίεσ γίνονται οι περιςςότερεσ αναφορζσ
από άλλεσ ςελίδεσ. Πζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, τα «ψαχτιρια» χρθςιμοποιοφςαν τθ δεφτερθ
μζκοδο που αναφζραμε ιδθ, τθ μζκοδο τθσ μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ. Αποτζλεςμα ιταν ν’
αλλάξει εντελϊσ ο τρόποσ ςκζψθσ και να μετράμε τα πάντα πλζον με κριτιριο τθ «δθμοφιλία»
τουσ ςτο Διαδίκτυο.
Ψο Google ιταν επίςθσ εκείνο που «διαχϊριςε» τουσ τομείσ. Ψο Διαδίκτυο δεν ζχει πια μόνο
κείμενα κι ζτςι κάποιοσ μπορεί να κζλει ωσ αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ μόνο φωτογραφίεσ,
ιχο ι βίντεο. Χιμερα υπάρχουν εξειδικευμζνεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ για κάκε είδοσ, όπωσ και
χωριςτζσ μθχανζσ για blogs, και πολλζσ από αυτζσ είναι δθμιουργιματα του Google.
Υζρα από τθν «επιςτθμονικι» ιδζα, το Google ανζπτυξε και μια ςαρωτικι ςτρατθγικι
μάρκετινγκ. εκίνθςε, αρχικά, με υπθρεςίεσ όπωσ θ παροχι δωρεάν λογαριαςμοφ e-mail και
ςιγά ςιγά ενςωμάτωςε μια μεγάλθ γκάμα υπθρεςιϊν, που θ κάκε μία ςτον τομζα τθσ είτε
βρίςκεται ςτθν κορυφι, είτε προςπακεί να τθν κερδίςει. Χάρτεσ με το google earth, βίντεο,
φωτογραφίεσ με το Picasa, ο κατάλογοσ είναι ατελείωτοσ αλλά φωτεινι του ςτιγμι είναι θ
δθμιουργία του google ads, μια υπθρεςία που επιτρζπει ςτον κακζνα να ενςωματϊςει
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διαφιμιςθ ςτθν ιςτοςελίδα του. Πε το Google adsense, το Google κυριαρχεί ςιμερα και ςτθ
διαφθμιςτικι αγορά του Διαδικτφου.
Πία από τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει είναι και θ δθμιουργία μθχανϊν αναηιτθςθσ αλά καρτ
(custom search engines). Βαςίηεται ςτθ λογικι ότι πολλοί χριςτεσ κζλουν να διενεργιςουνε
εξειδικευμζνθ ζρευνα χωρίσ να γεμίηουν από τα «ςκουπίδια» του δικτφου ι απλϊσ από
ιςτοςελίδεσ που τουσ είναι αδιάφορεσ. Γι’ αυτό λοιπόν, κάκε χριςτθσ μπορεί να προςαρμόςει
το Google ςτα δικά του γοφςτα και να παίρνει ςτοχευμζνα αποτελζςματα1.
Για τουσ δθμοςιογράφουσ ι όςουσ ενδιαφζρονται για τισ ειδιςεισ θ ςελίδα «Ειδιςεισ Google»
είναι ιδιαίτερα χριςιμθ. Βαςίηεται ςτθν ίδια λογικι με τθ μθχανι αναηιτθςθσ: πρόκειται για
«μια online θλεκτρικι ςκοφπα που ςυγκεντρϊνει ςυναφι ρεπορτάη από διάφορουσ δικτυακοφσ
τόπουσ ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ, όπου οργανϊνονται με άλλο τρόπο και διαβάηονται εφκολα
από ανκρϊπουσ που ενδιαφζρονται γι’ αυτά τα κζματα» (Vise 2007).

IV.3.4 Αποτελεςματικό χρόςη των μηχανών αναζότηςησ
Τποια μθχανι και να χρθςιμοποιιςει κάποιοσ, καλό κα ιταν πριν προχωριςει ςτθν αναηιτθςθ
να κάνει τον κόπο να διαβάςει τισ οδθγίεσ χριςθσ ι τισ ςυμβουλζσ που δίνουν οι ίδιεσ οι
μθχανζσ αναηιτθςθσ. Αυτό γιατί καμία μθχανι δεν δουλεφει με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο. Ψο πιο
χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ότι κάποιεσ μθχανζσ αντιλαμβάνονται το κενό ανάμεςα ςε
περιςςότερεσ λζξεισ-κλειδιά ωσ τον τελεςτι «and», ενϊ άλλεσ ωσ τον τελεςτι «or» (λογικι των
τελεςτϊν). Σι οδθγίεσ μποροφν να απαλλάξουν τον χριςτθ από τθν χρονοβόρα διαδικαςία να
ανακαλφψει πωσ ακριβϊσ λειτουργεί μία μθχανι αναηιτθςθσ προτοφ μπορζςει να τθν
χρθςιμοποιιςει αποτελεςματικά.
Ξακοριςτικισ ςθμαςίασ, όχι μόνο για να περιορίηεται ο αρικμόσ των αποτελεςμάτων, αλλά και
για να είναι τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα πιο ςωςτά, είναι θ επιλογι των ςωςτϊν λζξεωνκλειδιϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ. Ψο ςθμαντικότερο είναι ο χριςτθσ να
αναλογιςτεί τι ακριβϊσ ψάχνει και να επιλζξει τθν πιο κατάλλθλθ λζξθ που να το εκφράηει.

1 Βλ. http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/MetaSearch.html
και http://www.stonetemple.com/articles/google-custom-search-engines.shtml
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Τςο πιο αςυνικιςτοσ ι εξειδικευμζνοσ είναι ο όροσ τόςο πιο ςυγκεκριμζνα κα είναι τα
αποτελζςματα. Ακόμθ πιο αποτελεςματικι είναι θ χριςθ (όπου αυτό είναι δυνατό) μιασ
φράςθσ, που ςυνικωσ πρζπει να εςωκλείεται ςε ειςαγωγικά.
Ωςτόςο, ο χρθςτισ των μθχανϊν αναηιτθςθσ πρζπει να γνωρίηει ότι τα προςφερόμενα
χαρακτθριςτικά και οι διάφορεσ τεχνικζσ αναηιτθςθσ δεν λειτουργοφν πάντοτε επιτυχϊσ.
Χυχνά θ αναηιτθςι του δεν κα ζχει τα αναμενόμενα αποτελζςματα ι κα χρειαςτεί να ψάξει
μζςα από εκατοντάδεσ ιςτοςελίδεσ μζχρι να βρει αυτό που κζλει. Ανεξάρτθτα από αυτό,
ακόμθ και θ καλφτερθ μθχανι αναηιτθςθσ δεν μπορεί να βρει κάτι που δεν υπάρχει. Ψο
Μντερνετ δεν περιζχει όλθ τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ οφτε είναι πάντα θ πιο ζγκυρθ πθγι
πλθροφοριϊν.
Χε ςχζςθ με τουσ δθμοςιογράφουσ, οι τεχνικζσ τθσ αναηιτθςθσ είναι ακόμα λίγο γνωςτζσ. Χτθν
ζρευνά μασ, το κζμα δεν αναπτφχκθκε, κα ιταν ενδιαφζρον, ωςτόςο, να διερευνιςουμε το
κατά πόςο οι δθμοςιογράφοι βρίςκουν εφκολα και γριγορα τθν πλθροφορία που ψάχνουν. Θ
γενικι αίςκθςθ που υπάρχει είναι ότι «με το Google τα βρίςκεισ όλα». Πια άποψθ
λανκαςμζνθ, αφοφ το Google ςε μία γενικι αναηιτθςθ φζρνει ωσ αποτζλεςμα εκατοντάδεσ
ιςτοςελίδεσ. Ξάπου εκεί ίςωσ υπάρχει και θ πλθροφορία που ψάχνουμε αλλά είναι χαμζνθ
ανάμεςα ςε μθ αξιολογθμζνεσ άλλεσ ςελίδεσ. Ψο Google κα φζρει πρϊτο ςτθν ζρευνα ζνα
άρκρο τθσ Wikipedia και πολφ πιο μετά ζνα άρκρο των New York Times, παρ’ όλο που θ
εφθμερίδα είναι ζγκυρθ ενϊ θ διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια ζχει αμφιςβθτθκεί πολλζσ φορζσ.

IV.4 Σα εργαλεύα του web 2.0, η περύπτωςη του Twitter
Ψα online εργαλεία που εξετάςαμε μζχρι τϊρα ςυμπίπτουν με τθν ανάδυςθ του διαδικτφου.
Χτθν ωριμότθτά του όμωσ αντίςτοιχοφν νζα εργαλεία, γριγορα, που μοιράηονται από πολλά
άτομα και κυρίωσ αποτελεςματικά.
Χυνθκίηουμε να τοποκετοφμε ςε αυτιν τθν κατθγορία τισ δικτυακζσ κοινότθτεσ. Εντοφτοισ, οι
δικτυακζσ κοινότθτεσ είναι μεν εργαλείο του web 2.0, αλλά αποτελοφν εξζλιξθ των ομάδων
νζων. Αντίςτοιχα με τισ δθμοςιεφςεισ ςτισ ομάδεσ νζων, ο χριςτθσ του Facebook, για
παράδειγμα, ζχει ςτον πίνακά του τα ςχόλια όλων των φίλων του.
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Εκείνο που άλλαξε τα δεδομζνα για τθ δθμοςιογραφικι αναηιτθςθ πλθροφορίασ είναι αυτό
που ονομάςτθκε microblogging, δθλαδι θ πλατφόρμα Twitter, όπου ο χριςτθσ γράφει μόνο
ελάχιςτεσ λζξεισ (140 χαρακτιρεσ για τθν ακρίβεια) γι’ αυτό που του ςυμβαίνει. Χε αντιςτοιχία
με τα blogs, όπωσ κα δοφμε και ςτα επόμενα κεφάλαια, το μεγαλφτερο μζροσ είναι προςωπικά
ςχόλια, υπάρχει όμωσ κι ζνα μικρό ποςοςτό πολιτικϊν και κοινωνικϊν ςχολίων.
Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο που και το Twitter εξελίςςεται ςε ιςχυρότατο εργαλείο πολιτικισ
επικοινωνίασ.
Σ αρκρογράφοσ Ψηοσ Ξαλόνε (Calone 2008) εξθγεί τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το Twitter
είναι χριςιμο ςτουσ δθμοςιογράφουσ, από τουσ οποίουσ κρατάμε τουσ πιο ςθμαντικοφσ:
 Ψαχφτθτα. Σι πλθροφορίεσ που κα βρει ο δθμοςιογράφοσ εκεί αφοροφν γεγονότα που
ςυνζβθςαν μόλισ πριν από λίγα λεπτά.
 Διάδραςθ. Αντίκετα με τθν τθλεόραςθ ι τθν εφθμερίδα ςτο Twitter μπορεί να γίνει
διάλογοσ. Για τουσ δθμοςιογράφουσ που δεν φοβοφνται να αναμιχκοφν με το κοινό
του, είναι μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία να χτίςουν μια ςχζςθ με τουσ αναγνϊςτεσ τουσ.
Διενεργϊντασ αναηιτθςθ με λζξεισ κλειδιά ι χρθςιμοποιϊντασ ιςτοςελίδεσ όπωσ το
TweetBeep1 που ςτζλνει με sms ειδοποίθςθ όταν εμφανιςτεί μια ςυγκεκριμζνθ λζξθ κλειδί
που ζχει ηθτιςει ο χριςτθσ, ο δθμοςιογράφοσ μπορεί να παρακολουκεί κζματα που τον
ενδιαφζρουν.
Υαρ’ όλο που οι πλθροφορίεσ πρζπει φυςικά να ελεγχκοφν, το Twitter είναι ζνα ιςχυρότατο
εργαλείο, το οποίο ακόμα και ςιμερα (2009) δεν χρθςιμοποιείται ευρζωσ από τουσ
δθμοςιογράφουσ, όπωσ αποδεικνφει ο αρκρογράφοσ Ψςαρλσ Ξοφπερ (Cooper 2008), ο οποίοσ
διεξιγαγε μία μίνι ζρευνα με αμερικανοφσ δθμοςιογράφουσ. Από τουσ 55 δθμοςιογράφουσ
που απθφκυνε τθν ερϊτθςθ, μόνο οι 15 το χρθςιμοποιοφςαν.

1 http://tweetbeep.com/
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IV.5 Εργαλεύα Off line
Τςο εξελίςςεται θ τεχνολογία και όςο ςυγκλίνουν οι τεχνολογίεσ, ο δθμοςιογράφοσ ζχει ςτθ
διάκεςι του μια ςειρά από εργαλεία τα οποία είναι πλζον εφχρθςτα, φκθνά και κυρίωσ
ελαφριά ςτθ μεταφορά. Υολλά από αυτά ιταν κάποτε αποκλειςτικά εργαλεία για τουσ
τεχνικοφσ που ςυνόδευαν τουσ δθμοςιογράφουσ, ενϊ ςιμερα κάκε τεχνολογικά
εξοικειωμζνοσ δθμοςιογράφοσ μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει. Χτθ ςυνζχεια κα δοφμε μερικά
παραδείγματα:

IV.5.1 Ηλεκτρονικόσ Τπολογιςτόσ
Σ αρκρογράφοσ κάποτε ζγραφε ςτο γραφείο του ςτθν εφθμερίδα, παρζδιδε το χειρόγραφο
και θ δουλειά του τελείωνε. Χτθ ςυνζχεια ιρκαν τα κεντρικά πλθροφορικά ςυςτιματα των
μζςων ενθμζρωςθσ, όπου ο αρκρογράφοσ δακτυλογραφοφςε το κείμενο και αμζςωσ ιταν
ζτοιμο για διόρκωςθ ι ςελιδοποίθςθ. Σ ρεπόρτερ από τθν πλευρά του, όπωσ είδαμε
χρθςιμοποιοφςε τον τθλζγραφο τθν αρχαία εποχι αλλά μζχρι πρόςφατα τθλεφωνοφςε το
κείμενο ς’ ζναν ειδικό ςυντάκτθ τθσ εφθμερίδα, ο οποίοσ κατόπιν ζκανε και το ριράιτινγκ.
Χιμερα, μζςω Διαδικτφου, τόςο ο αρκρογράφοσ όςο και ο ρεπόρτερ μποροφν να βάλουν ςτο
ςφςτθμα τθσ εφθμερίδασ απ’ ευκείασ το κείμενό τουσ, απ’ όποιο μζροσ του κόςμου κι αν
βρίςκονται. Χτθν περίπτωςθ των ςυντακτϊν του Διαδικτφου, ςελιδοποιοφν απ’ ευκείασ το
κείμενό τουσ και το «ανεβάηουν» τθν ίδια ςτιγμι. Ψεχνικά κα μποροφςε να γίνει το ίδιο και
ςτθν εφθμερίδα, όμωσ θ δομι τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ είναι αυςτθρότερθ. Ψο κείμενο
πρζπει να «εγκρικεί» από τον ςυντάκτθ φλθσ και κατόπιν να «επικεωρθκεί» από τον
αρχιςυντάκτθ ι τον διευκυντι, ο οποίοσ κα δϊςει και το «τυπωκείτο».
Τπωσ κα δοφμε και ςτα επόμενα παραδείγματα, μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι μπορεί να
αποςταλοφν εκτόσ από κείμενα και φωτογραφίεσ κακϊσ και αρχεία ιχου και εικόνασ.

IV.5.2 Χηφιακό φωτογραφύα
Σι ψθφιακζσ μθχανζσ ζχουν κάνει ευκολότερθ τθ ηωι των φωτογράφων αλλά και των
δθμοςιογράφων. Υλιρωσ αυτοματοποιθμζνεσ καλφπτουν άνετα τισ ανάγκεσ ενόσ μζςου
ρεπορτάη όταν ςυνικωσ χρειάηεται θ φωτογραφία του ςυνεντευξιαηόμενου, ενόσ κτιρίου ι
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μιασ ομάδασ ανκρϊπων χωρίσ υψθλζσ καλλιτεχνικζσ απαιτιςεισ πζρα από τθν κακαρότθτα τθσ
εικόνασ.
Σ ρεπόρτερ «ξεφορτϊνει» τισ φωτογραφίεσ ςτον υπολογιςτι, επιλζγει αυτζσ που κζλει και τισ
ςτζλνει απ’ ευκείασ ςτο μζςο ενθμζρωςθσ όπου εργάηεται. Σι τεχνολογικζσ γνϊςεισ που
χρειάηεται για να γίνει κάτι τζτοιο είναι ελάχιςτεσ.

IV.5.3 Αρχεύα όχου
Για να γίνει ζνα ρεπορτάη πεηοδρομίου ι μία ςυνζντευξθ κάποτε χρειαηόταν τουλάχιςτον ζνασ
τεχνικόσ ιχου με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, ο οποίοσ φρόντιηε για τθν καλι ποιότθτα τθσ
αναλογικισ εγγραφισ. Χιμερα, χάρθ ςτθν ψθφιοποίθςθ του ιχου όλα είναι πολφ εφκολα. Σ
ιχοσ από το παλιό «καςετοφωνάκι» ςτο οποίο ο δθμοςιογράφοσ θχογραφοφςε για προςωπικι
χριςθ (απομαγνθτοφϊνθςθ ςυνζντευξθσ) δεν ιταν κατάλλθλοσ για αναπαραγωγι ςτα
θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ. Χιμερα υπάρχουν δφο τρόποι να θχογραφθκεί μια ςυνζντευξθ
με ποιότθτα ιχου αναμετάδωςθσ.
Σ πρϊτοσ είναι να χρθςιμοποιθκεί κινθτό τθλζφωνο και να γίνει θ θχογράφθςθ απ’ ευκείασ
από τον «κεντρικό ζλεγχο» του θλεκτρονικοφ μζςου. Ξατόπιν ο ίδιοσ δθμοςιογράφοσ ι
κάποιοσ που βρίςκεται ςτο ςτοφντιο πρζπει να κάνει το μοντάη, να γράψει το «on» και το
ρεπορτάη να πάρει τον κανονικό δρόμο τθσ μετάδοςθσ. Σ τρόποσ αυτόσ δεν απαιτεί ςχεδόν
καμία τεχνικι γνϊςθ και ςυχνά ςτθν τθλεόραςθ, όταν κάποιοσ κάνει δθλϊςεισ βλζπουμε
κινθτά τθλζφωνα γφρω του.
Σ δεφτεροσ τρόποσ είναι άρτιοσ τεχνικά αλλά απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Π’ ζνα ψθφιακό
«καςετόφωνο» (Digital Voice Recorder) το οποίο θχογραφεί ςε μορφι mp3 κατ’ ευκείαν ςε
ςκλθρό δίςκο μαηί μ’ ζνα μικρό μικρόφωνο μπορεί να γίνει οποιαδιποτε εγγραφι ιχου
υψθλισ ποιότθτασ. Ψο «καςετόφωνο» «αδειάηει» τα αρχεία ςτον υπολογιςτι και κατόπιν
μπορεί να γίνει εκεί θ ψθφιακι επεξεργαςία, ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ςτο
ςτοφντιο. Ψο ζτοιμο αρχείο αποςτζλλεται κατόπιν ςτο μζςο ενθμζρωςθσ, ζτοιμο προσ
μετάδοςθ. Θ ποιότθτα του ιχου, παρ’ όλο που δεν είναι τόςο υψθλι όςο θ ποιότθτα του
ςτοφντιο είναι ςυγκρίςιμθ με αυτιν.
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Χτθν αίκουςα Ψφπου του Ευρωκοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ και το Χτραςβοφργο μπορεί να δει
κανείσ, ςιμερα, δεκάδεσ δθμοςιογράφουσ να επεξεργάηονται αρχεία ιχου και να τα ςτζλνουν
απ’ ευκείασ ςτουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ για τουσ οποίουσ εργάηονται.

IV.5.4 Αρχεύα εικόνασ
Θ επεξεργαςία τθσ εικόνασ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ μακριά από το ςτοφντιο και τουσ
τεχνικοφσ. Θ χριςθ όμωσ μιασ μικρισ ψθφιακισ κάμερασ είναι εφικτι ςχεδόν από
οποιονδιποτε. Ζτςι λοιπόν αμοντάριςτα πλάνα (rushes) μπορεί ν’ αποςταλοφν ςτο τθλεοπτικό
ι διαδικτυακό μζςο ενθμζρωςθσ από ολόκλθρο τον κόςμο.

IV.5.5 Εξειδικευμζνο λογιςμικό.
Θ γραφι των ειδιςεων και θ επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ δεν είναι πια οφτε γραμμικι, οφτε
μονοδιάςτατθ. Ακόμα και εάν δεν φτάςουμε μζχρι το πρότυπο του πολυμεςικοφ ι
πολυδφναμου δθμοςιογράφου, όπωσ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να εξετάςουμε ςε επόμενα
κεφάλαια, ο δθμοςιογράφοσ ζχει ςτθ διάκεςι του μια πλειάδα εργαλείων. Για παράδειγμα με
τθ βοικεια των λογιςτικϊν φίλων, δεν είναι πια ανάγκθ να φτιάχνει πινακάκια και να τα
πθγαίνει ςτο ατελιζ τθσ εφθμερίδασ. Ζχει πλζον ζτοιμο το γράφθμα και μπορεί να
επεξεργαςτεί πολφ πιο ςωςτά τθν πλθροφορία εξάγωντασ τα ςωςτά ςυμπεράςματα.
Ζνα άλλο παράδειγμα είναι το λογιςμικό Mindmanager ι «χαρτογράφθςθσ ςκζψεων», με το
οποίο ο δθμοςιογράφοσ μπορεί να οργανϊςει τθν πλθροφορία και τισ ςκζψεισ του.
Υαραδείγματα τζτοια υπάρχουν πολλά. Ωςτόςο, τίποτα δεν αποδεικνφει –και ασ μασ
επιτραπεί θ υπόκεςθ, ακόμα κι αν επικαιροποιοφςαμε τθν ζρευνά μασ, ότι οι δθμοςιογράφοι
διακζτουν τθν απαραίτθτθ κατάρτιςθ ϊςτε να τα χρθςιμοποιιςουν.
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V. Προκλόςεισ και κύνδυνοι για το μϋλλον
τησ δημοςιογραφύασ
V.1. Η «δημοςιογραφύα των πολιτών» ό η τρϋλα των blogs
Θ λζξθ blog εμφανίςτθκε με τον καινοφργιο αιϊνα. Πζχρι τότε, θ δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ
ιταν προνόμιο μόνο λίγων, των προγραμματιςτϊν. Ψα weblogs ι απλά blogs ζφεραν τα πάνω
κάτω. Υρόκειται για ζνα παράγωγο των λζξεων web (δίκτυο) και log (θμερολόγιο). Σ όροσ
διατυπϊκθκε για πρϊτθ φορά από τον Γιορν Ππάργκερ1 το 1997 ενϊ θ ςυντομευμζνθ εκδοχι
του blog χρθςιμοποιικθκε από τον Υίτερ Πζρχολτσ2 το 1999. Χτα ελλθνικά αποδόκθκε ωσ
ιςτολόγιο ενϊ ο πλζον διαδεδομζνοσ οριςμόσ ωσ ςιμερα είναι «διαδικτυακό θμερολόγιο».
Χτθν ουςία πρόκειται για μια ιςτοςελίδα θ οποία δεν ζχει δθμιουργθκεί από ζναν
οργανιςμό/εταιρεία/ςωματείο/μζςο ενθμζρωςθσ κλπ αλλά από ζναν άνκρωπο, ο οποίοσ
εκφράηει εκεί τισ απόψεισ του.
Σ χριςτθσ ςυγγραφζασ γράφει τισ ςκζψεισ του, οι οποίεσ εμφανίηονται με αντίςτροφθ
χρονολογικι ςειρά και αν το επικυμεί και ςε κεματικζσ κατθγορίεσ. Ππορεί επίςθσ να
«φορτϊςει» φωτογραφίεσ και βίντεο και να βάλει δεςμοφσ προσ άλλα αγαπθμζνα του blogs.
Σι τεχνικζσ γνϊςεισ που χρειάηονται για κάτι τζτοιο είναι ελάχιςτεσ αφοφ όλα γίνονται μζςω
μίασ

πλατφόρμασ

διαχείριςθσ

περιεχομζνου

όπωσ

τα

διάςθμα

ανά

τον

κόςμο

www.blogspot.com ι το www.wordpress.com. Ι από το ελλθνικό http://blogs.pathfinder.gr. Σ
χριςτθσ εγγράφεται δωρεάν ςτθν υπθρεςία και αποκτά μια διεφκυνςθ του τφπου:
www.onoma.blogspot.com ι www.onoma.wordpress.com. Άρα λοιπόν δεν χρειάηεται καν να
πλθρϊςει για τθ φιλοξενία των ιςτοςελίδων του εκτόσ εάν κζλει θ διεφκυνςι του να είναι
www.onoma.gr. Υολλά μζςα ενθμζρωςθσ, όπωσ θ γαλλικι εφθμερίδα «Le Monde» θ ιςπανικι
«El Pais» -αλλά και πάμπολλα άλλα ανά τον κόςμο- προςφζρουν υπθρεςίεσ φιλοξενίασ και

1 Αμερικανόσ blogger, βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Jorn_Barger
2 Αμερικανόσ ςχεδιαςτισ δικτφων Βλ. http://www.adaptivepath.com/ και κυρίωσ http://www.peterme.com/
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δθμιουργίασ blog ςτθ δικι τουσ ιςτοςελίδα. Πάλιςτα κάποιεσ από αυτζσ, αλιεφουν και τα
καλφτερα κείμενα τα οποία αναπαράγουν ςτθν ιςτοςελίδα τουσ. Ξαι μάλιςτα ζχουν
μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα ςτισ δικζσ τουσ ςελίδεσ, όπωσ δίεχνει μια πρόςφατθ ζρευνά τθσ
Nielsen/NetRatings.1 Πεταξφ Δεκεμβρίου 2005 και 2006, ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςτα blogs
που φιλοξενοφςαν 10 κορυφαίεσ εφθμερίδεσ ςτισ ΘΥΑ, αυξικθκε κατά 210% κι ζφταςε ν’
αντιπροςωπεφει το 13% του ςυνόλου των επιςκζψεων ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγκεκριμζνων
εφθμερίδων. Ψθν ίδια περίοδο, ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ των υπό
εξζταςθ εφθμερίδων αυξικθκε μόλισ κατά 9%.
Χτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ επιλζγει το design που επικυμεί για τισ ςελίδεσ του και ςε λιγότερο
από δζκα λεπτά είναι ζτοιμοσ να γράψει. Ππορεί ακόμθ και να βάλει διαφιμιςθ μζςω τθσ
ειδικισ υπθρεςίασ του Googgle adsense και αν τον επιςκεφκεί πολφσ κόςμοσ να βγάλει και
χριματα.
Blogs και ενθμζρωςθ
Ψον Πάιο του 2005, τα φϊτα τθσ επικαιρότθτασ ςτράφθκαν ςτο µζλλον τθσ Ευρϊπθσ και, κατά
ςυνζπεια, το πριν και το µετά του γαλλικοφ δθμοψθφίςματοσ για το Ευρωςφνταγμα. Ξαι ςε
αυτιν τθν περίπτωςθ, όπωσ και ςτθν τελευταία εκςτρατεία για τισ αμερικανικζσ προεδρικζσ
εκλογζσ, θ φόρα των bloggers δεκαπλαςιάςτθκε. Χτθ Γαλλία, τα περιςςότερα µζςα
ενθµζρωςθσ διεξιγαγαν ανοιχτά καµπάνια υπζρ του «ναι». Ψο κενό ενθµζρωςθσ που
παρουςιάςτθκε, το κάλυψαν τα εναλλακτικά µζςα, τα blogs. Πια δθµοςκόπθςθ, ςτισ αρχζσ
Παΐου, ζδειξε ότι µόνο ζνασ Γάλλοσ ςτουσ τρεισ πιςτεφει ότι τα µζςα ενθµζρωςθσ είναι
ανεξάρτθτα από τθν πολιτικι εξουςία. Χε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ, θ άποψθ των πολιτϊν είναι
ακριβϊσ θ ίδια. Ζτςι λοιπόν, τα blogs ανάγονται ςε εναλλακτικά µζςα ενθμζρωςθσ. Χφµφωνα
µε online ζρευνα τθσ ιςτοςελίδασ Blogads2, το 80% των Αμερικανϊν µπαίνει ςτα blogs για «να
βρει πλθροφορίεσ που δε βρίςκει αλλοφ».
Από τθ μία δεν ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτο μζςο ενθμζρωςθσ. Από τθν άλλθ, ο δθμοςιογράφοσ
είναι ζνασ ενοχλθτικόσ μεςάηοντασ ανάμεςα ςτθν πλθροφορία και τον καταναλωτι τθσ. Τπωσ

1 Αναφζρεται ςτο *ΟΕΑΡΔΦΣΧ 2008+, πθγι www.editorsweblog.org/news/2007/01/blogs_boost_newspapers.php

2 http://www.blogads.com

[230]

υποςτθρίηει ο Φιλίπ Ππρετόν (Breton et Proulx 2000: 92], υπάρχουν κάποιοι «μεςάηοντεσ», οι
οποίοι ςφμφωνα με τθ νζα κρθςκεία του Διαδικτφου οφείλουν να εξαφανιςτοφν. Είναι οι
ζμποροι (μεςάηοντεσ του προϊόντοσ), οι δάςκαλοι (μεςάηοντεσ τθσ γνϊςθσ), οι δθμοςιογράφοι
(μεςάηοντεσ τθσ πλθροφορίασ) και οι πολιτικοί (μεςάηοντεσ τθσ δθμοκρατίασ). Ζτςι, οι πολίτεσ
παίρνουν τθν κατάςταςθ ςτα χζρια τουσ. Ωςτόςο, για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ, θ αλλαγι
φρουράσ είναι δφςκολθ. Για τουσ δθμοςιογράφουσ φαίνεται πωσ είναι ευκολότεροι και
ολοζνα και περιςςότεροι πολίτεσ αυτοαναγορεφονται κεματοφφλακεσ τθσ δθμοςιογραφίασ.
Ψο blogging βρικε γόνιμο ζδαφοσ και ςτθ χϊρα μασ. Χτισ αρχζσ του 2004, τα καταχωρθμζνα
ελλθνικά blogs ςτθν πιο δθμοφιλι υπθρεςία παροχισ θλεκτρονικϊν θμερολογίων, το
blogspot1, ιταν λιγότερα από δζκα. Οίγο μετά τουσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ δεν υπιρχαν παρά
μερικζσ δεκάδεσ. Από τότε θ αφξθςι τουσ είναι ραγδαία. Χιμερα (2008) τα ενεργά blogs, αυτά
δθλαδι που ενθμερϊνονται τακτικά και παρουςιάηουν κάποια κίνθςθ ςχολίων, μετροφνται ςε
χιλιάδεσ. Ψο blogz.gr μία μθχανι αναηιτθςθσ ςτθν ελλθνικι blogόςφαιρα υποςτθρίηει ότι είναι
ςυνδεδεμζνθ με 30.000 blogs.

V.1.1. Η νϋα δημοςιογραφύα
Ψα blogs ζχουν, φυςικά, τουσ γκουροφ τουσ, όπωσ ο Αμερικανόσ Ρταν Γκίλµορ2,
δθμοςιογράφοσ-βεντζτα τθσ εφθμερίδασ «San Jose Mercury News», τθσ εφθµερίδασ-ςτακµοφ
για τθ Silicon Valley και µιασ από τισ πρϊτεσ εφθµερίδεσ ςτον κόςµο που ανζβθκε ςτο Δίκτυο.
Αυτό, όμωσ, που ζκανε πραγματικά διάςθμο τον Γκίλμορ ιταν το βιβλίο του «Εµείσ τα µιντια,
εκκολαπτόμενθ δθμοςιογραφία από τον κόςμο, για τον κόςμο», όπου το «εµείσ» αναφζρεται
ςτθν κοινότθτα των πολιτϊν που ζχουν αναλάβει τθν «ιςτορικι ευκφνθ να ενθµερϊνουν όςο
γίνεται πλθρζςτερα τουσ γφρω τουσ» (GILLMOR 2003) «Οι αναγνϊςτεσ µου γνωρίηουν
περιςςότερα από µζνα», λζει ο Γκίλµορ, ο οποίοσ µάλιςτα παραιτικθκε λίγο αργότερα από
τθν εφθµερίδα του.
Μδια ουτοπία και από τον Ροτιοκορεάτθ δθμοςιογράφο Σ’Γζονχο, ιδρυτι τθσ ιςτοςελίδασ
ohmynews.com, και ο οποίοσ πιςτεφει ότι «κάκε πολίτθσ» είναι ζνασ εν δυνάµει

1 Ωπθρεςία δωρεάν καταςκευισ και φιλοξενίασ ιςτολογίων (ςιμερα ανικει ςτθν εταιρεία Google).
2 Βλ. http://www.dangillmor.com/
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δθµοςιογράφοσ, ο οποίοσ δεν είναι ανάγκθ να είναι αντικειµενικόσ. Υροβλζπει µια «αργι
αλλά ςτακερι αποδυνάµωςθ τθσ αυκεντίασ των παραδοςιακϊν µζςων ενθμζρωςθσ προ
όφελοσ των δικτυακϊν µζςων».1 Χτισ αρχζσ τθσ, θ ιςτοςελίδα µετροφςε 727 «πολίτεσ
δθµοςιογράφουσ». Σ αρικµόσ αυτόσ ζχει φτάςει τουσ 40.000*!+, από τουσ οποίουσ οι 600
βρίςκονται ςτο εξωτερικό και ςυµµετζχουν ςτθν αγγλικι ζκδοςθ. Σποιοςδιποτε «πολίτθσ»
µπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ ςυντακτικι οµάδα του OhmyNews, ενϊ τθ ςτιγµι τθσ εγγραφισ
του τον υποδζχεται το µινυµα: «Καλϊσ ιλκεσ ςτον κόςµο τθσ επαναςτατικισ παραγωγισ,
διανοµισ και κατανάλωςθσ τθσ πλθροφορίασ. Πεσ “bye-bye” ςτθ δθµοςιογραφικι κουλτοφρα
του χκεσ».
Ωπάρχουν όµωσ και οι «µόνιµοι» τθσ ςελίδασ. Υρόκειται για εκείνουσ που κάκε µζρα
διαβάηουν και διορκϊνουν τα 200 περίπου «άρκρα» που τουσ ςτζλνονται ςε κακθμερινι
βάςθ. Από αυτά, «δθµοςιεφονται» περίπου τα 2/3, αλλά µόνο αυτά που κεωροφνται
εξαιρετικά πλθρϊνονται: 17 δολάρια.
Πιπωσ τελικά είναι το τζλοσ των εφθµερίδων; Ξαι του ραδιοφϊνου; Ξαι τθσ τθλεόραςθσ; Ξαι
των περιοδικϊν; Πιπωσ ςτο μζλλον θ ενθμζρωςθ κα ζρχεται από ζνα οµαδικό blog;
Ασ μασ επιτραπεί μια ςεναριολογία μζςω τθσ οποίασ κα προςπακιςουμε να διατυπϊςουμε
τθν αρνθτικι απάντθςθ.
Α. Ξάποιοι δθμοςιογράφοι και κάποιοι bloggers κα διαβάηονται περιςςότερο από τουσ
άλλουσ. Γιατί κα γράφουν καλφτερα, γιατί κα ζχουν πιο ζγκυρεσ πλθροφορίεσ,... Αυτοί, για να
ςυνεχίςουν να γράφουν, κα κζλουν κάποια ςτιγµι να πλθρωκοφν. Αλλιϊσ, κα πάνε αλλοφ,
όπου κα τουσ πλθρϊνουν *και οι δθμοςιογράφοι είναι άνκρωποι που βγάηουν το ψωµί τουσ,
µε χοµπίςτεσ εφθμερίδεσ και περιοδικά δε βγαίνουν+. Σ µφκοσ τθσ εκελοντικισ εναλλακτικισ
πλθροφόρθςθσ καταρρίπτεται.
Β. Τταν θ «φλθ» είναι μεγάλθ, κάποιοσ κα μοιράηει τθ «δουλειά». Αυτόσ ο κάποιοσ κα ζχει
αυξθµζνεσ αρµοδιότθτεσ και κα λζγεται διευκυντισ. Σ µφκοσ τθσ ιςότθτασ καταρρίπτεται.

1 Σι παραπομπζσ είναι από τθν ιςτοςελίδα ohmynews.com
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Γ. Για να πλθρωκοφν όλοι αυτοί, κα µπει διαφιµιςθ, ζτςι αλλιϊσ. Ξαι µάλιςτα περιςςότερθ,
αφοφ το ζντυπο δε κα το πλθρϊνει ο αναγνϊςτθσ. Ξαι ο µφκοσ τθσ ελεφκερθσ από διαφιµιςθ
δθµοςιογραφίασ καταρρίπτεται.
Δ. Πετά τουσ µφκουσ, µζνει το πρόβλθµα τθσ ζλλειψθσ αντικεµενικότθτασ ςτθν πλθροφόρθςθ
και των ςχζςεων των δθµοςιογράφων µε τθν πολιτικι εξουςία. Πα, υπάρχουν και εναλλακτικά
ζντυπα. Ξαι εραςιτεχνικά ραδιόφωνα. Ξαι καλζσ εκποµπζσ ςτθν τθλεόραςθ.
Τπωσ και να ζχουν τα πράγματα, εικάηεται ότι ςτο Δίκτυο δθμιουργείται ζνα καινοφργιο blog
κάκε 5,8 δευτερόλεπτα.
Η ελληνικό πραγματικότητα
Χφμφωνα με τθν ζρευνα για τα blogs ςτθν Ελλάδα του Ηαφείρθ Ξαράμπαςθ (Ξαράμπαςθσ
2008) ςτθν ελλθνικι μπλογκοςφάιρα διαμορφϊνονται δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςυμμετεχόντων.
Από τθ μία πλευρά θ μεγάλθ πλειοψθφία των ιςτολογίων αςχολείται βαςικά με κζματα που
άπτονται τθσ προςωπικισ ςφαίρασ και αποτελοφν κατά κάποιο τρόπο μζςο κοινωνικοποίθςθσ
και διαπροςωπικισ επικοινωνίασ. Από τθν άλλθ πλευρά μια ςχετικά περιοριςμζνθ μειοψθφία
ιςτολόγων αςχολείται με κζματα που αφοροφν κυρίωσ ςτθ δθμόςια ςφαίρα και χρθςιμοποιεί
τα μπλογκσ ωσ μια μορφι δθμοςιογραφίασ με τθν πλατιά ζννοια του όρου.
Θ δεφτερθ κατθγορία ιςτολογίων αποτελείται από μια ςχετικά μικρι μειοψθφία που όμωσ
εμφανίηει ςχετικά υψθλι επιςκεψιμότθτα. Θ κατθγορία αυτι χαρακτθρίηεται από υψθλά
ποςοςτά ανδρϊν, μεγαλφτερεσ θλικίεσ, ανϊτατθ μόρφωςθ και υψθλι τεχνικι κατάρτιςθ και
εμπειρία του διαδικτφου. Ψο κφρια χαρακτθριςτικά των ιςτολόγων αυτϊν είναι θ εναςχόλθςθ
με κεματικζσ που άπτονται τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ με τθν πλατιά ζννοια και θ επαγγελματικι
άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με το αντικείμενο του ιςτολογίου τουσ1.

1 Σι τρεισ βαςικζσ επαγγελματικζσ κατθγορίεσ που ςχετίηονται με αυτό το κομμάτι των ιςτολογίων είναι με ςειρά

ςθμαντικότθτασ οι επαγγελματίεσ του χϊρου των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ, οι
δθμοςιογράφοι και εργαηόμενοι ςτον ευρφτερο χϊρο των ΠΠΕ και οι εκπαιδευτικοί/επιςτιμονεσ. Χε αυτζσ
μποροφμε να προςκζςουμε και τθν εναςχόλθςθ με τθν πολιτικι, αν και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ
εναςχόλθςθ αυτι δεν είναι επαγγελματικι.
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Σι βαςικζσ επιδιϊξεισ αυτϊν των ιςτολόγων είναι θ άςκθςθ επιρροισ ςτθ δθμόςια ςφαίρα, θ
απόκτθςθ και ςυςςϊρευςθ γνϊςθσ και θ δθμιουργία κοινότθτασ κάτι που φαίνεται από τον
υψθλό αρικμό ςυνδζςμων. Γενικότερα ςτθν κατθγορία αυτι παρατθρείται χαμθλι
αλλθλεπίδραςθ και μονοδιάςτατθ επικοινωνία, από τον ςυγγραφζα προσ το κοινό, όπωσ
δείχνει και ο ςχετικά μικρόσ αρικμόσ ςχολίων.
Πια επιδίωξθ που δεν αναφζρει ο Ηαφείρθσ αλλά ο Χμυρναίοσ εκτιμά ωσ ςυςτατικι τθσ
κατθγορίασ αυτισ των ιςτολογίων (Χμυρναίοσ 2008a) είναι θ ενδυνάμωςθ του κοινωνικοφ
κεφαλαίου των ςυγγραφζων τουσ, με τθν ζννοια του Bourdieu, δθλαδι τθσ κοινωνικισ και
επαγγελματικισ αναγνϊριςισ τουσ.
Ψαυτόχρονα και οι διεκνείσ ζρευνεσ για το κζμα ζχουν περίπου τα ίδια ευριματα: ζρευνα του
Pew Institute που προςπάκθςε να κατθγοριοποιιςει τουσ Αμερικάνουσ χριςτεσ του
διαδικτφου, βρικε ότι το ποςοςτό των παραγωγϊν περιεχομζνου δεν υπερβαίνει το 8% του
πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, ενϊ ςτθ Γαλλία ςφμφωνα με τον ερευνθτι Φρανκ Φεμπιγιάρ που
βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία του ινςτιτοφτου Médiamétrie, θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία παράγωγων
περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο δεν αντιπροςωπεφει παρά μόνο το 6% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ
(Χμυρναίοσ 2008b).
Τπωσ επιςθμαίνει ο ίδιο ερευνθτισ, (Χμυρναίοσ 2008b) το ςυμπζραςμα που βγαίνει από αυτά
τα ςτοιχεία είναι ότι το διαδίκτυο και πιο ςυγκεκριμζνα οι εφαρμογζσ Web 2.0 πράγματι
δίνουν τθ δυνατότθτα ςε ζνα μικρό κομμάτι χρθςτϊν να εκφραςτοφν παράγοντασ ι
διανζμοντασ περιεχόμενα και πλθροφορίεσ. Τμωσ, ςε αντίκεςθ με τθν φιλολογία περί
«τεχνολογικισ επανάςταςθσ», φαίνεται ότι αυτι θ δυνατότθτα δθμόςιασ ζκφραςθσ
περιορίηεται προσ το παρόν ςε μια μικρι μειοψθφία των πολιτϊν.
Κα ςυμπλθρϊςουμε όμωσ, ότι αν και μικρό, το ποςοςτό αυτό των χρθςτϊν με βάςθ και το
προφίλ τουσ είναι ο κφριοσ καταναλωτισ ειδιςεων και το προνομιακό κοινό των
παραδοςιακϊν μζςων ενθμζρωςθσ1.

1 Υοιοι είναι αυτοί οι χριςτεσ: Χφμφωνα με το Ηαφείρθσ Ξαράμπαςθ *2008], O "τυπικόσ ελλθνόφωνοσ blogger"
είναι 30άρθσ άνδρασ που μζνει ςτθν Ακινα, ζχει πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ και εργάηεται. Χρθςιμοποιεί κάκε ζνα
από τα παραδοςιακά μζςα (τθλεόραςθ, ζντυπα, ραδιόφωνο) λιγότερο από 1 ϊρα τθν θμζρα ενϊ αντίκετα
χρθςιμοποιεί το internet για περιςςότερο από 4 ϊρεσ ςτο οποίο ςυνδζεται κυρίωσ από το ςπίτι του μζςω DSL
γραμμισ. Χαρακτθρίηει τισ ςχετικζσ με τουσ Θ/Ω και το internet γνϊςεισ του "αρκετά τεχνικζσ" αφοφ χρθςιμοποιεί
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Αν μποροφμε λοιπόν να χαρακτθρίςουμε «επίκεςθ» τα ενθμερωτικά blogs ςτα παραδοςιακά
μζςα, τότε θ επίκεςθ αυτι ζρχεται από τα «μζςα», δθλαδι από τουσ μεγάλουσ καταναλωτζσ
ειδιςεων. Τςοι λοιπόν υποςτθρίηουν τθν ουτοπία τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ
παραβλζπουν το γεγονόσ ότι πρόκειται –για τθν ϊρα τουλάχιςτον-, για προςπάκεια
διεφρυνςθσ τθσ ολιγαρχίασ των μζςων ενθμζρωςθσ και όχι για ανατροπι τθσ.

Εκκληςύα του Δόμου ό καφενεύο;
Δεν είναι πολφσ καιρόσ που το κζμα του εάν τα ιςτολόγια είναι μζροσ των μζςων ενθμζρωςθσ
και τι μζροσ του λόγου είναι αυτό ιρκε ςτο φωσ τθσ (τθλεοπτικισ και λοιπισ) ελλθνικισ
επικαιρότθτασ. Χωρίσ να επεκτακοφμε, κα κυμίςουμε ότι το Φεβρουάριο του 2008, θ
Ειςαγγελία Ακθνϊν αςχολικθκε με υπόκεςθ εκβιαςμϊν που φαίνεται ότι βαςίηονταν ςε μια
ςειρά δθμοςιευμάτων ςτο «press-gr.blogspot.com», τα οποία ςτον ενάμιςθ χρόνο λειτουργίασ
του blog είχαν προκαλζςει περιςςότερεσ από εκατό αγωγζσ και μθνυτιριεσ αναφορζσ για
προςβολι προςωπικότθτασ και ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ.

το internet πάνω από 8 χρόνια ενϊ παράλλθλα δθλϊνει πωσ ζχει προθγοφμενθ εμπειρία δθμοςίευςθσ
δθμιουργικισ του δουλειάσ αλλοφ αλλά και ςυμμετοχισ του ςε forums. Πζςα ςτουσ τελευταίουσ 6 μινεσ ζχει
δθμιουργιςει ζνα (1) προςωπικό blog ςε ξζνο domain ςτο οποίο γράφει με ψευδϊνυμο κυρίωσ επειδι του
αρζςει το γράψιμο και επικυμεί να επθρεάςει «άλλουσ ανκρϊπουσ που μπορεί να ενδιαφζρονται». Ψο blog του
δζχεται λιγότερεσ από 100 επιςκζψεισ τθν θμζρα από ανκρϊπουσ που εκτιμά ότι δε γνωρίηει, δεν περιζχει
διαφθμίςεισ και δεν είναι μόνο- αλλά πολυ-κεματικό. Δθμοςιεφει κυρίωσ κείμενο και φωτογραφίεσ ενϊ τα
κζματά του ςχετίηονται κυρίωσ με τθν κουλτοφρα/πολιτιςμό, δευτερευόντωσ με τθν προςωπικι και τζλοσ με τθ
δθμόςια ηωι. Ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ηωι, τα χόμπι, τθν ψυχαγωγία και τθν τζχνθ
καταλαμβάνουν τισ 4 πρϊτεσ κζςεισ ενϊ οι ειδιςεισ, θ επιςτιμθ/τεχνολογία και θ πολιτικι τισ κζςεισ 6-8.
Ανανεϊνει το blog του όποτε κάτι τον εμπνζει δθλαδι 1-5 φορζσ τθν εβδομάδα, ξοδεφοντασ για το ςκοπό αυτό
λιγότερεσ από 5 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Ψον ίδιο περίπου χρόνο ξοδεφει και για να διαβάςει άλλα blogs κάτι που
κάνει όμωσ τα τελευταία 1-2 χρόνια (και όχι 6 μόνο μινεσ). Δθμοςιεφει το RSS feed του blog του ενϊ οι
αναγνϊςτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν μαηί του είτε μζςω email είτε χρθςιμοποιϊντασ τθ δυνατότθτα
ςχολιαςμοφ που τουσ παρζχει. Ψα ςχόλια που δζχεται εμφανίηονται ελεφκερα χωρίσ δικι του προθγοφμενθ
ζγκριςθ και τα απαντά «ςυχνά ι πολφ ςυχνά» ενϊ ο ίδιοσ αφινει ςχόλια «κάποιεσ φορζσ ι ςυχνά». Θ αρχικι
ςελίδα του blog του περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ αλλά ςυνικωσ όχι περιςςότερουσ από 10 προσ άλλα blogs και 10
προσ άλλεσ τοποκεςίεσ ςτο web ενϊ «ςυχνά ι πολφ ςυχνά» περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ μζςα ςτο ςϊμα των
άρκρων του. Αςχολείται με ηθτιματα τθσ επικαιρότθτασ καταναλϊνοντασ χρόνο για να επαλθκεφςει και να
διαςταυρϊςει αυτά που πρόκειται να δθμοςιεφςει περιλαμβάνοντασ παράλλθλα ςυνδζςμουσ και για τισ πθγζσ
των πλθροφοριϊν του «ςυχνά ι πολφ ςυχνά» αλλά δε κεωρεί το blog του μια μορφι δθμοςιογραφίασ. Κεωρεί το
blog του απλϊσ ζνα χόμπι με το οποίο του αρζςει να αςχολείται ςτον ελεφκερό του χρόνο δθλϊνει όμωσ πωσ ςε
ζνα χρόνο πικανότατα κα ςυνεχίηει να το ςυντθρεί.
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Χτα τζλθ του 2006, ο δθμοςιογράφοσ τθσ εφθμερίδασ «Ψο Βιμα», Βαςίλθσ Χιϊτθσ κατιγγειλε
ςτο Ψμιμα Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ τθσ Αςφάλειασ Αττικισ ότι όχι μόνον ζβλεπε
ςυκοφαντικά δθμοςιεφματα που τον αφοροφςαν ςτο «press-gr»1, αλλά ελάμβανε και e-mails
ςτον προςωπικό του λογαριαςμό ςτθν εφθμερίδα, ςφμφωνα με τα οποία ανϊνυμοι τον
εκβίαηαν ηθτϊντασ του 30.000 ευρϊ, ϊςτε να ςταματιςουν να γράφουν όςα ζγραφαν ςτο
blog. Θ μθνυτιρια αναφορά διαβιβάςτθκε ςτθν Ειςαγγελία και τθν υπόκεςθ ανζλαβε ο 5οσ
τακτικόσ ανακριτισ.
Θ ςυγκυρία ικελε το ςυγκεκριμζνο κζμα να βρεκεί ςτθν κορυφι των ειδιςεων εξαιτίασ και
τθσ υπόκεςθσ εκβιαςμοφ από τθν «35χρονθ» του ΓΓ του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ Χριςτου
Ηαχόπουλου, θ οποία οδιγθςε το Ηαχόπουλο ςε απόπειρα αυτοκτονίασ.
Ζνασ εκ των διαχειριςτϊν του blog, ο δθμοςιογράφοσ Ανδρζασ Ξαψαμπζλθσ, βρζκθκε
υπόλογοσ ενϊπιων τθσ δικαιοςφνθσ και ταυτόχρονα πρωταγωνιςτισ ςτα τθλεοπτικά
ειδθςεογραφικά ςιριαλ.
Θ ΕΧΘΕΑ καταδίκαςε κάκε προςπάκεια φίμωςθσ του Διαδικτφου και ζλλθνεσ bloggers
δθμοςίευςαν μανιφζςτο δεοντολογίασ. Θ λζξθ blog ζφταςε και ςτο τελευταίο ελλθνικό ςπίτι
είναι όμωσ ςχεδόν ςίγουρο ότι κακείσ κατάλαβε τα δικά του.
Αν ςε προςβάλλει κάποιοσ ς’ ζνα blog κάνεισ μινυςθ; Είναι θ Εκκλθςία του Διμου, ο τόποσ τθσ
πραγματικά ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ ι ζνα καφενείο που όλοι λζνε τθ γνϊμθ τουσ;
Χωρίσ να γίνεται οποιαδιποτε απόπειρα απαξίωςθσ των blogs, το κζμα αυτό ζχει ιδθ
αναλυκεί ςτο κεφάλαιο Λ.1, αφοφ ςυνδζεται άμεςα με τισ κεωρίεσ τθσ ουτοπίασ. Θ ουτοπία τθσ
δθμοκρατίασ, τθσ ςυμμετοχικότθτασ δυςτυχϊσ πολλζσ φορζσ αποκρφπτει το πρόβλθμα τθσ
λειτουργίασ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και τθσ δθμοκρατίασ, τθσ οποίασ τα μζςα ενθμζρωςθσ
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ. Χε ςυνκικεσ δθμοκρατικοφ ελλείμματοσ, ο πολίτθσ «παίρνει
τθν κατάςταςθ ςτα χζρια του». Χε ςυνκικεσ δθμοκρατικοφ πλουραλιςμοφ, ο πολίτθσ τον
εμπλουτίηει με τθ δικι του φωνι.

1 Υρόκειται για το blog που βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ www.press-gr.blogspot.com
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Για να το τεκμθριϊςουμε ασ δοφμε τον κατάλογο των δζκα λόγων που κάνουν τθ μορφι
weblog τθσ δθμοςιογραφίασ ριηοςπαςτικι ςφμφωνα με άρκρο του Ψηζι Φόηεν (Rosen, 2003)
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ςχολισ δθμοςιογραφίασ του πανεπιςτθμίου τθσ Ρζασ Ωόρκθσ:
1. Ψο blogging ζρχεται από τθ δωρεάν οικονομία, ενϊ θ δθμοςιογραφία από τθν
οικονομία τθσ αγοράσ.
2. Θ δθμοςιογραφία είναι επάγγελμα και μερικζσ φορζσ οι εραςιτζχνεσ είναι
καλοδεχοφμενοι. Ψο blogging είναι για εραςιτζχνεσ και μερικζσ φορζσ δζχεται και
επαγγελματίεσ.
3. Χτθ δθμοςιογραφία, από το 19ο αιϊνα, υπάρχουν περιοριςμοί για τθν άςκθςι τθσ. Χτο
blogging χρειάηεται απλϊσ ζνασ υπολογιςτισ, μια ςφνδεςθ κι μία δωρεάν πλατφόρμα
φιλοξενίασ.
4. Χτο blogging κάκε αναγνϊςτθσ είναι και ςυγγραφζασ και γράφει για άλλουσ
ςυγγραφείσ.
5. Ζνα άρκρο εφθμερίδασ προςτίκεται ςτο δθμόςιο αρχείο, ζνα άρκρο blog διευρφνει το
δθμόςιο αρχείο γιατί οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνει ζχουν δεςμοφσ ςε άλλεσ
πλθροφορίεσ. Θ δθμόςια ςφαίρα γίνεται ζτςι πιο «ςφιχτι».
6. Χτο blogging ζνα κοινό 160 ατόμων κεωρείται επιτυχθμζνο, το ίδιο κοινό ςτθ
δθμοςιογραφία δθλϊνει αποτυχία.
7. Αν κεωριςουμε ότι ζνα blog είναι ςαν μια ςτιλθ εφθμερίδασ, είναι αδφνατον να
φανταςτοφμε τθ ςτιλθ αυτι να γράφεται ταυτόχρονα από 12 άτομα. Ψο ίδιο πράγμα
για ζνα blog είναι πολφ φυςικό.
8. Σ δθμοςιογράφοσ ζχει ζναν αρχιςυντάκτθ, ο οποίοσ αντιπροςωπεφει τθ γνϊμθ του
κοινοφ. Χτο blogging ο ςυγγραφζασ ζχει αναγνϊςτεσ, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν τον
αρχιςυντάκτθ.
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9. Χτθ δθμοςιογραφία, θ πλθροφορία κινείται από τον τφπο προσ το κοινό, ςτο blogging
από το κοινό προσ τον τφπο.
10. Θ δθμοςιογραφία κεωρεί ότι ζχουμε δθμοκρατία και ψάχνουμε τθν πλθροφόρθςθ. Ψο
blogging κεωρεί ότι ζχουμε πλθροφόρθςθ και αναηθτοφμε τθ δθμοκρατία.
Σ δζκατοσ αυτόσ λόγοσ είναι που ςυμπυκνϊνει τθν ουςία του δθμοκρατικοφ ελλείμματοσ και
τθν αναηιτθςι του ςτθν μπλογκόςφαιρα.

V.1.2. Η αντύδραςη των παραδοςιακών μϋςων ενημϋρωςησ
Χφμφωνα με τον Ψρεμζιν (Tremayne, 2006) θ αντιμετϊπιςθ των παραδοςιακϊν μζςων
ενθμζρωςθσ απζναντι ςτο φαινόμενο των blogs χαρακτθρίηεται από τρεισ φάςεισ:
1. Ψθν απαξίωςθ. Θ αντανακλαςτικι αντίδραςθ των παραδοςιακϊν μζςων απζναντι ςτο
φαινόμενο των blogs περιγράφεται ςε γενικζσ γραμμζσ από τθν τάςθ απαξίωςισ τουσ
κακϊσ οι δθμοςιογράφοι ςυχνά επιτίκονταν ςϋαυτά χαρακτθρίηοντάσ τα αςιμαντα,
γεμάτα λάκθ και αναξιόπιςτα (Roth, 2005; Kramer, 2004). Χε πολλζσ περιπτϊςεισ
υπερκεμάτιηαν το γεγονόσ ότι τα blogs δεν λογοδοτοφν πουκενά και ότι ωσ εκ τοφτου
είναι ανεφκυνα , ότι διαςπείρουν φιμεσ και ςυκοφαντοφν αφοφ δεν υπάρχει κανενόσ
είδουσ ζλεγχοσ πριν τθ δθμοςίευςθ, ότι το υλικό τουσ δεν είναι πρωτότυπο και ότι είναι
αδφνατο να εντοπίςει κανείσ τθν υποκίνθςθ (οικονομικι ι πολιτικι) πίςω από ζνα blog
πράγμα που κακιςτά τθ μεταδιδόμενθ πλθροφορία φποπτθ (Roth, 2005). Άλλοι,
μελετθτζσ, αντίκετα, αναγνϊριηαν ότι θ πρακτικι του blogging δίνει τθ δυνατότθτα
ζκφραςθσ με τρόπουσ αςφμφορουσ με το παραδοςιακό μιντιακό περιβάλλον που
υπόκειται ςε πλθκϊρα εξαρτιςεων, όπωσ το κόςτοσ αλλά και άλλεσ. Θ φάςθ αυτι
ςφμφωνα με τον (Tremayne 2006) ζχει λίγο ζωσ πολφ παρζλκει ςτισ μζρεσ μασ
τουλάχιςτον ςε ότι αφορά τισ δυτικζσ κοινωνίεσ.
2. Ψον εναγκαλιςμό και τθν ενςωμάτωςθ. Χτθ ςυνζχεια τα παραδοςιακά μζςα
εναγκάλθςαν και ενςωμάτωςαν τα blogs, ςυχνά όμωσ μετονομάηοντασ απλϊσ αυτό
που κάποτε ονομάηονταν «ςτιλθ» ςε «blog». Περικοί από τουσ πιο διάςθμουσ
bloggers μιςκϊκθκαν από τουσ μεγάλουσ δθμοςιογραφικοφσ οργανιςμοφσ ι
επιχορθγοφνταν από αυτοφσ μαρτυρϊντασ τθν επιτυχία (ι και αποτυχία κατά άλλουσ)
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του ρεφματοσ. Υολλά περιοδικά γνϊμθσ («The Washington Monthly», «The New
Republic») ξεκίνθςαν να φιλοξενοφν δικά τουσ blogs ενϊ το ίδιο ζκαναν και πολλζσ
εφθμερίδεσ («Chicago Tribune», «Guardian», «Le Monde») αλλά και τθλεοπτικά
κανάλια (ABC News, MSNBC) ενϊ οι περιςςότεροι από τουσ υποψθφίουσ ςτισ
προεδρικζσ εκλογζσ των ΘΥΑ το 2004 διατθροφςαν blogs ωσ μζροσ τθσ επίςθμθσ
προεκλογικισ τουσ καμπάνιασ (Drezner & Farrell, 2004), όπωσ ζγινε και αργότερα ςτισ
γαλλικζσ.
3. Ψθν οικειοποίθςθ τθσ πρακτικισ τουσ. Ψζλοσ, ςτθ φάςθ που ζχει ιδθ ξεκινιςει, μεγάλοι
δθμοςιογραφικοί οργανιςμοί (news.yahoo.com) οικειοποιοφνται και υιοκετοφν
οριςμζνεσ από τισ social media πρακτικζσ αναπροςαρμοηόμενοι αλλά και αξιοποιϊντασ
τισ νζεσ τεχνολογίεσ ενϊ παράλλθλα ςυμμετοχικζσ κοινότθτεσ bloggers/χρθςτϊν του
διαδικτφου (digg.com) ι freelancers δθμοςιογράφων/πολιτϊν (ohmynews.com) τουσ
ανταγωνίηονται.
Πε δεδομζνθ τθν ψθφιακι ςφγκλιςθ των μζςων το ερϊτθμα που κζτει ο Ψρεϊμζιν είναι κατά
πόςο οι μεγάλοι δθμοςιογραφικοί και μιντιακοί οργανιςμοί κα ανοιχκοφν ςτουσ πολίτεσ και
τουσ αναγνϊςτεσ τουσ αντιλαμβανόμενοι ότι θ πρακτικι τθσ αναλογικά περιοριςμζνθσ φωνισ
του κοινοφ που τα παλιά μοντζλα μαηικισ επικοινωνίασ πριμοδοτοφςαν αλλάηει και το κατά
πόςο θ ςφνδεςθ αυτι με τον πολυμεςικό και υπερκειμενικό χαρακτιρα τθσ πλατφόρμασ του
web κα αποτελζςει μια νζα δζςμευςθ πάνω ςτθν ποιότθτα τθσ πλθροφορίασ που ςε μεγάλο
βακμό κα περνάει μζςα από το ίδιο το κοινό ςτο οποίο αυτι απευκφνεται (Tremayne, 2006).
Θ αλικεια βζβαια είναι κάπωσ διαφορετικι, αφοφ το «βιμα ςτον πολίτθ» πιρε τθν ζγκριςθ
πρϊτα και κφρια των οικονομικϊν επιτελείων των παραδοςιακϊν μζςεων ενθμζρωςθσ. Πε τα
ζςοδα τουσ να ςυρρικνϊνονται τα τελευταία χρόνια, τα παραδοςιακά μζςα αναγκάςτθκαν να
κάνουν περικοπζσ πρϊτα και κφρια ςτουσ ανταποκριτζσ τουσ. Ψο κενό καλφφκθκε αμζςωσ από
τισ «μαρτυρίεσ» των πολιτϊν που βρίςκονται ςτον τόπο όπου διαδραματίηεται θ εξζλιξθ τθσ
είδθςθσ. Φυςικά το πρόβλθμα τθσ επαλικευςισ τθσ δεν απαςχολεί τόςο τα οικονομικά
επιτελεία, τα οποία ζχουν εξαςφαλίςει ιδθ μείωςθ εξόδων και αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ
των ιςτοςελίδων τουσ (άρα και προςζλκυςθ διαφθμιςτϊν).
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V.2. Νϋεσ δεξιότητεσ, νϋοι προβληματιςμού
V.2.1. Νϋα προβλόματα για το νϋο εργαλεύο
Ζνα νζο εργαλείο προςφζρει νζουσ τρόπουσ εργαςίασ, νζεσ πρακτικζσ και φυςικά οριςμζνεσ
τροποποιιςεισ. Επιφζρει επίςθσ και νζεσ αλλαγζσ, που είναι δυςκολότερο να εκτιμθκοφν.
Είναι επίςθσ αδφνατον να τισ καταγράψουμε ωσ τρόπουσ πρακτικισ εκμάκθςθσ. Ψαυτόχρονα
όμωσ είναι πολφ ςθμαντικό να τισ ξεχωρίςουμε και να τισ αναλφςουμε. Σι ςθμαντικότερεσ από
αυτζσ είναι τρεισ : θ αφκονία των πλθροφοριϊν, θ αξιοπιςτία των πθγϊν και θ υπερβολζσ του
Διαδικτφου.
Χτισ απαντιςεισ των ερωτθματολογίων οι δθμοςιογράφοι δείχνουν ςε μεγάλο ποςοςτό ότι θ
αφκονία και θ αξιοπιςτία είναι δφο κζματα που τουσ απαςχολοφν και ζχουν ξεκάκαρθ άποψθ
γι’ αυτζσ.

Γράφθμα 19 Σο διαδίκτυο προςφζρει πλοφτο ενθμζρωςθσ
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Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων ςυμφωνεί
απόλυτα/μάλλον ςυμφωνεί με τη θέςη ότι το Διαδίκτυο
προςφέρει πλούτο ενημέρωςησ.

Γράφθμα 20 Οι πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο είναι όλεσ αξιόπιςτεσ

χεδόν το 90% των ερωτηθέντων μάλλον
διαφωνεί/διαφωνεί απόλυτα με τη θέςη ότι όλεσ οι
πληροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο είναι όλεσ αξιόπιςτεσ.
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Θ αξιοπιςτία περιλαμβάνει ζμμεςα και το ηιτθμα τθσ υπερβολισ, το οποίο δεν εξετάςτθκε χωριςτά
γιατί κεωρικθκε υποκατθγορία.

V.2.1.1. Θ αφκονία
«Υλθροφορία ςθμαίνει εξουςία». «Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςθμαίνει μεγαλφτερθ
εξουςία». «Θ αφξθςθ των πλθροφοριϊν, κα επιφζρει καλφτερθσ ποιότθτασ δθμοκρατία» 1.
Δθλϊςεισ αυτοφ του τφπου προχπιρχαν του Διαδικτφου όμωσ οι χριςτεσ τισ ενςτερνίςτθκαν
από το 1992 και μετά και τισ ζκαναν δόγμα τουσ. Υρόκειται όμωσ για παραπλάνθςθ. Ιδθ τα
τελευταία πενιντα χρόνια οι κζςεισ αυτζσ ζχουν προοδευτικά ςταματιςει να είναι αλθκινζσ.
Πε τθν αχαλίνωτθ ανάπτυξθ όμωσ του Μντερνετ, θ αλικεια φάνθκε κακαρά: Υεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ δεν ςθμαίνει απαραίτθτα πρόοδοσ. Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ πικανόν να
ςθμαίνουν περιςςότερθ ςφγχυςθ.
Ζνασ χριςτθσ ακτιβιςτισ πικανόν να διαφωνιςει με αυτι τθ κζςθ γιατί είναι αντίκετθ με όλα
όςα του ζχουν μάκει : όπωσ είδαμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο του πρϊτου μζρουσ (Λ.1) και όπωσ
εκφράηεται καλφτερα μζςα από περιοδικά, χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθσ κυβερνοουτοπίασ όπωσ το «Wired», το Διαδίκτυο είναι το εργαλείο μιασ εν δυνάμει πολιτικισ
επανάςταςθσ, ο μοχλόσ δθμιουργίασ μιασ καλφτερθσ δθμοκρατίασ, από τθ ςτιγμι που οι
πολίτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ.
Ξι όμωσ δεν χρειάςτθκε πολφσ χρόνοσ για να καταλάβουν οι χριςτεσ τθν άλλθ όψθ του
νομίςματοσ. Δεν κα επεκτακοφμε όμωσ περιςςότερο ςτο γενικό πλαίςιο αλλά κα μείνουμε ςτθ
δθμοςιογραφικι πλθροφορία.
«Ζχουμε εμπλακεί ςτα γρανάηια ενόσ ςυςτιματοσ: όςο πιο πολλά πράγματα υπάρχουν ς’ αυτό,
τόςο περιςςότερα πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ, και θ αναηιτθςθ αυτοφ που μασ ενδιαφζρει
γίνεται όλο και πιο δφςκολθ. Σο ςφςτθμα κινείται ταχφτατα. Κα μποροφςαμε να ποφμε,
ακριβζςτερα: όςο πιο πολλά πράγματα υπάρχουν, τόςο επιταχφνουμε και απομακρυνόμαςτε
από τον επιδιωκόμενο ςτόχο», είναι θ γνϊμθ του Άκερμαν (Ackermann 1994: 40).

1 Βλ. και κεφάλαιο Λ.1.
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«Ζχω τθν εντφπωςθ, εδϊ και λίγο καιρό, ότι δεν προλαβαίνω ποτζ να δω το κφμα των
πλθροφοριϊν, των ειδιςεων και των μθνυμάτων που μοφ είναι “απαραίτθτα” για να
λειτουργιςω», ςυνοψίηει ο Χτιβ Άουτινγκ, χρονογράφοσ του δικτυακοφ «Editor and Publisher»,
αν όχι ο πρϊτοσ, ζνασ τουλάχιςτον από τουσ πρϊτουσ που αςχολικθκε με το κζμα γράφοντασ
με μία ςτιλθ με χαρακτθριςτικό όνομα: «Δικτυακά Πζςα και Δθμοςιογραφία», φυςικά ςτο
Διαδίκτυο (OUTING 1997) .
Σ αμερικανόσ δθμοςιογράφοσ Ρτζιβιντ Χενκ ςυγκζντρωςε αυτοφσ τουσ φόβουσ ς’ ζνα ζργο
που ζχει γίνει βιβλίο αναφοράσ για το κζμα, το «Data Smog: Surviving the Information Glut»
(Ψο νζφοσ των δεδομζνων: επιβιϊνοντασ από τον κατακλυςμό τθσ πλθροφόρθςθσ). «τθ
διάρκεια 100.000 χρόνων, οι τεχνολογίεσ τθσ πλθροφόρθςθσ ιταν ζνα μζςο υποςτιριξθσ και
ανάπτυξθσ του πολιτιςμοφ. Θ πλθροφόρθςθ και θ επικοινωνία μάσ είχαν καταςτιςει ςταδιακά
πιο λογικοφσ, πιο πλοφςιουσ, πιο ανεκτικοφσ», γράφει. τα μζςα του 20οφ αιϊνα, ωςτόςο, κάτι
άρχιςε να αλλάηει: «Αρχίςαμε να παράγουμε τθν πλθροφόρθςθ πιο γριγορα από όςο
μποροφςαμε να τθν καταναλϊςουμε. Αυτό δεν είχε ςυμβεί ποτζ πριν» (Shenk, 1997: 27-28).
Ψο αποτζλεςμα είναι ότι καταναλϊνουμε όλο και περιςςότερθ πλθροφόρθςθ όλο και πιο
γριγορα. Τμωσ, ςτο δρόμο ξεχάςαμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςτθν κατανάλωςθ και τθν
κατανόθςθ τθσ πλθροφόρθςθσ1, όπωσ διαφορά υπάρχει και ανάμεςα ςτθν πλθροφόρθςθ και
τθ γνϊςθ.
Ψο Μντερνετ δεν ανακάλυψε κάτι, αλλά διεφρυνε το φαινόμενο ςε ςθμαντικό βακμό. Σ
δθμοςιογράφοσ που μπαίνει για πρϊτθ φορά ςτο Μντερνετ ςε γενικζσ γραμμζσ γοθτεφεται από
αυτό το κφμα πλθροφόρθςθσ και δεν βλζπει πια παρά μόνο αυτό. Ανακαλφπτει δεκάδεσ, και
ςτθ ςυνζχεια εκατοντάδεσ δικτυακοφσ τόπουσ, κζλει να παρακολουκιςει κι άλλουσ και δεν
προλαβαίνει να το κάνει, γίνεται ςυνδρομθτισ ςε λίςτεσ αποςτολισ και θλεκτρονικά δελτία…
Υριν ακόμθ το καταλάβει, βρίςκεται κατακλυςμζνοσ. Ξι αυτό δεν είναι παρά μόνο θ αρχι, με
το πλικοσ των εργαλείων που υποτίκεται ότι τοφ διευκολφνουν τθ ηωι, εργαλεία που ζχουν
ςτόχο, για παράδειγμα, να αναηθτοφν κακθμερινά τθν πλθροφόρθςθ ςτα τζςςερα ςθμεία του

1 «Ψο πρόβλθμα δεν είναι πια ότι ζχουμε διάφορα είδθ πλθροφοριϊν πιο γριγορα. Ψο πρόβλθμα είναι πϊσ κα
επιλζξουμε αυτό που είναι ςθμαντικό», ζλεγε o Neil Postman ςτο Columbia Journalism Review, του
Υανεπιςτθμίου τθσ Ρζασ Ωόρκθσ. Αναφζρεται από τθν [FULTON 1996:, 22-23].
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Δικτφου, για ςυγκεκριμζνα κζματα ι ςε ςχζςθ με λζξεισ-κλειδιά: και τα οποία προςκζτουν
ακόμθ περιςςότερθ πλθροφόρθςθ ςτο κφμα πλθροφόρθςθσ, αλλά όχι απαραίτθτα ςτθν
κατανόθςι του.
Σ κίνδυνοσ δεν αφορά μόνο τουσ δθμοςιογράφουσ: όλο και περιςςότεροι πολίτεσ κα
μποροφςαν να αποκαρρυνκοφν μπροςτά ς’ αυτό το διαρκϊσ διογκοφμενο κφμα και να
επιλζξουν να «αποςυνδεκοφν» από τα μζςα ενθμζρωςθσ -ι, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, να
ςτραφοφν ςτθν πιο εφκολθ πλθροφόρθςθ, ςτο πιο ελκυςτικό περιεχόμενο, ι ςτο άτομο που
φωνάηει πιο δυνατά. Ακόμθ και ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ, το Μντερνετ κα διεφρυνε ζνα ιδθ
υπάρχον φαινόμενο.
Σι ψυχολόγοι κάνουν λόγο ακόμθ και για άγχοσ, για «information anxiety» (πλθροφοριακό
άγχοσ): «ζνα αίςκθμα ενοχισ μπροςτά ςτον όγκο τθσ αλλθλογραφίασ και των περιοδικϊν που
μζνουν αδιάβαςτα. Μια απογοιτευςθ με τθν ιδζα ότι δεν ζχουμε το χρόνο να κατανοιςουμε,
να

αφομοιϊςουμε

και

να

χρθςιμοποιιςουμε

τθν

πλθροφόρθςθ

που

ζχουμε

ςυςςωρεφςει»(Fox, 1998).
Θ απογοιτευςθ είναι πικανό να μετατραπεί ςε άγχοσ: «Πολλοί από μασ προςπακοφμε να
καταπολεμιςουμε το κφμα (πλθροφόρθςθσ) και αιςκανόμαςτε ότι θ ανικανότθτά μασ να το
κάνουμε μπορεί να μασ βλάψει». (Outing, 1997) Άραγε, ποιο είδοσ ανκρϊπου πλιττεται; Ζνασ
άνκρωποσ που μπορεί να είναι πολφ ιρεμοσ, αλλά αντιμετωπίηει δυςκολίεσ να μείνει
προςθλωμζνοσ και να εργαςτεί απερίςπαςτοσ. Είναι ανίκανοσ να μείνει ιςυχοσ. Διαβάηει
πολλά βιβλία αλλά τελειϊνει λίγα. Ψο μυαλό του «ηαπάρει»1 (ι ςερφάρει;) διαρκϊσ από το ζνα
πράγμα ςτο άλλο.
Ψζλοσ, ενϊ οριςμζνοι ανθςυχοφν για τθν ψυχολογικι υγεία μασ, άλλοι ανθςυχοφν για τθν
πολιτικι υγεία μασ. Αν ο πολίτθσ ζχει όλο και λιγότερο χρόνο για να ςκεφτεί και να επιλζξει
ανάμεςα ςτισ πλθροφορίεσ που λαμβάνει, οι πικανότθτεσ να επθρεαςτεί από τον καλφτερο
δθμαγωγό είναι πολφ μεγαλφτερεσ.

1 Πε τθν τθλεοπτικι ζννοια του όρου, δθλαδι ότι δεν μπορεί ν’ αςχολθκεί με κάτι επί μακρόν, ότι χάνει γριγορα

το ενδιαφζρον του, ότι ανθςυχεί μιπωσ παρά κάτω υπάρχει κάτι που κα το χάςει…
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Τπϊρχουν λύςεισ;
Είναι, άραγε, δυνατόν να καταπολεμθκεί ο χείμαρροσ πλθροφόρθςθσ; Αςφαλϊσ ναι. Τμωσ, θ
λφςθ δεν είναι τόςο απλι όςο φαίνεται -και, για ζναν δθμοςιογράφο αποτελεί πραγματικά
μεγάλο δίλθμμα.
Υροφανϊσ, κανείσ δεν ςκζφτεται να ηθτιςει από τουσ διανομείσ να παράγουν λιγότερα δελτία
ι ειδιςεισ ι να ςταματιςουν να δθμιουργοφν ιςτοςελίδεσ ςτον Υαγκόςμιο Λςτό… Τμωσ, θ
δθμιουργία ενόσ τριακοςιοςτοφ ι τετρακοςιοςτοφ δικτυακοφ τόπου που προςφζρει δεκάδεσ
ειδιςεισ οι οποίεσ ανανεϊνονται ϊρα με τθν ϊρα, μάλλον δεν είναι θ λφςθ. Τςοι «ςκοπεφουν
να δθμιουργιςουν δικτυακοφσ τόπουσ με πολλζσ χιλιάδεσ ςελίδεσ, κα ζπρεπε να το ςκεφτοφν
διπλά. Περιςςότερο αναγκαία είναι θ δθμιουργία ενόσ πρακτορείου ειδιςεων ςτο Δίκτυο, το
οποίο κα δίνει ςτον καταναλωτι αυτό που είναι χρθςιμότερο γι’ αυτόν1», ςυνεχίηει ο Χτιβ
Άουτινγκ (Outing 1997).
«Πιςτεφω ότι θ “αποκλειςτικι είδθςθ” του μζλλοντοσ κα είναι θ καλφτερθ ερμθνεία, θ
καλφτερθ ανάλυςθ, θ εξιγθςθ γιατί χρειάηεται να μάκετε τθν τάδε είδθςθ 2», διλωνε από το
1995 ζνασ βετεράνοσ τθσ αμερικανικισ δθμοςιογραφίασ, ο Ρτάνιελ Χορ, παρατθρϊντασ τθν
εμφάνιςθ των δρόμων τθσ πλθροφορικισ.
Σριςμζνοι βλζπουν ωσ λφςθ τα «ζξυπνα μζςα», το λογιςμικό που μπορεί να επιλζγει,
αναηθτϊντασ ςτα τζςςερα ςθμεία του Δικτφου μόνο τα άρκρα που αφοροφν κζματα που ζχετε
ορίςει εκ των προτζρων. Για παράδειγμα, όποιοσ ενδιαφζρεται για τθν προβολι τθσ Ελλάδασ
ςτα μζςα ενθμζρωςθσ του εξωτερικοφ, το λογιςμικό μπορεί να του ςτζλνει κάκε πρωί με το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο -ι να καταχωρεί ςε μια προςωπικι ιςτοςελίδα- όλα τα άρκρα που
μπόρεςε να βρει για το κζμα.
Ψο πρόβλθμα είναι ότι κα λαμβάνει περιςςότερα άρκρα από όςα κα ζχει το χρόνο να
διαβάςει! Κα φτάνουν χωρίσ καμία ςειρά προτεραιότθτασ και κα δθμιουργοφν νζο πρόβλθμα:

1 Χφμφωνα με τον Χενκ (Shenk 1997: 206), το ςυμπζραςμα είναι το ίδιο: «Για να κατανοιςουμε πραγματικά ζνα
κζμα, δεν χρειαηόμαςτε τακτικι ενθμζρωςθ, αλλά μια προςεγμζνθ και μελετθμζνθ ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ».
2 Αναφορά ςτο (Fulton 1996: 157)
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τθν άγνοια. «Φανταςτείτε ότι ζχετε ζναν αρχιυπθρζτθ ςτον οποίο ζχετε δϊςει πολφ αυςτθρζσ
οδθγίεσ: να απορρίπτει όλεσ τισ προςκλιςεισ και να διϊχνει όλουσ τουσ επιςκζπτεσ των οποίων
το όνομα δεν υπάρχει ςτον κατάλογο. Κα ζχετε πετφχει το ςτόχο ςασ. Όμωσ, το τίμθμα που κα
πλθρϊςετε κα είναι ότι δεν κα κάνετε ποτζ πια καινοφριεσ γνωριμίεσ», γράφει ο Χενκ (Shenk
1997: 125)
Ψο τίμθμα που κα πλθρϊςει κανείσ κα μποροφςε να είναι επίςθσ ότι κα αγνοιςει εντελϊσ τθν
πλθροφορία που δεν κεωρείται αξιόλογθ. Αυτό που θ εφθμερίδα «Le Monde» ονομάηει «μθ
αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ»1.
«Εν αναμονι μιασ μυκικισ τεχνολογίασ που κα διακζτει ανϊτερθ ευφυΐα, γίνετε εςείσ οι ίδιοι
το φίλτρο», επιμζνει ο Χενκ (Shenk 1997). «Περιορίςτε το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςασ,
αντιςτακείτε ςτθ διαφιμιςθ, ςβιςτε τθν τθλεόραςθ που και που. ε τελικι ανάλυςθ, μόνο
εςείσ κα μπορζςετε να διακρίνετε αυτό που αποτελεί για ςασ ουςιαςτικι και όχι επιφανειακι
πλθροφόρθςθ. Και, κα πρζπει να μάκουμε να καταπολεμάμε το φόβο μιπωσ χάςουμε κάτι
ςθμαντικό: το Μντερνετ δεν κα ςταματιςει να λειτουργεί, αν απομακρυνκοφμε για λίγο από
αυτό -ακόμθ κι αν αποφαςίςουμε να “νθςτζψουμε” μερικζσ μζρεσ», καταλιγει. Πια ςυμβουλι
που είναι ςθμαντικι για τον απλό πολίτθ, αλλά δεν είναι προφανισ για ζναν δθμοςιογράφο
που κεωρεί ηιτθμα τιμισ να διαβάηει όςο το δυνατόν περιςςότερα πράγματα για όλα τα
κζματα που κρίνει ότι είναι ςθμαντικά…
Δθμοςιογράφοι ι μθ, όλοι οι χριςτεσ του Μντερνετ αντιμετωπίηουν το ίδιο πρόβλθμα 2. Τμωσ,
τουλάχιςτον ο δθμοςιογράφοσ ζχει τθν ικανότθτα -και το ρόλο- να βοθκάει τουσ άλλουσ να
βρουν το δρόμο τουσ ς’ αυτό το λαβφρινκο, να δίνει κάποιο νόθμα ς’ αυτιν τθν ταραγμζνθ
κάλαςςα, να επεξεργάηεται τθν πλθροφόρθςθ προσ όφελοσ αυτϊν που είναι ζτοιμοι να
πνιγοφν.
Κα ιταν χριςιμο, να μάκουν οι δθμοςιογράφοι να κάνουν πιο ςχολαςτικζσ αναηθτιςεισ και
όχι αυτζσ που παραπζμπουν ςε δεκάδεσ χιλιάδεσ διευκφνςεισ. Ρα διαβάηουν ςε ςχζςθ μ’ αυτά

1 www.lemonde.fr
2 Ακόμθ και επιςτιμονεσ, το Δεκζμβριο του 1996, διατφπωναν το παράπονο, ςτο ζγκυρο περιοδικό τθσ εποχισ
Science, ότι ζχαναν χρόνο κακϊσ ζπρεπε να ελζγξουν οι ίδιοι πάρα πολλά άχρθςτα πράγματα!
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που μποροφν να τουσ μάκουν κάτι και όχι για να βρουν το δικτυακό τόπο ςτον Υαγκόςμιο Λςτό
ο οποίοσ κα προθγείται ενόσ άλλου ςτθν ταχφτθτα πλθροφόρθςθσ κατά τρία λεπτά. Υολλζσ
φορζσ ξεχνάμε ότι πλθροφορία είναι πολφτιμο είδοσ, το οποίο δεν καταναλϊνεται όπωσ τα
πατατάκια!
V.2.1.2. Θ αξιοπιςτία των πθγϊν
Χτισ 17 Λουλίου 1996, θ πτιςθ TWA 800 ςυνετρίβθ ςτον Ατλαντικό, ςτα ανοιχτά του Οονγκ
Άιλαντ, παραςφροντασ ςτο κάνατο τουσ 230 επιβάτεσ και μζλθ του πλθρϊματοσ. Θ τραγωδία
ςυγκλόνιςε τισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ και ζδωςε αφορμι για πλικοσ από υποκζςεισ ςχετικά με
τα αίτια του δυςτυχιματοσ, υποκζςεισ που αναμεταδόκθκαν αφειδϊσ ςτο Μντερνετ.
Ψζςςερισ μινεσ αργότερα, ο ςυνταξιοφχοσ δθμοςιογράφοσ Υιζρ Χάλιντηερ, ζνασ αςτζρασ με 20
χρόνια τθλεοπτικι δθμοςιογραφία, κυρίωσ ωσ ανταποκριτισ ςτθν Ευρϊπθ του δικτφου ABC,
υποςτιριξε ότι είχε εξαςφαλίςει μια «αποκλειςτικότθτα». Χτθ διάρκεια ςυνζντευξθσ τφπου
που ζδωςε ενϊπιον διευκυντϊν αεροπορικϊν εταιριϊν, ανακοίνωςε ότι είχε λάβει «από
άτομο που ςυνδεόταν με τθν κυβζρνθςθ» ζνα άκρωσ απόρρθτο (top-secret) ζγγραφο, το οποίο
αποκάλυπτε ότι το αεροςκάφοσ τθσ TWA είχε καταρριφκεί κατά λάκοσ από πφραυλο του
αμερικανικοφ ναυτικοφ.
Θ είδθςθ είχε ηουμί. Πόνο που χρειάςτθκε μιςι μζρα ςε εκατοντάδεσ χριςτεσ του Μντερνετ για
να αποκαλφψουν το δικτυακό τόπο ςτον Υαγκόςμιο Λςτό ενόσ λάτρθ των κεωριϊν
ςυνωμοςίασ, ςτον οποίο αυτό το «ζγγραφο» βριςκόταν εδϊ και μινεσ.
Πια νζα ζκφραςθ είχε γεννθκεί: το «ςφνδρομο Χάλιντηερ», το οποίο χαρακτθρίηεται από τθν
περίεργθ τάςθ να πιςτεφουμε οτιδιποτε βρίςκουμε ςτο Μντερνετ.
Ο μύθοσ τησ μη αξιοπιςτύασ
Υεριςτατικά όπωσ αυτό οδιγθςαν οριςμζνουσ ςχολιαςτζσ ςτθν αντίκετθ υπερβολι: το
Μντερνετ δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ αξιόπιςτο, δεν ζχουμε κανζνα τρόπο να μάκουμε ποιοσ
γράφει, ζνασ ςοβαρόσ δθμοςιογράφοσ δεν μπορεί να το χρθςιμοποιιςει ωσ πθγι.
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Υρόκειται για λίγο βιαςτικό ςυμπζραςμα. Αν, ςε μια κοινωνικι ςυνάντθςθ, ο δθμοςιογράφοσ
κρυφακοφει όλεσ τισ ςυνομιλίεσ των διαδρόμων, κα πάει, άραγε, τθν επομζνθ να μεταφζρει
ςτθν εφθμερίδα του όςα ζχει ακοφςει, χωρίσ να κάνει τθν παραμικρι επαλικευςθ; Αν, ενϊ
περπατά ςτο δρόμο, βρει μια φωτοτυπθμζνθ ςελίδα με πλθροφορίεσ, ςτθν οποία
κατθγορείται κάποιοσ πολφ γνωςτόσ επιχειρθματίασ για κατάχρθςθ χρθμάτων, κα μεταφζρει,
άραγε, το κείμενο ςτο ςπίτι και κα το πάρει τοισ μετρθτοίσ; Αςφαλϊσ όχι. Ψότε, γιατί κα
ζπρεπε να αντιδράςει διαφορετικά ςτο Μντερνετ;
Αντίςτροφα, ασ υποκζςουμε ότι γράφει ζνα άρκρο για τθν κατάςταςθ ςτθν Ψςιάπασ, και ςτθ
διάρκεια των αναηθτιςεϊν του ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «Monde diplomatique» ανακαλφπτει ζνα
άρκρο που ζχει γραφτεί πριν από τρία χρόνια, το οποίο δίνει ακριβϊσ τισ πλθροφορίεσ που
ζλλειπαν. Κα χάςει, άραγε, ςτθ ςυνζχεια δφο ϊρεσ για να βρει ςτθ βιβλιοκικθ τθν ζντυπθ
ζκδοςθ του ςυγκεκριμζνου τεφχουσ τθσ «Monde diplomatique» -αφοφ το Μντερνετ δεν «είναι
αξιόπιςτο»;
Χε τελικι ανάλυςθ, δεν πρόκειται για κάτι δφςκολο: οι βαςικοί κανόνεσ του δθμοςιογραφικοφ
ζργου πρζπει να εφαρμόηονται τόςο ςτο Μντερνετ όςο και ςτον υπόλοιπο πλανιτθ.
Επαλικευςθ των πθγϊν, ακρίβεια τθσ ζρευνασ, εντιμότθτα ςτθ διαδικαςία, ςκεπτικιςμόσ. Θ
καλφτερθ τεχνολογία του κόςμου δεν ζχει προβάλλει ακόμθ οφτε ζνα λόγο για να
αμφιςβθτθκοφν αυτζσ οι αρχζσ.
Η όρα και το ςιτϊρι
Υροφανϊσ, θ βεβαιότθτα δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Ακόμθ και ςε μια ςυνζντευξθ, ζνασ
ιδιαίτερα ςυμπακθτικόσ, καλλιεργθμζνοσ και ςυγκροτθμζνοσ άνκρωποσ μπορεί να είναι ζνασ
επικίνδυνοσ απατεϊνασ. Πε τον ίδιο τρόπο, ζνασ δικτυακόσ τόποσ ςτον Υαγκόςμιο Λςτό με
επαγγελματικι εμφάνιςθ, πλοφςιοσ ςε πλθροφορίεσ και υπερςυνδζςεισ, μπορεί να είναι το
ζργο ενόσ ψεφτθ ι ενόσ τρελοφ.
Ξαι, είναι ακόμθ πιο δφςκολο να το αντιλθφκεί αφοφ, ςτο Μντερνετ, θ δθμιουργία ενόσ
δικτυακοφ τόπου με επαγγελματικι εμφάνιςθ, πλοφςιου ςε πλθροφορίεσ και υπερςυνδζςεισ
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μπορεί να γίνει από τον πρϊτο τυχόντα: δεν χρειάηεται καμία εκπαίδευςθ ςτθν πλθροφορικι,
απαιτεί λίγο χρόνο και δεν κοςτίηει ςχεδόν τίποτα.
Ωςτόςο, υπάρχουν ςτρατθγικζσ που μασ επιτρζπουν να ζχουμε λίγο μεγαλφτερθ αςφάλεια. Ψο
πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνει κανείσ είναι να βρει ποιοσ ζχει φτιάξει το δικτυακό τόπο.
Αν το πρϊτο μζροσ τθσ διεφκυνςθσ τελειϊνει με το gouv.fr, είναι ςαφζσ: βρίςκεται ςε ζνα από
τα πολλά τμιματα του δικτυακοφ τόπου τθσ γαλλικισ κυβζρνθςθσ (gouv.) (για παράδειγμα,
www.culture.gouv.fr για το υπουργείο Υολιτιςμοφ, ι www.travail.gouv.fr για το υπουργείο
Απαςχόλθςθσ).
Ασ προςζξουμε, όμωσ, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόςο εφκολα: μια διεφκυνςθ του τφπου
http://www.ulb.ac.be/κάτι.html ςθμαίνει βζβαια ότι είμαςτε μζςα ςτο δικτυακό τόπο του
Ελεφκερου Υανεπιςτιμιου των Βρυξελλϊν, αλλά θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα είναι, άραγε, ζργο
κακθγθτι, φοιτθτι ι εργαηόμενου;
Τταν παρουςιάηεται ζνα τζτοιο πρόβλθμα, κα πρζπει να εξετάηουμε πιο προςεκτικά τθν
αρχικι ςελίδα. Κα πρζπει να βροφμε κάπου μια υπερςφνδεςθ που κα οδθγεί ςε
υποπαράρτθμα με τίτλο «Υοιοι είμαςτε» ι «Χχετικά μ’ αυτό το δικτυακό τόπο». Τλοι οι
τεχνικοί κεντρικϊν υπολογιςτϊν προτρζπονται επιτακτικά να διακζτουν μια μικρι κζςθ ςτο
δικτυακό τόπο τουσ για τθν προςωπικι ταυτότθτά τουσ. Αν δεν το ζχουν κάνει, αυτό δεν είναι
απαραίτθτα κακό ςθμάδι (ο τεχνικόσ μπορεί να είναι τεμπζλθσ), αλλά μασ υποχρεϊνει να
είμαςτε διπλά προςεκτικοί.
Αν μια ματιά ςτθν αρχικι ςελίδα δεν αρκεί, κα πρζπει να επιςκεφτοφμε τον υπόλοιπο
δικτυακό τόπο. Είναι κάτι ιδιαίτερα ςθμαντικό, αν πρόκειται για προςωπικό δικτυακό τόπο:
μποροφμε να μάκουμε πολλά για τθν προςωπικότθτα του δθμιουργοφ. Για παράδειγμα, μια
κεωρία για τθν εξζλιξθ του ςφμπαντοσ θ οποία μοιάηει ιδιαίτερα πλοφςια και βρίςκεται ςτο
μζςο ενόσ δικτυακοφ τόπου που είναι αφιερωμζνο ςτουσ ιπτάμενουσ δίςκουσ, ζχει ελάχιςτθ
αξιοπιςτία.
Θ εξερεφνθςθ του δικτυακοφ τόπου μπορεί να γίνει ςε δφο κατευκφνςεισ: είτε οδθγοφμαςτε
ςτθν αρχικι ςελίδα και τότε μποροφμε να «κατεβοφμε» ςτα ενδότερα του δικτυακοφ τόπου,
[249]

είτε καταλιγουμε ςε μια εςωτερικι ςελίδα του δικτυακοφ τόπου και τότε επιλζγουμε να
«ανεβοφμε» ςτθν αρχικι ςελίδα. (Ψο «κατζβαςμα» και το «ανζβαςμα» ζχει ςχζςθ με τθ δομι
ενόσ δικτυακοφ τόπου ο οποίοσ ζχει μορφι δζντρου, με τθν αρχικι ςελίδα ςτθν κορυφι).
Χυχνά, μια εςωτερικι ςελίδα περιλαμβάνει, ςτο πάνω ι το κάτω μζροσ, ζνα ςφνδεςμο για να
επιςτρζψουμε ςτθν αρχικι ςελίδα. Αν αυτόσ δεν υπάρχει, αρκεί να χρθςιμοποιιςουμε τθ
δενδροειδι διάταξθ που ζχει θ διεφκυνςθ: μια περίπλοκθ διεφκυνςθ, που είναι διάςπαρτθ
από

πλάγιεσ

παράλλθλεσ

διαςτολζσ,

όπωσ

θ

http://www.monde-

diplomatique.fr/1998/08/HALIMI/10830.html δθλϊνει ότι βριςκόμαςτε ςτα ενδότερα ενόσ
δικτυακοφ τόπου. Ανεβαίνοντασ δφο «πατϊματα» (πρζπει να ακολουκιςουμε τισ πλάγιεσ
παράλλθλεσ διαςτολζσ αρχίηοντασ από δεξιά), ςυναντάμε το μενοφ του Αυγοφςτου (8 οσ μινασ)
του 1998. Χ’ ζνα πάτωμα πιο πάνω, είμαςτε ςτο μενοφ του ζτουσ 1998. Χε ακόμθ ζνα πάτωμα,
φτάνουμε ςτθν αρχικι ςελίδα: http://www.monde-diplomatique.fr/. Πποροφμε ζτςι να
διαπιςτϊςουμε ότι είμαςτε πράγματι ςτο δικτυακό τόπο τθσ Monde diplomatique και θ
πλθροφορία ζχει πολλζσ πικανότθτεσ να είναι αξιόπιςτθ εδϊ -αν και είναι χρωματιςμζνθ από
τθν ιδεολογικι κατεφκυνςθ που ζχει το δθμοςίευμα.
Πια άλλθ ζνδειξθ που κα πρζπει να αναηθτάμε είναι θ θμερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ
τθσ ιςτοςελίδασ. Ψα πράγματα εξελίςςονται γριγορα ςτο Μντερνετ και οι δικτυακοί τόποι που
είναι εγκαταλελειμμζνοι αφκονοφν. Δεν είναι ςπάνιο να ςυναντιςουμε ζνα δικτυακό τόπο
που είναι αφιερωμζνοσ ςτον κινθματογράφο, του οποίου θ τελευταία κριτικι αναφζρεται ςτθν
ταινία «Σιτανικόσ»1. Ππορεί να πρόκειται για προςωπικό δικτυακό τόπο τον οποίο ζχει
εγκαταλείψει ο δθμιουργόσ του λόγω ζλλειψθσ χρόνου, ι για κεςμικό δικτυακό τόπο του
οποίου ο χρθματοδότθσ ζχει κλείςει τθ ςτρόφιγγα χρθματοδότθςθσ.
Τμωσ, αν είναι εφκολο να εντοπίςουμε τθν θμερομθνία ζκδοςθσ ενόσ βιβλίου ςτθν ειςαγωγικι
ςελίδα, ςτον κυβερνοχϊρο δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο: θ επιλογι να βάλει κανείσ ι να μθν
βάλει ςτθ ςελίδα του μια μικρι φράςθ του τφπου «Ψελευταία τροποποίθςθ: 1 θ Λανουαρίου»
είναι ςτθν πλιρθ ευχζρεια του δθμιουργοφ. Ωςτόςο, ζνασ ενθμερωτικόσ δικτυακόσ τόποσ για

1 Ψαινία γυριςμζνθ το 1997.
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τον οποίο γνωρίηουμε ότι ζχει ενθμερωκεί μια μζρα πριν, χριηει μεγαλφτερθσ προςοχισ από
ζναν άλλο που μοιάηει «εν υπνϊςει» εδϊ και μινεσ.
Ακόμθ κι όταν όλα αυτά επαλθκευτοφν, είναι, άραγε, πικανό ζνασ πλθροφοριακόσ πειρατισ
(χάκερ) να ζχει νοκεφςει το κείμενο που είμαςτε ζτοιμοι να διαβάςουμε; Κεωρθτικά ναι. Χε
τελικι ανάλυςθ, ζνασ από αυτοφσ κατάφερε να διειςδφςει ακόμθ και ςτθν αρχικι ςελίδα του
δικτυακοφ τόπου των «New York Times», το 1998. Υρζπει ωςτόςο να ςθμειϊςουμε ότι δεν
προχϊρθςε πζρα από τθν αρχικι ςελίδα: ικελε να τον προςζξουν και τα κατάφερε. Σι
πειρατζσ ζχουν πολφ πιο ςυναρπαςτικά -και εντυπωςιακά- πράγματα να κάνουν από το να
αλλοιϊνουν το εξειδικευμζνο άρκρο ενόσ πανεπιςτθμιακοφ ερευνθτι, ι το κείμενο που ζχει
γραφτεί πριν από τρία χρόνια από ζναν δθμοςιογράφο. Τμωσ, κεωρθτικά είναι πικανό και γι’
αυτό, αν θ αναφορά που επικυμοφμε να χρθςιμοποιιςουμε είναι ζςτω και ελάχιςτα
αμφιλεγόμενθ, μια επαλικευςθ από τον ςυγγραφζα δεν είναι ιδιαίτερα δφςκολθ.
Αν και, ακόμθ και αυτό εμπίπτει ςτισ βαςικζσ τεχνικζσ τθσ δθμοςιογραφίασ και όχι του
Μντερνετ… να χωρίηει δθλαδι τθν ιρα από το ςιτάρι.
V.2.1.3. Ο δρόμοσ τθσ υπερβολισ
Ζλλειψθ μζτρου βριςκόμαςτε μπροςτά ςε απίκανεσ προβλζψεισ και υπερβολζσ: όταν ακοφμε
να μιλοφν για το Μντερνετ, όλα αυτά αφκονοφν. Ψο Διαδίκτυο βρίςκεται ςυχνά ςτο επίκεντρο
μιασ ςυηιτθςθσ που κυριαρχείται από νεανικό ενκουςιαςμό, ίςωσ επειδι είναι κάτι νζο
ακόμθ. Ξαι ο δθμοςιογράφοσ που επιβιβάηεται ςτον κυβερνοχϊρο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοσ:
είναι πολφ πιο πικανό να πζςει ςτθν παγίδα ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ των οποίων
εξυμνοφνται τα προτεριματα (για να διευκολυνκοφν οι αναηθτιςεισ, θ πλοιγθςθ, οι
ςυηθτιςεισ, κ.λ.π.), ι να δεχκεί με κλειςτά μάτια μια διαβεβαίωςθ που μοιάηει να προζρχεται
από ςοβαρι πθγι (τον αρικμό των χρθςτϊν του Μντερνετ, για παράδειγμα).
2.1.3.1. Η περύπτωςη τησ «προώθηςησ»
Ψο push (προϊκθςθ), ι τεχνολογία τθσ προϊκθςθσ είναι το πιο ενδεικτικό παράδειγμα του
δρόμου τθσ υπερβολισ. Αφοφ εκκειάςτθκε ςτθ διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων του 1996
και παρουςιάςτθκε ωσ το μζλλον του Δικτφου, γνϊριςε τθν πλιρθ παρακμι λιγότερο από ζνα
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χρόνο αργότερα και κατά κάποιο τρόπο δεν γινόταν πια λόγοσ γι’ αυτό -παρά μόνο ωσ
δευτερεφον προϊόν, ιςοδφναμο με πολλά άλλα- δφο χρόνια μετά.
Ψο «Wired», το περιοδικό που κεωρείται προάγγελοσ αυτοφ που είναι -ι κα ζπρεπε να είναι- θ
«κυβερνοκουλτοφρα», ζκρουςε πρϊτο τον κϊδωνα του κινδφνου: ο Υαγκόςμιοσ Λςτόσ δεν κα
είναι ποτζ πια ο ίδιοσ, ο υπολογιςτισ δεν κα είναι ποτζ πια ο ίδιοσ, θ ηωι δεν κα είναι ποτζ
πια θ ίδια! Θ θλεκτρονικι ατηζντα μασ, το ταμπλό του αυτοκινιτου μασ, οι διαφθμιςτικζσ
πινακίδεσ, ακόμθ και οι τοίχοι του γραφείου μασ, όλα κα γίνουν μια μζρα το κζατρο μιασ
γιγαντιαίασ και πανταχοφ παροφςασ μιντιακισ τεχνολογίασ τθσ προϊκθςθσ (push), θ οποία κα
μπορεί να αναηθτά για ςασ οτιδιποτε κζλετε, οποτεδιποτε και οπουδιποτε.(Kelly and Wolf
1997).
Υιο ςυγκεκριμζνα, τι είναι θ τεχνολογία τθσ προϊκθςθσ; Είναι μια ζννοια-ομπρζλα που
περιλαμβάνει όλα τα πράγματα -πλθροφοριακό λογιςμικό ι υλικό- τα οποία κεωρθτικά κα
μποροφςαν να «προωκιςουν» τθν πλθροφόρθςθ ςε μασ, ςε αντίκεςθ με το ςθμερινό Μντερνετ,
όπου πρζπει εμείσ οι ίδιοι να αναηθτιςουμε αυτιν τθν πλθροφόρθςθ (για παράδειγμα,
επιςκεπτόμενοι τουσ αγαπθμζνουσ μασ δικτυακοφσ τόπουσ ςτον Υαγκόςμιο Λςτό).
Ψο PointCast υπιρξε το πιο γνωςτό. Οανςαρίςτθκε ςτισ 16 Φεβρουαρίου του 1996 και τρία
χρόνια αργότερα, οι εκατομμυριοφχοι εφευρζτεσ του είχαν χρεωκοπιςει. Θ ιδζα ιταν απλι.
Πόλισ το λογιςμικό εγκαταςτακεί ςτον υπολογιςτι, ςυνδζεται αυτόματα με το Δίκτυο, ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα, και αναηθτά ςε δεκάδεσ δικτυακοφσ τόπουσ -μεταξφ των οποίων
διάφορα μζςα ενθμζρωςθσ, με τα οποία ο καταςκευαςτισ ζχει υπογράψει ςυμφωνία- τισ
τελευταίεσ ειδιςεισ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια διαδζχονται θ μία τθν άλλθ ςτθν οκόνθ, ςτθ κζςθ
του εξοικονομθτι ενζργειασ τθσ οκόνθσ1 (αυτό που τίκεται ςε λειτουργία ςτθν οκόνθ μασ μετά
από λίγα λεπτά αδράνειασ). Πποροφμε επίςθσ να του ηθτιςουμε να αναηθτιςει ειδιςεισ μόνο
ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ: ακλθτιςμόσ, τουριςμόσ, κατανάλωςθ, κ.λ.π.
Από πρϊτθ ματιά, όλα αυτά μοιάηουν πολφ δελεαςτικά. Πόνο που θ τεχνολογία τθσ
προϊκθςθσ, αντί να κακιερωκεί, γριγορα πετάχτθκε ςτο καλάκι των αχριςτων. Επικρίκθκε,

1 Screen saver
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για παράδειγμα, για τθν πανταχοφ παρουςία τθσ: «θ τεχνολογία τθσ προϊκθςθσ
υπερφορτϊνει το μθχάνθμά μασ με άλλα πράγματα, με άλλα μθνφματα», αναφζρει ο Ρτομινίκ
Υολ Ρορκ (Paul North 1997) και αποςπά διαρκϊσ τθν προςοχι μασ.
Ψο Χεπτζμβριο του 1997, το «Editor and Publisher» (Χεπτζμβριοσ 1998) κατζλθγε ςτο
ςυμπζραςμα ότι «πολλοί διανομείσ που προςκζτουν τθν τεχνολογία τθσ προϊκθςθσ ςτουσ
δικτυακοφσ τόπουσ τουσ ςτον Παγκόςμιο Λςτό προςφζρουν πάρα πολλζσ πλθροφορίεσ και
αφινουν ςτουσ χριςτεσ πολφ μικρό περικϊριο ελζγχου ςτο περιεχόμενο *…+ Σο αποτζλεςμα
είναι ότι ο χριςτθσ-πρότυπο ςφντομα ακυρϊνει τθ ςυνδρομι του».
Ξι όμωσ, λιγότερο από ζνα χρόνο πριν, ςχεδόν κανείσ δεν είχε διανοθκεί να αμφιςβθτιςει τα
εγκϊμια του «Wired». Για ζνα δθμοςιογράφο που κα είχε «επιβιβαςτεί» για πρϊτθ φορά ςτο
Μντερνετ ςτισ αρχζσ του 1997, το πράγμα κα ζμοιαηε να είχε κρικεί: θ τεχνολογία τθσ
προϊκθςθσ προοριηόταν για ζνα λαμπρό μζλλον.
Φυςικά θ τεχνολογία ποτζ δεν πεκαίνει. Είναι οι χριςεισ τθσ που αλλάηουν. Χιμερα τα RSS
feeds ζχουν βρει τθ χρυςι τομι ανάμεςα ςτθν τεχνολογία του push και τθσ ανεφρεςθσ
πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο. Τμωσ είναι ο χριςτθσ που επιλζγει ποιεσ ιςτοςελίδεσ κα
«μαρκάρει» για να βλζπει τισ ανανεϊςεισ τουσ. Ψο λογιςμικό επίςθσ είναι πολφ πιο «ελαφρφ»
και δεν κακυςτερεί τον υπολογιςτι. Ψζλοσ, κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι εν τω μεταξφ τα
δίκτυα ζχουν γίνει ευρυηωνικά και υποςτθρίηουν πολφ μεγαλφτερο όγκο μεταφοράσ
δεδομζνων.
Η περύπτωςη των αριθμών
Θ δθμογραφία του Μντερνετ είναι ςε μια παρόμοια κατάςταςθ: διαβάηουμε ςυνεχϊσ δεξιά κι
αριςτερά εκτιμιςεισ για τον αρικμό των χρθςτϊν του Μντερνετ, οι οποίεσ αλλθλοαναιροφνται.
Αν και θ κατάςταςθ ζχει βελτιωκεί ςε ςχζςθ με τθν περίοδο 1994-1997 όταν οι εκτιμιςεισ
κυμαίνονταν από 3 ωσ 60 εκατομμφρια!-, υπάρχει ακόμθ μεγάλθ δυςκολία να ςυμφωνιςουμε
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ςτο τι πρζπει να υπολογιςτεί. Σ αρικμόσ των υπολογιςτϊν με ςφνδεςθ ςτο Μντερνετ; Σ αρικμόσ
των χρθςτϊν ανά υπολογιςτι; Σ αρικμόσ των διευκφνςεων του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου1;
Χ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, κα ζπρεπε αυτονόθτα μια διλωςθ του τφπου «το 2000 κα υπάρχουν
ζνα διςεκατομμφριο χριςτεσ του Μντερνετ» να γίνεται δεκτι με ςκεπτικιςμό… Ξι όμωσ, δεν
ςυνζβθ κάτι τζτοιο.
Θ υπερβολικι αυτι εκτίμθςθ, που προβλικθκε το 19932, επαναλιφκθκε ςτισ αρχζσ του 1995
από τον Ρίκολασ Ρεγκροπόντε, τότε διευκυντι του «Εργαςτθρίου Πζςων Ενθμζρωςθσ» ςτο
Λνςτιτοφτο Ψεχνολογίασ τθσ Παςαχουςζτθσ (το διάςθμο ΠΛΨ), γκουροφ τθσ πρϊτθσ περιόδου
του Δικτφου και ςυνιδρυτι του περιοδικοφ «Wired». Πε τζτοια ζγκυρθ υποςτιριξθ, το
διςεκατομμφριο ζφταςε μζχρι το ςθμείο να βρίςκεται ςε εγχειρίδια για αρχάριουσ ςτο Δίκτυο.
Ψον Απρίλιο του 1996, εξακολουκοφςε να υποςτθρίηεται από τον Ρεγκροπόντε, ο οποίοσ
διευκρίνιηε ότι επρόκειτο για ςυντθρθτικι εκτίμθςθ(Negroponte 1996)! Ψο Φεβρουάριο του
1997, μποροφςε ακόμθ κανείσ να το ακοφςει από το ςτόμα του Γάλλου Ξριςτιάν Συιτεμά,
ςυγγραφζα του «Ξαι ο Κεόσ δθμιοφργθςε το Μντερνετ», ζνα ζργο περιςςότερο και από
αιςιόδοξο (Huitema 1995).
Για να αντιλθφκοφμε το παράλογο αυτισ τθσ «πρόβλεψθσ», κα αρκοφςε ωςτόςο να
ςτραφοφμε ςτισ μελζτεσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ψθλεπικοινωνιϊν: το 1994, για παράδειγμα, θ
Ζνωςθ υπενκφμιηε ότι θ μιςι ανκρωπότθτα δεν είχε ακόμθ χρθςιμοποιιςει οφτε μία φορά ζνα
τθλζφωνο3!

1 «Ξάκε μελζτθ μετράει διαφορετικά ςτοιχεία και δεν υπάρχουν οφτε δφο που να ςυγκρίνουν το ίδιο πράγμα»,
κατιγγειλε το 1996 μια αμερικανικι εταιρία, το New Networks Institute (NNI).
2 Θ ταυτότθτα του πρϊτου που παρουςίαςε αυτιν τθν εκτίμθςθ είναι άγνωςτθ. Σριςμζνοι αναφζρουν τον ίδιο
τον Ππιλ Γκζιτσ. Πποροφμε να διαπιςτϊςουμε ότι, από το 1994, θ εκτίμθςθ είχε ιδθ διαδοκεί δεξιά κι αριςτερά.
Ψθν ξαναβρίςκουμε, για παράδειγμα, ς’ ζνα ελάχιςτα γνωςτό καναδικό ζργο που προοριηόταν για επιχειρθματίεσ,
το The Online World (με τον αποκαλυπτικό υπότιτλο «Υϊσ να επωφελθκείτε από το δρόμο τθσ πλθροφόρθςθσ»).
Χ’ ζνα άλλο ζργο που προοριηόταν για επιχειρθματίεσ, το 1995, το Understanding Internet, ο αμερικανόσ Πάικλ
Χτρζιντηλοβ προζβαλε και αυτόσ αυτόν τον αρικμό ςτθν ειςαγωγι
(http://www.strangelove.com/publish/paradigm/intro.html) και κατζλθγε ςτο επιβεβλθμζνο ςυμπζραςμα: οι
επιχειρθματίεσ δεν ζχουν άλλθ επιλογι από το να ανζβουν ςτο τρζνο. Υροφανϊσ, για όποιον ικελε να πείςει
τουσ επιχειρθματίεσ να επενδφςουν ςτο Δίκτυο το 1994-1995, θ «πρόβλεψθ» για ζνα διςεκατομμφριο χριςτεσ
του Μντερνετ αποτελοφςε ιδιαίτερα εντυπωςιακό επιχείρθμα.
3 Ξαι, το 1998, θ φπαρξθ «παγκόςμιασ πρόςβαςθσ ςε τθλεφωνικι υπθρεςία» ςιμαινε, ςτθ Βραηιλία, ότι υπάρχει
«ζνα τθλζφωνο ςε απόςταςθ μικρότερθ των πζντε χιλιομζτρων», ςτθ Ρότια Αφρικι, «ζνα τθλζφωνο ςε απόςταςθ
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Τμωσ, πολλοί δθμοςιογράφοι ζμοιαηαν να κεωροφν λιγότερο παρακινδυνευμζνο να
μεταφζρουν τα λόγια των «ειδικϊν». Χε τελικι ανάλυςθ, το είχε πει ο Ρεγκροπόντε…
Τπωσ ακριβϊσ θ τεχνολογία τθσ προϊκθςθσ, το κζμα τθσ δθμογραφίασ του Μντερνετ προκαλεί
ςιμερα λιγότερα πάκθ. Τμωσ, αποτελεί μια υπενκφμιςθ τθσ ανθςυχθτικισ ευκολίασ με τθν
οποία μπορεί να εξαπατθκεί ζνασ δθμοςιογράφοσ. Ξυρίωσ, όταν ξεχνάει ότι δεν είναι ςε
γνϊριμο ζδαφοσ1…

V.3. ύγκλιςη των τεχνολογιών, ςύγκλιςη τησ δημοςιογραφύασ
V.3.1. Ο πολυμεςικόσ ό πολυδύναμοσ δημοςιογρϊφοσ
Χτο βιβλίο του-αναφορά για τισ γαλλικζσ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ
«Πζςα ενθμζρωςθσ και κοινωνία», ο κακθγθτισ Φρανςίσ Ππαλ (Balle 2001) παρουςιάηει το
παρακάτω ςχιμα ςφγκλιςθσ των τεχνολογιϊν, όπου ςτο κζντρο τουσ βρίςκονται τα
διαδικτυακά πολυμζςα.

μικρότερθ από 30 λεπτά με τα πόδια» και, ςτθν Ξίνα, «ζνα τθλζφωνο ανά χωριό ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ».
Διεκνισ Ενωςθ Ψθλεπικοινωνιϊν, World Telecommunication Development Report 1998, Πάρτιοσ 1998. Υερίλθψθ:
http://www.itu.int/ti/publications/WTDR_98/index.htm
1 Αν κζλουμε πραγματικά να μάκουμε πόςοι χριςτεσ του Μντερνετ υπάρχουν ςτον κόςμο -και ςτθ δικι μασ
περιοχι-, θ ιρλανδικι εταιρία Nua ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ ζρευνεσ -και υπάρχουν πολλζσ!- ςτο δικτυακό τόπο τθσ,
τισ οποίεσ χρθςιμοποιεί για να προςπακιςει να τεκμθριϊςει ζνα μζςο όρο, πράγμα που προςφζρει, ελλείψει
ακριβοφσ εικόνασ, μια καλι εκτίμθςθ τθσ δθμογραφίασ του Δικτφου. www.nua.ie. Για τθ χϊρα μασ, εκτόσ από τισ
ιδιωτικζσ μελζτεσ εταιριϊν, ςτοιχεία δθμοςιεφει το Εκνικό Λδρυμα Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ
(www.ebusinessforum.gr) και ο Χφνδεςμοσ Επιχειριςεων Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (www.sepe.gr)
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χιμα 7 Θ ςφγκλιςθ των τριϊν κόςμων: διαδικτυακά πολυμζςα, ςφμφωνα με τον Φρανςίσ Μπαλ

Ζχοντασ εξετάςει ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ, ζςτω και αναφορικά τθν παραπάνω διάταξθ,
αξίηει ν’ αςχολθκοφμε με μία διαφορετικι διάταξθ που αφορά περιςςότερο το επάγγελμα τθσ
δθμοςιογραφίασ. Σ κακθγθτισ μζςων ενθμζρωςθσ ςτο Υανεπιςτιμιο Ξολοφμπια τθσ Ρότιασ
Ξαρολίνασ (ΘΥΑ) Αφγουςτοσ Γκραντ (GRANT 2004), διαχωρίηει τθ «ςφγκλιςθ» των μζςων
ενθμζρωςθσ ςε τζςςερισ κατθγορίεσ.
 Ψθν Σεχνολογικι ςφγκλιςθ, θ οποία προκαλείται κυρίωσ από τθ μετάλλαξθ όλων των
τεχνολογιϊν τθσ επικοινωνίασ από τθν αναλογικι μορφι ςτθν ψθφιακι, μορφι θ
οποία μπορεί να αποκθκευτεί, να υποςτεί διαχείριςθ και να μετατραπεί με τθ βοικεια
Θ/Ω.
 Ψθν Οργανωτικι ςφγκλιςθ, θ οποία περιλαμβάνει τθν ςυνιδιοκτθςία πολλϊν τφπων
μζςων ενθμζρωςθσ αλλά και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εταιρειϊν ϊςτε το παραδοτζο
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προϊόν τθσ ενθμζρωςθσ να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ διαφορετικζσ τεχνικζσ
πλατφόρμεσ.
 Ψθ Δθμοςιογραφικι ςφγκλιςθ, με τθν οποία ζνασ οργανιςμόσ μζςων ενθμζρωςθσ
ςυγκεντρϊνει τθν πλθροφορία, θ οποία κατόπιν μοιράηεται ςτον Ψφπο, τα θλεκτρονικά
και τα Διαδικτυακά μζςα.
 Ψθ ςφγκλιςθ τθσ Χριςθσ, πολλϊν μζςων ενθμζρωςθσ ταυτόχρονα από κάκε
καταναλωτι ειδιςεων.
Κα μείνουμε, φυςικά, ςτθ δθμοςιογραφικι ςφγκλιςθ. Υαρ’ όλο που ςτον οριςμό τθσ δεν
αναφζρεται το επάγγελμα του δθμοςιογράφου, είναι φανερό πϊσ ζχει άμεςθ επίδραςθ ςε
αυτό. Από τθ ςτιγμι που οι ειδιςεισ ςυγκεντρϊνονται ς’ ζνα μζςο και κατόπιν «μοιράηονται»,
θ δθμοςιογραφικι δουλειά του κεντρικοφ αυτοφ μζςου απαιτεί πολφπλευρεσ δεξιότθτεσ.
Ψο 2000, θ ζνωςθ IFRA1 [(INCA-FIEJ Research Association όπου INCA είναι τα αρχικά του
International Newspaper Colour Association και FIEJ είναι τα αρχικά του Fédération
Internationale des Editeurs de Journaux+ ανζπτυξε τθν ιδζα του Newsplex.
Χφμφωνα με το Newsplex θ ςφγκλιςθ οδθγεί ςε νζα διαμόρφωςθ τθσ δθμοςιογραφικισ
αίκουςασ (Newsroom) και τθ δθμιουργία τεςςάρων νζων δθμοςιογραφικϊν ειδικοτιτων.
Σ Μάνατηερ Ροισ Ειδιςεων παρακολουκεί όλεσ τισ ειδιςεισ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ,
διαμοιράηει πθγζσ και πρωτογενζσ υλικό ςε αυτζσ και ςτζλνει το πακζτο ςτο Newsroom.
Σ Δθμιουργόσ τθσ Είδθςθσ επιβλζπει όλεσ τισ πτυχζσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ είδθςθσ και
ςυντονίηει τουσ δθμοςιογράφουσ, φωτορεπόρτερ, τεχνικοφσ που εργάηονται ς’ αυτιν.
Σ Τεκμθριωτισ τθσ Είδθςθσ είναι ζνασ ειδικόσ τθσ πλθροφορίασ με κακικον να ψάχνει ςε
αρχεία, βάςεισ δεδομζνων, το Διαδίκτυο για πλθροφορίεσ που κα «ντφςουν» ςυγκεκριμζνεσ
ειδιςεισ.
Σ Πολυτάλαντοσ Δθμοςιογράφοσ είναι ζνασ ρεπόρτερ που φζρνει τισ ειδιςεισ,
προςαρμοςμζνεσ ςε κακζνα από τα διαφορετικά μζςα ενθμζρωςθσ που εξυπθρετεί το
Newsroom.

1 Βλ. http://www.ifra.com/
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Θ IFRA δθμιοφργθςε δφο ερευνθτικά και εκπαιδευτικά κζντρα, το 2002 ςτο Υανεπιςτιμιο τθσ
Ρότιασ Ξαρολίνασ και το 2005 ςτο Ρτάρμςταντ τθσ Γερμανίασ.
Ξαι αρκετά πανεπιςτιμια και ενϊςεισ, ζχουν δθμιουργιςει ειδικά τμιματα κατάρτιςθσ και
εκπαίδευςθσ είτε ςτο βαςικό πρόγραμμα ςπουδϊν, είτε ςτα πλαίςια τθσ δια βίου
εκπαίδευςθσ. Για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ξζντρο Δθμοςιογραφίασ1 διοργανϊνει ςεμινάρια
για δθμοςιογράφουσ που κζλουν να εκπαιδευτοφν ςε άλλουσ τομείσ από τθν ειδικότθτά τουσ.
όπωσ, για παράδειγμα το «Βίντεο για δθμοςιογράφουσ εφθμερίδων», που διδάςκει ςε
επαγγελματίεσ του Ψφπου, τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των τεχνολογικϊν εργαλείων τθσ
κινοφμενθσ εικόνασ (λιψθ, επεξεργαςία, αποκικευςθ) ϊςτε να είναι ςε κζςθ να «γυρίςουν»
μόνοι τουσ, απλά ρεπορτάη.
Κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ζνα από τα βαςικά προβλιματα ανάμεςα ςτισ ειδικότθτεσ
είναι τα προβλιματα «γραφισ» τθσ είδθςθσ. Χτο πανεπιςτιμιο διδάςκονται οι διαφορετικοί
τρόποι γραφισ μιασ είδθςθσ ανάλογα με το μζςο για το οποίο προορίηεται, όμωσ ςτθν πορεία,
ο κάκε δθμοςιογράφοσ εξειδικεφεται ς’ ζνα μζςο. Ζτςι λοιπόν είναι δφςκολο να «γράψει» τθν
ίδια είδθςθ για τον Ψφπο, το ραδιόφωνο, τθν τθλεόραςθ, το Διαδίκτυο.
Χτθν Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αφοφ είναι κοινι θ πρακτικι τθσ δεφτερθσ ι
και τθσ τρίτθσ δουλειάσ για κάκε δθμοςιογράφο κι ζτςι εξαςκείται ςυχνότερα ςτουσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ γραφισ.
Χφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ VPRC με τίτλο «Ψο δθμοςιογραφικό επάγγελμα: Δομι-ΑνιςότθτεσΧυνκικεσ Εργαςίασ» (VPRC 2005), το 40% των δθμοςιογράφων φαίνεται να ζχουν δφο
εργαςίεσ (αφξθςθ κατά 6% ςε ςχζςθ με το 2002, όταν είχε διεξαχκεί αντίςτοιχθ ζρευνα), ενϊ
το 5% ζχει τρεισ και 2% τζςςερισ! Ψο 44% ζχει κφρια απαςχόλθςθ ςε κακθμερινι εφθμερίδα,
το 28% ςε τθλεοπτικό ςτακμό και το 15% ςε ενθμερωτικό ραδιοςτακμό.
Ψα περιςςότερα πανεπιςτιμια ςτον κόςμο προςφζρουν ςιμερα κάποια μακιματα που ζχουν
ςχζςθ με τισ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ςτο αναλυτικό τουσ πρόγραμμα. Από το Υανεπιςτιμιο του
Χτάνφορντ μζχρι το τμιμα Επικοινωνίασ του ΨΕΛ Λονίων νιςων, όλοι ζχουν ζνα «μάκθμα» με
1 Βλ. http://ejc.net/
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τίτλο: Χφγχρονεσ Ψεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ, Ψθφιακι Δθμοςιογραφία κλπ. Χτο Υάντειο
Υανεπιςτιμιο, ςτο τμιμα Επικοινωνίασ, Πζςων και Υολιτιςμοφ διδάςκονται τα μακιματα Ρζα
Πζςα Επικοινωνίασ, Διαφιμιςθ/Marketing ςτο Διαδίκτυο, Υολιτικι Σικονομία του Διαδικτφου,
Ψθφιακζσ Χυλλογζσ και Υολιτιςτικά Υολυμζςα κ.α. χωρίσ ν’ αναφζρουμε τα εργαςτιρια ι τα
μακιματα που ζχουν ζμμεςεσ αναφορζσ. Είναι ζνα παράδειγμα που καταδεικνφει τθ ςθμαςία
που ζχουν ςιμερα οι νζεσ τεχνολογίεσ τθσ επικοινωνίασ για τα επαγγζλματα που αφοροφν τον
πολιτιςμό, τα μζςα, τθν επικοινωνία.
Αναμφίβολα οι γενιζσ που ζρχονται κα ζχουν εντελϊσ διαφορετικι ςχζςθ με τθν επεξεργαςία
τθσ είδθςθσ. Ιδθ, ασ μασ επιτραπεί ν’ αναφζρουμε εμπειρικά, ότι θ γενιά των δθμοςιογράφων
ςτθ χϊρα μασ, που χρθςιμοποιοφςαν μόνο μολφβι και χαρτί ζχει μόλισ ςυναξιοδοτθκεί ενϊ θ
γενιά που τθν αντικατζςτθςε δεν μπορεί να φανταςτεί καν το επάγγελμα χωρίσ υπολογιςτι.
Χε αυτό το ςθμείο, αξίηει ν’ αναφερκοφμε ςε μία ζρευνα που παρουςιάςτθκε τον Πάιο του
2010. Ζγινε από το Λνςτιτοφτο Εφαρμοςμζνων Χπουδϊν ςτα Πζςα Επικοινωνίασ του
Βίντερτουρ (Ελβετία) από τον κακθγθτι Βίντηεντη Βάισ κατά παραγγελία τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ Εκπαίδευςθσ Δθμοςιογράφων (European Journalism Training Association - EJTA).
Υρόκειται για το δεφτερο μζροσ τθσ ζρευνασ με κζμα τθν αξιολόγθςθ των δθμοςιογραφικϊν
ικανοτιτων, το οποίο βαςίηεται ςε ερωτθματολόγια προσ τουσ αρχιςυντάκτεσ. Σι ικανότθτεσ
αυτζσ ι κριτιρια κακορίηονται από τθ Διλωςθ του Ψάρτου (Εςκονία) των μελϊν τθσ EJTA
(Υαράρτθμα Χ) και χωρίηονται ςε δζκα βαςικζσ ομάδεσ ανάμεςα ςτισ οποίεσ είναι θ ςωςτι
εξεφρεςθ κεμάτων και οπτικϊν γωνιϊν, θ οργάνωςθ και ο ςχεδιαςμόσ τθσ δουλειάσ, θ χριςθ
μεκόδων ζρευνασ και βζβαια ςτθν ενότθτα τθσ ςωςτισ γλϊςςασ και αποτελεςματικισ
παρουςίαςθσ, υπάρχουν και οι δεξιότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Από αυτζσ
κα κρατιςουμε τθν 7.2. τθν ικανότθτα να οπτικοποιοφν τθν πλθροφορία για παράδειγμα μζςω
εικόνων και γραφικϊν και να τθν παρουςιάηουν με κάκε ςυνδυαςμό λζξεων, ιχων και
εικόνων, θ οποία ζρχεται ςτθν 27θ κζςθ (από τισ 48). (Wyss, 2010).
Για να κατανοιςουμε πλιρωσ τθ ςθμαςία τθσ κζςθσ αυτισ κα ςθμειϊςουμε ότι βρίςκεται
ψθλότερα από ικανότθτεσ όπωσ θ γλωςςικι ικανότθτα, θ εξειδίκευςθ, θ εργαςία μζςα ςτα
όρια του προχπολογιςμοφ κ.α.
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Είναι λοιπόν ενδεικτικό του γεγονότοσ, ότι ο δθμοςιογράφοσ οδθγείται προσ ζνα εντελϊσ
διαφορετικό πρότυπο, από εκείνο που ακολουκοφςε μζχρι ςιμερα: του πολυμεςικοφ ι
πολυδφναμου δθμοςιογράφου.

V.3.2 Η οπτικοποιημϋνη πληροφορύα
Ασ γυρίςουμε και πάλι ςτθ Διλωςθ του Ψάρτου και ςτθν παράγραφο 7.2. «τθν ικανότθτα να
οπτικοποιοφν τθν πλθροφορία για παράδειγμα μζςω εικόνων και γραφικϊν και να τθν
παρουςιάηουν με κάκε ςυνδυαςμό λζξεων, ιχων και εικόνων» και ασ δοφμε κάποια
παραδείγματα του τι ακριβϊσ μπορεί να ςθμαίνει αυτό, κάνοντασ μια επιλογι από τισ ιδθ
επιλεγμζνεσ ςελίδεσ του Παρκ Οάκι (Luckie 2008):
1. Θ γρίλια φωτογραφιϊν. Σ χριςτθσ βλζπει μόνο τισ φωτογραφίεσ και μόλισ το ποντίκι
περάςει από μία αμζςωσ εμφανίηεται ο τίτλοσ. Εάν κζλει να διαβάςει το άρκρο, ο
χριςτθσ κάνει κλικ πάνω ςτθ φωτογραφία και βρίςκεται ςτθν πθγι τθσ είδθςθσ.

Εικόνα 4 Παράδειγμα γρίλιασ φωτογραφιϊν, www.thephotostream.com

2. Φωτογραφία, τίτλοσ, μζςο. Αρκεί ζνα κλικ για να μεταφερκεί ο χριςτθσ ςτθν πθγι που
τον ενδιαφζρει. Ψαυτόχρονα με τθν επιλογι τθσ ςελίδασ υπάρχει και δεφτερθ γρίλια
μια τθν επιλογι των αναγνωςτϊν.
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Εικόνα 5 Φωτογραφία, τίτλοσ, μζςο, www.newser.com

3. Ψριςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Αντί για τθν κλαςςικι απεικόνιςθ δφο διαςτάςεων, ο τίτλοσ
κάκε είδθςθσ αναπαρίςταται από ζνα κουτί που γυρνά.

Εικόνα 6 Σριςδιάςτατθ απεικόνιςθ, msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/components/spectra/index.html

4. Χάρτθσ. Σ χριςτθσ επιλζγει τθ χϊρα που τον ενδιαφζρει και βλζπει τισ ειδιςεισ από
εκεί.

[261]

Εικόνα 7 Χάρτθσ, newsworldmap.com

Ασ ςθμειϊςουμε ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δεν πρόκειται για δευτερογενι παραγωγι
περιεχομζνου αλλά για τριτογενι παραγωγι τθσ είδθςθσ, θ οποία παρουςιάηεται με
διαφορετικοφσ τρόπουσ, ςτουσ οποίουσ ο δθμοςιογράφοσ μπορεί πικανόν να ζχει τθν αρχικι
ιδζα αλλά ςτθ ςυνζχεια δεν επεμβαίνει ςτο περιεχόμενο.
Για να ορίςουμε τον τριτογενι τομζα των ειδιςεων κα πρζπει να κατθγοριοποιιςουμε τισ
ειδιςεισ ωσ εξισ:
Υρωτογενισ τομζασ: Θ παραγωγι των ειδιςεων, οι ανταποκριτζσ, τα πρακτορεία, οι
μαρτυρίεσ, όλα όςα ςυνθκίηουμε ςτθ δθμοςιογραφία ν’ αναφζρουμε ωσ πθγζσ. Σ πρωτογενισ
τομζασ είναι ο ίδιοσ για όλα τα μζςα, τα οποία όμωσ τον «εκμεταλλεφονται» διαφορετικά:
λόγοσ, εικόνα, κινοφμενθ εικόνα, άρκρο κλπ.
Δευτερογενισ τομζασ: Θ δθμοςιογραφικι δουλειά, δθλαδι θ ςυγγραφι αλλά και θ
αξιολόγθςθ, θ κατάταξθ, το πρωτοςζλιδο, θ παρουςίαςθ των ειδιςεων. Χαρακτθριςτικό του
δευτερογενι τομζα είναι ότι βαςίηεται ςε ακατζργαςτθ πλθροφορία του πρωτογενι τομζα για
να κάνει παραγωγι είδθςθσ. Σι μζκοδοι του δευτερογενι τομζα είναι ίδιοι για όλα τα μζςα.
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Ψριτογενισ τομζασ. Θ λζξθ κλειδί είναι επιλογι. Χτον τριτογενι τομζα δεν υπάρχει παραγωγι
είδθςθσ παρά μόνο ςχολιαςμόσ τθσ από τουσ χριςτεσ του διαδικτφου. Βαςίηεται ςτον
δευτερογενι τομζα, τον οποίο αναδεικνφει με μεκόδουσ επιλογισ ςτουσ οποίουσ επιςζρχεται
και ο χριςτθσ.
Θ κατάταξθ αυτι χριηει περαιτζρω μελζτθσ και απόδειξθσ. Ψθν χρθςιμοποιοφμε εδϊ για να
διαχωρίςουμε με ςαφινεια τον τομζα αυτό, από τθν κακαρά δθμοςιογραφικι εργαςία, θ
οποία ζχει ςχζςθ με το δευτερογενι τομζα. Δεν κα πρζπει λοιπόν να ςυγχζουμε το
«πακετάριςμα» τθσ είδθςθσ με τθ δθμοςιογραφικι εργαςία, όπωσ κα τθν εξετάςουμε ςτο
επόμενο κεφάλαιο.
Ψο ςυγκεκριμζνο ςυμπζραςμα, κλείνει ζνα είδοσ κφκλου, ο οποίοσ προςδιορίηει τα όρια των
αλλαγϊν ςτθ δθμοςιογραφία. Κα είναι λάκοσ ο ερευνθτισ να υποκφψει ςτα κελεφςματα των
ουτοπιςτϊν τθσ τεχνολογίασ και να κεωριςει ωσ δεδομζνο ότι το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα
μπορεί να μεταμορφωκεί ςε βακμό που να χάνει τθν ουςία του. Σι νζεσ τεχνολογίεσ
περιορίηονται από μόνεσ τουσ ςε αυτό που είναι: τεχνολογίεσ, δθλαδι χριςιμα εργαλεία
αναηιτθςθσ τθσ πλθροφορίασ και νζεσ δυνατότθτεσ μετάδοςισ τθσ.

V.3.3. Κρύςη ό ανϊταςη τησ δημοςιογραφύασ
Θ δθμοςιογραφία αλλάηει και όχι μόνο γιατί ο δθμοςιογράφοσ ζχει νζα εργαλεία ςτα χζρια
του. Θ πρόςβαςθ του αναγνϊςτθ ςτισ ίδιεσ πθγζσ με το δθμοςιογράφο (τθλεγραφιματα
πρακτορείων, αρχεία εφθμερίδων, ξζνεσ εφθμερίδεσ, επιςτθμονικζσ ζρευνεσ) είναι μία από τισ
ςυνιςτϊςεσ που επαναπροςδιορίηουν το επάγγελμα. Ζνα επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια
δείχνει να περνά διαδοχικζσ κρίςθσ αξιοπιςτίασ. Ξυρίωσ ςε ότι αφορά τα θλεκτρονικά μζςα
(κυρίωσ τθν τθλεόραςθ) αλλά και τον Ψφπο.
Από τισ πολυάρικμεσ ζρευνεσ κα αναφζρουμε μόνο μία πολφ πρόςφατθ, του Λνςτιτοφτου
Επικοινωνίασ που παρουςιάςτθκε τον Απρίλιο του 2008 με τίτλο: «ΠΠΕ: Δεοντολογία και
Άνκρωποσ, Εξουςία και Υολίτθσ, Ξζρδοσ και Ξαταναλωτισ».
Χτο Υαράρτθμα VII παρακζτουμε τισ ειςθγιςεισ από τθν παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ. Για τθν
παροφςα μελζτθ αρκεί να ςθμειϊςουμε τα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν αξιοπιςτία των
μζςων:
[263]

 Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Ελλινων πολιτϊν, αναδεικνφει ωσ πρωτεφοντα τα
κζματα ευκφνθσ των Πζςων τθν αξιοπιςτία των ειδιςεων (86,1%) και τθν
παραγωγι ποιοτικϊν προγραμμάτων (85,2%). (Ψςακαρζςτου 2008).
 Χκιαγραφείται *…+ μια εικόνα ζντονθσ αναξιοπιςτίασ και κρίςθσ εμπιςτοςφνθσ προσ
τα ΠΠΕ και τον δθμοςιογραφικό κόςμο, θ οποία ζχει κάνει μακρά διαδρομι και
ζχει διαμορφϊςει μια γενικι πλζον πεποίκθςθ ςτθν ελλθνικι επικράτεια για το
ρόλο των Πζςων. Είναι μάλλον αναμενόμενο, οι πολίτεσ να αμφιςβθτοφν τθ
δυνατότθτα των Πζςων να αυτορυκμιςτοφν, είτε τα ςκεφτοφν ωσ ανταγωνιςτικζσ
επιχειριςεισ είτε ωσ ανταγωνιςτικι δθμοςιογραφία. Ψα Πζςα – ωσ διοικιςεισ και
ωσ δθμοςιογραφικι κοινότθτα, ζχουν να κάνουν ςθμαντικι και ςυςτθματικι
προςπάκεια για πείςουν τθν κοινωνία ότι μποροφν να εξιςορροπιςουν «αρχζσ και
κζρδθ». (Ψςακαρζςτου 2008).
 Χτθν ετιςια πανελλινια ζρευνα για τον βακμό ικανοποίθςθσ του κοινοφ από τα
ΠΠΕ, παρατθρείται μια ςυνεχϊσ πτωτικι τάςθ ςτο ποςοςτό κοινοφ που δθλϊνει
«πολφ/αρκετά ικανοποιθμζνο» από τον κάκε κλάδο ΠΠΕ, με τθν τθλεόραςθ να
παρουςιάηει τον χαμθλότερο βακμό ικανοποίθςθσ, και το ραδιόφωνο και το
ανερχόμενο Μντερνετ να παρουςιάηουν τον ψθλότερο βακμό ικανοποίθςθσ και
γενικότερα τθν καλφτερθ εικόνα (αξιοπιςτίασ, επαγγελματιςμοφ, προόδου).
Βεβαίωσ, θ τθλεόραςθ, αν και είναι το μζςο που «δθμιουργεί τα πιο αρνθτικά
ςυναιςκιματα» (43% του κοινοφ), «κεωρείται χαμθλοφ επιπζδου» (49% του
κοινοφ), «θ ποιότθτά τθσ ζχει χειροτερζψει αιςκθτά τα 2-3 τελευταία χρόνια» (54%
του κοινοφ). (Ξοφρτογλου 2008).
Δεν ζχουν περάςει πολλά χρόνια από τότε που ςτθ ςυνείδθςθ του κοινοφ, θ δθμοςιογραφία
ιταν ςυνϊνυμο τθσ τιμιότθτασ, τθσ ευκφτθτασ και τθσ αλικειασ. Σι δθμοςιογράφοι
εξαςφάλιηαν τθ λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ και τον ζλεγχο τθσ εξουςίασ. Ψο ςκάνδαλο
Γουότεργκειτ (μία από τισ μεγαλφτερεσ δθμοςιογραφικζσ επιτυχίεσ τθσ εφθμερίδασ
«Washington Post») είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι παραδείγματα. Χιμερα, πολιτικά και
οικονομικά ςκάνδαλα ςε ολόκλθρο τον κόςμο ταυτίηουν τουσ δθμοςιογράφουσ, ι τουλάχιςτον
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μια μερίδα του, με τθν εξουςία κάκε μορφισ. Σι αυξθμζνεσ αποδοχζσ των δθμοςιογράφων –
βεντζτεσ, κάκε άλλο παρά αμβλφνουν αυτιν τθν εντφπωςθ.
Θ εφλογθ ερϊτθςθ είναι εάν το κοινό κα ςτρζψει τθν πλάτθ του ςτουσ δθμοςιογράφουσ, λόγω
τθσ μειωμζνθσ εμπιςτοςφνθσ για να πλθροφορθκεί κατ’ ευκείαν από το Διαδίκτυο, όπωσ
δείχνει και θ παραπάνω ζρευνα. Ι αλλιϊσ διατυπωμζνθ: το Διαδίκτυο κα είναι το Βατερλό τθσ
δθμοςιογραφίασ;
Ψο γεγονόσ φυςικά ότι το κοινό ζχει πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι παρά κετικό
από τθν άποψθ ότι κα υποχρεϊςει τουσ δθμοςιογράφουσ να είναι πιο προςεκτικοί ςτθ
δουλειά τουσ. Ζπειτα, για τα επόμενα χρόνια και με τισ ζρευνεσ να δείχνουν μεγάλο ψθφιακό
χάςμα, μόνο μια μερίδα του κοινοφ κα κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ.
Αρκεί να δοφμε τθ Χυγκριτικι Ζκκεςθ Χυμπεραςμάτων και Ψάςεων τθσ VPRC για λογαριαςμό
του ebusinessforum, θ οποία αναφζρεται ςτισ ςτατιςτικζσ μελζτεσ για τθ χριςθ Ωπολογιςτϊν,
Μντερνετ και Ξινθτισ Ψθλεφωνίασ ςτον Ελλθνικό Υλθκυςμό (2001-2007) του Εκνικοφ Δικτφου
Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ (ΕΔΕΨ).
«Θ χριςθ Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι από το γενικό πλθκυςμό, αποτζλεςε ζνα από τα βαςικά
μεγζκθ καταγραφισ, κατά τθ διάρκεια όλων των ετϊν διεξαγωγισ τθσ ΕΕΝΣΚΠ. Σο 2001, όταν
μετρικθκε για πρϊτθ φορά το ποςοςτό χριςθσ Θ/Τ ςτο γενικό πλθκυςμό 15 ετϊν και άνω,
ιταν μόλισ 20,8% ενϊ το 2006, ζφταςε ςτο 31%, δθλαδι μζςα ςτθν εξαετία παρατθρικθκε
αφξθςθ, ςχεδόν 10 ποςοςτιαίων μονάδων. Θ αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτο γενικό πλθκυςμό, Θλείασ
15-65 ετϊν, αγγίηει τισ 13 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.
Αυτι θ διαφοροποίθςθ ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ που παρατθρείται, επιβεβαιϊνει τθν
υπόκεςθ περί αφξθςθσ του ψθφιακοφ χάςματοσ ωσ προσ τθ χριςθ Θ/Τ, μεταξφ των νεότερων
και γθραιότερων θλικιακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ». (VPRC 2007)
Χτθ ςυνζχεια θ ζρευνα εξθγεί πϊσ καταγράφεται το ψθφιακό χάςμα ανάμεςα ςε νζουσ και
γθραιότερουσ, ςε άτομα με ανϊτερο επίπεδο μόρφωςθ και άτομα με κατϊτερο επίπεδο
μόρφωςθσ,
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Υαίρνοντασ υπ’ όψθ τθ χριςθ του Μντερνετ θ ζρευνα ςθμειϊνει:
«Σο φαινόμενο τθσ αφξθςθσ του ψθφιακοφ χάςματοσ, επαναλαμβάνεται με τα ίδια
χαρακτθριςτικά και ςτθν περίπτωςθ τθσ χριςθσ Μντερνετ. Παρατθρείται δθλαδι μεγάλθ
αφξθςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ, μεταξφ των διαφορετικϊν θλικιακϊν ομάδων και των
διαφορετικϊν επιπζδων μόρφωςθσ». (VPRC 2007)
Ψζλοσ, θ πλθροφόρθςθ ςτο Διαδίκτυο παράγεται κυρίωσ από δθμοςιογράφουσ Κα ζχουμε
πάντα ανάγκθ τουσ δθμοςιογράφουσ οι οποίοι κα κάνουν τθν επιλογι, τθν αξιολόγθςθ, τθν
τεκμθρίωςθ και τθν ιεράρχθςθ των πλθροφοριϊν.
Ακόμα και ςιμερα, πζραν των ςελίδων των μζςων ενθμζρωςθσ, οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ
ςτο Δίκτυο βρίςκονται ςε ακατζργαςτθ μορφι. Επίςθσ είναι αρκετά δφςκολο να γίνει μια
πλιρθσ ζρευνα ςτο Διαδίκτυο. Αυτόσ που κα το προςπακιςει κα πρζπει να ζχει μεγάλθ
εμπειρία από το Δίκτυο, να ξζρει καλά αγγλικά, να γνωρίηει θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ι που να
τισ ψάξει. Εκτόσ από δφςκολο είναι αρκετά κουραςτικό και τα αποτελζςματα δεν είναι
εγγυθμζνα. Πία λφςθ μπορεί να είναι οι μθχανζσ αναηιτθςθσ μόνο που ςτθν πραγματικότθτα
τα εργαλεία που είναι πολφτιμα για ζνα δθμοςιογράφο είναι ςχεδόν άχρθςτα για ζναν
αναγνϊςτθ που κζλει απλϊσ να ενθμερωκεί. Ψο κοινό κα ζχει πάντα ανάγκθ από κάποιον που
κα κάνει τθ ςφνκεςθ και τθν ανάλυςθ του ωκεανοφ των πλθροφοριϊν που βρίςκονται ςτο
Διαδίκτυο.
Τπωσ ζνα τοπικό ζντυπο κάνει τθ ςφνκεςθ και τθν ανάλυςθ τθσ τοπικισ επικαιρότθτασ, όπωσ
ζνα εκνικό ζντυπο κάνει τθ ςφνκεςθ και τθν ανάλυςθ τθσ εκνικισ επικαιρότθτασ, ζτςι και το
Διαδίκτυο προτείνει τθν υπζρ-εκνικι επικαιρότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ και οι δθμοςιογράφοι
καλοφνται να τθν ςυνκζςουν και να τθν αναλφςουν. Είναι λοιπόν επόμενο να χρειάηονται νζα
προςόντα.
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V.3.4. Σο επϊγγελμα αύριο
Ψι μποροφν να κάνουν οι δθμοςιογράφοι ςιμερα χρθςιμοποιϊντασ το Διαδίκτυο:









Ρα ζχουν αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ
Ρα ζχουν περιςςότερεσ εναλλακτικζσ πθγζσ
Ρα ζχουν αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςε διεκνισ πλθροφορίεσ
Ρα διαςταυρϊνουν πλθροφορίεσ
Ρα ζχουν ανά χείρασ εγκυκλοπαιδικζσ πλθροφορίεσ
Ρα ζχουν πρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων
Ρα ζχουν πρόςβαςθ ςε αρχεία άλλων μζςων
Ρα μειϊςουν τον όγκο των αρχείων τουσ

Πζχρι ςτιγμισ ο δθμοςιογράφοσ ιταν ο ανιχνευτισ και κατόπιν ο ςκθνοκζτθσ των
πλθροφοριϊν. Σ ρόλοσ τθσ ανεφρεςθσ, κα μειϊνεται ςιγά ςιγά ενϊ ο ρόλοσ τθσ ςφνκεςθσ και
τθσ ανάλυςθσ κα γίνεται όλο και πιο ουςιαςτικόσ. Ψθ ςτιγμι που το λογιςμικό κα
επιφορτίηονται το βάροσ τθσ ζρευνασ, δίπλα ςτισ κλαςςικζσ υπθρεςίεσ των πρακτορείων
Ψφπου, ο δθμοςιογράφοσ κα είναι ελεφκεροσ να αςχολθκεί με τθν εκτίμθςθ, τθν κριτικι, τθν
ιεράρχθςθ των πλθροφοριϊν. Θ αξία του Ψφπου κα βρίςκεται ςτθν απόςταςθ που κρατά από
τα γεγονότα και τθν κριτικι του άποψθ απζναντι ςε αυτά και όχι από τθν απλι παράκεςθ των
γεγονότων.
Χιμερα μποροφμε να χωρίςουμε τθν δθμοςιογραφία ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ.
 Υρϊτα πρϊτα είναι θ ςφνκεςθ των ειδιςεων που ζρχονται από τα πρακτορεία Ψφπου
και από τα δελτία Ψφπου. Είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ μορφι χωρίσ να είναι και θ πιο
«ευγενισ» Σ δθμοςιογράφοσ κάνει τθν επιλογι ανάμεςα ςτα δελτία Ψφπου, τα
παραφράηει (όχι πάντα), τα «ντφνει» και το άρκρο είναι ζτοιμο. Από τθν ουςία του
τθλεγραφιματοσ, δεν ζχει αλλάξει τίποτα.
 Ζπειτα είναι θ δθμοςιογραφία τθσ αυκεντικισ ζρευνασ ςε βάκοσ. Είναι ο τφποσ τθσ
δθμοςιογραφίασ που κάνει τουσ νζουσ να ονειρεφονται το επάγγελμα ςυγχζοντάσ το με
τον κινθματογράφο: ρεπορτάη, όπου ο δθμοςιογράφοσ είναι μεταμφιεςμζνοσ,
κινδυνεφει θ ηωι, κρφβει τθν κάμερα όπου μπορεί. Θ αλικεια είναι λιγότερο
γοθτευτικι αλλά ο δθμοςιογράφοσ κάνει πραγματικι δουλειά είτε παρακολουκϊντασ
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τα γεγονότα ςε πραγματικι δουλειά είτε παρακολουκϊντασ τα γεγονότα ςε
πραγματικό χρόνο είτε προςπακϊντασ να βρει που κρφβεται θ αλικεια. Ψο είδοσ αυτό,
απειλείται ςιμερα από εξαφάνιςθ και όχι λόγω του Διαδικτφου. Θ κφρια αιτία είναι ότι
πρόκειται για χρονοβόρα διαδικαςία με υψθλζσ δαπάνεσ, που τα ςθμερινά μζςα
ενθμζρωςθσ δεν είναι διατεκειμζνα να πλθρϊςουν
 Ψζλοσ υπάρχει θ δθμοςιογραφία τθσ ανάλυςθσ, των «editorials», των ςχολίων.
Από τισ τρεισ μορφζσ, μόνο θ πρϊτθ κινδυνεφει από το Διαδίκτυο. Αντίκετα, οι άλλεσ είναι
ελεφκερεσ να αναπτυχκοφν ακόμα περιςςότερο.
Χιμερα βριςκόμαςτε ακόμα ςτθν παιδικι θλικία των πλθροφοριϊν ςτον κυβερνοχϊρο. Τταν
κα γίνει θ μεγάλθ ζκρθξθ κα χρειαηόμαςτε οδθγοφσ γιατί δεν κα ζχουμε χρόνο να
πλθροφορθκοφμε μόνοι μασ. Σ δθμοςιογράφοσ κα μεταμορφωκεί ςε εξερευνθτι του
ωκεανοφ που ακοφει ςτο όνομα Μντερνετ. Θ εξερεφνθςθ κα ζχει τθ μορφι κριτικισ ι ςχολίου.
Αυτό που κα χρειαηόμαςτε είναι άνκρωποι με κριτικζσ ικανότθτεσ. Πε δφο λόγια, ο
δθμοςιογράφοσ κα είναι και ζμπειροσ χριςτθσ του Διαδικτφου που κα διαλζγει ότι είναι
ενδιαφζρον ςτο Μντερνετ αφιερϊνοντασ ςτο χρόνο του ςτθν ευγενι απαςχόλθςθ τθσ κριτικισ
και όχι ςτθν αγγαρεία τθσ ανεφρεςθσ.
Τςα παράξενθ κι αν ακοφγεται, αυτι είναι ακριβϊσ θ άποψθ όςων τολμοφν προβλζψεισ για τθ
δθμοςιογραφία του μζλλοντοσ. Σ ρόλοσ του δθμοςιογράφου, δθλαδι θ επιλογι, θ ιεράρχθςθ,
το φιλτράριςμα των πλθροφοριϊν είναι ακόμα πιο ςθμαντικόσ από πριν. Ωπάρχουν δφο
δυνατότθτεσ για να γίνει το φιλτράριςμα : από τθ μθχανι ι από τον άνκρωπο. Σι δφο αυτοί
τρόποι δεν είναι αντιφατικοί είναι ςυμπλθρωματικοί. Ψο κοινό κα ζχει πάντα ανάγκθ από τουσ
δθμοςιογράφουσ για να κάνουν τθν επιλογι των πιο ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν και το γεγονόσ
αυτό δεν τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ από το Διαδίκτυο. Θ μθχανι από τθν πλευρά τθσ
προςφζρει τθ δυνατότθτα μιασ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και αυτό ςϋ
ζνα πλαίςιο περιςςότερο μελζτθσ παρά πλθροφόρθςθσ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε μια
επαγγελματικι και όχι προςωπικι ανάγκθ. Ψο φιλτράριςμα από ζνα λογιςμικό, θ ςφνκεςθ από
τουσ δθμοςιογράφουσ είναι το μζλλον ςτο οποίο όλοι ςτοιχθματίηουν. Θ τεχνολογία δεν είναι
δθμοςιογραφία, οφτε ο κάκε πολίτθσ μπορεί να γίνει δθμοςιογράφοσ.
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Ωπάρχουν όμωσ και οι λιγότερο αιςιόδοξοι. Σι δθμοςιογράφοι, όπωσ και το κοινό, ηουν ςϋ ζνα
κόςμο όπου οι πλθροφορίεσ δεν κυκλοφοροφν με τον ίδιο τρόπο όπωσ παλιότερα. Ψο κοινό το
γνωρίηει. Αυτό που είναι ςοβαρό είναι πωσ πάρα πολλοί δθμοςιογράφοι αντιςτζκονται.
Υρζπει να ανοίξουν τα μάτια τουσ επειγόντωσ γιατί αν δεν το κάνουν, κινδυνεφουν να βρεκοφν
ςφντομα, ςτο περικϊριο. Σ κόςμοσ αλλάηει και μαηί του αλλάηουν και οι δθμοςιογράφοι. Σ
ςτρουκοκαμθλιςμόσ είναι θ χειρότερθ τακτικι αλλά δυςτυχϊσ είναι αυτι που πολλοί
δθμοςιογράφοι ακολουκοφν. Θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τουσ δθμοςιογράφουσ αξίηει να
μελετθκεί. Υρόκειται για φόβο του αγνϊςτου; Για φόβο αλλαγισ; Πία ακόμα εξιγθςθ είναι θ
άρνθςθ των εκδοτϊν να επενδφςουν ςε μθχανιματα και πρόςβαςθ για τουσ δθμοςιογράφουσ.
Από τθν ζρευνά μασ φαίνεται πϊσ πάνω από το 70% των δθμοςιογράφων που ερωτικθκαν
αιςκάνεται ότι ζχει τθν ανάγκθ επιπλζον εκπαίδευςθσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ.
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Γράφθμα 21 Ανάγκθ επιπλζον εκπαίδευςθσ

Πιπωσ όμωσ ηθτάμε πολλά από τουσ δθμοςιογράφουσ; Είναι πολφ πικανό, όμωσ το
επάγγελμα τουσ είναι ςτο κζντρο των εξελίξεων προσ τθν κοινωνία των πλθροφοριϊν. Ξαλϊσ ι
κακϊσ, ο 21οσ αιϊνασ είναι ο αιϊνασ των πλθροφοριϊν. Αρκετοί δθμοςιογράφοι
ταμπουρϊνονται πίςω από τθν ιδεολογικι τουσ διαφωνία με το Μντερνετ, με τθν αξία
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πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ θ οποία τείνει να πάρει τθ κζςθ τθσ ζννοιασ τθσ προόδου
ςτθ ςθμερινι κοινωνία. «Δεν ζχουμε ανάγκθ από τόςεσ πλθροφορίεσ, θ ανάγκθ αυτι είναι
φτιαχτι, τι γίνεται με τον τρίτο κόςμο;» είναι μερικά από τα κφρια επιχειριματα. Υοιοσ κα
διαφωνοφςε; Τςο όμωσ θ ςυηιτθςθ κα ςτρζφεται γφρω από τα πραγματικά ενδιαφζροντα
πολιτικά και φιλοςοφικά ηθτιματα, θ τεχνολογία κα προχωράει και μαηί τθσ οι απαιτιςεισ του
αναγνωςτικοφ κοινοφ. Πποροφμε, άραγε να αγνοιςουμε τισ αλλαγζσ γφρω μασ;
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V.4. Περαιτϋρω ϋρευνα
Πία από τισ μεγαλφτερεσ αδυναμίεσ τθσ ζρευνασ ιταν ότι διεξιχκθ ακριβϊσ ςτο μεταίχμιο τθσ
ζκρθξθσ των blogs, μια ζκρθξθ που άργθςε ςτθ χϊρα μασ όπωσ είδαμε παραπάνω. Για τθν
καταγραφι τθσ πραγματικισ ςθμερινισ εικόνα, θ ζρευνα κα πρζπει να είχε διεξαχκεί μετά το
2007.
Ενδεικτικι γι’ αυτό είναι θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ «εάν ζχετε δικι ςασ ιςτοςελίδα», θ οποία
είναι ςε ςυντριπτικό ποςοςτό (92,25%) αρνθτικι. Αν θ ερϊτθςθ γινόταν ςιμερα, είναι ςχεδόν
βζβαιο ότι τα ποςοςτά κα ιταν διαφορετικά.

Γράφθμα 22 Ζχω δικι μου ιςτοςελίδα

Ζτςι, παρ’ όλο που τα blogs είχαν προβλεφκεί ςτο κεωρθτικό μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ,
δεν ςυμπεριλαμβανόντουςαν αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο. Πία επόμενθ
ζρευνα κα πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψθ το φαινόμενο blogs ταυτόχρονα ωσ πθγι
πλθροφόρθςθσ και ωσ απειλι για το επάγγελμα.
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Κα πρζπει να το λαμβάνει υπ’ όψθ και από μία διαφορετικι ςκοπιά, πικανόν πιο
ενδιαφζρουςα από αυτιν που αφορά κακαρά τουσ επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ.
Θ νζα υπόκεςθ κα ιταν ότι:

Οι bloggers διεκδικούν από τουσ δημοςιογράφουσ όχι τα
πρωτεία ςτην ενημέρωςη αλλά ςτην κριτική,
διεκδικούν δηλαδή την τέταρτη εξουςία, την οποία, ωσ
πολίτεσ, θεωρούν εξ’ ίςου διεφθαρμένη με τισ άλλεσ
τρεισ.

Θ υπόκεςθ αυτι κα μποροφςε να ρίξει νζο φωσ ςτο περίπλοκο πρόβλθμα τθσ δθμοςιογραφίασ
των πολιτϊν και ςτθν αντιμετϊπιςι τθσ από τουσ δθμοςιογράφουσ. Τχι πια ωσ απειλι για το
επάγγελμα, αλλά ωσ απειλι για τθ «κζςθ» τουσ ςτθν κοινωνία. Εάν δε επεκτακοφμε ςτθ
διαπλοκι των τεςςάρων εξουςιϊν μεταξφ τουσ και τθ διεκδίκθςθ μίασ εκ των εξουςιϊν αυτϊν
από μια κατθγορία πολιτϊν τότε δυνθτικά κα μποροφςε να υπάρχει απειλι για τθ ςθμερινι
τάξθ πραγμάτων.
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Επύλογοσ
Θ ερευνιτρια είχε διεξάγει ιδθ μία πολφ μικρότερθσ εμβζλειασ προπτυχιακι ζρευνα το 1995
(Ξαϊμάκθ 1997), θ οποία όμωσ είχε το πλεονζκτθμα να είναι διεκνισ (ςυνεντεφξεισ με
δθμοςιογράφουσ ςτθν Ελλάδα, Ελβετία, Γαλλία, ΘΥΑ). Από τα ςυμπεράςματα εκείνθσ τθσ
ζρευνασ προ δεκαπενταετίασ, φαίνεται πϊσ θ ςτάςθ των δθμοςιογράφων απζναντι ςτισ Ρζεσ
Ψεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ δεν ζχει αλλάξει αιςκθτά και αντικατοπτρίηει μζςεσ άκρεσ τθ
ςτάςθ του μζςου πολίτθ απζναντι ςτισ τεχνολογίεσ αυτζσ.
Είναι γεγονόσ ότι ακόμα υπάρχει δζοσ. Ζνα δζοσ που γεννά ταυτόχρονα φόβο, άρνθςθ αλλά
και μφκουσ και ουτοπίεσ όπωσ αυτζσ που είδαμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο. Σι περιςςότεροι από
εμάσ δεν γεννθκικαμε με τισ ΡΨΕ αλλά πρζπει με κάποιον τρόπο να τισ ενςωματϊςουμε ςτθν
κακθμερινότθτά μασ: είναι επιτακτικι ανάγκθ, ς’ αυτό όλοι ςυμφωνοφν. Είναι φυςιολογικό
λοιπόν να υπάρχει το δζοσ. Αντίςτοιχεσ ζρευνεσ ςτα χρόνια που ζρχονται κα ζχουν και
αντίςτοιχα αποτελζςματα, όςο οι Ρζεσ Ψεχνολογίεσ κα εξακολουκοφν να είναι Ρζεσ ζςτω και
για μια μερίδα επαγγελματιϊν του χϊρου. Για να αλλάξει πραγματικά κάτι κα πρζπει τα
περιςςότερα από τα ερωτιματα που κζςαμε κατά τθν ζρευνά μασ να μθ δφνανται πια να
τεκοφν και αυτό κα ςυμβεί, όταν θ ςθμερινι πρϊτθ γενιά των δθμοςιογράφων φτάςει ςτθ
ςφνταξθ (ελπίηουμε νωρίτερα φυςικά).
Ωσ τότε το επάγγελμα κα εξελίςςεται ςυνεχϊσ προσ άγνωςτεσ πικανόν κατευκφνςεισ. Υοιοσ κα
περίμενε πενιντα χρόνια πριν, ότι οι καυμαςτζσ εξελίξεισ ςτο επάγγελμα που ζφερνε θ
τθλεοπτικι τεχνολογία κα κατζλθγαν ςε αναξιοπιςτία των μζςων ενθμζρωςθσ, ςε
δθμοςιογράφουσ – παρουςιαςτζσ –ΨV personas, ςτα παράκυρα του ειδθςεογραφικοφ
ευτελιςμοφ και εξευτελιςμοφ; Ρα ζνα παράδειγμα κακι χριςθσ τθσ τεχνολογίασ. Δεν υπάρχει
κανείσ που να μασ εξαςφαλίςει ότι οι τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ δεν κα προκαλζςουν ζνα ακόμα
μεγαλφτερο κφμα αναξιοπιςτίασ και ευτελιςμοφ, με κφριο αρωγό τθν ανωνυμία του δικτφου;
Ψο λογικό κα ιταν να περάςει μια περίοδοσ προςαρμογισ ϊςτε οι δθμοςιογράφοι ν’
αποκτιςουν τισ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ που τουσ είναι πλζον διακζςιμεσ και να ςυνεχίςουν
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να αςκοφν το ίδιο επάγγελμα κατά τον ίδιο τρόπο. Ωςτόςο είναι το ίδιο το επάγγελμα που
διανφει κρίςθ ταυτότθτθσ και αυτό ζχει αντίκτυπο και ςτισ ςτισ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και όχι
το αντίςτροφο όπωσ κα πίςτευε κανείσ. Γι’ αυτόν ακριβϊσ το λόγο το παραπάνω ςενάριο είναι
ζνα από τα πικανά όχι απαραίτθτα το πικανότερο.
Χε δε ςυνκικεσ κρίςθσ, όπωσ αυτι που διανφει ςιμερα ο Ψφποσ, τα πράγματα αλλάηουν. Χτο
δζοσ προςτίκεται και φοβία για το μζλλον, αναςφάελια θ οποία διοχετεφεται προσ
υποκείμενα τα οποία δεν είναι απαραίτθτα και τα πιο ουςιαςτικά. Δεν είναι οι ΡΨΕ που κα
φζρουν ανεργία ςτον κλάδο, αλλά είναι δφςκολο να πείςεισ γι’ αυτό.
Ξαι αν θ κρίςθ αφορά τουσ δθμοςιογράφουσ δεν μπορεί παρά να αφορά και τουσ εργοδότεσ
τουσ, τουσ οργανιςμοφσ των μζςων ενθμζρωςθσ. Από τθν πλευρά τουσ υπάρχουν μεγάλεσ
επιχειρθματικζσ προκλιςεισ και ταυτόχρονα μεγάλα ρίςκα. Αρκετοί από αυτοφσ ζχουν
επενδφςει ςτο νζο μζςο χωρίσ μζχρι ςτιγμισ να ζχουν δει οικονομικοϋαντίκριςμα. Ψο γεγονόσ
ότι οι δθμοςιογράφοι «φοβοφνται» τθ δθμοςιογραφία των πολιτϊν αυτό αντικατοπτρίηει
εξίςου το φόβο των εργοδοτϊν τουσ. Σι οποίοι ζχουν ν’ αντιμετωπίςουν και νζουσ παίκτεσ,
που ζρχονται να ταράξουν τα νερά τθσ κακεςτθκυίασ τάξθσ: τισ δικτυακζσ ενθμερωτικζσ πφλεσ.
Τλα αυτά ςυμβαίνουν ς’ ζνα κακεςτϊσ αυξανόμενθσ απορρφκμιςθσ και περιοριςμοφ του
κρατικοφ προςτατευτιςμοφ. Σ νζοσ νόμοσ για το δικτυακό ζγκλθμα (βλζπε εκβιαςμοφσ και
δυςφθμίςεισ από ιςτοςελίδεσ) κα ζρκει ςφντομα ςτθν Ελλθνικι βουλι. Τμωσ κα μπορεί να
ελζγξει μονάχα τθν καταςτολι και τθν εκδίκαςθ του εγκλιματοσ. Σι κοινωνικοοικονομικζσ
ςυνκικεσ που το προκαλοφν, όπωσ και όλεσ οι ςυνζπειεσ από τθ χριςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν
τθσ Επικοινωνίασ δεν αφοροφν πια άμεςα τθν πολιτεία.
Ψο μόνο που κα μποροφςαμε να δθλϊςουμε με βεβαιότθτα είναι ότι ςε μερικά χρόνια από
ςιμερα, μελζτεσ όπωσ θ παροφςα δεν κα ζχουν πια λόγο υπάρξθσ. Κα εντάςςονται ςτισ
μελζτεσ των μζςων ενθμζρωςθσ, μελζτεσ πρόςλθψθσ, μελζτεσ οικονομίασ, μελζτεσ
περιεχομζνου κλπ. Σι αλλαγζσ ζχουν ιδθ ςυντελεςτεί και ςφντομα κα ολοκλθρωκεί θ
μετάβαςθ.
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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

ΤΜΦΧΝΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΚΑΗ

MICROSOFT
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Γηψξγνο Αινγνζθνχθεο
ππέγξαςε ζήκεξα ζηελ Πνξηνγαιία ζηξαηεγηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο θαη ηεο Microsoft, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο λέαο Φεθηαθήο
ηξαηεγηθήο 2006-2013 θαη ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε
ηηο εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο.
ε ζπλέρεηα ησλ δειψζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θ. Βαζίιεο Αζεκαθφπνπινο δηεπθξίληζε φηη «ε
ζηξαηεγηθή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε αμηνπνηεί ηηο πξνκήζεηεο ινγηζκηθνχ ηεο
Microsoft πνπ είηε έγηλαλ έσο ηψξα, είηε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ ελ
εμειίμεη έξγσλ θαη δηαγσληζκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»,
ψζηε λα επηηεπρζνχλ επηπξφζζεηα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην».
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη εμαζθάιηζε πξνλνκηαθψλ
νηθνλνκηθψλ φξσλ γηα ηελ αγνξά αδεηψλ ινγηζκηθνχ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, ελψ
εμαζθαιίδεηαη ε απφθηεζε φισλ ησλ λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ ηεο Microsoft κε
νξίδνληα 3εηίαο, ρσξίο πξφζζεην θφζηνο.
Πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ειιεληθφ δεκφζην θαη γηα ηε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο είλαη ε πξφβιεςε ζηε ζπκθσλία γηα δσξεάλ δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη ζην ζπίηη, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα πνπ εληάζζνληαη ζηε ζπκθσλία. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη εθπαίδεπζε ζηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ
εληάζζνληαη ζηε ζπκθσλία, κέζσ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο.
i

Ζ ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε ν Τπνπξγφο πξνβιέπεη επίζεο ηελ ίδξπζε θέληξνπ
θαηλνηνκίαο ηεο Microsoft ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα θαη ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε
ηερλνινγηψλ αηρκήο πνπ ζα είλαη αληαγσληζηηθέο ζηε δηεζλή αγνξά. Οη ζηφρνη ηνπ
θέληξνπ θαηλνηνκίαο ζα είλαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ, ε επηηάρπλζε
ζπλεξγαζηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα.
Δπηπιένλ, ζηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε επαίζζεησλ πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ (αλέξγσλ, θαηνίθσλ αθξηηηθψλ πεξηνρψλ, ειηθησκέλσλ θ.ι.π.) κέζα απφ ηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δξγαζηεξίσλ Τπνινγηζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Απεξηφξηζηεο Γπλαηφηεηεο», ην νπνίν παξέρεη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη βειηίσζεο
ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο. H Microsoft δεζκεχζεθε γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ηέηνηα
θέληξα κέρξη ην 2008.
ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη ηεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, ε ζπκθσλία
πξνβιέπεη ηελ παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο, ελψ πξνβιέπεηαη
δσξεάλ παξνρή ινγηζκηθνχ

ηεο

Microsoft

ζε

αθαδεκατθά ηδξχκαηα γηα

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, θαη εηδηθφηεξα ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα
πιεξνθνξηθήο, επηζηήκεο ππνινγηζηψλ θαη ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ.
Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, εθπαίδεπζε γηα ην ινγηζκηθφ ηεο Microsoft,
πξνγξάκκαηα γηα ηελ Κπβεξλεηηθή Αζθάιεηα, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνπο παξέρνληαη.
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Παρϊρτημα ΙΙ
Έχω DSL, εςεύσ;
Χτισ 29 Απριλίου αποκτιςαμε DSL τελικά. Πια διαδικαςία που ξεκίνθςε ςτισ 20 Λανουαρίου.
Ψο μόνο που ζχω να ςχολιάςω είναι ότι πριν από λίγεσ μζρεσ με ρϊτθςε ζνασ φίλοσ «μιπωσ
ζχεισ καμιά άκρθ να βάλουμε γριγορα DSL;» κι εγϊ λιποκφμθςα...
Κυμίηω ότι κάναμε αίτθςθ για υποβάκμιςθ τθσ ISDN ςε PSTN (όπου τελικά με τα καινοφργια
τιμολόγια του ΣΨΕ θ διαφορά ςτο πάγιο είναι μόνο 5 Ευρϊ το μινα αλλά που να το ιξερα
τότε;) και μετά αίτθςθ για DSL, όπωσ απαιτοφςε θ γραφειοκρατία αλλά δεν υπιρχε πόρτα.
Ξι ζτςι αφοφ περιμζναμε εβδομάδεσ ολόκλθρεσ, αποφαςίςαμε ν’ αλλάξουμε εταιρεία μπασ
και δοφμε φωσ. Ξαι διαλζξαμε τθ vivodi γιατί είναι θ μοναδικι που ζχει το δικό τθσ δίκτυο
και όλοι οι φίλοι μασ που είναι IT Managers (ιταν δθλαδι γιατί βαρζκθκαν να δουλεφουν
28 ϊρεσ το 24 και κάνουν τϊρα ιςτιοπλοΐα και πουλάνε τυρόπιτεσ για να ηιςουν) μασ είπαν
ότι θ διαφορά ςτθν ταχφτθτα είναι μεγάλθ γιατί όλοι οι υπόλοιποι χρθςιμοποιοφν τα
καλϊδια του ΣΨΕ (γι’ αυτό ζχει μπουκϊςει κι αυτόσ). Ζλα όμωσ που δεν υπολογίςαμε ότι ο
ΣΨΕ παρεμβάλλεται ζτςι κι αλλιϊσ για να δϊςει τθν άδεια για τθ χριςθ τθσ δικισ του
γραμμισ.
Τταν το Πάρτιο, τθλεφωνιςαμε ςτο 134 για να ποφμε ότι δεν κζλουμε τθ γραμμι, θ
κοπζλα ςτο τθλζφωνο αναφϊνθςε «μα τθν ενεργοποιιςαμε, δεν τθν κζλετε». Εκεί μείναμε
κάγκελο κι είχαμε τθ φαεινι ιδζα να κάνουμε τθν απλι ερϊτθςθ: «δθλαδι μποροφμε να τθ
βάλουμε και ςιμερα;» «Ε!, όχι βζβαια», είπε θ κοπζλα «ςε δζκα με δεκαπζντε
εργάςιμεσ»...
Ψο μόνο που ζχω να προςάψω ςτθ vivodi είναι ότι αναγκαηόμαςταν να παίρνουμε εμείσ
τθλζφωνο και να ρωτάμε «μιπωσ μπικε;» Πετά το Υάςχα, ςτισ 29 Απριλίου, μάκαμε ότι
είχε ενεργοποιθκεί από τισ 19 του μινα! Χυγνϊμθ, βρε παιδιά που κάναμε Υαςχαλινζσ
διακοπζσ. Πασ ζδωςαν τουσ κωδικοφσ μζςω τθλεφϊνου, το δε επίςθμο χαρτί τθσ
ενεργοποίθςθσ (με θμερομθνία 19/4) ιρκε ακόμθ αργότερα... Από ταχφτθτα πάντωσ
πράγματι ςκίηει. Ξι άμα είχα μυαλό, κα είχα βάλει απ’ ευκείασ τθλεφωνικι γραμμι δικι
τουσ και μζχρι να ζρκει το πακζτο κα κράταγα τθν ISDN να κάνω τθ δουλειά μου. Δεν είχα
πάει όμωσ ςε χαρτορίχτρα...
Θ αίςκθςθ τθσ γριγορθσ ςφνδεςθσ δεν είναι καινοφργια για μζνα γιατί ςτθ δουλειά το
ζχουμε κατακτιςει εδϊ και καιρό. Χτο ςπίτι όμωσ είναι αλλιϊσ γιατί διαςκεδάηεισ κιόλασ...
είχα ξεχάςει πόςο μπορείσ να διαςκεδάηεισ με το διαδίκτυο ακόμα κι αν δεν κλείνω
ραντεβοφ ςτον κυβερνοχϊρο, όπωσ λζει και θ Πόνικα Συίτι ςτθ διπλανι ςτιλθ. Ωπάρχουν
τόςα πράγματα να κάνεισ κανείσ... Για πότε ςτθν Ελλάδα και το τριπλό τθλζφωνο – ιντερνετ
– τθλεόραςθ; Ξάτι για 2007 ακοφω...
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Παρϊρτημα ΙΙΙ
Δεν ϋχω πια mail…
Θ κατάςταςθ με το spam ζχει πράγματι ξεφφγει από κάκε ζλεγχο. Ξαι καλά.
Τταν πρόκειται να δουλζψουμε ςτο γραφείο και ανοίγουμε τθ γριγορθ ςφνδεςθ
του δικτφου και τα εκατό και πλζον mail κατεβαίνουν εν ριπι οφκαλμοφ κάτι πάει κι
ζρχεται. Ψο χειρότερο είναι ο χρόνοσ που χάνεται για να τα ξεκακαρίςουμε. Ξαι
καμιά φορά και τα ενδιαφζρονται mail που χάνονται ςτο ςωρό.
Τταν όμωσ θ ςφνδεςθ γίνεται από το ςπίτι τότε τα πράγματα είναι
χειρότερα. Γιατί ακόμα και με γραμμι ςτα 128Ξ θ πραγματικι ταχφτθτα δεν είναι
αρκετά μεγάλθ. Ξαι περιμζνεισ και περιμζνεισ και περιμζνεισ… Για να πάρεισ ςτο
τζλοσ τι; Πια ςειρά από άχρθςτα mail!
Ξαι εδϊ δράττομαι τθσ ευκαιρίασ για να δθλϊςω ευκαρςϊσ ότι:
1.
2.
3.
4.

Δεν κζλω ν’ αδυνατίςω
Δεν κζλω να μεγαλϊςω τα γεννθτικά μου όργανα
Δεν μου χρειάηεται βιάγκρα ι άλλα φάρμακα του είδουσ
Δεν ςκοπεφω να βοθκιςω τον κλθρονόμο Πουμποφτου να ανακτιςει τθν
περιουςία του
5. Δεν πιςτεφω ότι τα λογιςμικά αντι-spam που μου προτείνουν – με spam
mail!- κα λφςουν το πρόβλθμά μου.
Επίςθσ ωσ ζκτθ κατθγορία κα ζβαηα όλεσ τισ εκκλιςεισ για βοικεια ςε παιδάκια,
από το «ςτείλτε ζνα ευρϊ» μζχρι το «ςτείλτε μία κάρτα» ςτο παιδάκι που ζχει
όνειρο πριν πεκάνει να λάβει κάρτεσ από όλα τα μζρθ τθσ γθσ. Τταν κάποτε διζκεςα
το χρόνο για να επικοινωνιςω με τον κακθγθτι που υποτίκεται ότι κουράριηε το
«κακόμοιρο το παιδί τισ τελευταίεσ του μζρεσ», ο εν λόγω κακθγθτισ ζπακε ζνα
γερό ςοκ, μια που φυςικά δεν γνϊριηε τίποτα οφτε για παιδάκι και πολφ
περιςςότερο για κάρτεσ ενϊ εγϊ κζρδιςα ζνα καλό ρεπορτάη.
Φυςικά όςοι ςτζλνουν τα mail δεν γνωρίηουν τισ προτιμιςεισ μου, αλλά αυτό
είναι μία άλλθ ιςτορία.
Ωπάρχουν όμωσ και χειρότερα και όςοι ζχουν αντιμετωπίςει παρόμοια
κατάςταςθ κα καταλάβουν πολφ καλά τι εννοϊ. Ασ ποφμε λοιπόν ότι κάποιοσ
ςτινει ευικοα ϊτα ςτο τραγοφδι των ςειρινων τθσ τθλε-εργαςίασ. Υρονοθτικόσ ο
ιρωάσ μασ, ηθτάει από το γραφείο να του κάνουν forward τα mail ςτο προςωπικό
του λογαριαςμό για να μθν μπλζκει με ςυνδζςεισ εταιρικϊν ςυςτθμάτων.
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Φτάνει λοιπόν ςτο νοικιαςμζνο δωμάτιο/γκαρςονιζρα/ςπίτι φίλων και για λίγο
ξεχνιζται. Δεν παίρνει τα mail, πάει για ςκι και καλά κάνει. Άλλωςτε εκεί που είναι θ
τθλεφωνικι πρίηα (PSTN φυςικά) πρζπει να κάτςει ςτο πάτωμα με το laptop, το
οποίο ζχει εγκατεςτθμζνο ςτθν άλλθ άκρθ του δωματίου εκεί που υπάρχει το
τραπζηι. Ξάποια ςτιγμι όμωσ πρζπει να ςτείλει τθ δουλειά. Ξι εκεί αρχίηει το
δράμα… Ξαλά ο χρόνοσ να κατζβουν 500 μθνφματα (από τθ ςφνδεςθ τθσ δουλειάσ
και για τρεισ θμζρεσ «αποχισ») αλλά ζλα που κολλάνε ςυνικωσ ςτθ μζςθ,
διακόπτεται θ ςφνδεςθ και μετά φτου κι από τθν αρχι. ζρω άνκρωπο που
ορκίηεται ότι ζφαγε τεςςεριςιμιςι ϊρεσ… Ξαι ςτθ δουλειά περίμεναν το αρχείο!
Υάει θ τθλε-εργαςία, τα μάηεψε ο άνκρωποσ και γφριςε.
Θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, που μόνο υπερβολι δεν είναι, απλϊσ εικονογραφεί
με γλαφυρά χρϊματα τθν κακθμερινι μασ ταλαιπωρία. Γιατί δθλαδι το να τρωσ
μιςι ϊρα κάκε μζρα να κατεβάηεισ ςκουπίδια και μετά να τα πετάσ, λίγο είναι;
Ψισ πταίει; Θ προφανισ απάντθςθ είναι αυτοί οι απαίςιοι που μπαίνουν ςτουσ
ςζρβερ, τουσ καταλαμβάνουν και ςτζλνουν μετά τα άχρθςτα mail τουσ ςε όλο τον
κόςμο. Επιτρζψτε μου όμωσ να αναφζρω –και δεν είναι μόνο δικι μου θ εκτίμθςθκαι άλλουσ φταίχτεσ.
Σι παντοδφναμοι administrators. Αυτοί που χτίηουν firewalls το ζνα πάνω ςτο άλλο
και τελικά περνάνε οι ιοί., οι οποίοι είναι ακόμα πιο ιςχυροί. Αυτοί που και δεν
κάνουν τίποτα για τα spam αλλά και δεν μασ αφινουν να προςτατζψουμε μόνοι
μασ, όπωσ μπορεί ο κακζνασ το «ςπίτι» του.
Σι ανίδεοι οικονομικοί υπεφκυνοι. Αυτοί που νομίηουν ότι μποροφν τα δίκτυα να
λειτουργοφν ακόμα και ςιμερα ςε NT4! Ψι να ςϊςεισ με τζτοιο δίκτυο; Σι
καινοφργιεσ εφαρμογζσ δεν δουλεφουν καν επάνω τουσ. Τποιοσ νομίηει ότι τα
δίκτυα δεν χρειάηονται ςυνεχείσ επενδφςεισ είναι πολφ, μα πολφ γελαςμζνοσ. Ψα
κινθτά τουσ γιατί τα αλλάηουν κάκε τρεισ και λίγο;
Σι αδιάφοροι πάροχοι υπθρεςιϊν. Ψθσ μόδασ είναι τϊρα τελευταία τα μθνφματα
του τφπου «virus alert» τα οποία καταλιγουν να γίνονται spam τα ίδια. Ξάντε κάτι
βρε παιδιά!
Ψι περιμζνεισ όμωσ; Σι μεν ζχουν τόςο τυφλωκεί από τθν τεχνολογία που ξεχνοφν
ότι τθν χρθςιμοποιοφν άνκρωποι για να κάνουν τθ δουλειά τουσ και όχι
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ πλθροφορικισ. Σι δε δεν ζχουν δει υπολογιςτι οφτε από
μακριά και νομίηουν ακόμα ότι πρόκειται για ακριβά παιχνίδια των υπαλλιλων που
τουσ τα δίνουν για τθν ψυχαγωγία τουσ.
Είναι κάποιεσ εφαρμογζσ χωρίσ τισ οποίεσ, θ κακθμερινότθτα πολλϊν από εμάσ –και
είμαςτε όλο και περιςςότεροι- καταςτρζφεται. Τπωσ δεν ηοφμε πια χωρίσ
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τθλζφωνο, ζτςι δεν ηοφμε και χωρίσ mail και web. Τχι μόνο για τθ δουλειά φυςικά
αλλά και για τισ προςωπικζσ μασ επαφζσ, τθν ενθμζρωςι μασ και τθν ψυχαγωγία
μασ. Τταν το τθλζφωνο κάνει παράςιτα τρελαινόμαςτε. Τταν το mail κατεβάηει
ςκουπίδια, τι πρζπει να κάνουμε;
Χτθν πραγματικότθτα το spam αφαιρεί τθ χριςθ του mail. Πόνο υπό ειδικζσ
ςυνκικεσ μποροφμε πια να ζχουμε ςωςτι ςφνδεςθ: εάν ζχουμε γριγορθ ςφνδεςθ,
εάν το ανοίγουμε πολφ τακτικά… Σ πρϊτοσ λογαριαςμόσ mail που απζκτθςα δζκα
χρόνια πριν, ιταν πιο εφχρθςτοσ από τουσ πζντε ςθμερινοφσ που ζχω. Ππροςτά
πάμε ι πίςω. Δεν ζχω πια mail μου το «ζφαγαν» τα spam.
Αν κζλετε πάντωσ μια μικρι ςυμβουλι, ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ, μθ
δοκιμάςετε καν να κατεβάςετε τα μθνφματα. Υθγαίνετε ςτθν υπθρεςία web mail
που προςφζρουν οι περιςςότεροι πάροχοι υπθρεςιϊν και πετάξτε από κει τα
ςκουπίδια ςασ. Κα είναι πιο γριγορο και πιο ςίγουρο.
«PCMagazine», Σκτϊβριοσ 2004
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Παρϊρτημα IV
Σι εύναι netiquette
Απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Υξεζηψλ Ίληεξλεη (www.eexi.gr)
πσο θάζε θνηλσλία ή έλσζε αλζξψπσλ, έηζη θαη ε θνηλφηεηα ηνπ Internet δελ ζα
κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο θάπνηνπο θαλφλεο θαιήο ή, αλ πξνηηκάηε, ζσζηήο
ζπκπεξηθνξάο. Οη θαλφλεο απηνί δελ βαζίδνληαη ζε λφκνπο αθξηβψο φπσο δελ
ππάξρεη λφκνο πνπ λα ζε ππνρξεψλεη λα ιεο θαιεκέξα φηαλ ζπλαληάο θάπνηνλ ην
πξσί, ή λα ιεο επραξηζηψ φηαλ ζνπ δίλνπλ θάηη. Δίλαη φκσο ην ίδην ζεκαληηθνί θαη
φπνηνο δελ ηνπο αθνινπζεί ζα έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα
επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ άιιν άλζξσπν.
Οη γεληθνί θαη νη εηδηθνί θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην Internet αλαθέξνληαη
θπξίσο ζην email θαη ην chat, αθνχ απηφ είλαη ην θαη' εμνρήλ κέζσ επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, θαη νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ δηθηχνπ:
1.
Το
δίθησο
παρέτεη
ζτεηηθή
αλφλσκία
θαη
απόζηαζε
Γελ είλαη εχθνιν λα βξεη θάπνηνο πνηνο θξχβεηαη πίζσ απφ ηνλ gepiti@eexi.gr, αιιά
αθφκε θαη αλ ηνλ βξεη ηη ζα θάλεη; Θα πάξεη ην αεξνπιάλν λα έξζεη απφ ηελ Ακεξηθή
λα κε πιαθψζεη ζην μχιν;
2. Δελ γλφρίδεης ηίποηε γηα ηολ άλζρφπο κε ηολ οποίο επηθοηλφλείς
Μπνξεί λα είλαη λένο ή γέξνο, ιεπθφο ή καχξνο, Δβξαίνο ή Βνπδηζηήο, βηνκήραλνο ή
νδνθαζαξηζηήο θιπ. Πνιιέο θνξέο δελ γλσξίδεηο θαλ αλ είλαη άλδξαο ή γπλαίθα.
3. Δελ βιέπεης ούηε αθούς ηης αληηδράζεης ηοσ άιιοσ ζηα ιεγόκελά ζοσ ούηε
θαηαιαβαίλεης
ηελ
υστηθή
ηοσ
θαηάζηαζε
ηαλ ζπδεηνχκε κε θάπνηνλ, πξφζσπν κε πξφζσπν ή αθφκε θαη ηειεθσληθά,
δερφκαζηε θάζε ζηηγκή πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ δέρεηαη ηα ιεγφκελά καο
(έθθξαζε πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο, ηφλνο θσλήο, επηθσλήκαηα θιπ.). ην δίθηπν
φια απηά απνπζηάδνπλ. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ θάλεη επηζηήκε ην λα
θαηαιαβαίλνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ άιινπ απφ ηνλ ηξφπν πνπ πιεθηξνινγεί ζην chat,
αιιά ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππάξρνπλ ηξφπνη ν ζπλνκηιεηήο καο λα καο δψζεη
θάπνην κε ιεθηηθφ κήλπκα φπσο: είκαη εθλεπξηζκέλνο, γηαηί κφιηο ηζαθψζεθα κε
θάπνηνλ, δελ έρσ φξεμε λα ζε αθνχσ λα κηιάο γηα εθδξνκέο κε ην απηνθίλεην, κε
ηξάθαξαλ θαη δελ έρσ ιεθηά λα θηηάμσ ην ακάμη, θιπ.
Οη γεληθοί θαλόλες θαιής ζσκπερηθοράς ποσ δεκηοσργήζεθαλ από ηης
ηδηαηηερόηεηες ηοσ δηθηύοσ είλαη:
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Πετριοπάκεια Τποια άποψθ και αν υποςτθρίηουμε πάντα κα υπάρχει
κάποιοσ που ζχει ςοβαροφσ λόγουσ, ι νομίηει πωσ ζχει ςοβαροφσ λόγουσ, να
υποςτθρίηει το αντίκετο. Γι' αυτό αντί να ποφμε: «Σ Αρμαγεδδϊν ιταν
απαίςια ταινία» καλφτερο είναι να γράψουμε: « Εμζνα ο Αρμαγεδδϊν δεν
μου άρεςε». Τςο πιο απόλυτθ θ διλωςι ςασ τόςο πιο πικανό είναι να
αρχίςετε να λαμβάνετε flames (επικετικά μθνφματα από τρίτουσ).
Ευγζνεια Πθ ξεχνάτε πωσ υπάρχουν λζξεισ και εκφράςεισ που μποροφν να
ερμθνευτοφν με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ (ειδικά αν δεν γράφετε
ςτθ μθτρικι ςασ γλϊςςα). Υροςπακιςτε να είςτε πολφ περιςςότερο
ευγενικοί απ' ότι ςε μια ςυνθκιςμζνθ ηωντανι «ςυηιτθςθ» αφοφ θ απουςία
άλλων ςτοιχείων (τόνοσ φωνισ, ζκφραςθ προςϊπου κλπ.) οδθγεί πολφ
εφκολα ςε παρανοιςεισ (κάποτε ζςτειλα ζνα email επαινϊντασ κάποιον και
νόμιηε πωσ τον κορόιδευα).
Υερίςκεψθ αναδιαβάςτε αυτό που γράψατε πριν το ςτείλετε και αυτό που
ςασ ζςτειλαν πριν απαντιςετε. Ζνασ απίςτευτοσ αρικμόσ καυγάδων ξεκινοφν
κυριολεκτικά άνευ λόγου και αιτίασ (από παρανοιςεισ όπου ο ζνασ ζγραψε
το Χ και ο άλλοσ κατάλαβε το Ψ).
Υροςαρμοςτικότθτα Ξάκε χϊροσ, mailing list, Usenet group ι chat room ζχει
τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ. Ωπάρχουν ςυηθτιςεισ που μπορεί να είναι
απόλυτα αποδεκτζσ ςε ζνα χϊρο αλλά απαράδεκτεσ ςε ζνα άλλο. Γι' αυτό,
κάκε φορά που ςυμμετζχετε ςε ζνα νζο χϊρο, προτιμιςτε να περάςετε λίγο
χρόνο παρακολουκϊντασ τουσ άλλουσ για να καταλάβετε το πνεφμα των
ςυηθτιςεων.
Πετριοφροςφνθ Δεν ξζρετε πόςο πιο ειδικόσ από ςασ μπορεί να είναι αυτόσ
με τον οποίο μιλάτε. Ππορεί να είςτε ςυγγενισ καρδιοπακι, άρα ξζρετε
κάποια πράγματα, και να βρεκείτε να ςυηθτάτε με ζνα γιατρό, που μάλλον
ξζρει περιςςότερα.
Λεραρχία Σ list ι group owner και ο moderator είναι οι αδιαμφιςβιτθτοι
αρχθγοί και ςπανιότατα κα ςασ υποςτθρίξει κανείσ αν τουσ πάτε κόντρα.
Κάρροσ Τχι για να τςακωκείτε, αλλά για να παραδεχκείτε τα λάκθ ςασ. Τςο
πιο ζντονα υποςτθρίηετε κάποιο λάκοσ ςασ τόςο πιο ανόθτοσ φαίνεςτε.
Ξατανόθςθ Θ κοινωνία μασ χρειάςτθκε αιϊνεσ για να βρει και να
κακιερϊςει τουσ ςθμερινοφσ κανόνεσ καλισ ςυμπεριφοράσ. Είναι
φυςιολογικό ςτο δίκτυο να υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που ακόμθ πωσ
πρζπει να ςυμπεριφζρονται. Κεωρείςτε τουσ κακότροπουσ ανκρϊπουσ όχι
ςαν αγενείσ αλλά ςαν αρχάριουσ και προςπακιςτε να τουσ βοθκιςετε να
μάκουν να ξεχωρίηουν το ςωςτό από το λάκοσ, χωρίσ βζβαια να κάνετε τουσ
ζξυπνουσ.
Χυναδελφικότθτα Σι χριςτεσ του Internet εξερευνοφν ζνα καινοφριο χϊρο
που εξακολουκεί να ζχει μυςτικά ακόμθ και για τουσ πιο πεπειραμζνουσ.
Αυτι θ αίςκθςθ του «νζου ςυνόρου» φζρνει μαηί τουσ ανκρϊπουσ του
δικτφου πιο κοντά και τουσ κάνει πιο δεκτικοφσ ςτθν επικοινωνία. Χτο δίκτυο
μπορείτε να ηθτιςετε βοικεια από ζναν άγνωςτο ακριβϊσ όπωσ μπορείτε να
ςταματιςετε κάποιον άγνωςτο ςτο δρόμο και να τον ρωτιςετε που
βρίςκεται θ οδόσ Χ. Για να διατθριςουμε αυτό το όμορφο πνεφμα
προςπακιςτε να μθν κάνετε κατάχρθςθ τθσ καλισ διάκεςθσ των άλλων,
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ηθτϊντασ ςυνζχεια βοικεια για ότι ςασ απαςχολεί, και προςπακιςτε να μθν
παίρνετε αλλά να δίνετε κιόλασ βοθκϊντασ κι εςείσ με τθ ςειρά ςασ όςουσ
μπορείτε.
Υροςωπικι Επαφι Πθ τςακϊνεςτε ποτζ μζςω δικτφου. Ψα γραπτά
αποκθκεφονται ςε ςκλθροφσ δίςκουσ και μζνουν για καιρό να μασ κυμίηουν
τα ςκλθρά λόγια που γράψαμε ι μασ ζγραψαν. Αφοφ τελειϊςει θ διαμάχθ,
διαγράψτε ότι ςασ είπαν για να μθν δθλθτθριάςει τισ ςχζςεισ ςασ ςτο
μζλλον. Ξαι, αν πρζπει οπωςδιποτε να καυγαδίςετε, φροντίςτε να το κάνετε
από το τθλζφωνο. Ψα λόγια χάνονται και δεν κα ςτοιχειϊςουν τισ ςχζςεισ
ςασ ςτο μζλλον.
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Παρϊρτημα V
To Newsletter ηνπ γεξκαληθνχ πεξηνδηθνχ «Der Speigel», πξνζθέξεη δεζκνχο πξνο ηα
άξζξα ηεο ηζηνζειίδαο.
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UNDER THE SCOPE
Constructing Hell: How Josef Fritzl Created his Regime of Terror
For 24 years Josef Fritzl led a double life: Above ground, he played the upstanding family man,
while in the basement he imprisoned and raped his daughter. Details are slowly emerging of how
he ruthlessly planned his terrible crime. mehr...

SPIEGEL VIEW
Interview with an Afghan Kidnapper: Hostage-Takers Thought German Said 'Shoot Me,
Shoot Me'
Close to a year ago, Afghan warlord Nissam Udin kidnapped two German engineers and allowed
one to be shot and killed. In his first interview with Western media, Udin spoke to SPIEGEL about
his negotiations with the German government, the ransom money it paid and the murder of
engineer Rόdiger Diedrich. mehr...

Photo Gallery: A German Hostage Drama in Afghanistan

Juncker for EU Council President? Jockeying for the Helm in Brussels
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NEWS
An 'Americanization' of German Foreign Policy? Merkel's CDU Calls for Missile Shield for
Europe
Angela Merkel's CDU party is about to unveil a major new foreign policy platform -- and it's
already drawing heated criticism in Berlin. Other major political parties fear it would mark an
"Americanization" of the country's security policy -- with the possibility of "American-style"
mistakes. mehr...

New Case of Infanticide: Three Dead Babies Found in Freezer in Germany

Euro Zone to Speak with One Voice? EU Commissioner Wants Far-Reaching New Powers for
Brussels

New Survey Undermines Official Policy: Most Germans Feel no Responsibility for Israel

Tibet Crisis: Adidas Chief Criticizes Anti-China Protestors

Tugboats Struggle to Shift Cruise Ship: 'Mona Lisa' Remains Stuck on Baltic Sand Bank

Photo Gallery: Stranded on the Sand

Wasted Youth: Germany Reports Surge in Teenage Binge Drinking

Bones of Contention: DNA Tests Reveal 'Schiller's' Skull Not His

Photo Gallery: The Case of Schiller's Missing Skull

Election Debacle for Labor: Tory Candidate Triumphs in London

Paul Krugman: Success Breeds Failure

Currency Woes and Winners: Has the Dollar Hit Rock Bottom?

Picture This: A Riot of Colors

FISHWRAP
The World from Berlin: Brown's 'Micro-Management' Has Caught up with Him

xiv

Britain's Labour Party suffered a devastating defeat in last week's local elections and then lost the
mayoral race in London. German media commentators think Prime Minister Gordon Brown is
largely to blame for his party's woes. mehr...
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Έλα απφ ηα θαζεκεξηλά Newsletters ηεο γαιιηθήο εθεκεξίδαο «Le
Monde». ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εθεκεξίδα εηδνπνηεί ηνπο
αλαγλψζηεο ηεο γηα ην ηη ζα δηαβάζνπλ ζηελ επφκελε έθδνζε, ηελ
νπνία ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ζε ιίγεο ψξεο πνιχ πξηλ
θπθινθνξήζεη ζηα πεξίπηεξα (πεξίπνπ ηελ ψξα πνπ πεγαίλεη ζην
ηππνγξαθείν).
Paris, lundi 5 mai 2008

Le quotidien Le Monde daté mardi 6 mai 2008, actuellement en cours de bouclage,
développe pour ses lecteurs les informations suivantes.

LE TITRE DU JOUR

Un an de Sarkozy
Un an après sa brillante élection à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy
paraît dans l'impasse. Porté à la magistrature suprême par l'efficacité de ses thèmes
de campagne annonçant "la rupture" avec les méthodes passées de gouvernance, et
par un slogan ("travailler plus pour gagner plus") assurant aux Français une
augmentation de leur pouvoir d'achat, il a du mal à remplir ses promesses. Une
chute de popularité sans précédent pour un président au terme d'une année
d'exercice du pouvoir, et un échec retentissant de son parti et ses alliés aux
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élections municipales de mars dernier mesurent aujourd'hui le désamour entre
l'Elysée et le peuple de France.
L'ÉDITORIAL

Désillusion
Le contraste est frappant entre la bonne santé des droites européennes et
l'ambiance détestable qui domine le premier anniversaire de l'élection de Nicolas
Sarkozy à la présidence de la République.
PAGE TROIS

En mai 1968, que faisait la police ?
La préfecture de police de Paris a exhumé photographies et témoignages de ses
archives. Un pavé "en pleine tête", un inspecteur infiltré... Souvenirs de l'autre côté
des barricades.
INTERNATIONAL

Campagne américaine : le suspense continue
La vedette de la campagne des primaires démocrates, cette semaine, a été la
pompe à essence. Dans l'Indiana comme en Caroline du Nord, les deux Etats où le
scrutin a lieu mardi 6 mai, Barack Obama et Hillary Clinton se sont montrés dans les
stations-service, à l'écoute des consommateurs en colère contre la hausse des prix.

Birmanie : les ravages du typhon Nargis
Les rares images parvenant de Birmanie après le passage du typhon Nargis pendant
le week-end font craindre que les premiers bilans fournis par la junte - 350 morts et
plus de 100 000 sans-abri - soient démultipliés quand une estimation plus complète
des ravages sera réalisée.
SCIENCES & ENVIRONNEMENT

Le risque sanitaire des plastiques alimentaires
Une décision canadienne relance la controverse sur les dangers de l'exposition
chronique à des substances issues des plastiques contenant de l'eau ou des
aliments.
EUROPE

Gordon Brown annonce une relance de sa stratégie économique
Le premier ministre britannique, en difficulté après l'échec du Labour aux élections
locales, a fait son mea culpa dimanche à la télévision. Il dit être "le mieux placé"
pour affronter la crise.
POLITIQUE

L'emploi des seniors
Deux raisons au moins poussent Nicolas Sarkozy à intervenir personnellement sur
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l'emploi des seniors, lors d'un déplacement prévu dans le Gard, mardi 6 mai. A
quelques semaines de sa présidence de l'Union européenne, il doit améliorer le taux
d'emploi français des 55/64 ans - l"un des plus bas, à 37,8 % - et le rapprocher de
l'objectif de la communauté européenne, 50 % à l'horizon 2010 (contre 42,5 %
actuellement).
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Παρϊρτημα VI
History of LISTSERV®
(από το http://www.lsoft.com/corporate/history_listserv.asp)

1986

The story of LISTSERV began in Paris, France, when a
young engineering student, Eric Thomas, wrote the first
version of LISTSERV. LISTSERV was the first email list
management software product of its kind. Before its
invention, all email lists had to be administered
manually.
Mail templates were added to LISTSERV, allowing list owners to create automatic
responses to specific commands and to customize administrative messages.
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1987

With the addition of database functions, LISTSERV made it possible for users to
search list archives for messages about certain topics. This effectively turned
LISTSERV into a large electronic encyclopedia.
1988

Eric Thomas moved to CERN in Switzerland, where the World Wide Web was
invented. He continued to develop LISTSERV.
The automatically maintained list of lists further improved the searching possibilities.
The 1,000th public LISTSERV list was created.
1990

Eric Thomas was hired by SUNET (the Swedish University Network) to help build a
computer network with the ambition of making Sweden the leading IT nation in
Europe. Because of this, LISTSERV development continued in Stockholm, Sweden.
Passive probes were added to LISTSERV.
1991

The international BITNET network reached its peak, connecting some 1,400
organizations in 49 countries for the electronic, non-commercial exchange of
information in support of research and education. Thanks largely to the volunteer
efforts of Eric Thomas, BITNET provided thousands of electronic mailing lists based
on LISTSERV.
Eric Thomas did not want his software to disappear with the mainframes. Therefore,
xx

he started looking for ways to port LISTSERV to other environments, such as VMS
and Unix.
1992

Eric Thomas made changes to the existing LISTSERV code to make it easier to port,
should the need arise. LISTSERV was a large application and Eric estimated that it
would take 35 to 50 of the mythical "man months" to complete the work, so he
started looking for sponsors and grants to fund the development.
1993

The grant search proved unsuccessful. Going commercial appeared to be the only
way to save LISTSERV. The first legal incarnation of L-Soft, the temporary L-Soft, was
born in a lawyer's drawer. The company closed its first big sale in July. The business
plan was to sell maintenance and new versions of the mainframe product, and then
use the proceeds to hire programmers to port the code to VMS and Unix.
LISTSERV was the first software to introduce double opt-in. This prevented people
from getting subscribed to a LISTSERV list without wanting it.
1994
With only $3,000, a laptop and a plane ticket to
New York City, Eric Thomas officially founded LSoft in order to further develop LISTSERV.
In March, L-Soft released its first new product, LISTSERV-TCP/IP for VM. This new
product introduced a lot of changes, most notably in the DISTRIBUTE algorithm.
These changes were a pre-requisite to the development of the VMS and Unix
versions.
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In May, the first versions of LISTSERV for VMS and Unix were released.
1995
In May, the Windows NT version, along with
new versions of the VM, VMS and Unix
products, were released.
LISTSERV for Windows 95 was launched the
same day as Windows 95.
LISTSERV introduced its first spam filter. This
was not only a first for LISTSERV, but a first for
the entire industry.

1996
LISTSERV celebrated its 10th anniversary.
LISTSERV was registered as a trademark.
A LISTSERV list broke the half-million subscriber
mark – a new Internet record for an email list.

CataList, the official catalog of LISTSERV lists, was launched. CataList enabled users to
browse public LISTSERV lists, search for mailing lists of interest and get information
about LISTSERV host sites through the Internet.
LISTSERV added the Web interface, making the software more user-friendly by
simplifying email list management and allowing users to administer and control their
lists from anywhere on the Internet.
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Web templates were added to LISTSERV, allowing list owners to customize the look
and feel of their Web interface pages.
1997

L-Soft released LISTSERV Lite and LISTSERV Lite Free Edition, which was designed for
non-profit and hobby use only.
LISTSERV powered Carl Bildt's Newsletter. Carl Bildt, the former Prime Minister of
Sweden, started the Internet revolution in politics in Europe by being the first Prime
Minister in Europe who gave out his email address to the public and published an
electronic newsletter.
1998

L-Soft launched NetPals, a free LISTSERV mailing list service for the international
school community.
In preparation for its international expansion, L-Soft hired six European AIESEC
trainees, two of which became VPs.
1999

L-Soft released a new version of LISTSERV with database connectivity and mailmerge capabilities, allowing customers to send personalized email messages to
targeted recipient lists.
Eric Thomas founded L-Soft Sweden, the first office in Europe, to better serve the
European customers.
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2000

LISTSERV email list subscriptions surpassed 100 million worldwide.
2001
F-Secure

Anti-Virus

was

integrated

into

LISTSERV. Millions of list subscribers were now
protected from viruses. LISTSERV became the
first mailing list manager in the industry to
have built-in anti-virus capabilities.
2002

LISTSERV got a redesigned Web interface. It included online Task Wizards, used to
guide list owners through each aspect of email list management.
LISTSERV Maestro was launched. This new product enabled the creation,
management, delivery, tracking and reporting of customized opt-in email marketing
campaigns.
LISTSERV at Work, L-Soft's quarterly newsletter, was launched.
2003

Virus protection was introduced for all LISTSERV platforms with the launch of
LISTSERV Anti-Virus Station.
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2004
L-Soft celebrated its 10th anniversary.
New LISTSERV spam control features were
introduced. LISTSERV could now be connected to
most

external

spam

filters,

including

SpamAssassin.
Customization and translation of system and
confirmation messages were added to further
improve internationalization.
The LISTSERV Choice Awards were launched to
globally recognize outstanding email lists.
2005

LISTSERV for Mac OS X was released.
LISTSERV support for embedded mail-merge was added.
2006

New Deliverability Assessment interface, a Web-based center dedicated to
maximizing deliverability of legitimate email messages, was added to LISTSERV. The
assessment encompasses all three major certification standards, including
DomainKeys, Sender Policy Framework (SPF), Sender ID, as well as additional DNS
tests.
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LISTSERV, the de facto standard for email list
management

software,

celebrated

its

20th

anniversary.
LISTSERV 15.0 was released, a milestone version of
the pioneering email list manager, featuring a
completely redesigned Web interface.
2007
L-Soft released LISTSERV 15.5, featuring support for
RSS abstracts and the capability to connect to LDAP
servers.
2008

L-Soft celebrates the 15th anniversary of double opt-in. LISTSERV was the first
product to introduce the feature in 1993.
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[CARR-L] CARR-L Monthly Note, Jan 2008
This note is usually posted about the 10th of the month both as an introduction to new users
and a reminder for older subscribers.
Any significant changes are indicated with a "+" in the first column.
The list is focused on using computers to help in researching, compiling, or distributing
information either in traditional, hardcopy form or electronically. Specifically, the list is for
working journalists in any medium.
This list belongs to you, the users. Please feel free to participate. It is only through active use
that a "virtual newsroom" will evolve. The list is "self-moderated"--you are responsible for
what you post.
Remember a note to LISTSERV@LISTSERV.LOUISVILLE.EDU goes only to a machine and must
be a command, while a note to CARR-L@LISTSERV.LOUISVILLE.EDU will be sent to everybody
on the list.
Topics:
1. List address
2. If you have difficulties
3. How to unsubscribe
4. How to send messages to CARR-L
5. How to send commands to LISTSERV
6. How to subscribe
7. How to set your subscription to "digest" or "index"
8. How to get a copy of notebooks or archives
9. How to temporarily suspend mail from list
10. How to change your address
11. How (not) to get a list of subscribers
12. QUERY command
13. Topics
14. Prefixing CARR-L to subject line
15. Where to get more info on the LISTSERV program
16. Netiquette
17. Searching the archives. Monthly statistics for CARR-L

Thanks to the U. of Louisville for hosting CARR-L since the list started in 1992. The
University, however, is not responsible for any postings or replies.
Pete Weiss Pete-Weiss[use @]psu.edu
elliott.s.parker[use @]cmich.edu
List Owners, CARR-L
Department of Journalism
Central Michigan University
Mt. Pleasant, MI 48859 USA

Υαράρτθμα VIΛ
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ΑΝΟΗΥΣΟ ΦΟΡΟΤΜ 08 - 9 Απξηιίνπ 2008

Παξνπζίαζε Έξεπλαο γηα ηα ΜΜΔ

ΜΜΔ: Γενληνινγία θαη Άλζξσπνο, Δμνπζία θαη Πνιίηεο,
Κέξδνο θαη Καηαλαισηήο

Α.
Ο ΔΛΛΖΝΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Δμέιημε-ρέζε-Δηθόλα

Ξέληα Κνύξηνγινπ
Πξόεδξνο & CEO FOCUS BARI, Μέινο Ηλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο

•

Σόζν παξαδνζηαθά, όζν θαη ζήκεξα, ηα ΜΜΔ ελεκεξώλνπλ θαη ςπραγσγνύλ ην θνηλό,
θαιύπηνληαο θαη ηα ηξία επίπεδα αλαγθώλ ηεο αλζξώπηλεο θύζεο: πξαθηηθέο
αλάγθεο—ελεκέξσζε, γλώζε, αζρνιία ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, θνηλσληθέο αλάγθεο—
επαθή θαη έληαμε κε ην γίγλεζζαη ηεο θνηλσλίαο, ςπρνινγηθέο αλάγθεο—ηθαλνπνίεζε
θαη επραξίζηεζε πνπ απνξξέεη από ηελ θάιπςε ησλ πξνεγνπκέλσλ αλαγθώλ, αιιά θαη
από ηελ έθζεζε ζηα ΜΜΔ απηή θαζ’ εαπηή.

•

Μέζα από ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, ηα ΜΜΔ πξνβάιινπλ θνηλσληθά πξόηππα,
δηακνξθώλνπλ λννηξνπία θαη αμίεο, δηαπιάζνπλ ηελ θνηλή γλώκε, δεκηνπξγνύλ «εζληθό»
ζπλαίζζεκα, ελώ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό απνηεινύλ θαη βαζηθό όρεκα επηθνηλσλίαο
κεηαμύ Κξάηνπο θαη Πνιίηε. Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε όινπο απηνύο ηνπο ξόινπο θαη ηηο
πξνεθηάζεηο ηνπο, ηα ΜΜΔ έρνπλ κεγάιν βαζκό επζύλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο
πνιίηεο.

•

Δμ άιινπ, εζηηάδνληαο εηδηθά ζηελ ηειεόξαζε, ην θνηλό δεηά ηόζν ελεκέξσζε («ηη
ζπκβαίλεη ζηνλ πιαλήηε», «λα κάζσ θαηλνύξγηα πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα», «λα
ελεκεξσζώ γηα ηηο εμειίμεηο κέζα από ηνπο δηακνξθσηέο ηνπο», «γηα πξνβιήκαηα πνπ κε
απαζρνινύλ», «γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή κνπ θαηάζηαζε»), όζν θαη ςπραγσγία
(«λα γειάζσ, λα δηαζθεδάζσ», «λα δσ θάηη αλάιαθξν θαη επράξηζην», «λα πεξάζσ ηελ
ώξα κνπ», «λα μεθύγσ από ηελ θαζεκεξηλόηεηα», «λα κάζσ ηηο ηάζεηο/ηη είλαη in», «λα
ζπγθηλεζώ, λα ηαπηηζηώ, λα νλεηξεπηώ»)
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•

ρεηηθά κε ηνλ «ράξηε ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα», απηό πνπ παξαηεξνύκε είλαη όηη κέζα
ζηελ ηειεπηαία 20εηία, ν αξηζκόο ησλ ΜΜΔ ζε όινπο ηνπο ηνκείο έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ζε
ηεξάζηην βαζκό, κε απνηέιεζκα ηνλ ππεξθνξεζκό ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηελ αιινίσζε
ηνπ ξόινπ ηνπο δηαρξνληθά.

•

Απηό πνπ αληηιακβάλεηαη πιήξσο ην θνηλό, είλαη όηη ελώ ζεσξεηηθά ε ύπαξμε πνιιώλ
ΜΜΔ ζε θάζε ηνκέα επηθέξεη πνιπθσλία, πνηθηιία θαη ζθαηξηθόηεηα, ε ππεξβνιή θαη ν
ηεξάζηηνο ζπλσζηηζκόο πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ησλ ΜΜΔ
θαηαιήγεη ζε αιπζηδσηά αξλεηηθά θαηλόκελα: επεηδή ε επηβίσζε ησλ ΜΜΔ γίλεηαη
πξνβιεκαηηθή, νη πεγέο ησλ εζόδσλ ηνπο έρνπλ αιιάμεη, νπόηε αλαγθάδνληαη λα
εμππεξεηνύλ εκπνξηθά ή ζπλεξγαδόκελα ζπκθέξνληα, πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν
θαη ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηνπο.
Παξάιιεια, ζηνλ «βσκό»
ηεο ηειεζέαζεο,
αθξνακαηηθόηεηαο, αλαγλσζηκόηεηαο, νδεγνύληαη ζπρλά ζε «κηκεηηζκό» πνπ θαηαξγεί
ηελ ζθαηξηθόηεηα, θαη αληίζεηα, νδεγεί ζε κνλνδηάζηαηε ελαζρόιεζε κε ειάρηζηα ζέκαηα
ζε ππεξβνιηθό βαζκό.

•

Ζ παξαηήξεζε απηή αθνξά ηδηαίηεξα ηελ ηειεόξαζε, πνπ επί ηνπ παξόληνο απνηειεί θαη
ην βαζηθό ελεκεξσηηθό κέζν: από ηελ ηειεόξαζε δειώλεη όηη ελεκεξώλεηαη ην 60% ηνπ
ειιεληθνύ θνηλνύ, ελώ ε αληίζηνηρε αλαινγία γηα ηηο εθεκεξίδεο είλαη 37%, γηα ην
ξαδηόθσλν 40%, θαη γηα ην αλεξρόκελν internet 26%.

•

Δηδηθά γηα ηελ ηειεόξαζε θαη ηνλ ελεκεξσηηθό ηεο ηνκέα, ην θνηλό εληνπίδεη ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα: αθελόο κελ ζεσξεί όηη «από ηελ θάιπςε ησλ γεγνλόησλ ζήκεξα ιείπνπλ νη
απαξαίηεηνη θαλόλεο θαη ν ζεβαζκόο πξνο ην θνηλό» (50% ηνπ θνηλνύ), «ιείπεη ε
πνιππιεπξόηεηα θαη ε ζθαηξηθόηεηα» (43% ηνπ θνηλνύ), θαη αθεηέξνπ…

•

Οη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο πνιίηεο (73%) ζεσξνύλ όηη «ζήκεξα, δελ γίλεηαη εύθνια
αληηιεπηό πόηε νη εηδήζεηο ζηελ TV είλαη αθξηβείο θαη ακεξόιεπηεο θαη πόηε δελ είλαη»!

•

Ωο ππνδείμεηο θαη δεηνύκελα από ηνλ ελεκεξσηηθό ηνκέα ηεο ηειεόξαζεο, ην θνηλό δεηά
ζύληνκα θαη πεξηεθηηθά δειηία εηδήζεσλ, κείσζε ηνπ θηηξηληζκνύ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο
ηνπ αλζξώπηλνπ πόλνπ, αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ παξνπζίαζε, θαη έκθαζε ζηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο (όια απηά ζε κηα αλαινγία πεξίπνπ 20% ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ παλειιαδηθά).

•

Από ηελ άιιε κεξηά, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά πξνβαίλνπλ ζπλερώο ζε εηδηθέο
πξνζθνξέο, έλζεηα πεξηνδηθά, δώξα θαη dvd πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ςειά ηηο
πσιήζεηο ηνπο, απνκεηώλνληαο έηζη ηνλ ξόιν ηνπ εθδνηηθνύ πξντόληνο ηνπο (πνπ
απνηειεί θαη ηνλ θύξην ιόγν ύπαξμήο ηνπο), δίλνληαο νινέλα κεγαιύηεξε βαξύηεηα θαη
επέλδπζε ζηα «πεξηθεξεηαθά» θίλεηξα αγνξάο ηνπο πνπ όκσο είλαη έμσ από ηνλ ξόιν
ηνπο!

•

Έηζη, ζηελ εηήζηα παλειιήληα έξεπλα γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ από ηα
ΜΜΔ, παξαηεξείηαη κηα ζπλερώο πησηηθή ηάζε ζην πνζνζηό θνηλνύ πνπ δειώλεη
«πνιύ/αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν» από ηνλ θάζε θιάδν ΜΜΔ, κε ηελ ηειεόξαζε λα
παξνπζηάδεη ηνλ ρακειόηεξν βαζκό ηθαλνπνίεζεο, θαη…

•

…ην ξαδηόθσλν θαη ην αλεξρόκελν internet λα παξνπζηάδνπλ ηνλ ςειόηεξν βαζκό
ηθαλνπνίεζεο θαη γεληθόηεξα ηελ θαιύηεξε εηθόλα (αμηνπηζηίαο, επαγγεικαηηζκνύ,
πξνόδνπ).

xxx

•

Βεβαίσο, ε ηειεόξαζε, αλ θαη είλαη ην κέζν πνπ «δεκηνπξγεί ηα πην αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα» (43% ηνπ θνηλνύ), «ζεσξείηαη ρακεινύ επηπέδνπ» (49% ηνπ θνηλνύ), «ε
πνηόηεηά ηεο έρεη ρεηξνηεξέςεη αηζζεηά ηα 2-3 ηειεπηαία ρξόληα» (54% ηνπ θνηλνύ),...

•

…εμαθνινπζεί λα απνηειεί «αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο» (58% ηνπ
θνηλνύ), θαη «δελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη εληειώο από ηελ δσή κνπ» (66% ηνπ θνηλνύ), γη’
απηό θαη ε επζύλε ηνπ κέζνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ηδηαίηεξα ςειά επίπεδα.

•

Δξρόκελνη ηώξα ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ εληνπίδνληαη,
παξαηεξείηαη θαη’ αξρήλ όηη από ην ζύλνιν ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ, πεξηζζόηεξνη από ηνπο
κηζνύο 54% δειώλνπλ πνιύ/αξθεηά δπζαξεζηεκέλνη από ην ζύλνιν ησλ ΜΜΔ, ελώ 46%
δειώλεη πνιύ/αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν.

•

Από ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο, νη δύν ζηνπο ηξεηο απνδίδνπλ ηελ επζύλε ζηα ίδηα ηα
ΜΜΔ—κνηξάδνληάο ηελ εμ ίζνπ ζρεδόλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη ζηνπο
δεκνζηνγξάθνπο—ελώ έλα 30% ησλ δπζαξεζηεκέλσλ (16% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θνηλνύ)
απνδίδεη ηελ επζύλε ζην ίδην ην θνηλό πνπ ηα επηιέγεη!
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Β.

Μ.Μ.Δ. θαη Παξνύζα πγθπξία

Γεκήηξεο Α. Μαύξνο
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο MRB Hellas,
Μέινο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ Ηλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο
Κύξηα εκεία Δηζήγεζεο-ΔΒ FORUM 9 Απξηιίνπ 2008

Ζ πνιηηηθή ζπγθπξία ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2007 θαη Ηαλνπαξίνπ,
Φεβξνπαξίνπ 2008 ιόγσ ηεο ππόζεζεο «Εαρόπνπινπ» επεξέαζε ζεκαληηθά ην ζύλνιν ηνπ
θνηλσληθό πνιηηηθνύ πεξηβάιινληνο.

Μέξνο, θπξίσο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν βξέζεθε αθελόο ζην επίθεληξν,
αθεηέξνπ θάλεθε λα εθάπηεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κε ην ίδην ην πξόβιεκα ήηαλ ηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.).

ε κία πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ αληίθηππνπ απηήο ηεο πεξηόδνπ ζηελ εηθόλα ησλ Μ.Μ.Δ.
αμίδεη λα κειεηεζνύλ ζηνηρεία ηα νπνία πξνέξρνληαη από έξεπλεο νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ηελ
πεξίνδν εθείλε θαη θάιπςαλ κε αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν ην ζύλνιν ηεο Υώξαο.

Οη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ε ζύληνκε κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη :

1.
2.
3.
4.

Αμηνιόγεζε ησλ Μ.Μ.Δ. ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο επηθαηξόηεηαο
πκβνιή ησλ Γξώλησλ ( Πνιηηηθνί / ΜΜΔ ) ζην θιίκα ηεο πεξηόδνπ
«Πνηνηηθά» επξήκαηα γηα ηε ζρέζε Τπόζεζεο «Εαρόπνπινπ» θαη Μ.Μ.Δ.
Δπίδξαζε ηεο ππόζεζεο «Εαρόπνπινπ» ζηνπο Γξώληεο απηήο ηεο πεξηόδνπ

1. Αμηνιόγεζε ησλ Μ.Μ.Δ. ζηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο επηθαηξόηεηαο

Με ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ Κνηλνύ από ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζίαζαλ
ηα επηκέξνπο ΜΜΔ ηελ επηθαηξόηεηα πξνθύπηεη όηη δηακνξθώλνληαη ηξείο πξσηαγσληζηέο :
Σα Κξαηηθά Καλάιηα ηα νπνία εηζπξάηηνπλ ηελ πςειόηεξε ηθαλνπνίεζε (65%).
Σελ Ηδησηηθή Σειεόξαζε ε νπνία εηζπξάηηεη ηελ ρακειόηεξε ηθαλνπνίεζε
66,2%).

(-
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Σνπο Δλεκεξσηηθνύο Ραδηνθσληθνύο ηαζκνύο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηνλ πςειόηεξν
δείθηε (Θεηηθέο – Αξλεηηθέο θξίζεηο) ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 40,9% πεξίπνπ.
Δλδηαθέξνλ όκσο έρεη λα αλαθεξζνύλ δύν επηπιένλ παξάκεηξνη :
Ζ Τςειή Αδηεπθξίληζηε Αμηνιόγεζε όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε από ηνλ ηξόπν
παξνπζίαζεο ηεο επηθαηξόηεηαο από ην Ραδηόθσλν (ΓΞ/ΓΑ 27,9%) θαη από ηηο
Δθεκεξίδεο (ΓΞ/ΓΑ 17,9%) γεγνλόο ην νπνίν ελδέρεηαη λα πξνέξρεηαη από ηε
ρακειόηεξε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ από ην Κνηλό
Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ Μ.Μ.Δ. κε βάζε ηηο ειηθίεο ηνπ Κνηλνύ
νξηνζεηεί όηη νη πνιίηεο ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 35 εηώλ αμηνινγνύλ πην ζεηηθά ηα
Κξαηηθά Καλάιηα ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν Έιιελα, ελώ νη λεαξόηεξνη ηειεζεαηέο,
ειηθίαο 13-24 εηώλ, αμηνινγνύλ ζεηηθόηεξα ηελ Ηδησηηθή Σειεόξαζε. Αληίζηνηρα νη
αθξναηέο ειηθίαο 13-17 εηώλ αιιά θαη 25-44 εηώλ ηνπνζεηνύληαη ζεηηθόηεξα ηνπ
κέζνπ όξνπ ππέξ ηνπ Ραδηνθώλνπ ελώ ην ίδην ζπκβαίλεη γηα ηηο Δθεκεξίδεο κεηαμύ
ησλ αλαγλσζηώλ ειηθίαο 25-34 εηώλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πξνζπάζεηα άληιεζεο πιεξνθόξεζεο όζνλ αθνξά ζηνπο
ιόγνπο κε ηθαλνπνίεζεο, ε Ηδησηηθή Σειεόξαζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε αξλεηηθή δπλακηθή
θαζώο εκθάληζε 1,7 αξλεηηθνύο ιόγνπο γηα ηελ ρακειή ηεο επίδνζε ζε ζρέζε κε ηα άιια
Μ.Μ.Δ. (Κξαηηθή 1,3 - Δθεκεξίδεο 1,2 – Ραδηόθσλν 1,1).

Όζνλ αθνξά ζηελ θύξηα αηηία κε ηθαλνπνίεζεο εκθαλίδεηαη κία πόισζε, θαζώο ε
«Καηεπζπλόκελε Γξακκή / Με Αληηθεηκεληθόηεηα» ραξαθηεξίδεη ( κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο):

ηηο Δθεκεξίδεο (54,1%)
ηα Κξαηηθά Καλάιηα (46,6%)
ην Ραδηόθσλν (35,0%)
ελώ ε Ηδησηηθή Σειεόξαζε θνξηίδεηαη έληνλα από :

«Γξακαηνπνίεζε / Τπεξβνιέο» (52,4%)
«Αληηπαξάζεζε / Καπγάδεο» (45,7%)
«Τπέξ - αλάιπζε / 1-2 ζέκαηα» (41,4%)
… κε ηελ «Καηεπζπλόκελε Γξακκή / Με Αληηθεηκεληθόηεηα» λα βξίζθεηαη ζην 23,0% γηα ηελ
ηειεπηαία.
πκπεξαζκαηηθά ε Ηδησηηθή Σειεόξαζε θαίλεηαη λα ζεθώλεη ην θνξηίν ηεο παξνύζαο
ζπγθπξίαο όρη ηόζν γηα «Με αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε» αιιά γηα δεκηνπξγία κηαο ηδηόηππεο
«Αξέλαο» ε νπνία θαηαλαιώλεηαη κελ, γίλεηαη όκσο αληηιεπηή δε από ηνπο «πειάηεο» ηεο.

2. πκβνιή ησλ Γξώλησλ ( Πνιηηηθνί / ΜΜΔ ) ζην θιίκα ηεο πεξηόδνπ
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Οξίδνληαο σο Γξώληεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ηνπο Γεκνζηνγξάθνπο, ηνπο Πνιηηηθνύο
θαη ηνπο Ηδηνθηήηεο Μ.Μ.Δ. θαίλεηαη όηη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο όζνλ αθνξά ζηελ ζπκβνιή ηνπο
ζην θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε έρνπλ :

Οη Γεκνζηνγξάθνη (61,5%)
&
Οη Πνιηηηθνί (60,3%)
Όρη εύθνια, γιπηώλνπλ
ζπγθεληξώλνπλ 49,8%.

ηνλ

πξσηαγσληζηηθό

ξόιν,

νη

Ηδηνθηήηεο

Μ.Μ.Δ.

θαζώο

εκαληηθό όκσο είλαη λα αλαθεξζεί όηη κεηαμύ πεξίπνπ ίζσλ πξσηαγσληζηώλ
(Γεκνζηνγξάθνη, Πνιηηηθνί) ηελ παξάζηαζε έθιεςαλ ζε ζρέζε κε ηελ «θύξηα/πξώηε
ζπκβνιή» ηνπο ζην θιίκα, νη Πνιηηηθνί κε 52,4% (Γεκνζηνγξάθνη 47,1%, Ηδηνθηήηεο ΜΜΔ
16,9%)

3. «Πνηνηηθά» επξήκαηα γηα ηε ζρέζε Τπόζεζεο «Εαρόπνπινπ» θαη Μ.Μ.Δ.

Μειεηώληαο ιίγν πεξηζζόηεξν ηελ εηθόλα πνπ αληαλαθιαζηηθά δεκηνπξγήζεθε γηα ηα Μ.Μ.Δ.
ιόγσ ηεο ππόζεζεο Εαρόπνπινπ πξνθύπηεη ε επηθξάηεζε αξλεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Σα
Μ.Μ.Δ. ζήκεξα ππό ηελ επήξεηα ηεο πξόζθαηεο ππόζεζεο Εαρόπνπινπ γίλνληαη αληηιεπηά
σο :

Αλαγθαίν θαθό (46,1%)
Απνγνήηεπζε (43,9%)
ελώ αξθεηά πην ρακειά έξρνληαη ηα πξώηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη :

πληξνθηά / Παξέα (25,1%)
Υαιάξσζε / Γηαζθέδαζε (22,1%)
Γλώζε / Δλεκέξσζε (22,0%)
Οη πνιίηεο κε Παλεπηζηεκηαθή κόξθσζε είλαη απζηεξόηεξνη θξηηέο ησλ Μ.Μ.Δ. ελώ πην
επηεηθείο είλαη εθείλνη κε Καζόινπ κόξθσζε ή κόξθσζε Γεκνηηθνύ ρσξίο όκσο λα
αλαηξέπνπλ ην γεληθό θιίκα.

Δλδηαθέξνλ έρεη ε ειηθηαθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηα Μ.Μ.Δ. όπνπ
ππξήλαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ πνιηηώλ κε ειηθίεο 18-44 εηώλ ζε ζρέζε
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κε ηνλ κέζν Έιιελα είλαη «ν Κνξεζκόο» θαη «ν πκβηβαζκόο» ελώ ν αληίζηνηρνο ππξήλαο γηα
ηηο ειηθίεο 45+ είλαη «ε πληξνθηά / Παξέα».

Δκβαζύλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ζηε ζρέζε Μ.Μ.Δ. – Πνιηηηθήο πξνθύπηεη όηη ε «ιέμε»
πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη είλαη «πγθάιπςε» θαηά ηελ άπνςε ησλ Πνιηηώλ, κε εληζρπκέλε
παξνπζία ηνπ όξνπ ζηηο ειηθίεο 25-34 εηώλ.

Σν ηειεπηαίν είλαη ζε ζπγρξνληζκό κε ην γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο αλέδεημε κε
πνζνζηό ζπκθσλίαο 71% όηη ππάξρεη «Αζέκηηε εκπινθή ζπγθεθξηκέλσλ ΜΜΔ ζηελ ππόζεζε
Εαρόπνπινπ».

4. Δπίδξαζε ηεο ππόζεζεο «Εαρόπνπινπ» ζηνπο Γξώληεο απηήο ηεο πεξηόδνπ

Παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά αλακνλήο / νπδέηεξεο ζηάζεο (πεξίπνπ 25%
έσο 40%), όζνλ αθνξά ζην πνηνο βγήθε θεξδηζκέλνο ή ρακέλνο από ηελ πεξίνδν απηή είλαη
ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζνύκε ζε θάπνηνπο πξσηαγσληζηέο.

πγθεθξηκέλα σο ήηαλ αλακελόκελν θεξδηζκέλνη θαίλεηαη λα βγαίλνπλ νη Δλεκεξσηηθνί
Ραδηνθσληθνί ηαζκνί αθνύ βεβαίσο ιάβνπκε ππόςε ην ρακειόηεξν πνζνζηό ρξήζεο ηνπ
κέζνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηειεόξαζε πνπ δίλεη αληίζηνηρα ηε κεγαιύηεξε νπδέηεξε ζηάζε (40%)
σο πξνο ηελ πξνζδνθία θέξδνπο από απηήλ ηελ ππόζεζε.

Ωο πξνο ηα ππόινηπα Μ.Μ.Δ., κε ηηο κεγαιύηεξεο απώιεηεο θαίλεηαη λα βγαίλεη ε ηειεόξαζε
θαζώο εκθαλίδεη ρακειό δείθηε πξνζδνθηώλ (Κεξδηζκέλε – Υακέλε, 14,3%).

Ο κεγάινο όκσο ρακέλνο από απηήλ ηελ ζπγθπξία θαίλεηαη λα είλαη ν θιάδνο ησλ
Γεκνζηνγξάθσλ ( Γείθηεο Πξνζδνθηώλ : Κεξδηζκέλνη – Υακέλνη = -8,8% ) γεγνλόο ην νπνίν
απαηηεί δηαρείξηζε από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ ζην άκεζν κέιινλ.
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Γ.
Ο ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΛΗΣΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ

Προζδοκίες και Απόψεις ηων Πολιηών για ηην Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και ηο Ρόλο
ηων ΜΜΕ απένανηι ζηη Δημοκραηική Κοινωνία και ηο Περιβάλλον

Απνηειέζκαηα Παλειιαδηθήο Έξεπλαο
ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην

Μπέηηπ Σζαθαξέζηνπ
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην
Μέινο Γ.. ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο

θεπηηθό
Ζ παλειιαδηθή έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Πάληεην
Παλεπηζηήκην, αληρλεύεη γηα πξώηε θνξά, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απόςεηο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ
Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ησλ Μέζσλ θαη ην ξόιν ηνπο απέλαληη ζηε Γεκνθξαηηθή Κνηλσλία
θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη παξνπζηάδεηαη κέζα ζε κηα πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή ζπγθπξία όπνπ επαλεμεηάδνπκε ην ξόιν θαη ην πνιηηηθό-επηρεηξεκαηηθό κνληέιν
ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ ζηε ρώξα καο.
Κύξηα επξήκαηα- δηαπηζηώζεηο
Οη πςειέο πξνζδνθίεο θαη νη επηκέξνπο απόςεηο ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ γηα ηα Μέζα
Δλεκέξσζεο «δείρλνπλ» ηόζν ηελ θξηηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία
θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ Μέζσλ όζν θαη ηε λέα θνηλσληθή δπλακηθή πνπ αλαπηύζζεηαη ππέξ ηεο
ππεύζπλεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο δεκόζηαο ινγνδνζίαο θαη ειέγρνπ θαη ηεο
επέλδπζεο ζηελ πνηόηεηα.
1. Γηα πνηα ζέκαηα ζα έπξεπε λα ζεσξνύληαη ππεύζπλα ηα ΜΜΔ
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ, αλαδεηθλύεη σο πξσηεύνληα ηα ζέκαηα
επζύλεο ησλ Μέζσλ ηελ αμηνπηζηία ησλ εηδήζεσλ (86,1%) θαη ηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ
πξνγξακκάησλ (85,2%). ε απηά ηα πεδία άιισζηε εζηηάδεηαη κεγάιν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο
θαη ηεο θξηηηθήο. Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ν ζεβαζκόο ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ
είλαη επίζεο ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο (81,7%).
Αθνινπζνύλ, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ αθελόο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο- (ρξήζε
θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθώλ (80,2%), θάιπςε ζεκάησλ θνηλσληθήο θαη
πεξηβαιινληηθήο επζύλεο (78,9%), ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα (75,9%),
δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθήο θνπιηνύξαο 73,1%), θαη αθεηέξνπ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
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άζθεζε θξηηηθήο ζηελ εμνπζία (δεκνζηνπνίεζε ππνζέζεσλ θαηάρξεζεο ηεο εμνπζίαο
(79,1%), άζθεζε θξηηηθήο ζε όζνπο δηαζέηνπλ εμνπζία θαη ηζρύ (77,2%)).
Ο δεκόζηνο ξόινο ησλ Μέζσλ, σο νξγαληζκώλ πνπ ελδπλακώλνπλ ηηο ζύγρξνλεο
δεκνθξαηίεο, παξέρνληαο ην πεδίν ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο (74,5%), θαη
παξαθίλεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα θνηλά (71,4%), παξακέλεη κηα ηζρπξή
πξνζιακβάλνπζα θαη πξνζδνθία γηα ηνπο Έιιελεο.
2. Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη ηί πξέπεη λα γίλεη ώζηε λα έρνπκε αμηόπηζηα
θαη ππεύζπλα ΜΜΔ;
Οη Έιιελεο πνιίηεο αλεζπρνύλ γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ηα ΜΜΔ ζηε δεκόζηα δσή θαη
ηελ θνηλσλία (90,5%) θαη πξνηάζζνπλ σο πνιύ ζεκαληηθό ην ζέκα ηεο ππεπζπλόηεηαο
ησλ ΜΜΔ απέλαληη ζηελ θνηλσλία (95,7%)! Έρνπλ δε ηελ απηνπεπνίζεζε όηη κπνξνύλ λα
θαηαιάβνπλ ηε «γιώζζα» ησλ Μέζσλ (σο πνιίηεο αηζζάλνκαη όηη κπνξώ λα θαηαιάβσ
πόηε νη εηδήζεηο είλαη αλαθξηβείο θαη κεξνιεπηηθέο 91,8%).
Οη πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο γύξσ από ηα Μέζα κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί κέζα από ηε
ζπκθσλία ηνπο κε ηηο αθόινπζεο απόςεηο ή δηαπηζηώζεηο:
-Πξώηνλ, ζέηνπλ ζέκα ειέγρνπ θαη δεκόζηαο ινγνδνζίαο ησλ Μέζσλ.
Θεσξνύλ όηη ε αξρή ηεο απηνξύζκηζεο θαη ε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία έρνπλ
κάιινλ απνηύρεη λα πείζνπλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο όηη απνηεινύλ απνηειεζκαηηθέο
ήπηεο ξπζκίζεηο ηθαλέο λα δηακνξθώλνπλ κηα θνπιηνύξα ππεπζπλόηεηαο θαη δεκόζηαο
ινγνδνζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΜΜΔ ζηε ρώξα καο.
Δηδηθόηεξα ζπληάζζνληαη κε ηελ άπνςε όηη ηα ΜΜΔ ζα έπξεπε λα ειέγρνληαη θαη λα
ινγνδνηνύλ όπσο θαη νη άιιεο επηρεηξήζεηο (93,8%).
Θεσξνύλ όηη κεγάιν κέξνο ηεο επζύλεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα Μέζα ηε
θέξνπλ θαη νη ίδηνη νη δεκνζηνγξάθνη θαζώο ειάρηζηα πηέδνπλ ώζηε ηα ΜΜΔ λα γίλνπλ πην
ππεύζπλα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηελ παξαγσγή πξνγξακκάησλ θαη εηδήζεσλ (81,1%).
Φαίλεηαη επίζεο, λα ακθηζβεηνύλ όηη ηα ΜΜΔ απνηεινύλ έλαλ αλεμάξηεην ζεζκό θαη ν
νπνίνο ζα πξέπεη κόλνο ηνπ λα απηνξπζκίδεηαη κέζα από έλα θώδηθα δεκνζηνγξαθηθήο θαη
επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο (76,6%).
-Αιιά πνηεο είλαη νη εμαξηήζεηο ησλ ΜΜΔ;
Γεύηεξν ζεκαληηθό ζέκα είλαη θαζνιηθή ζρεδόλ ζπκθσλία ησλ πνιηηώλ όηη ππάξρεη
ζηελή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηα ΜΜΔ θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία (92%) θαη
αλάκεζα ζηα ΜΜΔ θαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο δηαθεκηδόκελνπο (92,5%).
ε απηό ην πιαίζην, κπνξνύκε λα εληάμνπκε θαη ηελ άπνςε ηνπο (δηαηππώλεηαη είλαη αιήζεηα
από κηθξόηεξν αιιά θαη πάιη ζεκαληηθό πνζνζηό – 75%) όηη ηα ΜΜΔ δελ πξνβάιινπλ
επαξθώο εηδήζεηο πνπ ζίγνπλ πνιηηηθά ή νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.
Δθεί όκσο όπνπ νη πνιίηεο είλαη πξαγκαηηθνί «θαηαπέιηεο» είλαη όηαλ ππνζηεξίδνπλ όηη ηα
ΜΜΔ, ηύπνο θαη ηειεόξαζε, ζπλήζσο πξνζπαζνύλ λα θαιύςνπλ ηα ιάζε ηνπο, παξά
λα ηα παξαδερηνύλ δεκόζηα (91,7%).
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θηαγξαθείηαη κέρξη απηό ζεκείν κηα εηθόλα έληνλεο αλαμηνπηζηίαο θαη θξίζεο εκπηζηνζύλεο
πξνο ηα ΜΜΔ θαη ηνλ δεκνζηνγξαθηθό θόζκν, ε νπνία έρεη θάλεη καθξά δηαδξνκή θαη έρεη
δηακνξθώζεη κηα γεληθή πιένλ πεπνίζεζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ην ξόιν ησλ Μέζσλ.
Δίλαη κάιινλ αλακελόκελν, νη πνιίηεο λα ακθηζβεηνύλ ηε δπλαηόηεηα ησλ Μέζσλ λα
απηνξπζκηζηνύλ, είηε ηα ζθεθηνύλ σο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο είηε σο αληαγσληζηηθή
δεκνζηνγξαθία. Σα Μέζα – σο δηνηθήζεηο θαη σο δεκνζηνγξαθηθή θνηλόηεηα, έρνπλ λα
θάλνπλ ζεκαληηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα πείζνπλ ηελ θνηλσλία όηη κπνξνύλ λα
εμηζνξξνπήζνπλ «αξρέο θαη θέξδε».
3. ΜΜΔ θαη Πεξηβαιινληηθή Δπζύλε: πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε...
Οη έιιελεο πνιίηεο νκόθσλα ζρεδόλ ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ΜΜΔ έρνπλ επζύλε λα
πξνβάιινπλ ηα θύξηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα πηέδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο από όινπο (91,6%). ηα Μέζα πξνζβιέπνπλ γηα ηε δηθή ηνπο
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθόξεζε σο πνιίηεο, ώζηε λα πηνζεηήζνπλ πην
ππεύζπλεο πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο (90,6%).
ην πεδίν ηεο κάρεο γηα ην κέιινλ ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ πιαλήηε, νη πνιίηεο αλαγλσξίδνπλ
ζηα ΜΜΔ, όηη ρσξίο ηε δηθή ηνπο βνήζεηα, νη επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλήζεηο δελ ζα
ιάβνπλ ην κήλπκα όηη νθείινπλ νη πνιηηηθέο, ηα πξντόληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ζηνπο πνιίηεο-θαηαλαισηέο λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ (82,2%).
Φαίλεηαη όηη ην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη επηηξέςεη ζηα ΜΜΔ λα αλαδείμνπλ ην θαιό ηνπο
εαπηό. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ (76,3%) ζεσξεί όηη ηόζν ε ηειεόξαζε όζν θαη ν
ηύπνο έρνπλ λα δώζνπλ πνιιά θαιά παξαδείγκαηα γηα ηνλ ζεηηθό ξόιν πνπ κπνξνύλ
λα παίμνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ.
Δίλαη κάιηζηα, ελζαξξπληηθό όηη νη πνιίηεο πεξηκέλνπλ από ηα ΜΜΔ λα εθδίδνπλ
θνηλσληθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο απνινγηζκνύο κε ην έξγν πνπ επηηεινύλ,
θξνληίδνληαο λα αλαθέξνπλ ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πεγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ
ην έξγν ηνπο (93,2%).
Λέκε ζπρλά όηη κηα θξίζε έρεη πάληα δύν όςεηο, εθείλε ηνπ θηλδύλνπ θαη εθείλε ηεο επθαηξίαο
γηα αλάθακςε. Σα Μέζα δνθηκάδνπλ έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο, κέζα
από ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ.
Ζ αλάθακςε ηνπο από ηελ θξίζε αμηνπηζηίαο θαη εκπηζηνζύλεο, ίζσο κπνξεί λα μεθηλήζεη
από απηό αθξηβώο ην πεδίν, από εθεί δειαδή όπνπ έρνπλ ήδε θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκό ησλ
πνιηηώλ: ελεκεξώλνληαο, εθπαηδεύνληαο, πηέδνληαο, αζθώληαο έιεγρν, ζπκκεηέρνληαο ζε
πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο αιιά θαη ινγνδνηώληαο θαη ηα ίδηα γηα ην έξγν ηνπο.
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Παρϊρτημα VIII
E-business forum
Γ' Κχθινο Δξγαζηψλ
Οκάδα Δξγαζίαο Γ4
Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ γηα δεκνζηνγξάθνπο

Σσλοπηηθή έθζεζε ζσκπεραζκάηφλ
σνηονιζηής: Μιτάλης Μεϊμάρης, Πρόεδρος ημήμαηος Επικοινωνίας και Μέζων
Ενημέρωζης, Πανεπιζηήμιο Αθηνών
Rapporteurs: Βάλια Καϊμάκη, δημοζιογράθος
Γιάννης Ριζόποσλος, δημοζιογράθος
Αζήλα, Ηνχληνο 2003
«Internet is its own revolution»
Internet Society

Ίληεξλεη. H επαλάζηαζε ηεο ςεθηαθήο επνρήο! Zνχκε, πηα, κέζα ζε κηα θνηλσλία
πιεκκπξηζκέλε απφ πιεξνθνξίεο. Mηα θνηλσλία πνπ έρεη ηελ ηάζε λα πξνζθέξεη ζε θάζε
πνιίηε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε πλεπκαηηθέο δεκηνπξγίεο πςεινχ
επηπέδνπ, ράξε ζε κηα ςεθηαθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη κηα αλάινγε εθπαίδεπζε.
Γηα ην Ίληεξλεη, φκσο, ζα ηαίξηαδε θαιχηεξα λα κηιάκε γηα ηελ Kνηλσλία ηεο Φαληαζίαο ή
ηελ Kνηλσλία ηεο Γλψζεο. ηελ θνηλσλία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε
πιεξνθφξεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ε γλψζε, θπθινθνξνχλ κε ειεθηξνληθά bits. ε κηαο
ηέηνηαο κνξθήο θνηλσλία, ε πιεξνθφξεζε είλαη ην λέν θέληξν βάξνπο ηνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
ην Ίληεξλεη, ε πιεξνθφξεζε εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο φςεηο. Πφηε ζαλ νηθνλνκηθφ
θαηλφκελν (αληηθείκελν εκπνξεπκαηνπνίεζεο), ηερλνινγηθφ ή ηερληθφ θαηλφκελν (αιιαγή
ηεο θφξκαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ην κέζν), θνηλσληθφ θαηλφκελν (δηαθνξνπνίεζε
ηεο αλάινγα κε ηνπο απνδέθηεο), πνιηηηθφ θαηλφκελν (αθνχ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο δπλάκεηο
εμνπζίαο) θαη πνιηηηζηηθή έθθξαζε (απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη κε έλαλ θαζνξηζκέλν
θνηλσληθφ ζπκβνιηζκφ).
Eίλαη αιήζεηα φηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία, δηαδίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο
πξνεγνχκελεο κνξθέο θνηλσλίαο, καδί. Αιιά απηή ε εθπιεθηηθή αλάπηπμε ηεο ελεκέξσζεο
ζέηεη ηαπηφρξνλα θαη ην πξφβιεκα ηεο ππεξπιεξνθφξεζεο, ε νπνία παξνπζηάδεη δχν
«καχξεο ηξχπεο». Aπφ ηε κηα έρνπκε ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη απφ ηελ άιιε παξαηεξνχκε
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φηη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα δηαζέζεη πξφζβαζε, ζε έλα θνηλφ πνπ
παξακέλεη, αθφκα, πεξηνξηζκέλν.
Παξ‟ φια απηά, ε πιεξνθφξεζε πήξε κηα άιιε δηάζηαζε κε ην Internet. Ή αθφκα θαιχηεξα,
ην Web εθδεκνθξάηηζε ηελ πιεξνθφξεζε.
H επηθαηξφηεηα δελ είλαη πηα ην κνλνπψιην ησλ εθδνηηθψλ νξγαληζκψλ. Oπνηνζδήπνηε έρεη
έλα ππνινγηζηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηεί αθφκα θαη ηνπο πην «κεγάινπο».
ήκεξα, ν θαζέλαο κπνξεί λα απνθαιέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ δεκνζηνγξάθν ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη
λα εκθαλίζεη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο.
κσο, ε ακεζφηεηα ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θελφ ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Ίληεξλεη, ζέηνπλ ην πξφβιεκα ηεο πξνρεηξφηεηαο θαη ηεο
παξαπιεξνθφξεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην πεξηερφκελν ηνπ.
Eάλ ινηπφλ, έλα λέν κέζν πξνυπνζέηεη έλα λέν κήλπκα, ηφηε είλαη απαξαίηεην λα
θαζνξηζηνχλ λένη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ ςεθηαθή πιεξνθφξεζε.
Σν Ίληεξλεη, είλαη πηα αξθεηά εμειηγκέλν γηα λα ζεσξείηαη έλα αμηφπηζην κέζν καδηθήο
επηθνηλσλίαο. Οη δεκνζηνγξάθνη ηνπ Γηαδηθηχνπ, καδί κε φινπο απηνχο πνπ έρνπλ
εμνπζηνδφηεζε ή απιά δπλαηφηεηα λα «θνξηψλνπλ» πιεξνθνξίεο, δεκνζηεχνπλ άξζξα.
Παξάιιεια φκσο παξαβηάδνπλ θαη θαλφλεο. Πνιινί δεκνζηνγξάθνη online, εξγάδνληαη ρσξίο
θαζνξηζκέλν επαγγεικαηηθφ πιαίζην, παξαβιέπνληαο ηνπο θαλφλεο ηεο παξαδνζηαθήο
δεκνζηνγξαθίαο.
Xάξε ζε απηφλ ηνλ ηεξάζηην ηζηφ αξάρλεο, ε πιεξνθφξεζε γίλεηαη παγθφζκηα θαη θαηαξγεί
ζρεδφλ ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Kείκελα, εηθφλεο , ήρνη, πξνγξάκκαηα θαη
ηξάπεδεο δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ, λα αληηγξαθνχλ θαη λα θνξησζνχλ απφ
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε. „ια απηά ηα λέα εξγαιεία αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο.
Aληίζεηα κε απηφ πνπ πηζηεχακε ζηελ αξρή, νη ειεθηξνληθέο δεκνζηεχζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα
πεξηνξίδνληαη ζηελ ςεθηαθή αληηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ έληππσλ δεκνζηεχζεσλ. Tν
Ίληεξλεη πξνζθέξεη, αλακθηζβήηεηα, έλα επηπιένλ πξνλφκην ζηνλ αλαγλψζηε: ηε
δηαδξαζηηθφηεηα. Tν άηνκν δελ είλαη πηα παζεηηθφο δέθηεο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ
πιεξνθφξεζε, θάλεη «θιηθ» ζηα ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη κπνξεί λα εκβαζχλεη ζην
άπεηξν ηελ εξεπλά ηνπ.
Έηζη, δεκηνπξγείηαη θαη ε αλάγθε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα πεηξακαηηζηνχλ ζηε κνξθή
δηάδνζεο ηεο ελεκέξσζεο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ βαζηθνχ ζεκείνπ επαθήο ηνπο κε ηνπο
αλαγλψζηεο: κηαο έγθπξεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην Γηαδίθηπν.
πσο νη αλαγλψζηεο πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έμππλα φια ηα εξγαιεία ηνπ
Ίληεξλεη γηα λα βξνχλε απηφ πνπ ςάρλνπλ, ίζσο θαη ν δεκνζηνγξάθνο λα ρξεηάδεηαη
αλαζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, γηα λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν κέζν.
ην Ίληεξλεη, ε δεκηνπξγία ηεο ελεκέξσζεο πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή. Tν ηέηαξην κεγάιν
κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο, αλαδεηά λένπο επαγγεικαηίεο: ηνπο Γεκνζηνγξάθνπο ηνπ
Γηαδηθηχνπ!
Απηή ε κειέηε ζπλδπάδεη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο αλάγθεο ηεο
δεκνζηνγξαθίαο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερήο εμέιημεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Kάζε θεθάιαην
πξνζεγγίδεη, αλαιχεη θαη δίλεη απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ησλ MME
(θεθάιαην I), ην Γηαδίθηπν, ηνλ ξφιν ηνπ ηχπνπ θαη ηε δεκνζηνγξαθία (θεθάιαην II), ηα
πεξηθεξεηαθά κέζα θαη MME (θεθάιαην IV), ηελ αιιαγή ζην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ
(θεθάιαην V) θαη θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα (VI) θαη πξνηάζεηο (VII).
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Σσκπεράζκαηα ηες οκάδας
H επηθνηλσλία είλαη θαη ζα παξακείλεη γηα πάληα έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη φρη απιά έλα
ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Eίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη λα
αζθνχκε θξηηηθή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε ζσζηά
ζηεδ εκνζηνγξαθία.
Πξέπεη λα απνθχγνπκε ηηο παγίδεο ησλ νπηνπηψλ θαη λα δείμνπκε κεηξηνπάζεηα απέλαληη ζηηο
εληππσζηαθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Tφηε ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε, πξαγκαηηθά, κηα
κνλαδηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ αηφκνπ.
Aλακθηζβήηεηα ην Ίληεξλεη ζαλ λέν κέζν ππφζρεηαη πνιιά, αιιά επηβάιιεηαη λα ην
αληηκεησπίδνπκε κε ηδηαίηεξα θξηηηθφ πλεχκα.
H ζπλερήο ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ πνιπκέζσλ αιιάδεη ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ηνπ
Tχπνπ. Tψξα, φια πάλε θαη πην γξήγνξα. H πιεξνθφξεζε θηλείηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ
θσηφο, αιιά ν άλζξσπνο κε ηελ ίδηα πνπ θηλνχληαλ πάληα. Αληηιακβαλφκαζηε πηα, φηη ε
πιεξνθφξεζε κέζσ ηεο απεπζείαο κεηάδνζεο δελ είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ
ηελ πιεξνθφξεζε πνπ απαηηεί έξεπλα. Aληηζέησο, ν ρξφλνο κάο επηηξέπεη λα πάξνπκε
απφζηαζε γηα λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα δηαζηαπξψζνπκε θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο καο.
Eπίζεο, ε ππεξπιεξνθφξεζε πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα δελ καο αθήλεη λα δηαηεξήζνπκε
θάπνηα απφζηαζε απφ ηα γεγνλφηα θαη ε ππεξβνιηθή αλάκεημε ησλ MME ζε θάπνηα απφ
απηά εληζρχεη ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ θνηλνχ. H άπνςε φηη δελ ζα έρνπκε πηα αλάγθε ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο είλαη άζηνρε, ε δεκνζηνγξαθηθή παηδεία ζα είλαη πάληα απαξαίηεηε γηα λα
απνθξππηνγξαθήζεη ηα γεγνλφηα θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε.
Σν Ίληεξλεη αληηκεησπίζηεθε απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη ζαλ κηα θαιή επθαηξία λα θαιχςνπλ
ηελ απφζηαζε πνπ ηηο ρψξηδε απφ ηα ππφινηπα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Σν δηαδίθηπν
πξνζέθεξε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο νη ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ:
Ζ άκεζε αλαλέσζε ηεο εηδεζενγξαθίαο θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Ο απεξηφξηζηνο ρψξνο.
Ο εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε interactive εξγαιεία, κε πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο,
κε video θαη audio πιηθφ, κε links.
Ζ αχμεζε ηνπ «αλαγλσζηηθνχ» θνηλνχ. Οη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ
ρσξίο εκπφδηα ζε θάζε πεξηνρή θαη κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λέεο ειηθηαθά θαηεγνξίεο,
νη νπνίεο πξνεγνπκέλσο δελ αγφξαδαλ ην έληππν.
Ζ πηζαλφηεηα ελίζρπζεο ησλ θεξδψλ κέζα απφ ηελ πψιεζε on line ππεξεζηψλ θαη on line
δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. Σα παξαδνζηαθά κέζα δηέζεηαλ ηελ «πξψηε χιε» θαη ην λέν κέζν ηελ
ηερλνινγία θαη ε έλσζε απηψλ ησλ δπν ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγνχζε έλαλ «εθξεθηηθφ»
ζπλδπαζκφ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ.

Σα πξψηα βήκαηα ησλ εθδνηηθψλ εηαηξηψλ ζην on line publishing είραλ ραξαθηήξα
πεξηζζφηεξν πεηξακαηηζκνχ θαη «γλσξηκίαο» κε ην λέν κέζν, παξά επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.

xli

Ζ θάζε φκσο απηή δελ δηήξθεζε κεγάιν δηάζηεκα θαη πνιχ ζχληνκα νη εθεκεξίδεο
απέθηεζαλ πςειέο πξνζδνθίεο θεξδνθνξίαο. Οη βιέςεηο ζηξάθεθαλ αξρηθά ζηελ on line
δηαθήκηζε. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ ήηαλ λα απνηειέζεη
ε δηαθήκηζε ηε βαζηθή πεγή εζφδσλ γχξσ απφ ηελ νπνία ζα ιεηηνπξγνχζαλ εληζρπηηθά νη
ππφινηπεο δξάζεηο γηα αχμεζε ησλ θεξδψλ. Ζ «αιίεπζε» φκσο δηαθεκηδνκέλσλ γηα ηηο
ηζηνζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ απνδείρζεθε δχζθνιε ππφζεζε.
Ζ πξνζπάζεηα ησλ εθδνηηθψλ εηαηξηψλ πξνζέθξνπε ζηε γεληθφηεξε ζπξξίθλσζε ησλ
δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ζηε «δπζπηζηία» πνπ εκθάληδαλ
έληνλα κέρξη πξφηηλνο νη δηαθεκηδφκελνη. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο
φηη δελ ππάξρεη κηα ζαθήο κέζνδνο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο online
δηαθήκηζεο, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηάληαξληο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
δηαθεκηζηηθήο δπλακηθήο θάζε site. Δθηηκάηαη φκσο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Interactive
Advertising Bureau ζα δψζεη ιχζε ζε απηά ηα δεηήκαηα θαη ζαζέζεη ζε πην
ζπγθεθξηκέλεβάζε ηελ αλάπηπμε ηεο online δηαθήκηζεο. Μέρξη ζηηγκήο πάλησο έρεη
βνεζήζεη ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ
(registration).
Οη πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο «απαηηνχλ» γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζε
θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ site ή αθφκε θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε φιν ην πεξηερφκελν, ηελ
πξνεγνχκελε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ. Οη εθδνηηθέο εηαηξίεο
απνθηνχλ έηζη ζαθή εηθφλα γηα ην θνηλφ ηνπο (ειηθία, κφξθσζε, ελδηαθέξνληα, εηζφδεκα
θ.α) θαη κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πξνο αμηνπνίεζε πιεξνθνξίεο
ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο. Ζ ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε (απηή δειαδή πνπ απεπζχλεηαη ζε πνιχ
ζπγθεθξηκέλν θνηλφ) απνηειεί πιένλ έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ζην internet.
Έλα δεχηεξν, δηφινπ επθαηαθξφλεην, πεδίν γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ online εθδφζεσλ
είλαη ην πιεξσκέλν πεξηερφκελν. Αλ θαη ζηηο αξρέο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο κε ην
δηαδίθηπν νη εθεκεξίδεο δελ είραλ ηελ «πνιπηέιεηα» λα ρξεψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο,
σζηφζν απηή ε πξννπηηθή θαίλεηαη λα απνθηά κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο ζηαδηαθά. Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ αθνινπζεί κέρξη ζήκεξα ζην ζέκα απηφ κηα
αξθεηά «ζπληεξεηηθή» ζηξαηεγηθή, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ (π.ρ. Ζακεξηθάληθε
εθεκεξίδα “Wall Street Journal”) θαηά ηηο νπνίεο απφ ηελ αξρή εθαξκφζηεθε κηα ηδηαίηεξα
«επηζεηηθή» πνιηηηθή.
πλνπηηθά, ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε αξρηθά ήηαλ απηή ηνπ «εζηζκνχ» ησλ ρξεζηψλ
ζηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε. Οη online εθδφζεηο έδεημαλ κηα ζηάζε «θαιήο ζέιεζεο»
απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο, πξνζθέξνληαο αθεηδψο δσξεάλ πεξηερφκελν. Με απηφ ηνλ ηξφπν
δειέαδαλ ην ρξήζηε θαη έθαλαλ ηαπηφρξνλα γλσζηή ηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Με ηελ πάξνδν
φκσο ηνπ ρξφλνπ απηή ε ηαθηηθή ππνρψξεζε θαη νη εθδνηηθέο εηαηξίεο άξρηζαλ λα θάλνπλ ηηο
πξψηεο «λχμεηο» γηα ζπλδξνκή. Οη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ην αξρείν ήηαλ απφ ηα
πξψηα θνκκάηηα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ εθεκεξίδσλ πνπ ηέζεθαλ ζε ζπλδξνκεηηθφ
«θαζεζηψο».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ππεξεζία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ αξρείνπ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πιένλ, αθφκε θαη αλ ην ππφινηπν πεξηερφκελν παξακέλεη δσξεάλ, είλαη
ρξεσκέλε. Οη ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη πηα επξέσο δηαδεδνκέλεο,
δελ έρνπλ απνθηήζεη, αθφκα, κεγάιε «απνδνρή» απφ ην θνηλφ.
Ζ ινγηθή ησλ online εθεκεξίδσλ είλαη φηη νη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε άκεζε θαη
πξσηνγελήο ελεκέξσζεο ζα θαηαζηνχλ ηειηθά ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ πιεξσκή
πεξηερνκέλνπ. Κεληξηθφ ξφιν αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ θαη νη πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο,
γηα ηηο νπνίεο ε πξφβιεςε είλαη φηη ζα επελδπζνχλ πςειά πνζά. Γεληθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ην
πιεξσκέλν πεξηερφκελν, ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο Jupiter Media Metrix (εηαηξία εξεπλψλ θαη
αλάιπζεο ηνπ internet θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ) δείρλνπλ φηη ζα ππάξμεη κελ αλάθακςε
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ζηελ αγνξά ηνπ online πεξηερνκέλνπ, αιιά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αξθεηά αξγνχο ξπζκνχο.
πγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ ην πιεξσκέλν online πεξηερφκελν ζα αγγίμνπλ
ην 2006 ηα 5.8 δηο δνιάξηα απφ ην1,4 δηο δνιάξηα πνπ ήηαλ ην 2002.
Oη επθαηξίεο φκσο ησλ ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ γηα πψιεζε πεξηερνκέλνπ δελ
πεξηνξίδνληαη κφλν ζην B2C (Business to Customer) θνκκάηη. εκαληηθή είλαη θαη ε
πξννπηηθή πνπ αλνίγεηαη γηα B2B (Business to Business) ζπλέξγηεο. Σν syndication απνηειεί
ηελ αλεξρφκελε πεγή θεξδνθνξίαο, φρη κφλν γηαηηο on line εθδφζεηο, αιιά γηα φινπο ηνπο
web providers πιεξνθφξεζεο. Οη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο έρνπλ ήδε δξαζηεξηνπνηεζεί
εληφλσο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε νπνία δείρλεη λα θεξδίδεη ζεκαληηθφ έδαθνο ζηνλ
ειεθηξνληθφ θφζκν.
Oη εθδνηηθέο εηαηξίεο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή αλαδήηεζε επθαηξηψλ ζην δηαδίθηπν. Οη
ειεθηξνληθέο ηνπο πξνζπάζεηεο ζπλνδεχνληαη φκσο απφ δηαξθείο πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο ε
αγνξά είλαη ελ εμειίμεη θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνληαη αζθαιείο πξνβιέςεηο γηα ηα ζρέδηα πνπ
πξνσζνχληαη. ηελ αξρή ν ζθεπηηθηζκφο επηθεληξσλφηαλ ζηελ επίδξαζε πνπ ζα είραλ νη
ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο ζηα έληππα κέζα. Ζ αλεζπρία φηη νη online εθδφζεηο ζα
δεκηνπξγνχζαλ δηαθπγφληα θέξδε γηα ηηο έληππεο εθεκεξίδεο δηαςεχζηεθαλ ζχληνκα, θαζψο
ηα sites, φρη κφλν δελ ζηεξνχζαλ ζπλδξνκεηέο απφ ηα έληππα κέζα, αιιά αληίζεηα
πξνζέζεηαλ. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη δηεζλψο δείρλνπλ φηη νη ηζηνζειίδεο ησλ
εθεκεξίδσλ απνηεινχλ έλα θαιφ πεδίν γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ ησλ έληππσλ
εθδφζεσλ.
Οη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο θαίλεηαη φηη βξίζθνπλ ζηγά ζηγά ηελ ηαπηφηεηα ηνπο ζηνλ
θπβεξλνρψξν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ «ρηίδνπλ» ην πξνθίι ηνπο, ην νπνίν επεξεάδεηαη
άκεζα απφ ην φλνκα πνπ έρεη ζηελ αγνξά ε αληίζηνηρε έληππε έθδνζε. Σα ζεκαληηθφηεξα
βήκαηα είραλ θάλεη πξηλ κεξηθά ρξφληα νη ακεξηθάληθεο εθεκεξίδεο. Οη πξνζπάζεηεο ησλ
“Wall Street Journal”, “New York Times” θαη “Washington Post” απνηέιεζαλ ηνλ «νδεγφ»
γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ζην δηαδίθηπν θαη έζεζαλ νξηζκέλα απφ ηα ζηάληαξληο ησλ
online εθδφζεσλ.
Οη επξσπατθέο εθεκεξίδεο δελ άξγεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ησλ ακεξηθαλψλ
«ζπλαδέξθσλ» ηνπο θαη πέξαζαλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ αξθεηά δπλακηθά θαη κε πνιιέο
αμηψζεηο. Οη ηζηνζειίδεο ησλ επξσπατθψλ εθεκεξίδσλ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηεο ζε
πεξηερφκελν, αμηνπνηνχλ επξέσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ
ηηο ππφινηπεο. Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζζεί φηη νη ακεξηθάληθεο on line εθδφζεηο εκθαλίδνπλ
κηα γεληθά «επηζεηηθφηεξε» ζηάζε ζηα ειεθηξνληθά ηεθηαηλφκελα απφ φηη νη επξσπατθέο.
Με γνξγνχο ξπζκνχο γίλεηαη θαη ε ελαζρφιεζε ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ κε ην δηαδίθηπν.
Ζ πξψηε ειεθηξνληθή «εκπεηξία» ζηελ ειιεληθή εθδνηηθή αγνξά ηνπνζεηείηαη ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟90, φηαλ ε «Διεπζεξνηππία» απέθηεζε ηελ online έθδνζε ηεο. Πνιιέο
εθεκεξίδεο αθνινχζεζαλ κεηέπεηηα, ελψ ζήκεξα ε πιεηνλφηεηα ησλ εθεκεξίδσλ δηαζέηεη ην
δηθφ ηεο δηθηπαθφ ηφπν. Ζ «αδπλακία» ησλ ειιεληθψλ ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ έλαληη ησλ
δηεζλψλ είλαη ζαθήο θαη γίλεηαη αηζζεηή, ηφζν ζε επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν
θαη ζε επίπεδν εκπνξηθήο νξγάλσζεο.
Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο πεξηέρνπλ θπξίσο ην πεξηερφκελν ηεο έληππεο εθεκεξίδαο, κε
απνηέιεζκα ε on line έθδνζε λα αληηκεησπίδεηαη σο ειεθηξνληθφ αληίγξαθν θαη φρη σο
απηφλνκν θαη αλεμάξηεην κέζν. Οη ειιεληθέο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο είλαη γεληθά «θησρέο»
ζε χιε θαη δελ αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο απνπζηάδνπλ ηα interactive εξγαιεία θαη ε πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, ελψ
θαη απφ εηθαζηηθήο απφςεσο ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο.
Φσηεηλέο εμαηξέζεηο ηα site ησλ εθεκεξίδσλ «Ναπηεκπνξηθή» θαη «Ζκεξεζία», ηα νπνία
θαίλεηαη φηη έρνπλ ελζηεξληζηεί ηηο δηεζλείο ηάζεηο θαη ηηο έρνπλ πξνζαξκφζεη κε επηηπρία
ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
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Ζ αλάγθε γηα ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο πξνεγήζεθε ηεο
«θισλνπνίεζεο» ηνπ Σχπνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζην Γηαδίθηπν. Ζ αληίιεςε απηή
ππνθηλήζεθε θαη απφ θφβνπο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ «θινπήο» εληφο ησλ ίδησλ ησλ
εθδνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλεζπρία απηή ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ αξρηθά νδήγεζε ηνπο
ππεχζπλνπο ησλ εθεκεξίδσλ λα ελεκεξψλνπλ, κε πζηέξεζε κηαο κέξαο, ηνπο δηθηπαθνχο
ηφπνπο. Αξγφηεξα, φηαλ μεθίλεζε ην πξψην θχκα δηαδηθηπαθψλ επελδχζεσλ ζηηο ΖΠΑ,
κεγάιεο ακεξηθαληθέο εθεκεξίδεο θαη ηειενπηηθνί ζηαζκνί, δεκηνχξγεζαλ ςεθηαθέο
αίζνπζεο ζχληαμεο, επελδχνληαο ζε κεραλήκαηα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη παζεηηθνί
δηθηπαθνί ηφπνη αξρείνπ επαλαζρεδηάζηεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ζε online εηδεζενγξαθηθέο
ππεξεζίεο θπιηφκελεο βάξδηαο, ζηα πξφηππα ησλ πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ.
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, φκσο, αλ θαη πξνζπάζεζαλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην κνηίβν,
ζχληνκα έθαλαλ πίζσ θαη νη φπνηεο αξρηθέο πξνζπάζεηεο νδήγεζαλ είηε ζε ζπξξίθλσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ζε νξηζηηθφ «ινπθέην» πνιιέο απ‟ απηέο. Σα κεγαιχηεξα εηδεζενγξαθηθά
sites έρνπλ πεξηθφςεη θαηά πνιχ ην πξνζσπηθφ ηνπο, βξίζθνληαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε
ζπκκαρηψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληέμνπλ ην νηθνλνκηθφ βάξνο, ελψ νη κηθξφηεξνη
επηρεηξεκαηίεο θξαηνχλ «κε λχρηα θαη κε δφληηα» ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο πξνζδνθψληαο κεξίδην
απφ ην πεξίπνπ έλα ηξηζ. δξρ. πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνΓ‟ ΚΠ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο.
Απφ ηελ άιιε, νη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ εθεκεξίδσλ εμαθνινπζνχλ λα κε δεκνζηεχνπλ
πξσηνγελέο πιηθφ. Απηφ, φπσο είλαη θπζηθφ, επεξεάδεη θαη ηε δνπιεηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ.
Ο δεκνζηνγξάθνο ζήκεξα ζα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο κέζα απφ εηδεζενγξαθηθά sites ηηο
νπνίεο φκσο ζπρλά κπνξεί λα ηηο έρεη πνιχ λσξίηεξα.
Απφ ηελ άιιε νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ θεκίδνληαη γηα ηελ ηαρχηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ
ελεκέξσζε ησλ δηθηπαθψλ ηνπο ηφπσλ θαη ζπρλά ε δεκνζίεπζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ
έξρεηαη «θαηφπηλ δεκνζίεπζεο» ζηνλ Σχπν.
Απηφ πνπ κπνξνχκε φκσο λα πνχκε, είλαη φηη ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ πξφζβαζεο
ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζην Γηαδίθηπν. Σν πνζνζηφ 88% δίλεη ζεηηθά κελχκαηα γηα ηε
δηεηζδπηηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο
θαη δείρλεη κηα ηάζε πνπ ζα βαίλεη δηαξθψο αχμνπζα. Σαπηφρξνλα φκσο ζα θαίλεηαη θαη ε
κεγάιε
πζηέξεζε
ζε
ππνδνκέο
θαη
ζε
πεξηερφκελν,
ζηνηρείαπνπραξαθηεξίδνπλαπηήηεζηηγκήηνποειιεληθνχοδηθηπαθνχοηφπνπο.
Oη ειιεληθέο εθεκεξίδεο παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ ζην ζχλνιν ηνπο κηα εληππσζηαθή
παξνπζία ζην internet, σζηφζν θξχβνπλ κέζα ηνπο κηα ηζρπξή δπλακηθή, ε νπνία ζα
μεδηπισζεί ζην άκεζν κέιινλ. Δθηηκάηαη φηη ε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα
ζηαζεί θαζνξηζηηθή γηα ηελ ψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
εκπνξηθφηεηαο ηνπο. Ήδε, ηα κελχκαηα είλαη ελζαξξπληηθά, θαζψο νη ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ απμάλνληαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν ζηελ Διιάδα.
H επεμεξγαζία θαη ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα γλσξίζνπλ πνιιέο κεγάιεο αιιαγέο ηα
επφκελα ρξφληα. Γηα απηφ θαινχκαζηε λα πξνλνήζνπκε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ. Aθφκα, ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη έλαο επηπιένλ
αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
ελεκέξσζε κπνξεί λα ζηξαηεπκέλε ζηελ ππεξεζία ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ. H δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ δεκνζηνγξαθηθή εζηθή θαη δενληνινγία ζα
επηθεληξσζεί ζηελ δεκνζηνγξαθία ηνπ Γηαδηθηχνπ, επεηδή πεξηθιείεη δηιήκκαηα πνπ ζα
αληηκεησπίζνπλ θαη ηα ππφινηπα κέζα.
H θπβεξλνδεκνζηνγξαθία αξρίδεη ζηγά ζηγά λα θαζνξίδεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο θαη
θψδηθεο, θαη λα δηαρσξίδεηαη αξγά αιιά ζηαζεξά απφ ηα παξαδνζηαθά κίληηα. Bέβαηα, είλαη
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αιήζεηα φηη δελ είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο ζε έλα ρψξν πνπ απέρνπλ εληειψο.
Kπξίσο, κε κηα θπβεξλνθνπιηνχξα πνπ αξέζθεηαη λα αληηηίζεηαη ζε θάζε κνξθή θαλφλσλ.
Oη εθεκεξίδεο online είλαη ζήκεξα αλαγθαζκέλεο λα θαζνξίδνπλ ρσξηζηά ηνπο δηθνχο ηνπο
θαλφλεο θαη θψδηθεο. H δηαθνξνπνίεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη πνιχ κεγάιε θαη απφ φηη
θαίλεηαη ε δενληνινγία ζα δηακνξθσζεί καθξνπξφζεζκα. Eληνχηνηο, νη θαλφλεο θαη νη αμίεο
ησλ θιαζηθψλ κήληηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κηα γεξή βάζε, γηα λα ζηεξηρηεί
πάλσ ηεο ε δενληνινγία ηεο θπβεξλνδεκνζηνγξαθίαο.
Eπίζεο, είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ζήκεξα είκαζηε κάξηπξεο κηαο πξαγκαηηθήο
κεηακφξθσζεο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. Tν κέζν Ίληεξλεη αιιάδεη ηηο
παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη αλαζεσξεί ηηο ζρέζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ
κε ην θνηλφ ηνπο. H πξφθιεζε ηνπ Tχπνπ ζα είλαη λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεί επηδέμηα ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην
Γηαδίθηπν, θάλνληάο ηελ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο δεκνζηνγξαθίαο.
Bιέπνπκε, ινηπφλ, φηη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη έλα λέν είδνο
δεκνζηνγξάθσλ. O θφζκνο ηνπ Ίληεξλεη απαηηεί λέεο δεμηφηεηεο θαη θαλφλεο γηα ην επάγγεικ
αηεο δεκνζηνγξαθίαο.
Γελ έρεη πεξάζεη πνιχο θαηξφο πνπ ν λένο δεκνζηνγξάθνο είρε απιά λα δηαιέμεη αλάκεζα
ζηελ έληππε θαη ηελ νπηηθναθνπζηηθή δεκνζηνγξαθία. ήκεξα ηνπ πξνζθέξεηαη κία λέα
επηινγή.
Έλαο λένο θφζκνο είλαη ππφ θαηαζθεπή θαη δεηάεη ηελ ζπκκεηνρή καο. Mπνξνχκε λα
πξνβιέςνπκε απφ ηψξα ηα αλαγθαία πξνηεξήκαηα πνπ πξέπεη λαέρεη απηφ ην λέν είδνο
δεκνζηνγξάθνπ: εμεηδίθεπζε, επειημία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. κσο, απηή ε λέα κνξθή
δεκνζηνγξαθίαο, ε θπβεξλνδεκνζηνγξαθία, επεξεάδεη αθφκα θαη ηα θιαζηθά κέζα
ελεκέξσζεο πνπ αξρίδνπλ πηα λα αλαδεηνχλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο θαη ζηνπο ξεπφξηεξ ηνπο.
Έηζη, πξέπεη ζηηο ζρνιέο δεκνζηνγξαθίαο λα γίλεηαη εθκάζεζε γηα ηε ζσζηή εθκεηάιιεπζε
ηεο ηεξάζηηαο πεγήο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ηεο
νξγάλσζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Aπηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφιπηε
δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ησλ αλαγλσζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ή ζηελ ελεκέξσζε
γεληθφηεξα. Oπνηνζδήπνηε κπαίλεη ζην Γηαδίθηπν ζα πξέπεη λα έρεη ηελ άλεζε λα ζεξθάξεη
απφ ηελ κία πιεξνθνξία ζηελ άιιε ράξε ζε έμππλα ηνπνζεηεκέλα links.
Aθφκα, νη δεκνζηνγξάθνη ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνχλ θαη ζε λέεο ηερληθέο
ζχληαμεο ησλ άξζξσλ. ινη φζνη έρνπκε επαθή κε ην Ίληεξλεη, έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη δελ
δηαβάδνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν κία έληππε εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ, κε ηα αληίζηνηρα online.
Tν θπβεξλνδηάζηεκα είλαη έλαο θφζκνο ζε ζπλερή εμέιημε θαη ν δεκνζηνγξάθνο ηνπ
Γηαδηθηχνπ νθείιεη λα έρεη πάλσ απφ φια ηδηαίηεξε θαληαζία θαη πεξηέξγεηα . Oη
θπβεξλνδεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο επηθείκελεο ηερλνινγηθέο
αιιαγέο, λα βξίζθνληαη δειαδή ζε κία «ηερλνινγηθή επαγξχπλεζε». εκαληηθφ είλαη, επίζεο,
λα έρνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηζζάλνληαη ηηο κεηαιιάμεηο θαη ηηο κεηακνξθψζεηο ηνπ
Ίληεξλεη.
Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, ν δεκνζηνγξάθνο online είλαη ηερληθφο θαη ξεπφξηεξ καδί. Tν
ηαιέλην ηεο γξαθήο θαη ην θαιφ έλζηηθην γηα ην «ιαβξάθη» δελ αξθνχλ πηα θαη πξέπεη λα
ζπλδπάδνληαη κε ηε γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο.
O θίλδπλνο εδψ, ίζσο λα είλαη ε ξήμε απηήο ηεο πξφζθαηξεο ηζνξξνπίαο. Tφηε ν
δεκνζηνγξάθνο ζα γίλεη απιά έλαο ηερληθφο, «έλαο ηξνθνδφηεο πεξηερνκέλνπ».
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Προηάζεης
Ι. Κέληρο εθπαίδεσζες Δεκοζηογράθφλ
Οη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θελά ηα νπνία ππάξρνπλ
ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ
δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ζηελ Διιάδα. Ζ δεκηνπξγία παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90
έδσζε, σο έλα βαζκφ, ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, έζησ θαη
θαζπζηεξεκέλα. ηνλ ηνκέα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηέηνηνπ είδνπο
ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο ππάξρνπλ εδψ θαη δεθαεηίεο. Φπζηθά ή δεκηνπξγία ηνπ θνξέα ζα
πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη άιινπο θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
πινπνηήζνπλ κηα ηέηνηα ηδέα. Θα πξέπεη, βεβαίσο λα ππελζπκίζνπκε φηη ζρεηηθή κειέηε γηα
ηε δεκηνπξγία ελφο Μεζνγεηαθνχ Κέληξνπ Γεκνζηνγξαθίαο είρε πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ
κεξηθά ρξφληα απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Υαλίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ
Κέληξν Γεκνζηνγξαθίαο ζην Μάαζηξηρη. Δίλαη απηνλφεην φηη έλα ηέηνην θέληξν δελ ζα
πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο αιιά ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζηνλ
ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Σν ζηνηρείν απηφ ζπλδέεηαη επζέσο κε ην επίζεο έιιεηκκα
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ρψξα καο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηνπ επαγγέικαηνο.
Οη επξχηεξεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαζηζηνχλ
ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ πεξηζζφηεξν δηεζληθή κε ηελ έλλνηα φηη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζα ήηαλ επξχηεξνο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, πξνθαλψο δηαβαιθαληθφο
θαη ίζσο Μεζνγεηαθφο.

ΙΙ. Περηθερεηαθά Μέζα Ελεκέρφζες
Οη εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε πξνθαλψο νδεγνχλ ζηε ζηαδηαθή πηψζε ηνπ εζλνθεληξηθνχ
κνληέινπ έηζη φπσο απηφ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ αλάγθε γηα
δηεπξπκέλεο αγνξέο πεξλά κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ ηα Μέζα
ηεο πεξηθέξεηαο παξνπζηάδνπλ κία ζρεηηθή άλνδν ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλσζηκφηεηαο αιιά θαη
ηεο επέλδπζεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν γεγνλφο, φκσο, απηφ
πξνζθξνχεη ζηελ απνπζία νινθιεξσκέλσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ εηδηθά γηα ηνλ Σχπν.
Ζ επξσπατθή πνιηηηθή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο. Απηφ
είλαη, σο έλα βαζκφ εχινγν, εθφζνλ ε επξσπατθή αγνξά δελ είλαη αληαγσληζηηθή κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη θπξηαξρία ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο. Χζηφζν, ν ηχπνο απνηειεί
έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνιηηηζκνχ θαη δεκνθξαηίαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηνλ
ηζηνξηθφ ξφιν ηνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ επελδπηηθά
θίλεηξα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, ηα νπνία λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα
ζηα πεξηθεξεηαθά έληππα Μέζα. Καη απηφ δηφηη ζε θεληξηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη ηζρπξέο
ηάζεηο ζπγθέληξσζεο κε απνηέιεζκα ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο λα πεξλά δηακέζνπ
κεξηθψλ ηζρπξψλ νκίισλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. κηινη, πνπ ζπλδένληαη επζέσο κε ηελ
πνιηηηθή εμνπζία θαη ηηο νηθνλνκηθέο ειίη. Ζ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
Μέζσλ δηακέζνπ νινθιεξσκέλσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα ζηεξίμεη ηηο δπλάκεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε αληίζεζε κε ην ζπγθεληξσηηζκφ, ζα εκπινπηίζεη ηε δεκνθξαηία θαη ηνλ
πνιηηηζκφ. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ησλ Μέζσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζα βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο
αγνξέο θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
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ΙΙΙ. Επόκελα Βήκαηα
ε πξψηε θάζε ππάξρεη ε αλάγθε πεξαηηέξσ δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Μέζσλ απφ ηα πεξηθεξεηαθά έληππα, πξνβάιινληαο ηα
πξνβιήκαηα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη θάλνληαο αθφκα πην θαλεξφ φηη ε αλάπηπμε ησλ
Μέζσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζα βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ λέσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα δηαρπζνχλ κε ηε βνήζεηα:

Δλεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ,
Δπηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ,
αλαθνηλψζεσλ,
ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν,
ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ζπλνκηιίαο (discussion forum) ησλ ζηειερψλ ησλ
θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Μέζσλ.

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ δξάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ζα δηαρπζνχλ πεξαηηέξσ ηφζν ζην
δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν φζν θαη ζηνλ επξχηεξν αθαδεκατθφ θαη εξεπλεηηθφ ρψξν, κε ηε
βνήζεηα:

ελεκεξσηηθψλεκεξίδσλ,
αλαθνηλψζεσλ,
δηθηπαθνχ ηφπνπ (website), θ.ά.

Έρνληαο επίζεο παξαηεξήζεη ηε δηζηαθηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Μέζσλ, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία λέσλ
ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ελίζρπζεο, κε βαζηθφ κέιεκα ηε ζχκπξαμε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ
αληίζηνηρα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα αιιά θαη απφ έκπεηξνπο νκίινπο Δλεκέξσζεο πνπ ζα
έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηε δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ πξνο ηηο
πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο Δλεκέξσζεο. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί δπλαηή:

Ζ ζχζηαζε Κνηλνηήησλ Μάζεζεο (κε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ
εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ επηθνηλσλίαο), θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Μέζσλ ζηε πεξηθεξεηαθή
δεκνζηνγξαθία.
Ζ αιιαγή λννηξνπίαο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ
Δλεκέξσζε θαη ηελ Δπηθνηλσλία.
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Ζ αιιαγή θνπιηνχξαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Μέζσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη ηεο απνδνρήο ηεο
θαηάξηηζεο σο θνηλήο επέλδπζεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.
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Παρϊρτημα ΙΦ
Πάληεην Παλεπηζηήκην
Σκήκα Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ

Ερωηημαηολόγιο για ηη τρήζη ηης ηετνολογίας
από δημοζιογράθοσς

Αζήλα 2004

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΌ ΣΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣΗ
Α/Α |__|__|__|

1.

Φχιν
Γπλαίθα
Άληξαο

2.

Κχξηα απαζρφιεζε
Σχπνο
Ραδηφθσλν
Σειεφξαζε
Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ
Ηζηνζειίδα ΜΜΔ

3.

Απαζρφιεζε
Κχξηα
Γεπηεξεχνπζα
Πνιηηηθφ
Διεχζεξν
Γηεζλή
Ρεπνξηάδ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθφ
Αζιεηηθφ
Καιιηηερληθφ
Life Style
Θέζε επζχλεο (χιε, αξρηζπληαμία θιπ)
Άιιν……………………………………………………………………………………..……………

4.

Υξφληα πξνυπεξεζίαο
Κάησ απφ 5
5-10
10-20
Πάλσ απφ 20
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5.

Υξνλνινγία γέλλεζεο 19_____

6.

πνπδέο (εκεηψζηε ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ ζαο)
Λχθεην
ρνιή Γεκνζηνγξαθίαο
Παλεπηζηήκην
ρνιή θαη Σκήκα………………….……………………………………………………………….....
Μεηαπηπρηαθφ
ρνιή θαη Σκήκα………………….……………………………………………………………….....

7.

Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζπνπδέο δεκνζηνγξαθίαο ζε ηδησηηθή ζρνιή, εξγαζηήξη, ΗΔΚ θ.ά.;
ρη
Ναη

8.

Ξέλε Γιψζζα
Αγγιηθά
Γαιιηθά
Γεξκαληθά
Ηηαιηθά
Άιιε

9.

Πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο
πκθσλψ
απφιπηα

Μάιινλ
ζπκθσλψ

Οχηε
ζπκθσλψ
νχηε
δηαθσλψ

Μάιινλ
δηαθσλψ

Γηαθσλψ
απφιπηα

Γελ
γλσξίδσ

Σα κέζα ζην Γηαδίθηπν ζα
θαηαξγήζνπλ ηα παιηά (ηχπνο, ξάδην,
ηειεφξαζε)
Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απαηηεί
άξηζηε γλψζε αγγιηθψλ
Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη πινχην
ελεκέξσζεο
Οη πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν είλαη
φιεο αμηφπηζηεο
Σν Γηαδίθηπν δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία
κνπ
Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα θέξεη
αλεξγία ζηνλ θιάδν
Ο λένο δεκνζηνγξάθνο ρξεηάδεηαη λέεο
ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο γηα λ‟
αληαπεμέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ
Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην
Γηαδίθηπν ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη
θαιά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Τ
Οη θαλφλεο δεκνζηνγξαθηθήο εζηθήο
παξακέλνπλ νη ίδηνη αθφκα θαη φηαλ
γξάθνπκε γηα ην Γηαδίθηπν
Σν Γηαδίθηπν βνεζά ζην λα
κεηψζνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ ραξηηνχ
ζην γξαθείν καο
10. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή
πρλά
πάληα
Πνηέ

l

Γελ
απαληψ

ΑΝ ΑΠΑΝΣΗΑΣΕ «ΠΟΣΕ», ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ 40. ΑΛΛΙΩ ΤΝΕΥΙΣΕ.
11. Πψο κάζαηε λα ρεηξίδεζηε ππνινγηζηή;
Μφλνο/ε
Με ηε βνήζεηα θίισλ
Πέξαζα εθπαίδεπζε
12. Πεξάζαηε απφ εθπαίδεπζε H/Y ζηελ εξγαζία;
ρη
Ναη
13. Πφζα ρξφληα ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή ζην ζπίηη;
Κάησ απφ ρξφλν
1 - 2 ρξφληα
3 - 5 ρξφληα
5 - 10 ρξφληα
Πάλσ απφ 10 ρξφληα
14. Πφζα ρξφληα ρεηξίδεζηε ππνινγηζηή ζηε δνπιεηά;
Κάησ απφ ρξφλν
1 - 2 ρξφληα
3 - 5 ρξφληα
5 - 10 ρξφληα
Πάλσ απφ 10 ρξφληα
15. Πηζηεχεηε πσο ρξεηάδεζηε επηπιένλ εθπαίδεπζε;
ρη
Ναη
16. Πνηα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηείηε:
Word
Excel
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
Browser (Internet Explorer/Netscape)
Access
PowerPoint
Outlook
ινγηζκηθφ πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ
ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο εθεκεξίδαο/θαλαιηνχ
17. Ο ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηε δνπιεηά είλαη:
Μφλν γηα κέλα
Γηα κέλα θαη άιινλ έλα
Γηα κέλα θαη πεξηζζφηεξνπο
18. Έρεηε ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν ζηελ εξγαζία ζαο;
ρη
Ναη, ζην δηθφ κνπ ππνινγηζηή
Ναη, ζε άιιν, θνηλφρξεζην ππνινγηζηή
19. Έρεηε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε e-mail (πνπ ζαο παξαρσξήζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν
εξγάδεζηε;)
ρη
Ναη
20. Έρεηε πξνζσπηθή δηεχζπλζε e-mail (πνπ ηελ πιεξψλεηε εζείο ζε θάπνηνλ Internet provider;)
ρη
Ναη
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Αν δεν τρηζιμοποιείηε καθόλοσ ηο ηλεκηρονικό ηατσδρομείο, ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ 29
21. Πφζα κελχκαηα δέρεζηε θαζεκεξηλά;
0-5
6-10
11-20
πάλσ απφ 20
22. Απαληάηε ν ίδηνο;
ρη
Ναη
23. Απφ απηά πνπ απαηηνχλ απάληεζε, απαληάηε ζε φια;
ζηα πεξηζζφηεξα
ζε ιίγα
ζε θαλέλα
24. Πνην πνζνζηφ απφ απηά είλαη θαζαξά επαγγεικαηηθήο θχζεο;
100%
75%
50%
25%
0%
25. Λακβάλεηε δειηία ηχπνπ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν;
ρη
ΑΝ ΝΑΗ, ΠΟΟ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΓΔΛΣΗΧΝ ΣΤΠΟΤ;
Μέρξη ην 25% πεξίπνπ
Πεξίπνπ ηα κηζά
Μέρξη ην 75% πεξίπνπ
ρεδφλ φια
26. Οη αλαγλψζηεο/αθξναηέο/ζεαηέο ζαο ζηέιλνπλ ειεθηξνληθά κελχκαηα;
πρλά
πάληα
Καζφινπ
27. Έρεηε ηππσκέλε ηε ειεθηξνληθή ζαο δηεχζπλζή ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο θάξηα;
ρη
Ναη
28. Έρεηε ζπλδξνκή ζε ειεθηξνληθά newsletters;
ρη
Ναη, ζε έλα ή δχν
Ναη, ζε αξθεηά
ΑΝ ΔΕΝ ΕΥΕΣΕ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟ ΣΟ ΥΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ Α ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ
ΕΡΩΣΗΗ 40
29. ηαλ εξγάδεζηε, πφζε ψξα είζηε ζπλδεδεκέλνο/ε ζην Γηαδίθηπν;
ζε ψξα είκαη ζηε δνπιεηά, ην δίθηπν είλαη αλνηρηφ
Μπαίλσ φηαλ ζέισ λα δσ θάηη ή φηαλ πεξηκέλσ κήλπκα
Σν αλνίγσ κηα θνξά ηελ εκέξα
Σν αλνίγσ ζπάληα
Γελ ην ρξεζηκνπνηψ θαζφινπ.
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30. Έρεηε πξφζβαζε θαη απφ ην ζπίηη;
ρη
Ναη
31. Έρεηε δηθή ζαο ηζηνζειίδα;
ρη
Ναη
http://………………………………………………………………………………………………….
32. Γηα θαζαξά επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο πνηεο ζειίδεο επηζθέπηεζηε ζπρλφηεξα; (ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ
ΑΠΑΝΣΗΕΙ)
Μεραλέο αλαδήηεζεο (ςαρηήξηα)
Mέζα ελεκέξσζεο ζηελ Διιάδα
Μέζα ελεκέξσζεο ζην εμσηεξηθφ
Άιιν. Ση; ……………………………………………………………………………………………
33. Πνηεο ηζηνζειίδεο επηζθέπηεζηε ζπρλφηεξα; (ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ)
http://www.in.gr
http://www.flash.gr
http://www.google.com
http://www.cnn.com
http://www.yahoo.com
Αιιε: .............................................................………………….........................................................
34. Έρεη ην κέζν γηα ην νπνίν εξγάδεζηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα;
ρη
Ναη
http://……………………………………………………………………………….…………………
35. πκκεηέρεηε ζηε ζχληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο;
ρη
Ναη
36. Έρεηε γξάςεη πνηέ θείκελα απνθιεηζηηθά γηα ην Γηαδίθηπν;
ρη
Ναη
37. Υξεζηκνπνηείηε ηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή ζαο γηα λα ζπλδέεζηε κε ην ζχζηεκα ηεο εθεκεξίδαο φηαλ
είζηε καθξηά (εάλ έρεηε);
ρη
Ναη
38. Ση ιείπεη απφ ην Γηαδίθηπν; (ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ). Δμεγήζηε.
Διιεληθφ πεξηερφκελν
......................................................................……………............
Αμηφπηζην πεξηερφκελν
.......................................................................…….…….…..........
Δλδηαθέξνλ πεξηερφκελν
........................................................................…….…….….........
Υξήζηκν πεξηερφκελν
.......................................................................…………..…..........
Άιιν:………………………………………………………………………………………….………
39. Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηε ζην Γηαδίθηπν;
(ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ)
Γελ βξίζθσ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέισ
Βξίζθσ αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο
Μνπ παίξλεη πνιιή ψξα λα βξσ θάηη
Άιιν. …………………………………………………………………………………………...…….
40. ΑΝ ΘΔΛΔΣΔ ΖΜΔΗΧΣΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ Α, ΧΣΔ ΝΑ ΔΥΟΤΜΔ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖΟΤΜΔ ΜΑΕΗ Α ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ. ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΝΑΗ
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ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΘΟΤΝ Ζ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΑΛΛΟΤ
ΚΟΠΟΤ.

Ολνκαηεπψλπκν……………………………………………………………………….…………...…
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο……………………………………………………………………………....
e-mail ..............................................................................................................................………….....
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Παρϊρτημα Φ
THE TARTU – DECLARATION
Members of the European Journalism Training Association educate or train their
students/participants from the principle that journalists should serve the public by:





providing an insight into political, economic, socio-cultural conditions
stimulating and strengthening democracy at all levels
stimulating and strengthening personal and institutional accountability
strengthening the possibilities for citizens to make choices in societal and
personal contexts

while:





feeling responsible for the freedom of expression
respecting the integrity of individuals
being critical of sources and independent of vested interests
using customary ethical standards

After their education or training students possess the competence to:
 Reflect on the societal role of and developments within journalism
 Find relevant issues and angles, given the public and production aims of a
certain medium or different media
 Organise and plan journalistic work
 Gather information swiftly, using customary newsgathering techniques and
methods of research
 Select the essential information
 Structure information in a journalistic manner
 Present information in appropriate language and an effective journalistic
form
 Evaluate and account for journalistic work
 Cooperate in a team or an editorial setting
 Work in a professional media-organisation or as a freelancer
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APPENDIX: COMPETENCE GOALS
1. The competence to reflect on the societal role of and developments within
journalism
1. have a commitment to your society/community/audience and knowledge of
societal developments
2. have insight in the role and influence of journalism in modern society
3. be able to develop a grounded point of view on the most important
developments within journalism
4. have an understanding of the values that underlie your professional choices
5. be able to make grounded choices concerning your own development as a
journalist
2. The competence to find relevant and newsworthy issues and angles, given the
audience and production aims of a certain medium or different media.
1. have the knowledge of current events and be able to analyse if a subject is
both interesting and newsworthy enough
2. know the possibilities of the medium or media you are working for, in order
to determine whether or not the subject/angle is suitable
3. know your audience well and be able to determine the relevance of a subject
or angle for that audience
4. be able to analyse public opinion and to stimulate debate
3. The competence to organise and plan journalistic work
1. be able to make a realistic work plan
2. be able to work under time pressure
3. be able to adjust to unforeseen situations
4. The competence to gather information swiftly, using customary newsgathering
techniques and methods of research
1. have a good general knowledge and societal insight, especially in economics,
politics and socio-cultural issues
2. know all required sources, including human sources, reference books,
databases, news agencies, the internet
3. know how to use your sources and your own observation effectively and
efficiently
4. have the will and ability to balance your stories by using methods such as
check/double-check and balancing systematically
5. have the will and ability to interact with your public in different ways,
personally as well as with the aid of (new) media
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5. The competence to select the essential information
1. be able to distinguish between main and side issues
2. be able to select information on the basis of correctness, accuracy, reliability
and completeness
3. be able to interpret the selected information and analyse it within a relevant
(historical) framework
4. be able to select information in accordance with the requirements of the
product and medium
5. be aware of the impact of your information on sources, the public and the
public
debate

6. The competence to structure information in a journalistic manner
1. be able to use different types of structuring
2. be able to fine-tune content and form
3. be able to structure in accordance with the requirements of the product and
medium
4. be able to structure on the basis of relevance
5. be able to structure on the basis of alternative storytelling techniques
7. The competence to present information in appropriate language and an
effective journalistic form
1. have an outstanding linguistic competence, oral as well as written
2. be able to make information visual, for example in the form of images or
graphics, and to present it in all kinds of combinations of words, sounds and
images
3. master the most important genres, including their style-techniques and
basics of lay-out
4. be able to work with relevant technical equipment and software
5. be able to cooperate with technicians and know the possibilities of their
instruments
8. The competence to evaluate and account for journalistic work
1. have a clear image of the required quality of journalistic products
2. be able to give a critical and comprehensible review of your own work and
that of others on the basis of that clear image
3. be able and willing to critically reflect on and take criticism of your work
4. be able to explain and take responsibility for the choices you made with
regard to sources, approach and execution
5. be able to take responsibility for product as well as process on the basis of
ethical standards
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9. The competence to cooperate in a team or editorial setting
1.
2.
3.
4.
5.

have good social skills
be reliable
show dedication and initiative
have insight in your strengths and weaknesses
have feeling for (hierarchical, democratic) relations

10. The competence to work in a professional media-organisation and as a
freelancer
1. be creative and innovative and able to present your ideas
2. know your rights and obligations and be able to critically evaluate your
working conditions
3. have knowledge about objectives, financial and market conditions,
organisational structures and processes in media organisations
4. be able to evaluate the strategic options and editorial policy of a mediaorganisation
5. know the practical aspects of being a freelancer / entrepreneur
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