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Δnμ ουρyε"l:α ...
από έμπειρους ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους που επιλέγουν να συνερyάζόνται
με νέους επαγγέλματίες και να μοιράζονται, συχνά πειραματιζόμενοι, το ίδιο πάθος.

Καλόnτη:ι ...
με αξιώσεις τα ακαδημαϊκά πρότυπα, αξιολογώντας επισmμονικά άρθρα προς δημοσίευση
για τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση," όσο και τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

Αποϊrελ�ι..
Πλατφόρμα ελέύθερης έκφρασης που υπηρετ�ί την έρευνα, το ανεξάρτητο ρεπορτάζ
και την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου.

Αγαπά

..

�

το μελάνι ' σε μια εποχή που. οι έντυπες εκδόσεις λιγοστεύουν,
πιστεύοντας πως ό,τι αξίζει πρέπει και να τυπώνεται.

Σερφ@α:»ε11 �
••

ακατάπαυστα και σε εμπλουτισμένη μάλιστα μορφή στο διαδίκτυο
όπως επιτάσσει η έξέλιξn του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Προσφέρει ...
χώρο, πού δεν περισσεύει αλλού, σε διαφορετικές προσεγγίσείς και αναγνώσεις
ότην Ελλάδα, την Κύπρο και τον κόσμο.

Airnε11Dθuvιετnmn

•• o

σε ·όσους αγαπούν την ανάyvω.ση, την ανάλύση και την κριτική σκέψη,
σε όσους δεν αρκούνται στην επιφανειακή πλέυρά των γεγονότων.

·

JΕΜ::δίδ�ταrn11l
Institute και τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις
ColumbiaJournalism Reνiew από το 2013.
•••

από το Adνanced Media
σε συνεργασία με το

Τελ�Uοοο
υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Επικοινώvία και νέα δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πaνεπιστημίου Κύπρου.

Δ11€Dnruθετr«r.ιιι.ο.
σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, σημεία Τύπου και στο Διαδίκτυο,
με νέο σχεδιασμό και σύγχρονη αισθητική.

JΠlft»OιrίlJ;μHm

•••

να το διαβάζουν απνευστί, οριζοντίως :ι<:αι καθέτως κι ουχί διαγωνίως,
αδιαφορώντας για τα παραπάνω.

δnμοσιιογραφία
Editorial

Από το κακό.ο.
��

Τ Η Σ Σ Ο Φ Ι Α Σ 1 Ο ΡΔΑ Ν Ι Δ Ο Υ

Έvωvα.περ1πλέ:κετω το διεθνές Οκηvικό:
1. Με το Κουρδικό/Ιρακινό και Καταλανικό/Ιαιτανικό

δημοψήφισμα: το μεν «μπόρεσε» �α προχωρή�εί, το
δε οδήγησε σε εικόνες παράδοξης βίας. Εύλογο το
μεν, αφού οι Κούρδοι με τις ευλογίες των Αμερικανών

ανοχή και η κάλυψη στην, καθόλα ενάντια στα δημοκρατικά
'

της θεμέλια, στάση τ�ς ΕΕ είναι το �υρίαρχό ζήτημα.
�

Στα δαιά μας προκύrπεt μια εvwπωσιρψl. μεταστροφή

των διεθνών παpαγόντων.'Ολοι, από Ντάισελμπλουμ μέψι

και των Ισραηλινών προχώρησαν, γι' αυτό και δεν

Τραμπ, εμφανίζονται υπέρ της σημερινής κυβέρνησης.

τόλμησε καμία αντίθετη δύναμη να λάβει μέτρα εναντίον

Σα να λέμε ότι οι δίεθνείς παράγοντες tίναι εξαιρετικά

τους. Εν ανtιθέσει με το δε, όπου ΕυρωπαϊκήΈνωση

ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των μνημονίων.

και Αμερική τάχθηκαν εναντίον των Καταλανών.

Και δικαίως, μιας και οδεύουμε προς τη λήξη του

Χαρακτηριστική η απόφαση του συνταγματικού

προγράμματος, με τις αντιδράσεις που συνόδευσαν τα δύο

_δικαστηρίου της Ισπανίας που απαγόρευσε συνεδρίαση
του καταλανικού κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας τον

πρώτα να αποτελούν μακρινή ανάμνηση. Από τη μεριά
· της η κυβέρνηση εμφανίζεται να ποντάρει σε μια fast track

φόβο του ότι, σε περίπτωση πραγματοποίησης της

αξιολόγηση, που θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη και μέχρι

συνεδρίας, οι Καταλανοί θα προχωρήσουν και στην

τον Δεκέμβριο προς αποφυγή φθοροποιών χρονοτριβώ�,

κήρυξη της ανεξαρτησίας τους!!! Ακόμη μία εκδήλωση/

έτσι ώστε τηv άνοιξη να είναι ελεύθερο το πεδίο ακόμrί

επιβεβαίωση ότι στην ΕυρωπαϊκήΈνωση είναι απολύτως

και για εκλογές. Πληθαίνουν άλλωστε οι αναφορές που

δεκτές λύσεις που οδηγούν σε ενδυνάμωση ακροδεξιών

τις τοποθετούν εντός του 2018: λίγο πριν ή λίγο μετά το

πρακτικών!

τέλος του τρίτου προγράμματος, ώστε ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να

2. Με την παγκόσμια εκρηκτικότητα που «ξεφεύγει», όπως

καρπωθούν την υπεραξία της ημερομηνίας λήξης. Κι ας

στην περίπτωση ΗΠΑ/Β. Κορέας: Σίγουρα είναι κρίσιμα

έχουν ψηφιστεί επιθυμητά πλεονάσματα για περιοσότερες

τα πράγματα, αλλά πιθανότατα ο συσχετισμός δυvάμεων

από τέσσερις δεκαετίες ακόμη ...

στην περιοχή (Ρωqία και Αμερική, γνωρίζοντας τον
κίνδυνο, μάλλον θα μείνουν τουλάχιστον ουδέτεροι) μςιζί

Στο δικό μας μηvτιακό τοπίο, ενώ στεριώνουν �:α

με τον εξοπλισμό της ΛΔ της Κορέας θα αποτρέψουν

πράγματα ,., Μαρινάκn, Σαββίδη - την ίδια στιγμή τόσο

πιθανή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

3. Με τη συνεχή μετατόπιση προς τα δεξιά εντός της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης μετά
•

αιτίες ωστόσο της κακοδαιμονίας στον Τύπο παραμένουν

τη δεξιά στροφή στη Γερμανία, που «εξέπληξε» το

πολιτικό σύστημα. Δεν είναι και λίγο να μπαίνουν στη
· Βουλή για πρώτη φορά μετά το

εφημερίδες όσο και κανάλια ευθραυστοποιούνται, ενώ
παρατηρείται μεγάλη κινnτικό-τ:ηi:α για νέα .έντυπα. Οι

1945 οι Ναζί,

και γίνονται πιο απειλητικές: Εν ολίγοις, έλλειψη
κεψαλαίwν , που δεν είναι μόνο μια στιγμή ενός φαύλου
κύκλου, ο οποίος περιλαμβάνει πτώση εισοδημάτων,

•την aκόμη.πιο δεξιά στροφή του Μακρόν με την

χαμηλή αναγνωσιμότητα, ακόμη χαμηλότερη αξιοπιστία,

επίχ:ειρούμενη ισοπέδωση όλων των εργατικών και

έλλειψη επενδύσεων ανακτούσαν την εμπιστοσύνη του

κοινωνικών κατακτήσεων αλά Γερμανία.

παλιού αναγνωστικού κοινού και την προσέλκυση νέου
περισσότερο απαιτητίκού, κ.ο.κ. Τηv ίδια ώρα, το status του

Σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, εκκωφαντική

Ίτεριγράφεται η αμηχανία του ελληνικού και του
- ευρωπαϊκού Τύπου. Ενδεχομένως λόγω φόβου ντόμινο, η.

4

δημοσιογράφου υποβαθμίζεται: ασφαλιστικά, εργασιακά, .
εξαρτησιακά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σοβαρά να
στρεβλωθεί οΝόκλnρη η δημόσια συζήτηση. �
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δ:ημοσιογραφuα
De Profundis

Ωριμάνσεις
πού θα μας

-

αλλά

βγάλουν;

Καθώς σε κάθε στροφή θα ελλοχεύει μια στραβή (καί η αδυναμίά χειρισμού της) ή
πάλι μια πρq1,Cλ.ηση «εύκολη(;» αντιπαράθεσης, ο πειρασμός της αυτοπεριχαράκωσnς
στην 'οπαδικότητα θα παραμένει ισχυρός. Και πόσο, μα πόσό εύκολος.

Τ ΟΥ Α Ν Τ Ω Ν Η Δ . Π Α Π Α ΓΙ Α Ν Ν Ι Δ Η *
κείνο που ό�ον αυτόν τον καιρό συντελείωι γύpω
μας είναι μια σειρά από ωριμάνσεις - σε όλα ταπεδία
και όλα τα.επίπεδα. Τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους, αν και όχι αναγκαστιl}:ά προς μια αναμενόμενη
κατεύθυνση. Αποκρυπτογράφηση:
Ας ξεκινήσουμε από μιαν ευρύτερη ματιά, ας
πούμε την ευρωπαϊκή. Η αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση βαθμιαία εξαντλiί τα όρια του εγχειρήμα- .
τος που απετέλεσε εδώ και 60 χρόνια, πάντως ότι
·η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης (που θέλησε να
παραστήσει τον «σκληρό πυρήνα» των Εuρωπαϊκής ενοποίησης - θυμάστε;)
επισωρεύει σχέδια μεταρρύθμισης. Από «Το Μέλλον της Ευρώπης» που πήγε να
αναζητήσει, με 5 σενάρια τα οποία όμως σπρώχνονταν προς μια εκδοχή Ευρώπης
περισσότερων ταχυτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι και τα σχεδιάσματα του
Προέδρου Γιουvκέρ/ «το 60 σενάρΊο» που παρουσιάστηκαν με την ομιλία State of
Europe/ «Η Κατάσταση ϊης Ευρώπης» κατ' απομίμηση της αμερικανικής προεδρι
κής πρακτικής ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, ωστόσο με σημαντικούς σταθμούς
τις τοποθετήσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν (στη με πυκνούς συμβολισμούς
Πνύκα των πηγών - λέμε - της δημοκρατίας, αλλά και στο με άλλους συμβολι
σμούς αμφιθέατρο της Σορβόννης, όπου είχε την έδρα της κάποτε η θ-pησκευτική
αυθεντία, αργότερα όμως προχώρησε ο Μάης του

'68), δεν γίνεται μόνο θεσμική

αναζήτηση. Γίνεται προπαντός η παραδοχή ότι τα μέχρι σήμερα σχήματα έχουν
εξαντληθεί. Πόσή ειλικρίνεια, όμως, υπάρχει π.χ. στην πρόταση για Ευρωπαίο υ
πουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή/και για Προϋπολογισμό της Ευρωζώvnς ή,
ακόμη πλησιέστερα σ' εμάς, γιά μετάβαση από τον ESM (που έχει στο χαρτοφυλάκιό
του το δικό μας το χρέος ... ) σε ένα Ευρωπαϊκό Νομιcψατικό Ταμείο; Ποιοι στόχοι/
ποια μέσα; Αv'τ:ίστοιχα, ποια στόχευση θα υπάρξει στην προτεινόμενη δημιουργία
ενισχυμένων αμυντικών δομών, αλλά και πιο προχωρημένων μηχανισμών ελέγχου
της μετανάστευσης;
Ο τρόπος με τον οποίο μια αρχικά θετική υποδοχή των προτάσεων Μακρόν
από τη (προεκλογική καν) Γερμανία μετατράπηκε σε αποκήρυξη κάθε έμμεσης
μετάβασης σε transfers Εurοpe/Ευρώπη μεταβιβαάτικών πληρωμών, κάτι δείχνει.
Ήρθαν δε και τα αποτελέσματα της Γερμανικής κάλπης, η ανάδειξη του υπερσυ�

* Δικnγόρος με ειδίκευσn στα
θέματα Ε.Ε., δραπέη�-ς από νωρίς
στn δnμοσιογραφία, ο Α. Δ.
ΠαFΙαγιαννίδης είναι σύμβουλος
·έκδοσnς τnς «Δ».

ντηρητικού AfD , η υποχώρηση (παρά τη συντηρητική στpοφή της) της κυρίαρχης
αλλά ψαλιδισμένης CDU/CSU, η άνοδος των «διαφορετικά» συντηρητικών FDP,
η κατάρρευση του SPD και η ανηφορική αναζήτηση κυβερνητικοό συνασπισμού
για να δείξουν την αβεβαιότητα τής-τωρινής ευρωπαϊκής πορείας.
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Η

γεμά"τn συμβολισμούς

.

ομιλία του γόλλου
προέδρου Εμμανουέλ
-Μακρόν στnν Π νύκα
επιβεβαίωσε τnν τροχιά
αλλαγών στnν οποία έχει
εισέλθε .ι n ΕΕ.

αμήχαvη ελλnvική στάση
των Ευρωπαίων «εταίρων», πάντως i:ωv σε αναζϊιmση δικών
Πάμε, τώρα, λίγο πιο προς τα δικά.μας. Η ελληνική στάση .τους ισορροπιών Γερμανών, να πουν στην τακτοποιημένη μπροστά σ' αυτές τις εξελίξέις είναι- ας είμαστε λιγάκι αυσmροί πλέον- Ελλάδα «καλά τα ri:άτε, προχωρήστε τώρα τα επόμενα
- στάση αμηχανίας. Τόσο από πλευράς mς Κυβέρνnσης (όπου 3-5-1Ο χρόvία κάπως έτσι». Κι αν προκύψει πρόβλημά.- όποτε ·
ειπώθηκαν διάφορα θετικά/συμπαθητικά, ιδίως ως «απάνmση» προκύψει, όπως πpοκύψει - «το ξαναβλέπουμε».
στις πρω1οβουλίες Μακρόν: μας τίμησε άλλωστε με λαμπρή
photo opportunity περισσότερο κι από τον Μπαράκ Ομπάμα....) Η μnvπmώ α�οvuμία
όσο και της Αντιπολίτευσης (που μένει στην ασφαλfι μνήμη Γιατί δώσαμε τόσο χώρο - σ' ένα έντυπο που ασχολείται με
τομ Καραμανλικού Ευρωπαϊσμού των «Αvήκομεν» και των mν Δημοσιογpαφία και Επικοινωνία-σε αυτού του είδους τις
Σημιτικών δαφνών mς σιψμετοχής στον «σκληρό πυρήνα») εξελίξεις; Α, είναι απλό! Επειδή θεωρούμε ότι παρόμοια ζητή
οι τοποθετήσεις παραμένουν γενικόλογες. Όμως.,.
ματα είναι πράγματι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγιστούν,
.. Ωμως εν τω μεταξύ έρχεται η αγκαλιαστική πλέον αποδοχή/ να αναδειχθούν, να αναλυθούν. Και, αντ' αυτού, ελλοχεύει
υποδοχή του νυν Κυβερνητικού ρεαλισμού από i::η θεσμική η οπαδική προσέγγιση - το βλέπουμε κάθε τόσο. Δοκιμάστε,
Ευρώπη- το απογείωσε 6 άλλοτε επιθετικός Γερόύν Ντάϊσσελ ομοίως, να εξηγήστε ακριβώς τις ισορροπίες και τις προκλή
μπλοuμ, ο οποίος βέβαια με την συμβουλή του για εκλογές όχι σεις γύρω από τη Βάση της Σούδας, με ευκαιρία π.χ... την
πριν το 2019 θύμισε λιγάκι Ουώρρεν Κρίστοφερ τhς επσχής επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ
Οι προωθούμενες αλλαγές και ωριμάνσεις στον μαγικό ελλη
πατρός Μητσοτάκη- και από m μηντιακή εκδοχή ευρωπαϊκής
ορθοδοξίας/FΑΖ - SZ Welt- Handelsbiatt. Έρχεται και η νικό μηvi:ιακό κήπο- η vποστασιοποiηση, πλέον, ενός Ομίλου
πρωτοβουλία mς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Μαρινάκη εκεί που είχε γραφεί ιστορία από το Συγκρότήμα
· εποπτικού SSM να θέσουν εκποδών το ΔΝΤ όσον αφορά τις
Λαμπράκη mς Χρήστου Λαδά (με «ΤΟ ΒΗΜΑ» να επιχειρεί
ανησυχίες για το ελληνικό τραπεζικό σύσmμα. Πάντως, έτοι να επιτύχει ισορροπίες, με «ΤΑ ΝΕΑ» πιο προς ντουντούκα
ξεκινάει η φθινοπωρινή πορεία για mν τρίm αξιολόγηση (η αντικυβερνητισμού). η δισταh.rτική πpρεία του εγχειρήματος
δεύτερη μας χάρισε mν προ-νομοθέmση μέτρων για το 2019- Σαββίδη/Μάρη στον χώρο του «ΕΘΝΟΥΣ» και βλέπουμε
20, δηλαδή σαφώς για μετά m λήξη του ΜVrιμονίου�3) και για για κανάλι η οβιδιακή/ψυχαγωγική μετάπλαcm του ΣΚΑΙ. η
την - προσδοκώμενη clean exit από το τωρινό Πρόγραμ-. συνεχιζόμενn αδυναμία mς ΕΡ'Τ να δώσει πειστικό στίγμα. η
μα τον Αύγούστο του 2018, αρχίζει και διαφαίνεται μια άλλη επίσης συνεχιζόμενn οικοvομική αδυναμία των πάντωv(με m
προοmική. Ποια; Ενώ η Κυβέρνηση είχε δέσει κόμπο στο σκιά του τέλους πάνω από πολλούς) . η ανάδυόμενn όλο-και
μαντήλι κάποια συζήτηση για το χρέος «μετά τις γερμανικές πιο-υπεραπλουστευτική/αγριαvθρωπική εικόνά-του διαδικτυ
εκλογές», ενώ η Αντιπολίτευση- και όχι μόνον: και ο Γιάννnς ακού «προϊόντος»- συνεχίζουν να είνάι αναντίστοιχες προς τι;
Προς την πιεστική ciνάγκη περιγραφής, επεξήγησης, α
Στουρνάρας ως ΤτΕ και ο Νίκος Χριστοδουλάκης - επεσή
μαιναν την ανάγκη να εξασφαλιστεί δημοσιονομικός χώρος νάλυσης της πολυπλοκότητας που όλα αυτά τα παραπάνω
/να πάει λίγο πίσω ο υπερφιλόδοξος-ψιλοπαρανοϊκός στόχος κουβαλάvε μαζί τους. Κciθώς δε σε κάθε στροφή θα ελλοχεύει
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για το 2018-:22, τώρα η μια στραβή (και η αδυναμία χειρισμοί) mς), όπως με mν πετρε
σαφέστερη της προβλεπόμενης ανάκαμψη της ευρωπαϊκής λαιόκnλίδα του Σαρωνικού, ή πάλι μια πρόκληση «εύκολης»
οικονομίας (συνολικά), που θα «τραβάει» και την ελληνική, ·αντιπαράθεσης, όπως στο συνεχιζόμενοΈπος/saga Noor 1
συν η δημοσιονομική υπεραπόδοση (για mν ώρα) του ελλη -Καμμένου, ο πειρασμός mς αυτοπ[ριχαράκωσης σmν οπαδι
νικού φορολογικού κάρου, δημιουργεί τι; Μα... τον πειρασμό κόmτα θα παραμένει ισχυρός. Και πόσο, μα πόσο εύκολος.
Η

-

-

www.dimosiografia.com
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Η ΕΛΒΟ είναι μ ι α βιομnχανία που δεν έχει ανταγωνιστn καθώς σε κόe·ε διαγωνισμό που
συμμετέχει είναι πάντα ο μειοδότnς, προς όφελος φυσικό του κρατικού προϋπολογισμού.
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Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων:
Η ιδιωτικοποίηση θα φέρει
το·τέλος της!
Ο ορατός κίνδυ νο ς π ώ λ ησης της ΕΛΒΟ σε ι δ ι ώτη θα προκαλ έσει κόστος

·

εκατομμυρίων για τον κρατι κ:ό π ροϋπ ολογι σμό, θα δυναμ ιτίσε ι τις δυνατότητες
αν άπτυξnς της ετα ι ρείας και θα θ έσει σε κίvδυνο τις θέσε ι ς εργάσίας!

Τ Ο Υ /\Ε Ω Ν Ι Δ Α .Β Α Τ Ι Κ Ι Ω Τ Η *

εν συμβaίνει τόσο συχνά μια παραγωγική μονάδα
ακμαία και υγιή, με τόσο δυναμικό παρελθόν 45 ο
λόκληρων χρόνων κι αναμφισβήτητες δυνατότηίες
να οδηγείται συνειδητά στο χείλος του γκρεμού, ενώ
μπορεί να σταθεί στα πόδια της, τώρα! Είναι η Ελληνι
κή Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), που εδώ και τρία
χρόνιά βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
ενλειτοuργία. με την κυβέρνήση να την οδηγεί στήν
ιδιωτικοποίηση, ξέροντας μάλιστa ότι ο ιδιώτης δεν
ενδιαψέρεται για την παραγωγή!
Επιbκεφθήκαμε το εργοστάσιο της ΕΛΒΟ στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου,
έξω από τη Θεσσαλονίκη, μόλις δύο μέρες μετά τη συνάντηση του σωματείου των
εργαζομένων με τους αρμόδιους υπουργούς στις 18 Σεπτεμβρίου. Η συζήτησ:n που
είχαν με τον υπουργό Άμυνας Π. Καμμένα, τον ς:ιναπληρωτή υπουργό Δ. Βίτσα και
. τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη έκανε τους εργαζομένους
ακόμη πιο ανήσυχους για το μέλλον, δεδομένου ότι στο διάλογο που αναπτύχθηκε
εκφράστηκε για πολλοστή φορά η εμμονική και αδικαιολόγητη επιλογή της κυβέρ
νησης νa ιδιωτικοποιηθεί η ΕΛΒΟ.
JHI

*Ο Λεωνίδας Βα τικιώτ nς
αρθρογραφεί στον Τύπο από το
1992 για θέματα οικονομίας και
διεθνών σχέσεων. Έχει επι μελnθεί
επιpτnμονικά πολλά ντοκιμαντέρ
κι έχει μεταφράσει βιβλία
Οικονομικών. Είναι διδάκτορας
του Τμr'ψατος Κοινωνιολογίας του
Πάντειου Πανεπιστnμίου.

www.dimosiografia.com
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Η ΕΛΒΟ είναι η μοναδ ική πι στοπ οιη μ ένη στην Ευρ ώ πη
Έταιρεί α από την General Motors να π αρ άγει τα οχή ματα
Χάμ β ι, δ ιαθ έτει επί ση ς το πιστο ποιητικό του ΝΑΤΟ Secret
·

4, που στην αγορ ά έχει ανυ πολόγιστη

«Το πρόβλημα μπορούσε να λυθεί σε μία νύχτα, αν το

αξία.

τον ελληνικό λαό που θέλουμε ανοιχτή την ΕΛΒΟ για-να

Ελληνικό Δημόσιο απελευθέρωνε τα 60 εκατ. ευρώ που έχει . διασωθούν οι θέσεις εpγασίας και να μείνέι αυτή η σπάνια
διαθέσιμα και ξέρουμε μάλιστα ότι αργά ή γρήγορα θα δοθούν

τεχνογνωσία στον τόπο μας, υπάρχουν επιχειρηματίες που

στην ΕΛΒΟ. Επίσης, αν εγκρινόταν

κατασκευή οχημάτων

τη θέλουν γι' άλλους λόγόυς», ανέφερε ο Μάριος Τσελώνης,

τής Πυροσβεστικής, που καθυστερεί εδώ και χρόνια με τα

ταμίας του Σωματείου. «Αρκεί μια ματιά στα όσα διαδραμα

γνωστά αποτελέσματα που είδαμε φέτος το καλοκαίρι, κι αν

τίστηκαν στο παpασκήνιο, αλλά και δημοσίως, στο πλαίσιο

άναβε το πράσινο φως για την παραγωγή ανταλλακτικών για

των δύο άγονων διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι δύο αρχικά

h

τα 15.000 φορτηγά οχήματα Steyr του ελληνικού στρατού,

ενδιαφερόμενοι ήταν η γερμανική Κrauss-Maffei (ΚΜW) και

τα μισά εκ των οποίων είναι παροπλισμένα λόγω έλλειψης ·

μια νοτιοαφρικανική με την επωνυμία Paramount. Στην πορεία·

ανταλλακηκών», μας δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Σωματεί-

ωστόσο. φάνηκε ότι η γερμανική χρησιμοποίησε τη συμμετοχή

ου Εργαζομένων στην ΕΛΒΟ Θόδωρος Δημητριάδης, που

της στον διαγωνισμό για να εκβιάσει να λυθούν παλιότερες

απορρίπτει κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης. «Η πάγια θέση του

. εκκρεμότητές της με το Ελληνικό Δημόσιο, οι οήοίες πράγματι

Σωματείου μας είναι η εταιρεία να υπαχθεί στο Υπουργείο Ε-

λύθηκαν κι έτσι εντός του Αυγούστου πληρώθηκε 40 εκατ.

θνικής Άμυνας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αξιοποιείται κατά

ευρώ. Ενώ, η προέλευση της νοτιοαφρικανικής εταιρείας

κόρον σε Γερμανία και Γαλλία, άρα είναι ζήτημα πολιτικής

χανόταν σε δαιδαλώδεις διαδρόμους υπεράκτιων εταιρειών,
με έδρα το Χοvγκ-Κοvγκ και την Κύπρο», ήταν τα λόγια του

βούλησης η εφαρμογή της», μας δήλωσε.

Μ. Τσελώνη.

Στο χέρι Όις ιαιβέρvπσης η διάσωση uις ΕΛΒΟ
Η απροθυμία της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την ΕΛ

Η αδημονία της κυβέρνησης να δώσει όσο�όσο και κατά το
δυνατό νωρίτερα την ΕΛΒΟ (κι ας υπόσχονταν ότι θα μείνει

ΒΟ άμεσα δεν είναι άσχετη με την πίεση που ασκεί στους

στο Δημόσιο υπουργοί όπως ο Π. Καμμένος κι ο Δ. Βίτσας,

εργαζομένους να αποδεχθούν την ιδιωτικοποίηση, σε τέτpιο

κατά την επίσκεψή τους στη Σίνδο πριν το 2015) φαίνεται κι

· βαθμό ώότε να τους απειλεί ότι, αν δεν συμφωνήσουν, τότε

από την πρόταση που είχε καταθέσει στο νέο αγοραστή να του

η επιχείρηση θa κλείσει. Κι η ευθύνη θα ανήκει στους εργά

ενοικιάσει μια ξεχωριστή επένδυση της ΕΛΒΟ, που περιλαμ

ζομέvους! Προφανώς η κυβέρνηση, για να κάνει ακόμη πιο

βάνει κλειστό θάλαμο προστατευμένο από αντικατασκοπία,

ελκυστική την ΕΛΒΟ, θέλει να δώσει προίκα στον νέο αγο

πίστα δοκιμών για άρματα, κ.ά. έναντι 400.000 ευρώ ετησίως!

ραστή τις παραγγελίες που είναι σε αναμονή εδώ και χρόνια.

Μόνο που γι' αυτήν την εγκατάσταση είχαν δαπανηθεί 6 7 εκατ.

Πρόκειται για πολιτικό έγκλημα, δεδομένου ότι από τη στιγμή

ευρώ. Με μια απλή διαίρεση όυνάγεται ότι η απόσβεση θα

που κηρύχθηκαν άγονοι οι δύο διαγωνισμοί για την πώλησή

ολοκληρωθεί σε 167 χρόνια. Τέτοια υπεράσπιση του δημό

της, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν και ελάχιστο τίμημα

σιου πλούτου είχαμε να δούμε από την εποχή της Κατοχής...

1Ο εκατ. ευρώ, και έχει πλέον ανοίξει η διαδικασία των απ'

Η καχυποψία των εργαζομένων για τις πραγματικές προθέ

ευθείας διαπραγματεύσεων, κάλλιστα η κυβέρνηση μπορεί

σεις του νέου αγοραστή προέρχεται από τη βαθιά γνώση τους

να τις οδηγήσει στα βράχια και να αναλάβει την ΕΛΒΟ. Να

για τα πράγματα του κλάδου. Συγκεκριμένα, για την τεράστια

σημειωθεί μάλιστα, για να γίνουν εμφανείς οι κίνδυνοι που

αξία των πιστοποιητικών και των δεκάδων βεβαιώσεων καλής

υφίστανται και τα περιθώρια χειρισμών της κυβέρνησης, ότι

εκτέλεσης προγραμμάτων και παραγγελιών που έχει στα άυλα

σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει ελάχιστο τίμημα, ούτε

περιουσιακά της στοιχεία η ΕΛΒΟ. Για παράδειγμα, η ΕΛΒΟ

καν 1 ευρώ!

είναι η 1-ιοναδική πιστοποιημένη στην Ευρώπη εταιρεία από

«Πρέπει να γίνει κατανοητό πως, αντίθετα με εμάς και
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Ο ι κονομία
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Όλες οι κυβερνήσεις

το τελευταίο χρόνιο
οδιlγnσον τnν ΕΛΒΟ
στnν παροκμn και τnν
οπαξίωσn, χωρίς ποτέ
να εκμεταλλευθούν
τις τεράστιες
παραγωγικές
δυνοτότnτές τnς.

επίσης το πιστοποιητικό του ΝΑΤΟ Secret 4, που στην αγορά
έχει αvυπολόγιάτη αξία, κ.ά.

«Αυτό που θέλοuv είvαι τα rn�oπQmnκά»
«Ποιος μας διασφαλίζει ότι ο νέος ιδιοκ:Ιήτης δεν θα πάρει
αυτά τα rτιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ασύγκριτη
τεχνογνωσία του προσωπικού, και θα φύγει, οδηγώντας σε
μαρασμό την εταιρεία, ακόμη και σε κλείσιμο;>�, ήταν τα λόγια
του Μ. ΤσελώVη. Ανησυχία που εντείνεται αν λάβουμε υπ' όψn
μας ότι ακόμη κι εντός της Ελλάδας υφίστανται οικονομικά
κέντρα που έχουν συμφέρον από το κλείσιμο της ΕΛΒΟ.
Στόχος τους να γίνουν χαλίφης στη θέ<Jη του χαλίφη. Κι ας
πρόκειται για μη συγΚρίσιμα μεγέθη...
Το Ελληνικό Δημόσιο θcι έπρεπε να αποκλείσει κάθε σχέδιο
ιδιωτικοποίησης της ΕΛΒΟ, ·ακόμη και στην πέρίπτωση που
το κράτος θα διατηρήσει ένα μειοψηφικό ποσοστό του μετοχι
κού της κεφαλαίου, λόγω της πολύ αρνητικής εμπειρίας του
παρελθόντος. Του πολύ πρόσφατου μάλιcJτα παρελθόντος...
Ο Μ. Τσελώνης μας περιέγραψε πόσο στοίχισε στην ΕΛΒΟ
και το Ελληνικό Δημόσιο η προηγούμενη συνεργασία του με
ιδιώτες: «Την πρώτη δεκαετία του 2000 στην ΕΛΒΟ εισήλθε
ως μειοψnφικός μέτοχος ο Μυτιληναίος, αγοράζοντας το 49%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η συμμετοχή του έγινε
στο πλαίσιο της συμπαραγωγής των αρμάτων μάχης Leopard
2. Η ΕΛΒΟ ωστόσο αποδείχθηκε ο μεγάλος χαμέvος αυτής
της σύμπραξης, καθώς ο Μυτιληναίος πήρε στη ΜΕΤΚΑ
όλες τις εργασίες υψnλής προστιθέμενης αξίας, .όπως τη συ
γκόλληση και την κατασκευή του σκάφους, ενώ στην ΕΛΒΟ
άφησε υποδεέστερες εργασίες, όπως τη συναρμολόγηση του
πύργου και τους ελέγχους. Στο τέλος δε, παραχώρησε το με
ρίδιό του στο Ελληνικό Δημόσιο έναντι ενός αδικαιολόγητα
υψnλού τιμήματος, 1 ευρώ ανά μετοχή, κι έφυγε αφήνοντας
χρέη ύψους 11 Ο εκατ. ευρώ».
. Το πάθnμα δεν έγινε μάθημα για την πολιτική ηγεσία, που
έχει αποδεχθεί το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης κι ας γνωρίζει
ότι κι εδώ η αγοράστρια εταιρεία θα φορτώσει στο Δημόσιο
πλήθος υποχρεώσεων για να πάρει την ΕΛΒΟ «καθαρή»,
www.dimosiografia.com

·

όπως συνέβη και σε πολλές άλλες ίδιωτικοποιήσεις, πχ με
τnν Αγροτική Τράπεζα. Ο κίνδυνος είναι ορατός, καθώς qτον
ισολογισμό του 2015 αναγράφονται συσσωρευμένες ζημιές
της τάξης των 170 εκατ. ευρώ... Άλλος κίνδυνος που σχετίζεται.
με την ιδιωτικοποίηση αφορά πιθανό αίτημα του νέου ιδιο
κτήτη να απολυθούν 1οο�150 εργαζόμενοι, με το κόστος της
αποζημίωσής τους να το αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο
και το κόστος των διαφυγόντων μισθών και ημερομισθίων
οι οικογένειές τους και η κοινωνία, ώστε να παραλάβει μια
.
ΕΛΒΟ«μικρή και ευέλικτη».
Στο εσωτερικό της κυβέρνησης κυριαρχεί μια εικόνα Βα
βέλ Οι διαφωνίες των υπουργών αρχίζουν από το ποσοστό
των μετοχών που θα πουληθεί στον ιδιώτη, με την γκάμα των
προς πώληση μεριδίων να ξεκινά από το 51 % και να αγγίζει
ακόμn και το 80%, και φθάνουν μέχρι και τη στάση απέναVτι
στην αξιοπιστία του εκπροσώπου της νοτιοαφρικανικής εται
ρείας στην Ελλάδα. Κορυφαίος υπουργός που θα αποφασίσει
για την tύxn της ΕΛΒΟαρνείται αΚόμη κcilνα σηκώσει το
τηλέφωνο στον εκπρόσωiτο της εταιρείας, δηλώνοντας στους
ομολόγους του ότι δέχεται να μιλήσει μόνο με τον διευθύ
νοντα σύμβόυλο της μητρικής εταιρείας στη Νότια Αφρική,
ενώ άλλος κορυφαίος υπουργός ρωτάει ξανά και ξανά τους
συνδικαλιστές γιατί δεν τον προτιμούν και τους προτρέπει να
έρθουν σε συνεννόηση μαζί του!

Διαίρει και... αγόραζε
.Πληροφορίες μάλιστα φέρουν εκπρόσωπο του υποψήφι
ου αγοραστή να απευθύνεται ο ίδιος σε εργάζομένους της
εταιρείας, προσπαθώντας να τους δελεάσει... Κι επίσhς να
διασπάσει τους εργαζομένους, που δεν συζητούν κανένα
ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης.
«Η κατάσταση αυτή m στιγμή είναι τραγική», μας δήλωσε
ο γραμματέας του Σωματείου Γιάννης Κυπαρίσσης ο οποίος
μας ενημέρωσε ότι αγωνία δεν υπάρχει μόνο για τους μισθούς
των εργαζομένων, που ανέρχονται σε 336 άτομα, όταν μόλις
πριν λίγα χρόνια ήταν 1.200, με αποτέλεσμα κάθε μήνα να
είναι αβέβαιο αν θα βρεθούν τα 700.000 ευρώ που συνολικά
11
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Οικονομiα
αφορά μόνο την ανεπανόρθωτη φθορά, την οποία θα υποστεί
μια πapαγωyική.μ:ονάδα που δεκaδες άλλες χώρες της περιοχiι�
θα ήθελαν να έχουν στο έδαφός τους αλλά αδυνατούν, κι η
οποία μπορεί vα απ�τελέσει τη ραχοκοκαλιά μιας πραγματικής
αναπτυξιακής επάνεκκίνησης. Ο κίνδυνος αφοpά επίσης καιτα
·

εργασιακά δικαιώματα. Κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος,
για παράδειγμα, δεν έχει δεσμευθεί ότι θα απορρίψει τυχόν
αίτημα για να παραλάβεί την εταιρεία «καθαρή» από εργατικές
άπαιτήσεις. Ειδικότερα, αυτό που ανησυχεί τους εργαζομέ
νους είναι πιθαvός 6ρος του νέου ιδιοκτήΊ:η να απολpθtί το
προσωπικό της έταιρείας και να επaναπροσληφθεί άπό τη νέα
ιδιοκτησία με πολύ χειρότερους όρους (από άποψη αμοιβώv,
ωρών εργασίας κ.ά.) κι αφού θα έχει παρdιτηθεί π.χ. αriό το
δικαίωμα αποζημίωσης. Να βρεθούν, με άλλα λόγια, ενώπιον
ενός νόμιμου μεν αλλά εντελώς ανήθικου εκβιασμού (πολύ
περισσότερο αν διατυπώνεται υπό την ανοχή μιας κuβέρνησης
που θέλει να λέγεται αριστερή), ο οποίος θα καταλήγει στο ότι
«αν θέλετε δουλειά πρέπει να ξεχάσετε ό,τι δικαιούσαστε»....

Στα αζήτητα ο «Αλήυις»!
Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια οδήγnσαv την ΕΛΒΟ
στην παρακμή και την απαξίωση, χωρίς πφέ να εκμεταλ
λευθούν τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητές της κι ας
ξέρουν ότι είναι μια βιομηχανία που δεν έχει ανtαγωνιστfι

hJ

;:χ:

κι ας γνωρίζουν ότι σε κάθε διαγωνισμό που συμμετέχει η
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ΕΛΒΟ είναι πάντα ο μειοδότης, προς όφελος φυσικά του
κρατικού προϋπολογισμού, τον οποίο η ΕΛΒΟ δεν έχει βα
ρύνει ποτέ! Μια δυνατότητα εξ αυτών ήταν

σ

«Αλήτης»! Ο

«Αλήτης» ήταν ένα εκπληκτικό ΙΧ με σασί φτιαγμένο από
Ακόμη κι εντός της Ελλάδας υφίστανται οικονομικό κέντρα
που έχουν συμφέρον από το κλείσιμο τnς ΕΛΒΌ.

·

την ΕΛΒΟ, όπως κι όλος ο σχεδιασμός, 1.400 κυβικών ε
κατοστών και προσανατολισμένο να καλύπτει κciτά κύριο
λόγο τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στις τουριστl),(ές
περιοχές καlόχι μόνο. Θα πουλιόταν δε έναντι 7.500 ευρώ!

Η τιμή ήταν εκπληκτική κι εύκολα μπορούσε καθένας να
προβλέψει ότι θα υπερτερούσε τόυ ανταγωνισμού, δεδομένου
ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα στην κατηγορίά του στοιχίζουν
απαιτούνται κάθε τελευταία μέρα του μήνα. «Μάλιστα μιλάμε

υπερδιπλάσια τιμή, κι εξ ίσου εκπληκτικά μπορούν να χαρα

για μισθούς μέσου ύψους 900 ευρώ. Στον αέρα παραμένουν

κτηριστούν άλλα οφέλη που θα επέφερε η παpάγωγή του,

και 220 περίπου συνάδελφοι που έχουν φύγει από το 2012,

όπως για παράδειγμα η ελάφρυνση.του εμπορικού ισοζυγίου

· καθώς δέν έχει καταβληθεί η αποζημίωσή τους, λόγω του

της Ελλάδας, αν μειώνονταν οι εισαγωγές ΙΧ, η ώθηση στην

ότι πλέον έχουν ενταχθεί στους πιστωτές και περιμένουν

εγχώρια απασχόληση, κ.ο.κ. Αντίθετα ωστόσο με τη μέριμνα

την εκκαθάριση. Εμείς θεωρούμε όλους τους κυβερνητικούς

που επιδεικνύουν άλλες χώρες για να προστατεύσουν και να

εντελώς αναξιόπιστους», ήταν τα λόγια του. Προς επίρρωση, οι

προάγουν τα συμφέροντα της εγχώριας βιομηχανίας τους,

πριν χρόνια εξαγγελίες σημερινών στελεχών της κυβέρνησης

για τον «Αλήτη» δεν ενδιαφέρθηκε καμία κυβέρνηση. Ούτε

ότι θα δημιουργήσουν συνέργειες και με τις τρεις αμυντικές

κι η σημερινή κι ας προγραμ�}ατίζει επισκέψεις σε όλη την

βιομηχανίες της Ελλάδας, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι

Ελλάδα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να μιλήσει

δυνατότητες τους και άλλα τέτοια ηχηρά. Αξίζει ωστόσο να

σε εκδηλώσεις με θέμα την παραγωγική ανασυγκρότηση,

σημειωθεί ότι το εφικτό ενός τέτοιου στόχου υπογραμμίζεται

καλλιεργώντας έτσι προσδοκίες δημιουργίας μονάδων με

από ένα καθεστώς εξαίρεσης που διέπει ακόμη την αμυντική

υψηλή προστιθέμενη αξία, ανάπτυξης της οικονομίας, κ.λπ.,

βιομήχανία στην ΕΕ, βάσει του οποίου οι κυβερνήσεις δεν

κ.λπ. Μέτρο ελέγχου της αξιοπιστίας των πρωθυπουργικών

είναι υποχρεωμένες να ανοίξουν στον ανταγωνισμό όλες τις

εξαγγελιών είναι η στάση τους απέναντι σε μονάδες όπως η

σχετικές προμήθειές τους. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ επομένως

ΕΛΒΟ, που είναι έτοιμες να λειτουργήσουν κι aπλά περιμέ

δεν αξιοποιούν ούτε καν τις δυνατότητες που τυπικά τους

νουν παραγγελίες. Η κυβέρνηση, αντίθετα, που δεν δίστασε

παρέχονται για να Κ:ρατήσοuν στη ζωή την ΕΛΒΟ.
Ο κίνδυνος από μια πιθανή ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΟ δεν
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Μ ετά από δύο πενταμερείς διασκέψεις αλλάζουν δεδομένα κα ι πρότεραιότnτες.
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Αν άλυ ση

Το Κυπρι α κό σε νέα
κα ι άλλη βάση

φάση

/Εναντ

ι των τουρ κικώ ν επι δ ι ώξεω ν γι α έλεγχο ολ όκληρης της Κύ πρου ,
Κ
Δ
η
μπορεί να προτάξει τα στρατηγι κά και γεωπολιτικά της πλεονεκτήματα .

Τ Ο Υ Κ Ω Σ ΤΑ Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ*

·

*Ο Κώστας Β ενιζέ λος είναι
Δnμοσιογράφος στnν εφnμερίδα
Φιλελεύθερος, συγγραφέας,
Δρ Επικοινωνίας. Διδάσκει στο
Πανεπιστnμιο Λευκωσίας.

www.dimosiografia.com

·

να νέο σκηνικό διαμορφώνεται στην Κύπρο μετά
την κατάρρευση της Πενταμερούς Διάσκεψης για
το Κυπριακό στο Κραν Μοντάνα τον περασμένο
Ιούνιο-Ιούλιο. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμέ
νων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έχει κηρύξει περίοδο
. «περισυλλογής», υποδε:ικvύοντας με νόημα πως οι
κινήσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
θα πρέπει να προέλθουν από τα εμπλεκόμενα μέρη.
Κοντολογίς, ο Διεθνής Οργανισμός δεν θα προβεί σε
οποιαδήποτε κίνηση ούτε θα αναπτύξει νέα πρωτοβουλία, αναμένοντας τις πλευρές να κάνουν το πρώτο βήμα. Πώς διαμορφώνεται,
όμως, η μετά τηv Πενταμερή Διάσκεψη περίοδος; Ποια τα νέα δεδομένα;
Πρώτο, την κατάρρευση της Πενταμερούς Διάσκεψης στο Κραν Μοντάνα
1ης Ελβετίας ακολούθησαν συμπτωματικά οι έρευνες της γαλλικής ΤΟΤΑΛ στο
τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ. Η Τουρκία, �αρά τις απειλές και την αποστολή
πολεμικής φρεγάτας και του ερευνητικού «Μπαρμπαρός» στην περιοχή, απέφυγε
την κλιμάκωση των αντιδράσεών i:ης. Θέμα πρόκλησης θερμού επεισοδίου, χωρίς
τίποτε να αποκλείεται, φαίνπαι σήμερα απομακρυσμένο. Τόσο η Γαλλία - που
έστειλε στη Λευκwσία την Υπουργό Άμυνας, αλλά και δύο φρεγάτες να πλέουν
κοντά στην Κύπρο- όσο και οι ΗΠΑ (λόγω ExxonMobil προφανώς), με.διάφορες
κινήσεις, περιόρισαν τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Μέχρι τον ερχόμεvο Μάρτιο
αναμένεται να υπάρξουν ακόμη δύο γεωφήσετς σε τεμάχια της ΑΟΖ της Κύπρου.
Συνεπώς, το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προχωρεί κα
νονικά, ανεξαρτήτως των τουρκικών αντιδράσεων. Σημειώνεται ripoς ενίσχυση
των πιο πάνω και η άφιξη στην Κύπρο του Υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, χώρας
η οποία επίσης εμπλέκεται στις έρευνες διά της ΕΝΙ.
Δεύτερο, στην Πενταμερή οι προσπάθειες προσέκρουσαv στην τουρκική επιμονή
για διατήρηση των εγγυήσεων και την εσαεί παρουσία στρατευμάτων και μετά την
επίτευξη συμφωνίας στο νησί. Αυτή η στάση οδήγησε σε αδιέξοδο τη διαπραγμά
τευση. Από τη συζήτηση, όμως, έστω και εάν δεν υπήρξε αποτέλεσμα, προέκυψαν
νέα δεδομένα. Ο Γενικός Γραμμαl:έας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες
κατέθεσε πλαίσιο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές διαπραγματεύ
σεις. Το έγγραφο του Γ.Γ . περιλαμβάνει τα εξής:
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Η λύση του Κυπριακού εκκρεμεί εδώ και 43 χρόνια επειοr'i, μεταξύ άλλων, δεν λαμβάνονται υπόψn τα α ύτονόnτα .

.

1 . Ασφάλεια/Εγγυήσεις

4. Περιουσιακό

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι το επιθυμητό είναι ένα νέο κα

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Για τις περιοχές υπό εδαφική

θεστώς ασφάλειας και όχι συνέχιση του παλαιού. Θέλουμε

αναπροσαρμογή, θα πρέπει να εδρciιωθεί ένα καθεστώς που θα

τον τερματισμό του μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος ·

προβλέπει ευνοϊκή μεωχείριση του ιδιοκτήτη, όχι όμως κατά

και της Σύvθήκnς Εγγυήσεων. Αυτά Πρέπει να αντικαταστα

100%. Για τις περιοχές που δεν θα τύχουν αναπροσαρμογής,

θούν από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφαλίσεων, με το

πρέπει να εδραιωθεί καθεστώς που θα προβλέπει ευνοϊκή

οποίο όλοι οι Κύπριοι και από τις δύο κοινότητες θα νιώθουν
ασφαλείς. Χρειάζεται ένας εύρωστος μηχανισμός εφαρμογής
και παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει εξωγενή στοιχεία
(διεθνές τμήμα: ΗΕ, πολυεθνική δύναμη και φιλικές χώρες). Οι

. μεταχείριση του χρήστη, όχι όμως κατά

1 00%. Συγκεκριμένα

εργαλεία πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασία(;.

5 . Ισότιμη μεταχείριση

εγγυήτριες δεν μπορούν και να εφαρμόζουν και να ελέγχουν

Σε ό,τι αφορά τη μόνιμη διαμονή Τούρκων υπηκόων, θα

τους εαυτούς τους.

πρέπει να υπάρχει ποσόστωση και αυτή να είναι ισότιμη

2. Στρατεύματα

ποκτούν μόνιμη διαμονή. Από την ποσόστωση θα εξαιρούνται

(equitable) με εκείνη των υπηκόων της Ελλόδας που θα α

Θα πρέπει να υπάρξει ραγδαία μείωση από την πρώτη μέρα

οι φοιτητές, οι τουρίστες και οι εποχικοί εργάτες: Απαιτείται

και κατόπιν μείωση σε αριθμούς που θα συνάδουν με εκείνους

περαιτέρω συζήτηση για το τι εστί ισότιμο ποσοστό.

· της παλαιός Συνθήκης Συμμαχίας (το χρονοδιάγραμμα και ο
μηχανισμός επίβεβαίωσης μένει να συμφωνηθούν). Το θέμa

6. Αποτελεσματική συμμετοχή

της ρήτρας αναθεώρησης ή καταληκτικής ρήτρας θα πρέπει να

Πρέπει να .συζητηθεί περαιτέρω σε σχέση με το ζήτημα της

συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο. Πρέπει να συζητηθούν επίσης

ευνοϊκής Τ /κ ψήφου - εvvοείτciι η μία θετική ψήφος (πότε,

οι όροι εντολής, οι στόχοι, οι υποχρεώσεις κ.λπ.

κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις, άε ποιa σώματα και ποιοι οι
σχετικοί μηχανισμοί άρσης αδίεξόδου).

3. Εδαφικό

Επίσης και άλλα εκκρεμούντα ζητήματα όσον αφορά τον

Η Τ/κ πλευρά πρέπει να προσαρμόσει τον χάρτη της κατά

διαμοιρασμό εξουσιών, όπως η απαίτηση της Τ/κ πλευράς για

τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Ε/κ πλευράς

εκ περιτροπής Προεδρία, πρέπει να συζητηθούν.

σε σχέση με συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως σε ό,τι αφορά
τη Μόρφου.

Σημειώνεται συναφώς ότι

σ

Γ .Γ . του ΟΗΕ κατέθεσε και

πλαίσιο για την εφαρμογή μιας συμφωνίας (συνταγματικές

Τα υπόλοιπα τρία σημεία αναφέρονται στα αιτήματα και τις

πτυχές της λύσης, εδαφικές προσαρμογές, κανόνες αστυνό�

αξιώσεις της Τ /κ πλευράς, τα οποία προβάλλονται με τρόπο

μευσης, απόσυρση ξέvων στρατευμάτων, αποστρατικοποίηση

που ακόμη προκcιλεί αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό πολιτικό

εγχώριων δυνάμεων, εφαρμογή της συμφωνίας για το περιου

σκηνικό.

σιακό, όυμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ, παρακολούθηση
από την ΕΕ).
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Από το Κpαν Μοντάνα

δεν κέρδισε καμία από
τις δυο πλευρές.

Τρίτο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, με το έγ\rραφο που
κατέθεσε την τελευταία ημέρα της Πενταμερούς Διάσκεψης,
επιχείρησε να ικανοποιήσει τουρκικά αιτήματα με στόχο να
διαφοροποιήσει η Άγκυρα τη θέση της στο κρίσιμο κεφά
λαιο της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων. Τούτο δεν κατέστη
δυνατόν, καθώς η Τουρκία δεν δελεάστηκε από την κίνησή
της Λευκωσίας. Τι περιλάμβανε η πρόtαση του Προέδρου
Αναστασιάδη; Η τελική πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη
περιλάμβανε μεταξύ άλλων και τα εξής στοιχεία:
Ασφάλεια και Εγγυήσεις: Νέο καθεστώς ασφαλέίας, όχι
συνέχιση του παλαιού, τερματισμό του Δικαιιί:Jματος Επέμ
βασης και της Συνθήκης Εγγύησης. Η Συνθήκη Εγγυήσεως
και η Συνθήκη Συμμαχίας πρέπει να τερματιστούν από την
. πρώτη ημέρα.
Στρατεύματα: Πρέπει να υπάρξει δραστιΚή μείωσn των
στρατευμάτων από την πρώτη μέρα της επίτευξης συμφωνί�
ας. Τα τελευταία εναπομείναντα στρατεύματα με τον ελαφρύ
εξοπλωμό τους πρέπει επίσης να αποσυρθούν σταδιαΚά. Ο
αριθμός των στρατευ�iάτων που περιλαμβάνονται σ-ί:ις συν
θήκες του 1 960 θα πρέπει να καθοριστέί εκ νέου με ρήτρα
λήξης ισχύος (950 ΕΛΔΥ Κ, 650 ΤΟΥ ΡΚΥΚ). Θα πρέπει να
υπάρξει ένα στέρεο σύστημα διαβεβαιώσεων Που θα κάνει
Τουρκοκύπριους και Ελλnνοκύriριους να αισθάνονται ασφά
λεια. Οι σημερινές εγγυήτριες δεν μπορούν να ςιναλάβουν
εφαρμογή της συμφωνίας και ταυτόχρονα να επιβλέπουν
τους εαυτούς τους.
Εδάφικό: Η περιοχή της Μόρφου θα πρέπει να επιστραφεί
και ο χάρτης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το ποσοστό που
έχει καταθέσει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό θα επέτρεπε
στο 60% του εκτοπιοθέντος πληθυσμού να τεθεί ξανά υπό
ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Περουσιακό: Θα υπάρχουν δύο καθεστώτα ιδιοκτησίας:
www.dimosiografia.com

Ιδιοκτησίες σε περιοχές που δεν θα τύχουν αναπροσαρμογής
και ένα «ειδικό καθεστώς» για περιουσίες που θα βρίσκονται
σt: περιοχές που θα τύχουν αναπροσαρμογής.
1. Για τα εδάφη πόυ δεν θα επιστραφούν, πρέriει να υπάρχει
ευελιξία και να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Ιδιαίτερη προ
σοχή για τις οικογένειες, εκεί όπου έχουν γίνει σημαντικές
βελτιώσεις, επόμενους αγοραστές (όσα έχουν πωληθεί από
χρήστες). Επίσης πρέπει να υπάρχει ένα όριο για τις άδειες
tτου θα παραχωρούνται. Όπου είναι αδύνατο να επιστρέψει
ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά μέσα α
ποκατάστασης.
2. Για περιοχές που θα επιστραφούν, η επανεγκατάσταση
πρέπει να είναι ο κανόνας. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις,
όπως εάν κάποιος (χρήστης) έχει χτίσει σε κενό οικόπεδο και
ο ιδιοκτήτnς δέν επιθυμεί να επιστρέψει ή έχουν ανεγερθεί
κτίρια κοινfι ωφελείας (π.χ. νοσοκομεία).
Η ελληνοκυπριακfι πλευρά είναι πρόθυμη να εξετάσει
εξαιρέσεις, σύμφωνο με τις αρχές που άυζητήθnκαν στο Μοντ
Πελεράν, δηλαδή ένα «ειδικό καθεστώς» που θα εφαρμοστεί
σε ορισμένες περιοχές.
Διακυβέρvnση: Υπάρχει προθυμία για συζήτηση της όύνθε
σnς 2:1 για διάφορα συλλογικά όργανα.Υπάρχε_ιποιμότητα οι
αποφάσεις να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία σε ορισμένα
θεσμικά όργανα, με πρόβλεψη για μία θετική ψήφο και από τις
δύο πλευρές. Υπάρχει προθυμία να συζητηθεί η εκ περιτροπής
προεδρία με αναλογία 2: 1 , ξεκινώντας από τον Ελληνοκύπριο
· Πρόεδρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο (single ticket) με διασταυρούμενη ψηφοφορία
και σταθμισμένη ψήφο.
Ίση μεταχείριση: Οι Τούρκοι υπήκοοι πρέπει να τηρούν
ανά πάσα στιγμfι την αναλογία 4:1. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να
είναι σύμφωνη με την Κοινοτική Νομοθεσία. Θα υπάρχουν
17
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.
Η Του ρκί α α ξι ώνει μ όνιμη π αρο ύΌ ί α στ ρατού
.
για να π αρεμ β αίνει και ένα εξα ρτώ μενο οπ ό αυτή
τουρκοκυ π ρι ακό κ ρατί δ ιο , μέσω του οπο ί ο υ θ α
ελέγχει κα ι το ελληνοκυπ ρ ιακό κρατ ί δ ιο
όρια για την απόκτηση περιουσίας από Τούρκους υπηκόους.

μέχρι την επανέναρξη των συνομιλιών θα πρέπει να υπ.όρξει

Οι σπουδαστές, οι τουρίστες, οι εργαζόμενοι με απόσπαση

σοβαρή και επισταμένη ουζήτησn για το τι :ιiέλλει γενέσθαι στο

··

κ.λπ. θα λάβουν προσωριν�ς άδειες παραμονής και προσω

Κυπριακό. Για να γίνει τούτο, όμως, χρειάζεται να υπάρξουν .

ρινές άδεlες εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με την

κάποιες παραδοχές ως προς τη διαΧρονικά ακολουθούμενη

ΤελωνειακήΈνωση της Ε.Ε. θα υπάρχουν ποσοστώσεις για

προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρξεψια σε βάθος Κ:αί ενδελεχής

εμπορεύματα που προέρχονται απ6,τ;:ην Τουρκία. Θα υπάρ

συζήτηση χωρίς ταμπού:

ξουν επίσης προσωρινά μέτρα για τα εμπορεύματα από την

1 . Η ακολουθούμενη επί 43 χρόνια πολιτική/τακτική _στο

Τουρκία, που εισάγονται από το τουρκοκυπριακό όυνιστών

Κυπριακό απέδωσε; Όχι Αυ1ό φαίνεται εκ του αποτtλέσματος,

κρατίδιο, όμως δεν θα υπάρχει περιορισμός.

καθώς το Κυπριακό δεν έχει λυθεί. Ποιος φταίει; Πρωτίστως

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρότασή του, που κα

η Τουρκία, που δεν συνεργάζεται γιά την επίτtυξη συμφω

τέθεσε γραπτώς, κατέληγε πως: «Όλες οι παραπάνω προτάσεις

νίας. Ωστόσο, είναι σαφές πως η τακτική που ακολουθείται

υπόκεινται σε συμφωνία για όλα τα θέματα».
Τέταρτο, η Άγκυρα επιβεβαίωσε στην Πενταμερή Διάσκεψη

από ελλήνικής κυπριακής πλευράς όχι μόνο δεν ανάγκασε
την Τουρκία να συνεργαστεί, αλλά και την έχει αποθρασύνει.

αυτό που όλοι ανέμεναν και γνώριζαν εκ των προτέρων. Η

2. Υπάρχει εναλλαΚτική πορεία; Εάν δεν συζητηθεί, αυτό δεν

συμφωνία στο Κυπριακό είτε θα της προσφέρει τη δυνατότητα

θα το γνωρίζουμε ποτέ. Εάν, όμως, θεωρούμε πως πρέπει

στρατηγικού ελέγχου του νησιού είτε δεν θα υπάρξει. Αυτό

να ανάτpέψουμε τα κατοχικά δεδομένα, ·σίγουρα θα πρέπει

το εξέφρασε με απόλυτο τρόπο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτε

να βρεθούν εναλλακτικά σενάρια και εναλλακτικές πορείες.

ρικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που επέβαλε στον Ακιντζί

Για να γίνει τούτο, πρωτίστως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε

το νόμο της σιωπής, δηλαδή να ακούει αλλά να μη μιλά. Οι

Οτρατηγικά και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής

Τουρκοκύπριοι δεν είχαν λόγο στην Πενταμερή, η ηγεσία

Δημοκρατίας. Η ένταξή της στην Ε.Ε., οι έρευvες για τον

τους συρόταν από την Άγκυρα, πράγμα που συνεχίστηκε και

εντοπισμό φυσικού αερίου, οι στρατηγικές περιφερειακές

μετά. Η Τουρκία αξιώνει μόνιμη παρουσία στρατού για να

συνεργασίες με χώρες της περιοχής αποτελούν σημαντικά

παρεμβαίνει και ένα εξαρτώμενο από αυτή τουρκοκυπριακό

πλεονεκτήματα. Σε έναν σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει

κρατίδιο, μέσω του οποίου θα ελέγχει και το ελληνοκυπριακό

την αξιοποίηση όλων των στρατηγικών και γεωπολιτικών

κρατίδιο.

πλεονεκτημάτων τα οποία διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία,

Πέμπτο, λόγω των πρωτοβουλιών της Αθήνας και συγκε

θέση έχουν και οι Τουρκοκύπριοι. Είναι πολίτε_ς της Κυπρι

κριμένα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά αναδείχθηκε

ακής Δημοκρατίας, με διαβατήρια και ταυτότητες. Αυτά τα

το θέμα της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων. Βασικά αναδεί

δικαιώματα που παρέχει η Κ.Δ. τα αξιοποιούν στο έπακρο.

χθηκε το θέμα της τουρκικής κατοχής, η άρση της οποίας περ

Ωστόσο, οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να επιλέξουν: Είτε θα πο

νά μέσα από το ζήτημα της Ασφάλειας. Κατατέθηκε - για πρώτη

ρευθούν μαζί μας, στην οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος

φορά - μετά από δυόμισι χρόνια ολοκληρωμένη πρόταση από

εντός της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης με όλα τα πλεονεκτήματα που

την Αθήνα και εδραιώθηκε ως μέρος της διαπραγμάτευσης.

προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία, είτε θα παραμείνουν

Είναι στην ατζέντα των συζητήσεων.

όμηροι των τουρκικών σχεδιασμών. Αιχμάλωτοι στα σχέδια

Από το Κραν Μοντάνα δεν κέρδισε καμία από τις δυο πλευ

της Τουρκίας για την Κύπρο και όχημα για στρατηγικό έλεγχο

ρές.'Εχασε, όμως, η προοπτική λύσης του Κυπριακού. Είναι

της νήσου και για διείσδυση της Άγκυραςστην Ε.Ε. Είναι

προφανές πως, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε

προφανές πως θα πρέπει να γίνουν σύμμαχοί μας: αυτό μπορεί

μέσα από τις προτάσεις της να καταργήσει το αδιέξοδο, αυτό

να καταστεί εφικτό.

δεν �ατέστη δυνατόν. Η τουρκική πλευρά από την άλλη, ενώ

Η λύση του Κυπριακού εκκρεμεί εδώ και 43 χρόνια επειδή,

παρουσιάστηκε αμετακίνητη στις βασικές πτυχές του Κυπρι

μεταξύ άλλων, δεν λαμβάνονται υπόψη τα αυτονόητα. Αυτά

ακού, κατάφερε να μην κατηγορηθεί. Γι' αυτό φρόντισαν μια

που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις δημο

σειρά από παράγοντες (ο απεσταλμένος του ΟΗΕ Έσπεν

κρατίες, που θεωρούνται δεδομένα, στην Κύπρο αποi:ελούν

Μπαρθ Άιντε, οι Βρετανοί. και κύκλοι της Ε.Ε.).
Η διαδικασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών δεν
αναμένεται να εγκαταλειφθεί. Είναι, όμως, προφανές iτως
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ανέφικτο στόχο και... εθνικιστικό. Αυτά που σε άλλες χώρες
δεν τυγχάνουν αμφισβήτησης, για να ισχύσουν
. στην Κύπρο

χρειάζεται έπανάστασn.

δημοαιοyραφία / Φθινόπωρο

2017

@e-p ika i ra

·

www.faceboo k.co m/e p i ka i ra .g r

ΣΤΗ Ν
ΤΗΣ
με . κύροs ,

αξιοπ ιστία, υπευθ υνότη τα

δημοσιογραφία

Δ ιεθνή

hl
ο
<
Ι
Ν
::2
hl
Ι
ο_
Ι
f
c
hl

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια εργαζό μ ενοι

στn Γερμανία απασχολού νται αποκλειστικά σε mini-jobs.
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Παρότι η ανι σότητ α και η επεκτειν6μενη φτώ χεια αποτελο ύν μείζονα θέματα
της καθημερινότητας των γερμανών ψηφοφόρων, είναι από τα θέματα που
δε συζητήθηκαν καθόλου qτην προεκλσγικΛ περίοδο!

Τ Η Σ Ε Λ Ε Ν Η Σ Μ ΑΥ Ρ Ο ΥΛ Η *

*Η Ελένη Μ αυρούλn είναι
διδάκτορας του Γενικού
Τμnματος Δικαίου του Παντείου
Πανεπιστnμίου και δnμοσιογράφος
στο ToPeriodiko.gr

www.dimosiografia.com

Angela Merkel ετοιμάζεται για την τέτciρτη
συνεχόμενη θητεία mς στn γερμανική Καγκε
λαρία. Καμία έκπληξη. Η εντυπωσιακή έναρξη
mς προεΚλογικής έκστρατείας του SPD - του
Σοοιαλδημοκρατικού Κόμματος - με υποψή
φιο τον Martin Schulz δεν κράτησε παρά λίγο
καιρό.i Μόλις ένάν χρόνο νωρίτερα, δεν ήταν
καθόλου σαφές εάν η Σιδηρά Κυρία της γερ
μανικής πολιτικής σκηνής θα έθετε εκ νέου
υποψηφιότητα.Η Έναν χρόνο μετά και μετά τα
αποτελέσ�iατα της κάλπης της 24ης Σεπτεμβρίου, το ερώτημα είναι διαφορετικό
και έχει δύο σκέλη: πώς θα χειριστεί η Καγκελάριος τον κυβερνητικό συνασπισμό
που προδιαγράφεται και πώς θα αντιδράσει υπό την πίεση απρόβλεrnων εξελίξεων, .
όπως τονίζει μιλώντας στn Δημοσιοyραφία η Judith Dellheim, Οικονομολόγος και
σύμβουλος Αλλnλέγγμας Οικονομίας στο Ινστιτούτο Rosa Luxemburg:
«Είναι εύκολο και ταυτόχρονa πολύπλοκο: Από τη μία είχαμε την ευκαιρία να
παρακολουθήσούμε τη Merkel εδώ και περισσ6τερο από 1 Ο χρόνια και από· την
άλλη αυτή η θητεία της στην Καγκελαρία θα είναι και η τελευταία. Μπορέσαμε
να δούμε ότί η Merkel δεν έχει συγκεκριμένους στόχους, rioύ να απορρέουν από ·
κάποια ουάιαστική πολιτική ιδέα. Είναι μια στρατηγική οπορτουνίστρια και προτιμά
νci εμφανίζέται ως διαμεσολαβητής μεταξύ ανταγωνιστικών πλευρών», υποστηρίζει
μιλώντας στη Δημοσιογραφία η J udith Dellheim. «Εχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο
αίσθημα ως προς το πώς θα διατηρήσει και ακόμη περισσότερο θα διευρύνει τη
βάση ισχύος mς και την ίδια στιγμή είναι ικανή να εκπλήξει με τις ενέργειές της,
qν βρεθεί υπό πίεση (π.χ. στο προσφυγικό ζήmμα ή σε αυτό mς σταδιακής κατάρ
γησης mς πυρηνικής ενέργειας). Αν λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις, στη συνέχεια
θα επιδιώξει να κάνει συμβιβαpμούς και στnνπροσπάθειά της αυτή θα περιορίσει
κατ' αρχήν τη δική i:ης αρχudι θέση, προσεγγίζοντας αυτές των αvτιπάλων της
μέσα σω ίδιο mς το κόμμα (δnλ. το αδελφό κόμμα CSU) ή αυτές των εταίρων που
επιθυμεί σε μια κύβερνnτική συνεργασία», συνεχίζει.
Συμπληρώνει όμως ότι αυτή η θητεία μπορεί να είναι διαφορετική, γιατί δεν
θα L'Cει μπροστά τnς μια νέα υποψnφιόmτa για mν Καγκελαρία. «Ισως θελήσει να
τελειώσει mν καριέρα uις ως μια ισχυρή, δυνατή γυναίκα σιδερένιων αρχών», εκτιμά.
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Τα αποτελέσματα των εκλοyώ,v της 24ης Σεπτεμβρίου στη

εχθρό;ι:ητας απέναVτι άε καθετί.που εκλαμβάνεται ως «ξένο».

Γερμανία, εκτός του ότι έσπασαν το μεταπολεμικό ταμπού της

Αυτά εκμεταλλεύθηκαv τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την

ειdόδου εvός ακροδεξιού κόμματος με ναζιστικές πλευρές στο

Ευρώπη, καλλιεργώντας τον ρατσισμό, την ξενοφ�βία, και

κοινοβούλιο, κάνουν τη ζωή της Καγκελαρίου δύσκολη. Ο

την ισλαμοφοβία, με άφορμή και τις τρομοκρατικές επιθέσεις
σε ευρωπαϊκές χώρες . vii

κλασικός γερμανικός δικομματισμός κατέρρευσε, με το κόμμα

.

της CDU (ΧριστιανοδημοκρατικήΈνωση) και το αδελφό

Το «Πρώτα οι Γερμανοί» στοιχειοθετήθηκε κατ' αρχήν στο

κόμμα CSU (Ενωση Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας)

επίπεδο των αντιδράσεων που πυροδότησε η πολιτική της

να διασφαλίζουν πύρρειο νίκη με 3 3 % και έχοντας χάσει

Merkel στο προσφυγικό (γνωστή και ως Willkommenspolitik),

8,5% των ψηφοφόρων τους. ΟΊ μέχρι τώρα εταίροι της στον

στη βάση πάντα της- λογικής ότι «δεν λήφθηκαν υrt' όψη. οι

μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό SPD (Σοσιαλδημοκράτες)

ανησυχίες των Γερμανών πολιτών».νiii Ωστόσο, πίσω από

κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό tους_εδώ και δεκαετίες

αυτό το πρώτο επίπεδο βρίσκεται μια πραγματικότητα ετών

(20,5%), έχοντας χάσει 5,2 ποσοστιaίες μονάδες, και διαπί

εντός τηςΤερμανίας, την οποίd ελάχιστα έθιξαν, σε σύγκριση

στωσαν με επώδυνο τρόπο ότι η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση,

με άλλα ζητήματα, τα κόμματα προεκλογικά.

όπου παρέμεναν πάντα το δεί>τερο σε ισχύ συνθετικό στοιχείο,
έχει σημαντικό κόστος.

Η. πραγματικότητά
πίσω από τη «μαγική εικόvα»
Η γερμανική οικονομία, άπό το 2005 και μετά που rί Angela
Merkel βρίσκεται στην Καγκελαρία, καταγράφει μερικούς

Το AfD φέρvει εσωστρέφεια
Τα δύο αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με το εκλογικό ποσοστό

του ακροδεξιού AfD (Εναλλακτική για τη Γερμαν,ία), που έφθα

σε το 1 2,6%, αφήνουν την Angela Merkel αποδυναμωμένη, κάτι

πολύ εντυπωσιακούς δείκτες: η ανεργία έχει μειωθεί, τα έσο
·

δα έχουν σταθερή αύξηση από το 20 1 3 και μέtά, το δημόσιο

που προφανώς θα έχει επίδραση τόσο εντός όσο και εκτός των

χρέος βρίσκεται στα επίπεδα του 2005, ενώ έχει επιτευχθεί

γερμανικών συνόρων.ω Αν και η ΕΕ βρίσκεται σε δύσκολη φάση

πλεόνασμα 64% στο εμπορικό ισοζύγιο μέσα σε 1 1 χρόνια.

(Brexit, οικονομική κρίση ευρωζώνης, φυγόκεντρες δυνάμεις

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δείκτες, οι οποίοι

με αιχμή την ακροδεξιά σε μια σειρά από χώρες σε διαρκή

σχετίζονται με την πραγματική ζωή: μέσα σε δέκα χρόνια η

ΗΠΑ σε μια μάλλον

φτώχεια έχει αυξηθεί κατά 54%, οι εργαζόμενοι που ζουν κάτω

άνοδο, προσφυγική κρίση, σχέσεις ΕΕ

-

αμήχανη περίοδο λόγω της εκλογής και της επεισοδιακής, μέχρι

από το όριο της φτώχειας έχουν διπλασιαστεί, οι εργαζόμενοι

στιγμής, προεδρίας Trump) η Merkel, παρά την ηγεμονική θέση

που κάνουν δύο δουλειές για να επιβιώσουν έχουν αυξηθεί

της Γερμανίας στην Ευρώπη, δεν αποκλείεται να επιλέξει την

κατά 80,7% και οι φτωχοί συνταξιούχοι κατά 30%.ix

εσωστρέφεια στην προσπάθειά της να «αhαvτήσει» στα ζητή
ματα και τις δυσαρέσκειες που έδωσαν ψήφο στην ακροδεξιά.iν

αγορά εργασίας, στο όνομα της αντιμετώπισης της ανεργίας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που μετέδωσε η γερμανική

τηλεόραση, το AfD πήρε σαφώς περισσότερους ψήφους στην

Το 2003, εφαρμόστηκαν στη Γερμανία ριζικές αλλαγές στην
Πρόκειται για την περίφημη «Ατζέντα 20 1 0» που προτάθηκε
και πρωτοεφαρμόστηκε επί Καγκελαρίας του Σοσιαλδημοκράτη

πρώην Ανατολική Γερμανία (2 1 ,5 % ) από ό,τι στη Δυτική

Schroeder και συνεχίστηκε επί Merkel. Βασικές αρχές των

( 1 1 %) και «έπεισε» 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους των CDU/

μεταρρυθμίσεων ήταν η ευελιξία και η απελευθέρωση των

CSU, μισό εκατομμύριο ψηφοφόρους του SPD, αλλά κυρίως

όρων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, επιτράπηκε στις μικρότερες

επιπλέον 1 ,2 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν πήγαιναν να

επιχειρήσεις να απολύουν ευκολότερα, προωθήθηΚαν η μερική

ψηφίσουν παλιότερα, δηλαδή ανθρώπους που θεωρούσαν

απασχόληση και η εποχιακή εργασία, ενώ ταυτόχρονα το ομο

ότι βρίσκονται στο περιθώριο, ότι είναι παραμελημένοι από

σπονδιακό επίδομα ανεργίας συγχωνεύθηκε με το δημοτικό

. τα κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Μια από τις κυ
ρίαρχες εκτιμήσεις ως προς τη «συνταγή» επιτυχίας του AfD

επίδομα κοινωνικής ασφάλισης, συμπιέζοντας το τελικό ποσό
προς τα κάτω. Επίσης, περιορίστηκε σε έναν χρόνο η χορήγηση

(του οποίου η είσοδος στη Βουλή προδιαγραφόταν βέβαιη

του επιδόματος ανεργίας ( 1 8 μήνες για τους μεγαλυτέρους των

εδώ και πολλούς μήνες και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό

55 ετών) και αυστηροποιήθηκαν οι όροι συμμετοχής στις λίστες

από ό,τι τελικά συγκέντρωσε, με τις απώλειες να οφείλονται

των γραφείων εύρεσης εργασίας. Ταυτόχρονα «πάγωσαν» ή

κυρίως σε εσωκομματικές διαφωνίες, όπως είχε γράψει και η

μειώθηκαν οι μισθοί σχεδόν σε όλους τους κλάδους.χ

Δημοσιογραφία)ν είναι η αίσθηση που καλλιέργησε στους πο

Αυτό είχε ώς αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης ανεργίας να

λίτες ότι τους θέτει σε προτεραιότητα. Προέταξε, δηλαδή, ένα

μειωθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα, όμως, άυξήθηκε ο αριθμός

σιωπηλό αλλά σταθερό «Πρώτα οι Γερμανοί», κατ' αντιστοιχία

των εργαζομένων που δεν μπορούν να ζήσουν με τα ελάχι

με το «Εθνικό Μέτωπο» στη Γαλλία κω την ακροδεξιά στην

στα χρήματα που παίρνουν και των συνταξιούχων που δεν

Ολλqνδία, στο πλαίσιο αυτού που ερευνητές και αναλυτές

τα βγάζουν πέρα. Κοινώς αυξήθηκε ο αριθμός των φτωχών.

ονομάζουν «νέα ακροδεξιά» στην Ευρώπη.νi

Στο πλαίσιο της λογικής αυτής, υιοθετήθηκε και η μορφή

Οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η γρα

των mini-jobs, τα οποία είναι συμβόλαια για εργασία που δεν

φειοκρατία της ΕΕ και η ανικανότητά της να διαχειριστεί την

υπερβαίνουν τις 30 ώρες εβδομαδιαίως κciι δεν προβλέπουν

προσφυγική κρίση, πολύ δε περισσότερο να στηρίξει κάι να

αμοιβή μεγαλύτερη των 450 ευρώ το μήναχi (κάτι πού σημαίνει

αναζωογονήσει τις οικονομίες των χωρών μελών της ενέτειναν

ότι υi:τάρχουν πάρα πολλοί που αμείβονται με λιγότερα από

· τη δυσφορία για τις Βρυξέλλες και μια τάση εσωστρέφειας και

450 ευρώ). Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 7,5 εκατομμύ-
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Διεθνή
ρια εργαζόμενοι στη Γερμανία απασχολούνται �οκλειστικά .
- σε mini-jobs . Μπορεί να μην καταγράφονται ως άνεργοι,
qμως καταγράφ ονται ως απόλυτα φτωχοί.
·

ΣΊ:n χώρα - οικονομική «ατμομnχανfι» της ΕΕ, εκατομ
μύρια άνθρωποι εργάζονται 40 ή και 50 ώρες την εβδομάδα,
αλλά δεν μπορούν ν' ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

.

Υπάρχουν εκατομμύρια συνταξιούχοι τ�ν 35 1 ευρώ το μήνα,
οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν το ενοίκιό τους.χii

«Η γερμανική οικονομία αυξάνεται σταθερά εδώ και δεκα
ετίες, αλλά ένας τεράστιος αριθμός πολιτών, περίπου το 40%
για την ακρίβεια, δεν απολαμβάνει τίποτε από όλα αυτά. Η .
κοινωνική-οικονομική αν.ισότητα και n φτώχ�ια αυξάνονται»,
με βάση τα στοιχεία πρόσφατης έκθεσης για την κατανομή :του
πλούτου

στη

χώρα, που έδωσε στiι δημοσιότητα το Ίδρύμα

Bertelsmann.xiii Στη Γερμανία λειτουργούν 930 τράπεζες τρο

φίμων συνδεδεμένες μεταξύ τους σε ομοσπονδιακό επίπεδο
και δεκάδες άλλες, των οποίων ο ακριβής αριθμός δεν είναι
γνωστός, που λειτουργόύν ανεξάρτητα. Οι πρώτες μόνο, εξυπη
ρετούν τουλάχιστον 1 ,5 εκατομμύρισ ανθρώπους καθημερινά
και, σύμφωνα με έρευνα του 20 1 6, η ζήτηση αυξάνεται κάθε
μέρα, καθώς ολοένα και περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να
καλύψει με τα χρήματα που παίρνει ως μερικά απασχόλούμενος
ή ως συνταξιούχός τις διατροφικές του ανάγκες. Ενδεικτικό της

-

Η άνοδος του AfD, όπως έχει γίνει Πδn στn Γαλλίd, μετατοπίζει τnν
Πολιτικn σε συντnρnτικότερες βάσεις, καθιστώντας τον ακροδεξιό λόγο
κανόνα και όχι εξαίρεσ n .

εντεινόμενης ανισόmτας είναι ότι στrιν περιφέρειά της Βαυα
ρίας, όπου βρίσκονται 6 από τις 1 Ο πλουσιότερες περιοχές της
Γερμανίας, λειτουργούν 1 8 τράπεζες τροφίμων.χiν
Αν και είναι προφανές ότι η ανισότητα και η φτώχεια απο
τελούν μείζονα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών,

περιόρισε, ενώ αρχικά είχε υπερεκμεταλλευθεί με τους δικούς
της ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους. Θα ασχοληθεί με .
. αναπόφευκτες οικολογικές μεταρρυθμίσέις, με τον εκσυγχρο

είναι από τα θέματα που δεν συζητήθηκαν σχεδόν καθόλου

νισμό των υποδομών και του εκπαιδευτικού συστήματος, με

προεκλογικά. Ενδεικτική είναι η αντίδραάη της Angela Merkel

τις συντάξεις, με τnν ενσωμάτωση εθνικών και πολιτιστικών

όταν, τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με

μειονοτήτων, με τις δεσμεύσεις της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, με

συμμετοχή του κοινού, rtoυ μεταδιδόταν ζωντανά στο ΥouTube,

τη θέση της Γερμανίας στις συνεχιζόμενες διεθνείς συρράξεις.

σε ερώτηση για το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων και mς

Σε όλα αυτά η Merkel», εκτιμά nJudith Dellheim μιλώντας στη

φτώχειας, απάντησε μιλώντας για τον χαμηλό δείκτη ανεργίας.

Δημοσιογραφία, «θα ακολουθήσει την προσφιλή της τακτική.

Όσο για το φαινόμενο της φτώχέιας των συνταξιούχων, πάλι σε

Θα αφήσει, δηλαδή, πρώτα τους άλλους να δράσουν και να .

ζωντανή μετάδοση, από ανοικτή συζήτηση με το κοινό σε ένα

πάρουν θέση και μετά θα παρέμβει για να ισορpοπήσει τις

. δημαρχείο, ·συμβούλεψε την καθαρίστρια που τη ρώτησε, να

διαφωνίες αυτές προς όφελός τrίς. Δεν θα αναλάβει ενεργ6

απευθυνθεί σε ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης για όυνταξιοδοτικό

ρόλο. Το μεyάλb ερώτημα είναι τι θα κάνουν αυτοί οι άλλοι».

πρόγραμμα, αναγκάζοντας τη γυναίκα να της «θυμίσει» ότί

Την άποψη ότι η Merkel θα συνεχίσει να αποφεύγεί τις

τα εξαιρετικά χαμηλά της εισοδήματα δεν της επιτρέπουν να

πολωτικές πολιτικές επιλογές και θα επιδιώξει συναινέσεις στην

τραφεί, όχι να πλrφώνει και ιδιωτική ασφάλιση.
Για το ίδιο θέμα, ο Schulz είχε παραδεχθεί, προεκλογικά,

εσωτερική πολιτική σκnνfι υποστήριξε και ο Niklas Potrafke,
Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και Δίευθυντής

ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.λΎ Τα περιθώρια, όμως, να .

του Κέντρου Δημοσίων Οικονομικών και Πολιτικής Οικονο

γίνει πιστευτός, όταν το κόμμα του εισήγαγε όλες αυτές τις

μίας στο Ινστιτούτο ΟικονομικήςΈρευνας του Πανεπισύιμίου

μεταρρυθμίσεις το 2003 και συγκυβέρνησε με την Merkel
όλα τα τελευταία χρόνια, ήταν πολύ περιορισμένα. Από την

πλευρά του, το AfD έστρεψε την οργή προς τους «ξένους»

-

Ifo, μιλώντας σαι Δημοσιογραφία. Σημειώνει, δε, ότι η στάση

αυτή τηρήθηκε μέχρι τις εκλογές στο πλαίσιο του μεγάλου κυ
βερνητικού συνασπισμού, παρά το γεγονός ότι είχαν προκύψει

(πρόσφυγες, ο νότος της Ευρώπης κ.λπ.), ακολουθώντας την

σοβαρές διαφωνίες με το SPD, που εκφράστηκαν σε επίπεδο

πεπαmμένη όλης της «νέας» ευρωπαϊκής ακροδεξιάς.

κρατιδίων, με ενδεικτικότερες το θέμα της φορολογίας των

Η ισορροπίστρια Merkel
«H Mei-kel αναγκαστικά θα ασχοληθεί με μια σειρά από ζη
τήματα στο εσωτερικο της χώρας: με τα σκάνδαλα της αυτο
κινητοβιομΓL'{ανίας, τα σκάνδαλα των τροφίμων, με ζητήματα
εσωτερικής ασφάλειας και το προσφυγικό που η ίδια ήδη

www.dimosiografi.a.com

· υψηλών εισοδημάτων και των μεταβιβάσεων ακtνfιτων, όπως
και το δικαίωμα της αστυνομίας να διεξάγει ελέγχους σε άτομα
για τα οποία δεν υπάρχει καμία υποψία σε βάρος τους.
Εκτός συνόρων, κατ' αρχήν, μεγάλος «χαμένος» των γερ
μανίκών εκλογών είναι η πρόταση του Emmanuel Macron
για προϋπολογισμό . σε επίπεδο ευρωζώνης, για διορισμό ενός
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παραγόντων. Η ίδια δεν πρόκειται να

υπουργού Οικονομικών στην ευρω
ζώvη, για ίδρυσή ενός Ευρωπαϊκού

οξύνει συγκρούσεις, αλλά δεν θα επι

. Νομισματικού Ταμείου κ.λrt. Οι Ε

τρέψει σε καμία iτερίmωση vα συμβεί

FDP, που

οτιδήποτε θα μείωνε τον �υρίαρχο

λεύθεροι Δημοκράτες -

θα εισέλθουν, εκτός σοβαρότατου

ρόλο της Γερμανίας στην ΕΕ και i:nς

απροόπτου, στην κυβέρvnση, πι

ίδιας στη γερμανική πολιτική σκηνή».

θανότατα ελέγχοντας το υπουργείο

O Niklas Potrafke, από την πλευρά ·

Οικονομικώνχνi δεν αναμέν�ται να υ

του, δηλώνε� λακωνικά στη Δημοσι

παναχωρήσουν ως προς την αυστη

ογραφία ότι η Merkel, σε ευρωπαϊκό

ρή εφαρμογή της δημοσιονομικής

επίπεδο,. θα συνεχίσει έτσι ακριβώς

πειθαρχίας στην ευρωζώνη, · ούτε

όπως πορεύτnκε μέχρι σήμερα, χωρίς

στις αντιρρήσεις για οποιαδήποτε

καμία αλλαγή ή διαφορά.

μορφή απομείωσης χρέους στους

Είναι γεγονός 6τι οι λεmές ισορ

κόλπους της, για ευρωπαϊκq_προϋ

ροπίες επί των οποίων καλείται να

πολογισμό ή για κάποια θετικ_ότερη

σχηματιστεί ο επόμενος ,κυβερνητι

στάση απέναντι στο ελληνικό χρέος,

κός συνασπισμός (CDU�CSU με Φι

κάθώς αυτά είναι και τα βασικά ση

λελεύθερους και Πρασίνους), εκτός

μεία διαγκωνισμού με το

AfD. Δεν

από χρόνοβόρο να επιτευχθούν, εί
ναι βέβαιο ότι δεν προδιαθέτουν για

αποκλείεται να εμφανιστούν διαλ
λακτικότεροι ως προς την ίδρυση

«εκπλήξεις» όσον αφορά την πολιτι

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμεί-

κή που θα ακολουθηθεί.

ου, εφόσον αυτό δεν προϋποθέτει

του AfD έχει μεγαλύτερη βαρύτητα

δέσμευση κεφαλαίων.χνii
« Και στο επίπεδο της ΕΕ, η

Η Μέρκελ δεν θα επιτρέψει σε καμ ία περίπτωσn να
συμβεί οτιδrlποτε θα μείωνε τον κυρίαρχο ρόλο τnς
Γερμανία ς στnν Ε Ε.

Η άνοδος

ως προς το πλαίσιο που έθεσε για
την επίλυση ζητημάτων, παρά ω ς

Merkel θα αναλάβει πρωτοβουλί-

γεγονός . αυτό καθ' εαυτό. Και το

ες και θα εγκαταλείψει τη στάση "εξισορρόπησης" μόνο αν

πλαίσιο αυτό, όπως έχει γίνει ήδη στη Γαλλία, μετατοπίζει τσ

συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι να το κάνει και αν αυτοί

κέντρο βcφους σε συντηρητικότερες βάσείς, καθιστώντας τον

σχετίζονται με κάποιο ειδικό συμφέρον της Γερμανίας», εκτιμά

ακροδέξιό λόγο κανόνα και όχι εξαίρεση. Μια τακτική που

η Judith

Dellheim. Και συμπληρώνει ότι η Καγκελάριος δεν

ακολουθείται ευρέως στην ΕΕ από τις ακροδεξιές δυνάμεις,

έχει κάποια πραγματική στρατηγική ιδέα και κατά συνέπεια

όι οποίες αξιοποιούν τις συνέπειες της κυρίαρχης πολιτηςής.

προτιμά την τακτική του να ασχολείται με κάτι μόνο όταν

Μια τακτική που αποφέρει καρπούς, καθώς τα παραδοσια

«σκοντάφτει» πάνω σε αυτό. Αναπάντεχα γεγονότα, όμως,

κά κόμματα εξουσίας, προσπαθώντας ν' απαντήσουν στην

επισημαίνει, μπορούν πάντα να συμβούν, π.χ. ένα νέο κύμα

απαξίωσή τους στα μάτια των πολιτών, <<υιοθετούν» απόψεις

όξυνσης της οικονομικής κρίσης, κάτι που μοιάζει ιδιαίτερα

και λογικές της ακροδεξιάς, κανονικοποιώντας με τον τρόπο

πιθανό και σε αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική που ασκεί
μέχρι σήμερα η Γερμανία υπό την ηγεσία της

Merkel.

Για την J.Dellheim, «η Merkel δεν πρόκειται να πάρει καμία

αυτόν την παρουσία της στην κεντρική πολιτική σκηνή.χνiii
Δεδομένο, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είναι όtι κανείς εκ
των πρωταγωνιστών της γερμανικής πολιτικής . 9Κηνής δεν

πρωτοβουλία στρατηγικής δράσης ούτε εντός Γερμανίας ούτε

φαίνεται διατεθειμένος να ασχοληθεί σοβαρά με τα κοινωνι

ως προς την ΕΕ. Το ερώτημα είναι μόνο πώς θα αντιδράσει

κο-οικονομικά αίτια της δυσφορίας που εκφράστηκε διά του

σε αναπάντεχα γεγονότα και σε στρατηγικές δράσεις άλλω.ν

AfD. Και αυτό από μόνο του δεν είναι ευοίωνο. ®
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* Η Λήδα Τσενέ είναι
διδόκΊωρ του Παντείρυ
Πανεπιστnμίου. Διδάσκει
στο ΜΠΣ «Επικοινωv ία και
νέα Δnμοσιογραφία» του
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Το καλοκαίρι είναι η εποχή που πάντα βρίσκει κάποιος λίγο χρόνο νd διαβάσει τα βιβλία
που δεν πρόλαβε μέσα στη χρονιά. Είναι επίσης η εποχή που μπορεί να ξεφυλλίσει .
περιοδικά, χάρτινα ή ηλεκτρονικά, και να ανακαλύψει ενδιαφέροντα αναγνώσματα.
Ξεκινώντας λοιπόν τη νέα σεζόν, μοιράζομαι μαζί σας οκτώ βιβλία που μιλούν για τα social
media και την κουλτούρα την οποία κομίζουν. Βιβλία παλαιότερα, αλλά κ?ι πιο πρόσφατα,

που όλα όμως έχουν κάτι vα μας πουν για τον μαγικό κόσμο της ψηφιακής εποχής:

1

Clay Shirky
Here Comes Everybody:
The Power of Organizing
Without Organizations
2008, A l l e n La n e-Pe n g u i n Books
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Ένα από τα πρώτα βιβλία που πραγμα
τεύθηκαν την έννοια της συνεργασίας
στο πλαίσιο και της ψηφιακής εποχής.
Ο

Shirky μέσα από παραδείγματα μιλά

για το πώς η δικτύωση ενισχύεται στα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πώς

Ξ)

οι πολίτες αποκτούν τη δύvάμη όχι μόνο

ο
Ν

να παρέμβουν, αλλά και να ανατρέψουν
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καταστάσεις στο οικονομικό, πολιτικό
και κοινωνικό πεδίο.

2

Οκτώ πρόσφατα αλλά
και παλιότερα βιβλία για
τα social media και την
κουλτούρα που κομίζουν
26

Charles Leadbeater
We-Think: The Power ofMass
Creatiνity
2008, P rofi l e Books

Ένα ακόμα κλασικό βιβλίο για τη δύνα
μη της συλλογικής ευφυίας που κορυ
φώνεται στην ψηφιακή εποχή. Οι νέες
τεχνολογίες, υποστηρίζει ο

Leadbeater,

αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατα
ναλώνουμε, καινοτόμούμε, μοιραζόμα
στε αγαθά, ιδέες και υπηρεσίες.

δηpοσιογραφία / Φθινόπωρο

2017

δημοσιογραφία
·

τάσε1ς

Guy Kawasaki �
Peg Fitzpatrick
The Art ofSocial Media:
Power Tips for Pσiνer Users
2014, Pόrtfo l i o

Ο γκουρού των social . media, Guy
Kawasaki, συνεργάζετα ι με τον Peg
Fitzpatrick γω να δημιουργήσουν την
απόλυτη Βίβλο των Μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Με περισσότερες από 1 00
πρακτικές συμβουλές, καθοδηγούν τόσο
τους επαγγελματίες όσο και τους αρχά
ριους στο πώς να δομούν μω συμπαγή
ψηφιακή στρατηγική.

Ann Handley
Everybody WΓites.

Υοιιr Go-To Gιιide to' Creatίng
. Ridiculous!Y Good Content
2014, W i l ey

·

Η παραγωγή ελκυστικού περιεχομένου
είναι πλέον μια από τιςκύριες δεξιότητες
που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας
της ψηφιακής επικοινωνίας. Τι σημαίνει
όμως ελκυστικό περιεχόμενο; Τι ιστορίες
πρέπει να γράφει κανείς γιa τις διαφο
ρετικές πλατφόρμες; Πώς κατορθώνει
να δημιουργήσει πιστούς ακόλουθους;
Αυτά και άλλα ερωτήματα απαντά το ·
βιβλίο της Αrιη Handley μέσα από μια
σειρά παραδειγμάτων και έξυπνων συμ
βουλών.

5

Dana Boyd
It's Coniplicated: The Social
Lives ofNetworked Teens
2015, Ya l e U n iversity Press

Πο1α είναι η σχέση των εφήβων με τα
social media; Τι συμβαίνει όταν αλλη
λεπιδρούν στο facebook, το twitter ή
το instagram; Πώς επηρεάζεται η κα
θημερινότητά τους από τη χρήση κάθε
ψηφιακής πλατφόρμας; Η Boyd επιπλέ
ον διερευνά θέματα όπως η ταυτότη
τα, η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και το
cyberbullying σε ένα βιβλίο που αξίζει
να διαβαστεί τόσο από γονείς όσο και
από τους ίδιους τους έφηβους.

www.dimosiografia.com

Don Tapscott
Grown Up Digital:
How the Net Generation
is Changingyoιιr World
2008, McGraw- H i l l

Η ψηφιακή εποχή δεν αλλάζει μόνο τον

φορετικούς τρόπους, σε δίαφορετικές
πλατφόρμες και, κυρίως, με τη συμμε
τοχή του ακροατηρίου. Ο Jenkins, μέσα
από παραδείγματα δημοφιλών ιστοριών
όπως ο Χάρι Πότερ, εξηγεί όχι μόνο τους
τρόπους με τους οποίους λαμβάνει χώρα
σήμερα η αφηγηματική διαδικασία, αλλά
και την πολιτισμική αλλαγή που φέρ
νουν μαζί τους οι ψηφιακές πλατφόρμες
και η σύγκλισή τους με τα παραδοσιακά
μέσα.

τρόπο με τον οποίο παράγονται τα προ
ϊόντα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
καταναλώνουμε. Η γενιά των millenials
βιώνει πιο έντονα αυτές τις αλλαγές και
ο Don Tapscott στο συγκεκριμένο βιβλίο
μελετά αυτό ακριβώς.'Εχοντας διεξάγει
έρευνα σε δείγμα 1 1 .000 νέων ανακα
Brian Solis
The End ofBusiness as Usual
λύπτει και μας παρουσιάζει μια μεγάλη
2011, W i l ey
και δυναμική κοινότητα, η οποία έχει
αναπτύξει νέους τρόπους να σκέπτεται, ·
Τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι σύγ
να αλληλεπιδρά, να εργάζεται,
χρονοι οργανισμοί ώότε να προσελκύ
σουν κοινό και να το δια.;:-ηρήσουν; Ο
Brian Solis αναλύει με μεγάλη ευστοχία
Henry Jenkins
το πώς μεταβάλλονται οι σχέσεις μεταξύ
Convergence Culture:
επιχειρήσεων και καταναλωτών σε ένα
Wbere Old and New
ξεχwριστό βιβλίό που μελετά τις αλλαγές
Media Collide
στην καταναλω-Cική συμπεριφορά υπό το
2008, N Y U Press
πρίσμα της ψηφιακής εποχής.
Ένα βιβλίο που μιλά για τη δύναμη
της διαμεσικής αφήγησης. Οι ιστορίες
σήμερα μπορούν να ειπωθούν με δια- . Καλό διάβασμα!

7
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καλό αφεvιt1lκό

Τα 'μαθες τα νέα; Ε ... τώρα πια μεtαδίδονται

Σ-i:ον στρατό των στρατολογημένων, πε

φραγμούς και όρια, χωρίς μέτρο. Όχι δεν με

ριλαμβάνονται καλοδουλεμένα. μαι:ανάκια,

.έπιασε κανένας εξωφρενικός συvmρητισμός.

επαγγελματίες που ξέρουν να κάνουν καλά

Παρακολουθώ και εγώ, με αγωνία και από

τη δουλειά και σκύβουν με «υπερηφάνεια» το

γνωση, τη διολίσθηση της «ελευθερίας τοu

σβέρκο για να δεχτούν το χάδι-φάπa από το

λόγου» μέσα από στοχευμένα, επί παραγγελίά

«καλό αφεντικό».

«δημοσιογραφικά» χτυπήματα.
Είναι αλήθεια πως η ενημέρωση έχει πάρει

Η μετατροπή του «χώρου» σε ένα καλο
κουρδισμένο (για εκείνους) και καιωκουρδι

μια νέα, σταθερή πλέον, μορφή για τη μάζα των

σμέvο για τnν κοινωνία ρολόι είναι το δεδομένο

πολιτών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προ

τnς εποχής.

σφέρουν λογιών-λογιών ειδήσεις, πολλές από

Είναι δεδομένο όΊ:ι έχουμε μπροστά μας

τις οποίες είναι περίτεχνα καμουφλαρισμένες

ένqν καθnμερινό αγώνα ενημέρωσης των

με ένα «εύπεπτο» περιτύλιγμα.

συνανθρώπων μας για το πώς μπορούν να

Αποτελεί αγώνα δρόμου για τα επιτελεία κά
ποιων κομμάτων (και όχι μόνο ...) η ενημέρωση

*Ο Ν ίκος Αγγελίδης σπούδασε
δnμοσιογραφία στο Connecticut
School of Broadcasting στις
Η ΠΑ. Εργάοτnκε στn Νέα Υόρκn
σε τr\λεοπτικούς σταθμούς
και εφnμερίδες και επί σειρά
ετών διετέλεσε ανταποκριτnς
ελλnνικών Μέσων στις Η ΠΑ.
Από το 2001 εργάζεται στnν
ΕΡΤ. Πρόσφατα κυκλοφόρnσε το
πρώτο βιβλίο του με τίτλο Όλες
οι ΑΕΚ του κόσμου.

πραγματικής ανάγνωσης μιας είδηόης.

με ταχύτητα αστραπής. Ανεξέλεγκτα, χωρίς

αποφεύγουν τις κακοτοπιές της - κατά παραγ
γελίαν - ενημέρωσης.

με κοντρόλ, όπως αυτά που χρησιμοποιούν τα

Στο απαύγασμα όλων αυτc.6ν, η κοινωνία

τηλεκατευθυνόμενα αύτοκινητάκια των παι

βρίσκεται ανοχύρωτη, ανάμεσα στις βολές και

διών. Μόνο που το χειριστήριο δεν το κρατούν

τα πυρά που δέχεται με κάθε τρόπο από διά

παιδιά, ούτε εμείς, το κρατούν με «τέχνη» και

φορα μέτωπα. Ειδικότερα από το μέτωπο των

τεχνική τα στρατευμένα επιτελεία που δίνουν

Μέσων Ενημέρωσης, όπου η εισαγωγή... νέων

«μάχες» για να κερδίσουν τον αγώνα της πα

εργαλείων διαχείρισης επιτρέπει με άνεση σε

ραπληροφόρησης. Να δείτε με τι τέχνη ξέρουν

ορισμένους (πολλούς), να κάνουν τη βρώμικη

να ρίχνουν το αυτοκιvtιτάκι. . . με δύναμη και

δουλειά. Με συνταγές του παρελθόντος και

κατά μέτωπο, στον τοίχο!

«τεχνογνωσία» του μέλλοντος.

Το δύσκολο για τον ανυποψίαστο πολίτη
είναι η εξακρίβωση της πληροφορίας. Επιθεω
ρητές Κλουζώ καταντήσαμε στην προσπάθεία '
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Δύσκολοι καιροί...
Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Πρέπει να
αντισταθούμε με κάθε τρόπο. �
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δrφοqιοyραφία
Επάγγελμα δημοσιογράφος

Λίγα κανάλια έχουν σnμερ α τnν επιρροn που έχει το ΑΙ Jazeera,

2.1 χpόνια μετά τnν έναρξn τnς λειτουργίας του.
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Π οι ο ς θ έλει να κλείσ ει
το

Al J aze era;

Ο ι αντιδράσει ς για το Α1 ] azeera έχουν τις ρίζες τους - όπ ως και n διπλ ωμ ατ ική
κρ ίση - στ ην Αραβική Άνοιξη, την οποία το καν άλ ι στήριξε δυναμικά. _

Τ Η Σ Β Α Λ Ι Α-Σ Κ Α Ϊ Μ Α Κ Η *

* Η Βάλ ι α Καϊμάκn είναι δρ.
Επικοινωνίας, Μέσων Ενnμέρωσnς
και Πολιτισμού από το Πάντείο
Πανεπιστnμιο, δnμοσιογράφος, .
συγγραφέας, διδάσκουσα στο
Ανοιχτό Π ανεπιστnμιο Κύπρου και
ερευνnτρια στο Adνanced Media
l nstitυte.
www.dimosiografia.com

τις 22 Ιουνίου η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αρα�
βικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και οι Αίγυπτος έδωσαν
στο Κατάρ μια λίστα με 1 3 αιτήματα, τα οποία έπρεπε
να ικανοποιηθούν εντός δέκα ημερών, αλλιώς ... Το
«αλλιώς» δεν διευκρινίζονταν, αφού ούτως ή άλλως,
από τις 5 Ιουνίου, οι χώρες αυτές είχαν διακόψει ξαφ. νικά τις διπλωματικές τους σχέσεις με το Κατάρ, έπι
βάλλοντάς του ταυτόχρονα εμπάργκο.
Ανάμεσα στα αιτήματα ήταν η εκδίωξη όλων των
τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη χώρα,
η δίακοπή κάθε σχέσης με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, η διακοπή της χρη
. ματοδότησης τρομοκρατιΚών σργανώσεων, όπως η Χεζμriολά και η Αλ Κάιντα, η
πληρωμή αποζημιώσεων στους γείτονες, η έκδοση εγκληματιών σε άλλες χώρες
της Μέσης Ανατολής και το κλείσιμο του Al Jazeera.
Το δεκαήμερο πέρασε, Ί:ίποτα μοιραίο δεν συνέβη, ωστόσο η κρίόη σοβεί.Και στο
κέντρο της εξακολουθεί να βρίσκεται το Al Jazeera, το κρατικό κανάλι του Κατάρ
που αναδείχθηκε σ' έναν από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς
του κόσμου, με 80 γραφεία στο εξωτερικό και εκπομπή στα αραβικά και τα αγγλικά.
Οι αντιδράσεις για το Al J azeera έχουν τις ρίζες τους - όπως και η διπλωματική
κρίση - στην Αραβική Άνοιξn, την οποία το κανάλι στήριξε δυναμικά. Σήμερα γvω. . ρίζουμε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο θεαματικά όσο έμοιαζαν τότε, ωστόσο
υπήρξciν αλλαγές. Στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι
εκδίωξαν τον Χόavι Μουμπάρακ και έ�iειναν στην εξουσία μέχρι το 20 1 3, όταν ο
σημερινός πρόεδρος Αμπvτέλ Φατάχ αλ Σίσι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Μόρσι.
Το 20 1 5 τρεις δημοσιογράφοι του Al Jazeera καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από
αιγυπτιακό δικαστήριο με την αιτιολογία ότι στήριζαν τους Αδελφούς Μουσουλ
μάνους, αλλά αργότερα απελευθερώθηκαν.
Λίγα κανάλια έχουν σήμερα την επιρροή που έχει το Al Jazeera, 2 1 χρόνια μετά
την έναρξη της λειτουργίας του. Δεν πρόκειtαι απλώς για ένα κανάλι αλλά για ένα
φαινόμενο, το οποίο άλλαξε ριζικά τα αραβικά μέσα ενημέρωσης. Πριν το . 1 996, τα
περισσότερα αραβικά τηλεοπτικά κανάλια ήταν πλήρως ελφόμενα από τις κυβερ
νήσεις. Οι ειδήσεις περιλάμβανaν κυρίως τα «νέα» του σείχn, εμίρη ή προέδρου
και κάποιες πληροφορίες για τον διάδοχο. Το Al Jazeera άνοιξε ένα παράθυρο σε
όλες τις φωνές: στην αραβική τηλεόραση μίλησαν για πρώτη φορά οί Ισραηλινοί
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Η πολυφ ωνία κι
ο δ nμοκρατικός
του χαρακτr'iρας
συiιετέf.,εσε ώ στε
ο ύντομα Ίο A I
J.a zeera να α riοκτr'iσει
πολλούς εχθρούς.

και Λίβυοι, για παράδειγμα. Στις μεγάλες αποκλειστικότητες
του καναλιού σύμπεριλαμβάνεται η κάλυψη της επιχείρiισης
«Αλεπού της Ερήμου» στο Ιράκ το 1 998, το μήνυpα του Οσάμα
Μπιν Λάντεν μετά την 1 l η Σεπτεμβρίου, η κάλυψη της επί
θεσης των Αμερικανών στο Αφγανιστάν. Στη δε θεματολογία
του, το κανάλι συμπεριέλαβε τις επιθέσεις αυτοκτονίας, την
ύπαρξη του Θεού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγκάζοντας
και τα άλλα κανάλια ν' αλλάξουν σιγά-σιγά προσανατολισμό.
Δημιουργώντας έτσι πάρα πολλούς εχθρούς.
Ανταποκριτές του καναλιού έχουν συλληφθεί, γραφεία στο
εξωτερικό έχουν κλείσει, διαφημιστές έχουν δεχθεί απειλές, οι
μηνύσεις διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ δύο φορές τα γραφεία
του βομβαρδίστηκαν και σκοτώθηκαν υπάλληλοι. Από το 2003
προστέθηκε και ένα ακόμη «όπλο» στον ακήρυχτο πόλεμο, το
σαουδαραβικό κανάλι al-Arabiya TV. Μέχρι σήμερα, μόνο το
Ομάν από όλες τις χώρες του Κόλπου δεν έχει δημιουργήσει
διπλωματική κρίση με το Κατάρ.

Με δόο

...

πρόσωπα

Ωστόσο, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αραβικές διαμά
χες, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην εξίσωση το γεγονός
ότι το Al Jazeera έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα, το αγγλικό
και το αραβικό, τα οποία δεν συμπίπτουν πάντα. Το αγγλικό,
αυτό που παρακολουθούμε εμείς στη Δύση, είναι εκείνο της
υψηλής ποιότητας ειδήσεων, τόσο στην τηλεοπτική εκδοχή
του όσο και στη διαδικτυακή, με πολλά ντοκιμαντέρ προσα
νατολισμένα κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Με αυτά τα
χαρακτηριστικά του, το Al Jazeera στέκεται με αξιώσεις δίπλα
σε διεθνή δίΚτυα, όπως το BBC World, το CNN International,
το France 24 και το RT. Παρ' όλο που δεν έχει καταφέρει
να έχει μεγάλη διείσδυση στην αμερικανική αγορά. Το ίδιο
πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς, έχουν και τα υπόλοιπα μη αμερι
κανικό δίκτυα.
Το αραβικό κανάλι είναι αρκετά διαφορετικό, αφού απευ
θύνεται και σε διαφορετικά ακροατήρια. Και αυτό που ενοχλεί
τους γείτονες του Κατάρ είναι από τη μία η θεματολογία του,
που περιλαμβάνει ζηi:ήματα tαμπού, όπως η κοινωνική δικαι
οσύνη κάι τα ανθρώπινα δικαιώματα, και από την άλλη ο ίδιος
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ο πολιτικός προσανατολισμός του καναλιού, ο οποίος φυσικά
είναι και ο προσανατολισμός της κυβέρνησης του Κατάρ. 'Οτι
δηλαδή, αργά ή γρήγορα, οι ισλαμιστικές ομάδες όπως οι Α
δελφοί Μουσουλμάνοι και η Χαμάς θα έρθουν στην εξουσία,
είτε με επαναστάσεις είτε με δημοκρατικές εκλογές.
Όπως είναι φυσικό, μια τέτοια άποψη δεν ενθουσιάζει τους
γείτονες. Λογικά δεν θα έπρεπε να ενθουσιάζει ούτε το ίδιο
το Κατάρ, ωστόσο n χώρα είναι τόσο μικρή και τόσο πλούσια
που εξαιρείται του κανόνα. Παρ' όλά αυτά ας σημειωθεί ότι δεν
μεταδίδεται ποτέ καμία κριτική προς τη βασιλική οικόγένεια.
Πιο συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία έχει κατηyορήσει το
Al Jazeera ότι σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος χρησιμοποιεί
. την έκφραση «η οργάνωση του κράτους», η οtτοία είναι πιο
κοντά στο όνομα που δίνει το ίδιο στον εαυτό του. Αντίθεtα,
στις υπόλοιπες χώρες, όπως και στον ανταγωνιστή του Al
Jazeera, Al-Arabiya χρησιμοποιείται το αρνητικής χροιάς
ακρώνυμο «Daesh». Άλλο παράδειγμα: το 20 1 5 το κανάλι
χρησιμοποίησε τον θετικό όρο «σουνίτες επαναστάτες», α
ναφερόμενο στους σουνίτες μαχητές, συμπεριλαμβανομένων
των μαχητών του ΙΚ που πήραν τον έλεγχο της Μοσούλης.
Η διπλωματική κρίση χτύπησε αμέσως το Al Jazeera. Οι
τέσσερις χώρες μπλοκάρισαν την ιστοσελίδα του καναλιού,
ενώ στις 7 Ιουνίου n Ιορδανία έκλεισε το γραφείο στο Αμμάν,
καταργώντας την άδεια λειτουργίας του. Η Σαουδική Αραβία
ακολούθησε την επόμενη μέρα, πηγαίνοντας ένα βήμα παρα
πέρα: διέταξε τα ξενοδοχεία να μπλοκάρουν όλα τα κανάλια
του δικτύου.
Η τελευταία σύγκρουση του ακήρυχτου πολέμου διεξήχθη
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία Snap δέχθηκε
αίτημα από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να αφαι
ρέσει το κανάλι τής Al Jazeera στη χώρα από το Snapchat. Η
εταιρεία βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά τελικά συναίνεσε στις
επιθυμίες της κυβέρνησης, με τη δικαιολογία ότι προσπαθεί
να συμμορφώνεται με τους νόμους της κάθε χώρας όπου το
Snapchat είναι παρόν� Το ίδιο έγινε και με τα Ηνωμένα Αρα
βικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Σε απάντηση, το Al J azeera
άνοιξε λογαριασμό στο Instagram για να παpέχει «δημιουργικό
περιεχόμενο στην αραβική νεολαία».
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Μάχη κυριαρχίας σαιv περιοχή
Β έβαια, το Al Jazeera δεν είναι το μοναδ ικό πρόβλημα που
έχουν οι γείτονές του με το Κατάρ. Ούτε η παρούσα διπλwματικfι

·κρίση είναι η πρώτη .. Στην πραγματικόmτα, πρόκειται για μια
μάχή κυριαρχίας στnν περιοχή. Η Αραβική Άνοιξn άλλαξε τα ·

μένη περίmωση κρατά ουδέτερη θέση. Έτσι λοιπόν κράτησε
ανοικτό τον εναέριο χώρο tnς για το Κατάρ, ενώ τnν ίδια ώρα
. η Σαουδική Αραβία «τροφοδοτεί» τις ημιαυτόνομες περιοχές.
Η περίmωσn της Σομαλίας εικονογραφεί θdυμάσια την .
έκταση του προβλήματος. Η Σομαλία προαιταθεί ,τα μείνει
ουδέτερη, παρ' όλο που έ.,�ει στενές εμπορικές σχέσεις με τη
Σαουδική Αραβία, χάρη στn σημαντική γι' αυτή φιλία τnς με

δεδομένα, υποχρεώνοντας τις αραβικές χώρες να επτλέξόυν
στρατόπεδα. Τό Κατάρ υποστήριξε το επαναστατικό κύμα, η

Σαουδική Αραβία στάθηκε απέναντί του. Από ύι στιγμiι, όμως,
που και οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι των Ηνωμένω�τ Πολιτειών,

οι οποίες δεν θα επέτρεπαν ποτέ διενέξεις μεταξύ φίλων τους, η
ένταση έμεινε στο διπλwματικό επίπεδο. Πολλοί άναφέρονται
σε αυτήν ως τον «Δεύτερο Ψύχρό Αpαβικό Πόλεμο» - με τον ·
Πρώτο Ψυχρό Αραβικό Πόλεμο να αναφέρεται στnν ένταση
μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν.

·

Το Κατάρ προσπαθεί να βρει τον δικό του δρόμο, μακριά
από τη σκέπn της Σαουδικής Αραβίας, από το 1 9 9 5 . Το Al

Jazeera είναι μόνο ένα μέρος της πολιτικής του. Δ1ατηρεί, αν
όχι φιλικές, πάντως σχέσεις με το Ιράν, στήριξε, όπως είδαμε,
την Αραβική Άνοιξn, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη
βάση των Αμερίκανών στn Μέση Ανατολή, την Αλ Ο υvτέιντ:
Από το 2002 έως το 2008 η Σαουδική Αραβία απέσυρε τον

·

την Τουρκία. Μια Τουρκία που όχι μόνο 6::ει χοpηyήσει πά\ ω
από ένα δισεΚ δολάρια βοήθεια στn χώρο, από τnν επίσκεψη
ΕρΥτογάν εκεί, το 2 0 1 1 , αλλά ετοιμάζεται πολύ σύντομο ν'
αΥοίξεικαι στρατιωτική βάση στnν πρωτεύουσα Μοyκοντίσιου.
Στον δεύτερο αυτό ψυχρό αραβικό πόλεμο, η Τουρκία πρό
σπάθnσε να μείνει ουδέτερrί,. αλλά σύΥτομα πήρε το μέρος του
Κατάρ. Ο πρόεδρος Ερντοyάν χαρακτήρισε mν απομόνωση
του Κατάρ απάνθρωπη κdι ενάΥτιο στις ισλαμικές αρχές, συ
γκρίνοντάς τη με «θανατική ποι\τή». Η Τουρκία έστειλε αμέσως
γάλο και οπωροκηπευτικά στο Κατάρ και ετόιμάστnκε να στείλει
και. .. στρατό. Η ανακοίνωσή τnς εξόργισε τηΣ. Αραβία και το
ΗΑΕ, που καταδίκασαν τον «οθωμανικό επεκτατισμό» qτον

. Κόλπο. Ωστόσο, η Άγκυρο ήθελε να στείλει ένα nχnρό μήνυμα
στn διεθνή κοινότητα: η Ντόχα δεν είvαι μόνη mς.

πρεσβευτή της από την Ντόχα σε μια προσπάθεια να υποχρε

Οι δύο χώρες έχουν ήδη συνάψει συμφωνία στρατιωτικής

ώσε'ι τη μικρή χώρα να επιστρέψει κάτω από την ομπρέλα της

συνεργασίά.ς, ανάμεσα στο άλλα κεφάλαια mς συμμαχίας τους

επιρροής της. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι δύο χώρες - αν και

στο πλαίσια του «πολιτικού Ισλάμ».'Ομως η Τουρκία έχει ισχυ

με διαφορές - ασπάζονται τον ουαχαμπισμό, τον πιο σκληρό

. ρούς δεσμούς και με τrι Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, που

σουνιτισμό .

περιλαμβάνουν τουρισμό, κτηματομεσιτικά και φυσικά εμπόριο.

. Τον περασμένο Ιούνιο δεν ήταν μόνο η Σαουδική Αραβία που

Μια παρατεταμένη κρίση θα αλλάξει τις ισορροπίες στην

στράφηκε εναντίον του Κατάρ.Ήταν και τα Ηνωμένα Αραβικά

περιοχή, η οποία ήδη αντιμετωπίζει σημαvτu{ά προβλήματα, με

Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η κυβέρνηση

μεγαλύτερο εκείνο του Ισλαμικού Κράτους. Η κουρδική κρίση,

της Λιβύης (η μία τουλάχιστον), οι Μαλδίβες, η Μαυριτανία,

που ξέσπασε τις τελευταίες εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα

η Σενεγάλη, το Τζιμriουτί και μερικά ακόμα κρατίδια που απέ

για τrιν ανεξαρτrισία των Κούρδων του Ιράκ, χειροτέρεψε τrίν

συραν τους πρεσβευτές tovς, μπλοκάρισαν τον εναέριο χώρο

κατάσταση.

του Κατάρ και όσες από τις θαλάσσιες οδούς μπορούσαν και

Το δίλrψμα για τη Σαουδική Αραβία είναι πλέον εάν θα

κήρυξαν εμπάργκο. Αργότερα, σε αυτές τις χώρες προστέθη

διαχειριστεί την προβληματική «καθημερινότητα» τrις περι

καν και ημιαυτόνομες περιοχές της Σομαλίας, αναγκάζοντας

οχής ή αν θα επιμείνει να δημιουργεί κρίσεις που βαοίζονται

την κεντρική κυβέρνηση να δηλώσει επισήμως όt� μόνο αυτή

σε φόβους για το μέλλον και τους όποίους θtωρεί ότι θρέφει

μπορεί να μιλά για εξωτερική πολιτική και πως στn συγκεκρι-

το Al Jazeera.

Το AI Jazeera σε πμερομπvίες
μετά την κάλυψn τrις Αραβικής Άνοι

• Το 1 9 96 άρχισε να εκπέμtι:ει το α

• Το 200 1 το όνομά του έγινε σημα

ραβικό κανάλι, �ο οποίο ξεκίνησε με

ντικό διεθνώς μετά την προβολή των

ξης. Το αραβικό Al Jazeera και το το

τον Εμίρη του Κατάρ να υπόσχεται ότι

βιντεομηvυμάτων του Ο σάμα Μπιν

πικό κανάλι Mubasher Misr (το οποίο
έκλεισε αργότερα) κατiιγορήθηκαv ότι

θα επιτρέπει στοuς δημοσιογράφους

Λάvτεν μετά την επίθεση της 1 l ης

να «μεταδίδουν τις ειδήσεις, όπως τις

Σεπi:εμβρίου.

έδωσαν υπερβολικό βήμα στους Α

βλέπουν οι ίδιοι». Αμέσως προσέλκυ

• Το 2006 άρχισε να εκπέμπει το αγ

δελφούς Μουάουλμάνους, γεγονός

σε μεγάλο ακροατήριο που σύντομα

γλόφωνο καvάλι, το οποίο μεταδίδε

που το κανάλι αρνήθηκε.

έφτασε να μετράται σε δεκάδές εκα

ται σήμερα σε περισσότερες από 1 00

τομμuρια, χάρη στη δυναμική κάλυψη

χώρές κι έχει κερδίσει πολλά βραβεία.

• Το 2 0 1 3 άρχισε να εκπέμπει .το Al
J azeera America, το οποίο στοίχισε

των γεγονότων, αλλά και τrιν κριτική

• Το 20 1 1 εικάζεται ότι έχασε μεγάλο

τεράστια ποσά, αλλά το κανάλι δια

προς τους άραβες ηγέτες.

μέρος του κοινού του στnΥ Αίγυmο,

τrιρήθηκε μόνο τρία χρόνι�.

www.dimosiografia.com
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Ανάλυ σή

Η Ευρ ωπαϊκή Ένω ση επιβάλλει το ένα πρόστιμο μ ετά το άλλο στnν Goog/e κυρίως
και στο Facebook, για καταχρr'iσεις των προνομιακών και μονοπωλιακών θέσεών τους.
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τα πολλά π ρόσω πα
τ η ς ψη φ ι α κ ή ς λο γοκρ ισία ς
Η Google και το Facebook ασκού ν λογοκρισία βάσει υποδείξε ων εθνικ ώ ν

κρατών ή π ερικόπτουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους βάσει του .
κώδικα δ εοντολογί ας τους fι τους νομικούς τους περιορισμού ς.

Τ Ο Υ Μ Ι Χ Α Λ Η Π Α Ν Α Γ Ι Ω ΤΑ Κ Η *

ίμαστε σmν εποχή που μεταξύ της Google και του

Facebook διαμορφώνεται, διακινείται κω διαχέεται
σχεδόν όλη η πάγκόσμια δημοσιογραφική παραγωγή
(εκτός Κίνας και Ρωσίας). Είμαστε επίσης στην εποχή
που χωρίς m μεσολάβηση αυτών των δύο εταιρειών
καϊτων υπηρεσιών τους, κάθε δημοσιογραφική πα
ραγωγή, ανεξάρτητα ώτό την πηγή της, είναι καταδι
κασμένη στn σχετική ή πλήρη αφάνεια. Δηλαδή έχει
καταστεί αδύνατον για οποιονδήποτε επαγγελματία
της επικοινωνίας ή της δημοσιογραφίc;ις, κάποιον
ακτίβιστή ή κάποιο δημόσιο πρόσωπο να «βγει» από τον κύκλο των υπηρεσιών αυτών
χωρίς ναυποστεί ποινή περιθωριοποίησης. Η Google και το Facebook αποτελούν
με διάφορους φόπους και σε διαφορετικά πεδία ολοκλr:ιρωτικά μονοπώλια. Κάθε
συζήτηση για την ελευθερία του λόγου και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στις
ημέρες μάς, ιδίως

σm

Δύση, δεν μπορεί παρά να αφορά

m

ρύθμιση και τον έλεγχο

των πρακτικών αυτών των εταιριών. Η ρύθμιση αυτή, αν θέλουμε να είναι ουσιώδης,
δεν μπορεί να είναι αυτορρύθμιση, δεν μπορεί να δοθεί στους ίδιους τους ιδιωτικούς
αυτούς κολοσσούς η εξουσία της νομοθέτησης και της οριοθέτησης του δημόσιου
λόγου και της διαχείρισης των δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων πάνω στα οποία
κτίστηκαν. Όπως έγραφα1 σχετικά με τα "fake news" στον ιστοχώρο του περιοδικού
Δημοσιογραφία τον Μάρτιο που μας πέρασε:
«... η ιδέα να δοθd στην Google και τηv Fαcebook η ευθύνη να «ελέγχει» και να «λογο
ψίνει» την «ψεvδοειδησεογραφfα» 1C!νdται προς λάθος κατεύθυνση: δίνει ακόμα περισ
σότερη εξουσία και αρμοδιότητα επί του τι λέγεται δημοσίως στο διαδίκτυο στις δύο αυτές
εταιρdες, οι οποίες για λόγους νομικής προστασίας τους και μόνο θα έχόvν κάθε κiνητρο
να λόγοψtνουν το διαδίκτυο σε βαθμό που θα κάνει την Κίνα να μοιάζει με όαση πόλυφω
νiας. Έτσι, παρότι η ρύθμιση της ροής και της έvτaσης της δια1C!νούμεvης πληροφορίας θα
βρεθd και πάλι σε «συστημικά» χέρια, θα βρεθdμε όρους αγοράς που θα έχουν την τάσι]
να καταπνiγουν κάθε αποιcλiνούσα φωνή. Δεν υΠάρχει άλλωστε πιο αυστηρή λογοψισiα
από τη λογοκρισία της αγοράς... ».
Όταν λέμε πως ένας οργανισμός σαν την Google ή το Facebook ασκεί λογοκρι

* Ο Μ ιχάλης Π αναγιωτάκης
είναι αναλυτnς διαδικτύου και
δnμοσιογράφος.

www.dimosiografia.com

σία, μπορεί να εννόούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα, άμεσα και εμπρόθετα ή
έμμεσα και προκύπτοντα από αλγοριθμική επιλογή. Για παράδειγμα, η Google και το
Facebook ασκούν λογοκρισία βάσει υποδείξεων και ειδοποιήσεων εθνικών κρατών
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μπορεί να υπάρξει λογqκριτική / λογοκρυmική παρέμβαση της

ή περικόmουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους βάσει του
κώδικα δεοντολογίας τους ή τους νομικούς τους περιορισμούς,

εταιρείας. Ακόμα και στις εφαρμογές του Android, Ί:ου λειτουρ

κυρίως - αλλά όχι μόνο - με αλγοριθμικό και αυτόματο τρόπο, με

γικού συστήματος για κινητά της Google, μέσα από το Goo e

όλες τις συνέπειες που αυτό έχει. Πέραν αυτών, συχνά παρεμ

Play, προκύπtουν nολιl:ικά προβλήμdτα «λογοκρισίας» νέου
τύπου: πολύ πρόσφατα η Google αφαίρεσε αri:ό το Play Store

gl

βαίνουν άμεσα σε πολιτικώς ευαίσθητα θέματα, όπως συνέβη
όταν το Facebook παρέκαμψε τους κανόνες του για τον «λόγο
μίσους» στις αμερικανικές εκλογές, ώστε να μην αναγκαστεί να
λογοκρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ2.

·

(αναζήτηση εφαρμογών για κινητά), μετά από αίτημα των ισπα-

·

νικών Αρχών, μια εφαρμογή που εντόπιζε τα εκλογικά τμήματα
στην Καταλονία και διευκόλυνε όσους ήθελαν να ψηφίσουν

Μορφές «λοyοκρισίας»-όμως είναι και οι αλγόριθμοι επιλο

στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής. Και το

γής, το ποια αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονταί πρώτα και

ερώτημα που τίθεται' είναι αν είναι θεμιτό κάι επιτρεmό για μια

ποια μένουν θαμμένα στις πίσω σελίδες των αποτελεσμάτων,

ιδιωτική επιχείρηση, μονοπωλίακού πρακτικά χαράΚτήρα, να

ποιες αναρτήσεις στο Facebook εμφανίζονtαι συχνά και ποιες

έχει τέτοια εξουσία π6νω στον δrιμόσιο λόγο, αλλά κυρίως mους

όχι, η δαμόκλειος και συχνά τυφλή απειλή της εφαρμογής της

ωκεανούς των δεδομένων ποv τροφοδοτούν τη νέα τεχνολογία

πολιτικής προστασίας της «πνευματικής ιδιοκτησίας», ο απο

και την οικονομία του αιώνα μας.

κλεισμός μιας σελίδας από τίς διαφημίσεις του Google ή του
Facebook, το μπλοκάρισμα των αναζητήσεων ενός όρου, η

Μια αυτορρύθμιση αδύvαm και αvεπιθύμηm

παρεμπόδιση σύνδεσης στον λογαρ1ciσμό ενός χρήστη από τον

Για να είναι κανείς δίκαιος, αυτό ποu μοιάζει να απαιτείται από

ίδιο στο Facebook κ.ο.κ.

τα ψηφιακά μονοπώλια είναι αντιφατικό και ουσιαστικά αδύ

Μια τέτοια άμεση παρέμβαση φαίνεται πως έχει επιχειρηθεί

νατο να επιτευχθεί, αλλά, και αν ακόμα επιτυγχανόταν, θα ήταν

από την άνοιξη του 20 1 6 με το πρόγραμμα «εκκα'θάρισης» των .

ανεπιθύμητο. Είναι αντιφατικό επειδή η ταυτόχρονη απαίτηση

δικτύων της Google από fake news και αμφιλεγόμενο περιε

για έλεγχο και της ποιότητας και του θεμιτού κάθε έίδησης πQυ

χόμενο, ονόματι Project Owl. Τα_ αποτελέσματά της οδήγησαν

διακινείται μέσα από τα δίκτυά τους έρχεται σε αντίθεση με την

στον υποβιβασμό και την - επί της ουσίας - εξαφάνιση περιε

απαίτηση va μην παρεμβαίνουν και να λογοκρίνουν απόψεις

χομένου, που περιλαμβανόταν σε μια σειρά από αγγλόφωνους

και ειδήσεις. Η γραμμή μεταξύ της πλαστής/ψευδούς είδησης

ριζοσπαστικούς ιστοχώρους, από τα αποτελέσματα αναζήτησης

και τη_ς διαφορετικής άποψης είναι λεπτή.Όπως λεπτή είναι η

της Google. Όπως αρχικά κατήγγειλε το World Socialist Web

διαφορά μξταξύ του λόγου μίσους κaι της δημόσιας - πολιτικής

Site (WSWS), η αλλαγή των κριτηρίων αξιολόγησης των α
ποτελεσμάτων αναζήτησης, προκειμένου κατά την Google να

ή μη - πολεμικής. Δεν είναι εφικτή η μονομερής λύση τέτοιων ·

αποκλειστούν «προκλητικοί» ιστοχώροι και να εμφανίζεται

υπόλογη δημόσια.

θεμάτων αδιαφανώς από μια ιδιωτική εταιρεία που δεν είναι

ψηλά στα αποτελέσματα «πιο έγκυρο περιεχόμενο», οδήγησε σε

Είναι αντιφατικό όμως παράλληλα, επειδή κάθε επίμαχο και

δραστική μείωση των επισκέψεων σε 1 3 (τουλάχιστον) γνωστά

κραυγαλέο περιεχόμενο είναι καλό για τις επιχειρήσεις αυτές. Το

αριστερά, αντιπολεμικά και προοδευτικά σάιτ.

Facebook αντιμετωπίζει κάθε πληροφορία που διακινεί, ανεξάρ

Με βάση ανάλυση εμπειρογνωμώνων, το WSWS αναφέρει3

τητα από τη φύση ύις, από την πιο εκλεπτυσμένη φιλοσοφική

πως οι μειώσεις στην επισκεψιμότητα ήταν οι ακόλουθες, σε μια

ανάλυση μέχρι τις πλέον εξωφρενικές, ρατσιστικές ή συνωμο

λίστα που περιλαμβάνει και σοβαρές εκδόσεις της αμερικανικής

σιολογικές πλαστές ειδήσεις που επινοεί κάποιο διαδικτυακό

αριστεράς:

ταμπλόιντ, ισότιμα. Το μόνο μέγεθος που ενδιαφέρει είναι η

6 7%
63%
62%
47%
4 7%
42%
3 7%
36%
36%
30%
25%
.2 1 %
i 9%

" wsws.org
altemet.org
globalresearch.ca
€)

ο

consortiumnews.com
socialistworker.org
mediamatters.org
commondreams.org
intemationalviewpoint.org
" democracynow.org
wikileaks.org
truth-out.org
counterpunch.org
theintercept.com

· ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

διάδοση και η «αλληλεmδραστικότητα» των χρηστών με την
πληροφορία, γιατί αυτό αυξάνει τα έσοδα του κοριiού της δρα
στηριότητας της επιχείρησης Facebook - που είναι η διαφήμιση.
Ανάλογα και η Google. Βασίζεται στην παραπομπή και στον όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο διαδικτυακής κίνησης.'Ο,τι φέρνει
κλικ είναι καλό για το επιχειρηματικό της μοντέλο που δεν το
αφορά καθόλου η ποιοτική διαφορά μεταξύ ψευδών/πλαστών
ειδήσεων και του πιο έγκυρου ρεπορτάζστον κόσμο ή μεταξύ
διαδικτυακών πογκρόμ για την εξόντωση των Εβραίων ή των
μουσουλμάνων και της τεκμηριωμένης πολιτικής άποψης. Και
δεν έχουν στηθεί να κάνουν τέτοιες διακρίσεις. Το κυνηγητό τών
πλαστών ειδήσεων ή του λόγου μίσους δεν είναι κάτι που έχει
επιχειρηματικό νόημα να το κάνει ένα μονοπώλιο. Αν δεν σου
αρέσει, τι θα κάνεις; Δεν υπάρχει «αλλού» να πας.

Πρόκειται για έναν μηχανισμό λογοκρισίας, ας τον πούμε

Τα παραδείγματα που προαναφέραμε είναι ενδεικτικά και

«λογοκρυψία», εξαιρετικά αποτελεσματικό, ιδίως όταν κάποια

εγείρουν το ερώτημα αν η λύση της αναγόρευσης των υπηρεσιών

μικρά «διαδικτυακά έντυπα» βασίζονται στο μικρό έσοδό τους

αυτών σε αλγοριθμικό λογοκριτή και λογοκρύπτη, σύμφωνα με

από τις διαφημίσεις - και άρci στην επισκεψιμότητά τους.

τα δικά ω
' υς κριτήρια, δεν είναι ακόμα πιο διαβρωτική για τη

Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα αναζητήσεων, στα οποία
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Ανάλυ ση
Ευρώrτη κυνηγό δικαστικό και νομικό τα ψηφιακό μονοπώλια
για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, στην Κίνα και τn Ρωσία

2
ο
υ.
�

ουσιαστικό έχουν περιορίσει (Ρωσία) fι μπλοκάρει (Κίνα) τrί
χρfισn των δύο αυτών ψηφιακών κολοσσών, αντικαθιστώντας .

ώ

-�
>
ο
2
·z
ο
ο

τσ δίδυμο Google/Facebook με το Υaηde_, VΚontal1:e και με
τα Baiduf\Λ eChat, κάτι που προέκυψε από συ\ ειδnύί επιλογiι

bΞ

<(
u

S'
s
s
<
3
_J

·

των κύβερνήσεων αλλά και του πληθυσμού των δύο αυτών
υπερδυνάμεων και που δεLΧ\rει πως υπάρχει tτλέο\ η κατανόnσn
ότι οι διαδικτύακές αυτές υπηρεσίες και ο έλεγχός τους αποτε
λούν ζήτημα κυριαρχίας και εθνudις ασφάλειας. Ιδίως όταν

!./)

�
"

!./)

έχουν δημοσιευθεί συγκεκριμένες αποκαλύψεις για εμπλωdι
της Google με το Κρότος Εθν11dι ς Ασφαλείας των ΗΠΑ

Η Google, κατά τον Ασόνζ 1 1 κάνει για τnν CIA πράγματα που

·

Οι απο καλύψεις του Σνόουντ εν μας έχουν κάνει όλους κοινωνούς"

η κατασκοπική υπηρεσία δεν θα μπορούσε να κάνει: οι ιδιοκτήτες

του γεγονότος ότι n Google, το Facebook και n Apple μετείχαν στο
πρόγραμμα υποκλοπnς δεδομένων τnς Εθνικnς Υπnρεσίος Ασφαλείας
των Η ΠΑ.

της είναι δικτυωμένοι με το στρατιωτικό/κατασκοπικό σύμπλεγ
μα των ΗΠΑ κcίι είναι παρόλλrιλα από τους πιο γενναιόδωρους
λομπίστες, συναγωνιζόμενοι τους παραδοσιάκούς πρωταθλητές
των λόμm, δnλάδή την πολεμική βιομnχανίά. Παρόλλrιλ α, οι

ιδεών από ό,τι η αδράνειά τους. Τότε ποια είναι η λύση; Πώς
αντιμετωπίζεις ύιν παντοδυναμία καί την εκ θέσεως και εκ συμ

αποκαλύψεις -τ;ου Σνόουντεν μας έχοuν κάνει όλους κοινωνούς
. (ανήμπορους να αντιδράσουν; αλλά κοινωνούς) του γεγονότος

φέροντος αδυναμία ή απροθυμία ενός τεράστιου παγκόσμιου

ότι η Google, το Facebook και η Apple μετείχαν στο ευρύτατο
(σχεδόν καθολικό) παγκοσμίως πρόγράμμα υποκλοπής δε

μονοπωλίου να ελέγξει την ποιότητα του περιεχομένου που
διcιΧειρίζεται; Μα, καταργώντας το μονοπώλιο!

δομένων ύις Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (της
διαβόητης NSA).12

Σπάζοvrας τα ψηφιακά μονοπώλια

Το πρόβλημα της λογοκρισίας λοιπόν, όπως και εκείνο του
ελέγχου της δημόσιας συζήτησης, των δημόσιων δεδομένων
και της ποικιλίας των υποδομών, που οι μεγάλοι αμερικάνικοι

Επ' αυτού μοιάζει να διαμορφώνεται ένα οριζόντιο αίτημα για
επιτήρηση ή άκόμα και για διάλυση των «ψncpιακών μονοπω
λίων». Είτε με το σπάσιμο της Alphabet/Google σε επιμέρους
επιχειρήσεις σm βάση των νόμων αντι-τραστ και το προηγού

διαδικτυακοί κολοσσοί ελέγχουν, έχει άμεση σχέση με τη μο
νοπωλιακή τους θέση σε μια θεμελιώδη υποδομή που είναι

μενο της ΑΤ&Τ,4 ή την εκχώρηση πατεντών σm δ�μόσια άδεια

κρίσιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας και της δημόσιας

(σύμφωνα με τον Τζόναθαν Τάπλιν που έχεί αρθρογραφήσει

επικοινωνίας. Πρόκειται για θέσn που κατέχουν την ίδια στιγμή

σχετικά5 στους New York Times και έχει γράψει βιβλίο ακρι-:

που to επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι αδιάφορο ή και αντα

βώς για τη διάλυση των ψnψιακών μοvοπωλίων6), είτε με τη

γωνιστικό Προς τις προϋποθέσεις της λειτουργίας αυτής. Κάθε

ρύθμισή τους ως επιχειρήσεων κοινής ώφελείας, όπως πpό

λύση που δεν αντιμετωπίζει αυτήν τη θεμελιώδη αντίφαση, το

τεινε ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου και

κομβικό σκάνδαλό της ιδιοποίησης ενός φυσικού εντέλει μο

ακροδεξιός ιδεολόγος του Τραμrnσμού Στήβ Μπάννον.7 Είτε

νοπωλίόυ13 σvνδεσιμότrίτας και δικCύωσης, δεν θα συνδράμει

τέλος με την πρόταση, από αριστερά, για κρατικοποίηση των

παρά σmν περαιτέρω ενίσχυση των δύο ημι-κρατικού μεγέθους

ψηφιακών μονοπωλίων.8

επιχειρήσεων, σε βλάβη της δημοκρατίας και της πληροφόρη

Ήδη η ΕυρωπαϊκήΈνωση επιβάλλει το ένα πρόστιμο μετά

σης. Λύση θα ήταν μια σειρά παρεμβάσεων που θα έσπαγε τα

το άλλο σmν Google κυρίwς9 και στο Facebook, 10 για καταχρή

μονοπώλια aυτά οριζόντια σε ενότητες δρασmριοτήτων και

σεις των προνομιi::ικών και μονοπωλιακών θέσεών τους. Αν η

τοπικά ανά γεωγραφικές περιοχές ή κράτη.
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Srnicek, Nick, «We need to nationalise Google,

τα περιφερειακά τμnματα τnς εταιρείας και

eυropean-υnion-fine·whatsapp.html
«Google Ιs Not What Ιt Seems», Wikileaks, Jυlian

11.

Facebook and Amazon. Here's why», The Gυardian,

Το σπάσιμο του τnλεφωνικού μονοπωλίου τnς

New York Times, 22.4.2017, https://www.nytimes.

·

like υtilities», The lntercept, 27.7.2017, https://

«Google's new search protocol is restricting access

. ΑΤ&Τ στις ΗΠΑ το 1982, ανεξαρτnτοποιώντας

5.

fine-for-a bυsing-internet·search·monopoly

Ta plin, Jonathan (2017), Μονe Fast and Break Things:
How Google, Facebook and Amazon Corner:ed

articles/2017/08/02/pers·a02.htm.1
4,

6.

«Facebook Employees Pυshed to Remoνe Trυmp's

remoνe-trυmp-posts-as-hate·speech·1477075392 .
3.

(\;)

promarket.org/google·close·natural·monopoly-bell·
system-1956/

«Google hit with record fine for abυsing internet
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Σε σοvεχή άvοδο
n διαδικrοαιώ διαφήμιση στnv Εu ρ ώπn
Η διαδικτυακn διαφήμιση στην Ευρώπη συνεχίζει να παρου

σιάζει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης και έχει-αποφέρει ετησίως
συνολικά έσοδα ύψους 4 1 , 9 δισεκ. ευρώ.'Εχοντας ξεπεράσει
το ύψος της τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης ήδη από το
20 1 5, η διc;ιφήμιση μέσω Δ ιάδικτύου άνοιξε την ψαλίδα με την
τηλεόραση κατά περισσότερα από 7 δισεκ. ευρώ. Τα στοιχεία
αυτά προκύπτουν από τη μελέτη «AdEx Benchmark 20 1 6»
της ΙΑΒ Europe, που διεξάγεται τα ·τελευταία 1 1 χρόνια σε
27 χώρες της Ευρώπης.
Συνολικά οι 20 υπό μελέτη αγορές παρουσίασαν για τρίτο .
συνεχόμενο χρόνο διψήφια αύξηση του τζίρου της διαδικτυ
ακής διαφήμισης και σε τρεις μάλιστα από αυτές κατεγράφη
αύξηση άνω του 30%: Ρουμανία (36,9%), Σλοβενία (32,2%)
και Ιρλανδία (3 1 ,4%). Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις
μικρότερες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Η διαδικτυακή διαφήμιση κατόρθωσε να πάρει ώθηση μετά
τη «βουτιά» της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 2009
και έως το 20 1 6 υπερκέρασε τις απώλειες των παραδοσιακών
Μέσων ενημέρωσης κατά 1 ,2 δισεκ. ευρώ.
Η μελέτη κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες τη διαδικτυακή
διαφημιστική: τη διαφήμιση display, την «πληρωμένη αναζή
τηση» και τις καταχωρήσεις μέσw αγγελιών και καταλόγων. Ο
ρυθμός αύξησης της display διαφήμισης υπερέβη εκείνον των
άλλων δύο κατηγοριών για τρίτη συνεχή χρονιά με ποσοστό
1 4, 1 % και κύκλο εργασιών 1 6 δισεκ. ευρώ. Η «πληρωμένη
αναζήτηση» (paid-for-search) εξακολουθεί να είναι η μεγα
λύτερη κατηγορία από πλευράς εσόδων, με κύκλο εργασιών
Συvολuπdιι

δαπόvmι omι-H.ne δuαφn1ιμuσΙnlς
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διευθυντnς του Newsroom του ΔΟΛ,
του parapolitika.gr και του in.gr

1 9, 1 δισεκ. ευρώ, που αντιστοιχεί ρε αύξηση 1 2,9%. Οι κατα
χωρήσεις μέσω αyγέλιώνκαι καταλόγων διευρύvθηκανκατά
7,4%, σημειώνοντας συνολικές εισπράξεις 6,5 δισεκ. ευρώ.
Άξια ιδιαίτερης tiναφοράς είναι η αύξηση της διαφημισiικfις
προβολής όσον αφορά τις κινητές συσκευές κατά 52, 9%, στα
5,4 δισεκ. ευρώ, που αντιστοιΧεί στο 33,3% της display διαφη
μιστικής αγοράς (η συναφής έρευνα διεξήχθη σε 1 4 χώρες).
Τα online βίντεο, τέλος, καταλαμβάνουν μερίδιο 1 8,5% στη
διαδικi:υακή display αγορ eί και, σέ συνδυασμό με τα κινητά,
αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης.
Στην Ελλάδα η διαφημιστική δαπάνη παρουσίασε το 20 1 6
άνοδο 1 2,7% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τον
κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 77,2 εκατ. ευρώ, έναντι 67
εκατ. ευρώ το 20 1 5, σύμφωνα με την ΙΑΒ Hellas. Η «AdEx
Benchmark 20 1 6», ωστόσο, περιορίζει το αντίστοιχο ποσοστό
στο 1 1 ,5 % και κciτατάσσει τη χώρα στην 20ή θέση σε σύνολο
27. Η έρευνα δεν καλύπτει την Κύπρο.

Από τι κιvδόvεόοοv τα ΜΜΕ Σαvίδα σωτηρ ίας τα βίντεο
Στην ερώτηση «ποιος είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος για τη
μελλοντική επιτυχία των οργανισμών ειδήσεών;» κλήθηκαν
από την WAN-IFRA να απαντήσουν 235 στελέχη και διευ
θυντές μέσων ενημέρωσης από 68 χώρες. Η απάντηση των
περισσοτέρων ήταν «απροθυμία για καινοτομία» (26%), ακο
λουθούμενη από την αδυναμία εξεύρεσης νέων οικονομικών
πόρων και ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου (24%).
Το 1 5% θεωρεί κίνδυνο τα ανταγωνιστικά ΜΜΕ, το 1 2% την
πολιτική αστάθειά., το 8% τη συρρίκνωση του καταναλωτικού
κοινού και μόλις το 5% ανέφερε ως κίνδυνους"yια τα μέσα
ενημέρωσης τη Google και το Facebook.
Περίπου τα δύ ό τρίτα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι τα
έσοδα των οργανισμών ενημέρωσης, όπου εργάζονται, μει
ώθηκαν το τελευταίο έτος και μόνο ένας στους τέσσερις ήταν
τυχερός να εργάζεται σε μέσο τα έσοδα του οποίου αυξήθηκαν.
Κάποια από τα ερωτηθέντα στελέχ:η επιμένουν στο πα
ραδοσιακό, κυρίως διαφημιστίκό, μοντέλο εσόδων (8%). Οι
περισσότεροι (56%) δήλωσαν ότι θέλουν να διατηρήσουν τις
υπάρχουσες πηγές εισοδήματος, αλλά παράλληλα να κερδίσουν
επιπλέον περίπου το ήμισυ του εισοδήματος των εταιρειών
τους από νέες πηγές μέσα στα επόμενα πέντ_ξ χρόνια. Μια τρίτη
ομάδα δήλωσε ότι επιθυμεί οι εταιρείες της να εξασφαλίσουν
περισσότερα από τα μισά έσοδά τους από •άλλες πηγές, πέρα
από τις διαφημίσεις και τις πωλήσεις περιεχομέvου (36%).
Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο της έκθεσης είναι ότι,
για να επιτευχθεί αυτό, η κορυφαία επιλογή επένδυσης τίυν
εκδοτών που ερωτήθηκαν είναι το βίντεο.
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Απροθυμία για καινοτομία .
ΝέαΈσοδα / Επiχειρnματικό μοντέλο
Αντάγωνισμός / Επιχειρnματικό περιβάλλον
"-"-'-����������-' 1 5%

Πολιτικn αστάθεια
Καταναλωτές
Ηγεσία
Google & Facebook
c___,.��_.... 5%

Τουρκία: Μία απέραvm φυλακή .
Δικαστήριο της Κωνσταντινόύπολης διέταξε την απελευθέρω
ση του δημοσιογράφου Καντρί Γκιουρσέλ dτις 25 Σεπτεμβρί
ου. Ο Γκιουρσέλ ανήκει στην ομάδα των 1 7 δημοσιογράφων
και στελεχών της αντιπολιτευόμενης τουρκικής Curnhuriyet
που συνελήφθησαν από τό καθεστώς Ερντογάν. Στη φυλακή
παρέμεναν μέχρι και τις αρχές τού Οκτwβρίου τέσσερις ερ
γαζόμενοι της ίδιας εφημερίδας: ο δημοσιογράφος Μουράτ
Σαμπουντζού, ο ερευνητικός ρεπόρτερ Αχμέτ Σικ, ο πρόεδρος
της εκτελεστικής επιτροπής.της εφημερίδας Ακίν Αταλάι και
ο εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας Εμρέ Ιπέρ.
Οι « 1 7» της ιστορικής κεμαλικής εφημερίδας αντιμετώ
πίζουν ποινές φυλάκισης από 7,5 έως και 43 χρόνων, κατη
γορούμενοι για υποστήριξη του κινήματος του Φε1χουλάχ
Γκιουλέν (ο οτιοίος είναι ο ιθύνων νους, κατά την κυβέρνηση,
του περυσινού πραξικοπήματός), παρά το γεγονός ότι η κε
μαλική εφημερίδα ήταν θέσει επικριτική κατά του ισλαμικού
. τάγματος του εν λόγω ιεροκήρυκα, τού κουρδικού ΡΚΚ και
της ένοπλης αριστερής οργάνωσης DHKP/C. Και οι τρεις
οργανώσεις χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές από τήv κυβέρνη�
ση. Οι «Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα» (RSF) κάνουν λόγο για μία
καφκική δίκη, στην οποία δημοσιογράφοι αντιμετωπίζονται
ως τρομοκράτες.
Η Τουρκία καταλαμβάνει φέτος την 1 55η θέση μεταξύ 1 80
χωρών όσον αφορά τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του
Τύπου της RSF. ΜεΊ:ά την απόπειρα πραξικοπήματος πέρυσι
τον Ιουλίου έχει απαγορευθεί η λειτουργία περίπου 1 50 μέ
σων ενημέρωσης, στήθηκαν μαζικές δίκες και παραμένουν
στη φυλακή περισσότεροι από 1 00 δημοσιογράφοι, αριθμός
που άποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ.

Το internet δεv είvα'ι για πάvτα
Οι συνεχείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις των sites, οι αλλαγές
φορμά, το κόστος συντήρησης και ο ανασχεδιασμός τους
αναδεικνύουν ως μείζον προβλήμα, για τα ΜΜΕ που με
τρούν πλέον πολλά χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο, την
www.dimosiografia.com

ενόωμάτωση του παλαιού ογκώδους περιεχομένου τους στο
νέο περιβάλλον. ·πολλές οπό τις πρωτοrίοριακές για την εποχή·
τους δη�lοσιογραφικές δουλειές δ.εν υπάρχουy πλέον στο
διαδίκτυο, διαψεύδοΥ(άς αυτό που πολλοί θεωρούσω δεδο
μένο στα πρώιμα ψηφιακά χρό,τια, δnλοδή πως ό,τι ανεβαίνει
στο intemet μένει για πάΥω. ΑvτιθέΊ:ως, το παλιό χάρη ο
.αρχείο, συΧ\rά ψηφιοποιημένο, μένει για πόντο. Η εξαιρετική
δουλειά που είχε κάνέι, για παράδπγμα, ο Guardian το 2 009
γύρω αiτό τις αποκαλύψεις για το .σκάνδαλο των δαπανώ
των βουλευτών δεν βρί�εται πλέον στον δlhrτυακό τόπο της
εφημερiδας. Το πρόβλημα γίνεται πιο περίπλοκο, όταν στην
εξίσωση μπαίνουν και οι διάφορες εφαρμογές κινητών - και
όχι μόνο - συσκευών. Σω..'"νά ο μόνος τρόπος που Όπομένει για
να ανασύρει ο ενδιαφερόμενος πληροφορίες είναι μέσω τού
backoffice � δnλαδiι του δια..'<.ειριστικού συστήματος, αλλά σε
αυτό δεν έχει πρόσβαση το κοιΥό. Η πρόκληση σε αυτές της πέ�
' ριmώσεις είναι αφενός η σωστή και όσο το δυ\rατόν ευρύτερη
μεταφορά του παλαιού περιέχομένου, το λεγόμενο migΓation,
και αφετέρου rί δημιουργία εργαλείων αυτοματισμού rtoυ θα
·διευκολύνουν τη διαχείριση του big data και mς πληθώρας
τεχνολογιών πίσω από αυτό. Προφανώς όμως το κόστος
τέτοιων πρωτοβουλιών, σε συνθήκες κρίσης για τ;ςι ΜΜΕ,
είναι για τους περισσότερους εκδότες απαγορευτικό. Μία
διαφωτιστική καταγραφή του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος
γύρω από το θέμα κάνει το Ίδρυμα Nieman στη διεύθυνση
http://bit.ly/2yu0t 1 a.

Άσποvδοt φίλοι: Εκδ ότες και Facebook
Δύο νέες μελέτες έρχονται να καταρρίψουν τον ισχυρισμό
ότι το Facebook στηρίζει τους εκδότες προσφέροντάς τους
επισκεψιμότητα. Τα στοιχείd του Parse.ly επιβεβαιώνουν αυτό
που ήδη γνωρίζουν οι διαχειριστές των δικτυακών τόπων από
τα νούμερα των analytics, ότι δηλάδή το Google ξεπερνά το
κοινωνικό δίκτυο ως referral, ως πiιγή δηλαδή προέλευσης
· επισκεπτών. Παράλληλα, στοιχεία της εταιρείας BuzzSumo .
δείχνουν ότι η ουμμετοχήτων εκδοτών και εμπορικών σημά
των στο Facebook μειώθηκε κατά 20% σε 880 εκατομμύρια
δημοσιεύσεις από τον Ιανουάριο.
Την ώρα μάλιάτα που οι εκδότες καλούνται να κά.νουν
περισσCSτερα προκειμένου να διατηpήσουν σε «αξιόμαχα»
επίπεδα την παρουσία τους στο Facebook, η ίδια η πλατφόρ
μα από την πλευρά της προσφέρει πολύ λίγα ανταποδοτικά
οφέλη, μόνο το 3 % · κατά μέσο όρο σε έσοδα, σύμφωνα με
έρευνα της WAN-IFRA.
Η απροθυμία όmν υποχρεωτική κατά τα άλλα σχέση των
εκδοτών με τo"Facebook αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη συ
νεχή μεταβολή του αλγορίθμου με τον οποίο προβάλλονται οι
αναρτήσεις, με στόχο να τους υποχρεώσει να πληρώνουν, και
στον τρόπο προώθησrίς των βίντεο αποκλειστικά μέσα από τη
· δική του πλατφόρμα. Τα βίντεο προσελκύουν το ενδιαφέρον
του κοινού περισσότερο από ό,τι οι αναρτήσεις απλού κειμέ
νου, ο τελικός χρήστης ωστόσο τα «κατi::ιναλώνει» εγκλωβι
σμένος στο Facebook, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα των
εκδοτών να προσελκύσουν επισκέπτες για τους δικούς τους
δικτυακούς τόπους
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Κοινός τόπος μεταξύ τ ων συμμετεχ όντω ν n καταγραφn του αντιφατικού
φαινομένου τnς ταυτόχρονnς δυνατότnτας πρόσβασnς σε απεριόριστες
πnγές' πλnροφοριών και τnς αναπαραγωγής ψευδών ειδrl σεων.
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Συνέδρ ιο J ournalism, Society and Politics in the Digital Media Era: .
�Ενας δημιουργικός και διεπιστημονικός καταιγισμός ιδε ών στη μακρά

.

πορεία στην ψηφιακή εποχfι
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Τμnματος Δικαίου του Παντείου
Πανεπιστnμίου και δnμοσιογράφος
στο ToPeriodiko.gr
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οιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοσιογραφία,
στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και
της διαρκούς ανάπτυξης των social media;
Στην εποχή της κατάρρευσης κολοσσών των
ΜΜΕ, της εκriληκτικής ανόδου της αναξιο
πιστίας των παραδοσίακών Μέσων στα μάτια
των πολιτών, της διεύρυνσης της χρήσης
του διαδικτύου και των Μέσων κοινωνικής
. δικτύωσης ως δίαύλων πληροφόρησης αλλά'
.
.
και έκφρασης, ποια θα μπορούσαν νci είναι τα νέα μοντέλα εργασιακής επιβίωσης
των δriμοσιογράφων;
Πώς η πολιτική αλλά καί οι πολιτικοί εμπλέκονται στο νέο αυτό ψηφιακό πε
ριβάλλον και τι σημαίνει αυτό για την, ούτως ή άλλως, δύάκολη, αντιφατική και
ουνήθως τέταμένn, πλην αδιάρρηκτη σχέση τους με τη δriμοσιογραφία; Μπορούν,
κα{ πώς, τα social media να παίξουν ρόλο στnν άσκnσn πολιτικής και στn διπλωματία;
Αυτά ήταν μερικά από τα ζητήματα που τέθηκαν στο συνέδριο το οποίο πραγμα
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του #AMIRetreat20 1 7 με τίτλο "J ournalism, Society and
Politics in the Digital Media Era" και συνδιοργανώθηκε από το Adνanced Media
Institute, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Μελέτης της Δημοσιο
γραφίας, του Πολιτισμού και της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Bournemouth
της Μεγάλης Βρετανίας και i;o Εργαστήριο Ερευνών στη Νέα Οικονομία και
την Ανάπτυξη tου Πi::ινεπιστημίου Hassan στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, με
. την υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε χώρο του οποίου
διεξήχθησαν και οι διήμερες εργασίες που ολοκληρώθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου.
Κοινός τόπος μεταξύ των συμμετεχόντων η καταγραφή του αντιφατικού φαινομένου
της ταυτόχρονης δυνατότητας πρόσβασης σε απεριόριστες πηγές πληροφοριών
και της αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων ή της έλλειψης πραγματικής ενημέρω·
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Τα fake news δ ι ογκώνονται , επ ει δ ή ο ψηφ ι ακό ς
. καπ ιταλ ι σμ ό ς κα θ ιστά επ ικερ δ ή την π αρ αγωγή
ψευ δών ι στορι ώ ν, οι ο π ο ί ε ς ό μως μ π ορούν να
«φέρουν πολλά κλικ » , τόνι σ ε ομιλητή ς

r

σης, καθώς οι άνθρωποι έχουν την ;ι:άση να προσφεύγουν
σε πληροφορίες και πηγές που συνάδουν με τις απόψεις που
ήδη έχουν. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο που π9ρουσίασαν οι
Dana Weimann-Saks και Ruth Aνidar, σύμφωνα με το οποίο
«η πλειοψηφία του κοινού δεν έχει τη δυνατότητα να .ελέγξει
τις ειδήσεις που καταναλώνει, [αφού] περίπου 70% λαμβάνει
ειδήσεις στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο», ενημερώνεται
δηλαδή εντός της προσωπικής του σφαίρας.
Εκτενείς οι αναφορές στο διογκούμενο φαινόμενο των fake
news, με στοιχέία από τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ ή το δημοψήφισμα για την έξοδο της Μ. Βρετανίας από
την ΕΕ, όπου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Deborah Wilson
David, το 80% των έντυπων ΜΜΕ είχε ταχθεί υπέρ του Brexit,
προσφέροντας έτσι μάλλον ομοιομορφία απόψεων παρά ενημέ
ρωση. Όπως, δε, εmσημάνθnκε από τον Gary Gumpert, ο όρος
fake news πλέον εκτοξεύεται ενίοτε ως κατηγορία για πληρο
φορίες-ειδήσεις που απλώς δεν αρέσουν, αλλά δεν αποτελούν

παραπληροφόρηση με απώτερο πολιτικό στόχο ή σύμφέρον.
Μέσα σε αυτό το ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλοy, ό
που ακόμη και η θεω.ρία της επικοινωνίας προσαρμόζεται και
αναπροσαρμόζεται διαρκώς στα νέα δεδομέvα, . όπως τόνισε
ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου η Σοφία Ιορδανίδου, θα
πρέπει μάλλον να σκεφτούμε εκνέου τ1 σημαίνει να iίναι κανείς
δημοσιογράφος σήμερα, σημείωσε ο Stephen Jukes, καθώς ο
ίδιος ο τρόπος εργασίας του έχει αλλάξει στην ψηψιακή εποχή.
Και αυτό δεν συνεπόγεται μόνο πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή των
δημοσιογράφων στα social me.dia, αλλά και απώλεια της αυτσ
νομίας τους στις ψηφιακές αίθουσες σύνταξης, όπου η έλλειψη
προσωπικού έχει εκτός των άλλων οδηγήσει, όπως κατέγραψε
rι Rebecca Whittington, σε εγκατάλειψη της εξειδίκευσης και
σε προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων που yίνετω αντιλrιπτό
ότι «συγκεντρώνουν» τrιν προτίμηση του κοινού, με τη λογική
του εμπορεύματος, ακόμη κι αν, τελικά, η γνώμη των δημοσιο
γράφων είναι ότι πρόκειται για θέματα μικρής σημασίας.

Τα social media μποροόv vα yίvouv δίαuλος yια έvα
Μπορ ο ύ γ ο ι δυνατότnτες που προσφέρουν

τ n ς δ ι πλ ω μ ατ ία ς εστία σ ε το ενδ ι α φ έ ρ ον

σε χώρες μ α κρ ινές, όπως n Ι απωνία , α λλά

n νέα ψ n φ ι α κn τεχνολογία στα Μ Μ Ε κα ι τα

τ ο υ ο Κυβε ρνnπκό ς Ε κπρόσωπος και Δ ι 

κα ι δ ι α μ ορφώνοντας δ ίκτ υ α συνεργασίας

social media να αξι οπο ι n θ σ ύ ν γ ι α να υπάρ

ε υ θ υντnς τ ο υ Διπλω ματι κο ύ Γραφείο υ του

και σ υνεργε ι ών επί σ ε ι ρ ά ς θ ε μ άτων στnv

ξει καλύτερn δ n μ οσ ι ογ ρ α φ ία; Μπορούν να

Π ροέδρου τnς Κυπρ ι α κnς Δ n μ ο κρ α τία ς κ.

κοντ ι νότερn «γε ιτονιά» τ ο υ ς, όπως ε ίν α ι

γ ίν ο υ ν ένα μ ονοπ άτι σ υ ν ε ρ γα σ ία ς , έ ν α ς

Νίκος Χριστοδουλίδnς. Ο κ. Χριότοδουλίδnς

γ ι α τnν Κ ύπρο n νοτ ι οανατολ ι κ n Μ εσόγει

δ ρ ό μ ο ς π ρ ο ς τnν κο ινων ι κ n αλλαγn, Προς

έφερε ω ς απτό κα ι πρόσφατο πα ρ ά δ ε ι γ μ α

ος. Μ ολονότι επι σ n μ ανε ότι υπά ρχουν και

τn διπλωμ α τ ι κ n επικοινωνία, τnν εξεύρεσn

τ n δ ι κn του ε μ πε ι ρ ία α πό τ n δ υνατότnτα

κίνδυνοι, κάτι που έχει πολλά,κις επιβεβαι

λ ύ σ εων κα ι τnν καλλ ι έργει α σ υνεργει ών;

που ε ίχ ε ο ίδ ι ο ς , α ξ ι οποι ώντα ς τ n ν ψ n φ ι

ωθεί με τn χρnσn των social media και από

α κn τεχνολογία , να ε ν n μ Ξ ρ ώ ν ε ι α πε υ θ ε ί

τ ρ ο μ ο κρ α τι κές ο ργανώσεις, σ n μ ε ίω σ ε ότι

Ν α ι . Μπορούν. Αυτό υποστnριξαν, από τn

_

δικn του οπτ ι κ n ο κα θένας, μ ο ι ρ α ζό μ ενοι

α ς , χ ω ρ ίς δ ι α μ εσολα β n σ ε ι ς , έ γ κα ι ρα κ α ι

οι δ υν α τ ό τ nτ ε ς κα ι τ α ο φ έ λ n ί:: ίνα ι τ ό σ ο

τι ς εμπε ι ρ ίες το υς μ ε τους σ υ μ μ ετέχοντες

έγκυρα ό λ α τ α Μ Μ Ε γ ι α τ ι ς εξελίξε ι ς στις

πολλά που όχι απλώς α ξ ίζει το ρίσκο, αλλά

στο σ:υνέδριο, ο ι τ ρ ε ι ς κεντρ ι κο ί ο μ ι λnτές

δ ι απραγ μ α τ ε ύ σ ε ι ς γ ι α το Κυπρ ι α κό που δ ι 

ε ίν α ι α παρα ίτnτn n ενίσ χ υ σ n τnς χ ρ n σης

N i ko ·carp€:ntier, Pa u l M i h a i l i d i s κ α ι Ν ίκος

εξnχθ nσαν τ ους τελευτα ίο υ ς μ nνες σ τ n ν

τnς ψ n φ ι α κn ς πχνολογίας σε επίπεδο δ ι 

Χ ρ ι στοδουλίδ n ς, εκφράζοντ ας α ι σι οδοξία

Ελβ ε τ ία . Σ n μ ε ίω σε , επίσ n ς , ό τ ι δ ι α μ έσ ο υ

πλω μ α τ ία ς κα ι κρατ ι κn ς συνεργα σ ία ς.

χ ωρfς να παρα βλέπουν του ς κ ινδύ νους n

τ n ς τεχνολογία ς α υ τ n ς , μ ι κρ έ ς χ ώ ρ ε ς μ ε

Μπορούν τα σ υ μ μ ετοχ ι κ ά Μ Μ Ε, εκείνα

τα εμπόδ ι α .

περ ι ·ο ρ ι σ μένες ο ι κονο μ ι κές δ υνατότnτες,

στα ο.ποία ο ι πολίτες έχοt:ιv τον πρώτο λό

Στn σ n μ αντ ι κ n σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά τ n ς ψ n φ ια

όπως n Κύπρος, μ πο ρ ο ύ ν να ε ίν α ι παρ ο ύ 

γο, εκείνα που δεν ε ίν α ι m a i n strea m , που

κ n ς τεχνολογίας κα ι των s o c i a l media στ n

σ ε ς κα ι να α σ κο ύ ν δ ιπλω μ α τ ία σ τ α πέρατα

προέρχοντα ι και απε υ θ ύ νοντα ι σε μ ι κρ ές

δ ι α κ ίν n .σ n τ n ς πλn ρ ο φ ο ρ ία ς γ ρ n γ ο ρ α κ α ι

του κ ό σ μ ο υ , κάνοντας χρ nσn τ n ς δ υ νιατό

κ ο ι νότnτες κα ι δ ε ν α ντανα κλο ύν κόπο ι. ο

σ ε όλοtJ ς σ 1 0 ε π ίπ εδο Έ n ς nολ ιτ ι κ n ς κα ι

τ nτ α ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς ε ι κο ν ι κ ώ ν πρεσ β ε ι ών

«ιφπο ρ. ι κ n α ξ ία » να αnστελέσουν 5<πα ρ ά -
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Επάγγελμα δ nμοσιοyρόφος

Τονίστnκε πώς n έλλειψn
προσωπικού στι ς ψnφ ι οκές

οίθουόες σύvτόξns έχε ι . οδnγnσέι
σε εγκατόλε ι ψn τnς εξειδίκευσnς .

. Η άλλη όψn του νομίσματος είναι η προσπάθεια για ανεξάρ
τητη δημοσιογραφία αιτό εναλλακτικά ΜΜΕ που δεν έχουν
χρηματοδότrς και σmρίζοvται κυρίως από το κοινό, με ορισμένα

- της έννοιας της ταυτότητας, της ucανότητας διφεύνησης και
διασταύρωσης, της εμπιστοσUνrις στον εciυτό τους.

Ξεχωριστό ένδιαφέρον εLχαν οι παρουσιάσεις στοιχtίwv
πρώτq δείγματα από τη Γς:ιλλία, που παρουσίασαν οι Νίκος . bχετucά με τη χρήση των ψηφιακών ΜΜΕ απευθείας από
Σμυρναίος και Emmanuel Marty, να θέτουν το πλαίσιο μιας
πολιτucούς φορέίς για τη διάχυση του μrινύματός τους (πολι
νέας συζήτησης ως προς τη βιωσιμότητα τέτοιων εγχειρημάτων.
Ώκού, τρομοκρατucού iι μίσους), με το παζλ να συμπληρώνεται

Ή ακόμη και η θέση ότι τά fake news είναι το καλύτερο πράγμα

από κομμάτια που αφορούν οειρά χωρών σε όλο τον πλανήτη

που συνέβη εδώ και δεκαετίες, καθώς δίνει την ευκαιρία στους

(Σουδάν, Αίγυm:ο, Ρουμανία, Ελλάδα), καθώς και στοιχεία από

ποιοτucούς δημοσιογράφους να δείξουν ότι

δουλειά τους

έρευνες για την επίδραση των ΜΜΕ σε συριακό προσφυγucό

ξεχωρίζει, ότι έχουν αξία και ότι εργάζονται σm βάση της εμπει

πληθυσμό, αλλά και για την εucόνά της Συρίας. Δεν έλειψαν

η

ρίας, της γνώσης και της δεοντολογίας τους, ότι τελucά, όπως

επίσης οι ειδucές παρουσιάσεις που εστίασαν το ενδιαφέρον

τόνισε η Μαργαρίτα Κοvτοπούλου, αυτό που κάνουν δεν μπορεί

τους γεωγραφucά σmν Κύπρο, με στοιχεία για τη χρήση social

να το κάνει κανένας αλγόριθμος και κανένα μηχάνημα. Ένας

rnedia σmν κυπριακή πολιτική σκηνή,

τρόπος να ενισχυθεί �υτό είναι η εκπαίδεύση δημοσιογράφων,

εκστρατείες είτε κατά τη διάρκεια των διαβbυλεύσεων για το

είτε σε προεκλογucές

πολιτucών και κοινού στα νέα ΜΜΕ. Και κυρίως των παιδιών

Κυπριακό, για τον τρόπο κάλυψης ειδήσεων σχετucών με την

Karen

ΕΕ από τα κυπριακά ΜΜΕ, για τον αντίκτυπο στην κοινή

που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, όπως τόνισε η

Fowler-Watt, μέσα από την ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού,

·

·

γνώμη της τρομοκρατικής δράσhς σε παγκόσμιο επίπεδο.

καλό-.:ερο αύριο, αλλά μέσα από άλλες οππκές
δ ε ι γ μ α » γ ι α τα μ εγάλα Μ Μ Ε; Μ πο ρ ο ύν,

τnς δεν είν·α ι παρά ένας πολιτι�ός αγώνας

όμως μπορούν να «φέρουν πολλά κλ ι κ».

που σίγοuρα αξίζει να δοθ εί.

Carpentier, Κα θ nγ nτ n ς στο Τ μ n μ α Πλnρο

Η πα ιδεία στα νέα ψ nφιακά Μ Μ Ε - media

Στα s o c i a l m e d i a οι σ υ ζ nτn σ ε ι ς ε ίναι συ
γκρουσι ακές, οι συμ μετέχοντες αναζnτούν

φ ο ρ ι κ n ς και Μ Μ Ε του Πανεπισt n μ ίου της

l iteracy -, όπως έχει δια μορφωθεί, δέν κα

παρόμοιες απόψεις με τις δι κές τους κα ι όχι

Ουψ άλα. Μπορούν γ ι α τ ί τα σ υ μ μ ετοχ ι κά

τάφερε να ανταποκριθεί άμωα στο αναδυ

.. ενn μέρωσn και πλnροφορίες, πι έζο.ντα ι να

Μ Μ Ε, τα κοινοτικά, τα qυτοδιαχειρι ζόμενα,

όμενο ψnφιακό περι βάλλον, επισnμανε από

εξάγουν σ υ μ περάσμαtα, ενθαρρ ύνετα ι n

χd ροκτnρίζονται από σχέσεις αγώνα κα ι όχι

τnν πλευρά του ο Pa u l M i h a i l idis, Αναπλn

αναπα ραγωγn και n αvάρτnσn αλλά όχι n
εμπλοκn των συμμετεχόντων σε διαδικασί

υπο σ τ n ρ ιξε σ τ n δ ι κ n τ ο υ ο μ ι λ ία ο N i co

ανταγωνισμού, γιατί διευρύνουν τις συλλο

ρωτnς Καθnγnτnς στn Σχολrl Επι κοινωνίας

γι κότnτες κα ι τα κοινά πεδία, γιατί συvnθως

στο Κολέγι ο Τ μ ερσοv τnς Βοστών n ς� Τα

ες, σε πρωτοβουλίες. Για ,να λειτουργnσουν

αποτελούν τόπο υ ς παίδ ε u σ n ς στn δ n μο

ψ n φ ι α κά Μ Μ Ε ε μ φανίζουν ολοένα εντο

όχι απλώς ως πεδίο καταγραφnς προβλnμά

κρατία, στn συμμετοχn κα ι στn συνεννόnσn

νότερα σ n μ ά δ ι α πόλωσnς, τα soci a l m e d i a

των, δ ιαφορετι κών προσεγγίσεων κα ι συ

και γιατί συνn θως είναι δεομευμιfνα στn δn

μετατρέπονται ολοένα περισσότερο σε πε

γκρό ύσεων, αλλά κα ι ως μέσο συμμετοχnς

μοκρατία, στn ριζοσπαστικn διαφορετικότη

δία σύγκρουσnς, σε πε.δία έκφραόriς, αλλά

σε διαδι κασίες επίλυσnς προβλn μάτων κα ι

τα κα ι γιατί νιώθουν και ε ίναι -εναλλακτ ι κά .

προφανώς όχι δnμοσιογραφίας. Τα ΜΜΕ και

κοινωνικnς αλλαγnς θα πρέπει, εκτίμnσε ο

Μ έ μ ι α χ ρ ο ι ά ρ ο μ α ντ ι σ μ ο ύ , ό π ω ς ο ίδ ι ο ς

n αξιοπιστία τους α μ φ ι σβnτούνται ίσως πε

Pa u l M i h a i l i dis, να γεφυρωθεί το χάσμα με

παpαδέχ θ n κε, ο N i ko Carpe ntier επέμεινε

ρ ι σσότερο από κάθέ άλλο θεσμό από τους

τnν πρά ξn, να καλλι εργn θεί κριτ ι κn συνεί

ότι τα όσα α ρνητικά πο ρατnρούντα ι στον

πολίτες, το φαινό μενο των «ψευδών ειδrl

δnσn, να πα ροτρυνθεί n επίμονn εμπλοκn,

ευρύτερο χώρο τnς δ n μ ο σ ι ογραφία ς δεν

σεων» - fa ke n ews - διογκώνετα ι, επειδrl ο

να αναπτυχθούν μnχανισμοί αφι)πνισnς τnς

σn ματοδοτούν το τέλος τnς, καθώς, όπως

ψ n φ ι α κός καπιταλισμός κα θ ι στά επι κερδrl

φροντίδας' κα ι να ενθαρρυνθεί n λογικn τnς

τόνισε, n ·καλrl δnμοσιογραφία και ο ορισμός

τnν πα ραγωγn ψ ευδών ιστοριών, οι οποίες

χειραφέτnσnς.

www.dimosiografia.com
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Εγκατάσταση του Ι σαάκ Κορδάλ στο Βερολίνο με τίτλο «Πολιτικοί
που συζnτούν για τnν α ύξnσn τnς θερμοκρασίας του πλανnτn».
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Ν αό μι . Κλ ά ιν:
Κα π ι ταλισμ ό ς εναντί ον κλίματο ς
Μια· ριζοσπαστική πρόταση από τη συγγραφέα του Δ όγματος του Σοκ για την
αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής που εκτιμά ότι θα μπορούσε να
·

μετατραπεί σε καταλυτική δύvαμη γ ια θ ετικές κοινωνιχές αλλαγές.

Τ Ο Υ Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Β ΑΤ Ι Κ Ι Ω Τ Η *

εχάσι:ε όσα ξέρατε, σταμαi:ήστε να κάνετε ό,τι κάνατε,
πάψτε να σκέφτεστε όπως σκΕφτόσαστάν» ! Αυτό είναι
το μfιvυμα που στέλνει η Ναόμι Κλάιν, μέσα από το πιο

πρόσφατο και ογκώδες βιβλίο της ( 694 αριθμημένων
σελίδων) με τίτλο Αυτό αλλάζει τα πάντα, καπιταλισμός
εναντίον κλίματος (εκδ. Λιβάνη, 201 5). Μάρτυρας της,
η αύξηση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά

57%, μετά την υπογραφfι της συμφωνίας του ΟΗΕ για
την κλιματηdι αλλαγiι το 1 992!
Το νέο βιβλίο της Καναδής ακτιβίστριας και βρα
βευμένης δημοσιογράφου συνεχίζει να πατά στα χνάρια των προηγούμεvων έργων
της, με κορυφαίσ το Δόγμα του Σοκ, εμβαθύνοντας · στον ριζοσπαστισμό με μια
υποδειγματιΚά εμπεριστατωμένη, ά:χεδόν αφοπλιστική κριτική, ενώ φωτίζει άγvωbτες
πλευρές llιας εξαιρετικά σύνθετης πραγματικότητας γύρω από την ενέργεια. Ωστοσο,
δεν καταφέρνει να αποφύγει uπερβολές και απλουστεύσεις,· που καταλήγουν σε ένα
μανιχαtστικό σχήμα κακής ενέργειaς από λιγνίτη εναντίον καλής από ανανεώσιμες
.

πηγές.
Διαβάζοντας το βιβλίο της Κλάιν κάποιος στην Ελλάδα ή την Ευρώπη πρέπει να
έχει συνεχώς υπ' όψη του το ιδεολογικόκλίμα στις ΗΠΑ και την αμερικανική ήiτειρο,
όπου ή άρνηση της κλιματικής αλλαγiις ρ.αζί με το δικαίωμα στην οπλοφορία και την
αποστροφή των φόρων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της δεξιάς ιδεολογίας.
Μάλιστα, τα στοιχεία που παραθέτει για την εξαγορά των επιστημόνων (υπερβαίνει για
παράδειγμα τα 900

* Ο Λεωνίδας Βατι κ ιώτ ης
αρθρόγραφεί στον Τύπο από το
1992 για θέματα οικονομίας και
διε"θνών σχέσεων. Έχει επιμελnθεί
επισ"τ nμονικά πολλά ντοκιμαντέρ
κι έχει μεταφράσει βιβλία
Οικονομικών. Είναι διδάκτορας
του Τμr'iματος Κοινωνιολογίας του
Πάντειου Πανεπιστnμίου.
·

www.dimosiografia.com

εκ.

δολάρια ετησίως η χρηματοδότηση των διάφορων δεξαμενών

όΚέψnς που αρνούνται την κλιματικfι αλλαγiι) είναι πολύ διδακτικά για την ευρύτερη
παρέμβαση του κεφαλαίου στη διανόηση κι όχι μόνο στο θέμα των ρύπων Η Κλάιν
επομένως οφείλει να αnοδείξει ότι «αν συνεχίσουμε να επιτρέποuμε την ετήσια αύ
ξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγiι θα μεταβάλλει τα
πάντα στον κόσμο μας. Οι μεγάλες πόλεις πιθανότατα θα πλημμυρίσουν, οι ωκεανοί
θα καταπιούν πανάρχαιους πολιτισμοuς και υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα παιδιά
μας να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους προσπαθώντας να γλιτώσουν ή
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να α,νακάμψουv από ισχυρές καταιγίδές και ακραία φαινόμενα».
Και το καταφέρνει θαυμάσια, επικαλούμενη στοιχεία όχι μόνο
από διεθνούς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα; αλλά
και από ιδιωτικούς φορείς όπως η PricewaterhouseCoopers
που προειδοποιεί ότι οδεύουμε προς μια ούξηση της θερμο
κρασίας «κατά 4 ή ακόμη και 6 βαθμούς Κελσίου» (ανέφικτοι

.

επομένως οι στόχοι να μην αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από

2 βαθμού(;) για να καταλήξει ότι έχουμε μόνο μια δεκαετία στη
διάθεσή μας προκειμένου να σταματήσο:ψε την άνοδο της
θερμοκρασίας του πλανήτη.
Η Ναόμι Κλάιν απορρίπτει εξαρχής rn θεωρία του «μεγάλου
εξισωτή», που καταλήγει ότι από την άνοδο της θερμοκρασί
ας πλήπο'νται και απειλούνται

ερευνητή ο οποίος αναφέρει: «Χρειαζόμαστε αυστηρούς νόμους
που θα απαγορεύουν την εξόρυξη και την κάύση -άνθρακα.
Τελεία και παύλα». Κατ' επαvάληψη υποστηρίζει την ανάγκη

για απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και πλήρη μετάβαση σε

ΑΠΕ, ενώ αποδοκιμάζει και την εξόρυξη πετρελί:ιίου και φ�οι-'
κού αερίου από τις παvέμορφες θάλασοες της Ελλάδας, εξαιτί

�ζ
;��

τωv υψηλών κινδύγ:ων που. εγκυμονεί. Αντί να επικρίνει τ

αποικιοκρατικούς και ληστρικούς όρους των συμβάσεων που
υπογράφουν οι κυβερνήσεις με τις πετρελαϊκές πολυεθνικές,

οι οποίοι είναι βέβαιο πως θα αναπαράγουν την ενεργειακή
εξάρτηση, την περιβαλλοντική υiτοβάθμιση και τnν οικειοθελή

παραίτηση από κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, αποκηρύσσει την ίδια την εξόρυξη του

όλοι το ίδιο.

μαύρου χρυσού ...

Λάβρα είναι η Ναόμι Κλά

Ακόμη και στον κόσμο τον

ιν και όσον αφορά τον ιδρυτή

οποίο επικαλείται η Κλάιν, όπου

της βρετανικής Virgin, Μπράν

δεν θα υπάρχει για πφάδσιγμα

σον, ο οποίος εμφανίζεται ως

η σr;ιμερινή υπερκατανόλωση

σωτήρ ας τού κλίματος. Στο

ούτε η Cιλόγιστη χρήση του ΙΧ

πρόσωπό του «η ιδέα ότι μόνο

αυτοκινήτου, θα εξακολουθεί

καπιταλισμός μπορεί να σώσει

να υφίσταται ανάγκη για υγρά

τον κόσμο από μια κρίση που

καύσιμα. Για να κινούνται για

προκάλεσε ο ίδιος ο καπιταλι

παράδειγμα τα μέσα μdζικής με

σμός δεν είναι πλέον μια αφη

ταφοράς. Επιπλέον, η_πρόοδος

ρημένη θεωρία» ...

nου έχει σύντελεστεί ψ�ς μπα

Ενώ η κριτική της Ναόμι

ταρίες είναι τόσο μικρ� που δεν

Κλάιν ενανΙίον των κυβερνή

επιτρέπει να ελπίζού'ιlϊ � με

σεων, των «ευαίσθητων» επι

τάβαση σε ένα ενεργειακό τοπίο

χειρηματιών (Γκέιτς, Μπάφετ,

κυριαρχούμενο πλήρως από τις ·

Μπλούμπεργκ, κ.ά.) και των

ΑΠΕ. Η εξάρτηση επομένως α

διεθνών οργανισμών, που ό

πό τον άνθρακα και λιγνίτη και

λο και περισσότερο τα φόρουμ

το πετρέλαιο θα κρατήσει πολύ

που συγκαλούν μοιάζουν με «ε

περισσότερο απ' όσο εύχεται η

ξαιρετικά δαπανηρή σιJνεδρία

Κλάιν, χωρίς μλλιστα αυτό να

ομαδικής ψυχοθεραπείας», εί

είναι κατ' ανάγκηΥ: κακό. Γιατί

ναι καταιγιστική και πολύτιμη,

η συνέχιση των εξορύξεων για

η πρότασή της για το τι πρέπει

εξαγωγή λιγνίτη (μιλώντας για

να γίνει είναι σχηματική και

την Ελλάδα) επιτρέπει την ταυ-

απλουστευτική. Το ίδιο και η

τόχρονη αποκατάσταση των ο

ιστορική ερμηνεία που παραθέτει: «0 άνθρακας ήταν το μαύρο μελάνι με το οποίο γράφτηκε
η ιστορία του σύγχρονου καπιταλισμού» συμπεραίνει χαρα

κτηpιστικά; αφού έχει γράψει ότι «η ατμομηχανή επιτάχυνε
τη βιομηχανική επανάσταση, ενώ τα ατμόπλοια κατέστησαν
δυνατή την αποικιοκρατική λεηλασία της υποσαχάριας Αφρι
κής και της Ινδίας». Παραλείπει ωστόσο ότι στον άνθρακα και

τον ηλεκτρισμό στηρίχθηκε επίσης η μεγαλύτερη τεχνολογική

πρό�δος και η πιο θεαματική ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων που έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία.

ρυχείων και τη μετατροπή τους
σε δάσn, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις εκτάσεις της
ΔΕΗ έξω από την Πτολεμα'ί"δα,_χωρίς ωστόσο να υποΊ:ιμάται η
βλάβη που προκαλείται στο περιβάλλον και το μικρο-κλίμα της
περιοχής. Μια απότομη διακοπή, αντίθετα, των εξορυκτικών
δραάτnριοτήτων θα άφηνε τα ορυχεία σαν ανοικτές πληγές ή
θα απαιτούσε νέες δαπάνες για το κλείσιμο τους. Επιπλέον� ο
λιγνίτης μειώνει το κόστος της ηλεκτρικής εj'έργειας, δεδομένου

y

ότι τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και οι ανεμσ ��τριες παράγουν
πολύ πιο ακριβό ρεύμα. Επίσης, η Κλάιν δεν αναφέρει ότι μέχρι

στιγμής το χαράτσι που πληρώνουμε στους λογαριασμούς του

Το πρόβλημα είvαι οι. όροι, όχι το πετρέλαιο·
Στον ιδανικό κόσμο που περιγράφει η Ναόμι Κλάιν δεν χωρούν
- εξορύξεις ούτε ορυκτά καύσιμα! Επικαλείται για παράδειγμα
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ρεύματος για τις ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) έχει τη δική τού συμβολή
στηv ενεργειακή φτώχεια και τους απλήρωtους λογαριασμούς,
. που ανέρχοVται στα 2,4 δισεκ. ευρώ. ο
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Το Facebook
δ εν αγα π ά τους vάρκισσους
Ενώ τα Μ έσα κοινωνική ς δ ικτύω σης μπορο ύν να ικανοποιή σο υν τις ανάγκες
τ ων να ρκισσιστών για αυτοπρο β ολή , λειτο υ ργώντα ς ω ς ένα τεχνολογικό εργαλεί ο
μέσω το υ οπ ο ί ου μπ ορούν να ενισχύ σο υν την υ π οτι θ έμενη υ περοχή τ ο υ ς , ·
ταυτ όχρονα δ εν εκπλη ρώνο υν την επι θ υ μία το υ ς γι α κοινωνική επικύρω ση.

��

ΤΟΥ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ Ν Α ΡΔ Η *

Τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί ένας από τους κύριους χώρους
στους οποίους οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργούν τις κοινωνικές
ταυτότητες και φιλίες τους και επηρεάζουν τους συνομήλικούς τους. Περίπου τρία
τέταρτα των χρηστών του διαδικτύου ανάτον κόσμο δηλώνουν χρήστες των Μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και υπολογίζεται ότι τα Μέσα αυτά ελκύουν την προσοχή μας
για το ένα τέταρτο του χρόνου που ξοδεύουμε στο διαδίκτυο1 • Με τόσο μεγάλο μέρος
της ζωής μας να αφιερώνεται στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οπqίαλόγω σχεδι
ασμού μας καλούν ως χρήστες να συζητούμε για τον εαυτό μας και να προσελκύουμε
την προσοχή και τις αντιδράσεις των διασυνδέσεών μας με τη μορφή των «likes»
και των σχολίων, τα Μέσα αυτά συχνά περιγράφονται ως ιδανικά για ναρκισσιότές.
Ο ναρκισσισμός είναι μία πολυδιάστατη και σύνθετη εννοιολογική κατασκευή,

ενδεικτική τόσο υγιεινών (π.χ. αυτάρκεια, ηγεσία) όσο και ανθυγιεινών συμiτεριφο
ρών (π.χ. αισθήματα αυτονόητου δικαιώματος, μόνιμη αναζήτηση προσοχής)2 που
μπορούν να εξηγήσουν την συμπεριφορά μας και, σαν αποτέλεσμα, μερικούς από
τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης3.
Τα επίπεδα του ναρκισσισμού προσμετρούνται σε κλίμακα και όλοι μας έχουμε [εν
σωματώνουμε] ναρκισσιστικά στοιχεία στην προσωπικότητά μας. Άτόμα με υψηλά
επίπεδα ναρκισσισμού, όμως, χαρακτηρίζονται από μεγαλεπήβολη ιδέα για τον εαυτό
τους, υπερβολική ενασχόληση μαζί του και μονομερή χρήση των προσωπικών τους
σχέσεων. Μποpούμε να αναγνωρίσουμε τους ναρκισσιστές από την εμμονή με τα
επιτεύγματά τους, την αδυναμία τους να παραδεχθούν προσωπικά ελαττώματα και
το μεγάλο χρονικό διάστημα που ξοδεύουν μιλώντάς για τον εαυτό τους. Ταυτό
χρονα, μπορούν να είναι εξαιρετικά γοητευτικοί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια
μιας γνωριμίας, και yι' αυτό κάποτε δεν τους συντάυτίζουμε με τον ναρκισσισμό.
Συχνά γοητεύουν τους γύρω τους με ανέκδοτα για τον εαυτό τους και την προσιτή
συμπεριφορά τους. Δυστυχώς, οι κοινωνικές σχέσεις με τους ναρκισσιστές τείνουν
να είναι μονομερείς, δεδομένου ότι εκείνοι δεν ενδιαφέρονται για τους άλλους αν
θρώπους και τους βλέπουν απλώς ως μέσα παροχής προσοχής και επιβεβαίωσης.
Στην πραγματικότητα, αυτό προκύπτει λόγω ανασφάλειας και αμφιβολίας για τον
εαυτό/αμφισβήτησης του εαυτού και οι ναρκισσιστές απεγνωσμένα ποθούν θετικά
* Ο Γιώ ργος Ν αρδής είναι
ανώτερος ερευνnτnς στο
Ινστιτούτο Κοινωνικnς Τρευνας .
του Π ανεπιστnμ ίου του Μ ίσιγκαν
( Η Π Α) .

κοινωνικά σήματα προκειμένου να υπερνικήσουν αυτά τα αισθήμάτa.
Η σχέση μεταξύ του ναρκισσισμού και της σvμπεριφοράς στα Μέσα κοινωνικής

δικτύωσης έχει προσελκύσέι ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και οι συναφείς με
λέτες συχνά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί χώροι
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μπορεί να είναι τα παράγωγα και/ή να
συμβάλουν σε μια αυξανόμενη κουλ
�ούρα εγωκεντρισμού4. Για τnν ακρίβεια,
·

μέλέτες των επιπέδων του ναρκισσισμο ύ

κισσιbτές με τις αλληλεπιδράσεις τους

σεω\r. Επομένως, τα άτομα αυτά μπορεί

στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμώς,

να είνciι ιδιαίτερα ικανά να απομακρύ

πρέπει να λαμβάνουν τnν προσοχή που

νουν τους γύρω τους. Στο

επιθυμούν, όπως κC:ιι στην επικοινωνία

τότε, αναμέναμε πως θα προκαλούσαν

Facebook

- και τη(; ενσυναίσθησης κατά τn διάρ

πρόσωπο με πρόσωrίο. Σε πρόσφατη με

κεια tων τριών τελευταίων δεκαετιών

συμπεριφορές συ\ ειδητ:fίς απσστασιο

λέτη μας, εξετάσαμε αυτό το φαινόμενο σε

ποίnσης από τους «φίλους» και όντως

Facebook10. Λάβάμε. δείγμα

αυτό παρατηρήσαμε. Οι «φίλοι» πιθα\rόν

έχουν αποκαλύψει μείωση tης εvσυναί- -

σχέση με το

σθησης5 (δnλ. συνειδητή ωύτιση με τn

από χρή_στες του Faceb-ook, οι οποίοι στη

συναισθηματική κατάσταση άλλου προ

να αναγνωρίζουν αυτά τα ό.τομα ως ναρ

συνέχεια συμπλήρωσαν ερωτηματολό1ηο

�ώπου) συνοδευόμενη από αύξηση του

κισσιστές και ενσυνείδητα να κρατούν

το οποίο περιελάμβανε ψυχολογική κλί

ναρκισσισμού6, Παρότι οι τάσεις αυτές

απόσταση, αγνοώντας τα. Καταλήξαμε

μακα, μέσω του οποίου αξιολογήθηκε ο

στο συμπέρασμα ότι, ενώ τα ιΙέσα κοι

υπήρχαν και πριν την ευρεία διάδοση

βαθμός ναρκισσισμού του κάθε χρήστη.

των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο

νωνυdις δικτύωσης μπορούν να ικανο

Επίσης, ζητήσαμε άδεια για πρόσβαση

ποιήσουν τις ανάγκες των ναρκισσιστών

ρυθμός μείωσης της ενσυναίσθησης

στα προφίλ τους στο

Facebook για το

έχει επιταχυνθεί από το 2000 και μετά,

για αυτοπροβολή, λειτουργώνως ως ένα

χρονικό διάστημα της μελέτης.Έπειτα,

τεχ:vολσγικό εργαλείο μέάω του οποίου

ώθώντας τους κοινωνικούς επιστήμονες

από τά προφίλ των συμμετεχόντωνπου

μπορούν να ενισχύσουν την υποτιθέμενη

να υποθέσουν ότι η άνοδος τwν Μέσων

συναίνεσαν σ' αυτό μqς το αίτημα, συγκε

υπεροχή τους, ταυτόχρονα δεν εκπληρώ

κοιvωνικiις δικτύωσης μπορεί να επέτρε

ντρώσαμε τον αριθμό των «likes» και των

νουν mν επιθυμία τους για κοινωνική

ψε στα ναρκισσιστικά άτομα να αναζητή

σχολίων που έλαβαν οι αναρτήσεις τους

σουν προσοχή και σημασία περισσότερο

από τους «φίλους» τους στο

από ό,1ι θα ήταν διαφορετιΚά. δυνατόν,

Facebook.

επικύρωση. Παρόλο που το

Facebook

μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος όπου

Τα αποτελέσματα ήταν αήοκαλυπτικά.

αυτά τα άτομα μπορούν να ά.ναζητiισουν

Διαπιστώσαμε ότι οι πιο ναρκισσιστικοί

επιβεβαίωση και είναι σε θέση '\τα προ

του Facebook έχουν υψηλότερα επίπεδα

χρήστες λαμβάνουν λιγότερη σημασία

ωθήσουν τον εαυτό τους, φαίνεται πως

ναρκισσισμού από τους μn-χρήστεςϊ, ξο

και αντιδράσεις μέσω «likes» και σχολίων

στην :iτραγματικότnτα δεν μπορούν να

δεύουν περισσότερο χρόνο στο Facebωk,

στις αναρτήσεις τους στο

Facebook. Συ

αξιοποιήσουν αυτή την αυτοπροβολή,

επιδίδονται σε συχνή αυτοπροβολή και

γκεκριμέν(l, η τάση αυτfι αφορά κυρίως

μιας και δεν λαμβάvουν τnν προσοχή

Μελέ-ί:ες όντως δείχνουν ότι οι χρήστες

χρησιμοποιούν τnν πλατφόρμα, με σκοπό

άτομα με υψηλά στοιχεία ναρκισσιστudις

που ποθούν. Αντιθέτως, φαίνεται ότι οι

να προσελκύσουν τον θαυμασμό και τις

εκμετάλλευσης και αυτονόητου δικαιώ

ναρκισσιστές απομακρύνουν το κοινό
τους στα Μέσα κοινωνικiιςδικτύωόnς.

αντιδράσεις άλλων χρηστών8. Πράγματι,

ματος. Στην πραγματικότητα, αυτά τα δύο

η έρευνα τnς ομάδας μας ανακάλυψε ότι

στοιχεία είναι άπό τις πιο επιβλαβείς και

Τα αποτελέσματα ουτά έχουν σημα

άτομα με ιδιαίτερα έντονα ναρκισσιστικά

ανυπόφορες πλευρές τόυ ναρκισσισμού.

ντικές επιπτώσεις, αφού διαψεύδουν τnν

στοιχεία του αυτονόητου δικαιώματος

Η κοιvωνικiι ψυχολογία υποδεικνύει ότι

ιδέα ότι το

(δnλ. που πιστεύουν ότι τους αξίζει το κα

οι εκφάνσεις της εκμετάλλευσης και του

σβήτητα επιθυμητό χώρο για ναρκισσι

Facebook αποτελεί αναμφι

λύτερο) σχετίζονται με αυξημένο αριθμό

αυτονόηi:ου δικαιώμcηος είναι από τις

στές: Υποδεικνύουν ότι με την πάροδο

αναρτήσεων στο Facebook9, γεγονός που

πιο κλασικές πτυχές ναρκισσιστικiις δια

του χρόνου, η γοητεία των ναρκισσιστών

Facebook χρησιμο

ταραχής� Μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα

μάλλον φθείρεται και οί ανε:πιθύμητες

ποιείται ως Μέσο διά του οποίου άτομα

που εκδηλώνουν εκμεταλλευτικό ναρ

πτυχές του χαρακτήρα τους γίνονται εμ

Που αισθάνονται πως «αξίζουν τα πάντα»

κισσισμό επιδιώκουν να επωφεληθούν

φανείς στις διασυνδέσεις τους σtα Μέσα

προσπαθούν να ελκύσουν προσοχή και

από τους γύρω τόυς για την επίτευξη

κοινωνικής δικτύωσης, με τους «φίλους»

προσωπιΚών τους στόχων αvτί για την

τους στο Facebook να επιλέγουν να κρα

προώθηση αμοιβαίων κοινωνικών σχέ-

τήσουν απόσταση από αυτούς.

υποδηλώνει ότι το

θετικές αντιδράσεις.
Για να είναι ευχαριστημένοι οι ναρ-

1 Pousteί; J. (2016). Smartphone Ownership and lnternet Usage Continues

to C/im b in Emerging Economies. Pew Research Center. [Online http://www.
pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-o wnership-and-internet-usage
continues-to-climb-in-emerging-economies
2 Twenge, J. Μ. & Campbell, W Κ. (2009). The Narcissism Epidemic: Living
in the Age of Entitlement. New York: Free Press.
3 Buffardi, L. Ε. & Campbell, W Κ. (2008). Narcissism and social networking
web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314.
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J. (2008). Egos inflating over time: a cross-tempora/ meta-analγsis of the
Narcissistic Person9/ity !nventorγ. Journal of Personality, 76, 875-902. _
7 Rγan, Τ. & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into
the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, lonefiness, and
Facebook usage. Computers in Human Behavior; 27, 7658-1664.
8 Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem
on Facebook. Cyberpsycho!ogy, B ehavior; and Sociaf Networking, 13, 357364.
9 Panek, Ε. Τ., Nardis, Υ. & Konrath, S. (2013). Mirror or Megaphone?: How
relationships between narcissism and social networking site use differ σn
Facebook and Twitter. Computers in Human Behavior; 29, 2004-2012.
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Η βίαιη απομάκρυνση επιβάτη από ένα από τα αεροσκάφn τnς United κοινοποιr'ί θnκε από συνεπιβ άτες
με βίντεο 34 δευτερολέπτων στο Twitter, δίνοντας ά μεσα διεθνείς δ ιαστάσεις στο θέμα.
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Στρ ατηγι κή Επικοινων ί α
και Δι αχείριση Κρίσεων:
Η Περίπτωση της United Airlines
Μία απλή αν άρτηση μπ ορεί να λειτουργήσει ως απειλή για μία ετα ι ρία,
ενώ η σωστή διαχείριση των Μέσω ν μπορεί va προλάβει αρνητικές
καταστάσεις ή και κρίσεις.

Τ Ω Ν Ν Ε Ο ΦΥ Τ Ο Υ Α Σ Π Ρ Ι Α Δ Η Κ Α Ι Σ ΤΑ Θ Η Μ Π Α Ρ Μ Π Α Γ Ι Α Ν Ν Η *

Ε1όαyωyή

.

.

Το καλοκαίρι του 2009, ο ΤόνU Βάγκνερ, ένας νέος διευθυντής κοινωνικών δικτύων,
διαπίστωσε ότι στην πτήση του για το Σαν Φρανσίσκο με την εταιρία J etBlue δεν
θα καθόταν μάζί με τη γυναίκα και το παιδί του. 'Οταν η εξυπηρέτηση πελατών της
Εταιρίας δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει; ο Βάγκνερ ανάρτησε μία παράκληση στον
λογαριασμό της Εταιρίας dτο Twitter.1 · Δεκαεννέα λεπτά αργότερα, η εταιρία του
απάνiησε, δίνοντας του καλύτερες θέσεις και προτεραιότητα στην επιβίβαση. Ο
. εκπρόσωπος τύ�ου της J etBlue ανέφερε αργότερα ότι τέτοιου είδους συμβάντα
αποτελούν τις «μεγαλύτερες ευκαιρίες γιci την εταιρία», καθώς χάρη σε αυτά μπορεί
κaι δείχνει tτόσο φιλική είναι Προς τον καταναλωτή. Οι τότε 770.000 ακόλουθοι
της J etBlue στο Twitter υiτήρξαν μάρτυρες της προσπάθειας της εταιρίας να ευ
χαριστήσει έναν πελάτη (Fearn - Banks, 20 1 1 ) ,
Μέσα από την ιστορία αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα η δύναμη των Μέσών
Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς μία απλή ανάρτηση μπορεί να λειτουργήσέι ως
απειλή για μία εταιρία, ενώ η σωστή διαχείριση των Μέσων μπορεί να προλάβει
άρνητικές καταστάσεις ή και κρίσεις. Στην προκείμενη περίπτωση τα ανακλαστικά
της εταιρίας λειτούργησαν σωστά και αποτελεσματικά και δόθηκε μια λύση που
* Ο Ασπρ ι άδnς Ν εόφυτος είναι
Υποψnφιος Διδάκτορας Στρατnγικnς
Επικοινωνίας και Διαχείρισnς
Κρίσεων στο Τμnμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστnμίου Πειραιά και Γενικός
Σuντονιστnς του Εργαστnρίου
Στρατnγικnς Επικοινωνίας
και Μέσων Ενnμέρωσnς του
Πανεπιστnμίοv Πειραιά. Ο Στάθης
Μπαρμπαγιάννnς είναι ερευνnτnς
του Εργαστnρίου Στρατnγικnς
Επικοινωνίας και Μέσων
Ενnμέρωσnς του Π ανεπιστnμίου
Πειραιά.
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ωφέλησε όχι μόνο τον συγκεκριμένο πελάτη, αλλά και την ίδια την εταιρία, αφού
το γεγονός μεταδόθηκε άμεσα σε όλους τους ακολούθους της στο Twitter.
Μια αντίθετη περίπτωση είναι ένα πιο πρόσφατο συμβάν που αφοpούσε μια δι
αφορετική αμερικανική αεροπορική εταιρεία, την United Airlines. Στις 9 Απριλίου

20 1 7 κυΚλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε υπαλλήλους ασφαλείας του αεροδρομίου
να βγάζουν έξω «�ωτό» έναν επιβάτη λόγ� υπερκάλυψης των θέσεων και έπειτα
από την άρνησή του να εγκαταλείψει τη θέση -Cου. Λίγο μετά την ολο�ρωση της
επιβίβασης, η εταιρία ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να παραχωρήσουν τις θέσεις
·

τους για να επιβιβαστούν τέσσερις υπάλληλοι της εταιρίας, που έπρεπε να φθάσουν

1

New York Times http://www.nytimes.com/2009/0V05/travel/05prac.html?_r=O
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ρία διαχείρισης κρίσεων·με έμφαση στη διαχείριση της εικόνας
και της φήμης ενός οργανισμού και εξετάζεται iι περίπτωση
της United Airlines υπό το πρίσμα της διαχείρισης κρίσεών
'
εικόνας και της θεωρίας ανάταξης εικόνας, σύμφωνα με την
τυπολογία του Benoit ( 1 995).
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Οι επιθέσεις που ξεκίνησαν από τους χρnστες των Μ ΚΔ με στόχο
τnν εικόνα τnζ εταιρίας U nited Airlines συνέθεσαν ένα πρώτnς τάξεως
σκnνικό κρίσnς.

στο Λούισβιλ για να εργαστούν εκείνο το βράδυ.2 Όμως
κανένας από τους επιβάτες δεv δέχθηκε να παραχωρήσει τη
θέση του, ούτε καν για να λάβει την αποζημίωση που έδινε η
εταιρία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τότε η εταιρία αποφάσισε
με κλήρο ποιοι θα φύγουν. Ο 69χρονος γιατρός D. Dao, ο
οποίος κληρώθηκε, αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση του
υποστηρίζοντας ότι είχε δουλειά την επόμενη μέρα και έπρεπε
να είναι με τους ασθενείς του.
Έτσι, οι άντρες ασφαλείας του αεροδρομίου που κλήθηκαν
του έκαναν ηλεκτροσόκ και τον έσυραν έξω ημιλιπόθυμο,
μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών του. Η δημοσιοποίηση
του βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προκάλεσε αμέ
σως αντιδράσεις, ενώ το γεγονός έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις,
αφού προβλήθηκε από όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορεία
ειδήσεων. Οι επιθέσεις από τους χρήστες των ΜΚΔ εντάθηκαν
τις επόμενες μέρες με εικόνες κi:ιι σχόλια που απέβλεπαν στην
αποδόμηση της εικόνας της εταιρίας.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση των στρα
τηγικών αντιμετώπισης της κρίσης εκ μέρους της αεροπορικής
εταιρίας και των στρατηγικών ανάταξης της εικόνας τις οποίες
χρησιμοποίησε. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται η θεω-

Οι κρίσεις αποτελούν έκτακτες καταστάσεις οι οποίες ωστόσο,
λόγω της διαφορετικής φύσης τους και των διαφορετικών
�υνθηκών από τις οποίες προκαλούντάι, δεν μπορούν να
περιληφθούv σε έναν ενιαίο όριόμό που θα καλόπτει όλες τις
περιπτώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει κάποιος γένiκά
αποδεκτός ορισμός (Coombs & Holladay ; 20 1 0), έχουνόμως
καταγραφεί αρκετές προσπάθειες ορισμού του φαινομένου.
Σύμφωνα με τον Coombs (2007) κρίση είνaι η αντίληψη ενός
απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο απειλεί σημαvτικές προσ
δοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και μπορεί
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις ενός οργανισμού,
προκαλώντας αρνητικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό, κρίση είναι μια κατάσταση
στην οποία παρατηρούνται γρήγορα εκτυλισσόμενα γεγονότα
που ταυτόχρονα εμπεριέχουν και δημιουργούν το στοιχείο
της έκπληξης (Richardson, 1 994). Η κρίση έχει επίσης οριστεί
ως μια φάση διciταραχών στη φαινομενικά κανονική εξέλιξη
ενός συστήματος (Boin, Hart , Stern , &Sundelius , 2005).
Ακόlιη, κρίση θεωρείται ένα συγκεκριμένο, απροσδόκητο
και έκτακτο γεγονός ή μια σειρά γεγονότων που δημιουργούv
υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και απειλής ή εκλαμβανόμενης
απειλής στις προτεραιότητες και τους στόχους ενός οργανι
σμού (Seeger, Sellnow & Ulmer 1 9 98). Τέλος, σύμφωνα με
τους Heath & Millar (2004), κρίση είναι ένα έκτάκτο αλλά
προβλέψιμο γεγονός, το οποίο έχει ουσιαστικές ή ενδεχόμενες
επιπτώσεις στα άυμφέροvτα των ενδιαφερομένων μερών,
καθώς και στη φήμη του οργανισμού που υφίσταται την κρίση.
Όπως φαίνεται από τους ορισμούς αυτούς, υπάρχουν κοινά
σημεία που χαρακτηρίζουν μία κρίση. Συνεπώς, θα μπορούσε
να υποστηριχθεί ότι μία κρίση αποτελεί ένα έκτακτο, μη αναμε
νόμενο γεγονός, το οποίο έχει ταχεία εξέλιξη, επΊtρέπει μικρό
χρόνο αντίδρασης και διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ενός
οργανισμού. Επίάης, η κρίση ενέχει το στοιχείο της απειλής
ή της εκλαμβανόμενης απειλής. Συνεπώς, η κρίση έχει δύο
διαστάσεις: την πραγματική και την αντιληπτική (Heath &
Millar, 2004). Κάποιες κρίσεις n απειλές γίνονται αντιληπτές
ως τέτοιες ή μεγαλύτερες από ό,τι πρdγματικά είναι
Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται διαχωρι
σμός ανάμεσα σε μία κρίση και σε ένα συμβάν (Coombs &
Holladay, 20 1 0) . 'Ενα συμβάν δεν αποτελεί απαραίτητα μια
κρίση. Η γενική φύση των ορισμών της κρίσης αφορά κυρίως
τα διαφορετικά επίπεδα τα οποία μπορεί να απειλούνται. Για
παράδειγμα, μία κρίση μπορεί να απειλεί την εικόνα ενός
οργανισμού (κρίση εικόνας) ή τα οικονομικά ενός κράτους (οι
κονομική κρίση) ή τις σχέσεις μεταξύ των κρατών (διακρατική

2 Το Έθνος, http://www.ethnos.gr/diethni/arthro/zimia_1_6_dis_dolaria_gia_tin_united_airlines_meta_ti_biaii_apomakrγnsi_epibati_apo_tin_ptisi_tis_
νίd-65110821/
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Μία κρίση αποτελεί ένα έκτακτο, μη αναμενόμενο .
γεγονός, το οποίο έχει ταχεία εξέλιξη, επ.ι τρέπει
μικρό χρόνο αντίδρασης και διαταράσσει την
ομαλή λειτουργία ενός οργανισμ ού .

κρίση). Κατά συνέπεια, η γενutότητα των ορισμών εξύπηρετεί

λάθος τρόπο ένα ζήτημα ή δεν το ανακάλυψαν εγκαίρως, με

την αναγνώριση και τον εντοπισμό της κρίσιμης κατάστασης,

αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε κρίση. Μια κρίάη σχεδόν ποτέ

κάι όχι τον τομέα και το επίπεδο στο οποίο αυτή συμβαίνει.

δεν προκύπτει ξαφνικά. Συνήθως, προϋπάρχουν προβΜιμα

Το παρόν άρθρο εστιάζει κυρίως στη διαχείριση της εικόνας

τα, τα οποία η αδράνεια ή η αδιαφορία μπορεί να μεγεθύνει

και της φήμης των οργανίσμών σε κ.ατασi:άσεις κρίσης. Η

(Heath 1 998, Rosenau 1 969).

φήμη μιας εταιρίας είναι n αντίληψη που έχουν τα διάφορα
.
μέρη για αυτήν και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται ως
.
«καλή» ή «κακή» (Tucker&Malewar, 2005). Η αντίδραση

νος που ενέΧουν τα διάφορα ζnτήματα που ανακύπτσυν, ώστε

Συνεπώς, θα πρέπει να εντοπίζονται οι �ειλές και b κίνδυ
να αντιμετωπιστούν εκείνα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν
σε κρίσιμες καταστάσεις.'Οπως αναφέρει και ο Coombs (2007,

του οργανισμού κατά τη διάρκεια μιας κρίσης έχει επιπτώσεις
που αποτυπώνονται στη φήμη της

20 1 Ο),

(Pace et al. 20 1 0). Η φήμη

αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τη λειτόυργία της επι

η αποτελεοματική διαχείριση τού ρίσκου μπορεί να

προλάβει μία κρίση, ενώ οι διαχειριστές κρίσεων μπορούν να

χείρησης. Πέρα από ικανούς εργαζομένους, η καλή φήμη ένός

εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν το ρίσκο που μπορεί να

(Tucker & Malewar,

οδηγήσει σε μία κρίση. Η καλή και αποτελεσματική διαχείρι

2005). Η φήμη σχετίζεται με την αξιοπιστία του οργανισμού
(Bracato, Peterson, & Crittenden , 20 1 2) καί είναι κάτι σαν

ση κρίσεων, άλλωστε, ξtκινάει από τη στιγμή που αρχίζει να

νόμισμα στις σχέσεις τοv όργανισμού με άλλα μέρη (πελάτες,

Η διαχείριση κρίσεων περιέχει τρία βασικά στάδια: το στάδιο

οργανισμού προσελκύει και επενδυτές

υπάρχει ένας οργαvισμός

(Heath 1 998) .

πριν την κρίση, το στάδιο κατά τη διάρκεια της κρίσης και το

επενδύτές, εργαζόμενους κ.λrΪ.).

στάδιο μετά την κρίση (Coombs 2007, 20 1 0,

Γι' αυτόν τον λόγο, κατά τη διαχείριση μιaς κρίσης, η διαχεί

Heath 1 998). ΚG.ι

τα τρία αυτά στάδια είναι εξίσου σημαντικά για την αντιμετώ

ριση της φήμης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.
Μία κρίση μπορεί να προκαλέσει ζημία στiιν εικόνα και τη

πιση μιας κατάστασης. Το πρώτο αφόρά τη πρ ό ετοιμασία και

(Coombs 2007, Decker 20 1 2), αλλά

τον εVτοπισμό των απειλών, καθώς και τη δημιουργία σχεδίων

φήμη ενός οργανισμού

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Το δεύτερο στάδιο αφορά

μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Μία επίθεση στην εικόνα
και τη φήμη ενός οργανισμού μπορεί να αποτελέσει μία γενικευμένη κρίση στον οργανισμό.

·

τη διαχείριση της κρίσης που έχει ξεσπάσει και δίνει έμφαση
στον περιορισμό των ζημιών

(Dezenhall, 20 1 1 )

.

Τέλος, το

τρίτο στάδιο αφορά την αξιολόγηση και την ανάκαμψη (Heath,

Διαχέίρ1 ση κρίσεωv κά1 σοvαφείς στρατηγικές

1 998), τα συμπεράσματα που αvtλοι)νται και τις καταγραφές

Η διαχείριση μιας κρίσης ξεκινά από τη διαδικασία ε�οr:τισμού

που γίνονται για την αποτελεσματικόΊ:ερη διαχείριση κρίσεων

και αντιμετώπισης ενός ζητήματος ή μιας κατάστασnς. 'Ενα

στο μέλλον.

ζή'ι:ημα αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί

Κατά την εξέλιξη μιας κρίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα

και τελεί σε αναμονή μιας απόφασης, και η διαχείριση ζητη

αντλήσουν τις πληροφορίες τους από τα Μέσα Μαζικής Ενη

μάτων

(issue management) συνίσταται στην προdπάθεια που

μέρωσης (ΜΜΕ) που θα προσπαθήσουν να δώσουν τον 'ι:όνο

(Coombs,

καταβάλλεται να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά: με τον καλύτερο

της συζήτησης και τα Μέdα Κοινωνικής Δικτύωσης

δυνατό τρόπο. Στόχος, κατά τη διαχtίριση ζητημάτων, είναι

2007).

να απομειωθεί η αρνητική επίδραση ή να παραχθεί ένα θετικό

ψή της να: κυριαρχήσει dτην ερμηνεία των γεγονότων, τότε

(Coombs&Holladay , 20 1 0).
Έ:ι:σι, στη περίπτωση της J etBlue τ ο ζήτημα ( η παράκληση
αλλαγής θέσεων που αναρτήθηκε στο Twitter) το εκμεταλ

υπάρχει ο κίνδυνος η ερμηνεία των ΜΜΕ να επιβαρύνει την
επιστρατεύσει ένα συγκεκριμένο ερμηνευτικό πλαίσιο με στόχο

λεύθηκε η εταιρία προς ενίσχυση της εικόνας της. Αντίθετα,

να αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση, διαφορετικά τα Μέσα

υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εταιρίες είτε διαχειρίστηκαν με

Ενημέρωσης με τη συνεχή επαν6λrιψn μπορεί να περιγράψουν

αποτέλεσμα

www.dimosiografia.com

Εάν η επιχείρη�η δεν απαντήσει άμεσα, ώστε η άπο

εικόνα του οργανισμού κατά πολύ; Ο οργανισμός μπορεί να
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σχέση διπλής αιτιότητας με την κοινή γνώμη. Ως εκ τούτου, οι

το γεγονός χρησιμοποιώντας δικά τους ερμηνευτικά πλαίσια.

επιδράσεις που έχουν οι εκροές μιας επιχείρησης στην κοινή

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό θα εκτεθεί στη πλαισίωση της
μιας ή της άλλης πλευράς· (Αη,

Park & Berger 20 1 0).

γνώμη απο1ελούν τις νέες εισροές-παραγωγικά αίτια που θα
.

•

•

1

Ο εν λόγω επικοινωνιακός ανταγωνισμός κατά τ η διαχεί

Μεθοδολογία

ριση της κρίσης είναι πολύ σημαντικός για τη διαφύλαξη της
καλής εικόνας και φήμης του οργανισμού. Τα Μέσα Ενη

Οι στρατηγικές επιλογές της εταιρίας γίνονται με βάση τη·

(Facebook,

διαδικασία λήψης αποφάσεων που λειτουργεί υπό το πρίσμα

μέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

τrις λογικής της εκστρaτείας. Κάθε μήνυμα είναι στρατηγικά

Twitter, blogs) δεν σημαίνει απαρciίτητα ότι θα πλαισιώσούν
το γεγονός με θετικό τρόπο. Είναι πολύ πιο πιθανό πως τα
Μέσα αυτά θα είναι οι κύριοι διαμορφωτές της επίθεσης κατά

·

σχεδιασμένο ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος αντικεJ:�
μενικός σκοπός. Κάτά τη διαχείριση μιας κρίσής εικόναςκgι

του οργανισιiού, μέσα κυρίως από την απόδοση υπαιτιότητας.

φήμης, οι σφατηγικές επιλογές αφορούν την aνάταξη της

Μία κρίση μπορεί να προκύψει από επιθέσεις που δέχεται ένας

εικόνας ή την έκφραση μεταμέλειας και αποδοχής της ευθύνης

& Σαμαράς, 20 1 7) . Τα ερευνητικά

οργανισμός εξαιτίας κάποιου γεγονότός

(Σκεύη

ή μιας πράξης του κάι αriό τις αποδόσεις

ερωτiιμα1:α που τίθεVται για τη παρούσα
έρευνα είναι:

ευθυνών .και υπαιτιότητας;οί οποίες αρ-

ΕΕ 1) Ποιες είναι �ι στρατηγικές επιλογές

θρώνονται (Coombs

2007, 20 1 0, Bracato
et.al. 20 1 2, Benoit 1 997).

που κάvει ο Διευθύνων Σύμβουλος της

Κάθε μήvομα

Για την αντιμετώπιση των επιθέσεων

,

,

εταιρίας για τη διαχείριση του γεγονότος;

που λαμβάνουν χώρα κατά το στάδιο της

ειvαι στρατnyικα

ΕΕ2)

διαχείρισης της κρίσης, οι ρητορικές προ

σχεδιασμένο

και οι επιθέσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δι

σεγγίσεις όπως οι στρατηγικές ανάτάξης
tική

,

σuyκεκριμεvος

(An, Park,

,

αvτικειμεvικος

& Berger, 20 1 0) .
Σύμφωνα με τον Benoit

ΕΕ3) Πώς χαράσσεται η στρατηγική δια

επιτεuχθεί έvας

να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση
των στρατηγικών μηνυμάτων

κτύωσης;

yια vα

(Benoit, 1 995) και. η πραyμα
απολογία (Hearit , 2006) μπορούν

της εικόνας

,

( 1 997), η επίθε

χείρισης της κρίσης εκ μέρους της εταιρίας;

ΕΕ4) Ποιες είναι οι στρατηγικές ανά"iαξης
της εικόνας που χρησιμοποιεί η εταιρία;

ΕΕ5)

Ποια είvαι η αποτελεσματικότητα

των στρατηγικών επιλογών της εταιρίας; ·

σκοπος

ση περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: α)

Πώς διαμορφώνονται η κατηγορία

Μέσα από τα πέντε αυτά ερευνητικά ερω

ι#Ρεύνηση

ο κατηγορούμενος θεωρείται υπεύθυνος

τήματα η έρευνα αποσκοπεί στη δ

για μία πράξη και β) η πράξη αυτή θεω-

τόσο των στρατηγικών που επιλέχθηκαν

ρείται προσβλητική. Η συγκρότηση του μηνύματος παίζει

για τη διαχείριση της κατάστασης όσο και της αποτελεσμα

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση μιας στρατηγικής

τικότητας των συγκεκριμένων στρατηγικών. Η μεθοδολογία

διαχείρισης κρίσεων

(Heath, 1 994). Τα

μηνύματα κατά τη

διαδικασία διαχείρισης κρίσεων λειτουργούν με βάση τη λο
γική της εκστρατείας

( campaign mode),3 η οποία μεταφέρεται

από το πεδίο της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας και των
διακομματικών ανταγωνισμών στο πεδίο της διαχείρισης

που ακολουθείτάι είναι ( α) η ρητορική ανάλυση περιεχο
μένου

(rhetorical analysis) και

(β) η ποιοτική ανάλυση για .

τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών
επιλογών της εταιρίας.

κρίσεων. Κοινό χαρακτηριστικό είναι η διαδικασία λήψης

Στρατηγικές διαχείρισης της United Airlines

αποφάσεων η οποία λαμβάνεται κατά τη διαχείριση κρίσεων

Το συμβάν της βίαιης απομάκρυν9ης του Δρ.

με στόχο την εστίαση στη νίκη, δηλαδή στην αποτελεσματική

Αρχές Ασφαλείας έλαβε χώρα στις

διαχείριση καί την ιΚανοποίηση των κοινών-στόχων.

τα αεροσκάφη της

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη λογική της εκστρατείας ως

9

D. Dao από τις

Απριλίου σε ένα από

United. Σχεδόν αμέσως κοινοποιήθηκε
34 δευτερολέπτων με το συμβάν

από συνεπιβάτες βίντεο

αναλυτικό εργαλείο στο πλαίσιο της εταιρικής διαχείρισης

στο Twitter, δίνοντας άμεσα διεθνείς διαστάσεις στο θέμα.

κρίσεων, η διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικών διαχείρι
σης από τη

U nited γίνεται αντιληπτή ως ένα «μαύρο κ:ουτί»

(black box)

διπλής εισόδου, τις λειτουργίες του οποίου δεν

Στις 1 Ο Απριλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της United,
Oscar Munoz, εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν. Σχεδόν
ταυτόχρονα, διέρρευσε στα ΜΜΕ e-mail του με το οποίο

μπορούμε να γνωρίζουμε. Από τη μια πλευρά, η εταιρία δέ

συγχαίρει τους εργαζομένους για την αντίδρασή τους, με

χεται τις εισροές

(inputs) - τις

αντικειμενικές συνθήκες - οι

οποίες γίνονται αντικείμενο ελέγχου και επεξεργασίας, και
μετατρέπονται σε εκροές από την εταιρία

(outputs), δηλαδή σε

στρατηγικές μηνύματος. Οι εκροές αυτές λειτουργούν σε μια

αποτέλεσμα να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι αντιδράσεις
της κοινής γνώμης. Στις

1 2 Απριλίου,

η εταιρία εκδίδει νέα

ανακοίνωση, αναλαμβάνοντας πλήρως� �;ην ευθύνη για το

�λ�ύθησε μια - τρί-

περιστατικό και ζητώντας συγνώμη. Ακ

3 Η λογικrί τnς εκστρατείας ορίζεται ως: «ο τρόπος λειτουργίας που συνδυάζει τnν εστίασn στn νίκn στις εκλογές με τn συνεχrί χρrίοn στρατnγικού στοχα
σμού. Ιδανικά, ο στρατnγικός στοχασμός στn λογικιi τnς εκστρατείας βασίζεται σε μια βαθιά κατανόnσn του πολιτικού στίβου που επιτρέπει στον επαγγελμα·
τία τnς επικοινωνίας να κάνει τις σωστές επιλογές» (Bυrton και Shea 2003, Ροwe/Ι ιωι Cowart 2003)
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Η

τrι,

ϊn δnμόσια κατακραυγn, δεν φά v nκε να αντιλαμβάνεται πως έχει να
αντιμετωπίσει μία σόβαρn κρίσn εικόνας και μία κρίσn εμπιστασύνnς των πελατών τnς.

U n ited Airlines, παρά

κατά όειρά - επίσημη τοποθέτηση τής εταιρίας σχετικά

το συμβάν αυτό καθαυτό («Ζητάω συγνώμη για το γεγονός

με ης κινήσεις που θα έκανε για να βελτιώσει τις υπηρεσίες

ότι ήμασταν αναγκασμένοι να μεταφέρουμε αυτούς τους ε

της, η οποία συνοδεύθηκε από ένα βίντεο απολογίας, στις

πιβάτες»). Αδυνα�εί, δηλαδή, να αναγνωρίσει την ουσία της

27 Απριλίου.4

κατηγορίας καί να τη διαχειριστεί αποτελεσματιΚά.

Οι διαστάσεις που πήρε το γεγονός, η βίαιη συμπεριφορά

Η

United δεν αποδέχεται την ευθύνη για το συμβάν, το

κατά του επιβάτη και οι επιθέσεις που ξεκίνησαν από τους

οποίο δεν δείχνει καν να αναγνωρίζει: <<με μια αίόθηση του

χρήστες των ΜΚΔ με στόχο την εικόνα της εταιρίας συνέ

κατεπείγοντος θα δουλέψουμε με τις αρμόδιες αρχές ώστε να

ΜΚΔ έδιναν τον τόνο της κατηγορίας και της ερμηνείας των

κνύει την έλλειψη διάθεσης για συμφιλίωση με το θύμα, αλλά

γεγονότων. Η εταιρία δαιμονοποιήθηκε και παρουσιαζόταν ω.ς

και την αδυναμία τrις εταιρίας να διαχειριστεί tη συγκεκριμένη

στυγνή κερδοσκόπος που δεν έδινε σημασία στrιν εξυπηρέτη

κατάσταση. Η συγκεκριμένη απάντrωη υποδηλώνει ότι η

θεσαν ένα πρώτης τάξεως σκηνικό κρίσης. Ta ΜΜΕ καιτα

διερευνηθεί ακριβώς το τι έγινε». Οχειρισμός αυτός αναδει

ση των πελατών της. Οι επιθέσεις εστίαζαν στο ήθος και την

διαχείριση της κρίσης βασίζεται σε γενικευμένα πρότυπα,

κουλτούρα της εταιρίας όσον αφορά τη σχέση με τούς πελάτες

χωρίς να γίνεται προσπάθεια εστίασης στις ιδιαιτερότητες

της. Επίσης, οι αντιδράσεις του κοινού είχαν ξεκινήσει ένα

της παρούσας κατάστασης. Μια τέtοια κίνηση κρίνεται α

παίγνιο απόδοσης αιτιότητας (blame game), αποδίδοντας την

ευθύνη για το γεγονός κατά κύριο λόγο στην ίδια τrιν εταιρία. · .
Η εταιρία, παρά τη δημόσια κατακραυγή, δεν φάνηκε να

ναποτελεσματική, καθότι δείχνει μη επαρκή αντίλήψn των
συνθηκών και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρία τη
δεδομέwι στιγμή.

αντιλαμβάνεται πως έχει να αντιμετωπίσει μία σοβαρή κρίση

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο με τη δι

εικόνας και μία κρίση εμπιστοσύνης των πελί:Ιτών της. Η πρώ

αρροή ενός e�mail6 του Διευθύνοντος Συμβούλου Munoz

τη αντίδρασή της έρχεται με καθυστέρηση μιας ημέρας, μέσα

προς τους εργαζομένους της United, που έχει σαν στόχο τη

από μια σύντομη ανακοίνωση,5 η οποία φέρει την υπογραφή

διαχείριο:n της κατάστασης στο εσωτερικό της εταιρίας: Στο

τού ίδιόυ του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας. Με αυ

e-mail προσπαθεί να δείξει ότι υποστηρίζει τους εργαζομέ

τόν τον τρόπο επιδιώκει να δώσει μία πιο θεσμική μορφή στις

νους και την αντίδρασή τους στο περιστατικό,- rε στόχο να

ενέργειες διαχείρισης, dλλά και να ενισχύσει την αξιοπιστία

ενισχύσει την πpοσωπική του εικόνα ως ηγέτη και διαχειρ1στή

των δηλώσεων. Ωστόσο, η εταιρία χαρακτηρίζει το γεγονός

της κατάστασης, προβάλλοντας ότι η κατάσταση είναι υπό

«μεταφορά επιβατών» και ζητά συγνώμη γι' αυτό και όχι για

έλεγχο. Η εταιρία αποδίδει την υπαιτιότητα για το συμβάν

4

s_meta_ti_biaii_apomakrγnsi_epibati_apo_tin_ptisi_tis_
Το Έθνος, http://www.ethnos.gr/diethni/arthro/zimia_1_6_dis_dolaria_gia_tin_united_airline
.
vid-6511oa211
5 Επίσnμn Ιστοσελίδα United Airlines, https://hub.united.com/response-united-express-3411-2353955749.html ·
6 Το Έθ\iος και Dai/γ Mail http://www.ethnos.gr/diethni/arthro/zimia_1_6_dis_dolaria_gίa_tin_united_airlines_meta_ti_biaii_apomakrγnsi_epibati_apo_tin_
ptisi_tis_ vid-65170821/
. http://www.dailγmail.eo.uk/news/artic!e-4400076/United-Airlines-CEO-pens-email-defending-staff.html

www.dimosiografia.com
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Η «συγγνώ μη » ω ς απ οτέλε σμα μτ ας έντονη ς ρ ητορική ς
επί θεση ς , εμμ έσω ς την καθι στ ά μ η απ ο δεκτή , α φ ού δ εν ·
είνα ι αληθ ινή, ούτε εθελού σ ι α, ο ύτε ειλ ικρινής

σtις Αρχές του αεροδρομίου του Σικάγο. Με αυτή τη κίνησή

Στις 1 1 Απριλίου, η United εκδίδει νέα ανακσίνeuση9 με την

χρησιμοποιεί τη Στρατηγική της Άpvnσης και τη Στρατηγική

οποία αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το συμβάν: «Θέλω

Μετάθεσης των Ευθυνών.

να γνωρίζετε ό�:;ι αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη . . .>>-. Η εταιρία

« . . Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ένας αfτό τους επιβά

ζητά «εκ βαθέων συγνώμη για ό,τι συνέβη ... κω στον επιβάτη

τες από τους οποίους ζητήσαμε ευγ�νικά να κατέβει από το

που σύρθηκε με τη βία έξω από το αεροσκάφος». Με αυτή

αεροπλάνο αρνήθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο

την ανακοίνωση η εταιρία προσπαθεί να ζητήσει πραγματική

.

να κληθούν οι υπάλληλοι εναέριας ασφάλειας του Σικάγο

συγνώμη για το συμβάν, αποδέχεται την αντίδραση του κοι

για να βοηθήσουν. Όλοι οι εργαζόμενοί μας ακολούθησαν

νού, 10 αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και υπόσχεται ότι θα

τις καθιερωμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση

περιστατικών».7

των θυμάτων, αλλά και της σχέσiις της με τους πελάτες.

Η εταιρία προσπαθεί να δικαιολογήσει τη στάση του προ

Επιπλέον, σε επόμενη επίσημη ανακοίνωση ( 1 3ης Απρί

σωπικού της, ενώ έμμεσα επιρρίπτει τις ευθύνες και στο ίδιο το

λίου 1 1 ) κινητοποιείται η Στρατηγική της επqνόρθωσης ως

θύμα, καθώς υποστηρίζει ότι αρνήθηκε να υπακούσει στις υπο

συνέχεια κι ως επιβεβαίωση της υπόσχεσης για διόρθωση

δείξεις, πράγμα που στην αεροπορική ορολογία μεταφράζεται . της κατάστασης. Η United εκφράζει για μια Οκόμα φορά το
σε ζήτημα ασφαλείας. Τονίζεται η καλή πρόθεση της εταιρίας

αίσθημα συμπόνιας προς το θύμα και dναφέρει πάλι ότι μέχρι

(ζητήσαμε ευγενικά) σε αντίθεση με την άρνηση του επιβάτη.

τις 30 Απριλίου θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διαρθρωτικές

Δεν υπήρξε καμία αναφορά στον λόγο για τον οποίο ο επιβάτης

κινήσεις για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της:

δεν επιθυμούσε να κατέβει ούτε στον τρόπο εξόδου του.

« ... η U nited δεν πρόκειται να ξαναζητήσει από τις Αρχές

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος της

που επιβάλλουν τον νόμο να μετακινήσουν επιβάτες από

United, C. Hobart, ο οποίος δήλωσε ότι «το αεροσκάφος

τις πτήσεις μας, εκτός να πρόκειται για ζήτημα ασφαλείας.

έπρεπε να απογειωθεί. Εμείς θέλαμε να μεταφέρουμε τους

Δεύτερον, ξεκινήσαμε μια λεπτομερή ανασκόπηση των πο

επιβάτες μας στους προορισμούς τους και, όταν ένας κύρι

λιτικών που διέπουν τις κινήσεις του πληρώμάtος, ώστε να

ος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, καλέσαμε τις

ενθαρρύνονται οι εθελοντές σε τέτοιου είδους καταστάσεις

Αστυνομικές Αρχές του Σικάγο ... Ακολουθήσαμε τις σωστές

και εξετάζουμε τοv τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τις

διαδικασίες ... ».8

Αρχές των αερολιμένων για την επιβολή του νόμου ... ». Στις 27

Με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση οξύνθηκε και οι χρήστες

Απριλίου,, μέσω βίντεο, 12 ο Munoz ανακοίνωσε την εφαρμογή

των ΜΚΔ ενέτειναν τις επιθέσεις τους προς την εταιρία. Οι

των στρατηγικών κινήσεων γιά τις οποίες είχε δεσμευθεί, σε

επιθέσεις στόχευαν στην εικόνα και το ήθος, λειτουργώντας

ένα μήνυμα/μια ανακοίνωση με απολογητικό χαρακτήρα.

ως αποδομητές του brand:

«United Airlines: Είμαστε εδώ για να πουλήσουμε θέσεις
και να δείρουμε ... και δεν έχοuμε άλλες θέσεις!»
«Καλώς ήρθατε στη U nited Airlines: Πόσο σκληροί είστε;»

7

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Χρειάστηκαν έξι ανακοινώσεις της United Airlines μέχρι να
τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο και να οδηγηθεί στην επίλυση.

The Dailγ Mail: h ttp://www.dailγmail.co. υk/news/artic/e-4400076/United-Airlines-CEO-pens-email-defending-staff.htmf

8 The fndependent, http.J/www.independent.co.υk/traνef/news-and-adνice/υnited-airlines-man-νideo-dragged-off-pfane-oνerbooked-f/ight-3411-twitter
νiraf-a 7676846.htmf
9 United Airfines Officiaf Website, https://hυb.υnited.com/υnited-express-3411-statement-oscar-mυnoz-2355968629.htmf
10 "Τα απαίσια γεγονότa που έγιvε κατά τπν πτnσπ έλαβαν ποικίλες σπαντnαεις: οργή, θυμός, σπογοnτευσπ. Συμμερίζομαι όλα αυτά τα συνσισθnματσ... »
11 United Officiaf Website, h ttps://hυb.υnited.com/υnited-press-conference-statement-3411-2359345153.htmf
12 United Official Website, https://hυb.υnited.com/υnited-actions-bein g-taken-2379920604.htmf?υtm_soυrce=t.co&υtm_mediυm=referraf
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Η καθύστερημένη αποτελεσματική διαχείριση κλιμάκωσε τις

·

επιθέσεις προς την εtαιρία εντείνοντας το πρόβλημα με την
εικόνα της και δίνοντας ευκαιρία στα Μέσα να δώσου� τον
.
τόνο στη συζήτηση που ξεκίνησε.
Η αρχική απάντηση της εταιρίας ήρθε με καθυστέρηση
μιας μέρας, τr:i. στιγμή που ο κατάλληλος χρόνος αντίδρασης
σε μια κρίση είναι η λεγόμενη «κρίσιμη ώρα» (golden hour), 13
χρόνος που μειώνεται ακόμη περισσότερο στην εποχή της
άμεσης είδησης (instant news). Η ανάrττυξη της τεχνολογίας
και η εκμηδένιση του χρόνου αντίδρασης της κοινής γνώμης
σε ένα συμβάν θέτουν το γεγονός σε ένα πλαίσιο κpίσης πολύ
γρηγορότερα από ό,τι στις περίπτώσεις που τα παραδοσιακά
Μέσα Ενημέρωσης είχαν το ρόλο της κάλυψης του συμβάντος.
Στην υπό εξέταση περίπτωση, η ερμηνεία του συμβάνtος
έγινε άμεσα από τα ΜΚΔ και τα ΜΜΕ κι όχι από την ίδια
mν εταιρία. Οι στρατηγικέςπου χρησιμοποιήθηκαν σε αρχικό
επίπεδο δεν ανταποκρίνονταν στην διαχείριση των επιθέσεων,
αλλά ούτε της κατάστασης. Η Στρατηγική της άρνησης δεν
ήταν αποτελεσματική, δεδομένου ότι υπήρχαν κραυγαλέα
στοιχεία αδικο:riραξίας, ενώ η μετάθεση ευθύνης προς το
θύμα εξόργισε ακόμα περιaσότερο το κόινο, με αποτέλεσμα
να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
Τη στιγμή που δόθηκε, η πραγματική απολογία θεωρήθη
κε ανεπqpκής, δεδομένου ότι έγινε κάτω από το βάρος των
κατηγοριών, των επιθέσεων και της πτώσης των μετοχών
της εταιρίας. 1 4 Σύμφωνα με τον Hearit (2006) για να γίνει
αποδεκτή μια ηθική απολογία θα πρέπει να είναι αληθινή
(truthful), ειλικρινής (sincere), να γίνεί στον σωστό χρόνο
(timely), να είναι εθελούσια (νoluntary), να απευθύνεται στα
συμβαλλόμενα μέρη (stakeholders) και να αποδοθεί
μέσα στο
.
κατάλληλο πλαίσιο '(appropriate context).
Η απολογία της United δεν έγινε αμέσως μετά το συμβάν,
_

·

·

ώστενα θεωρηθεί εντός του κατάλληλου χρονικού πλαισίου,
με· α:Ποτέλεσμα να καταστεί έμφανές πως δεν κινητοποιήθηκε .
από το παραγωγικό αίτιο της κρίσrις, δηλαδή την πράξη βίας
προς τον Δρ. D. Dao, αλλά από άλλα στοαtία, που άυτομάτως
δεν τωr καθιστούν ειλικρινiι και εθελούσια . Η διαχ:είριση
γινόταν ως αποτέλεσμα της ανάδρασης που εLχε στη-\ι κοινή
γνώμη η πρώτη προσέγyισrι της μη απολοyiας. Ως εκ τούτου,
ή United φάνηκε ότι ζήτη�ε «συγνώμη», επειδή οι επιθέσεις
προς τη φήμη της εντάθηκαν και όχι επειδή προyματικά κα
τάλαβε το λάθος της αναφορικά με την επίθεση.
Επιπλέον, η «συγνώμη» ως αποτέλεσμα μιας έντ9νης ρη- .
τορικής επίθεσης, αμέσως την καθιστά μη αποδεκτή, αφού
δεν είναι ούτε αληθινή, ούτε εθελούς:ηα, ούτε ειλικρινής. Η
United, με άλλα λόγια, φάνηκε ότι δεν ζήτησε «συγνώμη»
επειδή αναγνώρισε τις ευθύνες της ούτε για τη ζημιά που
υπέστη το θύμα της αδικίας, αλλά επειδή εξαναγκάστηκε;
γεγονός που την κάνει να χάνει σε αξιοπιστία;
Η έλλειψη «αλήθειας» έγκειται στηv ασυνέπεια του μη
νύματος διαχείρισης της κρίσης. Στην αρχή, η εταιρία δεν
αποδεχόταν την ευθύνη, αποδίδοντάς την στις Αρχές του
αεροδρομίου και στον ίδιο τον επιβάτη, και εν συvεχεία, ζήτησε
πραγματική συγνώμη. Συμπερασματικά, η United Airlines
υπέστη μία σοβαρή κρίση εικόvας με αφορμή το γεγονός της
βίαιης συμπεριφοράς κατά του επιβάτη της. Το πιο σημαντικό
ήταν πως οι αρχικές προσπάθειες διαχείρισης της κρίσης δεν
ήτqν αποτελεσμαtικές εξαιτίας του ότι δεν ανταποκρίθηκαν
στην ουσία τωv κατηγοριών. Μόνο όταν επήλθε Πραγματική
έκφρασ� μετάνοιας και συγνώμης προς το θύμα μέσα άπό τρία
συνεχή δελτία τύπου και δόθηκεη υπόσχεση για δίορθωτικά
μέτρα στην πολιτική της εταιρίας σταμάτησαν οι επιθέσεις και
οι κατηγορίες και η κρίση άρχισε να μειώνεται και να τίθεται
υπό τον έλεγχο της εταιρίας. ο

13 ο όρος «golden hoυr» συχνά χρnσιμοποιείτσι από τους συγγραφείς για περιπτώσεις δισχείρισnς κρίσεων, και αναφέρεται στα κρίσιμα εξriντσ λεπτά μετά

τnν εκδnλωσn τnς κρίσnς κατά τα οποία πρέπει να υπάρχει αντίδρσσn από τους διαχειριστές τnς (Coombs .2070).

14

·

·

·

httρs://gr.inνesting.com/eqυities/υnited-contin enta
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Τι σημαίνει για έναν δη μ ο σ ιογρ άφο
σήμερα να είναι Σοβ αρός Αναγνώστης;
Κατά τον έναν ή τον άλλον τρ ό πο, οι Σ ο βαρο ί Αναγνώστες πρέπει να
υπερνική σο υν ένα βασικό εμπό δ ιο : οι ώρες της ημέρ ας είναι μ όνον 24.

��

Τ Ο Υ D Α Ν Ν Υ F U Ν Τ * 1 Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η : ΘΑ Λ Ε 1 Α Π Α Υ Λ Ο Υ

Λίγο πριν παραλάβει τα βιβλία, ο Adam Gopnik, σε μια προσπάθεια να φανεί ευγε
νικός, κόντεψε να αντικρούσει την ουσιαστικότερη επίγνωση της ζωής του. Δοκιμιο
γράφος, κριτικός και ρεπόρτερ στο περιοδικό The Ν ew Υorker τα τελευταία τριάντα
ένα χρόνια, ερωτήθηκε εάν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τους πολυάσχολους,
φιλόδοξους δημοσιογράφους να διαβάζουν βιβλία εriιμελώς - ιδιαίτερα όταν η
δημοσιογραφία, και όχι μόνο οι ανταποκρίσεις από τον Λευκό Οίκο, όε μεγάλό
βαθμό διακυβεύεται αυτή την περίοδο - όταν χτύπησε το κουδούνι της εξώθυρας
του διαμερίσματός του, που βρισκόταν ένα οικοδομικό τετράγωνο ανατολικό του

Central Park. Επέστρεψε κρατώντας το πακέτο και δήλωσε: «Θα ήταν», κάνοντας
μια παύση για να σκεφτεί και να αναζητήσει την κατάλληλη λέξη, «βάναύσα αγενές
και ανεδαφικό να πω, Ω, όλοι σας πρέπει να διαβάζετε Σταντάλ. Θα γίνετε καλύτεροι

BuzzFeeders». Στο τμήμα της δήλωσής του που αφορούσε τον Γάλλο μυθιστοριο
γράφο του 1 9ου αιώνα, άλλαξε αίφνης την εκ φύσεως λεπτή και διακριτική φωνή
του σε αυτή του γελοίου, φαινομενικά φιλομαθούς, βαρυτόνου.
Κατόπιν, ενόσω άνοιγε το πακέτο που περιείχε δύο χαρτόδετα μη λογοτεχνικά
πεζογραφήματα (το ένα, μια δυσνόητη εργασία για τονΈρνεστ Χέμινγουεϊ• το δεύ
τερο, μια νέα έκδοση για τον Άνταμ Σμιθ, με θέμα ένα παλιό δοκίμιο) ·και στεκόταν
μπροστά από μια βιβλιοθήκη που απλωνόταν στον τοίχο απ' άκρη σ' άκρη, η οποία
διέθετε και ενσωματωμένη σκάλα, στο θεσπέσιο, κατάλευκο σαλόνι του, ο Gopnik
πήρε πίσω τη δήλωσή του. Ενστικτωδώς απέφυγε να κάνει κήρυγμα για τα βιβλία,
ιδιαίτερα σε συναδέ.λφους με εξουθενωτικό φόρτο εργασίας, διότι ο χρόνος για
διάβασμα θεωρείται πολυτέλεια στη δουλειά του. Μολαταύτα τον δρόμο για να
επιτύχει μια αξιοθαύμαστα πολυγραφότατη, παραγωγική ζωή, η αλήθεια είναι ότι
του τον έδειξε το διάβqσμα.
Συνομίλησα με καμιά ντουζίνα καταξιωμένους δημοσιογράφους διαφόρων ει
δικοτήτων, οι οποίοι καταφέρνουν να εκτελούν τα καθήκοντα της δουλειάς τους
διαβάζοντας παράλληλα έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό βιβλίων, σχετικών με την
τελευταία τους δουλειά, αλλά και πέραν αυτής. Με την έντονη δυσαρέσκεια εναντίον
των δημοσιογράφων μετά τις περυσινές εκλογές για την εκλαμβανόμενη ως ελιτίστικη
αποστασιοποίησή τους, πιθανώς να έμοιαζε παράδοξη αντίδραση να είμαι πεισματικά
ανένδοτος σε κάτι τόσο μοναχικό όπως το διάβασμα - εκτός κι α:v κάriοιος βλέπει τα
* Ο Danny Funt είχε λάβει στο
παρελθόν τnν υποτροφία CJ R
Delacorte.

βιβλία ως το. μοναδικό μέσον για να αντιλαμβάνεται πλήρως τον κόσμο.
Το 1 980, ο εικοσιτριάχροvος Gopnik και η Martha Parker, που σύντομα θα γίνο
νταν ανδρόγυνο, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο από το Μοντρεάλ για το Μανχάπαν
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μεtακόμισαν σε μια μικρή υπόγεια

γκαρσονιέρα � δυο βήματα κι έναν κό
, σμο μακριά από .mν τωρινή τους κατοικία
_:_ όπου άνοιγαν έναν κ.αναπέ�κρεβάτι και
διάβαζαν ο ένας στον άλλον τα βράδια.

·

Παρότι ο

Gopnik αρχικώς ασχολήθηκε

με το διδακτορικό του

σmv

ιστορία υις ·

τέχνης, από μικρός φαντασιωνόταν ότι
αρθρογραφούσε για το περιοδικό
·

The

Ν ew Υoi-ker. Επί σειρά ετών έριχνε τις
ιστορίες του κάτω από την πόρτα του
γραφείου του περιοδικού

Midtown, για

να τις βρίσκει πάντα να επιστρέφουν
στο γραμματοκιβ ώl:ιό του, όμως το
1 986 προσλήφθηκε και αρθρογράφησε
Ε.κατοντάδες ανυπόγραφα ·«Θέματα της
Ημέρας», αφιερώματα «εκκεντρικών και
εκΚεντρικοτήτων» υις Νέας Υόρκης, σπα
ταλώντας ώpες ατέλειωτες συι δημοτική

Το · μ υ στικό των β ι βλ ίων είναι ότ ι πρ ιν καλά - κα λά δ ι α β α στ εί κά ποιο

υ πάρ χ ει πάντα ένα άλλο που περιμένε ι να ανοι χ τεί.

βιβλιοθήκη, «ενισχύοντας» τα άρθρα τόυ.
Ήρωες της δημοσιογραψίας του ήταν

BtizzFeed

«άνδρες και γυναίκες τεράοtιας ενστικτώ

Ξεκινά το γράψιμο με τον πρωινό του

μενους δημοσιογράφους στο

δους και αυτοδίδακτης ευρυμάθειας»,

καφέ από τις 9 : 00 και διαβάζει μετά το

«που παράγουν posts σε γελοίους ρυθ
μούς», ή οποιονδήποτε, πραγματικά.

όπως σ Murray Kempton, συντάκτης

δείπνο μέχρι τις 23:00, συνήθως επί τέσ

τοπικών ειδήσεων της Ν ewsday του

σερις ώρες το καθένα. «Ανακάλυψα ότι το

Λονγκ ΆιλαVτ, «Ο πιο εγγράμματος άν

διάβασμα είναι μία από τις δεξιότητες

�·

«Θα ήταν βάναυσα αγενές και ανε
δαφικό να πω, Ω, όλοι εσείς πρέπει να

θρωπος που γνώρισα ποτέ», ή ο εκλιπών

οποία αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο,

The New Yorker, Α. j.

όσο περισσότέρο διαβάζεις, και δεν παύ

BuzzFeeders», είχε πει «Από τhν άλλη

συγγραφέας του

διαβάζετε Σταντάλ. Θα γίνεΊ:ε καλύτεροι

Liebling, ο οnοίος «ήταν δεινός γνώστrις

ει ποΊ:έ να βελτιώνεται όσο μεγαλώνεις,

όμως μεριά, αυτό ισχύει πράγματι, και πι

υις γαλλικής και της αγγλικής λογοτεχνί

γεγονός ενθαρρυντικό», μου είπε. Για τη

στεύω ότι ολόκληρη η ιστορία υις σπου

ας, και έπαιζε στα δάκτυλα τον Σταντάλ,

δουλειά του, σήμερα διαβάζει ένα μεσαί

δαίας αμερικανικής δημοσιογραφίας το

εν τούτοις υπήρξε ένας από τους πρώτους

ου μεγέθους βιβλίο, κατά προτίμηση υπό

επιβεβαιώνει περίτρανα».

ρεπόρτερ στην ΠαραλίαΌμαχα (Νορ

τους ήχους του Μότσαρτ ή του Χάιντν,
.
. σε μιάμιση, ίσως δύο ώρες.

μανδία, 1 944)».

Το να είσαι άψογα καταρτισμένος,
επειδή έχεις διαβάσει πολύ, αποτελεί ε

Gopnik έγι

Υπήρχε η εντύπωση ότι οι δημοσιο

ξαιρετικό επίτευγμα, όμοιο με αυτό του

νε το δυνατό του σημείο. Ο εκδότης του

γράφοι διaκατέχονται από επάγγελμα

να προπονείσαι για να τρέξεις 26,2 μίλια

περιοδικού, David Remnick, λάμπει από

τική υπευθυνότητα, πιθανώς ακόμη και

κι έπειτα να εμφανίζεσαι στον μαραθώ

ικανοποίηση στο κοινό όταν περιγράφει

δημόσιο καθήκον, να αυτοεκπαιδεύονται

νιο της Νέας Υόρκης και να συναντάς

την ευρεία θεματολογία του πανεπιστή

με μεγαλύτερη μεθόδευση και ένταση.

εκεί άλλους 50.000 ανθρώπους. Είναι υ

Σύντομα, το εύρημα του

Gopnik γράφει

για να γίνουν Σοβαροί Αναγνώστες. Η

περάνθρωπο καJ κοινότοπο συνάμα. Το

με βαθιά επίγνωσή και οξυδέρκεια για,

ισόβια άσκηση των δημοσιογράφων από

ρεπορτάζ μου δεσμευόταν να ερευνήσει

παραδείγματος χάριν, ' τις τεχνες, την

τους οποίους πήρα συνέντευξη σmριζό-

ευφυέστατους, αξιέπαινους αναγνώστες,

πολιτική και την ιστορία της Γαλλίας,

' ταν στην πεποίθηση, όπως αναφέρει ο ·

αλλά για να αναγνωρίσω ποιοι δημο

τού Καναδά, και των Ηνωμένων Πολι

Gopnik, ότι «τα βιβλία περιέχουν ουσι

σιογpάφοι αποτελούν χαρακτηριστικό

τε1ών, έmπλέον δε, για τον Σαίξπηρ, τους

αστικά όλες τις πληροφορίες του κόσμου .

δείγμα Σοβαρού Αναγνώστη, ήταν χρή

Μπnτλς, την πολεοδομία τον περιορισμό

και για οποιοδήποτε θέμα βάζει ο νους

σιμο να παρακολουθήσω Ί:ις αλυσίδες

της οπλοκατοχής,

Μέση Γη, τις μα

του ανθρώπου. Αποτελούν, συνεπως,

των θαυμαστών.

ζικές φυλακίσεις, τις καλές τέχνες, τον

την πιο αποτελεσματική τεχνολογία του

Δαρβινισμό, τον φιλελευθερισμό, τον

πλανήτη».

μονα συντάκτη του. Ο

τη

Ο Ta-Nehisi Coates του The Atlantic,
από τους πιο ευυπόληπτους συντάκτες
περίοδικών στις μέρες μας, τόσο για την

ρατσισμό, τη τζαζ τον Α' Παγκόσμιο Πό

Γι' αυτότον λόγο αντιστάθήκε συιν

λεμο, τη μαγεία και τη μαγειρική. Όπως

έντονη επιθυμία εκείνο το απόγευμα να

αιχμηρότητα της πένας i:ου όσο και για

Liebling, αρθρογραφεί για το The
Νew ΥorkeΓ από το Παρίσι

· . απολογηθεί για τις .μοναδικές χαρές και

την ένταση του οπλοστασίου του, έγραψε

τα οφέλη της ανάγνωσης ενός βιβλίου

κάποτε, «Η νοητική ικανότητα είναι σαν

Για ένα άρθρο, η απαραίτητη μελέτη

διαθέσιμου, όπως χαρακτηριστικά ανα

τους μύες• θέλει εξάσκηση». Υπάρχουν

πιθανώς να περιλαμβάνει είκοσι βιβλία.

φέρει, στο παράδειγμά του, στους ανερχό-

. πολλά όργανα γυμναστικής μέσα σ' ένα

και ο

www.dimosiografia.com
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Ιδίως στην εποχή του
Τ ραμπ; απλώς και μόνον

να προφθαίνει ένας
δnμοσιογράφος τnν
επικαιρότnτα μπορεί να είναι
ασφυκτικό.

γυμναστήριο - χωρίς να είμαι ειδικός,

του. Όπως εξήγησε κάποτε, «Ξοδεύω

από τις ειδήσεις, αλλά χρειάζεται εμβά

ενδεχομένως σπαταλάς μία ώρα κάνο

μισή από την ημέρα μου γράφοντας για

θυνση από αλλού».

ντας μερικές ασκήσεις ενδυνάμωσης

την τηλεόραση, και την υπόλοιπη μισή

«Δεν μπορείς να ζεις έτσι για πάντα».

και στη συνέχεια αναπηδάς γύρω-γύρω

γράφοντας για βιβλία, και διαβάζω αντί

Η Rebecca Traister πιθανώς vα δι

πάνω σε μια μπάλα ισορροπίας. Η ισορ

να κοιμάμαι». Κατά τον έvαν ή τον άλλον

δάχθηκε το μυστικό των βιβλίων πριν

ροπία στην είδηση και στην ευρύτερη

τρόπο, οι Σοβαροί Αναγνώστες πρέπει

καλά-καλά διαβάσει κάπσιό: Υπάρχει

πληροφόρηση είναι ασφαλώς επιθυμη

να υπερνικήσουν ένα βασικό εμπόδιο: οι

πάντα κάποιο άλλο που περιμένει να

τή, αλλά η βέλτιστη συμμετρία μπορεί να

ώρες της ημέρας είναι μόνον 24.

ανοιχτεί. Για να το αντιληφθεί άυτό, το

είναι δυσδιάκριτη.

·

Ιδίως στην εποχή του Τραμπ, απλώς

μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να ρίξει

Δεν συνάντησα φανατικά εργασιο

και μόνον να προφθαίνεις την επικαιρό

μια ματιά γύρω της. Στην κατοικία όπου

μανείς σαν τον Αριστοτέλη, ο οποίος

τητα μπορεί να είναι ασφυκτικό. Κάθε

μεγάλωσε στη Φιλαδέλφεια, «τα βιβλία

διάβαζε με μία ορειχάλκινη σφαίρα ανά

πρωί στις 7:00 ο πολιτικός αναλυτής της

αποτελούσαν την επίπλωση». Με μητέρα,

χείρας ούτως ώστε αν λαγοκοιμόταν και

Ν ew Υork, Jonathan

χαλάρωνε τη γροθιά του, ο γδούπος στο

κατοικία του cπην Ουάσιγκτον και κάνει

κτη

έδαφος vα τον επαναφέρει στην εργασία

μια ανασκόπηση των βραδινών tweets,

ο κατάλογος της οικογένειας ανερχόταν

του. Κανείς δέν ήταν τόσο εργατικός ό

τα οποία έπονταί των πολιτικών ειδήσεων

στα 40.000 βιβλία, διπλάσιος αριθμός κα

σο ο εκλιπών συγγραφέας David Foster

τά προσέγγιση από εκείνον που συναντά
κανείς σε ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο.

ενός χρηστικού λεξικού στο αποχωρη

(op-eds) στους
New York Times, την Washington Post
και την Wall StreetJoumal. Από τις 8:00

τήριο. Αλλά ούτε ποτέ πήρα συνέντευξη

και μετά, με ένα διάλειμμα για να μαγει

στην πολιτική• όταν συνομιλήσαμε, κά

από εντυπωσιακούς αναγνώστες όπως

ρέψει και να δειπνήσει με την οικογένειά

λυπτε ένα αφιέρωμα για το Ν ew Υork με

ο Α. ]. Jacobs του Esquire, ο οποίος επι

του, συνδέεται με τον υπολογιστή για να

θέμα τη ζωή της Χίλαρι Κλίντον μέχρι

δόθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο στην

παρακολουθήσει τις ειδήσεις, κάνοντας

τις προεδρικές εκλογές. Μπορεί να μην

εντατική μελέτη της εγκυκλοπαίδειας

μικρές παύσεις για να γράψει όταν τον

υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις για τους

Britannica από το Α έως το Ω, 44 εκατ.

επισκέπτεται η έμπνευση.

δημοσωγράφους, υπάρχει όμως μια α

Wallace, ο οποίος συνιστούσε τη μελέτη

Chait, ξυπνά στην

και των άρθρων γνώμης

λήμματα συνολικά.

καθηγήτρια αγγλικής, και riάτέρα, συλλέ
σπάνιων βιβλίων και βιβλιοθηκάριο,

Γνωστικό της αντικείμενο: γυναίκες

«Εχω στραγγίξει το μακροπρόθεσμο

φετηρία απαραίτητη για να αποκτήσει

Κάνα-δυο χρόνια πριν τον θάνατό

κεφάλαιό μου, γιατί η χρησιμότητα της α

κανείς αξιοπιστία στnν κάλυψη ενός θέ

του το 2 00 8, ο κριτικός-θρύλος, J ohn

νάγνωσης βιβλίων είναι ανεκτίμητη, έστω

ματος - κάποιος αριθμός βιβλίων που

Leonard, υπολόγιaε χονδρικά ότι είχε

κι αν το κέρδος έρχεται με καθυστέρηση»,

πρέπει να διαβαστοuν ή κάποιου είδους

διαβάσει 1 3.000 βιβλία για τη δουλειά

δηλώνει ο Chait. «Παίρνω διαρκώς ιδέες

εξοικείωση με θέματα; Σ' ένα στοιχειώδες
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ασφαλώς, αλλά και πάλι αυτό

δείχνει μέχρις δευτερολέπτου το διαδι

· --- δεν αντηχεί τn διδακτική εμπειρία των

κτυακό αναγνωοτιΚό κοινό - βρίσκεται

ε:m:,fut&:δo,

παιδικών χρόνων mς Traister.
.
·

·

«Ονομάτισε κάτι στο οποίο θεωρείς

το γραφείο του βιβλιοκριτικού iin λογοτε
χνικού πεζογραφήματος mς εφημερίδας,

ότι είσαι ειδήμονας και ενδέχεται να υ

Carlos Lozada. Τις Περισσότερες ημέρες,

πάρχει κάποια γωνία του για mν οποία

διαβάζει για καμιά ωρίτόα, ξεκινώντας

έχεις κάνει μοναχά μια ρηχή ανάγνωση», ·

από τις 5:30, προτού ξυπνήσουν τα τρία

υποσmρίζει η Traister. «Αυτό συμβαίνει

μικρa παιδιά του, και ·στριμώχνει καμιά

πάντοτε σΆ όλους μας».

δωδεκαριά σελίδες και βάλε

·

στη

δια

Ως πολιτικός αρθ ογράφ ο ς στην

δρομή του με το τρένο για τn δουλειά.

Washington Post και σχολιαστής στα
NPR, PBS, και MSNBC, ο Ε. ]. Dionrίe
Jr. φρόντιζε διαρκώς να πλέει σε «αχα

Καθισμένος σmv πολυθρόνα με τα πόδια
πάνω στο γραφείο του, θα επιχειρήσει
να διαβάσει καμιά πενηνταριά σελίδες

νείς ωκεανούς γνώaης. Πώς αλλιώς

μονομιάς, δίχως να ελέγξει τα

αποφεύγεις να βγάζεις συμπεράσματα

το tweeter. Πίσω στο σπίτι, ίσως να προ

άλλη μία

email ή

Οπό ένστικτο και όχι από πληροφόρη

σθέσει

ση;». Οι ημερήσιες εφημερίδες είναι έ

κρεβάτι. Αυτός ο ρυθμός του επέτρεψε να

να ξεκίνημα - Post, New Υ ork Times,
Wall Street Journal, Financial Times
εν συνεχεία περ{οδικά, η μεγάλη του
απόλαυση. Διαβάζει («καίpqσκοπικά.»

The Ν ation, Νational
Review, The Νew Republic, Democracy,
Dissent, Commentary, The American
Prospect, The Weekly Standard, The
Νew Υorker, Νew Υork, Foreign Affairs,
The Atlantic, Harper's, The Economist,
New Statesman, The NationaJ, Interest,
The American Interest, και περιοδικά
ομολογουμένως)

που σχετίζονται με τις θρησκέυτικές κοι
νόmτες: First Things (διαθρησκευτική),

Moment

(εβραϊκή),

Co:r:nmonweal (κα

θολική) και America (ιησουιτιΚή).
Κάνει παύση ενός λεπτού για να σκε
φτεί. «Α και το Time!»
Αλλά, πολλά βράδια μετά τη δ ου

ώρα διαβάσματος σΤο

Dionne

που ασκεί κριτικ1\ ο

Lozada κάνει τρία
περάσματα: Αρχικώς, υπογραμμίζει κάι .
σημειώνει πρόχειρα στο περιθώρ ιο• κα

τόπιν, επισημαίνει το υπογραμιiισμένα
σημεία που Κε\rφίζουν το ενδιαφέρον•
και, τέλος, αντιγράφει το πίο αξιόλογο
υπο1;ραμμισμένο υλικό. Εν ολίγοις, «αυτό
είναι απείρως χρονοβόρα>�.

Προς έκπληξή του, η εκλογή ενός
προέδρο υ με μηδενικό προφανές ενδι- .

αψέρον για τα βιβλία φαίνεται πως έχει
εμπνεύσει ένα κύμα ανάγνω_σnς βιβλίwν

σε εθνική κλίμακα. Πρόκειται για καλά

νέα, α\rαμφισβήmτα. «Ωστόσο», μου είπε,

«εάν απαιτούνται βάναυσα δααστικές

εκλογές και προβληματισμοί περί αμερι

κανιiωύ απολυταρχισμού για να αρχίσει

.

κανείς τό διάβασμα, ίσως θα έπρεπε να

��

�d9

είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα» .

Η εκλόyή εvός

ζωής για την Jia Tolentino. Ariό τα με

Οί αϋπνίες ήταν ευλοyία εφ ' όρου
σάνυχτα έως τις 2:00 - από τις εκλογές

· προέδρου
με μnδεvικό
,,
προφαvες
εvδιαφέροv
yια τα βιβλία
.-'
,,
φαιvεται πως. εχει
,,
,,
εμπvευσει εvα
,,
,,
κuμα. αvαyvωσnς
βιβλίων σε εθνική
μλίμακα.

και μετά, ενίοτε και έως τις 4:30 - κάθεται
στον καναπέ αγκαλιά με μια λούτpινη φά
λαινα και τον σαράντα κιλών σκύλο mς,
τη

Luna, κοντά της, και διάβάζει. Δια
άλλη μία ώρα μόλις ξύπνήσει,

βάζει για

γύρω στις 8:30 και τα κενά διαστήματα
καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. «Δεν
είμαι σε θέση να πω κατά πόσον πρόκει
ται για αίτιο ή επακόλουθο», δηλώνει,
«αλλά γνωρίζω καλά πως όταν η ζωή
μου είναι σε τάξη, διαβάζω πολύ». Στον
πιο υγιή ρυθμό mς, τελειώνει ένα βιβλίο
κάθε δύο ημέρες.

λειά, το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί
να κάνει ο

ημέρα επί μία εβδομάδα. Στο κάθε βιβλίο

Γράφει δύο με τρεις φ ορές την ε

είναι να ανοίξει κάτι

βδομάδα για την ιστοσελίδα tου

The

Ν ew Υorker από το διαμέρισμά mς στο

«βαρύ». Αντ' αυτού προτιμά να διαβάσει

διαβάσει πάνω από εκατό βιβλία τον πρώ

αστυνομικά μυθιστορήματa, το πάθος

το χρόνο ως βιβλιοκριτικός, τα 20.1 5, και

Μπρούκλιν. Με_ το πρόγραμμά της, δη

του από τότε που ά.νακάλυψε τη σειρά

σχεδόν ογδόντα τον περασμένο χρόνο.

λώνει, «Αυτή m στιγμή έχω επίγνωση ότι
είμαι ικανή να διαβάσω rτερισQότερο απ'

μυθιστορημάτων μυσmρίου γιa εφήβους

Βρίσκει τnv ενασχόληση απολαυστική,

The Hardy Boys σε ηλικία οκτώ ετών. Η

· μολονότι λυπάται που δεν του αφήνει

εκλιπούσα μη-Cέρα του, βιβλιοθηκάριος,

καθόλου χρόνο για ψυχαγωγική ανά

τε άλλη χρονική περίοδο mς ζωής μου».

πίστευε πως η καλύτερη μέθοδος για να

γνωση, εκτός από το να διαβάζει στα .

αναπτύξουν τα παιδιά τn συνήθεια του

πιτσιρίκια του.

(Σε μια πρόσφατη εκδήλωση, ο David
Remmick δήλωσε πως ο pυθμός δημο
σιεύσεων mς Torentino θα προκαλούσε

όσο ενδεχομένως θα κάνω σε οποιαδήπο

διαβάσματος ήταν να Επιλέγουν οτιδή

Ότάν τον επισκέφθηκα, είχε μόλις

ποτε έβρισκαν πιο απολαυστικό. Το ίδιο

γράψει την κριτική του για τις 1 .472

σε Προηγούμενες γενιές αρθρογράφων

φαίνεται να ισχύει και για τους ενήλικες.

σελίδες της βιογραφίας του Μπαρόκ

του New Yorker «καρδιακή προσβολή»).

Μακριά, σε μια ήσυχη περιοχή που

Ομπάμα από τον David Garrow. Κατά

Δύο χρόνια νωρίτερα, υπήρξε αναπλη

στεγάζονται τα καινούργία γραφεία

m διάρκεια του προηγούμενου μήνα, ως

ρώτρια σύνταξης στο blogJezebel, θέση

της Washington

Post στο κτήριο One

προετοιμασία, διάβαζε εκατό σελίδες ημε

που απαιτούσε συνεχή προσοχή στις ει

Franklin Square,

σε αρκετή απόσταση

ρησίως από διάφορες άλλες βιογραφίες

δήσεις. «Ορισμένες φορές διάβαζα έτσι,

από το ιερό του άγχους τnς αίθουσας

του Ομπάμα.'Οταν έφθασε το νέο βιβλίο,

για αποθεραπεία, εάν έπιανα� τον εαυτό

σύνταξης - μια γιγαντιαία οθόνη που

απαιτείτο να διαβάζει 225 σελίδες τnν

. μου να χάvει το μυαλό του. 'Εκλεινα το

www.dimosiografia.com
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Π ρ ό σφ ατα ένας εντυ πωσι ακά μ εγάλο ς αρ ι θμ ός
δ η μο σ ι ογρ άφ ων γνωστο π ο ί ησ ε στο Twitter
την απ ό φ ασή του να δ ι α βάζει λιγότερο online
και π ερ ι σσότερο βιβλί α

τηλέφωνο, διάβαζd ποίηση, και ύστερα

«Νιώθεις αυτή την αίσθηση της εκπλή

λιχουδιές». Αν όμως είχε σm διάθεσή του

έπεφτα για ύπνο».

ρωσης: Το μυαλό μου δουλεύει ακόμη�

την Πυραμίδα του Σοβαρού Αναγνώσπί;

Όταν «πιπιλίζει το Twitter» όλη Jjέpα

Δεν είμαι μόνο κρεμούλες και εμετούς».

Η πλειονότητα των δημοσιογράφων

, διαπιστώνει πως η διάρκεια συγκέντρω

Όσον αφορά τα είδη του διαβάσμα

με αξιοζήλευτη ρουτίνα διαβάσματος

σής της περιορίζεται Αυτές τις μέρες δεν

τα\, η

Martin δηλώνει ότι

ουδέποτε δεν θα ονειρευόταν ν�' ακο

«τα "πρέπει"

την άλλη μεριά, προσθέτει, . «Οι πολίτες

Adam
Gopnik λατρεύει να διαβάζει βιβλία μα

κοινοποιήσεων, αποφεύγει τις συνομιλίες

αυτής της χώρας έχουν τραγική άγνοια

γειρικής, συλλογές από αλληλογραφίες

Gchat και σπανίως ελέγχει τις ανα
φορές στο Twitter. (Οταν η συντάκτρια
της βιβλιοκριτικής των Ν ew Υork Times,
Pamela Paul, διαβάζει στο σπίτι, δηλώνει

της ιστορίας. Θεωρώ ότι οι πολίτες πρέ
πει να αναλάβουν οι: ίδιοι να γνωρίσουν .

και μυθιστορήματα του Τζέιμς Μποντ

τη χώρα στην οποία ζουν». Προτείνει το

μπορείς νά ανεχθείς μια συμβουλή»,

Isabel Wilkerson The Warmth
of Other Suns, το οποίο εξιστορεί τον με

τη μεγάλη αδιάσπαστη αλληλουχία της

απέφυγε το διαδίκτυο, το κρατάει όμwς

δεν είναι δική της αρμοδιότητα». Από

σε απόσταση: Δεν λαμβάνει πρ9ωθήσεις
στο

πως οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε

- απολαύσεις, όχι όμως ένοχες. «Εάν
δηλώνει, «αυτή είναι να μη διαχωρίζείς

βιβλίο υις

γάλο διωγμό των Αφροαμερικανών από

χωριστό δωμάτιο).

λουθήσει ένd τέτοιο μοντέλο. Ο

·

ανάγνωσης».

«Δεν είμαι ψευδευλαβής αναγνώ

τις πολιτείες του Νότου. «Εξaίσια δουλειά

Υπάρχουν μόνο 24 ώρες σε μια μέρα;

στης», ισχυρίζεται, «αλλά πιστεύω ότι

600 σελίδων, και μια ιστορία που πρέπει

αλλά ο πιο κοινός ελιγμός για τους πι

υπάρχει μια σωρευτική ομορφιά που

όλοι να γνωρίζουν».

στούς φιλαναγνώστες είναι παραδόξως

επιτυγχάνει κανείς με τα βιβλία, την ο

Στη Β' Δημοτικού, η τάξη μας εκ

κοινότοπος. «Δεν έχω συναντήόει μέχρι

ποία δεν θα καταφέρει πραγματικά να

παιδευόταν στη διατροφική πυραμίδα,

σήμερα έναν σπουδαίο δημοσιογράφο .

εισπράξει στο διαδίκτυο» .

μια απεικόνιση διατροφικών οδηγιών

που να μην είναι καλά και ευρύτατα

Martin δεν αφή

με κατηγορίες τροφίμων που πρέπει να

διαβασμένος», μου είπε ο

νει ελεύθερο χρόνο για διάβασμα προς

καταναλώνονται καθημερινά για μιci ι

συντάκτης του

ευχαρίστηση. Η ταχύτητά της τη βοηθά

σορροπημένη διατροφή. Θα μπορούσαμε

Books.

Το πρόγραμμα της

Tom Lutz,
Los Angeles Review of

«Στη ζωή μου, ο μόνος τρόπος

να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο. Στην

άραγε να επεξεργαστούμε μια τέτοιου εί

για να το πετύχεις αυτό, είναι να κουβα

τρισήμιση ωρών διαδρομή με το τρένο

δους πυραμίδα και για το μυαλό, καταρ

λάς ένα βιβλίο πάντοτε μαζί σου και να

για το κέντρο της Νέας Υόρκης, συνή

τίζοντας έναν κατάλογο με τις ιδανικές

εκμεταλλεύεσαι τις περίσσειες στιγμές

θως έχει τη δυνατότητα να αρχίσει και

ημερήσιες μερίδες, παραδείγματος χάριν,

που προσφέρει η ζωή για να διαβάσεις».

να τελειώσει ένα ολόκληρο βιβλίο. Τα

ειδήσεων, σχολίων, κριτικής, επιστήμης,

Λίγο Πριν την Πρωτοχρονιά, ένας ε

μυθιστορήματα παραμένουν σε διαθε

ιστορίας, ποίησης, και πεζογραφίας; Εν

ντυπωσιακός αριθμός δημοσιογράφων

σιμότητα για τη θερινή σεζόν, μολονότι

δεχομένως θα έπρεπε να ενημερώνεται

στο Twitter γνωστοποίησε την απόφασή

«δεν είναι σπάνιο να προγραμματίσει έ

περιοδικά ανά θέμα -τις σωστές ισορ

του να διαβάζει λπότερο

ναν κύκλο εκπομπών όπου μπορεί κανείς

ροπίες που θα πρέπει κάθε υπεύθυνος

ρισσότερο βιβλία. Αρκετοί από εμάς Πιθα

να πάρει μια μυρωδιά».

online και πε

πολίτης να γνωρίζει αναφορικά με το

νώς γνωρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο. Για

«Ελπίζω οι γυναίκες συνάδελφοι-δη

φύλο, τη φυλή, τις κοινωνικές τάξεις, τον

να ξεπεράσουμε τα δύσκολα, η συμβουλή

μοσιογράφοι να μη με μισήσουν γι' αυτό,

πόλεμο, την πίστη και ούτω καθ' εξής. Ως

από τους άψογα καταρτισμένους δημο

αλλά για μένα το μεγαλύτερο εμπόδιο στο

έφηβος, ο Chήstopher Hitchens υπήρξε

σιογράφους αντηχεί ό,τι ισχυριζόταν ο

διάβασμα είναι τα νεογέννnτα», δηλώνει

μανιώδης αλλά άνευ προσανατολισμού

William James για τη θρηbκεία: · Βρες τον

«Εχω δύο». Εντούτοις, αυτές υπήρξαν οι

φιλαναγνώστης, ο οποίος θυμάται αρ

τρόπο να κάνεις την αρχή, και με τον έναν

μοναδικές περίοδόι που πpολάβαινε τις

γότερα, «Ημουν πολύ αδύναμος για να

ή τον άλλο τρόπο, η πίότη θα ακολουθεί

προθεσμίες για τα τεύχη του Ν ew Υorker.

αποφασίσω ανάμεσα σε τόσες πιθανές

πάντα. {J
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·

- 1 On ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΚΤΗ Ν ΟΤ Ρ Ο Φ ΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟ Φ ΙΑ
34n ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣ Η ΔΟ Μ Ι ΚΩ Ν ΥΛΙ ΚΩ Ν . ΜΟ ΝΩΤΙ ΚΩ Ν .
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ . ΕΙΔΩ Ν ΥΓΙ Ε Ι Ν ΗΣ. Π ΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ - HELEXPO MAROUSSI

2 n ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΕΚΘ ΕΣ Η Θ ΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΩ Ν
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Π Ε Ρ Ι ΒΑΛΛΟ ΝΤΙ ΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑΣ.
· Π ΙΣΙ ΝΑΣ & ΑΝΑΝΕΩΣ Ι Μ Ω Ν Π Η ΓΩΝ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ - HELEXPO MAROUSSI
30 n ΔΙΕΘ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣ Η ΚΟΣ Μ Η ΜΑΤΟΣ. ΩΡΟΛΟ ΓΙ Ω Ν . Π ΟΛΥΤΙ ΜΩΝ ΛΙΘΩ Ν .
.
Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩ Ν . ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ - METROPOLΠAN ΕΧΡΟ

26n ΔΙΕΘ Ν Η Σ ΕΚΘ ΕΣ Η ΤΡΟΦ Ι Μ Ω Ν . ΠΟΤΩ Ν . Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩ Ν .
ΕΞΟΠΛΙ Σ Μ ΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
6 n ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ Ο Ι Ν ΟΥ

1 1 n ΠΑΝ ΕΛΛΗ ΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡ ΓΙΑ & ΤΗ Ν ΚΤΗ Ν ΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝ ΗΣ ΕΚΘ ΕΣΗ Ε Π Ι ΠΛΟΥ

2n ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ

TH ESSALO N I KI DAN CE FESTIVAL

3 ° ΔΙ ΕΘ ΝΕΣ Ε Μ Π Ο Ρ Ι ΚΟ ΓΕΓΟ Ν ΟΣ Φ ΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝ Ι ΚΩ Ν

1 4n ΔΙ ΕΘ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙ ΒΛΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν Ι ΚΗ Σ

1 n ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘ ΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙ Ω Ν & ΔΙΑΚΟ Π Ω Ν
ΑΘΗΝΑ - HELEXPO MAROUSSI

82n Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν Ι ΚΗ Σ
32n ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜ Η ΜΑΤΟΣ. Ω ΡQΛΟΠΩΝ. Π ΟΛΥΤΙ ΜΩΝ ΛΙ ΘΩΝ.

_

Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩΝ . ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
33 n ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΕΚΘ ΕΣ Η ΤΟΥΡΙ Σ Μ ΟΥ

ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝ ΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2" ΔΙ ΕΘΝ ΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡ Ο Ν Η Σ ΤΕΧΝ Η Σ

ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΊΑΤΙ ΚΟ ΠΑΡΚΟ

Εθνικός Φορέας Οργάνωσης Εκθέσεων. Συνεδρίων. Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Κεντρικά Γραφεία: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 1 54
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