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Από τη� Amanda Darrach

Θεσσαλονίκης

Συμπεράσματα από την παρακολούθηση
της χρήσης των λογαριασμών του δεύτερού

Μετάφραση
Θάλεια Παύλου
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1 Α πό
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Αγανάκτηση γQα τον τρόπο
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Μεγάλη επιτυχία χαράκτήρισε την πρεμιέρα
;reυ ντοκιμάντέρ Ίχνη, παραγωγής ΑΜΙ,

Η λογοκρισία και ο έλεγχος μεταφέρονται

πeυ αναφέρεται στους αγνοούμενους.

από το κράτος στους ιδιωτικούς κολοσσούς

της τουρκικής εισβολής
1

1.Από τον Μιχάλη Παναγιωτάκη

Από -υ<ον Λεωνίδα Βατικιώτη
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Τάσεις και ευκαιρίες από τη νέα έκθεση του

Instagram :και Snapchat είναι τα δύο Μέσα Κοινωνικής

·

Δικτύωσης που έρχονται πρώτα

Reuters Digital News Report
1

στις προτιμήσεις των εφήβων

Από τη Λήδα Τσενέ

1 Από τη Χριστίνα Λιναρδάκη

28 Σκέψε ς γωι τα Μέσα

19

Ανακόπτεται η πτωτική τάqη στο ελληνικό

Μικραίνουν ο�.

διαδίκτυο 0-ύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
1

31

β .

μεγάλοι
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Από τον Γιάννη Μανδαλίδη

1 Από τόν Λεωνίδα Βατικιώτη

ηα την ελειυθερια της έ κφρασης
Ρευστότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό

24 Χτυποκάρδ�α στο Tinder
.

Εκατομμύρια κέρδη για τα dating apps

της κατάστασης των Μέσων, όπως αποτυπώνεται

που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη νέα γενιά

στην έκθεση της Unesco
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για φοιτητές και άυνταξιούχους

στη δίκη της Χρυσής Αυγής

στις αστικές συγκοινωνίες
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΙΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΙ ΤΑ FAKE NEWS
·

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος τον
Adνaι;zced Media Institute. Α πό το 2011 υπό την ευθύνη της, οργανώθηκε και λειτουργεί στο ΑΠΚΥ το Μεταπτυχιακό Πpό-

·

γραμμα Σπονδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία».

« ΕΦΘΑΣΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ δημοσιογραφικοί και το Facebook στο παιχνίδι καθώς θεωρεί ότι πρέπει να
οργανισμοί στρέφονται σε περισσότερο ποιοτικό περιε αναλάβουν μεγαλύτερη δράση· κατά της παραπλη ρ οφό
χόμενο, ενώ παράλληλα ·δίνουν έμφαση και στα συνδρο ρησης.
μητικά μοντέλω>, διαβάζουμε με ανακούφ ιση στον φετινό
Η Google και το Facebook να αναλάβουν δράση κατά της.
απολογισμό του Reuters Institute. Ας μην ξεχνάμε ότι η παραπληροφόρησης;!
εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο των μηντιακών οργανι
Οι · δύο ιδιώτικοί κολοσqοί να αποφασίσουν τι είναι
σμών, αλλά και των ίδιων των δη μοσιογράφων, παραμένέι πληροφόρηση και τι παραπληροφόρηση;
.
σε τρομακτικά χαμηλά επίπεδα, μάλλον όχι άδικα.
Μάλλον έφτασε επιτακτικά η στιγμή, οι μηντιακοί
Ούτε καν προσεκτική ματιά δεν απαιτείται πια για. να οργανισμοί να στραφούν και πάλι στην παραγωγή δημο
διαπιστώσει κανείς την έλλειψη δη μοσιογραφικής έρευ . σιογραφίας με επένδυση στην έρευνα, την τεκμηρίωση και
νας και τεκμηριωμένης ανάλυσης στον συμβατικό ΤύΠο, τη χρήση διασταυρωμένων πηγών, όπως επιβεβαιώνει και
την τηλεόραση και συνεπακόλουθα το ραδιόφωνο. Ο ι ο φετινός απολογισμός του Reuters Institute.
πωλήσεις του Τύπου έχουν σημειώσει πτώση σ ε βαθμό
Αυτή είναί η μοναδική απάντηση στα fake news. Όταν
απαγορευτικό για την επιβίωση των εφημερ ίδων, με τον
θεσμοθετηθεί εκ νέου η μία και μόναδική έννοια της δημο
πολίτη να στρέφεται πλέον για την ενημέρωσή του σε
σιογραφίας, όπως την περιγράφει η ίδια η λέξη (γράφω για
εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο, δίχως
τα δημόσια θέματα), ότάν ο πολίτης/αποδέκτης νιώσει
όμως την απαραίτητη κριτική προσέγγιση και ανάλυση.
και πάλι ασφάλεια ότι μπορεί να διακρίνει τα news, τό -Γε ·
Σε ένα ταραχώδες, αν όχι - ακόμη - χαοτικό, πεδίο ενη
αυτομάτως θα καταργηθεί και η αξία πο·υ απέκτησαν τα
μέρωσης, με ποικίλα εναλλακτικά Μέσα Κοινωνικής
fake news.
Δικτύωσης και με ιδιαίτερη έμφαση τελευταίά σε πιο
Έτσι, η γραμματοdύνη μας (όπου γραμματοσύνη, κατά
ιδιωτικούς τρόπους ενημέρωσης και επικο ινωνίας, όπως
τον Πάουλο Φρέιρε, είναι μια ποιότητα συνείδησης και όχι
τα WhatsApp, Messenger, podcast και Viber, είναι πολύ
απλά η κατάκτηση μιας ηθικά ουδέτερα τεχνικής) γύρω
εύκολο να αναπτυχθούν και να διαδοθούν επιτυχώς τα
από
την πληροφόρη<!η, η επανάκτηση ως πολιτών δηλαδή,
fake news που τα τελευταία δύο χρόνια μονοπωλούν το
της
εμπιστοσύνης
μας σ�α γραφόμενα, επειδή διαβάζουμε
ενδιαφέρον των μηντιακών οργανισμών. Απορί<:ις άξιο το
κείμενα
με
τεκμηρίωση
, με παραδείγματα και αναφορές σε
πόση· ενέργεια και φαιά ουσία ξοδεύεται για να εξηγηθούν
και να ερμηνευθούν τα fake news, δηλαδή η παραπληρο- . πηγές που έχουν διασταυρωθεί, δημοσιογραφία με άλλα
·
λόγια, προκύπτει πλέον ως αδήρ ιτη ανάγκη.
φόρηC!η.
Και μαζί μ' αυτήν (έστω και εν μέσω ενημερωτικής τρι
Σε επιβεβαίωση των παραπάvω, το 54% των συμμετεχό
κυμίας)
να αποφασίσουμε να υποστηρ ίξουμε έμπρακτα,
ντων στις φετινές έρευνες του Reuters Institute ανησυχεί
'
να
επενδύσουμε
και στην Ελλάδα στο έγκυρο και αξιόπι
για το τι είναι αληθινό και τι ψευδές στο διαδίκτυο, ενώ
σύμφωνα με την ανάλυση της Λήδας Τσενέ σ' αυτό το στο ενημερωτικό περιεχόμενο από αρκετά δυναμικά νέα
τεύχος, το 75% του δείγματος πιστεύει ότι οι μηντιακοί εγχειρή ματα, απ' όπου κι αν αυτά προέρχονται, εφόσον
οργανισμοί και οι δημοσιογράφοι έχουν τη μεγαλύτερη . πλη ρούν τις προ�ποθέσεις και μας βοηθούν να λαμβάνουείJθύνη για τα fake news, ενώ το 71% βάζει την Google με ελεύθερες και δη μοκρατικές αποφάσεις γιcι τη ζωή μας.
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ΟΠΟΥ Η ΙΙΤΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

'\

Από τn p ίψ,n λίθων s π ί σωρού χ ω pοστατσύντων Μ nτpοnολ ιτών,
τό π ο u s κοινωνικns Βικτύωσn:s.
mn οι αγpαφ n Α·ο γα p ι ασμ ών σs 1 Βπμ ο φ ι λsίs
'

Δικηγόρος με ειδ ίκευ ση στα θέματ:α ΕΕ, δραπέτης από vώpίες στη δημο σιογραφία, σύμβουλος έκδ οσης της «δ ».

"

·

'

ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στην
τελική ευθεία μιας προεκλογικής περ ιόδου γεμάτης
από εντάσεις και απορ ρ ιπτικότητες - είχαμε το Μακε-'
δονικό να επαναφέρει βαθύτερες δ ιχαστικές μνή μες,
πήγε να μας προκύψει κρ ίση σχέσεων με την Αλβαν ία,
προστέθηκε η συμφων ία-που-δεν-ήταν-συ μφ ων ία γ ια
τη δ ιευθ έτηση τωv σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας
τρέχει η πάντα συμβολοποιη μένη συνταγματική αναθ εώ ρηση, στο βάθος δ ιαφαίνεται πίεση γ ια δ ιαδικασίες
εκτόνω σης των ελληνοτουρκικών μ ε ό,τι αυτό (το μόνο
ουσιαστικό) μέτωπο συνήθως φέρνει στην επιφάνεια
- έτσι, ό μω ς και που στην Κύπρο ανοίγεται κατά τα
φαινόμενα νέος γύρος προσέγγ ισης του Κυπριακού με
τα μέτωπα των υδρογονανθράκων και την άγαρμπη
τουρκική δ ιεκδ ικητικότητα « μεριδ ίου» στην Ανατολική
Μεσόγειο, η συζήτηση για το τι (και πώς, και πόσο)
επηρεάζεται η κο ινή γνώμη θ α επαν έλθει με ο ρ μή στην
πρώτη γραμμή της δη μόσιας συζήτησης. Και όπο ιος
λέει «κο ινή γνώμη», όταν θ α βρεθού με αληθ ινά προ
της κάλπης, άκόμη -ακό μη και πίσω από το παραβάν,
όπου τα «Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ» και ο ι γκρ ίζες ζώνες
.
'
ούτως ή άλλως κάνουν πίσω, θ α εννοεί τι (και πώς, καί
πόσο) αυτή θ α έχει επη ρεάσει τον πολίτη/την εκλογική
συμπερ ιφορά.
Ένα · το κρατούμενο, αυτό. · Επειδή ό μως η μικρή,
.ευδαίμων κ.λπ. Ελλάς δεν πορεύεται χωρ ιστά από τον
υπόλοιπο κόσμο, επειδή τα όσα εκεί ωριμάζουν και εξελίσσονται και δ ιαδραματίζονται θέλοντας/μη -θέλοντας
μας επη ρεάζουν, αξίζει να σταθού με λίγο και να αναλογ �στού με τι έχει φέρει - και έχει εγκαταστήσει� στη
δη μόσια σκηνή η άνθηση της ιντερνετικής παρέμβασης.

Στην ηπειρωτική Ευρ ώπη, όπου έχουμε αποφασίσει ότι
«ανήκουμε», η συζήτηση αυτή δεν έχει προχωρήσει όσο
π.χ. στις ΗΠΑ με τη δ ιερεύνηση των πηγών της ν ίκης
του Ντόναλντ Τραμπ (σωστότερα: της πολύ βαθύτερης
επιβολής νέου υποδείγ ματος πολιτικής συζήτησης, απ'
. ό,τι η «απλή» ν ίκη Τραμπ) ή, πέραν της Μάγχης, των
πηγών της δη μιου ργίας του ρεύματος και εν συνεχεία .
της επικράτηση ς του Brexit (ανεξαρτήτωςαν τώρα πάει
να προσαράξει στα αβαθή) .
Όμως, όπως έδειξε ο σάλος περί της Cambridge
Analytica και του (τραγικά επιτυχη μένου) data mining
της επί βάdεως Facebook, ή πάλιν όπως αναδεικνύει η ·
μετατροπή της ίδιας της έννο ιας «fake news» σε εμμο,..
ν ικό εργαλείο της Προεδρίας Τραμπ, ? ι μηχαν ισμο ί
επηρεασμού της πολιτικής συμπερ ιφοράς που έχουν
διαμορφωθεί από τα Μέσα Κοινωνικής Δ ικτύωση ς δεν
έχουν απλώς εγκατασταθεί στο κεντρικό τραπέζι της
πολιτικής - εκεί, π.χ., όπου άλλοτε φ ιλοξενού vταν με
προτιμησιακή μεταχείρ ιση οι δη μοσκοπικές εταιρείες,
ή πάλιν η διεισδυτικότητα του τηλεοπτικού φακού -,
αλλά και γ ίνεται λίγο-πολύ δεκτό ότι παίζουν καθορ ιστικό ρόλο στην εκλογική μάχη . Δ ιστάζει κανείς ν α
εσωτερικεύσέι την αντίληψη ότ ι b ots κα ι trolls, πέραν
του να δηλητη ρ ιάζουν και ν α οξύνουν, μπορούν και να
δημιουργούν αποφασιστικά «ρεύ μα». Άρα, να βγά
ζουν αποτέλεσμα. Ό μως κρίνει κανείς από τα πρόσφα
τα recounts ψήφων σε Πολιτείες των ΗΠΑ, ή πάλι αν
θυμη θεί την τελική ευθεία προς το Brexit, ότι η αποφα:_
σιστική επίδραση επί του τελικού αποτελέσματος «στο
νή
να παραγνωριστει
. μα» δεν είναι εύκολο
Ενώ και στην ακραία αλλαγή του πολιτικού χάρτη
_

.

·
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Κατ' αντιστοιχία με όσα
συμβαίνουν στο εξωτερικό
κι εντός της Ελλάδας,
στο ίντερνετ οφείλει την
εκλογική 9.Ποyείωσή
του το κόμμα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, ό Πως
καταγράφηκε το 2012..

στην Ιταλία (η οποία πορεύεται σή μερα σε έναν παρά
&�ξο δρόμο Ευ ρωαμφισβήτηστiς) ή και· στην ανάδειξη
νέων φαινομένων στη Γερμανία (από τα πλέον διατάρα
κτικά, όπως της AfD, έως τα σαφώς πιο δροσερά, όπως
των Πρασίνων), η δυναμική διαδικτυακή παρέμβαση
έπαιξε τον ρόλο της - και υπόσχεται ζωηρή συνέχεια, με
τις ληθαργικές Ευρωεκλογές στο βάθος του όρίζοντα
να επιζητούν κάποιο κέντρισμα.
Πιο κοντά σε μας δεν θα ήταν περ ιττό να αναλογι
στεί κανείς πώς το ιδιότυπο εκείνο μόρφωμα που απο
τέλεσαν οι ΑvΕλληνες τόυ Πάνου Καμμένου ξεκίνησε
- και πήγε κάποια στιγμή να δ ιεκδικήσει σχεδόν2/5 της
δύναμης του όσό γίνεται πιο παραδοσιακού κό μματος
της ελληνικής Δεξιάς, της Ν.Δ., στις εκλογές τού 2012
- ξεκίνησε και «ανέβηκε» με ιντερνετική προπαντός
διαδικασία. Ενώ και :τώρα, ουκ ολίγοι από τους πολι
τικούς μας αστέρες αυτοκαθορ ίζονται μέσα από την
ιντερνετική τους ταυτότητα. Κυρίως, όμως, μέτωπα
καυτής αντιπαράθεσης, όπως επί του Μακεδονικού και περιμένετε τη συνέχεια .:. - έρχονται στο επίκεντρο
της πολιτικής μέσω Facebook και Twitter.
Δεν θα μας έρθει γρήγορα στις ακτές μας μια βαριά
αμφισβήτηση του ρόλου των social media, όπως ζήσαμε
7

με το (εύλογο) κυνηγητό του Facebook και της όχι-α
κριβώς-ειλικρινούς μεταμέλειας Ζούκεργκμπεργκ σε
Κογκρέσο και σε . παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση,
ή πάλι με τη μαζική δ ιαγραφή fake accounts από το
διεισδυτικότερο των πάντων Twitter (αν και πρόσφατες
έρευνες γύ ρω από τα trolls των 60 λεπτών/tweets προ�
σyείωσαν με το\ι πιο πτωχοπροδρομικό τρόπο στα καθ;
η μάς την ευρωπαϊκή ή αμερικανική συζήτηση . . . ). Όμως
αληθινά αξίζει \ια ετοιμαζόμαστε για την ερώτηση ουσί
ας, αν δηλαδή η πρακτική της απαγόρευσης, όπως με
τη διαγραφή accounts εν ονόματι της δ ιαφύλαξης της
«dωστής» πολιτικής λειτουργ ίας, αποδειχθεί κάπο ια
στιyμή φάρ μακο χειρότερο από την ασθένειά.
Μην ξεχνούμε ότι, στην ωραία μας χώρα, έχουμε ζήσει
ζωηρά επεισόδια, όπως του αναθέματος (στο hεδίο του
Άρεως, με ρίψη λίθων επi σωρού, χω ροστατούντων
Μητροπολιτών) κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου. ή
παλιν όπως του καψίματος εφη μερίδων μπροστά στη
Χρήστου Λαδά ( μετά το «Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος»,
αλλά και τις η μέρες της Αποστασίας) .
Τι σχέση έχουν τα δυο αυτά σύμπαντα; Για ξανασκε
φθείτε το !
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ΑΓΑ ΝΑΚΤΗΣΗ
Γ Ι Α Τ Ο Ν Τ ΡΟΠΟ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΑΣ
Τ ΟΥ FACEBOOK ΚΑΙ ΑΛΛ Ω Ν
ΜΕΣΩΝ ΚΟ ΙΝΩ Ν ΙΚΗΣ ΔΙ ΚΤΥΩΣΗΣ
Έχουμ ε τn μ ετοφ ο pό τns σφ οίp οs τns λογοκpισίοs κοι του ελ έγχου του Βπ μ όσιου λόγου οπό το κpότοs
στο μ εγάλα Βι οδ ι κτυοκό μονο π ώ λ ι ο, το ο π οίο � pίσκοντοι υπό συνεχn κp οτι κn πίεσn
.
(στιs ΗΠΑ, ο λ λό .ό χ ι μ όνο) νο π οίeουν τον p ό λο όχι οπλό του «λογοκp ιτΠ», ολλό κοι του
π p ο λ n πτι κοΟ ελεγκτn τns νομ ι μ ότnτοs κοι τns όpΒότnτοs όσων συμ μ ετέχουν στn δ nμόσι ο σφ οίp ο.
τοy

Μ χάλ

Παναγ�ωτάκη

Αναλυτής διαδικτύου και δημοσιοypάφος

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΚΑΙ πλέον συμμετοχής
στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δ ικτύωσης, αποφάσισα
φέτος να περιορίσω δραστικά τη σχέση μου με αυτές.
Πρώτα έκλεισα τους προσωπικούς μου λογαρια
σμούς: αρχικά στο Twitter, κα.ι μετά στο Facebook.
Μετά άρχισα να ψάχνω διάφορα εναλλακτικά Μέσά
Κοινωνικής Δικτύωσης και επανήλθα σε μω λιγότερο
διαμεσολαβημένη σχέση με το διαδίκτυο.
Η αφορμή, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρ ι γιά
.
μένα στο διαφη μιστικό εργο στάσιο του Zuckerberg,
ήταν . ο εμπαιγμός της «απόκρ ισης» του Facebook στο
GDPR, στην Οδηγ ία δηλαδή της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομέ�
νων. Η ερμηνεία που έδωσε το Facebook στην οδηγία
αυτή με έβαλε μπροστά στο δ ίλη μμα είτε να αποδεχθώ
εκπεφρασμένα το ίδιο ακρ ιβώς μοντέλο (κατά)χρήσης
των προσωπικών μου δεδομένων στην Υπηρεσία ( συv
μερικές επιπλέον ψευδοεπιλογές) είτε να μην έχω πρό
σβαση στον λογαριασμό μου.
Η τελική επιλογή μου ήταν κατάληξη μιας μακράς
αλυσίδας γκρίνιας και αυξανόμενης καθη μερινά αγα
νάκτησης για τον τρόπο που λειτου ργούσε το fb και
-

9

.γενικά για το πώς λειτούργησαν όλα τα μεγάλα μαγα
ζιά των ΜΚΔ.
• Για το γεγονός ότι ήμουν για την Υπηρεσία πηγή
δεδομένων, αλλά όχι πελάτης, παγιδευμένος μάλίστα
στο πλαίσιο ενός σκληρού ψηφ ιακού μονοπωλίου, με
μικρή πρακτικά δυνατότητα μεταφοράς, διαμο ιρασμού
και χρήσης όλων όσων είχα γράψει επί έτη πολλά στην
πλατφόρμα·, εκτός της Υπηρεσίας.
• Για το γεγον 'ό ς ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να επι
κοινωνήσεις και να συνεννοη θείς με την Υπηρεσία,
περνώντας μέσα από τον λαβύρινθο των «αλγορίθμων
υποδοχής» των αιτημάτων ή ερωτη μάτων σου
• Για τη συσσωρευόμενη οργή για όλα τα τερατώδη
που έβγαιναν στη φόρα σχετικά με την κατάχρηση των
προσωπικών δεδο μένωνi των χρηστών των Υπηρε
σιών, τις σχέσεις τους με την NSA,ii την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων κρατικών συμφερόντων, την επιλεκτική
λογοκρισία που ασκεί το Facebook, την προώθηση και
την παγκοσμιοποίηση, μέσω των όρων χρήσης του, του
πιο επαρχιώτικου αμερικανικού που ριτανισμού
• Για την κάθε τόσο ad hoc αλλαγή των κανόνων και
των αλγ ό ρίθμων τόυ που συνεχώς μου υπενθύμιζε πως
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η Υπηρεσία δ ιατηρεί βαρύνοντα ρόλο για το τι θ α περ
νούσε από τη χρονογραμμή μου.
Για . την όλη αρχιτεκτον ική της Υτrηρεqίας, που
τροφ?δότεί και ανταμείβει τη θεατρική ακρότητα, την
αγένεια και τον ψευτοτσαμπουκά, και πλουτίζει με τη
διάχυση της κάθε ιοειδούς ανοησίας, είτε πρόκειτq.ι για .
πλαστές ειδήσεις,. ε_ ίτε όχι.
Για τη μακάρια απάθεια του Twitter ειδικά, αλλά ·
όχι μόνο, σε περιπτώσεις δ ιαδ ικτυακών λυντσαρισμά
των, κακόβουλων στοχοποιήσεω:� και συντονισμένων
δυσφημίσεων, συχνά ο ργανω μένων από κρατικά και
παρακρατικά κέντρα ή από ο ικονομικά συ μφέροντα και
μυστικές υπη ρεσίες"_καL γ ια την ευκολίa με την οπο ία
'
αυτοματοποιημένες αγέλες από «ρο μποτικούς» λσyι;:ι
ρίασμούς, μπορούν να καταστείλουν όπο ιον μπαίνει
,,
στο στόχαστρό τους. 1
.. Για την ευκολία με την οποία αυτός ο φάρος ο φ ωτει
νός της ελευθερίας της έκφρασης «έδψσε» τον Γέροντα
Παστίτσιο στις αρχές της χώρας μας γ,, ι α να δ ικαστεί
(ακολουθώντας προφ ανώς έναν νο μικό τυφλοσούρτη
για τέτο ια θέματα), αλλά φ ιλοξενεί ανεμπόδιστα τον
πιο βίαιο, απειλητικό και απάνθρωπο ακροδεξιό λόγο,
χωρ ίς καμία απολύτως συνέπεια, παρά τις καταγγελίες
(για τις οπο ίες δεν έχει, προφ ανώς-πάλι, κάποιον ανά
λογο νομικό τυφλοσούρτη) .
Πράγματα εν ολίγοις που ε ξ αρχής μ ε · ενοχλούσαν,
αλλά η κοινωνική και επαγγελματική προαπαίτηση
πλέον της χρήσης του fb και των ΜΚΔ και ο σχετικός
εθ ισμός με απέτρεπαν από το να κάνω το βή μα του,
έστω και μερ ικσ6, αποχωρισμού.
Έχω γράψει επανειλημμένως γ ια την παθολογ ία των
Μέσων Κοινωνικής Δ ικτύωση ς και της Google, τις εξαρ
τήσεις και τις καταχρήσεις τους, δεν έχει λοιπόν νόη μα
να ανατρέξω τώρα στις αποκαλύψεις του Snowden γ ια
τη δ ιασύνδεση με τις αμερικανικές κρατικές αρχές και
μυστικές υπη ρεσίες, ούτε γ ια την «οικονο μία της επιτή 
ρησης» της οποίας είναι οι πρωταγωνιστές, ούτε για το
επιχειρη ματικό μοντέλο τους και να εξηγήσω το μέγε
θος του προ βλή ματος που συνεπάγεται γ ια τον δη μόσιο
. λόγο. Θα εστιάσω σε δύο σχετικά πρόσφατες εξελίξεις
που συνέβησαν από την εποχή που άρχισα να σκέφτο
μαι την έξοδο από το Facebook και το Twitter και μετά:
Τη συγκεκριμένη πλέον εκχώρηση του ελέγχου του
δη μόcrιου λόγου και της δη μόσιας προβολή ς στο διαδί
κτυο (δηλαδή σχεδόν κάθε πτυχής του δη μόσιου λόγου.

χ

•

Some important upd.ates·and settings to revίew_

P1ease !c;ke ;a fevv n:iinαιes to .reνle\v thesf! updates .and make
choic:es aboιrl sqme sρecific: data s,ettlngs.

•

,

1 Αν θέλει να δει κανείς ένα παράδειγμα, όπου ο σοσιαλμηντιακός
'uπόκοσμος συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και καθεστωτικά
.
ΜΜΕ για να δυσφημίσει και να καταστείλει πολιτικά ένα πρόσωπο
και ένα κίνημα, αρκεί να δει τις αθλιότητες περί αντισημιτισμού που
εκτοξεύθηκαν εναντίον ταυ αρχηγού των Εργατικών της Βρετανίας,
Jeremy Corbyn, συντονισμένα και ξεδιάντροπα, μέσα από το Twitter
και το Facebook, αλλά και από τις πλέον «ευπρεπείς» και έγκυρες
εφημερίδες του Ηνωμένου ΒασιλείοΊ9.

10

Η σταγόνα που ξεχ�ίλισε το ποτήρι για μέν� στο διαφημιστικό
εργοστάσιο του Zuckerberg, ήταν ο tμπαιγμός της «απόκρισης»
του Facebook στο GDPR, στην Οδηγία δηλαδή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

στον κόσμο) σε ανεξέλεγκτα μονοπώλια και τοuς υπερ
γολάβους τους . και στη ρητή αποσαφήνιση από πλευ
. ράς Facebook πως, στο επιχειρη ματικό του μοντέλο, η
οικονομική αυτοτέλεια των ΜΜΕ δεν έχει θέση .

Ο μέγ οις λ ογοκ ��Ητή ς

Έγραφα τον Μάρτιο του 2017 σε αυτό το περ ιοδικό:
«η ιδέα να δοθεί στην Google και την Facebook η ευθύ
νη να "ελέγχε(iii και να "λογοκρίνει" την "ψευδοειδησε
ογραφ ία" κινείται προς λάθος κατεύθυνση : δίνει ακό μα
περ ισσότερη εξουσία και αρ μοδιότητα έπί του τι λέγε
ται δη μοσίως στο διαδίκτυο στις δύο αυτές εταιρείες, οι
οποίες γ ια λόγους νομικής προστασίας τους και μόνο
θα έχουν κάθε κίνητρο να λογοκρίνουν το διαδ ίκτυο σε
βαθ μό που θα κάνει την Κίνα να μοιάζει με όαση πολυ
φώνίας. Έτσι, παρότι η ρύθμιση της ροής και της έντα
σης της διακινού μενης '!ίλη ροφορίας θα βρεθεί και πάλι
σε "συστη μικά" χέρια, θα βρεθεί με όρους αγοράς που
θα έχουν την τάση να καταπνίγουν κάθε αποκλίνουσα
φ ω.Υή. Δεν υπάρχει άλλωστε πιο αυστη ρή λογοκρισία
από τη λογοκρισία της αγοράς . . . »
Υπή ρ ξα αισιόδοξος: Στην πραγματικότητα τα ΜΚΔ
αναλάμβαν αν ήδη από τότε, και αναλαμβaνουν ολοένα
και περ ισσότερο -υπό πολιτική πίεση-, τον ρόλο του
καθολικού αρχισυντάκτη του πλανήτη, με βάση όχι
μόνο τις πιέσεις της αγοράς, αλλά και τά γ εωπολιτικά
συμφέροντα της μείζονος ηγεμονικής _δύναμης. Η γεω-
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πολιτική στράπ;υση μάλιστα των παγκόσμιων ΜΚΔ
(�μ�ρ ικανικών σε ό,τι αφορά τη Δύση ) , έχει περάσει σε
νέο, αναβαθμισμένο και ανοΊκtά ομολογημένο επίπε
δο, ενώ οι μηχανισμο ί ελέγχου του δη μόσιου λόγου στις
Υπηρεό-ίες αυτές, αρχίζουν να εκχωρούνται υπεργολα
β ικά σε αμφιλεγόμενους ιδιώτες «ελεγκτές» . Οι εξελίξεις είναι πυκνές και ταχείς, και δη μιουργούν εύλογες
αν.ησυχίες.
Για παράδειγμα, η Googleiv το Facebook και το Twitter"
ανακοίνωσαν στα τέλη Αυγούστου πως αφαίρεσαν εκα
τοντάδες λογαριασμούς από τις υπη ρεσίες τους λόγω
«της σύνδεσής τους με επιχείρηση προπαγάνδας της .
ιρανικής κυ βέρνησης» με στόχο χρήστες στις ΗΠΑ, τη ·
Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και τη Βρετανία.
Οι κατηγορ ίες αφορούσαν τη διάδοση φιλοϊράνικής,2
αντι-Ισραηλινής, αντι-σαουδικής3 και φιλοπαλαιστινια
.
κή ς προπαγάνδας, κατά: τα λεγόμενα του εκπροσώπου
της FireEye, εταιρείας με διασυνδέσεις με τις μυστικές
υπηρεσίες των ΗΠΑ, η οποία ήταν επικεφαλής της
επιχείρησης αυτής εντοπισμού «κρατικά χορηγούμε
νων λογαριασμών». Υπήρξαν αμέσως αντιδράσεις: στο
Twitter Ιρανοί χρJΊστες εμφανίστηκαν δ ιαμαρτυρόμε
νοι πως οι αφαιρεθέντες λογαριασμό ί αντιστοιχούν σε
απλούς φο ιτητέςνi και όχι κρατικούς υπαλλήλους. Προ
βληματική είναι βέβαια η ίδια η λογική κατά την οποία
κάποια κράτη δικαιούνται να διατηρούν λογαριασμούς
στα ΜΚΔ, μέσω των οπο ίων κάνουν «προπαγάνδα» (ή
εξηγούν την θέση τους), και άλλα όχι.
Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της Ομολογημένης
και ανακοινωθείσαςνii συμμόρφωσης του Facebook με
κάθε αίτημα γ ια κατάργηση παλαιστινιάκού ή αραβικού
λογαριασμού που προέρχεται από την αμερικανική και
την ισραηλινή κυβέρνηση. Αντίθετα ίσραηλινοί και αμερικάνικοι λογαριασμοί που προπαγανδίζουν την εξό
ντωση των Παλαιστινίωννiii ή τη δολοφονία «εχθρών»
της αμερικανίκής κυ βέρνησης, φυσικά, δεν <�κατεβαί
νουν» από το Facebook.
Ο πόλεμος γ ια την αποτροπή κρατικής επιρροής καϊ
προπαγάνδας που έχουν ξεκινήσει οι εταιρείες των
ΜΚΔ είναι μάλλον μονομερής. Πολλά περ ιστατικά
που έχουν αναφερθεί πρόσφατα δείχνουν πως για το
Facebook, την Google και το Twitter δεν είναι όλες
οι προπαγάνδες και οι επιχειρήσεις σοσιαλμηντιακής
επιρροήζ εξίσου προβληματικές.
Προ ετών είχαμε μάθει πως η κυ βέρνη ση των ΗΠΑ
είχε ζητήσει από το TwitterL" να μη διακόψει τη λειτουρ2 Εναντίον δηλαδή της απόφασης των ΗΠΑ yια αποχώρηση από
τη συμφωνία αποπυρηνικοποίησης του Ιράν και την επαναφορά του
εμπάργκο.
3 Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως ο δεύτερος σε αριθμό μετοχών,
μέτοχος της TνvitteΓ είναι ο Πρίyκηπας Αλουαλίντ της Σ αουδικής
Αραβίας.
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γία του προσωρινά για τεχνική συντήρηση, προκειμένου
να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν αντικυ βερνητι
κο ί διαδηλωτές στο Ιράν το 2009. Φέτος μά�αμε, από

·

·

Στnν πpαγματικότnτα
τα ΜΚΔ αναλαμβάνουν ολοένα
και πεpισσότεpο τον pόλο
του καθολικοΟ αpχισυντάκτn •
του πλανrηn, με βάσn όχι
μόνο ns πιέαειs τηs αγοpάs,
αλλά ·και τα γεωπολιτικά
συμφέροντα τns μείzονοs
nγεμονικns δύναμns.

επίσημες πηγές, πως το αμερικαν ικό κράτος σχεδιάζει
να χρησιμοποιήσει «τοπικούς» και αδιαφανείς κου βα
νέζικους λογαριασμούς στο Facebook, και όπο ια άλλη
Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης χρειαστεί, χωρίς να
·ενη μερώσει του χρήστες του Facebook στην Κούβα για
την ταυτότητά τους. χ
Τον Σεπτέμβριο του 2018 το YouTube, δηλαδή η
Google, · «κατέβασε» όλους τους λογαριασμούς της
κυ βέρνησης της Συρ ίας στην υπηρεσία του: τον λογα
ριασμό του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Συρίας,
του Υπουργείου Αμύνης της χώρας και της Προεδρ ίας
της χώρ�.
Πριν από αυτό, το καλοκαίρι, το Facebook είχε
κατεβάσει για λίγες μέρες χωρίς άιτιολόγηση τους
λογαριασμούς δύο σημαντικών πολιτικών μηντιακών
οpγανισμών: της αγγλόφωνης κοινότητας του Telesur
TV και του Venezuelanalysis, ενός μηντιακού Όργαν ι
σμού που ενημφώνει στα αγγλικά από φιλομπολιβα
ριανή σκοπιά για τα όσα συμβαίνουν στην χώρα.
.

Η υπεργολαβία του Πραγ ματολογ ικού
ελέγχ ου

Στην προσπάθειά του να διαχειριστεί τις νέες «αρχι- ·
συντακτ_ ικές» του ευθύνες, το Facebook είχε βάλει
.
μπροστά από τα τέλη του 2016,xi ένα πρόγραμμα
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'Όλα τα · δε�[]μένα. σuv�yDρ[]Uv
σ1η01 01� τtOJ f aicebίOJ[]� μπορεr
�ιοΗ ��λε� VίOJ nε;�θαvαγκάmιε�
� s εn1χ���ήm2�� ΜΜΕ να nαre;ouv
έναν .σu�πλnρωμο�τ��ό ρόλο στο ��κά ιrou
�n�Χ�ipn�αι�κό μοvτ�λ[]"

συνεργασίας με δη μοσιογραφ ικούς οργαν ισμούς χii πο ύ ξύ των σελίδων που κατέβασε το Facebook ήταν . και
θα παίζουν τον ρόλο εξωτερικών «ελεγκτών» της βασι μίCι Που οργάνωνε αντιδιαδήλωσή στην νεοφαi:ηστική
μότητας / «Πλαστότητας» των θ εμάτων που κυκλοφο συγκέντρωση του Unite the Right στη Ουάσινγκτον,
ρούν. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε συνεργασία με το . γ ια την κατάργηση της οπο ίας υπή ρξαν έντονες δια
Atlantic Councilxiii τον Μάιο του 20 18, έναν οργαν ισμό/ μαρτυρ ίες από τους δ ιαχειρ ιστές της. Όλα αυτά χωρ ίς
δεξαμενή . ιδεών, εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής να εξηγηθεί ποτέ η μεθοδολογία με την οτi:ο ία ο ι «επιτη
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ (και με μέλη στο ΔΣ του τον ρητές» των αναρτήσεων στο Facebook από το Atlantic
Henry Κissinger και πλειάδα άλλων πρώην επικεφαλής Council αποφάνθηκαν γ ια την «επικινδυνότητά» τους.
Είναι προφανές πως το Facebook, μετά τον θόρυβο
και αξιωματούχων της CIA) , προκειμένου να προστα
τεύσει, όπως λέει, τις εκλογές (στις ΗΠΑ αλλά και σε γ ια τα «fake news», επιχειρεί να μεταφέρει ένα τμήμα
όλον τον κόσμο) από την παραπλη ροφόρηση και την των καθηκόντων που θεωρεί πως έχει να δ ιαχειριστεί,
παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Τα πρώτα αποτελέσματα σε τρίτους, ανεξάρτητους από το ίδιο κριτές, οι οπο ίοι
της συνεργασίας αυτής ήταν ενδεικτικά της κατεύ δ ιαθέτουν εργαλεία που το ίδιο δεν διαθέτει. Η ίδια η
θυνσης στην οπο ία θα κινηθεί το Atlantic Coιincil: το δ ιαδ ικασία επιλογή ς ό μως των εταίρων του Facebook
Facebook «κατέβασε» μια σειρά από μικρής εμβέλειας στην πάταξη των πλαστών ειδήσεων και των «χοά
σελίδες από την υπη ρεσία του, οι περ ισσότερες εκ των κων»,4 είναι εκ των προτέρων ναρκοθετη μένη. Αν μπο
οπο ίων έχουν σχέση με αριστερό ακτιβισμό (και σαψώς ρεί να προσάψει κανείς μια φορά πολιτική καθοδήγηση
μη αμφιλεγό μενο περ ιεχόμενο), επειδή «επεδ ίωκαν να στο Facebook, οι εταίροι του είναι ακόμα πιο ευάλωτοι
εξάψουν τις πολίτικές εντάσεις στις ΗΠΑ κ�ι η δρα στις σχετικές κατηγορ ίες. Στη Βραζιλία π.χ. δύο εκ των
στηρίότητά τους ήταν παρ ό μο ια -και σε κάποιες περι σχετικών εταίρων του Facebook έχουν καταγγελθεί από
πτώσεις συνδεόταν- με εκείνη ρωσικών λογαρ ιασμών την . ακροδεξίά γ ια λογοκρισία, με μαζική δ ιαδικτυακή
κατά τη δ ιάρκεια των Προεδρικών Εκλογών του 20 1 6», κινητοποίηση που έφτασε μέχρ ι και σε απειλές κατά
όπως άνέφερε το Facebook. Η λέξη -κλειδ ί ε δ ώ είναι το τις ζωή ς των δη μοσιογράφ ων που εργάζονταν στις
.«παρό μο ια», γ ιατί μέχρ ι και σή μερα το Facebook δεν δύο εταιρείες Lupa και Ao s Fatosxiv. Και μπορεί μεν η
έχει παρουσιάσει κανένα απολύτως τεκμή ρ ιο γ ια την συνεργασία με τσ Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την
εικαζόμενη σύνδεση των σελίδων αυτών με τη Ρωσία (η
οποία αποτελεί πλέον τον νέο δαιμον ικό, έξωθεν κίν
4 Νεολογισμός που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, εξελληνισμένη
δυνο, γ ια μεγάλο τμή μα των αμερ ικανικών ΜΜΕ και . απόδοση του αγγλικ9u «hoax», που σημαίνει κάτι που διαδίδεται γρα
της κοινής γνώμης που επη ρεάζουν). Ενδεικτικά, μετα- πτά ή προφορικά, για να εξαπατήσει ή vα κοροϊδέψει
.
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Facebook R.eferrals to Slate

. Παραπομπές από :ro ·Facebook στο site του αμερικανικού
διdδικτυάκού περιοδίκού Slate από τον Ιανουάρ ιο του 2 017
μέχρ ι τον Μάιο του 2018.
·
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Monde και τη Liberation στη Γαλλία, ή το Associated . έφτασαν και QT λίyο καιρό ξεπέρασαν τις παραπομπές
Press στην Αμερ ική να μοιάζουν να προσφέρουν μια α,πό την Googleλ·νu. Τρ ία χρόνια μετά, η κατάσταση
εγγύηση επαγγελματισμού, αλλά η Weekly Standardλ"" είχέ αντιστραφεί και πάλι. Οι αλλαγές στον αλγόριθ
δεν προσφέρει τίποτςι ·παρ όμοιο, μια και ήταν φερέ μο εμφάνισης αναρτήσεων στις χρονογραμμές του
φωνο της Πιο επιθετικής αμερικανικής πολιτικής στον Facebook, · που αφ ορούσε όλα τα είδη σελίδων στην
Ά
πόλεμο του Ιράκ, και θεωρείται ως σταθερή πηγή αν όχι Υπη ρεσία; συμπεριλaμβανόμένων και των σελίδων
«πλαστών ειδή σεων», πάντως συστήματικών ανακρι των ΜΜΕ, μείωσαν δραματικά τις παραπομπές από το
βειών. Η αγωνία των μεγάλων διαδ ικτίJC:ικών κολοσ Facebook σε iξωτερικές ιστοσελίδες. Όπως αναψέρει
σών να μη χαρακτηριστούν πολιτικά (καθώς δέχονται το περ ιοδικό Wired: «Δεδομένα από το Parse.ly, που
επιθέσεις από την κυβέρνηση Trump και την αμερικα καtαγράφει τις επισκέψεις πάνω από 2.500 ιστοχώρων
νική· ακροδεξιά, για την υποτιθέμενη και εν πολλοίς εκδοτών, δείχνουν Πως πριν τις πρ οεδρικές εκλογές του
επινοημένη, «ανtι-συντηρητική» τους κλίση) οδηγiί σε 2016 στις ΗΠΑ τtάνω από το 40% των επισκεπτών των
διάχυση των μηχανισμών ελέγχου σε κάθε είδους χέρια ιστοχώ ρων αυτών είχαν παραπεμφθεί σε αυτούς από το
(που αρκεί να έχουν υπογράψει έναν κώδικα αρχών που Facebook. Στα τέλη πλέον του 2017, το Facebook παρέ
έχει εκδώσει το Ινστιτούτο Poynter για να μποpέσουν πεμπε κάτω από το 26% των επισκεπτών τους. [Σημ:
να λειτουργήσουν ως ελεγκτέςλΎi) .
Όπου και παραμένει περίπου σή μερα]χviii» .5
Πίσω από τα ζητή ματα της διαχείρ ισης της λεγόμενης
Αυτή η αδιαφορίd του Facebook για τη συ μβιωτική
κρίσης των fake news (θέματο ς που ανέκυψε σαν μείζον . σχέση που ανέπτυξαν σχεδόν όλα τα ενημερωτικά σάιτ
και επείγον επειδή απειλούσε το μονόπώλιο στις Πλα στον κόσμο με την Υπηρεσία του και η υποβάθμιση της
στές Ειδή σεις, και στη συναφή . προπαγανδιστικά στο σημασiας της συνεργασίας με αυτά δεν ijταν ένα τυχαίο
χευ μένη ψευδολογία και αποσιώπηση, των κυρ ίάρχων παρεπόμενο μιας αλλαγής του αλγορίθμου (που . είναι
ΜΜΕ και των κυβερνήσεων), βρίσκονται τα ουσιώδη:
πάντα εσωτερική υπόθεση της εταιρείας και δεν επιδέ
.
όλα αυτά που συναποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του
χεται, φυσικά, ενστάσεις}, αλλά κομμάτι της στρατηγί
θέματος, και παραμένουν �ερ ιφερειακά στη συζήτηση
κής του οργανισμού.
που διεξάγεται: η απουσία εκπαίδευσης για την πλοήγη
Σε μια συνάντηση το καλοκαίρι του 2018 μετctξύ
ση στον πληροφοριακό ορυμαγδό, το σταδιακά φθίνον,
της επικεφαλής των ειδησεογραφικών · συνεργασιών
εδώ και είκοσι και πλέο.ν, χρ·ό νια κύ. ρος των ΜΜΕ, η
του Facebook, Campbell Brown, και στελεχών των
κυρ ιαρχί� στα ΜΜΕ όλον αυτόν τον καιρό του λόγου
ΜΜΕ της Αυστραλίας, η Brόwn φέρεται να έκα\ιε την
διαφόρων «Πλαστών» (αλλά πιστοποιη μένων ακαδη μα
ακόλουθη δήλωση: «Δεν μας ενδιαφέρει πια να συζη
ϊκά και καταξιωμένων επαγγελματικά) εμπειρογνωμό
τήσουμε μαζί σας για την επισκεψιμότητά σας- και τις
νων, το Παρο μοίως διαβληθέν κύρος και η αξιοπιστία της
παραπομπές. Αυτpς είναι ο παλιός κόσμος και δεν μπο
παγκόσμιας ο ικονομικτ)ς και πολιτικής διακυ βέρνησης,
ρούμε να επιστρέψουμε σε αυτόν».
τα διαδικτυακά μονοπώλια και τα διαδικτυακά επιχει
Αλλά και απείλησε πως, αν δεν συνεργαστούν με το
ρηματικά τους μοντέλα, η κεντρικότητα των ΗΠΑ στην
Facebook γ ιc;ι να βρ ουν κοινά επιχειρηματικά μοντέλα:
πολιτική ο ικονο μία της σχετικής τεχνολογίας, κ.ο.κ.
«ΣΕ λίγα χρόν ια ... θα σας κρατάω το χεράκι μαζί με

Τα MMJE σαν ε ργαλ ε ία του Facebook

Το 2014, για πρώτη φορά, οι παραπομπές σε ενη 
μερωτικές σελίδες μέσω συνδέσμων από τ ο Facebook

------
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5 Θα ήταν ενδιαφέρον να μαθαίναμε αν παρόμο ιο φαινόμενο έχει
παρατηρηθε ί και στα αντίστοιχα ελληνικά σάιτ. Μέχρι στιγμής δεν
υπάρχουν ανάλογα δημοσιεύματα.
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ΑΦ ΙΕΡ ΩΜ Α

την επιχείρησή σας που θα πεθαίνει, σε κάποιου είδους
οίκος ευγη ρ ίας» .
Παρότι στη συνέχέια η δεύτερη δ ιαρροή δ ιαψεύστηκε
(αλλά όχι η πρώτη), όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο
ότι το Facebook μπορεί καί θ έλει να πειθαναγκάσει τις
επιχειρήσεις ΜΜΕ να παίξουν ένα συμπληρωματικό
ρόλο στο δ ικό του επιχειρηματικό μοντέλο. Πρόκειται
για ευθεία απειλή στην ανεξαρτησία του Τύπου και
θα έπρεπε να έχει οδηγήσει τις μεγάλες και μεσαί�
ες επιχειρήσεις των ΜΜΕ, αλλά και τους δη μόσιους
οργανισμούς ενη μέρωσης και πληροφόρη σης σε όλο
τον κόσμο, να ψάχνουν επειγόντ'ως γ ια εναλλακτικές
λύσεις.
Έχουμε λοιπόν τη μεταφορά της σφαίρας της λογο
κρισίας και του ελέyχου του δη μόσιου λόγου από το
κράτος στα μεγάλα δίαδικτυακά μονοπώλια, τα οπο ία
βρ ίσκονται υπό συνεχή κραη)<ή πίεση (στις ΗΠΑ, αλλά
όχι μόνο) να παίξουν τον ρ όλ� όχι απλά του «λογοκρι
τή», αλλά και του προληπτικού ελεγκτή της νομιμότη 
τας και της ορθότητας ό σων συμμετέχ�υν στη δη μόσια
σφαίρα, η οπο ία πλέον συνέχεται σήμ�pα μέσα από
τον Παγκόσμιο Ιστό, που κι αυτός έχει κυρ ιαρχη θεί πια

i "Facebook is tracking you in ways you never knew - here's the
crazy amount of data it sucks up'', Business Insider, 1 2.6.20 1 8, https://
www.businessinsider.com/facebook-reveals-all-the-way-it-tracks
user-behaviour-20 1 8-6.
ii 'Ήοw the NSA & FBI rnade Facebook the perfect rnass sur
veillance tool", Venture Beat, 15.5.2014, https://νenturebeat.
corn/2014/05/15/how-the-nsa-fbi-rnade-facebook-the-perfect-rnass
surveillance-tool/.
iii "Facebook Mounts Effort Το Lirnit Tide of Fake News'', New York
Tirnes, 1 5 . 1 2.20 16, https://www.nytirnes.com/20 16/ 12/ 1 5/technolo
gy/facebook-fake-news.htrnl ?_r=O.
iν "Google Rernoves Several Blogs, YouTube accounts Linked
to Iran'', Reuters, 23.8.20 1 8, https://www.reuters.com/article/
us-google-iran/google-rernoves-several-blogs-youtube-ac
counts-linked-to-iran -idUSKCN l L82CO.
ν "Faceb.ook, Twitter Disrnantle Disinforrnation Carnpaigns Tied to
Iran and Russia", Reuters, 22.8.20 1 8, https://www.reuters.com/article/
us-facebook-russia-usa/facebook-twitter-disrnantle-disinforrna tion-cainpaigns-tied-to-iran-and"russia-idUSKCNlL62FD.
νi "Big Tech Corporations Ar.e Now Banning Iranian Social Media
Accounts - Α Censored Student Journalist Speaks out", Grey Zone,
24.8.20 1.8.
vii "Facebook Says lt Is Deleting Accounts at the Direction of the
.U.S. and Israeli Governrnents", Ίhe Intercept, 30. 12.20 1 7, https://
theintercept.corn/20 l 7/ 12/30/facebook-says-it-is-deleting-accounts
at-the-direction -of-the-u-s-and-israeli-governrnents/.
viii "Bornbing of Gaza children gives rne 'orgasrn': Israelis celebrate
slaughter οη Facebook'', Ίhe Electronic Intifada, 1 3.7.20 14, https://
electronicintifada.net/blo gs/patrick-strickland/bornbing-gaza-chil
dren -gives-rne-orgasrn -israelis-celebrate-slaughter-facebook.
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από τα ΜΚΔ._ Αυτή η λογοκρισία που δεν είναι κρατική,
οcλλά κατευθύνεται, ενθαρρύνεται, κινητροδοτείται και
επιβάλλεται μέσα - από κρατικού_ς μηχανισμούς, ώστε
να ΠραγματοΠο ιηθεί από ανεξέλεγκτα ιδιωτικ<i διαδι- κτυακά μονοπώλια και υπό την ευθύνη τους, είναι μια
εξαιρετικά ανησυχητική μεταφορά της ρυθμιστικής ·
δυνατότητας των κρατών σε τρίτους, μιά κίνηση ακόμα
προς κάποιου ε(δους ιδιωτιιωποίηση της δη μόσιας
σφαίρας. Παράλληλα η επιδιωκόμενη « μετατροπή»
των οργανισμών του Τύπου και της δη μοσιογραφικής
πα:ραγωγής σε απλούς -παρόχους υπη ρεσιών περιεχο
μένου του Facebook και -της Google, σε ίση β<χση με
τους φωτογράφους γατών και τους συντάκτές κουίζ
πρ_οσωπικότητας, μας - οδηγούν σε ένα σημείο, όπου
η προσωπική άποψη περιστέλλεται ή δ ιατυπώνεται
παρουσία δικηγόρου� η δη μοσιογραφία καταλήγει είτε
να μην είναι προσβάσιμη , ή στο ισοδύναμο χαμογελα
στών εταιρικών δελτίων τύπου, γραμμένων κάτω . από
τίτλους clickbai�.
\
Δ ιότι κάθε επιχειρη ματικό μοντέλο στον Τύπο, παρά�
γει και το περ ιεχόμενο εκείνο troυ του ταιρ ιάζει. Όπως
άλλωστε και κάθε μοντέλο ελέγχου του λόγου.

ix "US confirrns it asked Twitter to stay-open to help Iran pro

_

testers", Ίhe Guardian, 17.6.2009, https: i/www.theguardian.com/
world/2009/jun/1 7/obarna-iran-twitter.
χ United States Agency for Global Media: Congressional Budget
Justification 20 1 9, https://www.bbg.gov/wp-content/rnedia/20 1 8/02/
BBGBudget_FY1 9_CBJ_2-7- 1 8_Final.pdf
xi 'Άddressing Hoaxes and Fake News", Facebook Newsroorn,
15. 12.20 1 6, https://newsroorn.fb.corn/news/20 16/12/news-feed-fyi- addressing-hoaxes-and-fake-news/
xii «Ανεξάρτητοι οργανισμοί διασταύ ρωσης ειδήσεων
στο Facebook», )1ttps://www.facebook.com/help/publish
er/1 82222309230722/.
xiii 'Άnnouncing New Election Partnership With the Atlantic
Council", Facebook Newsroorn.
χiν "Brazil's right wing attacks anti-fake news carnpaign" France 24,
2 1 .5.20 1 8, https://www.france24.com/ en/20 1 80521-brazils-right
wing-attacks-anti-fake-news-ςarnpaign.
χν "Tell Facebook: Ίhe Weekly Standard Is Not Fit to Fastcheck'',
Media Matters for Arnerica, https://www.rnediarnatters.org/face
book�weekly-standard.
χνi "Cornrnit to transparency - sign up for the International
Fact-Checking Network's code of principles", Poynter Institute,
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/ .
xvii "Facebook has ta�en over frorn Google as a traffi.c source for
news", Forbes, 15/8/20 15: http://fortune.com/20 1 5/08/18/facebook-google/.
xviii "For News Publishers, Facebook Is a Less Reliable Friend'',
Wired, 12.3.20 1 8, https://www.wired.com/story/why-facebook-has
been-less-irnportant-to-news-publishers/.
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Ο Ι . EOJHB OI . ΚΑ Ι ΤΑ Μ Ε ΣΑ
Κ Ο Ι ΝΟ Ν ΙΚΗΣ Δ Ι ΚΤΥ ΩΣΗΣ
Ο ι π p οτι μ nοε ι s των νέων και n ε u ωοΒ nοία για ιδι ωτι κότnω και εχε μ ύ θ ε ι α μ έοα από έp εuνα nou
π p αγμ ατο π ο ι n Β n κε οε 50 άτομ α 1 3-1 7 ετών τον Ι ο ύνιο τοu 201 8.
ΤΗΣ

Χρ . στίνας Λιναρδάκη

ν
Απόφοιτη τον μεταπτυχιακού προγράμματος «Επικοι vω vfα κ αι νέ· α δημοσιογραφία » του ΑΠΚΥ και μέλο ς το
·
Advanced Media Institute. ·

·

GENERATION Ζ, ΓΝΩΣΤΉ ΕΠΙΣΗΣ ως iGeneration,
μετα-Millennials ή Homeland Generation. Έτσι αποκα
λούνται παγκοσμίως οι ση μερινοί έφη βοι και πολύ νέοι
ενήλικες, που γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας
του 1990 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ακρ ι
βώς μετά. τους Millennials. Θα μπορσύσαμε να τους
αποκαλέσουμε και Generation Instagram ή Generation
Snapchat, μια και, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του
Pew Research Center (Μάιος του 2018)1 το Instagra:in και
το Snapchat - .μαζί με το YouTube - είναι οι πιο δη μοφ ι
λείς online πλατφόρμες της αμερικανικής νεολαίας.
Κα:ι στην Ελλάδα, όμως, το Instagram και το Snapchat
είναι τα δύο Μέσα κο ινων ικής δικtύωσης (ΜΚΔ) που
έρχονται πρώτα στις προτιμή σεις των εφή βων, παρότι
σχεδόν όλο ι διαθέτουν λογαp ιασμό στο Fac�book κι
ας το θεωρούν το πιο ξεπερασμένο ΜΚΔ. Ένας από
τους λόγους αυ-Τής της .αντίφασης είναι ο ι γονείς τους:
«ψιλοϋποχρεωτικά έχου με "φίλους" τους γονείς μας
στο Facebook», λένε τα παιδιά. Και περιγράφουν πώς
βρέθηκαν να χρησιμοποιούν άλλα ΜΚΔ: όταν, μικρότε�
ρα, ήθελαν να φτιάξουν προφίλ στο Facebook, οι γονείς
τους δεν τους το επέτρεπαν, με αποτέλεσμα να στρα-

φούν στις άλλες πλατφόρμες.
Αξιοση μείωτο όμως είναι ότι η στροφή τους στις
άλλες πλατφόρμες δεν είναι ενδεικτική του ζήλου τους
να εκφραστούν σε αυτές, αφού - ιδίως οι έφη βοι - είναι
ιδιαίτερα φειδωλοί με τις αναρτήσεις τους στα ΜΚΔ.
. Αντιθέτως, η εν λόγω στροφή είναι . απλώς ενδεικτική
της επιδίωξή ς τους να είναι μέσα στα πράγματα και να
παρακολουθούν όσους επιθυμούν, χωρίς απαραίτητα
να μοιράζονται υλικό που αφορά τους ίδιους. Η παρα
κολούθηaη των αναρτήσεων άλλων, μaλιστα, αναφέρε
ται σε ορισμένες μ ελέτες ως ο βασικός λόγος χρήσης
του Instagram.3
Οι λόγοι1 που αναστέλλουν την έκφραση των νέων
στα ΜΚΔ είναι πολλο ί: η γονεϊκή παρακολούθηση, τα
σχόλια των «ακολούθων», η ανάγκη για ιδιωτικότητα.
Οι έφη βοι προσέχουν :τrολύ ό,τι κάνουν share, γιατί αν:rίθετα με πολλούς ενήλικες - έχουν πλή ρη επίγνω
ση του τι σημαίνει «δικτυωμένο κοινό» και -Του :τ,rώς μία
ανάρτηση μπορεί να γίνει οράτή σε φ ίλους φίλων, φέρ
νοντάς τους σε δυσκολη θέση . Οι Marwick &. Boyd, σε
2

2
της

http://>vww.pewinternet.org/20 1 8/05/3 1/teens-social-rηedia
technology-20 1 8/.
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3 Βλ. π.χ. Sheldon, Ρ. & Bryant, Κ. (20 16), "Instagram: Motives for
its use and relationship to narcissism and contextual age': Computers
in Human Behavior, 58, 89-97.
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μετά εξαφανίζονται.
Όταν οι · έφη βοι αποφασίζουν να κάνουν ανάρτηση
στο Instagram, έστω κι αν πρόκειται απλώς γ ιά ένα
stoiγ, το κάνουν γ ια συγκεκριμένους λόγους, αρκέτοί
από τους οπο ίους συνδέονται με τον ναρκισσισμό:
κατασκευή ταυτότητας, προώθηση του εαυτού, τεκ- ·
μη ρίωση προσωπικών στιγμών (κάτι σαν τή ρηση ηλε
κτρονικού άλμπουμ) και γενικότερο στιλ ("coolness").6
Υπεισέρχονται επίσης θέματα ευκολίας και άνεσης,
αλλά και δη μοτικότητας: σύμφωνα με μελέτες, το
sharing φωτογραφ ιών έίναι μία από τις πιο δη μοφιλείς
online . δραστηριότητες/ Το γεγονός ότι το Instagram
μπο ρεί να χρησιμοποιηθξ:ί μόνο από κινητa τηλέφωνα
είναι επίσης μεταξύ των θετικών του ση μείων γ ια τους
νέους, το 95% των οποίων - σύμφώνα με την προανα- ·
φερθείσα έρευνα του Pew Research Center - κατέχει
· «έξυπνο» κινητό
τηλέφωνο, την ίδια στιγμή που το 45%
.
δηλώνει ότι βρ ίσκεται online συνεχώς. Αποδεικνύέ
ται έτσι ότι η κίνηση . του Facebook να εξαγοράcrει το
Instagram, έτσι ώστε να μη χάσει την πρόσβ dση στο
·
νεαρό κοινό, υπή ρξε «σοφή».8 .
Ο ι παραπάνω παρατη ρήqεις επαληθεύονται και αη:ό
μικρή έρευνα που πραγματοπο ιήθηκε γ ια τη Δημοσιο
γραφία στα τέλη Ιουνίου 2018, μέσω των Google Forms,
σε δείγ μα 50 qγορ ιών και κορ ιτσιών ηλικίας 1 3- 1 7 ετών,
φ ίλους όλους τους προπονητές των μεγάλων ο μάδων όλων κατοίκων Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα
και, ταυτόχρονα, περιορ ίζοντας από τις ρυθ μίσεις του περ ιλάμβανε 21 αγόρια (42%) και 29 κορ ίτσια (58%) .
Facebook ποιος βλέπει τι, πίστευε πως έλεγχε ό,τι δικό Η έρευνα συν ίστατο σε τέσσερις ερωτήσεις: (α) Πο ιο
του βλέπουν οι προπονητές - ήθελε άλλωστε να πλα μέσο κοινων ικής δ ικτύωσης προτιμάτε; (β) Γιατί; (γ) Αν
σάρεται ως υπεύθυνος έφη βος που τον ενδ ιαφέρει μόνο δεν προτιμάτε το Facebook, μήπως φταίει γ ι' αυτό το
το ποδόσφαιρο. Όταν ό μως κάποτε σχολίασε κάποιες σκάνδαλο της Cambridge Analytica; και (δ) Ποια πλατ
εφη β ικού χιού μορ, σαχλές φωτογραφίες ενός συ μμαθη φόρμα χρησιμοποιείτε εσείς προσωπικά γ ια chat;
Στην πρώτη ερώτηση, η απάντηση μπορούσε να είναι
τή του, τα σχόλιά του έγιναν ορατά και σε ορ ισμένους
από τους προπονητές, με τους οποίους ο συ μμαθητής μία από τις ακόλουθες: Instagram, Facebook, Tumblr,
Snapchat, Twitter ή Άλλο. Ο ι 39 από τους 50, δηλαδή
του ήταν επίσης φ ίλος !
το 78% των ερωτηθέντων εφή βων, απάντησαν ότι προΗ ιστορ ία που αναφέρουν ο ι Marwick & Boyd δεί
χνει, μεταξύ άλλων, το γ ιατί το χρονικό δ ιάστη μα για
το οποίο εμφαν ίζεται το περ ιεχόμενο που αναρτάται
6 Sheldon, Ρ. & Bryant, Κ. (20 1 6), 'Ίnstagram: Motives for its
σε ένα Μέσο μπορεί να έχει μεγάλη ση μασία για τους
use and relationship to narcissisrh and contex.tual age'', Computers
εφή β ους. Δείχνει επίσης τον λόγο που πολλο ί νεαρ οί i n Human Behavior, 5 8 , 89-97· Μοοη,
J.-H., Lee, Ε . , Lee, J.-A., Choi,
προτιμούν το · Snapchat: η συγκεκριμένη πλατφό ρ μα T.-R. & Sung, Υ. (20 1 6), "Ίhe role of narcissism in self-promotion οη
είναι συνυφασμένη με το στοιχείο του εφή μερου, αφού Instagram'', Personality and Individual Differences, 1 0 1 , 22-25· Shane
oι αναρτήσεις σε αυτήν είναι ορατές για συγκεκριμένη Simpson, Ch., Manago, Α., Gaggi, Ν. & Gillespie-Lynch, Κ. (201 8),
"Why do college students prefer Facebook, Twitter or Instagram?
χρον ική δ ιάρκεια και μπορούν να διαβαστούν ο ρ ισμέSite affordances, tensions between privacy and self-expression,
νες μόνο φορές και όχι περ ισσότερες.5 Κάτι παρόμοιο and implications for social capital'', Computers in Human Behavior,
συμβαίνει και με το feature των stories στο Instagram, 86, 276-288· Alhabash, S. & Mengyan, Μ. (20 17), 'Ά Tale of Four
οι οποίες παραμένουν ορατές για μόλις 24 ώ ρες και . · Platforms: Motivations and Uses of Faceb ook, Twitter, Instagram and
συναφή μέλέτη τους του 20 14,4 δ ίνουν ένα παράδειγμα
του τι ση μαίνει «δ ικτυω μένο κοινό» (networked public)
και πώς δημιουργούνται ρωγμές ιδ ιωτικότητας στα
ΜΚΔ: ένας Πορτορ ικανός μαθητής, επίδοξος παίκτης .
αμερ ικανικού ποδοσφαίρόυ, προσπαθούσε να κάνει

Ο ι έφn βο ι προσέχουν π ο λύ .
ό,τi κάνουν share, γιατf
-ανrίθετα με ηολ λ ούs ενnλ ικεs
έχουν n λ n p n επfγνωσn του
τι σημαίνει <(δικτυωμένο κοινό»
και του n ώs μία αv(lpτnσn μ πορεί
να γίνει ορατή σε φ ίλουs φίλ ων,
φέpvοvτάs τous σε δύσκο λ n θέσn.

j

i

Snapchat Among College Students", Social Media
March 2017, 1 - 1 3.

+

Society, January

4 Marwick, Α. & B oyd, D. .(20 14), "Networked privacy: How
teenagers negotiate context in social media'', New media & society,
16(7), 1 05 1 - 1 067.

7 Βλ. π.χ. Κim., D.-H., Seeiy, Ν.-Κ. & Jong, J.-H. (20 1 7), "Do you
prefer Pinterest or Instagram? Ίhe Role of Image-Sharing SNSs in
enhancing ad effectiveness", Computers in Human Behavior, 70, 535543.

5 Elson Anderson, Κ. ( 20 1 5), "Getting acquainted with
social networks and apps: Snapchat and the rise of ephemeral
communication'', Library Hi Tech News, 32(1 0), 6-10.

8 Κουρκουτάς, Γ., «Η "σοφή" εξαγορά του Instagram από το
. Facebook και οι "αν_αχωρητές" έφηβοι}>, Startupper, 23.8.20 17. Διαθέσιμο online στη διεύθυνση http://startupper.gr.
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τιμούν το Instagram και μόνο οι 6 από τους 50, δηλαδή επωνυ μία Cambridge Analytica και άρα το ποσοστό
το 12%, απάντησαν ότι προτιμούν το Facebook. Ωστόσο, · αύτό nρέπέι να αυ ξηθεί στο 26% (13 απαντήσεις).
1_ ερωτηθείς (2%)_ στο «Άλλο» απάντησε το Messenger,
Τέλος, στην ερώτηση ποια πλατφ όρμα χρη σιμοπο ι
προφανώς επειδή δεν έχει αντιληφθεί πλήρως την έννοια ούν γ ια chat, στην οπο ία απάντησαν οι 48 από τους 50
του ΜΚΔ και επειδή το· Messenger είναι μεν feature του συμμετέχοντες στην έρευνα, η συντριπτική πλειονότη
Facebook, μπορεί όμw ς να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα. τα ( 9 1 ,7%) απάντησε το Messenger και μόλις ένα 8,3%
Υπήρξαν 2 ερωΊη θέντες που απάντησαν 6τι προτιμοuν απάντησε
το Viber ή το Instagram. Ακόμη κι εάν χρη 
το Twitter (4%) και από 1 ερωτηθείς (2% έκαστος) που
σιμοπο ιούν το Instagram ως ΜΚΔ, επομέν w ς, οι έφη 
δήλωσε ότι προτιμά τα Tίιπiblr και Snapchat.
βοι επικοινωνούγ μεταξύ τους μέσω του Messenger, το
Στη δεύτερη ερώτηση, που ς:ιφο ρούσε τους λόγους
οποίο ως feature συνδέετάι με το Facebook.
προτίμησης κάθε Μέσού, ο ι περ ισσότερες απανtήσεις
Ωστόσο, όπως επιμένουν οι ίδιοι, «το Facebook δεν
(16 τον αρ ιθμό) αναφορ ικά με- το lnstagram ήταν του
είναι τόσο πρακτικό, έχει πολλά πράγματα που δεν μας
τύπου «είναι πιο ενδ ιαφέρον», «είναι πιο ευχάρ ιστο» ή
«είνaι πιο δ ιασκεδαστικό», ενώ υπή ρξαν κι εξειδικεύ- . ενδ ιαφέρουν. Το Instagram είναι πολύ πιο απλό» . Άυ:rήν
σεις ( «μπορείς να κaνεις τσατ, να βλέπεις φωτογρα την ατάκα χρη σιμοπο ιούν οι ση μερ ινοί έφη βοι όσον
φ ίες και είναι πιο ενδ ιαφέρ-ον από τα άλλα κοινωνικά άφορά τα ΜΚΔ· αυτό ί που κάνουν browse στα διάφορα
μέσα! Είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στο Facebook και online stores, διότι προτιμούν το online sl1opping. Που
στο Snapchat!» ή «Έχει τα πάντα! Να στείλεις β ίντεο, χρησιμοπο ιούν καθη μερ ινά YouTube και Netflix από
φωτογραφίες στους άλλους, αλλά και να μιλή σεις με τα κινητά τους, ακολουθούν πιστά πολλούς YouTubers
αυτούς με μηνύμaτα! Επιπλέον έχεί και τις ιστορ ίες, και y lα τις σχολικές τους εργασίες συμβουλεύονται τη
που είναί κάτι σαν το Snapchat» ) . Κατά τη γνώμη 5 Wikipedia.9 Ζουν σε έναν νέο, δ ικό του ς, κόσμο.
από τους ερωτηθέντες, το Instagram είναι πιο ασφαλές
(ωστόσο οι ίδιοι 5 απάντησαν ότι δεν φταίει το σκάνδα
λο τη ς Cambridge Analytica που δεν χρησιμοπο ιούν το
Facebook! ) . Ένας μόνο απάντησε ώτι χρησιμοποιεί το
_Instagram για λόγους τεκμη ρ ίωσης ( «Μου αρέσει πολύ
να αποτυπώνω στιγμές σε φ ωτογραφ ίες») και ένας
άλλος γ ια τεχν ικούς λόγους ( «Πιάνει λιγότερα δεδομέ- .
να στο κινητό» ) .
Ο ι απαντήσεις αποκαλύτiτουν άγνο ια, έ ω ς έναν
βαθ μό, των χαρακτη ρισΊ-ικών του Facebook ή την αδ ια
φορία των συμμετεχόντων . να _εξο ικειωθούν περισσότε
ρο μαζί του. Για παράδειγμα, τη δυνατότητα των stories
(δηλαδή, της ανάρτησης φωτογραφ ιών με σχόλια,
αυτοκόλλητα κ.λπ. που παραμένουν ορατές γ ια 24μόνο
ώ ρες και μετά εξαφανίζονται) την προσφέρει πλέον και το Facebook, γεγονός που οι συ μμετέχοντες έδειξαν να
αγνοούν.
Αναφορικά με το Facebook, οι λόγοι που το χρησι
μοποιούν οι έφη βοι που ρωτήθηκαν είναι η μεγαλύ-Cερη
πο ικιλία περ ιεχομένου και το feature του messenger,
ενώ το Tumblr προτιμάtαι ε�ειδή ε-τtιτρέnει στα μέλη
του να « βρίσκουν καινού ρ ια πράγματα», το · Snapchat
επειδή οι γονείς των παιδιών δεν τα άφήνουν ακόμη
«να κάνουν κάποιο από τα άλλα», και το Twitter επει
δή «έχει όριο λέξεων και οι χρήστες αναγκάζονται να
μπουν αμέσως στο θέμα» .
Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica επη ρέασε
αρνητικά ως προς το Facebook μόνο 8 από τους ερω
τηθέντες, καθώς ό μως 5, όπως είδαμε, απάντησαν ότι
προτιμούν το Instagram γ ια λόγους ασφάλειας και
μάλιστα ορισμένοι το συνέκριναν και με το Facebook,
τεκμαίρεται ότι μάλλο-V δεν είχαν ταυτίσει στο μυαλό
9 Διακοσάββας, Α., "Geneι'ation Mall':, ό.π.
τους τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων με την
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Ο Ι Μ Ε ΓΜ Ο Ι ΤΟΥ ΔΙΑΔΙ ΚΤΥΟ Υ
Ad b l ocke rs, auenσειs μ ισθών, σχέ δ ι α ψ ο p ο Α όγnσns, ο ε μ n_ο p ι κόs π ό λ ε μ οs Η Π Α Κίναs και , κu pίωs, n
-

ο p ατn π p ο ο πτικn δ ι όσπ ασns το u ίντεpνετ Βέτοuν ό p ι α στnν εeό n Α ω σn των μονο π ω Αίων τοu δια δικτύ ο υ .
Τ ΟΥ

Λεω νίδα Βατικιώτη

Από φοιτος Τμήματο ς Στατιστικής Πανεπιστημίου Πειραιά και δι δάκτορας Πάντειον Πανεπιστημίο υ.
Ερ ευνητής τον Adνanced Media Institute. Αρθρογραφεί σ τον Τύπο yια θέματα Οικονομίας και Διε θνών, έχει
τη ν επιστημονική επιμiλεια ντοκιμαντέρ, έχει μεταφράσει βιβλία, κ. α.

Δ ΥΣΚΟΛΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ τεχνόλογικούς γί-y α εδώ και πολλά χρόvια και οι οποίες κciταλήγουν ότι
ντες που βλέπουν τις τιμές των μετοχών τους, και κατ' πρόκειται γ ια μια τεραστίων διαστaσεων φούσκά.1
επέκταση την κεφαλαιοποίηση των εtά ιρειών και την
Το Facebook ωστόσο δεν είναι η εξαίρεση. Ακόμη κι
προσωπική περιουσία ιδρυτών και εξεχόντων στελε αν επιβεβαιωθούν οι πιο ήπιες ερμηνείες γ ια την πορεία
χών τους, να συρρικνώνονται ραγδαία. Ο ι ημές των των μετοχών του περίφη μου «ολιγοπωλίου του διαδι
μετοχών των Apple, Microsoft, Amazon και Alphabet - κτύου»2 που απ ό δ ίδουν την πτώση σε κυκλικές αιτίες,
(Google), αφού έφθασαν στο_ υψηλότερο ση μείο της το 20 1 8 θα' αποτελέσει σημείο τομής στην εξέλιξή του,
τελευταίaς πενταετίας μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου . με έ-Vαν κύκλο πλανητικής εξάπλωσης και οικονομικής
του 20 1 8 , στι:ι τέλη Νοεμβρίου δ ιέγραψαν έντονη καθο μεγέθυνσης να κλείνει οριστικά. Το�:>ς τίτλους τέλους
δική πορεία που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, επιστρέφο βάζουν τέσqερις ήσσονος σημασίας λόγοι και ένας
ντας στα επίπεδα της άνοιξης tου ίδιου χρόνου. Πολύ πολύ σοβαρός.
χειρότερα ήταν τα πράγμαtα γ ια το Facebook, με την
Ξεκινώντας από τις λιγότερο σημαντικές · αιτίες
πτώση να είναι τόσο μεγάλη που η τιμή της μετοχής του
που υπονομεύουν την ευρωστία των «εταιρειών σού
δη μόφ ιλέστερου Μέσου Κοινωνικής Δικτuωσηςc κινεί
περ-σταρ», όπως τις αποκαλεί ο καθηγητής του ΜΙΤ
ται πλέον στα επίπεδα του Μαρτίου του 20 1 7. Μ-άλι
David Aut�r, ξεχωρ ίζουν εμπόδια που θέτουν οι ίδ ιοι οι
στα, αν για τις τέσσερις πρώτες εταιρείες μπορούμε νά
χρήστες στην εμπορευ ματοποίηση τ()υ δίαδικτύου και
υποθέσουμε ότι η πορεία της μετοχής ακολουθεl tη
τα οποία περιορίζουν θεαματικά τα έσοδα ιστοσελίδων
συνολική καθοδική πορεία των μετοχών των αμερικαν ι
και Μέσων Κοινωνικήζ Δικτύωσης, όπως οι ad blockers
κών χρη ματιστηρ ίων, είναι δηλαδή μια κυκλική πορεία
που απαγορεύουν την εμφάνιση δ ιαφημίσεων. Η απόρ
στεν� συνδεδεμένη με το κλείσιμο του σχεδόν δεκαε
ρ ιψη των διαφημίσεων από ένα κοινό μάλιστα Που δεν
τούς κύκλου χρη ματιστη ρ ιακής ανόδου που ξεκίνησε
απορρίπτει γ ια ιδεολογικούς λόγους την εμπορευ ματοτον Μάρτιο του 2009, για το Facebook δεν είναι έτσι. Η
εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει κατά κοινή ομο
1 Ehrenberg, Ν. (20 1 1 ) , "Signs of a bubble in social sites λογία μτiει σε μια πορεία παρακμής μετά την αποκάλυ
ψη του - σκανδάλου με την Cambridge Analytica, που Facebook value estirnate falls short of oft-cited figures': Science &
Society, 19 Νοεμβρίου, www.sciencenews.org
δεν μπορεί παρά να αντανακλάται και στην πορεία της
. 2 Σμυρναίος, Ν; (20 1 8), Το ολιγοπώλιο -Τον διαδικτύου - Πώς οι
μετοχi)ς της. Ήρθε για να μείνει επομένως η πτώση της
Google, Apple, Facebook, Amazon και Microsoft πήραν τον έλεγχο της
τιμής της μετοχής του Facebook, που έστω και καθυ ψηφιακής μας ζωής, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις Advanced Media
στερημένα επιβεβαιώνει κριτικές που έχουν διατυπωθεί Institute.
__

·

-
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Απαγορευτικό σε
οποιάδήποτε συζήτηση για
φορολόγηση των ψηφι,ακών
υπηρεσιών επιβάλλει το
Βερολίνο, υπό το φόβο ότι
οι ΗΠΑ θα φορολογήσουν
ως αντίποινα τη γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία.
·

ποίηση, θα μπορούσε να χαρακτη ρ ιστεί κι ως η «αφ-6πν ιση των χρηστών» ή η «ανάκτηση του χαμένου χώρου
στην οθόνη» . Με βάση στοιχεία από την πλατφόρμα
OnAudience.com, που υποστη ρ ίζει ότι το 20% των
συνδεδεμένων ενήλικωv χρηστών χρησιμοποιεί τέτοιας
μορφής απαγορευτικό, το κόστος που προκάλεσαν οι
ad blockers το 2016 ανήλθε σ ε 15,8 δ ισεκ. δολάρια, ενώ
μια χρον ιά πρ ιν, 11 δ ισεκ. δολάρια. Το γεγονός μάλι
στα ότι οι χρήστες ηλικίας 18 -24 ετών είναι 109% πιο
πιθανό να χρησιμοπο ιούν ad blocker σε σχέση με τους
μεγαλύτερους σε ηλικία, προσθέτει παραπάνω πονοκε
φάλους σε όσους πόνταραν στα δ ιαφη μιστικά έσοδα,
δεδομένου ότι πρόκειται γ ια ένα κοινό ευεπίφορ� στην
κατανάλωση . Το τείχος απέναντι στην επέλαση των
διαφη μιστών προσθέτει επιπλέον βαθ μούς δυσκολίας
στις μη επιλύσιμες ως προς το παρών εξισώσεις όσων
αναζητούν ένα επιχειρη ματικό μοντέλο γ ια τα Μέσα
την εποχή του Snapchat που να είναι β ιώσιμο· έστω και
βραχυπρόθεσμα, όπως το ελληνικό δη μόσιο χρέος.
Εκ tων έσω προέρχεται και η δεύτερη πηγή συρ ρ ί, κνwσης των κερδών γ ια τους μεγάλους του δ ιαδ ικτύ
ου. Συγκεκρ ιμένα, αυτούς που χτίζουν όλη μέρα κι όλη
νύχτα τη «Θήβα την επτάπυλη» · τους εργαζόμενους.
Στις 6 Νοεμβρ ίου 2018 έγραφαν με έκδηλη έκπληξη
οι New York Tirnes: «Η πιο αξιοση μείωτη πλευρά της
απεργίας την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί ν α μην

20

·

ήταν η εκτιμώ μενη συμμετοχή 20.000 ανθρώΠων ή η
παγκόσμια απήχησή της ή ότι επιτεύχθηκε σε λιγότερο
από μια εβδομάδς:ι. Ήταν ο τρόπος που σι δ ιοργανωτές
ταύτισαν τη δράση τους με έναν ευρύτερο εργατικό
αγώνα, χρηό-ιμοπο ιώντας μια γλώσσα σχεδόν άνήκου
στη μεταξύ εύπορων εργαζομένων στην τεχνολογία.
«Είναι μέρος ενός αναπτυσσόμενου κινή ματος», έγρα
ψαν οι διοργανωτές σε ένα δελτίο Τύπου, «όχι μόνο
στην τεχνολογία, αλλά σε όλη τη χώρα, περιλαμβά
νοντας δασκάλους, εργαζόμενους στα φαστ φουντ
και άλλους που χρησιμοποιούν τη δύναμή τους Ύια
να επιφέρουν πραγ ματική αλλαγή». Και συνέχιζε η
Νεοϋορκέζικη εφη μερ ίδα: «Για δεκαετίες η Κοιλάδα
του Πυριτίου ήταν το ση μείο εκκίνηση ς γ ια μια αόρ ι
στα ουτοπική μορφή ατομικισμού - την ιδέα ότι ένας
μηχανικός, μοναχός το1? με ένα φορητό υπολογιστή και
μια σύνδεση ίντερνετ, μπορού σε να αλλάξει τον κόσμο.
Η ταξική συνείδηση ήταν passe. Τα συνδικάτα ήταν
· εχθρός της καινοτομίας, μια άγκυρα που καθηλώνει στο
σή μερα» .3 Όλα αυτά προφανώς ανασκευάζονται, όταν
οι πρωταγωνιστές του Παρ απάνω ρεπορτάζ, που κα:τά
την αμερικςινική εφη μερίδα θυμίζουν τους πιο μαχητι
κούς οργανωτές των εργατών του 20ού αιώνα, είναι το
3 Scheiber, Ν. (201 8), «ln Google Walkout, Workers Reject Silicon

· Valley Inψvidualism», The New York Tiines, 6 Νοεμβρίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ,

τ.
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προσωπικό της . . . Google! Βγήκαν δε στο δρόμο για να
διαμαρτυρηθούν ενάντια, πρώτο στη συνεργασία τη ς
με το αμερ ικανικό Πεντάγωνο σε πρ σyράμμα
ετάιρείας
.
τα· τεχνητής νοη μοσύνης (ας μην αναρωτηθούμ ε καλύ
.
τερα τι είδaν οι άνθρωΠο ι και εξεγέρθηκαν . . . ) , δεύτερο
στη συνεργασία τη ς. εταιρείας με τις κινεζικές αρχές για
την κατασκευή μιας αυτο -λογοκρινόμεν ης μηχανής
αναζήτησης και, τρ ίτο, λόγω της ανοχής που επέδειξε η
διοίκηση απέναντι σε θέμάτα σεξουαλικής παρενόχλη
σης εργαζομένων και διακρίσεων από προϊσταμένους.
Επομένως, ο έλεγχος πόu ζητούν ν ά έχουν οι εργαζό
μενοι στα συμβόλαια και το φρένο που βάζουν σε έργα,
τα οποία καταπατούν πολιτικές ελευθερίες, περιορ ίζουν
την κερδοφορία των τεχνολογ ικών γιγάντων. Το ίδ ιο ·.
συμβαίνει και με τη μεγαλύτερη ευκαιρία που δίνεται
πλέον στους χρήστες να καταργή σουν εφαρμογές, οι
οποίες καταγράφουν προτιμή σεις κι . επιλογές Προς
διευκόλυνση των δ ιαφη μιστών.
Τροχοπέδη για τα κέρδη αποτελούν και οι αυξήσεις
στο ωρομί�θιο πού ανακο ίνωσε η Amazon. Η απόφαση .
του Τζεφ Μπέζος δεν ήταν' αποτέλεσμα φίλευσπλαχνί
ας ούτε δημοκρατικού πλουραλισμού, όπως αυτόν που
επιδεικνύει · η εφη μερίδα Wash ington Post, την οποία
αγόρασε ο Μπέζος το 20 13, μετατρέποντάς την σε προ
μαχώνα της μάχης εναντίον του Τραμπ. Μάρτυρας τα
όσα aνατριχιαστικά περιέγραφε ο βρετανικός Guardian
για την πρόσληψη από μια θυγατρική της Amazon ειδι
κών μάνατζερ με προϋπηρεσία στη διάλυση συνδικάτων
κι εργατικών αγώνων, μόνο και μόνο για να αποτρέψουν
την ίδρυση σωματείου και τή διεκδίκηση αυξήσεων.4 Ο
Τζεφ Μπέζος ανακο ίνωσε αύξηση του κατώτατου ωρο- .
μισθίου στα 15 δολάρια στίς ΗΠΑ (από 1 1 δολάρια) και
10,5 λίρές για τους εργαζόμενους στο Λονδίνο και 9,5
για όσους μένουν εκτός Λονδίνου (από 8 λίρες) στην .
Αγγλία. Αυτό συνέβη, πρώτον, επειδή ο ριζοσπάστης
γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, εiοιμα
ζόταν να καταθέσει πρόταση νόμου στ1ς ΗΠΑ για την
αύξηση του ωρο μισθίου των εργαζομένων στηνΑmazοn,
δεύτερον, επειδή ο Μπέζος δεν έβρ ισκε πλέον προσωπι
κό να εργαστεί στις επιχειρήσεις του και, τρίτον, επειδή,
ειδ ικά μετά
. τις απεργίες που έγιναν τους προηγούμενους
μήνες, η φή μη της Amazon tχει πληγεί και θεωρείται
ταυτόσημη της πιο βάρβαρης εκμετάλλευσης. Οι εργα
ζόμενοι, που ουρούν σε μπουκάλια για να μη χάσουν το
πριμ · παραγωγ ικότητας, και τα ασθενοφόρα, που είναι
εγκατεστη μένα έξω από τις εγκαταστάσεις της Amazon
στην Πενσυλβάνια, επειδή στοιχίζουν φθηνότερα από
τα κλιματιστικά, μετατρέπουν σε θέμα αρχής για κάθε
ευσυνείδητο αναγνώστη . να στραφεί σε ανταγων ιστές
της Amazon για την ηλεκτρονική αγορά βίβλίων.
Ο τρίτος λόγος για τον οπο ίο οι μεγάλοι του διαδι4 Sainato, Μ. (20 1 8), "They want us to be robots: Whole Foods

'�rorkeΓs feai- Amazon's changes", The Guardian, 1 Οκτωβρίου.

.

.

.

.

κτύου πρέπει να αποχαιρετήσουν την εποχή των παχιών
. αγελάδων
σχετίζεται με τις ζυμώσεις που είναι σε εξέλίξη
για μια αποτελεσματική φορολόγησή -Γους. Είναι ήδη
γνωστή η ασύλληπτη καινοτομία που έχου\i επιδείξει
εταιρεί.ε ς, όπως η Apple και η Google, στην αξιοποίηση
· ευνοϊκών φορολογ ικών καθεάτώτων στην Ιρλανδίς:ι και
το Λουξεμβούργο, ενώ η Amazon, για να επιλέξει πού
θα χτίσει τις εγκαταστάσεις της, ζητάει ως όρο φο ροα- .
παλλαγές. Αυτό τΌ κλίμα ωστόσο αλλάζει. Στην . Αγγλία,
ο υπουρ·γός Οικονομικών. Φιλ Χάμοντ, που έχει τέτοια
μανία με τις λεπτομέρειες . ώστε τον αποκαλούν (σε

·

Στο τέλοs του διαδικτύου
όn ωs· το γνωρίσαμε συμ βάλει
επίσns το αίτnμα τns «onl ine
·κυpιαpχίαs» που σκοπό έχει
να nεpιορισει τnν nαp ουσια και
διείσδυσn rων αμερικανικών
εταιρειών και υπnpεσιών σrιs
πιο διαφοpετικέs χώpεs του
κοσμοu.
,

,

,

.

ελεύθερη απόδοση) «εξελόφυλο Φιλ», ζήτησε με την
κατάθεση του προϋπολογισμού στις αρχές Νοεμβρ ίου, οι
μεγάλοι του διαδικτύου με J<ερδοφόρα δράση στη χώρα
του να πληρώσουν επιτέλους φόρο ψηφιακών υπηρεσι
ών (digital services tax) το 2020. Το μέτρο, που θα εφαρ
. μοστεί μόνο σε κερδοφόρες εταιρείες με ετήσια έσοδα
από συγκεκριμένες υπηρεσίες άνω των 500 εκατ. Λιρών,
στοχεύει ευθέως σε Amazon, eBay, Facebook και Google.
Με βάση ρεπορtάζ των Financial Times, «στοχεύει να
προστατεύσει μικρότερες εταιρείες, που έχουν τnν έδρα
τους στην Αγγλία και είναι ανήμπορες να μεταφέρουν
τα έσοδα τους σε φιλικότερα φορολογικά καθεστώτα
και να ικανοποιήσει μια αυξανόμενη λαϊκή άποψη ότι οι
μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πληρώνουν λιγότερους
φόρους απ' 6,τι θα έπρεπε στην Αγγλί.α» .5
5 Hill, Α in Lo ndon, Κhan Μ. in Bωssels and Waters R. in San
Francisco (20 1 8), "The Global Hunt to tax Big Tech", Financial Times,
2 Νοψβρίου.
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Στο ίδ ιο μήκος κύματος κινεί-rαι κι ο Γάλλος πρόε
δρος, Μανουέλ Μακρόν, που έχει κατ' επανCιληψη υπο
στη ρ ίξει δη μόσια ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσει
την Αγγλία και να επιβάλει φόρο ύψους 2% στα έσοδα .
των μεγάλων (φοροφυγάδων) του δ ιαδικτύου. Η πρό
ταση του Μακρόν δ ιατυπώνεται σαν απειλή λόγω της
απροθυμίας της ΕΕ να κινηθεί έγκαιρα και αποτελεσμα
τικά στην κατεύθυνση επιβολής ενός φόρου στα έσοδα
των GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) ύψους
3%, _ pπως έχουν ήδη σuζητήσει οι υπουργο ί Ο ικονο μι
κών των 28 - χωρίς όμως να καταλήξουν. Πεισματικά
αντίθετη στέκεται η Γερ μανία, πσυ φοβάται ότι τυχόν
φορολόγηση των συγκεκρ ιμένων αμερ ικανικών εται
ρειών θα προκαλέσει τη μήν ι της Ουάσινγκτον και μια
τιμω ρητική φορολόγηση της γερμανικής αυτοκινη
τοβιομηχανίας, όπώς κατ' επανάληψη έχει απειλήcrει .
ο Τραμπ. Επιπλέον, «επιχειρήσεις σε κλάδους, όπως η
γερ μανική αυτοκινητοβ ιομηχαν ία, είναι αντίθετες σε
έναν ευρωπαϊκό φόρο που θα στοχεύει ετάφείες, οι
οποίες εμπλέκονται στην πώληση δεδομένων. Ο ι εται
ρείες αυτοκινήτων φοβούνται πως τέτοιοι φόροι θα
μπορούσαν να επιβάλουν κυ ρώσεις στις ίδ ιες γ ια τις
τεχνολογίες έξυπνων άυτοκινήτων που συγκεντρώ
νουν προσωπικά στοιχεία από οδηγού ς» .6 Πρακτικά,
γ ια χάρη της κρατικοδίαιτης γερ μανικής αυτοκινητοβ ι
ομηχανίας, που έχει εξελιχθεί σε ελέφαντα στο ευ ρω
παϊκό δω μάτιο, δεν πρόκειται η ΕΕ να επιβάλει φόρο
ψηφιακών υπη ρεσιών, ανοίγοντας έτσι ό μως τον δρόμο
γ ια να επιβληθ εί αυτός ο φόρος από μεμονω μένα κρά
τη - μέλη. Μένει να δού με ποια θ α το επιχειρή σουν . . . .
Ο τέταρτος λόγος για τον οποίο οι εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας εισέρχονται σε μια νέα εποχή υψηλότερου
κόστους σχετίζεται με τον υπό εξέλιξη εμπορ ικό πόλε
μο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εταιρείες-κατασκευαστές,
όπως η Apple, που δεν εξαντλούν τη δραστη ρ ιότητά
τους στην παραγωγή λογ ισμικού, θα επω μιστούν μέρος
των δασμών ύψους 25% στα β ιο μηχανικά προϊόντα
αξίας 50 δ ισεκ. δολαρ ίων, που επέβαλε ήδη η Ουάσι
γκτον. Η δ ιάχυση του κόστους των νέων δασμών γ ίνε
ται εμφανής, αν λάβου με υπόψη ότι, με βάση στοιχεία
του Παγκόσμιου Οργαν ισμού Εμπορίου, το 32,2% των
κινέζικων εξαγωγών τηλεπικοινων ιακών υλικών και
εξοπλισμού γραφείου κατευθύνεται στις παγκόσμιες
αλυσίδες αξίας. Καμιά άλλη χώρ α δεν συ μμετέχει τόσο
. ενεργά στο αναπτυσσό μενο ενδο-εταιρ ικό εμπό ρ ιο ! Για
παράδειγ μα, στον ίδιο κλάδο, η συ μμετοχή των ευ ρω
παϊκών εξαγωγών στις αλυσίδες αξίας είναι 1 9,5%, των .
ΗΠΑ 7,9%, της Νότιας Κορέας 7,4%, κ.λπ.
Τέλός, το μεσουράνημα των· μεγάλων του δ ιαδ ικτύ
.ου συμπίπτει και με το τέλος του δ ιαδικτύου, όπως το
ξέραμε. Εκ μέρους των ΗΠΑ, ο κίνδυνος εμφανίζεται
υπό την μορφή μιας απειλής που αντιπροσωπεύουν

Κίνα, Ρωσία κ_ι άλλες χώρες απέναντι σε ένα ελεu
θψο και ανεπίδεκτο λογοκρισίας ίντερνετ. Ο · πρώην
σύμβουλος καινο-Γομίας του αμερικανικού υπουργείου
Εξωτερ ικών και στενός συνεργ<iτης της Χίλάρ ι Κλί
ντον, Άλεκ Ρος, μεταφέρει ωστόσό μια . δ ιαφορετική
ερ μηνεία γ ια το ίντερνετ εκ μέρους των ανταγωνιστών
των ΗΠΑ: «Ενας Κινέζος διευθύνων . σύμβουλος μου
είπε ότι πιστεύει πως ο πλούτσς και η ισχύς που αποκόμισε η Αμερική ως κέντρο της εμπορευ ματοποίη σης του
.
διαδικτύου παρέτεινε κατά δέκα χρόνια την κυρ ιαρχία
της ως υπερδύναμη ς» .7 Η ερμηνεία του Κινέζου επι
χειρη ματία επιβεβαιώνεται από τον μεγαλύτερο ήρωα
της σύγχρονης εποχής, . τον Έντουαρντ Σνόουντεν,
πληροφορικάριο της αμερικανικής μυστικής υπη ρεσίας
NSA, που αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες
παρακολουθούσαν μέχρ ι και πότε πήγαινε στην τουα
λέτα η Μέρκελ. «Στην αντιδικία για το ποιος ελέγχει το
διαδίκτυο, οι άνθρίοποι της NSA έδ ιναν μια δυσοίωνη
απάντηση : ''Εμείς"», αναφέρεται χαρακτηρι_στικά.8 Απέ
ναντι σε αυτήν -την ω μή πραγματικότητα ενός ίiιτερνετ
που παλινδρομεί μεταξύ άκρατης εμπορευματοποίησης
και οργουελικής παρακολούθησης, ο ι ανταγωνιστές
των ΗΠΑ θέτουν απερ ίφραστα πλέον το αίτημα της
«κυ βερνο-κυρ ιαρχίας» (cyber-sovereignty, ανεξαρτη
σία του κυβερνοχώρου θα το αποδίδαμε 2-3 δεκαετίες
Παλιότερα) . «Η Κίνα έχει Προβάλει την "κυβερνο-κυρ ι-,
αρχί_ά" ως μια οργανωτική αρχή της δίακυ βέρνησης του
δ ιαδ ικτύου, σε ευθεία αvτίθεση προς την αμερ ικανική
υποστή ρ ιξη ενός παγκόσμιου κι ανο ικτού δ ιαδικτύου.
· Με τα λόγια του Κινέζου προέδρου Ξ ι, η κυ βερνο-κυρι
αρχία αντιπροσωπεύει "το δικαίωμα των μεμονωμένων
κρατών να επιλέγουν ανεξάρτητα τον δικό τους δρόμο
γ ια την κυ βερνο-ανάπτυξη, το μοντέλο της κυβερ
νο-ρύθμισης και δη μόσιες πολιτικές γ ια το διαδ ίκτυο
και να συμμετέχουν στη διακυ βέρνηση του κυβερνοχώ
ρου σε ισότιμη βάση"».9
Το αίτη μα της <<0nline κυ ρ ιαρχίας» απέναντι στις ·
ΗΠΑ τίθεται ακόμη κι από τη γ ερ μανική Δεξιά. Σε
μελέτη του γερ μανικού ιδρύ ματος Κόνραντ Αντενά
ουερ, αναφέρεται: «η πολιiιστική δ ιαμάχη γ ια online
κυ ρ ιαρχία μεταξύ της αμερ ικανικής εταιρείας ί-vτερνετ
(Facebook) και της γερ μανικής κυ βέρνησης έγινε υπερ
βολικά εμφανής. Οι όροι εξυπη ρ έτηση ς του ίντερνετ
προέρχονται από ένα σύστη μα αμερικανικών νόμων και
αξιών. Το δείχνει η διαχείριση της φωτογραφ ίας με το
κορ ιτσάκι που κάηκε από τη βόμβα ναπάλμ. Το γυμνό
είναι περ ισσότερο ταμπού εκεί απ' ό,τι στην Ευρώπη .
Τα ναζιστικά σύμβολα, από την άλλη πλευρά, δεν είναι
·

·

·

7 Ρος, Ά. (2017), Οι βιομηχανίες τον μέλλοντος, εκδ:Ίκαρος, σελ. 1 17.
8 Χάρντινγκ, Λ. (20 14), Φάκελος Σνόονντεν - Η ιστορία τού Νο l
καταζητούμενου στον κόσμο, εκδ. Καστανιώτη, σελ 1 87.

9 Segal, Ad. (20 1 8), "When China Rules the Web': Foreign Affairs,
Σεπτέμβριος-Οκτώβpιο ς, σελ. 10-18.

6 Όπ.π.
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πρόβλημα. Πώς λο ιπόν η Γερμανία θα διασφαλίσει ότι
οι γερμανικοί νόμοι γ ίνονται σεβαστοί στο Facebook,
μια αμερ ικανική πλα,τφόρμα, κι ότι δεν μας επιβάλλο
νται οι αμερικανικές αξίες;» 10
Εν κατακλείδι οι αντιθέσεις που γεννάει το διαδίκτυο,
όπως λειτουργεί σή μερα, είναι υπερβολικά μεγάλες yια
..

10 Torben, St. (20 1 8,) '�Of Facebook Revolutions and Twitter
Presidents", Konrad Adenaueι· Stiftung, InteΓnational reports, Issue 1 ,
1 6 Απριλίου.
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να συνεχίσει να υπάρχει με τη ση μερινή του_μορφή :
γεωπολιτικές συγκρούσεις, οικονομικοί ανταγwνισμοί,
ζητή ματα εθνικής ασφάλειας, ακόμη και πολιτιστι
κές-πολιτικές αιτίες ωθόύν στον κατάκερ ματισμό του
διαδικτύου. Οι πρώτοι που θα ν ιώσουν τη συ ρρ ίκνωση
του διαδικτύου θα είναι οι «μεγάλο ι», που με προνό
μιακούζ όρους . το εκμεταλλεύοντάν από τη γέννησή .
του μέχρι σή μερα κι ευθύνονται για τη σημερινή του
παρακμή.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕ!ΜΩΝΑΣ 2019

-------
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ΓΟΡΓΟΝΕΣ, ΜΑΓΚΕΣ,
TINDER ΚΑΙ BADOO :
ΗΤΩΝΤΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
Α Ο ΕΝΑ DATING ΑΡΡ
.'
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Περισσότερ ο ονε φ ικ ό από το φ λ ερτ οτιs οκόλεs τοu· μ ετρ ό στο τέλοs τοu Β ώ ροu-1 Ο ώ ρ ο u ,
α λ λ ό ε λ όχ ι οτα ωs κα8όλοu π ρ αγ μ ατι κό
ΤΗΣ

.

.

.

·

Μ αριάντζελοις Γρά β αρη
.

Τελει ό φοιτη σ το τμήμα Επικοι νων ία ς και ΜΜΕ τον ΕΚΠΑ. Αp θpογpαφεί σ το
Εκδοτικού Ομίλου Λιβάνη .

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ Π ΟΥ ΜΙΑ ΣΤΙΣ πέντε σχέσεις και ένας
στους έξι γάμους αρχίζού ν δ ιαδ ικτυακά, προφανώς και
οι σχετικές εφαρ μογές έχουν πέραση . Όπως προφανώς
και κερδ ίζουν εκατο μμύ ρ ια. Για την ακρίβεια, κερδ ίζουν
περ ισσότερα από 1 δ ισεκ. δολάρ ια κάθε χρόνο.
Ας δούμε τα δύ ο πιο εμπορ ικά dating apps και γ ιατί
έχουν κάνει την αναζήτηση του έρωτα . . . επιχείρηση .Ας
κρατήσουμε ό μως στο μυαλό μας πως δεν καταφεύγουν
σε αυτά όλο ι οι σινγκλς - είπαμε υπάρχει μοναξιά, αλλά
όχι κι έτσι. . .

ΊΊΝDΕR
Ιδιοκτήτης:

InterActiveCorp (διαθέτει περ ισσότερα από 1 50 επιχει
ρήσεις σε 1 00 χώ ρες και τα έσοδα τη ς το 2 0 1 6 ήταν 3 , 1 4
δισεκ. δολάρια) .
Γλώσσες: 40

.

Η λέξη Tinder ση μαίνει «προσάναμμα», « έναυσμα»
και αυτό ακρ ιβώς είναι. Στη ρ ίζεται στην περ ιοχή, την
τοπικότητα, αφού αναζητά πιθανά ταίρια σε συγκε
κρ ιμένες χιλιομετρικές αποστάσεις από το ση μείο στο
οποίο βρ ίσκεται κάθε φορά ο ενδ ιαφερό μενος. Έκανε
την πρώτη εμφάνισή του στις 12 Σεπτεμβρίου 20 1 5 . Ο ι

.
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της Νέα ς Σελίδα(;, τον

δυο εκ των έ ξι εμπνευστών του, Σ ον Ραντ κα ι Τζάστιν
Μαντίν (εβραϊκής και ιραν ικής καταγωγής, αντίστο ιχα)
ήταν φίλοι aπό τα 1 4, σπούδασαν μαζί στο Πανεπι
στή μιο της Καλιφόρν ια επί του επιχειρείν στο δ ιαδί
κτυο και μια μέρα ο Ραντ σκέφτηκε πως θα ή θελε να
δη μιουργήσει κάτι που θα βοηθά στο να προσεγγ ίζεις
συντρόφους «ανεξάρτητα από το ποιος ή πώς είσαι, αν
γνωρίζεις πώς να τους προσεγγ ίσεις» . Στόχος του ήταν
να γίνονται όλα χωρ ίς άγχος. Το Tinder δοκιμάστηκε
σε λέσχες �ολεγίων, πή ρε βραβείο για το καλύτερο
καινοτόμο επιχείρη μα το 20 1 3 και τον Μάιο του ίδιου
χρόνου αναδείχθηκε σε μ ια από τις 25 καλύτερες εφαρ
μογές στο διαδίκtυο, βάσει της συχνότητας χρήσης και
.
του αριθ μού χρηστών τού.
Οι δυο φίλοι ανήκουν α�όμα στην εταιρία που εξαγορά
στηκε στο μεταξύ από την IAC. Το app lειτουργεί με πολύ
απλό τρόπο: όποιον σου αρέσει, τον «Πας» (με το δάχτυ
λο, πάνω στην οθόνη) δεξιά, ενώ όποιος δεν σου αρέσει
«Πάει» αριστερά. Μετά, υ πάρχει και το Super Like (προς
τα επάνω). Αν το Super Like αντικείμενο του πόθου σου,
σου κάνει και αυτό Super Like, έρχεστε άε επικοινωνία.
Η εφαρμογή είναι δωρεάν, αλλά έχει και έκδοση επί πλη
ρωμή (Tinder Plus), στην οποία δεy υπάρχει περιορ ισμός
χιλιομέτρων ή αvθρώπων που «Πας» δεξιά και αριστερά

·
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, τ. 1 8

ΓΟΡΓΟΝΕΣ, ΜΑΓΚΕΣ, ΤΙ

D E R Κ Α Ι B A D OO

(κοστίζει 1 9,99 δολάρια το μήνα -για τους 28+ ετών και ών, μπορεί να πρωτοστατούv οι νέοι 1 8 -24, οι οπο ίοι
9,99 δολάρια το μήνα -για τους -28) .
-γεννήθηκαν μέσα στην εποχή των τεχνολογικών εξε
Η αξία tου έχει ξεπεράσει το 1 ,6 δισεκ. δολάρια; καθ ώς λίξεων, αλλά δεν έχουν επ' ουδενί το μονοπιί.Jλιο των
έχουν «κατεβάσει» την εφαρ μο-γή · περ ισσότεροι από ιντεpνετικών ραντεβού. Σύμφωνα με έρευνα στις Η ΠΑ,
10.0 εκατ.. aνθρωποι, οι εξειδ ικευμένοι χρήστες είναι 1 ,8 οι χρήστες αυξήθηκαν από το 2 0 1 3 έως το 2 0 1 5 σχεδόν
εκατ. και χρησιμοπόιούν καθημερινά την υπηρεσία 50 · σε όλες τις . ηλικιακές κατηνοpίες, ενώ διπλασιάστηκαν
· εκατομμύρ ια. Δουλεύει σε συνερ-γασία με το Facebook, στις ηλικίες 55-64.
.
καθώς, όταν έχεις εκεί λο-γαριασμό, -γλιτώνεις από το Εδώ· και τουλάχιστον μια δί:: καετία, κyενναίοϊ» άντρες
·
ρ ομπότ και τα «έξυπνα» Π ρο-γράμματα που διαβάζουν
και γυναίκες εναποθέτουν την ερωτική τους ζωή στα
την ονλάιν συμπεριφορά σου και δρουν αντιστοίχως, χέρια του ίντερνετ, λο ιπόν, ελπίζοντας πως κάπου μέσα
ενώ ελέ-γχουν και τα ψεύτικα προφ ίλ. Έχει κατη-γορηθεί
στον απέραντο ψηφιακό ωκεανό του διαδ ικτύου θα
πως εξέλιξε τα ραντεβού σε παιχνίδ ι. . .
καταφέρουν να βρουν το άλλο τους μισό - ή έστω \ια
φθ cίσουν κοντά σε αυτήν την ανακάλυψη.
BADO O
Το φλερτ μέσω ίντερνετ έχει φέρει τεράστια επάνάσtα
Ιδιοκτήτης:
ση στον τρόπο .που οι άνθρωπο ι συνδέοντάι μεταξύ
Badoo Trading Limited (με έδρα στη Λευκωσία)
τους, δη μιουργώντας άπειρες νέες ευκαιρίες yνωριμίας,
Γλώσσες: 47
άρα καί άπειρες νέες ευκαιρίες εύρεσης του ξε:Χωριστού
εκείνου/εκείνης.
Ο ενερ-γοί χρήστες ξεπερνούν τα 60 εκατ. και αφιερώ
νουν ημερησίως 1 ,8 ώρες κατά μέσο όρο στο Badoo.
Το Badoo επιτρέπει στους χρήστες να -γνωρίζουν ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΛΕΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
ανθρώπους που ζουν κοντά τους, -για κουβέντα, ραντε ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΣΟΥ
βού ή φ ιλίά - δηλώνει κςινείς από την αρχή την προ Όλοι σχεδόν -γνωρίζουμε ή έχουμε ακούσει -για κάnοιο •
τίμησή του. Δημιουργήθηκε το 2006 και λειτουρ-γεί σε · ραντεβού που κανον ίστηκε μέσω διαδ ικτύου, αλλά δεν
1 90 χώρες, αριθμός που το κάνει το πιο δ ιαδεδο μένο πή-γέ καλά, -για έναν .από τους παρακάτω λό-γους: Ήταν
-πα-γκοσμίως- σάιτ του είδους του. Το σκέφτηκε ο πιο κοντός iχπό ό,τι έ-γραφε στο προφ ίλ του, ήταν δια
Ρώσος επιχειρη ματίας Άντρει Αντρέβ, ο όποίος το φορετική από ό,τί στις φωτο-γραφ ίες της ή ήταν ομιλη
«έφτιαξε» στη Μόσχα και το παρουσίασε τον Νοέμβριο τικός στα μηνύματα, αλλά δεν μπορούσες να του πάρεις
του 2006. Ση μέρα είναι αυτό με τα περισσότερα «κατε- κουβέντc�, όταν ήρθε η ώρα της συνάντηση ς. Με άλλα
βάσματα» σε 21 χώρες. ·
.
λό-γ ια, το προφίλ ενός ατόμου και τα: μηνύ ματα που
Το Badoo αποτελεί μαζίκό φαινόμενο στη Βραζιλία, το έχου ν σταλεί πριν από ένα ράντεβσό, ενδέχεται να μην
Μεξικό, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Πρώτα
είναι ενδεικτικά τού ποιος είναι τφα-γματικά κάπο ιος.
έ-γινε -γνωστό μέσω του κοιvωνικών παιχνιδιών και
Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, πόσο εύκολα μπο ρσύμε να
·
κουίζ που εμφανίζονταν στο Facebook και μετά . . . ανε
πέσουμε θύμα αυτών . των εφαρμο-γών, αν δεν είμαστε
ξαρτητοποιήθηκε.
ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Προσέχου με -για να έχουμε»
Από τον περασμένο Αύ-γουστο προσφέρει και τη δυνα
και, όπως έχει πει κάποιος κάποτε, μην κοιτάμε συνεχώς
τότητα οπτικής επαφής με τον άλλο .σε πρα-γματικό
μέσα από μια οθόνη, υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
χρόνο, ενώ έχει και έκδοση επί πληρωμή .
να συναντήσει κάποιος τον έρωτα της ζwής του
Μπορεί
Το 2014 ο Αντρέβ συνερ-γάστηκε με έναν εκ των ιδρυ
του μετρό, -γυρνώντας από μια ακόμη κου
σκάλες
στις
τών του Tinder - ο οποίος iίχε τότε αποχωρήσει - -για
στη δουλειά. Ποτέ δεν ξέρεις!
μέρα
ραστική
τη δη μιουρ-γία του Bumble, ενός άλλου dating app, το
οποίο επικεντρώνεται στις -γυvαίκες. Σε αυτό, η συζήτη
ση αρχίζει, αφότου η -γυναίκα στείλει μήνυμα και μετά
το ψατσάρισμα» έχει 24 ώρες -για να απαντήσει. Το
20 1 6 το Badoo εξα-γό ρασε το Lulu (άλλο dating app)
και έκανε την ιδιοκτήτριά του, Αλεξάντρα Τσον-γκ, πρό
εδρο της Badoo.
Όσον αφορά τις ηλικίες των χρηστών, στο σεξ και τον
έρωτα που ξεκινάει μέσω ανταλλα-γής φωτο-γραφι·

·

Το Tinder στηρίζ&ται στην τοπικότητα βοηθώντας στην εύρεση
συντρόφων εκεί όπου κάθε φορά βρίcrκεσαι.

·

ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ Δ Η Μ Ο ΣΙΟ Γ ΡΑΦ ΟΣ

ΣΤΡΟΟJΗ rτο nοιοτικο
ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΟ
rΟ π ω s κάθε χ ρ όνο, οτι s σsλ ί6ss τοu Reuters O i g ίtal N ews Report α π οτu π ώνονωι ο ι τάσsιs, ο ι π ρ ο κλ nσsιs
και οι ε υ κα ι ρ ίεs ποu αντι μ sτω π ίzοuν ο ι σύγχρονοι ο ργανισμοί sνn μ έ ρ ωσn s .σε ο λ ό κΑ n ρ ο τον κόσμο .
ΤΗΣ

Λήδας Τσενέ

'π
Δ ιδάκτωρ τ
α ντε ίον Πανεπιστημ ίο υ. Δ ιδά σκε ι στο ΜΠΣ «Ε πικ οιν ων ία κα ι Νέα Δη μο σιογραφία » το ν ·
Ανο ικ το ύ Πανεπι στημ ίο υ Κύ πρ ου.

;�

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΎ ασχολού μενοι χόμεyα ανοδική πορεία. Η εξήγηση που δ ίyουν εδώ ο ι
με τα Μέσα αναμένου με, με μεγάλη ανυπο μονη σία, ερευνητές του Reuters ακόύει στο όνομα Facebook. Η
την έκδοση του Reuters Digital News Report, το πτώση στην αναζήτη ση, τη δη μοσίευση και τον δ ια
οπό ίο καταφέρνει να συγκεράσει όλες τις τάσεις, τις μο ιρασμό νέων στον άλλοτε βασιλιά των social media
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι . επη ρεάζει αισθήτά το συνολικό ποσοστό χρήσης τους
σύγχρονο ι οργαν ισμοί ενη μέρω ση ς π.αγκοσμίως. Ο ι γ ια ενη μέρωση σε αγορές-κολοσσούς, όπως οι ΗΠΑ, το
έγκρ ιτο ι ερευνητές του . Ινστιτούτου συγκεντρώνουν Ηνω μένο Β ασίλειο και η Γαλλία.
και αναλύουν δεδο μένα από σχεδόν 40 χώ ρες και στις
Και ενώ το Facebook φαίνεται να χάνει λίγο ή περ ισ
πέντε ηπείρους, καταγράφοντας τις απόψεις και τις σότερο από την αίγλη του, οι εφαρ μογές ανταλλαγής
προτιμήσεις των πολιτών γ ια την πο ιότητα του ειδη μηνυμάτων κερδ ίζουν συνεχώς έδαφος, σε μια προ
σεογραφ ικού περ ιεχομένου που καταναλώνουν, γ ια τις σπάθεια των πολιτών να βρουν πιο ιδιωτικούς χώρους
πλατφόρ μες που χρησιμοπο ιούν περισσότερο, αλλά γ ια να επικοινωνήσουν. Το WhatsApp χρησιμοποιεί
και για θ έματα της μηντιακής επικαιρότητας, όπως τα ται πλέον γ ια την αναζήτηση και ανταλλαγή ειδησε
fake news που, τα τελευταία δύο χρόν ια, μονοπωλούν ογραφ ικού περ ιεχομένου από μεγάλci · ποσοστά του
το ενδιαφέρον.
πλη θυσμού . . Χαρακτηρ ιστικά, · στη Μαλαισία το 54%
Ο φετινός απολογ ισμός του Reuters Digital News του δείγ ματος της έρευνας επιλέγει το WhatsApp για
Report έρχεται με αέρα αλλαγής, και μάλιστα θετικής, ενη μέρωση, ενώ αντίστο ιχα το 48% στη Β ραζιλία και το
καθώς
πολλοί δη μοσιογραφικο ί ο ργαν ισμο ί στρέφονται 36% στην Ισπαν ία.
·
σε περισσότερο πο ιοτικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο Δρ. Αντώνης
δ ίνουν έμφαση στα συνδρομητικά μοντέλα. Μήπως Καλογερόπουλος, Pos�doctoral Research Fellow του
άραγε ήρθε η ώρα να πληρώνουμε γ ια το περιεχόμενο Reuters Institute. Όπως μας είπε χαρακτηρ ιστικά, «Τά
που δ ιαβάζου με, πόσ.ο μάλλον αν αυτό είναι έγκυρο, τελευταία χρόν ια παρατη ρού με πως το κοινό ενη με
αξιόπιστο και πο ιοτικό;
ρώνεται όλο και περ ισσότερο από κινητές συσκευές
Από την άλλη πλευ ρά, τα δεδο μένα δείχνουν ότι η και από τα Μέσα Κο ινων ικής Δ ικτύωσης. Ό μως φέτος
εμπιστοσύνη των πολιτών στους ενη μερωτικούς οργα παρατη ρήσαμε πως υπάρχει πτώση στο ποσοστό των
νισμούς παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η πολιτική ερωτω μένων που χρη σιμοπο ιούν το Facebo ok γ ια την
διαπλοκή αποτελεί, γ ια μια ακόμη φορά, ένα από τα ενη μέρωσή τους. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η τάση εξη
βασικά αίτια.
γείται από την "αποϊεράρχηση" των ειδήσεων στον
Ό μω ς και η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δ ικτύω� αλγόρ ιθμο του Facebo ok. Ταυτόχρονα, παρατη ρούμε
σης αρχίζει να σημειώνει πτώση, έπειτα .από μια συνε- · αύξηση της χρή·σης πιο ιδιωτικών μέσων ανταλλαγής
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μηνυμάτων (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber)
για διαμοιρασμό ή σχολιασμό ειδήσεων».
.
. Ένας ακόμα διαφορετικός τρόπος ενη μέρωσης ανε
βαίνει στις προτιμήσεις των καταναλωτών και δεν είναι
άλλος aπ6 τα podcasts, τα όποία κερδίζουν δη μοτικό
τητα, κυρίως στο νεανικό κοινό, τόσο γιa το περ ιεχόμε
νό τους όσο κάι για την εύ.κολη διανομή Τους.
Τα fake news καταλαμβάνουν ένα ση μαντικό μέρος
_το_υ report με το 54% των συ μμετεχόντων να συ μφωνεί
ότι ανησυχέί για το τι είναι αλη θινό και τι ψευδές στο
διαδίκτυο. Το ποσοστό ανεβαίνει σε χώρες με ταραχώ
δες πολιτικό περιβάλλον και ταυτόχρονη υψηλή χρή ση
Μέσων Κοινωνικής Δ ικτύωσης, όπως η Βραζιλία (85%),
η Ισπαν ία (69%) και οι ΗΠΑ (64%) .
Στον αντίποδα των fake news βρίσκεται ο μηντιακός
ή ειδησεογραφικός εγγραμματισμός, μια παράμετρος
η οποία μετρήθηκε για Π ρώτη φορά στο συγκεκριμένο
report. Οι μηντιακά εγγράμματοι τείνουν να προτιμούν
την κλασική αξία του Τύπου σε σχέση με την τηλεό 
ραση, ενώ χρησιμοποιούν τα social media με εντελώς
διαφορεΊ-ικό τρόπο απ' ό,τι· το ευρύ κο ινό.
στες του διαδικτύου χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνι
Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα; Η εμπιστοσύνη
κήςΔικτύωσης για να ενημερωθούν και να συζηtήσουν
στους δη μοσιογραφικούς οργανισμούς · συνεχίζει να
ειδήσεις περισσότερο απ' ό,τι οι χρήστες του διαδι�τύ- ·
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα - από τα χαμηλότε
ου σε χώρες τις Δυτικής Ευρώπης. Οι Έλληνες χρήστες
ρα άτο σuνολο της έρευνας, ενώ αντιστρόφως ανάλογα
διαδικτύου είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν
του
υψηλή παραμένει η χρήση του διαδικτύου και tων social
Κοινωνικής Δικτύωσης για την ενημέρωσή τους
Μέσα
· media για πρόσβαση στην ενη μέρωση. Τσ Facebook
δουν ειδήσεις στην τηλεόραση . Επίσης, χρησι
να
παρά
εδώ διατη ρεί την κυρ ιαρχία του, ωστόσο διαφαίνεται
περ ισσότερες πηγές για την ενημέρωσή μας
μοποιούμε
μια μικρη μετακίνηση σε εφαρ μογές ανταλλαγής μηνυ
σε σχέση με τους πολίτες των περ ισσότεδιαδίκτυο
στο
μάτων με το Facebook Messenger να' ακου μπά το 22%
ρων χώρων τηςΕυρώπης. Αρκετά από τα πιο δη μοφιλή
και το Viber το 1 4% τηc; συνολικής χρήσης. ·
. .
Η οικονομική κρίση, αλλά και η έλλειψη εμπιστο- Μέσα στο διαδίκτυο είναι Μέσα που γεννήθηκαν στο
σύνης αποτελούν τους βασικούς λόγ ό υς για το πολύ διαδίκτυο και όχι οι ψη φιακέςεκδόσεις παραδοσιακών
χαμηλό ποσοστό συνδρομητικών μοντέλων (μόλις 6%) Μέσων. Ένα από τα πιο αξιοση μείωτα ευρήματα σχετι
και παράλληλα για το υψηλό ποσόστό (42%) χρήσης κά με την ειδησεοyραφί ά στην Ελλάδα είναι πως μόνο
το 26% των ερωτώμενων απαντούν ότι "εμπιστεύονται
εφαρμογών μπλοκαρίσματος δ ιαφη μίσεων.
Οι Έλληνες καταναλωτές δεν φαίνεται να ακολου τις ειδήσέις τις περ ισσότερες φορές". Πρόκειται για το
θούν τις παγκόσμιες τάσεις. Ο κ. Καλογερόπουλος μας χαμηλότερο ποσσστό ανάμεσα στις 37 χώρες της έρευ
επισημαίνει, «Στην Ελλάδα παρατη ρούμε πως οι χρή - νας, πλην της Νότιας Κορέας» .
·

·

ο

Το 75% του δείγματος πιστεύει ότι οι

Το 80% των Ελλήνων συ μμετε

μηντιακοί οργανισμοί και οι δ η μο σιο

χόντων στην έρευνα προτιμούν τα

γράφ ο ι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη

Μέσi::ι Κοινωνικής Δ ικτύωσης γ ια

γ ιcί τα fake news, ενώ το 71 % βάζουν

την ενη μέρωσή τους, ενώ το 60%

την Google και το Facebook στο παι

e

χνίδι, καθ ώς θεωρ ούν ότι πρέπει να

χρησιμοποιεί smartphoήes για την
�

πρόσβαση στα νέα.

αναλάβουν

μεγαλύτερη

δράση κατά

της παραπλη ροφόρησης.
φ

Το 65% του συνολικού δείγματος

ο

δηλώνει ότι προτιμά να φθάνει στην
είδηση από την πλαϊνή πόρτα και όχι ·
απ[υθείας αΠό το ενη μερωτικό site ή
την αντίστο ιχη εφαρμογ ή .

Το Facebook παραμένει στην πρώτη

θέση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύ
9

Αντίθετα, στις ΗΠΑ η χρήση του

ωσης που επιλέγουν οι Έλληνες για

Facebook ως ενημερωτικής πλατφόρ

την ενημέρωσή τους, με το YouTube ·

μας φ θ ίνει κατά 9% και κατά 20% στον

να ακολουθεί σε ποσοστό 36%.

νεανικό πληθυσμό.
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ΣΚΕΨ ΕΙΙ
ΓΙΑ ΤΑ Μ ΕΣΑ
Αu εόνsται η δι sίοδ u οn το υ ίντs pνsτ mnv Ε λ λ άδα, οn μ όδ ι ο s λ π ίδ οs
mnv o n l i n e δ ι οψ ΠμΊ ο n , s n oyp ύ nvnon γι ο τn λ s κτι κΠ οεεσ u ο λ ι κΠ
π αp εvόχ λ π οπ oτou s x ώ p o u s εpγαοf αs Ki άλ λ α νέα.ο

Δημο σιογράφ ο ς με πολυετή εμπε ιρία στα δ ι αδικτυακά Μέσα, ώ'ς ·δ ιευ θυντής του Newsroom του
·
parapolitika.gr κα ι το ν in.gr

Στο δ �αδ iοcτυ ο 9 στ ου ς ]_ ({))
Ως επιβεβαίωση του αυτονόητου ακούγεται η δ ιαπί
στωση ότι το ίντερνετ κυρ ιαρχεί στη ζωή των Ελλήνων.
Σύ μφωνα με τη Focιis Bari, 9 στους 1 0, δηλαδή το 85%
του πληθυσμού, έχουν πρόσβαση στο δ ιαδ ίκτυο, με
μέσο όρο σύνδεσης σχεδόν 3,5 ώ ρες (207 λεπτά) . Πάνω
από τους μισούς (53%) χρησιμοποιούν τα Μέσα Κο ινω
ν ικής Δ ικτύωσης σε καθη μερ ινή βάση .

Κάη άρχωε να κ �ν ε ίηη στ ην onHn.e

δ�αφ ή μ ωη
Ανακόπτεται η πτώση στη display δ ιαφή μιση στο ελλη 
ν ικό δ ιαδ ίκτυο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας
ADEX Hellas 2 0 1 8 τη ς ΙΑΒ Hellas. Το δεύτερο τρίμηνο
αποτυπώνεται μείωση 7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό δ ιάστημα. Το 20 1 7 η αρνητική μεταβολή του
display είχε δ ιαμορφωθεί στο - 1 5,3%, ενώ το α' τρίμηνο
του 20 1 8 στο - 14,4%. Το α' εξάμηνο του 20 1 8 η display.
διαφήμιση αγγ ίζει τα 26,76 εκατ. ευρώ, τα 1 0,7 εκατ.
ευρώ εκ των οποίων αφορούν το α' τρ ίμηνο και τα άλλα
1 7,6 εκατ. ευ ρώ το β' τρίμηνο. Ε ίναι δηλαδή προφανής
η ένδειξη της επανεκκίνησης της display δ ιαφή μισης
aπό τον Απρ ίλιο έως και το τέλος Ιουνίου του 20 1 8.
Το 20 1 7, η ετήσια έκθεση ADEX Hellas 20 1 7 αποτύ
πωνε 65,25 1 εκατ. ευρ ώ ( βλ. αναλυτικά στοιχεία στον
πίνακα που ακολουθεί) . Τά στοιχεία αυτά είναί πάντως
ενδεικτικά, καθώς αφορούν τιμές καταλόγου και όχι τα
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του

πραγματικά πόσά που τελικά καταβάλλονi:'αι και δεν
αποτυπώνουν το σύνολο της ελληνικής online διαφη μι
στικής δαπάνης, επειδή δεν περιλαμβάνονται σε αυτά:
α) τα στοιχεία μεγάλων παικτών, όπως πχ του real.gr
και protothema.gr (δεν συ μμετέχουν στις μετρήσεις), β)
η διαφη μιστική δαπάνη σε Google, Facebook και άλλα
ΜΚΔ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, καθώς δεν
υπάρχει σύστη μα επίση μης κατaγραφής, ότι το 20 1 7 οι
πλατφόρ μες αυτές διακίνησαν στην ελληνική δ ιαφη μιστική αγορά σχεδόν 80 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο
από εκείνο Που αντιστοιχεί στη display δ ιαφή μιση .

#metoo οcα� στη· δ η μ ωσ ωγ ρ αφ iα

Δύο στις τρεις γυναίκες δη μοσιογράφους που έργάζο
νται στα Μέσα Ενη μέρωσης παγκοσμίως έχουν υποστεί
λεκτική σεξουαλική παρενό;χληση στον εργασιακό τους
χώρο. Αυτό τουλάχιστον_ Προκύπτει από την έρευνα που
διεξήγαγε η Παγκόσμια Ένωση Εφη μερίδων (WAN
IFRA) , μεταξύ 1 35 συ μμετεχουσών στο πρόγραμμα
Women in News (WIN). Το 1 /4 των ερωτηθέντων
παραδέχθηκε ότι έπεσε θύ μα σωματικής παρενόχλησης,
ενώ μία στις δώδεκα ανέφερε ότι η παρενόχληση προ
ήλθε από συyάδελφο όμοιου επαγγελματικού επιπέδου,
από προϊστάμενο, είτε από πηγή στο πλαίσιο της άσκψ
σης έρευνας. Το 7 1 % των περ ιπτώσεων δεν καταγγέλ
θηκαν ούτε στη διο ίκηση τη ς εταιρείας, ούτε στις αρχές.
Ό σον αφορά την -ειδησεογραφ ική κάλυψη , μόνο το 1 0 %
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των δημοσιευ μάτων επικεντρώνονται στη Ύυναίκα.
Χαμηλή, τέλος, είναι και η εκπροσώπη ση της yυναίκας
σέ ηyετικές θέσεις: Μόνο το 17% των ανώτερων διοι
κητικών θέσεων στους κορυφαίούς 1 00 ορyαν ισμούς
Μέσων ·ενη μέρ ωση ς κά.λύπτονται από yυναίκες.

:i� ··ιm.
2007
2008
2009
2oio
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

·

4,4
6,7
10,4
1 1,4
15,9
14,1
12,4
13,Ο
1 1,8
13,0
12,5

ιm

8,6"
11,0
14,1
18,2
23,9
2 2,5
20,8
21,6
18,8
2 1,5
18,2

·.m

ί tm
1 3,0
7,8
17,7
8,9
24,5
13,3
29,6
14,8
39,8
1 6,7
36,6
16,6
33, 2
17,2
34,6
17,1
30,6
14,2
34,5 . 19,0
30, 7
1 3,9

ΤΑ

ΜΕΣΑ

αντιστοιχεί σε -5,8%. ΑντιθέΊ-ως, στις αγορές τ ις Ασίας,
σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των κυκλοφορ ίών
κατά 40% σ.τ ην πενταετία και 8,8% σε iτήσια βάση .

ιm Ι 'Wm
30-,5
.9,7
13,3
39,9
20,0
57,8
17,6
62,0
19,9 . 76,4
22,9
76,1
24,7
75,1
79,3
27,6
23,5
68,3
23,4
7 7,0
65,5
20,8

. .
--

ίαbϊ
4

Αν ο iγ η τα δ εδ ο μ ένα του ο Econωnist ·

Στη δη μοσιότητα θα δ ίνει στο εξή ς ο Economist τις
βάσεις δεδο μένων πάνω στις οποίες στη ρ ίζεται το
ρεπορτάζ του. Το πρώτο «open data project» της έyκυ 
ρης επιθεώ ρησης θα εφαρ μοστεί στον δ είκτη Big Mac,
με τον οποίο ο Εcοnοmist υπολοy ίζει με έναν... εύπεπτο
τρόπο την ισοτιμία κάθε νό μίσματος σε σχέση με την
αγοραστική του δύναμη . Αναμένεται να ακολουθήσουν
ο δείκτης β ιβλίου Billy και ο δείκτης συνδρομή ς Spotify.
«Η απελευθέρωση των δεδο μέvων μπορεί να ενισχύσει
την εμπιστοσύνη των αναγνωστών στο έργο μας και
επιτρέπεί σε έρευνητές και σε άλλους δη μοσιογράφονς
να ελέγχουν -και να αξιοπο ιούν- το έργο μας», αναφέ
ρει ο Evan Hensleigh, δη μοσιογράφος του Econom ist.

Στην Ασi α ακό μη αγορ ά ζουν εφη με ρίδ ες

Μπορεί οι έντυπες εφη μερ ίδες να αποτελούν ένα Μέσο
που δ ιαρκώς συρρ ικνώνεται στην αναπτυγμένη Δύση ,
σ ε παγκόσμιο επίπεδο ω στόσο -όσο παράδοξο κι αν
ακούyεται- ο ι κυκλοφορ ίες τους βρ ίσκονται σε άνοδο.
Κι αυτό χάρη στην άνθηση που γνωρ ίζουν οι εφη μερ ί
δες στις αγορές της Ασίας και ειδ ικότέρα στην Ινδία, σε
αντίθεση με άλλες περ ιοχές του πλανήτη όπου η πτώση
τους είναι καλπάζουσα. Η -πτώση . των κυκλοφορ ιών
· στην Ευ ρώπη έφτασε μέσα σε μία πενταετία το 20,5%,
ενώ η · αντίστο ιχη μείωση y ια τις εφη μερ ίδες της Βο ρεί
ου Αμερ ικής ήταν 11,6% και της Αυστραλίας/Ωκεα
ν ίας 30,7% . Σε ετήσια βάση, η μείωση στην Ευρώπη
------ 29

Από την άλλη, ο κύκλος ερyασιών των ψη φιακών .
Μέσων που αντικαθιστούν με ταχείς ρυθμούς τις εφη
μερ ίδες δεν επαρκεί yια να υποστη ρίξει ό ικονομικά τη
λειτου ρy ίά μιντιακών ομίλων, με τον τρόπο που yινόταν
στην εποχή τη ς κυ ριαρχίας του έντυπου Τύπου. Ούτε
προσφέρουν τα έσοδα που προσέφερε η τηλεόραση την
εποχή της παντοκρατορ ίας της. Σύ μφωνα με τα στοιχεία
της Παγκόσμιας Ένωσης Εφη μερ ίδων (WAN-IFRA),
περ ίπου το 90% των εσόδων των εφη μερ ίδων σε παγκό
σμιο επίπεδο προέρχεται ακόμη από τις έντυπες εκδό
σεις. Στις αγορές της Δύσης ωστόσο ο ι προοπτικές για
τα ψηφ ιακά προϊόντα είναι ευο ίωνες, με τον Guardian
γ ια παράδειγ μα να ανακοινώνει τον περασμένο Ιούλιο
ότι η τα έσοδα της μητρικής εταιρείας από τις ψηφια
κές εκδόσεις ξεπέρασαν εκείνα των εντύπων. Ανάλοyα
θετικά μηνύματα έρχονται και από τις Ηνωμένες Πολι
τείες. Σ-Γους New York Times το 3 7% των δ ιαφη μσιτικών
εσόδων προέρχεται πλέον από την ψηφ ιακή έκδοση ,
ενώ από το σύνολο 3,8 εκατ. συνδρομητών, τα 2,9 εκατ.
είναι συνδρο μητές μόνο της ψηφ ιακής έκδοσης. Ανά- .
λοyη είναι η εικόνα και στον αμερ ικαν ικό κολοσσό των
ΜΜΕ, Gannett, του οπο ίου τα έσοδά από τα ψηφ ιακά
Μέσα αντιστο ιχούσαν στο τέλος του β' τρ ιμήνου του
2017 στο 36% του συνόλου, περ ίπου 10% πάνω από το
κλείσιμο της περασμένης χρον ιάς.

·

Αλλάζε� ο οrηη11ω ακου στ ικό ς τομέaς
στην JEJE

Νέου ς επικαιροπο ιη μένους κανόνες στον οπιτικοακου
στικό το μέα.υιοθέτησε τΌ Ευρωπαϊκό Κο ινο βούλιο στις
2 Οκτω βρ ίου.
Οι πάροχοι υπη ρεσιών οπτικοακουστικών Μέσων θα
πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα yια την καταπο
λέμηση περ ιεχομένου που ενθαρρύνει τη β ία, το μίσος
και την. τρο μοκρατία, ενώ η αδικαιολόyητη β ία και η
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ΣΚ Ε Ψ Ε Ι Σ Γ Ι Α ΤΑ Μ Ε Σ Α

πορνογραφία θ α υπόκεινται σε αυστη ρότερους κανό
νες. Όταν ,καταγγέλλεται ή επισημαίνεται από χρήστες
περιεχόμενο ως ετiιβλαβές, θα πρέπει να υπάρχει ταχεία
αντίδραση . Η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει φ ιλτράρι
σμα περ ιεχομένου πριν από τη μεταφόρτωσή του, αλλά
οι πλατφόρμες θα πρέπει να δη μιουργήσουν έναν δια
φανή, εύχρηστο και αποτελεσματικό μηχαν ισμό τ,rου θ α
επιτρέπει στους χρή,στες να καταγγέλλουν ή ν α ετtιση
μ'αίνουν περ ιεχόμενο. ,,
Πf)σκειμένου να υποστη ρ ιχθεί ευρωπαϊκi] οπτικο
ακουστική παραγωγή, σ νέος κανον ισμός θέτει 30%
όριο ευρωπαϊκών έργων σε καταΧόγους ηλεκτρονικών
πλατφορμών με β ίντ-εο κατά παραγγελία.
Όταν επικυρωθεί και από το Συμβούλιο της ΕΕ, η
αναθεωρη μένη οδηγ tα θα ισχύσει γ ια τους ραδιοτηλε
οπτικούς φορείς, αλλa και γ ια τις πλατφόρμες β ίντεο
κατά παραγγελία ( «video-oiι:-demand» ), τις πλατφόρ
�
μες κο ινής χρήσης όπως τo Netflix, το YouTube ή το
Fac:ebook, καθώς και γ ια πλατφόρμες κο ινή ς χρήσης
βίντεο με απευθείας μετάδοση ( «live streaming» ) .
'
Η σχετική πρόταση πέρασε από το Ευρ ω'κοινοβούλιο
με 452 ψήφού ς υπέρ, 1 3 2 ψήφους κατά και 65 αποχές.
ΜΜΕ εrηστη μοηκής φαντασ[ας . . .
Τέσσερις
τεχνολογ ίες
ξεχω ρίζει
το
Global
Entertainment & Media Outlook 201 8 - 2022 . της
PricewaterhouseCoopers, που θα κυρ ιαρχήσουν στον
το μέά της Ψυχαγωγίας και των Μέσων Ενη μέρωσης
(Ε&Μ) : Κυρ ίαρχη εξ αυτών θ α είναι η Τεχνητή Νοη -:
μοσύνη (ΑΙ), δύο άλλες, η Επαυξη μένη και η Εικονική
Πραγ ματικότητα (AR κcίι VR) έχουν ήδη αρχίσει να
κάνουν την εμφάν ισή τόυς ως υποστη ρ ικτικές τεχνο
λογίες, ενώ το blockchain αναμένεται να επιφέρει στον
χώρο καταλυτικές αλλαγές.
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Ο αλγόριθ μος π.χ. που προτείνει στους χρήστες
.ΊQυ Netflix . ταινίες δίνει μία πρώτη γεύση γ ια το πώς
η Τεχνητή Νοη μοσύνη μπορεί να δομf]σει έναΆ. πιο
πιστό καταναλωτικό κοινό (consumer engqgenient) . Η
NBCUniversal αποφάqισε να μειώσει τον. αριθμό των
διαφη μίσεων στη ζώνη υψηλής θέασης, ενισχύοντας
όμως τη στόχευσή τους, επιλέγοντας διαφη μιστικά ·
μηνύματα ανάλογα με το ακροατή ρ ιο, με τη χρήση
εργαλείών ΑΙ. . Αλγόριθ μοι Τεχνητής Νοη μοσύνης
εκτιμάται ότι σύντομα θα εισέλθουν και στον χώρο
της Ψυχαγωγ ίας και της Ενη μέρωσης, παράλληλα με
άλλους τομείς της Ο ικονομίας, με τη χρήση εργαλείων
voice control και chatbots: Ήδη στον τομέα αυτό πειρα
ματίζονται η Amaz:on, η ΙΒΜ και η Google.
Οι τεχνολογίες AR και VR, από την άλλη, έχουv προ
'
φανή εφαρμογή στ� Μέσα Ενη μέρωσης. Ο Guardian
γ ια παράδειγμα, προσέφερε πέρυσι στους αναγνώ
στες του μία χάρτινη συσκευή παρακολούθηση ς VR
β ίντεο. Με τη χρήση της κατάλληλης εφαρ μογής· πού
δ ιατίθεται δωρέ'άν στο δ ικτυακό τόπο της εφη μερ ίδας,
προσφέρονται στους αναγνώστες εμπέιρίες VR, όπως η
δ ιερεύνηση της σκηνής μίας. δολοφον ίας ή μία περιήγη
ση στο υπόγειο Λονδίνο. Η αμερ ικανική NextVR πή ρε
από το ΝΒΑ τα δ ικαιώ ματα να μεταδίδει crε VR περ ι
βάλλον αγών�ς του αμερικανικού μπάσκετ� Η κατα
γραφή γ ίνεται με οκτώ ειδικές κάμερες που μεταδίδουν
εικόyα στη μάσκα Galaxy Gear ιης Samsung.
Τέλος, η αναδυόμενη τεχνολογία του blockchain είναι
πιθανό ν α εξελιχθεί σε αφετηρ ία ψηφ ιακού μετασχη μα
τισμού γ ια τις εταιρείες Ψυχαγωγίας κi:ιι Ενη μέρωσηζ.
Θα μπορούσε να προσφέρει πολλαπλά οφέλη από ιη
συλλογή αξιόπιστων στοιχείων επισκεψιμότητας και τη
μέτρηση της επίδραση ς της δ ιαφή μισης μέχρ ι την ενί
σχυση της εμπιστοσύνης στις online συναλλαγές και
την προστασία των πνευ ματικών δικαιωμάτων.

ΔΗΜ0ΣΙΟΓΡΑΦΙΑ,

�. 1 8

---�-

.

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ϊ' Ρ Α Φ Ο Σ

το ΡΕΥΣΤΟ το n ιο

ΤΩ Ν . Μ Ε Σ Ω Ν

. Έκ8 ε σ n U N ES C O , W o r l d T re n d s i n Fre e d o m o f Ex p re ss i o n
a n d M e d i a D eve l o p m e nt, G l o b a l Re p o rt 2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
ΤΗΣ

Λήδ.α ς Τσενέ

Δ ιδάκτωρ το ν Παντείον Παν επισ τημίου . Δ ιδ άσ κ ει στο ΜΠΣ «Επι κοι νων ία και Νέα Δημό σιογραφίωι τον
Ανοι κτο ύ Παν επιστημίου Κύ πρου.
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ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, η ελευθεροτυ
πία και η πρόσβασ9 στην πλη ροφορία αποτελούν και
για την UNESCO θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώ μα� .
τ'α και βάση γ ια την προάσπιση της δη μοκρατίας και
της α;νάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και περ ίπου 20
χρόνια, η UNESCO διοργανώνει συνέδρια και η με
ρίδες, εκπαιδεύει, ερευνά και δη μοσιεύει κείμενα και
Sεδομένα με αποκορύφ ω μα κάθε χρόνο . την 3η Μα1ου,
η ΟJΙοία έχει οριστεί ως Παγκόσμια Η μέρα Ελευθερο
τυπίας. Η συστη ματική αυτή εργασία καθιστά πλέον
την UNESCO ως ένα δυναμικό εργαστή ρ ιο ιδεών και
διεθνούς συνεργασίας.
Το 2014, η UNESCO δη μοσίευσε την πρώτη επισκό
πηση του πεδίου τηιt ελευθεροτυπίας (για την περίοδο
2007-20 12) για ν ά συνεχίσει με μια επόμενη έκδοάη .
το 20 1 7 (καλύπτοντας την .περίοδο 2 0 1 2-20 1 7) . Στις
εκδόσεις αυτές παρουσίαζε τις εξελίξεις, υπό το πρ ίσμα
των πολλαπλών κοινων ικών, πολιτικών και -Τεχνολογι
κών αλλαγών. Η τελευταία έκδοση τΌυ World Trends
Report προσεγγίζει το θ έμα μέσα από τέσσερεις ξεχω
ριστούς πυλώνες: ελευθερ ία των Μέσων, πλουραλι
σμός, ανεξαρτησία και aσφάλεια των δη μοσιογράφων,
δίνοντάς μας τις παγκόσμιες, αλλά και περιφερειακές
τάσεις.

,J[JΙ )\(Q)�ψJ(()lλ �σμός
Η αυξανόμενη πρόσβαση σε μια πληθώρα Μέσων
είναι πραγματικότητα με αποτέλεσμα τον_ πιο εύκολο
διαμοιρασμό ειδήσεων και περιεχομένου .μέσα από τις
.
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Παρ' ολα αυτά, νέες
προκλήσεις προκύπτουν. Πλη θυσμοί οι οποίοι βρ ίσκο- ·
νται στο περιθώριο, εξαιτίας της οικονομικής ή κο ινω
ν ικής τους θέσης, δυσκολεύονται να εκπροσωπηθούν
στα μήντια, ενώ από την άλλη πλευρά ένας περιορισμέ
νος αριθμός επιχειρήσων (διαδ ικτυακές επιχειρήσεις με
δυνατούς αλγόριθμους) φαίνεται να ελέγχει τελικά την
πρόcrβασή μας στην πληροφορία . . .

Αν εξ<0φτ1ψσ�αι
Η ανεξαρτησία των Μέσων, αλλά και των ίδιων των
δη μοσιογράφ ων παραμένει ένα από τα δ ιαχρονικά
ζητού μενα. Η πολυεπίπεδη κρ ίση, η οποία οδηγεί μετα.:.
ξύ άλλων σε πτώση της αξιοπιστίας, αλλά και της εμπι
στοσύνης που δείχνουν πλέον οι πολίτες απέν αντι στα
Μέσα, είναι αποτέλεσμα και της διαπλεκόμενης σχέσης
μεταξύ μηντιακών οργανισμών και πολιτικής.

Ασφόιλ ε �ι01 δη μο σ ωγ ρ @φων

Ελ ευθ ε ιΡ iα
των Μ έ σων/Ελ ευθ 1φ οτυπ iα
Το κυρ lότερο χαρακτη ρ ιστικό της περιόδου αυτής
(20 1 2-20 1 7) , ό σον αφορά την κατάσταση των Μέσwν
παγκόσμίως, είvαι η ρ ευ στότητα. Οι μεγάλες αλλαγές
στα μηντιακά ο ργανωτικά και λειτου ργικά μοντέλα, σε
συν δυασμό με την εξάπλω ση των νέων τεχνολογ ιών
και την ανάπτυξη των δ ιαδ ικτυακών επιχειρήσεων,
επέδρασαν ση μαντικά στο πεδίο. Η ελευθερ οτυπία και
η ελευ θερ ία έκφρ ασης ενισχύθηκαν και ταυτόχρονα
περιορ ίστηκαν. Από τη μία πλευ ρά, είχαμε την απε
λευθέρωση της πλη ροφορίας και από την άλλη την
έξαρση των fake news, καθ ώς και την αδυναμία των
υ φ ιστάμενων ρυθμιστικών πλαισίων να ανταποκρι
θούν στην εμφάν ιση ν έων επιχειρη ματικών μοντέλων,
τα οποία ση μαίνουν μεταξύ άλλων μεγαλύτερη συγκέ
ντρωση .
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Τα τέλευταία χρόν ια, οι επιθέσεις ενάντια στους δη μο
σιογράφους αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθέσεις αυτές
μετάφέρονται και στην κυβερνοσφαίρα, με τις γυναί
κες-δη μοσιογράφους να βaλλονται περισσότερο. Η
διασφάλιση του δη μοσιογραφικού επαγγέλμα-rος είναι
κάτι το οπο ίο θα απασχολήσει τα επόμένα χρόνια, με
αυξανόμενους ρυθμούς, όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς στο παγκόσμια μηντιακό περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω τεκμη ρ ιώνονται με στοιχεία, δεδο
μένα και γραφή ματα, τα οποία συνέλεξε και συνέθεσε
η · ερευνητική ομάδα της UNESCO προκειμένου να
προσφέρει ολοκλη ρω μένη ανάλυση. Το World Trends
in Freedom of Expression and Media. Development
Global Report 20 1 7-20 1 8 είναι ένα απαραίτητο ανά
γνωσμα γ ια όλους . όσους · ασχολούνται με το πεδ ίο
των Μέσων. Μπορείτε να το διαβάσετε δ ιαδικτυακά
στον παρακάτω σύνδεσμο: http://unesdoc.unesco.org/
images/ 0026/ 0026 1 Ο/261065e. pdf.
.
Καλή ανάγνωση !

ΔΗΜόΣΙΟΓΡΑΦΙΑ,

τ.

18

·

ΈΠ Ι ΣΤ Η Μ Ο

Ι ΚΟ

Α Ρ Ε Η. Ο .

Π ΕΡ Ι Ο ΡΙΣΜ ΕΝ Η Χ Ρ Η Σ Η,
Μ Ι ΚΡ Ο Σ ΡΥθ Μ Ο Σ ΑΝΑ Ν Ε ΩΣΗ Ι
Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Ο Υ
Η xp nσn των Μ έσων κοινωνι κns 5 ι κτύ ωσns (Yo u Τ ube, Twίtte r) γιο τnν ε π ι κοινωνία και π p ο βο λ n
τοu Δnμοu θ εσσολονίκns.
ΤΗΣ

. ·

φιγένε α ς Μυλων ά

Επι ιωιν ω νιολόγος με έμ φαση στις Νέες Τεχνολογίες. Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ α δ δά ο α �ο Τμήμα
κ ι ι σκ υ σ σ
.
Δ ιοίκησης Επιχειρ ή σεω ν στο ΤΕΙ Ανατολι κ ή ς Μακε δονίας και Θρ άκης

Περ ίλη ψη

Τα νέα Μέσα επικο ινωνίας τείνουννα διαφοροποιήσουν
τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται επιχειρήσεις και
οργανισμοί στη σύγχρονη εποχή . Πολλές επιχειρήσεις ·
και οργανισμο ί έχουν υ ιοθετήσει τα νέα Μέσα (δια
δίκτυο, κοινων ική δ ικτύωση) για την προβολή τους,
αλλά και γ ια την ανάπτυξη δη μόσίων σχέσεων. Τα ·
παραδοσιακά Μέσα χρησιμοπόιούνται πολλές φορές
συμπλη ρωματικά από επιχειρήσεις και οργανισμούς και
ελάχιστα έωζ καθόλου στις περ ιπτώσεις τω.ν μικρών
επιχειρήσεων. Το παρόν κείμενο εξετάζει τον τρόπο
επικο ινωνίας αλλά και άσκησης δη μοσίων σχέσεwν από
τον δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Ελλάδας, τον Δήμο
Θεσσαλόν ίκης. Συγκεκρ.ιμένά εξετάζεται κατά πόσον ο
Δή μος Θεσσαλον ίκης χρησιμοποιεί τα μέσα κοινω\ιικής
δικτύ ωσης για την επικο ινωνία κάι την προβολή του ή
προτιμά τα παραδοσιακά Μέσα και επίσης αν έχει uιο
θετήσει τις νέες τεχνολογ ίες ή «επιμένει» παραδοσιακά.
Η μελέτη εστιάζει στη χρήση δύο Μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, του Twitter και του Youtube, από τον Δή μο
Θεσσαλονίκης
Η χρήση των Μέσων κοινων ικής δ ικτύωσης (ΜΚΔ)
από φο ρείς και υπη ρεσίες για την επικοινωνία με τους
πολίτες είναι σή μερα γεγονός. Οι επιχiιρήσεις και οι
διάφοροι οργανισμοί, αντιλαμβανόμενο ι την ανάγκη
για νέους τρόπους επικοινωνίας, φαίνεται ότι έχουν

-------
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αρχίσει να χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για -Cην προβολή
τόυς και για την επικοινωνία με τους χρήστες/πελάτες
του ς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, · αλλά και της περιφέρειας στη χώρα
μας, που φαίνεται επίσης ότι υιοθετούν τη χρήση νέων
. τεχνολογιών για την επικοιν(.ι)νία τους με τους δη μότες.

Μέσα κο ινων ική ς δ �κτύωση ς
και δη μό σ ιες σχέσεις

Η τεχνολογία τoυ . Web 2.0 επιτρέπει στους χρήστες να
δη μιουργήσουν ο_ι ίδιοι περιεχόμενο, να συ μμετέχουν
και να μην είναι παθητικοί δέκτες. Προσκαλούνtαι να
σχολιάσουν άρθρα, να δη μιουργή σουν λογαριασμούς
και προφίλ, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους γ ια αυξη
μένη συ μμετοχή αντί να έχουν απλώς πρόσβαση στην
.
π�ηροφορία. σ χρήστης, βασιζόμενος κυρίως στις
δυνατότητες του φυλλομετρητή του, αποκτά πρόσβα
ση σε διεπαφές (user interfa:ce), online εφαρ μογές και
online αποθήκευcrη αρχείων (Βακάλη & Παπαμήτσιου,
20 12).
Σύμφωνα με τους Kaplan & Haenlein (20 10) ως Μέσο
κοινωνικής δ ικτύωσης ορ ίζεται ένα σύνολο από διαδ ι
κτυακές εφαρμογές που βασίζονται στα ιδέολογικά και
τεχνολόγικά θεμέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν τη
δη μιουργία και την ανταλλαγή περιεχομένου από τους
χρήστες. Οι ίδ ιοι αναφέρουν έξι κατηγορ ίες ΜΚΔ, τα
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Ε Π Ι Σ ΤΗ Μ Ο Ν Ι ΚΟ ΑΡ Θ Ρ Ο
-

-

QQ (China) - 868
Instagram - 600
Qzone (China) - 595
Tumblr - 55 0
Twitter - 3 1 9

Facebook - 1 .968
WhatsApp - 1 . 200
YouTube - 1 .000
FB Messenger - 1 .000
WeChat (China) - 889
�
·

-

_.,,,,

Snapchat - 3 00
Sk)rpe - 300
Viber - 260
Line (Japan) - 220
Pinterest - 1 5 0
·

·

-

.,,.

Google+ - 1 1 1 (Apr 2015)
Flickr - 87 (Mar 2013)
SoundCloud -. 40 (Jul 20 1 3)
SlideShare '-- 3 8
Vimeo - 22 (Dec 2o i 3 )
,.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Εγγεγραμμέν ο ι χρήστες στα Μέσα κοινωνικήςδικτύωσης (σε εκατομμύρια Απρίλιος 2017, σύμφωνα με την statista.com )

κοινωνικά δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής σελιδοσή μαν σχέσεων από' τους μη κερδοσκοπικούς οργάνLσμούς,
ση ς, τις ιστοσελίδες συνεργατικής συγγραφής, τις ιστο έδειξαν όtι οι τα ΜΚΔ μπορούν να αποτελέσουν έναν
σελίδες ανταλλαγής πολυμέσων, ια ιστολόγια και τους ευεργετικό τρόπο επικcηνωνίας γ ια τους επαγγέλματίες
εικονικούς κόσμους. Μια ενδίαφέρουσα επισήμανση των δη μοσίων σχέσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας
για τα κοινωνικά δίκτυα γ ίνεται από την Papacharissi δείχνουν ότι οι οργαν ισμοί και συγκεκριμένα τα τμή μα- .
(20 1 0) , που αναφέρει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτε τα δη μοσίων σχέσεων είναι πιο πιθανό να υ ιοθετήσουν
λούν προϊόν της ανασύνθεσης (remix) τη ς τεχνολο τεχνολογίες ΜΚΔ και να τις χρη σιμοπόιήσουν γ ια να
γικής με την κοινων ική κ�ι πολιτισμική σφαίρα, την επιτύχουν τους οργανωτικούς τους στόχους.
Ο De Gottardo (20 1 4), σε έρευνά του με στόχο τη
οποία επίσης πρ ιμοδοτούν. '
Τα πιο δημοφιλή ΜΚΔ σή μερα, σύ μφωνα με στοιχεία μέτρηση και ανάλυση της χρήσης των ΜΚΔ από 35
του Απριλίου του 20 1 7 είναι το Faceb o ok, το WhatsApp μουσεία στις Ηνω μένες Πολιτείες, έδειξε ότι το 1 00%
του δείγ ματος χρησιμοποιούσε το Facebook ως μέσο
και το YouTube.
Τα κο ινωνικά δ ίκτυα δίνουν νέες δυνατότητες στην προβολής του. Το YouTube φαίνεται ότι είναι επίσης
άσκηση δη μοσίων σχέσεων. Σύ μφωνα με τον Brown αρκετά δη μοφ ιλές μέσο προβολής για τα μουσεία
(2009), τα Μέσα ενη μέρωσης προσφ έρουν στους καθώς το χρησιμοπο ιεί γ ια την προβολή του το 5 1 %.
επαγγέλματίες των δη μοσίων σχέσεων πολλές ευκαι Το Twitter χρησιμοποιούνταν από τα μουσεία σε ποσο
ρίες να αλληλεπιδρούν με το κοινό, υ ιοθετώντας νέες στό 77%, το Instagram σε Ποσοστό 31 % και το Pinterest
μορφές τεχνολογίας και ενσωματώνοντάς τες στην σε ποσοστό 29%. Η έρευνα κοινού που έγινε από τους
καθη μερ ινή τους ζωή . Το «PR 2.0» είναι ένας νέος ίδιους ερευνητές σε 300 άτομα έδειξε ότι στο κοινό αρέόρος που εμφαν ίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1 990 . σει να χρησιμοirοιούν τα μουσεία τα ΜΚΔ, αλλά και να
(Breakenridge 200S) και χρησιμοποιείται γ ια τη σiJ-V ανανεώνουν το περιεχόμενό τους, προσφέροντας πληδεση των δη μόσιων σχέσεων με τα κοινωνικά δίκτυα. ροφορίες και γνώση.
Μια πιο πρόσφατη έρευνα από τους Parveen et al.
Για τον Breakenridge2008, το PR 2.0 είναι ο καλύτερος
(20 1 5) κατέγραψε τις απόψεις των ειδικών διαφόρων
τρόπος να παρέχεται η απαραίτητη πληροφορία και
οργανισμών σε θ έματα επικοινωνίας και δη μοσίων
επικο ινωνία σε δ ιαφορετικές ομάδες και, σύ μφωνα με
σχέσεων και ερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους
τον Macnamara (20 10), η ανάπτυξη του PR 2.0 εκμε
οι εν λόγω οργαν ισμο ί χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ, αλλά
ταλλεύεται τη διαλογική αμφίδρομη επικο ινωνία και
και την επίδραση που ασκεί η χρήση το� ς. Τα αποτελέ
δη μιουργεί νέες δυνατότητες μέσω του Web 2.0.
σματα της έρευνας έδειξαν ότι τα ΜΚΔ εΊτηρεάζουν την
Ο ι Solis & Breakenridge (2009) , αναφέρουν ότι ο
απόδοση των οργανισμών - όσον αφορά την ενίσχυση
όρος «PR 2.0» είναι φ ιλοσοφία και πρακτική που έχει
των σχέσεων με τους πελάτες τους, αλλά και τις δρα
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του έργου των δη μο
στη ρ ιότητες εξυπη ρέτησης των πελατών, τη β ε λτίωση
σίων σχέσεων, την αλλαγή του παιχνιδ ιού και τη συμ
τη ς προσβασιμότητας των πλη ροφοριών και τη μείωση
μετοχή με πιο ενη μερω μένο και έξυπνο τρόπο των ίδιων
του κόστους όσον αφορά τόσο την προ βολή του οργα
των χρηστών στην άσκηση των δη μοσίων σχέσεων. Το
ν ισμού όσο και την εξυπηρέτηση των πελατών.
PR 2.0 μπο ρεί να παρέχει γνώση, αλλά και να δη μιουρ
Τέλος, ο δή μος του Άμστερνταμ φαίνεται να χρη 
γήσεί πραγ ματική σύγκλιση ανάμεσα στο διαδίκτυο και
σιμοπο ιεί τα κο ινων ικά δίκτυα για . την προβολή του.
τις δη μόσιες σχέσεις (Breakenridge 2008: 14)
Φαίνεται ότι για την προβολή του δή μου στο Facebook
χρη σιμοπο ιείται το όνομα amsterdam. Ο αριθμός των
followers τον 20 1 6 ξεπερνά τους 763 .000, η σελίδα
Άλλ ες έρειυ νε ς <στ(()) π εδ ί(())
' Έ ρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση νέων τεχνολογιών για απαρτίζεται από τις κλασικές καρτέλες του Facebook,
την προβολή, αλλά και για την άσκηση δη μοσίων σχέ έχει συνδεδεμένο το δίκτυο του Instagram και μία καρ
σεων, συνεχώς δ ιευ ρύνεται. Ο ι Curtis el al (20 1 0 :92) σε τέλα live streaming. Για το χρον ικό διάστημα 1 /7 /20 1 6 έρευνά τους, που περιλάμβανε 2 1 0 οργαν ισμούς, σχε 3 1 / 1 2/ 1 6 το περ ιεχόμενο των κο ινοποιήσεων είναι
τικά με τη χρήση των ΜΚΔ γ ια την άσκηση δη μοσίων κυρίως likes και φωτογραφίες, ενώ ο αριθμός των βίντεο

·

·

·
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στο διάστη μα αυτό είναι μόνο 1 5 . Η συχνότητα των
δη μο σιεύσεων είναι 1 -2 κάθε μέρα. Ιδιαίτερη αύξηση
φαίνεται να παρατη ρείται την περ ίοδο τη ς εορτά στικής
περιόδου. Όσο αφορά το Instagram η συχνότη τα των
κοινοποιήσεων είναι 2-3 την η μέρα. Παρατηρε ίται μια
αύξηση των followers (από 2 1 . 900 τον Ιούλιο έφτασαν
53 . 1 36 τον Δεκέμβρ ιο) κάτι που δείχνει τή ση μαντικό
τητα στην προβολή του συ.γκεκριμένου (Χαραλαμπί
δου, 20 1 7) .

Η δ ική μ ας έρ ευνα

Α

.

Ε Ω Σ Η Σ Τ Ο Υ Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Ι Ε

ΟΥ

του YouTube και του Tν,ritter και όχι του Facebook είναι
ότι τα κοινώνικά αυτά δίκ-Γυα χρησιμοποιούνται επίση
μα από τους τομείς του πολιτισμού και 1-ου τουρισμού
του δήμου, τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην
προβολή του δή μου τόσο στους δη μότες όσο και στους
επισκέrtτες. Το facebook δε χρησιμοπόιείται επίση μα
από τους τομείς του τουρισμού · και πολιτισμού και για
το λόγο αυτό δεν επιλέχθηκε.

YouTube

.

Η χρήση των ΜΚΔ και συγκεκρ ιμέ\ια η χρήση του
Twitter και του YouTube από τον Δή μο Θεσσαλονίκης
είναι το αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας. Στό
χος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο ο Δήμος Θεσσαλο
.
νίκης :
χρησιμοπο ιεί τα ΜΚΔ γιά να προβάλλει τις δρα
στηpιότητες του
ανανεώνει το περ ιεχόμενο του και απαντά στα σχό
λια
προβάλλει εκδηλώσεις και τι είδους.
•

•

•

Στην έρευνά μας, ξεκινώντας από το Yo uTube, εξετάσα
με αναρτήσεις στην επίσημη σελίδα του Δήμου Θεσσα
λονίκης, στον τομέα του πολιτισμού και του τουρ�σμού.
Ερευνήθηκε το σύνολο των βίντεο που αναρτιόνταν, η
διάρκειά τους, η συχνότητα ανανέωσης του περιεχομέ
νου, τα σχόλια που υπήρχαν σε κάθε ανάρτηση , αλλά
και ο χρόνος που αφιέρωναν οι χρήστες σε κaθε βίντεο .
Η επίσημη ιστοσελίδα τού Δή μου Θεσσαλοvίκης στο
YouTube έχει μόνο 14 αναρτήσεις στη yενική κατηγο
ρία. Η πρώτη ανάρτηση έγινε το Φεβρουάρ ιου του 20 1 5
ενώ η τελευταία το Μάρτιο του 20 17. Από τ ο παpακάτω
γράφη μα μπορεί κάπο ιος να παρατηρήσει ότι υπάρχουν
μήνες troυ δεν έγινε ανάρτηση νldeo. ·

Ο δή μος Θεσσαλονίκης αποτελεί τον δεύτερο σε
πληθυσμό δf] μο στην Ελλάδα και την πρωτεύουσα του
Νομού Θεσσαλονίκης. Το 2 0 1 0 με το σχέδ ιο Καλλικρά
της καταργούνται οι δή μοι Θεσσαλονίκης και Τρ ιαν
δρίας :και τη δη μιουργείται ένας εν ιαίος δήμος αυτός
· του Δή μου Θεσσαλον ίκης. Με βάση την απογραφή του ·
20 1 1 έχει μόνιμο πληθυσμό 325. 1 82 κατοίκους (http://
www.statistics.gr/20 1 1 -tensus-pop-hous) , Ο δή μος
Θεσσαλονίκης, σύ μφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικρά
της ) χωρίζεται σε δύο δη μοτικές κοινότητες αuτής της
Θεσσαλονίκης και αυτής της Τρ ιανδρ ίας. Η ενότητα . ΓΡΆΦΗΜΑ 1 . Αναρτήσε ις βίντεο ανά μήνα (γενική κατηγορία)
Θεσσαλονίκης χωρ ίζεται σε 5 δημοτικά διαμερ ίσμα
τα (Εφη μερ ίδα Ελληνικής Κυβ έρνησης Φ:ξΚ Α87 τη ς
07/06/20 1 0) . Ο λόγος που επιλέχθηκε ο συγκεκρ ιμένος
δή μος είναι ότι θεωρήθηκε ενδιαφέρον να εξεταστεί ο
τρόπος με τον οπο ίο γ ίνεται η χρήση των κοινωνικών
Οι περ ισσότερες προβολές των βίντεο γενικής καΊη.:.
δικτύων από την τοπική αυτοδιοίκηση και αν ο τρόπος γορ ίας παρουσιάζονται το Μάρτιο του 20 1 6 (3 .208) και
αυτός μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλους το Δεκέμβριο του 20 1 6 (3.035).
δή μους της χώρας.
.
Προκειμένου να αντλη θ ούν δεδο μένα για να απαντη
30S
!
·+s
θούν τα παραπάνω ερωτή ματα, καταβλή θηκε επανει
1 1 !
3000 ' !
λημμένα προσπά:θεια επικοινωνίας με τις υπη ρεσίες του
1
!
!
Δήμο� Θεσσαλον ίκης, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέ
ίι
Γ
!
στη δυνατό. Έτσι, όλα τα δεδομένά αντλήθηκαν από τα
1
!
1
:
ίδια τα κοινωνικά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικα
Ι
1
.
;
Ι
·
σία που ακολουθήθηκε ήταν: Μετά από επίσκεψη στην
\
1
ι
1
·
.1
1
....
επίσημη ιστοσελίδα του Δή μου Θεσσαλονίκης παρα
1
i
�
.ι9
t
i
�1
1
1
"'γ
τηρήσαμε ότι ο δή μος χρησιμοπο ιεί το Facebook, το
YouTube και το Google Plus και ότι μόνο οι το μείς του
ρισμού και πολιτισμού χρησιμοποιούν και το YouTube
ΓΡΆΦΗΜΑ 2. Προβολές βίντεο ανά μήνα (γενική κατηγορία)
και το Twitter. Τα δίκτύα που επιλέχθηκαν να ερευνη
θούν είναι το YouTube και το Twitter. Ο λόγος επιλογής
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.

Όσο αφορά τον το μέα του πολιτισμού, το σύνολο συγκεκριμένη περίπτωση ήταν 454. Ακόμα, από τον
των αναρτήσεων ανέρχεται στις 45. Η πρώτη ανάρτηση . ,παρακάτω πίνακα που δείχνει τη διάρκεια του κάθε ·
έγινε τοv Ιούλιο του 2014 και η τελευταία το Μάιο του βίντεο, αλλά κά ι το συνολικό χρόνο προβολής (και
20 1 7. Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφη μα, υπάρ λαμβάνοντας υπόψη τις προβολές) βλέπουμε ότι μικρό
τερα σε διάρκεια β ίντεο είχαν παράκολουθησιμότητα
χουν μήνες που δεν έγινε καμία ανάρτηση .
που κυμαινόταν έως και 96,6%, ενώ το . μεγαλί>τερο σε
διάρκεια β ίντεο παρακολουθήθηκε από τους χρήστές
σε ποσοστό μόλις 1 5,4% .
Οι ετικέτες/κατηγο ρίες (tags) σύμφωνα με τις οποίες
ταξινομούνται τα β ίντεο είναι (α) πρόσωπα-ιστολόγια, .
( β) διασκέδαση και (γ) ταξίδια. Γεν ικά, δέν υπάρχουν
σχόλια στα. β ίντεο (παρά μόνο σε ένα) και κάθε βίντεο
συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 3,2 likes. Συνολικά, υ π άρ
χει μόνο ένα dislike. Ο μέσος όρος των κοινοποιήσεων
ΓΡΆΦΗΜΑ 3. Αναρτήσμς βίντεο ανά μήνα (κατηγορία πολιτισμού)
(share) είναι 8,4 και το β ίντεο που συγκεντρώνει τις
περ ισσότερες κοινοποιήσεις είναι αυτό . που εμπίπτει
στην κατηγορ ία ταξίδια.
Σε αυτό το ση μείο αξίζει να αναφέρου με ότι οι προ
Τις περισσότερες προβολές στην κατηγορία του πολι
τισμού τις συναντούμε τον Σεπτέμβριο ( 1 .804) και τον βολές ενό ς β ίντεο από μόνες τους δεν . περ ιγράφουν
και τον βαθ μό προσοχής που απολαμβάvουν από τους
Οκτώβριο (2. 109) του 20 1 6 .
χρήστες, όπως επίσης κω τον βαθμό αποδοχής τους.
Για το βαθ μό προσοχής λο ιπόν, υπολογίστηκε ο μέσος
όρος θέασης ενός β ίντεο ως το πηλίκο του συνολικού
χρόνου θ έασης δια του αριθμού των προβολών. Έτσι
λοιπόν, ό σον αφορά τα β ίντεο που υπάρχουν στην επί. ση μη σελίδa του πολιτισμού στο YouTube του Δή μου _
Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι και σε· αυτή την περ ίπτω
ση οι χρήστες προτιμοuν να παράκολουθούν ολόκληρα
τα μικρότερα β ίντεο. Για παράδειγ μα, υπάρχει β ίντεο με
διάρκεια 25 δευτερολέπτων που παρακολουθήθηκε σε
ΓΡΆΦΗΜΑ 4. Προβολές βίντεο ανά μήνα (κατηγορία πολιτισμού)
ποσοστό 97,3% από τους χρήστες. Αντίθετα, τα. μεγάλα
'"!
σε διάρκεια β ίντεο φαίνεται ν α μην ελκύουν το κοινό.
Από στοιχεία του παρακάτω πίνακα φ αίνεται ότι το
Η μέση δ ιάρκεια των β ίντεο (γεν ική κατηγορ ία) κο ινό δεν παρακολουθεί ολόκλη ρα τα β ίντεο που έχουν
που ανεβαίνουν στην επίσημη σελίδα του δή μου στο διάρκεια από 400 δευτερόλεπτα και πάνω και συγκεκρι
YouTube είναι 260 δευτερόλεπτα. Β έβαια, υπάρχουν μένα το ποσοστό παρακολουθησιμότητας πέφτει κάτω
δύο συνεντεύ ξεις του δη μάρχου που έχουν δ ιάρκεια από το 20% της συνολικής διάρκειας του β ίντεο.
Στη γεν ική κατηγορία τα β ίντεο περιλαμβάνουν το
περίπου 20 λεπτά η καθεμία, ό μω ς τα υπόλοιπα είναι
σύντομα spots των 30-90 περ ίπου δευτερολέπτων. χαιρετισμός του Αντιδη μάρχου Τουρ ισμού & Δ ιεθνών
Αυτό απεικονίζεται και στην τυπική απόκλιση που στη Σχέσεων, κατά τη βράβευση του προγράμματος από
·

·

·

·

httPs://www.voutube.com/watch?v=E AncBol3rE

47

https ://www.νoutu be.com/watch ?v=ZPwWAm ΜΑ860

91

μη διαθέσιμο
μη διαθέσιμο

μη διαθέσιμο
μη διαθέσιμο

https ://www.youtu be.com/watch ?v= beSz UjQiwPM

209

259200

38,0%

https://www.voutube.com/watch?v=aulbCzuwoSY

96

7200

46 9%

https://www.youtube.com/watch ?ν= a4bKeE-31,,;

34

3 60

httos://www.youtube.com/watch?v=6KSWyu UJspQ

μη διαθέσιμο

1463

//www .νoutu be.com/watch ?v=mSpB KdZi6Ek

62,3%

μη διαθέσιμο

https:

40

1080

73,0%

https ://www.νoutu be. com/watch ?v=Gd7 s-xEdz3 k

43

4980

75,7%

https://www.νoutube.com/watch?v=bUodJ4AWlGA

63

14400

54,7%

https ://www.νoutu be .com/watch ?v=6sOkzrbvXrU

15

25200

96,6%

https ://www .γoutu be. com/watch ?v=4q8wAd 18Ε-Ο

33

10800

72,2%

https ://www.νoutu be.com/Watch ?v= HOhJ B bqu Ρ Ps

34

25200

87,7%

333

2040

19,8%

1142

. 7200

15,4%

https ://www .γoutu be.com/watch ?v=fldscazPeH I
https://www. νoutu be .com/watch ?v=nOeu kiASots
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Α ΤΕΩΣ ΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ΟΥ

τ α Greek . Hospitality Awards, με τιμητική δ ι(ικρισrj ,
Είναι εντυπωσιακό ότι και σ-iον τομέα του πολιτισμού
πληροφο ρίες γ ια. τα Δη μήτρια και για την ιστο ρία της . δεν υπάρχοuν πάρα ελάχιό-τα. σχόλια στα βίντεο, ενίίJ
πόλης . Ακό μα κάποια βίντεο αναφέρονται στη στήρ ιξη · όσο αφο ρά τα likes �αι τα dislikes βλέπούμε ότι dislikes
.
�ου· δή μου στο αν θρωπιστικό έργο REACT σε συνερ υπάρχουν μό\10 σε ένα βίντεο που αφορά τη στέ-γαση
γασία με . τήν Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους των μεταναστών. Είναι ενδιαφέρον ότι στο βίντεο αυτό
Πρόσφυγε ς και . τη χρη ματοδότη ση τη ς Ευρ ωπαϊκής υπάρχούν και σχόλια και μάλιστα ένα άπό αυτά εί1ίαι
Ένωσης. Τέλος jίίνεται αναφορά σε Χρ ιστοuγεννιάτικές αρνητικό. Επίσημη αντίδραση άπό τον Δήμο Θεσσα
λονίκης στην περίπτωση αυτού του βίντεο δεν υπή ρξε.
εκδηλώσεις που οργανώνει ο δήμος.
.· Στο τομέα του πολιτισμοiJ τα βίντεο περιλαμβάνο υν · Όλα τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στη συγκεκριμένη
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως αυτή του elephantastico σελίδα ανήκόυν στην κατηγορία πρό σωπα- ιστολόγ ια.
Τέλος, στην κατήγορία του τουρισμού υπή ρχαν μόνο
που αφορά παιδιά, σειρά έκδηλώσεων για παιδ ιά που
διοργανώνει η Δϊεύθυνση Πολιτισμσ6-Τουρισμ ού του 3 βίντεο, όλα αναρτημένα τον Αύγουστο του 20 1 3 ,
Δή μου Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον, διάρκειας 1 8 3 , 204 και 5 4 δευτερολέπτων και με προβο
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 20 1 4 σi:'ην πλατεία λές 57, 57 και .247 sec αντίστοιχα. Υπήρχε μόν ό ένa like.
Αριστοτέλους, δράσεις γ ια Δη μήτρια, πλη ροφορ ίες γ ια
την · αξιοποίηση του κτιρ ίου των παλιών δη μοτικών Twitter
σφαγείων από τον δήμο, για · το πρόγραμμα ανο ιχτή Ο λογαριασμός στο Twitter του Δήμου Θεσσαλονίκης
·σκηνή 20 1 7 - θεατρικές φωνές της πόλης.
δη μιου ργήθηκε στις 14.9�20 1 2 . Για να μπορέσουν να
V.ideo UJll,,

_
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ΕΙΚΟΝΑ 1 . Το. προφίλ του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Twitter

·

συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορ ίες, έγινε
αναζήτηση στα tweets. Ο όρό ς αναζήτη σης αρχικά ήταν
@ΊhessalonikCity (είν�ι ο επίση μος λογαριασμός του
ΕΙΚΟΝΑ 2. Το αρχικό δίκτυο των tweets
Δή μου Θεσσαλονίκης στο Twiiter) και επεστράφησαν
409 tweets. Η αναζήτηση έγ ινε από τις 1 .9.20 1 2 μέχρ ι
τις 1 6. 5.20 1 7 . Παράλληλα, έγινε και μια δεύτερη αναζήτηση με τον όρο ΊhessalonikCity γ ια το ίδιο χρον ικό
ΊhessalonikCity. Αυτά τα tweets αφαιρέθηκαν,
διάστημα, ο οποίος επέστρεψε 435 tweets - αριθμός 0
δ ιότι κανένας από τους δύο κόμβους . δεν ήταν ο @
οποίος αποτελεί και το δείγμα της έρευνας. Το σύνολο
ΊhessalonikCity. Παρόμο ια, αφαιρέθηκε και το τελευ
των δεδομένων μετατράπηκε σε επεξεργάσιμη μορφή.
απο μονω μένο συστατικό έξι κορυφών σ έ τοπολο
ταίο
Για να εξαγάγου με τα απαραίτητα για την ανάλυ- ·
γία
αστέρα,
το οπο ίο αφορούσε 5 tweets ενός χρήστη
ση δεδο μένα (tweets) χρησιμοπο ιήσαμε τη γλώσσα
προς
τη
@YokoOno
σχετικά με την έλευσή της στο
προγραμματισμού Python. Τα δεδο μένα στη συνέχεια
εισήχθησαν στο NodeXL γ ια περαιτέρω ανάλυση, επε- πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης του δή μου.
Μετά την αφαίρεση αυτών των tweets, απέμειναν 42 1 .
ξεργασία και οπτικοποίηση . Σε προηγού μενες έρευνες
Αφαιρέθηκαν
τέλος 4 tweets διάδοσης από τον @ΟΚΤΑ
(Mylona & Amanatidis, 20 1 7) το ΝodeXL δεν επέτρεπε,
NA_dance
ώστε
να μείνει το βασικό μας δίκτυο με 4 1 7
στη βασική του έκδοση, την εξαγωγή tweets παλαιότεtweets
πρώτου
επιπέδου
του χρήστη @ΊhessalonikCity
ρων από μια εβδομάδα. Χρησιμοπο ιήθηκε η Python γ ια
(ego
network)
.
Αυτό
το
δίκτυο
αποτελείται καθαρά και ·
να γ ίνει σύνδεση με το Twitter ΑΡΙ και να παρακαμφθεί
μόνο
από
ακμές,
όπου
το
@ΊhessalonikCity
εμφαν ίζεται
ο περ ιορ ισμός αυτός.
Στη συνέχεια θα οπτικοποιήσου με το δ ίκτυο των σαν κορυφή - 1 (κόμβος προέλευσης) ή σαν κορυφή-2
(κό μβος προορισμού) . Το υποδίκτυο με την κορυφή- 1
tweets με σκοπό να γ ίνει πιο εμφανής η τοπολογία του
δ ικτύου, αναδεικνύοντας τους κυρ ίαρχους κό μβους, τα (εξερχόμενες ακμές) αποτελεί το λεγό μενο «δίκτυο
νή ματς:ι των συζητήσεων και να μπορέσου με να φ ιλτρά- πλη ροφόρη σης» (information network) , ενώ το υποδ ί
ρου με τα tweets που είναι μεγαλύτερου ενδ ιαφέροντος. κτυο με την κορυφή-2 (εισερχόμενες ακμές) αποτελεί
Από τα 435 tweets, τα 406 είχαν κορυ φή - 1 (κόμβος το λεγόμενο «δίκτυο προσοχής» (attention network),
προέλευση ς) το ΊhessalonikCity, δηλαδή είχαν σταλεί . δηλαδή κάπο ιος άλλος στέλν ει το μήνυμα ( μπορεί να
·
από τον επίση μο φορέα. Από τα υπόλοιπα 29, τα 4 ήταν · είναι κάποια απάντηση ) .
Από τα 4 1 7 τα 365 είναι «καθαρά» tweets από @
κό μβο ι αυτοσυσχέτισης (όπως φαίνεται και στην παρακάτω οπτικοποίηση του δ ικτύου), δηλαδή αφορούσαν ΊhessalonikCity προς @ΊhessalonikCity (ο μό-yος
απλά tweets από κάποιον χρήστη με αναφορά στον βρόγχος που έχει απομείνει στο δίκτυο). Από τα υπό
Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα 4 αυτά tweets αφαιρέθηκαν λο ιπα 52, τα 4 1 είχαν @ΊhessalonikCity στην κορυ φή - 1
και απέμειναν 43 1 .
και συν ιστούv το δίκτυο Πληροφόρηση ς, · ενώ τα 1 1
Στη συ\ιέχεια εξετάσαμε τις 5 απομονωμένες δυά- είχαν @ΊhessalonikCity στην :κορυφή-2 και συνιστούν
δες (dyads) που είχαν αναφο ρές (mention) στο @ το δ ίκτυο προσοχής. Βέβαια υπάρχουν και ορ ισμέ·
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@ThessalonikCity ως κορuφι'ι-1 (41 tweets)
Aftodioikisi (2)
Altsantirigr

·

1
1

.1

AntennaNews
Biscotto

ΟΥ

@ThessalonikCity ως κορuφή-2 (11 tweets)
AquariumSamleak

·

·

ΚinoumeStudlo (3)
MattAnder.sonSax
NTNGreece (3)

ErtSocial

ΟΚΤΑΝΑ dance (2) .

lssuu (2)

ThessTιρs

makthes (2)
ρara llaxim a g-( 3)
Pigolamρida
Proνocateurmaga
sharethis (2)
The (λάθος χρήάτης, εμφάνιση του JA22@The)
thessaloniki (λάθος χρήστης, μέρος δ/νσης email)
Wordpressdotcom
YouTube 121\

1
1

1

ι,

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Εξερχό μεv ες και εισερχόμενες ακμές

ΕΙΚΟΝΑ 3 . Τα υποδίκτυα που αφαιρέθηκαν
και το τελικό δίκτυο

-

Hashtags
#θεσσαλονικη #skg ltThessaloniki ltthessaloniki Ιtδημοςθεσσαλονικης
#dirnitria2015 #dimitria2016 ltdimitria14 #SOdimitria #δη μήτρια
#κθβε Ιtπολιτισμός #ΚΘΒΕ #έκθεση ltNTNGoρen #θέατρο #skg #ntngems ltNTNGems

#xoros #χορός #dancefilm ltTISFF
#elepha ntastico Ιtπαιδικοφεστιβαλ #elephantasico Ιtπαιδια #φεστιβαλ
νες λανθασμένες περιπτώσεις απο δεκτών
#sleeooνer ltlimani #sea #diner #music #ολθ #culturenowiπ #ertsocial #Riιrosk
από εσφαλμένη χρήση του χαρακτή ρα @ σε
κάποιο tweet.
Βλέπουμε λοιπόν ό-ί-ι για κάθε 4 tweets που
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Τα hashtag� που βρέθ η καν Hashtags
στέλνει ο δή μος προς άλλους λαμβάνει περίπου μία απάντηση, δηλαδή ο λόγος των εξερ�
χόμενων προς τις εισερχόμενες ακμές · είναι
Retweets .
likes
1 .tweet με 4 likes (το ίδιο tweet)
1 tweet με 4 re.tweets
περίπου 4 προς 1 .
3 tweets με 3 likes
2 tweets με 3 retweets
Παρατη ρού με ότι δεν βρέθηκε καμία εμφά
9 tweets με 2 retweets
9 tweets με 2 likes
39 tweets με 1 likes
38 tweets με 1 retweets
νιση #ΊhessalonikCity. Παρόλα αυτά βρέ
365 tweets χωρίς κανένα like.
367 tweets με Ο retweets
θηκαν άλλα hashtags . μ�σα στα tweets που
�
ερευνή σάμε, Τα hashtags είναι ενδεικτικά της
ΠΙΝΆΚΑΣ 6. Retweets και likes
θεματολογ ίας της συζήτησης και αποτελούν
κατηγοριοπο ίηση που περ ιεχομένου των
tweets σε μη -προκαθορ ισμένες κατηγορίΕ:ς
από τους ίδιους τους χρήστες (social tagging) .
ι
1 1
- Τα hashtags που βρέθηκαν, φαίνονται σχετι- ·
κά ομαδοποιη μένα στον πίνακα 5 :
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι χρήστες χρησιμο
ποιούν επισημάνσεις που σχετίζονται είτε με
τη Θεσσαλον ίκη γενικότερα, είτε με κάπο ιες
' 1
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως τα Δη μήtρια
και το Κρατικό Θέατρο Βορείού Ελλάδος
(ΚΘΒΕ) , είτε με εκδηλώσεις που απευθύνονται
σε παιδιά.
ΓΡΆΦΗΜΑ 5. Αναρτήσεις tweets ανά μήνα
Επίσης όσο αφορά τα retweets (βαθμός δ ιά
.ι
δοσης) και τα likes είχαμε (πίνακας 6): ·
Άρα κάποιος θα μπο ρούσε να υποθέσει ότι μια συνη
θης πρακτική γ ια τους χρήστες είναι να πατούν like και
Από τη χρονολογική ανάλυση των tweets προκύπτει
retweet ταυτόχρονα ως ένδειξη αποδοχής. Μάλιστα,
εμφανίζονται · ελαφ ρώς πιο πρόθυμοι να. κάνουν like ότι η περίοδος με τα περ ισσότερα tweets συνήθως είναι
παρά retweet, καθώς με το πρώτο δ ιατη ρείται η ανω- το φθινόπωρο, δηλαδή η περίοδος της Διεθνούς Εκθέ
σεως Θεcrσαλονίκης και των Δη μητρίων.
νυμία τους.

"

-
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Τα κοινωνικά δ ίκτυα αποτελούν μέρος της καθη μερ ι
νότητας των νέων χρηστών και πηγή ενη μέρωσής τους
γ ια θέματα γενικού ενδ ιαφέροντος. Από στοιχεία της
έρευνας προκύπτει ότι, ένώ · αυξάνονται δ ιαρκώς σε
παγκόσμιο επίπεδο οι χρή στες των Μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, η χρήση τους από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
είναι σχετικά περιορ ισμένη . Ο ρύθμός ανανέωση ς "του
περιεχομένου τόσο στο YouTube όσο και στο Twitte r
είναι σχετικά μικρός. Οι δη μοσιεύσεις νέου υλικού δεν
είναι συχνές και στα δύο δ ίκτυα. Από την ανάλυση
των δύο ΜΚΔ φαίνεται ότι ο βαθμόζ εμπλοκής των
χρηστών είναι περιορισμένος, γεγονός που σχετίζεται
άμεσα με την ανανέφση του περ ιεχομένου. Αν το περιε
χόμενο αναν,εωνότα�_πιο συχνά, ο βαθ μός εμπλοκής θα
μπορούσε να είχε αυξηθεί.
Οι χρήστες φαίνεται ότι προτιμούν τα μικρά σε διάρ-

κεια β ίντεο στο YouTube και δεν κάνουν σχόλια στα
βίντεο που ανεβaίνουν. από τον δή μο. Τα περισσότερα ·
'
σχόλια, όταν γ ίνονται, είναι θετικά, τα αρνητικά είναι
.
ελάχιστα κω δεν υπάρχει αντίδραση από τον δή μο στα
σχόλια αυτά. Θα πρέπει να επισημάνουμε ωστόσο ότι
υπάρχουν κάποια διαστήματα (Σεπτέμβ ριος-Ο κτώβρι
ος του 20 1 6 και Μάιος του 20 1 7) , όπου καταγράφεται
σχετική αύξηση των αναρτήσεων και στα δύο δίκτυα.
Προκειμένου ωστόσο να έχουν οι δη μότες καλύτε
ρη ενη μέρωση , είναι ση μαντικό, όπως έχοvν δείξει
και άλλες έρευνες (De Gottardo; 2 0 1 4, Parveen et al.
20 1 5 ) , να αυ ξη θεί η χρήση των ΜΚΔ από τον . δή μο.
Εκδηλώσεις, δραστη ρ ίοτητες, ο μιλίες που λαμβάνόυν .
χώρα στον Δή μο και οργανώνοντάι από αυτόν θα μπο
ρούσαν να προβάλλονται συστηματικά από τα Μέσα ·
κοινωνική ς δικτύώσης προκειμένου νςι επιτευχθεί η
καλύτερη και αμεσότερη προβολή τους στους ενδ ιαφε
ρόμενους/ ες.
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1 ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: Θ άλεια Παύλου

Σνvεpγάτιδ cχ τον CJR Delacorte Magazine .

ύ
χονταν από
Οι πλη ρ οφο ρ ί ες )ι ια τη δολοφονία του δημοσιογ ρ άφου Κασόγ κι από Σαουδάρ αβες π ρ άκτορ ες στην Κωνσταντ ινο πολη π ρ οέρ
έμμεσες πηγές ή αν ώνυμου ς Τού ρκου ς
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ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΟΤΕ που ο Τζαμά:λ Κασό
,γ κι, Σαουδάραβας δη μοσιογράφος, εξαφανίστηκε μέσα
στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντι
νούπολη, φρικιαστικές - και α.Υεπαλήθευτες ..:... λεπτο
μέρειες πέφτουν σαν χιονοστιβάδα από τον τουρκικό
Τύπο στα γραφεία μας. Δεκαπέντε άνδρες περνούν . τον
έλεγχο των διαβατη ρ ίων στο αεροδρόμιο της Κωνστa
ντινούπολης μες στην άγρια. νύχτα, μεταφέροντας ένα
πρ ιόνι διαμελισμού, ακούστηκε. Στο προξενείο βάφουν
ξαφνικά τις αίθουσες τις �πόμενες αμέσως η μέρες από
την εξαφάνιση του Κασόγκι, έγραψε · το Reuters. Ο
Κασόγ κ ι σκοτώθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια ανά- .
κριerης . . Εκτός κι αν βασανίdτηκε · και δόλοφονήθηκε
σκοπίμως. Μόλις οι Τούρκο ι αξιω ματούχο ι φάνηκε να
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ηχητικόύ ντοκουμέντου πο-U
καταγράφει τον βασανίσμό και τη δολοφονία του δημο
σιογράφου, το γραφείο της εφη μερίδας tων New York
Times στην Κωνσταντινούπολη έσπευσε να επισημάνει
πως οι διαρρόές των τουρκικών Μέσων . Ενη μέρωσης,
συχνές στην αρχή, έπαψαν μόλις ο Πρόεδρος Τραμπ
φάνηκε να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τίς κατηγορίες κατά
της Σαουδ ικής Αραβίας, εν συνέχεια όμως άρχίσαν ξανά,
αφού ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον πρίγκηπα-διάδοχο
του θρόν ο υ και υπαινίχθηκε πως ο Κασόγκι ενδέχεται
να δολοφονή θηκε από «αδίστακτους δολοφόνους» .
.
Η προσπάθεια εξακρίβώση ς των στοιχείων τη στιγμή που οι μοναδικές Πηγές πληροφόρησης - τουρκική
κυβέρνηση και στενά διαπλεκόμενα τουρκικά Μέσα Ενη
μέρωσης - επηρεάζονται πολιτικά, αποτελεί πρόκληση
για τους δη μοσιογράφους που καλύπτουν την υπόθεση
Κασόγκι. Ο Γιούνους Ερντουράν (Yunus Erduran), τοπι
κός δη μοσιογράφος και δη μιουργός δικτύου δη μοσιο
γραφ ίάς των πολιτών στην Κωνσταντινούπολη, εκτιμά
πως το 90% των τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης ανήκουν
σε επιχειρη ματίες που υποστηρ ίζουν τον Πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγ ίπ Ερντογάν. Λεπτομέρειες των δη μοσιευμάτων απο
καλύπτουν χαρακτηρ ιστικά εσκεμμένων διαρροών από
τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριώv,' υποστη ρίζει ο
Ερντουράν. Πλάνα από κλειστά κυκλώ ματα τηλεόρασης .
προβάλλουν αεροδρόμια, καθώς και τα γύρω σημεία από
το εξωτερικό του προξενείου ,-- περιοχές που βρίσκονται
υπό τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών. Η ταχύτητα με
την οποία οι αξιωματούχοι έστειλαν αυτά τα πλάνα στην
εφημερ ίδα Sabah, τη μεγαλύτερη η μερήσια εφημερίδα της
Τουρκίας, ήταν ασυνήθιστη· οι γραφειοκρατικές διατυ
πώσεις επιβραδύνουν συνήθως την πρόσβαση σε τέτοιου
είδους αποδεικτικά στοιχεία. «Χρειάστηκε περισσότερο
από ένας χρόνος για να λάβουμε εικόνες από κλειστά
κυκλώματα τηλεόρασης σχετικά με τη δολοφονία του
Τσυρκοαρμένιου δη μοσιογράφου Χραντ Ντινκ (Hrant
Dink) το 2007», δηλώνει. «Στην προκειμένη περίπτωση
όμως, τα πάντα βγήκαν στο φως μέσα σε λίγες η μέρες.
Κατά την άποψή μας, είναι πασιφανές πως αυτό εξυπηρε
τούσε συγκεκριμένους σκοπούς».
·
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Η Καρλότα Γκαλ (Carlotta Gall), επικεφαλής του
γραφείου των Tirnes στην Κωνσταντιν ούπολη, εκτιμά .
πως η Προσεκτική αξιολόγηση των πηγών ατi:οτελεί
πα ρ άγοντα ύψιστης σημασίας όταν κάποιος χειρίζετ αι
διαρροές - προερχόμενες· από αυταρχικές κυβερνήσεις.
Ανταποκρίσεις που άφορούν τη δ ιερεύνηση της υπόθε
σης Κασόγκι εί.Υαι «εξαιρετικά δύσκολες», υποστη ρίζει
η Γκαλ, διότι καμία επίσημη ή άμεση πηγή δεν προτί
θ.εται να δώσει ονο μασ-Ιικες και έγγραφες μαρτύρ ίες.
«Η τουρκική κυ βέρνη ση υπή ρξε υπερ βολικά προσεκτι
κή, ώστε να μην προβεl σε: καμίά επίση μη δήλωση για
μέρες ολόκλη ρες;>, συνεχίζει η Γκαλ. «Είχαμε αυτήν την
τρομερή υπόθεση , για την οπο ία δεν μπορούσαμ ε να
γράψουμε» .
Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής προέρχον ται από
έμμέσες πηγές ή ανώνυ μους Τούρκους αξιω ματούχους.
Την επομένη τη ς εξαφάνιάης του Κασόγκι, η Γκαλ επι
σκέφθ ήκε το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και
στάθηκε στο πεζοδρόμιο μαζί με τη Χατισέ Γκενγκίζλ
(Hatice Cengizl), ό'ύντροφο του Κα:σόγκι, περ ιμένο
ντάς τον να επιστρέψει. Δύο' μέλη του τουρκοαραβ ικού
ειδησεογραφικού πρακτορείου συνόδευαν, επίσης, την
Γκενγκίζλ λίγο μετά την εξαφάνιση του Κασόγκι, ανα
φέρει η Γκαλ: Στα ερωτή ματα της Γκαλ ανταποκρίθηκαν
επιτυχώς, και αλληλογραφούσαν με στενές δ ιασυνδέ
σεις στην τουρκική κυ βέρνηση, αλλά και φ ίλους του
Κασόγκι εξ ονό ματος της Γκενγκίζλ. «Ορισμένες φορές,
όταν δεν μπορούσαμε να βρού με πηγές για διασταύρωση, ήταν αρκε-Γά ενη μερωμένοι ώστε να μπορούν να
επέμβουν», εξηγεί η Γκαλ.
.
Η Γκαλ επιση μαίνει rπίσης ότι χρειάστηκε να μάθει
ποιοι Τού ρκοι αξιωματούχοι ήταν «υποστηρ ικτές της
αλήθειας;>. Η ομάδα της γνωρίζει δύο δη μοσιογράφους
στη Sabah, ο ι οπο ίο ι είναι δ ιαβόητοι επειδή καλύπτουν
θέματα ασφαλείας και μεταδ ίδουν πρώτοι τέτοιου
είδους πληροφορίες, ό μως οι Times αντιμετωπίζουν
πάντοτε με επιφυλακτικότητα τέτοιου είδους ειδήσεις,
ποu συχνά βρίθουν από ανώνυμες δηλώσεις. Όταν η
εφη μέρ ίδα Sabah δη μοσίευσε τις φωτογραφ ίες �αι τα
ονό ματα των 1 5 Σαουδαράβων ως φερόμενων μελών
. της ομάδας εκτέλεσης και του συνεργείου καθαρισμού,
.
η Γκαλ συνεργάστηκε με τις ο μάδες των . Times στη
Βυ ρηττό και τη Νέα Υόρκη προκειμένου ·να επιβεβαι
ώσει την είδηση . Εντέλει, ο ι Times δημοσίευσαν φωτο
γραφίες και των 15 ανδρών, διευκριν ίζοντας ωστόσο ότι
μπορούν να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες μόνο δύο
εξ αυτών - μέσω των προσωπικών τους λογαρ ιασμών
στο Facebook. Έξι μέρες αργότερα, η Washington Post
επαλήθευ σε τις ταυτότητες έντεκα εκ των υπόπτων�
χρησιμοποιώντας αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, ηλεκτρονική αλληλογραφ ία και αναφορές
στα τοπικά μή\ιτια. Η Post ανακάλυψε πως εννέα από
τους άνδρες διατη ρούν προφ ίλ στο MenoM3 ay, εφαρ
μογή τηλεφων ικού καταλόγου δ ιαδεδο μένη στον αρα-

·
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βικό κόσμο, που τους συνέδέε με τις Σαουδαραβικές
μυστικές υπη ρεσίες και, σε ορ ισμένες περ ιnτιί>σεις, τη
Βασιλική Φρουρά.
Ο ι .τουρκικές- Αρχές δεν έχουν γνωστοποιήciει ακόμη
το ηχητικό ντοκουμέντο που υποστηρ ίζουν ότι έχουν
στην κάτοχή τους με την καταγραφή του βασανισμού
και της δολοφονίας του Κασόyκι. tlέχρι στιγμής, «το
ηχητικό ντοκουμέντο αποτελεί απλώς φήμψ , δrjλιί>νει
στο CJR η Μπελ Τρ ιου (B el Treν.r), ανταποκρίτρια για
την εφη μερίδα Independent στη Μέση Ανατολή . Εφό
σον υπάρχει πράγματι και δοθεί στη δημοσιότητα, θα
επιβ εβαιώσει εάν ο Κασόγκι πέθανε επειδή κάτι πή1ίε
στραβά στη διάρκεια ανάκρ ισης - πρακτική στην _ο πο ία
οι Σαουδάραβες έχουν προηγούμενο, όπως στην περί
πτωση της πολύκροτης υπόθεσης θανάτου του στρα
τηγού Αλή αλ Κατό.ν ι. Δεν υπάρχει προηγούμενο για
προμελετη μένες δολοφονίες σε προξενεία της Σαουδι
κής Άραβ ίας, δηλώνει η Τρ ιου.
Η Τρ ιου έχει )ψάψει άρθρα για Ί-ην καταπάτηση
.
των _αvθρωπίνων δικαιω μάτων από τους Σαουδάρα
βες προκειμένου να δώσει το πλαίσιο των διάρροών
που διακινούντά.ι . από τον τουρκικό Τύπο. Άρθρο για
την Independent της 1 2ης Οκτω βρίου περιγράφει Πώς
ο Σαουδάραβας Πρίγκηπας Χαλέντ μπιν Φαράν αλ
Σαούντ, που ζει εξόριστος, κατάφερε να γλιτώσει την
απαγωγή δέκα ημέρες πριν την εξαφάνιση του Κασόγκι.
Ο Χαλέντ μπιν Φάράν δήλωσε στην Τρ ιου πως οι Αρχές
είχαν επιχειρήσει να τον παρασύρουν στην πρεσβεία
τουλάχιστον 30 φορές, όπως ακριβώς τον Κασόyκι. Η
στρατηγική αυτή αποτελεί μέρος «κλιμακού.μενων δρα
στικών μέτρων αtrό τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάp», εξηγεί. Η Τρ ιου αποκαλύπτει στο CJR
ότι στάθμισε τις παραμέτρους πολύ προσεκτικά προτού
δημοσιεύσει το όνομα του Χαλέντ μπιν Φαράν. «Διακυ:
βεύσνται ανθρώπινες ζωές», όπω ς λέει.
Η Τριου μαζί με την ομάδα της αποφάσισαν, ήδη από
τα πρώ ιμα στάδ ια της έρευνας, να μην συμβάλλουν
στην «κακοφωνία δημοσιευμάτων και στον λαβύρ ινθο
της παραπληροφόρησης». Πρlν από μερικές ημέρες,
είχε στη διaθεσή της δη μοσίευμα, βασισμένο σε πλη
ροφορίες πως ο Κασόγκι είχε δολοφονηθεί. Η πληρο
φορία δεν είχε επαληθευθεί, όπως έπρεπε, καθ ώς οι
τουρκικές Αρχές παρείχαν αντικρουόμενες πληροφο
ρίες. «Πρόκειται για ένα μακάβριο σόου», δηλώνει η
Τρ ιου. «Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και μια οικογένεια
εκεί έξω».
Το έργο των δη μοσιογράφων όπως η Τριου οικο
δομεί μια πιο ισχυρή εικόνα για τη συμπεριφορά των
Σαουδαράβων. «Ξαφν ικά όλο ι μιλούν γ ι' αυτό, "Ναι,
πρΡ.γματι, έκαναν το ίδ ιο και μ' εμένα"», δηλώνει η
Ντέμπο ρα Άμος, ανταποκρίτρια του NPR και παλιά
φίλη του Κασόγκι. «Καλύπτω το θέμα αρκέτά στενά και
διαπιστώνω πως η δραστηρ ιότητα των Σαουδαράβων
υπήρξε έvτονη, ενώ εμείς δεν είχαμε ιδέα».
·
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ΧΕΙ ΡΟΚΡΟΤΗ Β Η ΚΑΝ ΤΑ ΙΧΝΗ
Έντονεs ouz nτnoει s π ρ ο κάλ εσε n π ρ ε μ ι έ ρα τοu ντοκιμ αντέρ n o u αοχοΑεί:τ οι μ ε το θ έ μ α
των Αγνοο υ μ ένων τ n s τοu ρ κικns ειοβ ο λ n s τ ο
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Α πφφο ιτος Τμήματος Στα τι στικής Παν επιστημίου Πειραιά και δ ιδάκτορας Πάντε ιον Πανεπι στημίου�
Ερε u νητής το ν Adνanced Media Institute. Αρθρογραφ ε ί στον Τύπο γι α θέματά Οικονομ ίας .κα ι Δι ε θν ών, έχει
τη ν επι στημονικ ή επιμέλ εια ν τοκιμαν τέρ, έχει μεταφράσε ι βιβλία, κ.α.

Όποιος ξεχνάει χάνεται, ραγίζει όποιος θυμάiαι
κι �υτός που παραστράτησε στις ερημιές κοιμάται
ΑΛΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

ΚΑΤΆΜΕΣΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΙΘ ΟΥΣΑ Προβολών του την εισβολή, όπου χάθηκαν τα ίχνη τους. Η Τουρκία
Cine Studio, Πανειστή μιο Λευκωσίας την Τετάρτη 1 4 έκτοτε αρνείται να διευκολύνει την έρευνα γ ια την τύχη
Νοεμβρίου 20 1 8 , όταν έγινε η πρώτη προβολή του . τους, αφήνοντας συγγενείς και οργαν ισμούς στο σκο
ντοκιμαντέρ Ίχνη, · που ως θέμα του έχει τους Αyνο τάδ ι. Η δε λίστα των Αγνοουμένων, ακόμη και σή μερα
ού μενους της κυπριακής τραγωδ ίας. Η ταινία χειρο που άπαντες ορκίζονται στα ανοικτά δεδομένα, παρα
κροτήθηκε, επικράτησε συγκίνηση και δεν έλειψε και μένει επτασφράγ ιστο μυστικό.
Στόχος του ντοκιμαντέρ ήταν να αφαιρέσει από αυτήν
η φόρτιση στη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των
τη λίστα τη σκόνη του χρόνου. Να δείξει ότι πρόκειται
παρευρ ισκομένων.
Τούτη ήταν η πρόθεση όσων εργάστηκαν στο ντοκι για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους ερευνητές, αλλά
μαντέρ: Να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τους Αγνο τον κάθε πολίτη αυτού του κόσμου, πού υποτίθεται ότι
ούμενους και να τεθεί το θέμα στην τρέχουσα πολιτική προστατεύεται από το δ ιεθνές δίκαιο και μια πληθώρα ·
ατζέντα, αναδεικνύοντας την ευθύνη που όχι μόνο είχαν συμφων ιών, ακόμη και γ ια τη συμπερ ιφορά απέναντι
αλλά εξακολουθούν ακόμη και σή μερα να δ ιατη ρούν στους αιχμαλώτους. Γιατί, όσο ανάλογα εγκλή ματα ·
οι πολιτικές ηγεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο κι · επίσης πολέμου παραμένουν ανεξιχνίαστα και παραμερ ίζονται
οι δ ιεθνείς οργανισμοί: από την ΕΕ μέχρι τον ΟΗΕ. στο όνομα μιας συμφιλίωσης, που ακόμη κι αν επιτευ
Μάλιστα, επιλέγοντας ο ι δη μιου ργο ί του ντοκιμαντέρ χθεί θα στηρ ίζεται σε άαθρά θεμέλια, τόσο οι πληγές
να παρουσιάσουν το ζήτη μα των Αγνοου μένων παράλ των συγγενών μένουν ανο ιχτές και τα ερωτή ματα γ ια
ληλα με την κλοπή και πώληση στο εξωτερικό σπάνι<.Qν την τύχη των ανθρώπών αναπάντητα, και τόσο ανοίγει
βυζαντινών εικόνων, αγ ιογραφ ιών και θρησκευτικών ο δρόμος για να επαναληφθούν. Αξίζει μάλιστα εδώ να
κειμηλίων από μοναστή ρ ια κι εκκλησίες στα κατεχό-' · αναρωτη θούμε: Αν η Άγκυρα είχε τιμωρηθεί από τους
μενα κυπριακά εδάφη, ανέδειξαν την πο ικιλό μο ρφη διεθνείς κι ευρ ωπαϊκούς οργαν ισμούς όπως έπρεπε
αδ ικία που έχει συντελεστεί σε βάρος τη ς Κύπρου επί γ ια τους Αγνοούμενους, θα επαναλάμβανε αυτές ,τις
μισό αιώνα. Οι Αγνοού μενο ι παρόλα αυτά αποτελούν εγκληματικές πρακτικές εναντίον των Κού ρδων; Θα
κορυφαίο ζήτη μα που συμπυκνώνει τις εγκληματικές συνέχιζε να επιδεικνύει τέτοια επιθετικότητα εναντίον
ευθύνες της Του ρκίας απέναντι στην Κύπρο, καθώς της Κυπριακής Δη μοκρατίάς, χρησιμοποιώντας συχνά
πολλοί εξ αυτών, όπως βεβαιώνουν μαρτυρ ίες που το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα;
Στόχος γ ια το επόμενο δ ιάστη μα είναι το ντοκιμαουδέποτε δ ιαψεύστηκαν, σύ ρθηκαν στην Του ρκία μετά
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ντέρ να προβληθεί σε όσο το δυνατόν περ ισσότερες
αίθουσες και τηλεοπτικά δίκτυα στην Κύπρο και την
Ελλάδα. Επίσης, να προ βληθεί σε διεθνή κινη ματογρα
φικά φεστιβάλ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου,
ώστε to έγκλημα πολέμου της Τούρκίας να γίνει γνω
στό όσο το δυνατόν ειψύτερα.
Στο ντοκιμαντέρ Ίχνη εμφανίζονται με αλφαβητική
σειρά οι: Αχιλλέας Αιμιλιανίδης (δικηγόρος, κοσμήτο
ρας Νομικής Σχολής; Πανεπιστή μιο Λευκωσίας), Χρή
στος Αλεξάνδρου ( ιστο ρ ικός), Μαρία Καρεφυλλίδου
(αδελφή αγνοουμένου), Κώστας Κατσαρός (νομικός
σύμβουλος Αρχιεπισκοπής), Γιασεμί Σενέρ Λεβέντ
(Τουρκοκύπρίος δη μοσιογράφος), Αλφρέντ Μωρ ίς
Ντε Ζάγιας (νο μικός; ανεξάρτητος ερευνητής του
ΟΗΕ), Ανδρέας Παράσχος (δη μοσιογράφος, διευθυ-
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ντής εφη μερίδας Η Καθημερινή Κύπρου) , Δρ. Δέσποινα
Πηλείδου (Εφορος Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων
Κύπρου), Κυρ ιάκος Κολοβός, (υποψήφιος Διδάκτωρ
Πολιτική ς Επικοινωνίας) .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 37 λεπτά
ΠΑΡΑΓΩΓΉ : Advanced Media Institute, 2018
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Θάνος Τσάντας
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Λεωνίδας Βατικιώτης
ΣΕΝΑΡΙΟ: Άρης Χατζη στεφάνου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Θάνος Τσάντας
ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉ : Σοφία Ιορδαν ίδου
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6+ 1 Π ΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗ Μ ΟΣΙ ΟΓΡΑΦ ΙΑ
Π ο ι α είναι n κατdοταοn, τι π ρ έ π ει να α Α Αάεει στnν ε Α Α nνι κn δ n μ οοι ογp α ψ ία
γ ι α να u πε p β εί δ n μ ι ο u pγικά και π p ο ωθ nτι κά τn οnμ εpινn τns κpίοn�

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, Πανεπιστη μιακοί, Ενώ, από την άλλη, το μικρό μέγεθος της ελλην ικής
ανεξάρτητοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί και διδα αγοράς είναι εγγενές και αξεπέραστο εμπόδ ιο γ ια την
κτορικοί φοιτητές γέμισαν τις αίθουσες του Δ ιεθνούς εμφάνιση _ β ιώσιμων μοντέλων γ ια μια άλλη δη μοσι�
Συνεδρ ίου AMIRetreat20 1 8 «Μέ σα, Πόλις, Αγο ρ ά: ογραφ ία. Συνεπώς, η ανο ιχτή συζήτηση και ο επαναΔ η μοσιογρ αφία & Επικοινωνία στην Ψη φ ιακή εποχή » . προσδιορισμός του ρόλου όσwν εργάζονται στα Μέσα
στις 27-29 Σεπτεμβρίου 20 1 8, συνυπάρχοντας σ ε ένάν Ενη μέρω6ης, σε μια εποχή με τους δεδομένους περιο
εποικοδομητικό δ ιάλογο για το παρόν και το μέλλον ρ ισμούς του καπιταλισμού στη νέο φιλελεύθερη εκδοχή
της δη μοσιογραφ ίας.
του, είναι αναγκαίοι όροι γ ια τη διάσωση και _εμβάθυνΞ
Η δ ιαρκής ανταλλαγή ερευνητικών και επαγγελμα- . ση τη ς ενη μέρωσης.
τικών εμπειριών τών τρ ιών η μερών, οι εισηγήσεις και η
συζήτηση που πυροδότησαν δη μιούργησαν το εύφορο
Πολλαπλή κ ρ [ση
έδαφος γ ια να μπο ρέσει το σώ μα του Συνεδρίου να απο
Η ση μερ ινη κρ ίση στα Μέσα Ενη μέρωσης της Ελλάδας
τυπώσει τους κο ινούς τόπους και στόχους σε ένα εν ιαίο
δεν προκύπτει μονάχα ως αποτέλεσμα της μετάβασης
κείμενο. Ένα κείμενο που έγ ινε κατ' αρχάς αποδεκτό και
στο νέο επικο ινων ιακό μοντέλο, αλλά και εξαιτίας της
που ελπίζου με να αποτελέσει βάση γ ια μια νέα μεγάλη,
οικονο μικής κρίσης και της αλλαγής του επιχειρη ματι
γόνιμη συζήτηση που θ α αφορά τα Μέσα της εποχής
κού μοντέλου εξ αυτής. Στη διπλή αυτή κρίση ήρθε να
. . και τη λειτου ργία των δη μοσιογράφων, χω ρ ίς παρωπί
προστεθεί ο στιγματισμός των δη μοσιοyράφων από μια
:��
;}� --δ ες και ευχολόγια.
κοινωνία σε παρακμή που rους χρέωνε - πολλές φ ορές
Παραθέτου με το κείμενο με τις προτάσεις · μας στο
όχι αδίκως _:_ την κατάρρευ ση των αξιών. Μια κο ινωνία ·
τέλος του κειμένου και προτρέπουμε σε ελεύθερη δια
που αμφ ισβητεί διαρκώς την αξιοπιστία τους.
κίνηση, κρ ιτική προσέγγιση και νέα κατάθεση ιδεών:
Με δεδο μένο ότι οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες
καθ ιστούν αναπόφευκτη την προσαρ μογή στις αλλα
fωι μ�α πο ωηκή δη μο σωγ ρ α φ iα στην
γές, η ιδ ιοκτησία των Μέσωv Ενη μέρω ση ς σκόπιμο
επ οχή των Μέσων Κ(Ην ωηκή ς δ �κτύ ω ση ς θα ήταν να αναλάβει το κόστος εκμάθη σης των νέω'ν
AMIRETREAT2018, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τεχνολογιών από τους επαγγελματίες και της εξοικείω.
Συναντηθήκαμε σε μία εποχή που ο ι αλλαγές στην σής τους μαζί τους.
Στο ση μερ ινό τοπίο των ραγδαίων αλλαγών αυξάνε
τεχνολογ ία επηρεάζουν τη δη μοσιογραφία περ ισσότε
ται
η ση μασία της επιστη μονικής έρευνας και της προ
ρο από ποτέ. Μάλιστα, στην εποχή των αλγορίθμων,
η ταχύτητα των αλλαγών δεν δείχνει να έχει ορατό αγωγή ς του μηντιακού αλφαβητισμού τη ς κο ινωνίας,
τέλος, αποδ ιαρθρώνοντας δ ιαρκώς ό,τι έμεινε από τους ως εργαλείου πο� θα εκσυγχρον ίσει και θα βαθύνει τα
κρ ιτή ρ ια των αναγνωστών. Για ένα άναγνωστικό κο ινό
παλιούς.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ι παραγωγοί περ ιεχομέ που θ α γ ίνει κριτής της παρεχόμενης ενη μέρω σης. Και
νου περιέρχονται σε ολοένα και δυσμενέστερη θέση. - φορέας απο μόνωσης των τακτικών που χειραγωγούν.
·
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Ανηοcρ(οηυόμεν α σιψ.φέροντα
Βέβαια, η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων δεν
θα είναι εύκολη. Στη δη μοσιογραφία υπάρχουν και λει
τουργούν δ ιαφορετικά και αντικρουό μενα συ μφέροντα
που ορ ίζονται στη βάση των δ ιαφορετικών αποδοχών,
σχέσεων εργασίας και θέσης στην αλυσίδα παρ αγωγής
των ειδήσεων. Απορ ρέουν, κατά συνέπεια, δ ιαφορετι
κές προσλήψεις και οράματα γ ια τη δη μοσιογραφ ία.
Το μοντέλο οργάνωση ς των Μέσων και το ση μερ ινό
επιχειρη ματικό μοντέλο ορ ίζονται από δύο παράγοντες:
1 . Η αγορά συνεχώς μεταβάλλεται, βρ ίσκεται υπό
συνεχή δ ιαμόρφωση σε ευθεία αναλογία με την ταχύτη 
τα που εξελίσσεται η τεχνολογ ία και αλλάζουν οι κώδι
κες των ΜΚΔ. Άρα, αυτό που αποτελεί σή μερα β ιώσιμο
μοντέλο, αύρ ιο ενδεχο μένως να είναι επισφαλές, ακόμη
και να μην υ φίσταται.
2. Ο κύκλος εργασιών των ψηφ ιακών Μέσων δεν
επαρκεί γ ια να υποστη ρ ίξει ο ικονομικά τη λειτου ργία
μηντιακών ομίλων, με τον τρόπο που γ ινόταν στην
εποχή της κυ ρ ιαρχίας του έντυπου τύπου.
Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την
είσοδο στον χώρο των ΜΜΕ επιχειρη ματιών που είναι
ξένοι με τις .εκδοτικές δραστη ρ ιότητες, με στόχο την
αποκόμιση εύκολων κερδών και πολιτικής επιρροήςίΞJ:
πρακτικής που λειτούργη σε σε βάρος της πο ιότητας
της δη μοσιογραφ ίας και συνέβαλε στην αποξένωσή της
από την κο ινων ία.

·

Πο ωηκές θ έσε�ς εργ ασ ί ας γ �α πο ωηκή
δ 1111 μοσωγ ραφ iα

Όπως αποδεικνύεται και από τη σχετική β ιβλιογρ α
φ ία που συζητήσαμε στο Συνέδρ ιο, οι επικρατήσαντες
όροι εργασίας και αμοιβής αποτελούν εμπόδιο γ ια την
ανάπτυξη της δη μοσιογραφ ίας. Δεν εννοείται ποιοτική
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·

δη μοσιογραφ ία χωρ ίς πο ιοτικές θέσεις εργασίας, ειδικά
στις ιστοσελίδες που έχουν εξελιχθεί σε γαλέρες της
σύγχρονης δη μοσιογραφ ίας, με μισθούς 300 - 400 ευρ ώ,
συχνά παράτυπες εργασιακές σχέσεις, και εξαντλητικά
ωράρια μονότονης εργασίας που θυμίζουν όσο ποτέ
άλλοτε τον Φορντισμό. Ο ιντερνετικός συντάκτης πιέ
ζεται ασφυκτικά να κάνει πάρα πολλές αναρτήσεις την
ώρα, επιλεγμένες χωρ ίς κριτή ρ ιό, χωρ ίς δ ιασταύρωση,
αλιευ μένες συνήθως από το ανταγων ιστικό site.
Εκτός αυτών, το γεγονός ότι οι τεχνολογικο ί κολοσ
σο ί που συνδέονται με την ενη μέρωση έχουν το κέντρο
δράσης στις ΗΠΑ, οξύνει τις ανισότητες και ευνοεί τη
συγκέντρωση πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.
Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις απόψεις που
κατατίθενται γ ια φορολόγηση των « μεγάλων» του δια
δικτύου. Μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αντλήσει
τους αναγκαίους πόρους γ ια να ενισχυθούν εγχειρή
ματα ερευνητικής δη μοσιογραφ ίας και παραγωγής ·
περ ιεχο μένου. Με διαφανή κριτή ρ ια, προς όφελος του
δη μοσίου κί:::ι ι όχι των πολιτικών συ μφερόντων.
Μια τέτοια αλλαγή, μαζί με αντίστο ιχη κατανομή τη ς
διαφη μιστικής δαπάνης (από τα media shops), θα εξα
σφάλιζε ότι τα εναλλακτικά και περιφερειακά Μέσα δεν
θα στερούνται εσόδων από τη διαφή μιση . Τέλος, σημα
ντική θα ήταν και η δ ιερεύνηση μοντέλων χρη ματοδό
τησης τη ς ενη μέρωσης από τους φορολογου μένους,
. στη βάση διαφανών και επιτυχη μένων πρακτικών που
έχουν αναπτυχθεί στις σκανδιναβικές χώρες.

Απέτυχαν απορρύ θ μ ωη οcα� α1ιΥr«ψριύθμ ωη
Έτσι, οι ψευδείς ειδήσεις και η επιδίωξη του εντυπωσι
ασμού είναι ασφαλώς φ αινόμενα που οξύνθηκαν στους
καιρούς των Μέσων Κοινωνική ς Δ ικτύωσης, ό μως
προϋπή ρχαν αυτών. Θ α πρέπει να τονίσου με ακόμη ότι
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είναι ένα φαινόμενο που οξύνεται από την εμπορευμα
τοποίηση του ίντερνετ.
Αnορρύθμιση και αυτορρύθμιση απέτυχαν νa δια�
φ
σ αλίσομν . το επάγγελμα και να αποτρέψουν τη
ση μερινή 'ωυ απαξίωση . Η μαζικότητα των ΜΚΔ εργα
λειοποιήθηκε από όσους επιδιώκουν την επικοιν ωνιακή
διάχείριση της πληροφορίας και εκεί βρ ίσκεται το κίνη 
τρο που δημιουργεί τα fake news. Επομένως, οφείλου
με να δώσου με ξανά στην ενη μέρωση την έννοια ενός
σύγχρονου δη μοκρατικού. δικαιώματος που θα κατοχυρώνεται και θεσμικά.
Εκτός αυτών, αποτελεί κοινωνική ανάγκη · ο αποχα
ρακτηρισμός κρατικών εγγράφων και πηγών για να
διευκολυνθεί η δημοσιογραφ ική και ακαδη μαϊκή έρευ
να, ταυτόχρονα με την παύση διώξεων σε όλους τους
.
ανθρώπους που . έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους y ια
να μοιράσουν πλη ροφορίες που θα σuμβάλόυν στην
κοινωνική πρόοδο. Τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να
συνοδευθοuν κaι από άλλες κινήσεις. Όπως, για παρά
δειγμα, το. να ενισχυθούν οι πλατφόρμες και τα αποθε
τήρια που θα συγκεντρώνουν και θα ταξινομούν υλικό ·
προς αξιοποίηση (άρθρα, ομιλίες, κ.λπ.) .
Δεν έχουμε βέβαια αυταπάτες για κάποια καθαρή
Αντικειμενίκότητα, όχι μόνο στην κάλυψη αλλά ούτε
και στην επιλσyή του θέματος, ούτε καν στον τίτλο.
Ούτε πιστεύουμε σε κάποια αφήγηση που θα υrωστή ρι
ζε ότι cίυτή η απόλυτη Αντικειμενικότητα κάποτε υπήρ- ·
χε και σή μερα, ξαφνικά, χάνεται.
·

.

·

Δ ωτ.φ άνεια, πλουραλ ω μ ό ς ,
ανηκημεν ικότητα
·

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι εγκαταλείπεται η προσπά
θεια για δη μοκρατική διαχείρ ιση των ροών ενη μέρωσης.
Χρειάζεται διαφάνεια στις προ�ωπικές τοποθετήcrεις,
πλουραλισμός και αναλογική εκπροσώπηση όλων των
αντιλήψεων που σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Η ύπαρξη «Συνηγόρου στα Μέσα Ενη μέρωσης» θα
ήταν μία ση μαντική κίνηση για την τήρηση του σεβα
σμού στις αρχές της δεοντολογίας (έλεγχος, διασταύ
.
ρωσης είδησης, παράθεση αντίθετης γνώμης, κ.λπ.)._
Εν κατακλείδι, για εμάς η επαγγελματική δη μοσιογρα
φία δεν είναι μια άφαίρα αποκο μμένη από το περιβάλλον
της. Η προαγωγή της και η συ μβολή στην εγκυρότητα
του επαγγέλματος μπο ρεί να πραγματοπο ιηθεί και να
προωθείται διαρκώς εντός τριών ομόκεντρων κύκλων.
Ο «σκλη ρός πυρήνας» της επαγγελματικής δη μοσιο
γραφίας σε οργανική σύνδεση με έναν δεύτερο κύκλο;
πανεπιστη μιακών ειδικών κ.ά�, καθώς και σε διαρκή
αλληλεπίδραση με τον εξωτερ ικό κύκλο της αναδυόμε
νης «δημοσιογραφίας των πολιτών».
Για μ ία δ η μοσ ι ογραφ ία που εφ αρμόζε ι την πραγ μα
τική δ η μοκρατ ία στη Δ η μό σ ια Σ φ α ί ρα.
-----
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AM I Retreat201 8
Μ έ σ α , Π ό λ ι s , Αγο p ά : Δ π μ ο σι ογ p α φ ία κ α ι Ε π ι κο ιν ωνία
οτn ν ψ n φ ι α κ n ε π οχ n .
.

.

,

,

στο συνέδρ ιο, οι τοποθετήσεις των επαγγελματιών των
.
Μέσων Ενη μέρωση ς, καθώς ο ση μαντικότερος στόχος
του συνεδρ ίου, να έρθουy κοντά η δη μοσιογραφ ία με
την ακαδη μαϊκή κοινότητα επιτεύχθηκε.

Περ ιλήψεις ορισμένων εισηγήσεων που
κατατέθηκαν στο συνέδ ρ ιο στη Θεσσα

λονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 20 1 8
Σ ε ένα ατελείωτο εργαστή ρ ι ιδεών εξελίχθηκε το φετινό
συνέδ ριο που οργάνωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δ ΗΜ ΟΣJΙΟΓΡΑΦJΙΑ
ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ
Σπουδών «Επικο ινωνία και Νέα Δη μοσιογραφία» του
ΔΗΜΟΣJΙΑ ΣΦΑJΙΡΑ
Ανοικτού Πανεπιστη μίου Κύπρου, στη Θεσσαλον ίκη .
Από τις δεκάδες ο μιλίες, εισηγήσεις και παρουσιάσεις Ο ρόλος της δη μοσιογραφίας
που κατατέθηκαν τις τρεις η μέρες που δ ιή ρκεσε αυτή η στις σύγχρονες δη μόσιες σφαίρες
γ ιο ρτή της δη μοσιογρaφ ίας , παρουσιάζουμε στη συνέ:. · Χρύσα Δαγουλά, University of Groningen, Ίhe
χεια ορισμένες περιλήψεις που μας έστειλαν οι συμμετέ Netherlands
χοντες, μόνο και μόνο επειδή όσα ειπώθηκαν πρέπει να
Οι πρόσφατες τεχνολογικές προκλήσεις, που ση μα
συζητηθούν δη μόσια. Η ση μασία τους γ ια το επάγγελμα τοδοτούνται από την εδραίωση των Μέσων κοινωνικής
και για την κο ινωνία είναι τέτοια που αξίζει να γ ίνουν δ ικτύωσης στον πολιτικό διάλογο, θέτουν ερωτή μαια
αντικείμενο δ ιαλόγου ανάμεσα σε όλους όσοι αγωνιούν γ ια την αξία, την επάρκεια αλλά και τη β ιωσιμότητα της
γ ια την ενημέρωση και τον δη μόσιο λόγο. Ξ εχωρ ιστή θεωρίας του Habermas γ ια τη δη μόσια σφαίρα. Ανα
θέση στις σελίδες που ακολουθούν έχουν, όπως και πτύσσοντας έν-α θεωρητικό μοντέλο που συνδέει τις
·
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έννοιες «δη μόσια σφαίρα>>, «δη μοκρατία» και «δη μοσι
θέτει την ψηφιακή δη μοσιογραφία σε
.ογραφία»,η παρούσα έρευνα μελέτησε τη γνωστή αυτή .
κίνδυνο:
η περίπτωση κορυφαίων Μέσων
θεωρία μέσω της διττότητάς της: της κανονιστικής και
της' πραγματικής της υπόστα.σ ης. Η έρευνα πρότεινε ενη μέρωσης
πω ς οι δομικο ί ανασχή ματισμοί των κοινωνιών και Dina Ab ou Salem, ΜΑ Candidate, C O ιΙS,
των ψηφ ιακών αρένων επικοινωνίας επη ρεάζονται από Dep artm e nt of Teleνision, Filiή. and 1edia Studies, . .
δύο παράγοντες: το κοινων ικοπολιτικό . υπόβαθρο κάι California State University los Angeles .
Η συλλογική αυτή έρευνά στην ψηφιακή δη μοσιο
τη δράση του Τύπου (με την ευ ρεία έννοια) . Έχοντας
ώ ς βάση την εμπειρική μελέτη του Twitter κατά την γραφία μελετά την προβολή πρωτοσέλιδων δημοσιευ
περ ιοδο των βρετανικών εκλογών του 20 1 5, παρου μάτων επιλεγμένων κορυφαίων μέσων ενημέρωσης με
σιάστηκε η δη μο.σιογραφ ική χρήση τη ς πλατφόpμας, σκοπό να επιδείξεί: (α) πώς ο ανεπαρκής σχεδ ιασμός
.
όπως αυτή προκύπτει μέσω της συγκρ ιτικής ανάλυσης UX/UI μιας ιστοσελίδας υπο βιβάζει τα καλά θέματά,
των προσλήψεων της θεωρίας, των αυτο-προσλήψεων (β) tcώς η αδιαφορία των Μέάων για τον σχεδ ιασμό
των δημοσιογράφων και της πραγματικής χρήσης του σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας Gestalt αποσπά
Twitter, αλλά και η επίδραση της χρήσης αυτής στις την προ σοχή του αναγνώστη από τους κύ ριους τίτλους,
με αποτέλεσμα η δη μοσιογραφ ική ποιότητα και ακεραι
ψηφ.ιακές δη μόσιες σφαίρες. ·
ότητα να διακυβεύονται.
Η έρευνα θίγει ένά ζήτη μα: που συχνά Παραβλέπεται:
ΛΑΪ ΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟfΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
τον σχεδιασμό της διεπαφής με τον χρήστη ·για μια
αποτ_ελεσματική διαδ ικτυακή αναγvωστική εμπειρία
Ο λόγος κατά -Του Ισλάμ στο Facebook.
των ειδήσεων. Τάσσετάι υπέρ της δη μιουργίας κανόνων
Δ ιαδικασίες συγκ ρότη ση ς συλλογ ική ς
διαδ ικτυακού σχεδιασμού αποκλειστικά γιά τη δημο σ ι
κο ινωνική ς ταυτότη τας και αυτο
ογραφία και πλή ρως διακριτών άπό εμπορ ικά κριτήρια,
με την απάντηση της βασικής ερώτησης: πώς ο σχεδ ι
κατηγ ο ρ ιοπο ίη ση ς. Η περίπτω ση της .
ασμός ιστοσελίδων μπορεί να ανταποκριθεί στο πότε,
σελίδας 'Άnti-islamic Alliance"
πού, πώς, τι και γιατί 'της είδησης.
Meggi Veraj, City Unity College & Ε μ μανουήλ Τάκας,
Advanted Media Institute, City Unity College
Από την 1 1 η Σεπτεμβρ ίου και μετά, η έρευνα στις κο ι Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
νωνικές επιστή μες επικεντρώθηκε περ ισσότερο · στον Μ ικρ ότερα σχή ματα, χαμηλότερες
τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι εικόνες, αναπα αμο ιβές
ραστάσεις και λεκτικές επιλογές αναφορικά με το Ισλάμ
Γιάννης Μανδαλίδης, Ό μιλος Παραπολιτικών
και τον Μοvσουλμανικό Κόσμο. Ιδιαί-Γερα τα Μέσα
Υπό συνθήκες μίας εν εξελίξει «βιομηχανικής επα
Κοινωνικής Δικτύ ωσης, ως διασπορείς και πομποί συλ νάστασης» και, προτού καν προλάβουν να προσαρμο
λογικών κοινων ικών αναπαραστάσεων με αδιαμεσο στούν στις αλλαγές που επέφερε η νέα τεχνολογία, οι
λάβητο τρόπο, υπήρξαν αρωγοί στην αυθόρ μητη και Έλληνες δημοσιογράφοι χτυπή θηκαν από την οικονο
συχνά αυθαίρετη ερμηνεία και αξιολόγηση συλλογικών μική κρ ίση, χάνοντας μέρος ή και ολόκλη ρο το εισόδη
ταυτοτήτων. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η μά τους. Και όλα άυτά, ενώ ήταν στιγματισμένοι από
εργαλειοποίηση της θεωρίας της Κοινωνικής Ταυτότη μία κοινωνία σε αποδρομή που τους χρέωνε - ενίοτε όχι
τας και η εφαρ μογή της τρ ισδ ιάστατης αυτής διςιδ ικασί αδίκως - την κατάρρευση των αξιών και αμφ ισβητούσε
ας στα σχόλια της ιστοσελίδας 'Άnti-Islamic Alliance",. την αξιοπιστία tόυς.
· με 41 .000 μέλη, δύο εβδομάδες πριν και δύο εβδο μά.δες
Ο κύκλος εργασιών των ψηφ ιακών Μέσων δεν επαρ
μετά την αιματηρή επίθεση στο Bataclan. Με αυτό τον κεί για να υποστη ρίξει οικονομικά τη λειτουργία μηντι
τρόπο διερευνή θηκε ο τρόπος με τόν οποίο συγκροτεί ακών ομίλων, ενώ παράλληλα η αγορά βρίσκεται υπό ·
ται η άυλλογική κοινωνική ταυτότητα του «Ισλαμιστή» συνεχή διαμόρφωση, σε ευθεία αναλογία με τις_ τεχνο
στη συγκεκρ ιμένη σελίδα και το πώς αναπαράχθηκαν λογικές εξελίξεις. Άρα αυτό που αποτελεί σή μερα βιώ
στερεότυπα και κατηγορ ιοποιήσεις μέσω γενικεύσεων σιμο μοντέλο αύριο ενδεχο μένως να είναι επισφαλές ή
και δαιμονοποίησης.
ακόμη και να μην υφίσταται.
Τα σχή ματα που δημιου ργούνται στη νέα αγορά της
· είναι πλέον μικρότερα, · στη ρίζονται σε
ενημέρωσης
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χαμηλές αμοιβές, όπως και σε ευέλικτες και εν πολλοίς
Πώς η απου σία των β ασικών αρχών
«παράτυπες» σχέσεις εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπά
της Ψυχολογ ίας Gestalt και
γεται για την ποιότητα του δη μοσιογραφ ικού έργου.
Επιπλέον� η μαζικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δ ικτύτων εννοιολογ ικών σχεδ ιασμών UX/UI
·.

.

-----
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ωσης εργαλειοπο ιήθηκε απο οσους επιδίώκουν την Η περίπτωση των τριών προεκλογικών
επικο ιν�νιακή δ ιαχέίρ ιση της πληροφόρηση ς και εκεί
' τηλεοπτικών αναμετρήσεων μεταξύ,
βρίσκεται το κίνητρο που δη μιου ργεί τα fakenews.
-

Donald Trump και Hillary Clinton Ο-τις

ΠΟΛJΙΊΠΚJΗ JEΠJIKOKNΩNJIA

προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 20 1 6

ΚΑJΙ ΚΟJΙ

ΝΩΝΙΚΑ ΜlΕΣΑ

Advanced Media Institute, City
Unity College, fφάσQιιως Προδρομ[τ1ψ;, Πάντειο
Πανεπιστή μιο & Στάμος Παπαστάμου, Πάντειο
Πανεπιστή μιο
Η εκλογή' του Donald Trump ως έ\ια « μη αναμενό
μενο» φαινό μενο κιvητοποίησε αρκετούς ερευνητές
.
στην επαναξιολόγηση και κατανόηση των λόγων της
εκλογικής του ν ίκης, μέσω της ρητορικής του. Στό
χος της παρούσας Παρουσίασης ήταν η ανάδειξη τω:v
κοινωνιοψυχολογικών δ ιεργασιών πειθούς μέσω της
διερεύνησης των ρητορ ικών ερμηνευτικών ρεπερτορί
ων του Donald Trump Και της Hillary Clinton. Μέσω
δομικής και θεματικής ανάλυση ς, αναδείχθηκε η ρητό
ρ ική επικέντρωση του Donald Trump σε- ζητή ματα που
άπτονταν πιο άμεσα των ενδιαφερόντων του « μέσου
ψη φοφόρου», όπως η ενδυνάμωση της εικόνας των
ΗΠΑ ως «σκλη ρή δύναμη», η αύξηση του οικονομικού
και β ιωτικού επιπέδου γ ια τον μέσο Αμερικανό, σε αντί
θεση με το ρητο ρ ικό ρεπερτό ρ ιο της Hillary Clinton
που επικεντρώθηκε κυρ ίως στη σύνθεση ισότιμων σχέ
σεων με τη δ ιεθνή σκηνή και την πιο «ήπια» εικόνα των
ΗΠΑ, η οποία συγκροτήθηκε κυρ ίως υπό όρους σψμα·
.
χίας παρά υπό όρους επιβολής.
Εμμανουήλ 'fάκας,

Πολιτική επικοινωνία και κοινωνικά ..
δίκτυα: η χρή ση του Instagram από τους
πολιτικούς στην Ελλάδα.
ΑΠΚΥ
Στις μέρες μας οι πολιτικοί έχουν κατανοήσει ότι το
διαδ ίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δ ικτύωσης αποτε
λούν έναν σύγχροyο τρόπο γ ια την ενη μέρω ση αλλά
και την επικοινωνίa με τους πολίτες. Η μελέτη εξετάζει
τη χρήση του Instagram από τους Έλληνες βουλευ
τές, προκειμένου να διαπιqτώσει αν έχει υ ιοθετηθεί
ως μέσο προ βολής τους, παρουσιάζοντας την ιδιωτική
ή τη δη μόσια πλευρά της ζωής τοl!ς και αν χρησιμο
ποιείται στον ίδ ιο βαθμό με άλλα κοινωνικά Μέσα. Η
έρευνα έδειξε ότι λιγότερο από 1 7% των βουλευτών
χρησιμοποιούν το Instagram, κυ ρ ίως για την προβολή
της πολιτικής τους ζωή ς, ενώ η χρήση δ ιαφοροποιείται
ση μαντικά ανάλογα με το κόμμα στο οπο ίο ανήκουν,
αλλά και την ηλικία τους.
Δη μήψως Αμανaτ[δ1ψ; & Ιφιγένηα Μυλωνά,

Ένα μοντέλο προσωποποιη μένης πολι
τική ς επικο ινωνίας στο περιβάλλον των
Μέσων Κο ινωνική ς Δ ικτύωση ς

_

_

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΑΜΙ ΠΡΟΣ ΊΌ

Μαρία Μπουτζέτη , Εθν ικό & Καποδιστριακό Πανεπι
ΜΕΛΛΟΝ: ΜΗΝΤΙΑΚΟΣ JΕfΓΡΑΜΜΑ
στή μιο Αθηνών
ΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥfΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛJΕΚΟ
Παρουσιάστηκε ένα μοντέλο εξατομικευμένης πολι
τικής επικοινωνίας σχεδιασμένο για να λειτουργήσει Καλές πρακτικές αξιοποίη ση ς ψηφ ιακών
σε ένα περ ιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Προτάθηκε οπτικοακουστικών Μέσων σε μαθησιακά
ένα σύστημα παραγωγής συστάσεων που επιχειρεί να
περιβάλλοντα στο διαδ ίκτυο
αντιμετωπίσει την υπερπληθώρα ύλης που διακινείται
Σοφία Παπαδημητρίου , Advanced Medi� Ίnstitute και
στον «ωκεανό» του Δ ιαδ ικτύου, προσφέροντας σε κάθε
Υπουργείο Παιδείας;Ερευνας και Θρησκευμάτων (Ελλάδα)
χρήστη πολιτικό περιεχόμενο που συνάδει με τα χαρα
Τα ψηφιακά Μέσα είναι πλατφόρμες ανάδειξης,
κτηριστικά του γνωρίσματα. Κομβ ικό εργαλείο σε αυτή
διαμόρφωσης και οργάνωση ς της κοινων ικής και πολι
τη δ ιαδικασία είναι η κατασκευή του πολιτικού προφίλ,
τιστικής αλλαγής, οδηγώντας σε νέες παιδαγωγικές
μίας σύνθεσης παραμέτρων που μας επιτρέπουν τόσο να
προσεγγ ίσεις. Η διείσδυση των ψη φ ιακών και των
εντοπίσουμε την πολιτική θέση κάθε χρήστη, όσο και να
οπτικοακουστικών Μέσων στην καθη μερινή ζωή και
ταξινομήσουμε το πολιτικό περιεχόμενο που διακινείται
στη μαθησιακή διαδικασία συνεπάγεται την απόκτηση
σε ένα κοινων ικό δίκτυο ανάλογα με το ιδεολογικό του
νέων γνώσεων, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και
φορτίο, ώστε να γίνει δυνατή η μεταξύ τους αντιστοίχιση .
· στάσεων που είναι απαραίτητες στο διαφοροποιη μένο
Με τη μέθοδο αυτή αναμένεται ότι οι χρήστες θα είναι
οικοσύστη μα των κο ινων ιών του 2 1 ου αιώνα.
αποτελεσματικότερα ενη μερω μένο ι γύρω από ζητή ματα
Καλές πρακτικές αξιοπο ίησης ψηφ ιακών οπτικοα
που τους αφορούν και, συνεπώς, η δη μόσια συζήτηση θα
κουστικών Μέσων στο πλαίσιο τη ς ευρ ωπαϊκής στρα
καταστεί περισσότερο ζωvτανή και ουσιαστική.
τηγ ικής που . ανακο ινώθηκε πριν από μια δεκαετία
έχουν ήδη καταγραφεί. Έχει μάλιστα παρ άτη ρηθεί η
Κοινωνιοψυχολογ ικές δ ιαδ ικασίες των
ενθουσιώδης και ενεργητική συ μμετοχή των μαθητών
πολιτικών ρητορ ικών ανταγων ισμών:
και φοιτητών σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

54

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, τ. 1 8

_

---:----'--

Μ Ε Σ

Α

>

ποΛΙΣ

Η τεράστια διάδοση και οι καθη μερ ινές επιδράσε ίς
οδ
. ηγούν στην αναγκαιότητα. της έρευνας στον τομέα
εκπαίδευσης και του γραμματισμού στα Μέσα κα:ι
_ της
στή . σύνδεσή της με το σύγχρονο · σχολείο με σαφή
πλαίσια και συγκεκρψέ\ιες μεθοδολογ ίες

>

ΑΓο

ΡΑ

.

δασκαλοκεντρ ική, αν αφουyκpα στεί την «πριίηη ψηφι
ακή γε\ιιά», μπο ρεί να γίνει μη γραμμική και μαθητο
κεντρική καί να εστιάσει στην ανακάλυψη και όχι στην
παρ οχή πληροφ ορ ιών.

.ANESA PTHTH ΚΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
· rραμματισμός , πολυγρ α μματισμο ί, γρ αμ
ΔΗΜΟ ΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ματισμός στα Μέσα και στην είδη ση : .
Crowdfundin g τη ς δ ιαδ ιΙςτ υ ακή ς

.

·

ό ρ Ό ι, ο ρ ισ μο ί και εννο ιολογ ικές αποσα

δη μο σι ο γ ρ α φ ί ας : νέα χα ρ ακτη ρ ιστ ι κά
φηνίσεις
των μηντ ιακ ώ ν ι στοσ ελί δω ν
Λίνα Π. Βαλσαμίδου, Υποψ. Δ ιδό.κτωρ �<Επικοινωνία και
Νίκος Αντωνόπουλος, ΤΕΙ Ιονίων ήσων
Νέα Δη μοσιογραφία», ΑΠΚΥ, Ερευνήτρια, Advanced
Η συ μμετοχή των χρηστών του διαδ ικτύου "μπ.ο'ρείνα
Media Institute
επεκταθεί στη χρη ματοδότη ση των ειδη σεογραφικών
ο όρος «γραμματισμός» αφορά κυ ρίως τη δυνατό
Οργανώσεων με στόχο την οικονομική τους ανεξαρτ:η
τητα ενός ατόμου να λειτ ουργεί αποτελεσματικά σε
σία. Σε εξέλιξη τελεί η εξάλειψη της διάκρισης μεταξύ
διάφορα περ ιβάλλοντα και κάταστάσεις επικοινωνίας,
του εκδότη/επιχειρη111ατία και του δη μοσιογράφου / χρή
χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορ ικού
στη, με τελικό στόχο την ενφyό συμμετοχή των πολι
λόγου, όπως και μη γλωσσικά κείμενα.
τών όχι μόvο στη δημοσισyραφ ική διαδι�ασία, αλλά και
Ο όρος «Πολυγραμματισμοί» υποδηλώνει την τερ ά
στις "επιλογές της βιωσιμότητας του Μέσου. Η τεχνο
στια ποικιλία των μορφών κειμένου πού μπορούμε να
λογία, η βαθ ιά κρίση των Μέσων ενημέρωσης _και η
έχουμε σε μια κοινωνία ενώ δίνει έμφαση στην τριβή
αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών δη μιΟυργούν-τιc;
των διδασκομένων με κείμενα και είδη λόγου από ένα
προϋποθέσεις ώστε η δη μοσιογραφία να συνεργαστεί
ευρύ φάσμα Μέσων και πολιτισμικών πηγών και στην
. με του ς πολίτες. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα αφορά
ανάπτυξη μιας κριτικής μεταγλώσσας.
την άνάλυση της τρέχουσας κατάσταση ς, όσον αφορά
Ο «γραμματισμός στα Μέσα», ένας όρος-ομπρέλα
το crowdfunding, καιτην υιοθέτηση βέλτιστωνπρακτι
στον οποίον περιλαμβάνεται και ο «ειδησεογραφ ικός
· γραμματισμός», αναφέρεται στις γνώσεις, δεξιότητες . κών σχετικά με τα χαρακτη ριστικά, και τα.εργαλεία που
χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά Μέσα Ενη μέρωσης σε
και ικανότητες που απαιτούνται για τη χρήση και την
. Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και διεθνώς. Τα αποτελέσματα
ερμηνεία των Μέσων, ενώ εστιάζει στην απόκτηση κριδείχνουν ότι ελάχιστα Μέσα προσπάθησαν να εφαρ
τικής στάσης απέναντι στα μηνύ ματά τους.
μόσουν το προτει-Vό μεν� μοντέλο δη μοσιογραφίας. Τα
Το σχολείο σή μερα καλείται να παρέχει συστη ματική
αποτελέσματα από τη μελέτη διαμορφώνουν νέες προ
εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσει τους νέους ανθρώποί.Jς
οπτικές και πρακτικές συ μμετοχής για τη δη μοσιογρα
να αναπτύξουν το επίπεδο και τα είδη των γραμματι
φ ία και τη δη μοκρατία.
σμών που είναι πλέον αναγκαία τόσο για τη ζωή τους
ως μαθητές όσο και γ ια τη ζωή τους ως μελλόντικοί
ΤΑ ΜJΞΣΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ
ενεργοί πόλίτες.
· ·

Ψηφ ιακή εργασία: θυσιάζοντας τους
Το σχολείο από τον πολιτισμό
του έντυπου λόγου στην ψη φ ιακή εποχή
.
Βασίλης Πετράς, Advanced M � dia Institute
Οι ψηφ ιακές τεχνολογίες και η δ ιαδικ-iυακή επικσι
νωνία, καθώς χάρακτη ρίζονται από περισσότερη ανε
ξαρτησία; αυτονομία, συναισθη ματικό και πνευματικό
άνοιγμα, καινοτομία, ελεύθερη έκφραση, αμεσότητα
και ερευνητική προqέyγιση, έχουν δη μιουργήσει ένα
διαφο ρετικό μαθητικό σώμα. Επαναπροσδιορ ίζοντας
τις έννοlες του χρόνου και του τόπου, του δη μόσιου
και του ιδ ιωτικού, και γνωρίζοντας σχεδόν καθολική
αποδοχή από την κοινωνία; προκαλούν το εκπαιδευτι
κό σύστημα για θεμελιώδεις αλλαγές στο τι πρέπει να
περιλαμβάνει η μάθηση και στο πώς αυτή θα συντελεί
ται. Εκεί που η εκπαίδευση ήταν ως τώρα αυταρχική και
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δ η μοσιογράφους στον β ω μό _των κλικ
Ελένη Μαυρούλη & Δέσποινα Φούσκα, Advanced
Media Institute
Ανασφάλεια, ασφυκτική πίεση για περ ισσότερη
ταχύτητα και κλικ (έσοδα), χαμηλότατοι μισθοί σε
συνδυασμό με εξαντλητικά ωράρια, αποξένωση από το
αντικείμενο εργασίας, χαμηλή ποιότητα δη μοσιόγραφι- .
κού προϊόντος, απαξίωση των δη μοσιογραφ ικών προ
σόντων: αυτή είναι η εικόνα της εργασίας στα ελληνικά
ψηφ ιακά Μέσα ενη μέρωσης σήμερα. Φέρει όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς εργασίας,
όπως διαμορφώθηκαν στο όνο μα της οικονομικής κρί
σης:
Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του περιεχομένου
(ανακρίβειες, έλλειψη διασταύρwσης, απουσία πρωτό-
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τυπου ρεπορτάζ) και στον επαγγελματισμό των δη μο ρασμα ότι οι σελίδες αυτές αποτελούν ένα εξαιρετικά
σιογράφων (κίνδυν ο ς deskilling) θέτουν επιτακτικά _ 1ενη μερωμένο ψηφιακό αρχείο σε διαρκή εξέλιξη που ·
την ανά)ικη περαιτέρω δ ιερεύνησης του μέλλοντος της ενισχύε ί_ εναλλακτικές αφηγήσεις και μια σχετικij κατανόηση του «άλλου». Ωστόσο, η συστημική κατανόηση
δη μοσιογραφίας.
Μέσω 1 1 η μι-δομη μένων συνεντεύξεων με δη μοσι της καταστρόφής κq.ι της λήθης μέσα από το _ κριτικό
ογράφους ειδησεογραφικών sites, η έρευνα επιχείρη σε πρ ίσμα της πολιτικής οικονομίας υπονομεύεται, αν και
μια πρώτη καταγραφή της κατάστασης ανιχνεύοντας παραμένει σε «φασματική» μορφή. ·
το πώς οι εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν το ειδησε
ογραφ ικό προϊόν. .
Ρητορ ικ ές κατασκευές κ αι ψή φ ο ς . Μ ελέ

τη περ ίπ-fω-σης των τρ ιών π ρ ο εκλογικ�.ν

αν α μ ετρήσεων μ εταξύ Donald Trum

p

Ο ι επ ιπτώσεις των - Μνη μον ίων
στα ελλην ικά Μέσα και τη Δη μοσιογραφ ία

κα ι Hillary Clinton

Λεωνίδας JΒαηκ�ώτης, Advanced Media Institute
Αντικείμενο δ ιερί,ύνησης της εισήγηση ς είναι ο ι συνέ
πειες των πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν από το
20 1 0 και μετά στο τοπίο της ενη μέρω σης στην Ελλάδα. Από το 2008 έως το 20 1 7 ο� ;πωλήσεις των εφημερ ίδων
μειώθηκαν κατά 75%, των περ ιοδικών κατά 86%, των
εσόδων κατά 37%, του αριθμού τω� δραστη ρ ιοποιού
μενων επιχειρήσεων κατά 74% και της απασχόλησης
κατά 45%. Η μείωση των δ ιαφη μιστικών εσόδων ήταν
επίσης κάθετη.
Το συμπέρασμα είναι ότι, αν η συρ ρ ίκνωση δεν ήταν
τόσο σαρωτική, αν δηλαδή η δη μοσιονομική προσαρ
μογή δεν ήταν τόσο β ίαιη, τότε θα υπήρχε το αναγκαίο
περιθώριο ώ στε τα Μέσα Ενη μέρωση ς να ανασυγκρο
τηθούν και να χαράξουν μια νέα στρατηγική γ ια ένα
περιβάλλον χαμηλών εσόδων, όπου στο τοπίο της ενη 
μέρωσης δεσπόζει τ ο δ ιαδ ίκτυο και τ α Κο ινων ικά Μέσα Δ ικτύωσης.

_

Μινώα Σαρ ιδομιχελάκη, City Unity College & Εμμα
νουήλ Τάκας, Advanced Media Institute,, City Unity
College
Προκαλώντας τον μύθ ο της «λογικής» ψήφου, η
κοινωνική ψυχολογία έχει προ πολλού αναδείξει τις
υποβόσκουσες « μη λογ ικές», αυτοματοπόιη μέ-Vες δ ιερ
γασίες, στις οποίες βασίζετcιι η επιλογή ψήφου. Στόχος
της συγκεκρ ιμένης παρουσίασης ήταν η ανάδειξη της
επίδρασης του ύφους της ρητορικής εnιλογής στην
ενδεχόμενη πρόθεση ψήφου. Μέσω θεματικής ανά
λυσης, αναδείχθηκαν οι βασικές κατηγορ ίες των δύο
, υποψηφ ίων και αναλύθηκαν οι δ ιαφοροποιή σεις και οι
επαλληλίες τους. Η απλουστευ μένη, ευθεία και συχνά
«Πpοβοκατόρ ικη» ρητορ ική του Donald Trump, ενερ
γοπο ιώντας πιο άμεσα στις γνωστικές αυτοματοποιη
μένες συντομεύσεις, φάνηκε πιο «οικεία». Σε αντίθεση,
το γνωστικό φορτίο του πολύπλοκου πολιτικού λόγου
της Hillary Clinton φ άνηκε ότι απαιτούσε πΞλυεπίftεδες
γνωστικές διεργασίες, καθιστώντας το περ ιεχόμενο της
ρητορ ικής τη ς πιο «απομακρυσμένο» και «δύσβατο» .

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, Δ ΗΜ ΟΣΙΑ ΣΦΑΠ?Α
ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Αν τικρ ίζοντας «απ ουσ ί ε ς » : κο ιν ων ική

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΚ, ΔJΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ

μνή μη και μαρτυ ρ ί α στα Μέσα
Κο ιν ων ική ς Δ ικτύ ω ση ς

Δ ΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΙΑ

Γιάννης Μυλωνάς, National Research University Higher
School of Economics, Russia
Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζεται στις σελίδες του
Facebook και του YouTube με τίτλο «Παλιές φ ωτογρα
φ ίες της Θεσσαλονίκης». Οι σελίδες αυτές συγκεντρώ
νουν έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο φωτογραφ ικού
κυρ ίως υλικού και αποτελούν ση μεία δ ιαλόγου και
προ βλη ματισμού γ ια τις πιο άγνωστες πτυχές τη ς ζωή ς
τη ς πόλης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιστορ ία του
Ολοκαυτώματος της Εβραϊκής κο ινότητας από τους
Ναζί, στην ύπαρξη της Οθω μανικής κοινότητας της
πόλης, αλλά και στη δ ιαδ ικασία της «αντιπαροχής».
Η ανάλυση εξετάζει τους τρόπους με τους οπο ίους οι
«απουσίες» αυτές αποτυπώνονται μέσα από μαρτυρ ίες,
ενθυμήσεις και ντοκουμέντα, και το πώς γ ίνονται έπει
τα αντικείμενα δ ιαπραγμάτευσης. Εξάγεται το συμπέ- -
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Datafication (Η εξό ρυξη και ανάλυση
δ εδ ο μένων) και η ε μπ ο ρευ ματ οπ ο ίη ση
τ ου κοιν ού στ ις α ί θ ουσες σύνταξη ς:
μέθ ο δ ο ι β ελτ ιστ οπ ο ίη ση ς των μη χαν ών
αν α ζήτη ση ς από του ς επ αγγ ελματί ες των
Μέσων επ ικο ιν ων ί ας στην Τουρκ ία
Ceren Saran, PhD Candidate, Galatasaray University,

Istanbul, Turkey, Media and Communication Studies
Department
Με τον όρο datafication εννοούμε την δυνατότητα
επεξεργασίας δεδομένων και την μετατροπή κάθε πτυ
χής του πλανήτη σε μετρήσιμη ψ _]Jφ ιακή πληροφορία,
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπct' μία β ιώσψη� επιτή
ρη ση . Με την εξάπλωση των ψηφιακών Μέσωνεπικοινων ίας, αναπτuχθηκαν τρόποι παρακολούθηση ς και

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦrΑ, τ.
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καταγραφής της συμπερ ιφοράς του κοινού, σ ι οπο ίο ι
χρησιμοποιού.Υται σε πο ικίλες λειτουργικές διαδικασί
ες της βιο μηχανίας των ΜΜΕ. Η συγκεκριμένη έρευνα
εστιάζει στη δραστηριότητα παρακολούθησης του κοι_:
νού στιςδ ιαδικτυακές αίθουσες σύνταξης. Στα πλαίσια
αυτής της έρευνας, δ ιεξήχθη μια σειρά από η μικατευ 
θυνόμενες σε βάθος συνεντεύ ξεις με δη μοσιογράφους,
οι οποίοι εργάζονται σε έξι διαδικτυακά .Μέσα Μαζικής
Ενη μέρωσης σε ολόκληρη την Τουρκία. Οι συνεντέύ. ξεις αύτές απέδειξαν πως η μηχς:ινή αναζήτησης SEO
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις πρακτικές που ακο
λουθούν οι δη μοσιογράφοι. Επιπλέον, άποδείχθηκε πως
η SEO αποτελεί τον κύρ ιο τρόπο παρακολούθησης της
συμπερ ιφο ράς του κόινού από τα διαδικτυακά Μέσα
στην Τουρκία.
.

ΔΗΜ ΟΣ ΧΑ Σ ΦΑΚΡΑ ΚΑΙ
ΜJΕΤΑΡΡΥΘΜΚ Σ Η ΣΤΑ ΜJΕΣΑ

Η αποκωδικοπο ίηση των κατευ θ υντή 

Η απο κaτaσταση τη ς ανα ρχίας στο
πεδίο των ελλην ικών ΜΜΕ

ρ ιων οδηγ ιών γ ια τα Μέσα Κοινων ική ς

Βασιλική Αποστολοπούλου, Δρ. Πολιτικής Φ ιλοσοφίας,
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
. Τηλεπικοινωνιών &
Ενημέρωσης
Το όραμά μας για την εθνική επικοινωνιακή . πολιτι
κή προσβλέπει σε μια εικόνα ρεαλιστική, μακριά αη:ό
αναχρονιστικά στερεότυπα και επικοινωνιακά τρ ικ. Η
αξιοποίηση των συγκριτικών πλέονεκτημάτων και η
προβολή των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών και της
προόδου της χώρας είναι το κλειδί. Το στρατηγικό σχέ
διο λειτούργεί συνεργικά με τον ευρύτερο κυβερνητικό
σχεδιασμό που έχει βασικούς άξονες τον πολιτισμό, τις
επενδύσεις, τα εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τις
πολιτικές πρακτικές και αποφάσεις σε επίπεδο κυβέρ
νησης, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας στο
σύνολό του.
.
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Μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί ο προ
γραμματισμός συyκεκριμένων ενεργειώv και δράσεων,
προκειμένου να σταθεροποιη θεί η τροχιά της Ελλάδας
προς ένα καλύτερο μέλλον για τον κλάδο των οπτικοα
κουστικών κ αι της ενη μέρωσης. Πρόκειται για τη μόνη
κυ βέρνη ση της χώραςπου τόλμησε όσο καμία άλλη στο
πεδ ίο αυτό κάι έδειξε αποφασιστικότητα, επιμονή αλλά
_
και υπομονή .
Γεγόνός είναι ότι έχει δικαιωθεί μια προσπάθεια, όχι
της κυβέρνηση ς, αλλά ολόκληρης της ελληνικής κο ι
νωνίας. Στο όραμα για την μεταμνημονιακή Ελλάδα η
ενημέρωση και εν γένει ο πολιτισμός κατέχουν κεντρ ι
κή θέση και μπορούν να παίξουν ρόλο ατμομηχανής και
να πολλαπλασιάσουν τα θετικά μηνύματα για τη χώρα
διεθνώς. Με τη στήριξη και την ενίσχυση της ενημέ
·ρωσης και της επικοινωνίας δημιουργείται η v έα εικόνα
της Ελλάδας.

Δ ικτύωση ς αΠό ευ ρωπαϊκού ς δη μό σ ιου ς
_
δη μοσιογραφικού ς ο ργανισ μού ς

Στέλλα Αντωνακοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστή μιο
Θεσσαλονίκης
Η έρευνά μου χρησιμοποίησε πο ιοτική ςινάλυση
περ ιεχομένου για να μελετήσει τις κατευθυντήριες οδη
γ ίες πέντε ευ ρωπαϊκών δη μόσιων δη μοσιογρaφικών
οργανισμών (ΒΒC-Μεγάλη Βρετανία, ΖDF-Γερμανία,
ΟRF-Αυστρ ία, RΤέ-Ιρλανδία και SVΤ-Σουηδία) προς
τους δη μοσιογράφους τους σχετικά με τη χρήση των
Μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος της έρευνας, διά
της συστηματικής συγκριτικής ανάλυσης των επιλεγ
μένων κατευθυντήριων οδηγιών των συγκεκριμένων
δη μόσιων ευρωπαϊκών μηντιακών φορέων, ήταν να
συμβάλλει στη συστημάτοποίηση των βέλτιστων πρα-
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κτικών των Μέσων ενη μέρωση ς που υπερασπίζονται δη μιουργ ικοί και πράγματικά διαδραστικοί.
'
τη βασι�ή δη μοσιογραφ ική αρχή της ελευθερίας της ·rι Η συζήτηση τόυ πάνελ με ώθησε ν αναλογιστώ πόσο
έκφρασης μέσω της διαδ ικτυακής δη μοσιογραφίας. Η αμήχανοι · στέκουν οι δη μοσιογράφοι μπροστά (J' ένα
έρευνα ανέδειξε την ανησυχία των δη μοσιογραφ ικών διαρκώς μεταλλαcrσόμενο ψηφιακό τοπίο. Συνέιδη- ·
οργανισμών γ ια δ ιατή ρηση των βασικών αρχών της . τοποίησα, όμως, πως ένα Πράγμα μένει ίδιο: το πάθος
παραδοσιακής δη μοσιογραφίας, όπως η αντικειμενικό όσων επιμένουν να οραματίζονται μια δη μοσιογραφία
τητα, η αμεροληψία, η ακεραιότητα και στις ψηφ ιακές αντικειμενική, αληθ ινή, χρήσιμη καl �φευ- ουσιαστική .
πλατφόρμες ως απαραίτητου μέτρου προάσπισης της
φήμης και του κύ ρους τους.
Συ μ μετοχική δ η μο σιογρ αφ ία
Δημήτρη ς Ξ ενάκη ς, inside story
ΠΟΛ!ΤΚΚJΕΣ ΚΟΚΝΟΤΗΤJΕΣ
Το inside story είναι ένα ψηφ ιακό συνδρομητικό ειδη
σεογραφ
ικό Μέσο χω ρ ίς διαφη μίσεις, το .οποίο εστιά
ΣΤΑ ΚΟΚΝΩΝΚΚΑ ΜJΕΣΑ
ζει στην ερευνητική δη μοσιογρα{ρία κάι τη long-form
Επιτυχη μένες ψη φ ιακ ές εκστρ ατείες στη
αρθρογραφ ία. Στηρ ίζεται στα μέλη του γ ια τη χρη ματο�
δ ικτυ ω μέν η κόινων ία
δότησή του, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του.
Se.rgio Jose, Atellier Espora, Mexico
. Το inside story δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποκα
Βιώνουμε νέα πρότυπα στο πεδίο της πολιτικής τάσταση της εμπιστοσύνης στη δη μοσιογραφία και γι'
στρατηγικής. Σή μερα, έχουμε φθάσει σε ένα ση μείο αυτό το λόγο η ανάπτύξη διαλόγου με τους αναγνώστες
όπου οι εκστρατείες δεν έχουν σχέση με το δ ιαδίκτυο του αποτελεί προτεραιότητα. Σε αυτό το· πλαίcrιο, στο
'
ή τις εκάστοτε πλατφό ρ μες, ςιλλά με τους χρήστες του: #AMIRetreat20 1 8 παρουσιάσαμε τσ καινοτόμο project
τη δικτυωμένη κο ινωνία. Μέσω ψυχογραφημάτων και με τίτλο #YourStory (insidestory.gr/yourstory2), μια
ψυχοπαθολογικής τμη ματοποίησης, έχει πλέον κάποιος πρωτο βουλία συμμετοχικi)ς δη μοσιογραφίας με στόχο
τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή και να πείθει τους την ενεργή εμπλοκή των αναγνωστών και τη συνδη μι�
άλλους με μικροεκστρατείες σχεδιασμένες να παρά ου ργ ία άρθρων με τους συντάκτες.
Επίσης, α\ιακοινώσαμε απο-Γελέσματα ερωτη ματολο
γουν συ μφων ίες ή ασυ μφ ων ίες.
Η ψήφος δεν αποτελεί μία απόφαση (ανάλυση γίου τα οπο ία έδειξαν ότι τα μέλη της κοινότητας που ·
κόστους-απςηελεσματικότητας), αλλά μία προτίμη  συμμετέχουν σε ενέργειες εμπλοκής τωy αναγνωστών,
ση που καθορ ίζεται από αισθή ματα αγάπης ή μίσους, σαν την παραπάνω, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
εμπιστευθούν το Μέσο, αλλά και αυξη μένη τάση να το
φό βού ή ευτυχίας.
προτείνουν σε τρίτους, ενισχύοντας τη διάδοσή του.

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ JΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ο ι αν αγ νώστες έγ ιν αν αρχισυντάκτες

ΚΟΙΝΩΝΚΚΑ ΚΚΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΚΤΙΒΚΣΜΟΣ
Μαρ ία-Άννα Τανάγια, publiSHIT magazine
Στο #AMIRetreat20 1 8 συ μμετείχα στο Media Συ ζη τώντας γ ια τη ν π ολ ιτ ική στο Twitter:
Professionals p anel, κατά τη διάρκεια του οπο ίου λ
ογική ή συν α ί σ θ η μ α, δ η μό σ ια σφ α ί ρ α ή
δέκα επαγγελματίες προσπαθήσαμε να μοιραστούμε
όχι; Η πε ρ ίπτωση των σχολείων «l μάμ
την ιστορ ία του Μέσου που δη μιουργήσαμε. Για την
ακρ ίβεια, της νέας συνθήκης που επιβάλλαμε στους Χατίπ» στη ν Τουρκ ί α
δημιουργ ικούς εαυτούς μας σ' ένα μηντιακό τοπίο που Idil Engindeniz Galatasaray Universitesi; Turkey
χαρακτη ρ ίζεται από απολύσεις, καθυστερήσεις πλη ρω
Συμμετείχα στο διεθνές συνέδριο #AMIRetreat20 1 8
μών ή καθόλου πληρωμές.
με τη συγκεκρ ιμένη εισήγηση , η οπο ία βασίζεται σε ένα
Συ μμετείχα μιλώντας γ ια το publiSHIT magazine, το πραγματικό θέμα που απασχόλησε την κο ινή γνώμη.
ηλεκτρονικό περ ιοδ ικό που δη μιούργη σα ως case study Στο τέλος της ανάλυση ς, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρω
της διπλω ματικής μου και τελικά εξέλιξα ω ς· αποκλει πο ι εξακολουθούν να δρουν στο Twitter με τις δ ικές
στικά δ ικό μου prοject-στοίχημα, δ ίνοντας σ' όλους τους προσωπικές ταυτότητες, γνωρίζοντας ωστόσο
τους αναγνώστες τη δυνατότητα να γ ίνουν αρχισυντά · τι μπορεί να συ μβεί εάν διατυπώσουν μία αντιδρα
κτες, συντάκτες και storytellers.
στική γνώμη στα (Μαζικά) Μέσα Ενη μέρωση ς. Τα
Μίλησα για την crowdsourcing δη μοσιογραφ ία, tweets παραμένουν ως έπί το πλείστον στο επίπεδο -rης
την ευκαιρία για δη μιου ργ ία πρωτογενούς content, αυτο-έκφρασης, δεν ακολουθούν άλλα tweets, αλλά και
σε συνεργασία με μικρές εταιρείες που επενδύουν στο δεν λαμβάνουν ανατροφοδότηση/απάντηση . Ωστόσο,
storytelling. Μίλησα για όλα αυτά τα social εργαλεία το Twitter εξακολουθεί να είναι ένας δη μόσιος χώρος
που έχου με πλέον στη δ ιάθεσή μας δωρεάν · ή μ' ελά έκφρασης και διαλόγου, που μας επιτρέΊτει να γνωρίχιστο κόστος και μας δ ίνουν την ευκαιρία να είμαστε . σου με. διαφορετικές ιδέες από τις δικές μας.
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νήσαμε πως τα Μέσα επικοινωνίας πρέπει να διαδραμα
Τίσουν ορθό ρόλο, ώστε να ύπη ρετούν τις ανθρώπινες
αξίες� .

Συ ζή τη ση γ ι α τα ΜΜΕ στην « Αγορ ά» τη ς
Θε σσαλον ίκη ς
Farid Abudheir, An-Najah National University,

Palestine
Στο συνέδριο #AMIRetreat20 1 8 με θέμα «Μέσα,
Πόλις, Αγορά: Δη μοσιογραφ ία και Επικο ινωνία . στην
Ψηφιακή Εποχή», παρουσίασα τη δ ιατρ ιβή μου με θέμα
την αλληλεπίδραση των Παλαιστινίων στα Μέσα Κοι
νωνικής Δικτύ ωσης αναφ ο ρ ικά με την απόφαση της
κυβέρνησης Τραμπ να αναγνωρ ίσει την Ιερουσαλήμ
.
ως πρωτεύόυσα του Ισραήλ. Το συνέδριο μου πρόσφε
ρε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα από τα ουσιαστικά
ζητήματα της αραβοϊσραηλινής δ ιαμάχης, το οποίο
συμβολίζει ένα. σημαντικό βή μα της δ ιεθνούς πολιτικής
των ΗΠΑ.
Αντίθετα με τα αποτελέσματα της διατρ ιβής · μου,
όπου διαφαίνεται ασθενής αλληλεπίδραση των πολι. τών στα Μέσα Κοινωνικής Δ ικτύωσης αναφορ ικά με·
την απόφαση Τραμπ, εξαιτίας της δ ιχόνο ιας μεταξύ
Φατάχ και Χαμάς, καθώς και της αγανάκτηdης μετα
ξύ των Παλαιστινίων λόγω της πολιτικής κατάστασης
στον αραβ ικό κόσμο, παρατηρήθηκε αξιοση μείωτο
ενδιαφέρον και προβλη ματισμός για το παλαιστιν ιακό
ζήτη μα μεταξύ των συ μμετεχόντων στο συνέδριο.
Το συνέδριο συγκρότησε, πράγματι, μία ανοικτή
αγορά όπου συζητήθηκαν ποικίλα θέματα των Μέσων
Επικοινωνίας. Κάπο ια θέματα μας βρήκαν σύ μφωνους,
σε κάποια αλλά διαφωνήσαμε, αλλά σε ένα βασικό
ζήτη μα uπήρξΕ ομοφωνία: Πρέπει να ερευνήσουμε όλες
τις δυνατότητες για τη δη μιουργ ία Μέσων ψηφ ιακής
επικοινωνίας προς όφελος του ανθρώπου. Όλοι συ μφω------- 59

Η γ έννηση μιας νέ ας πόλεως; Η εΠίδ ρ α

·

ση των Μέ σων Κο ινων ικής Δ ικτύω σης
στην ελλην ική δη μό σ ια σφ α ί ρ α

·

Μιχάλη ς Νευραδ άκης, The University of Texas at
Austin, U.S.A.
Πολλά έχουν ειπωθεί τα χρόν ια της ελληνικής
ο ικονομική ς κρ ίσης γ ια τον ρόλο των διαδικτυακών
Μέσων στον δη μόσιο δ ιάλογο της Ελλάδας. Λιγότερα
έχουν ακουστεί γ ιά το πώς το διαδίκτυο «αναπαράγει»
το ήδη υπάρχον τοπίο των ΜΜΕ. Η παρουσίαση μου
βασίστηκε σε μακροχρόνια έρευνα για την επιρροή
τόυ διαδικτύου στην έλληνική δη μόσια σφαίρα καί, την
κοινων ία των πολιτών. Παρουσίασα τους το μείς όπου
το δ ιαδίκτυο αναπαράγει το τοπίο των «άυμβατικών»
ΜΜΕ: σύστημα «δ ιαπλοκής» και πελaτειακών σχέσε
ων, υλικό (οι ειδήσεις που μεταδίδονται και ο τρ όπος
.
που παρουσιάζονται), συνήθεια πολιτών (ποια είναι
τα Μέσα που προτιμούν), προώθηση του υφ ισταμένου
πολιτικού συστήματος και των κομματικών προτιμή 
σεων, αναπαραγωγή των κοινων ικών χασμάτων, και
αναπαραγωγή δ ιάφορων «συνηθειών» της ελληνικής
κο ινωνίας.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
Κυ βε ρνη τ ικά non-p ap er : επη ρεάζου ν τη
θεματολογ ί α των ΜΜΕ;
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Πέτρ ος Ριζόπουλος & Θύμως Ζαχαρ όπουλος, Deree Ίhe American College of Greece
Η μελέτη αυτή εξέτασε την κάλυψη των κυ βερνητι
κών «non-paper» από τρεις δη μοφιλείς ελληνικές ειδη
σεογραφικές ιστοσελίδες: www.kathimerini.gr, www.
iephimerida, και www.protothema.gr. Αναλύοντας το
περιεχόμενο ενός δείγματος κυ βερνητικών non-paper,
καθώς και το περ ιεχόμενο των ψηφ ιακών άρθρων που
τα κάλυψαν, η μελέτη β ρήκε πως η έκταση της κάλυψης
διαφέρει ση μαντικά ανάμεσα στις τρεις ειδη σεογρα
φ ικές ιστοσελίδες, καθ ώς και ότι υπάρχει σημαντικός
συσχετισμός μεταξύ της θεματολογίας των non-paper
και της έκτασης στην οπο ία καλύπτονται. Επίση ς,
η συγκεκρ ιμένη μελέτη αποκάλυψε πως, γενικώς, ο
τρόπος με τον οπο ίο καλύπτονται τα κυ βερνητικά
non-paper είναι αρνητικός. Εξετάζοντας την αποτελε
σματικότητα της ελληνικής κυ βέρνησης στο να καθορί
ζει τη θ εματολογ ία των ΜΜΕ, η μελέτη αυτή στάθηκε
ένα χρήσιμο παράδειγμα του πώς οι εκτελεστικές αρχές
διαμορφώνουν την ειδησεογραφ ική ατζέντα.

.

κρατικών κοινωνιών. Συμμετέχουν σε όλους τους το μείς
της ανθρώπινης δραστη ρ ιότητας και επηρεάζουν σε
. μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη με τις επιλογές γεγο
νότων, κειμένων και εικόvων, διαμορφώνοντας έννοι ες ·
και επιβάλλοντας πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές,
κ.ά κατηγορίες στην προσπάθειά τους νa καταστήσουν
κατανοητά τα γεγονότα.
Λή φθηκε ως παράδειγ μα η απόφαC:rη της Κυπρ ιακής
Β ουλής στις 1 0.2.20 1 7, η οποία από ζήτη μα δευτερευ
ού σης ση μασίας κατέληξε μέσα από δη μοσιεύ σεις και
αναρτήσεις σε ΜΜΕ και κο ινωνικά δίκτυα να αποτελέ
σει κυρ ίαρχο ζήτημα που προκάλεσε μάλιστα τη διακο
πή μιας 22μηνης διαδικασίας ειρηνευτικών συνομιλιών.
Χρησιμοπο ιή θηκε η μέθοδος της ποσοτικής ανάλυσης
περ ιεχομένου, η οποία εφαρμόστηκε σε άρθρα τεσσά- .
ρων η μερήσιων κυπριακών εφη μερ ίδω\ί και στις αναρ
τήσεις των κομμάτων στο Facebook και το Twitter την .
περίοδο 1 0.2.20 1 7 - 1 0.3 .20 1 7.

ΑΝΤ][ΛΗΨΕΙΣ ΠΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Δ ΙΑ
Δ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΑΜΙ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΝΕJΕΣ ΠΡ ΟΣΕΓΓΙΣJΕΙΣ
Ο ι επιπτώ σεις των ΜΜΕ στη ν επιτάχυν 
ση των π ολ ιτ ικών ε ξ ελίξ εων: η πε ρ ίπτω. ση τη ς απ ό φ αση ς τη ς κυπ ρ ιακή ς Β ουλή ς
στ ις 1 0 Φ ε β ρου αρ ί ου 20 1 7

Το Nation Branding ω ς επ ικο ιν ων ιακή
και δ η μοσιογραφ ική π ροσέγγ ιση . Δ ι ε
ρ ευνώντας π αρ άγ οντε ς , χαρ ακτη ρ ιστ ικά
και « β έλτ ιστες π ρ ακτ ικές » στ ις στρ ατ η 
γ ικ ές ( αν α) συγκρ ότη ση ς τ η ς εικόν ας

Αγγελική Μπ ίrση , City Unity College
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκενtρο οικονομικών, κοι
νων ικών και πολιτικών κλυδων ισμών, οι οπο ίοι επη ρέ
κυρ ίαρχο ρόλο στη λειτουργ ία των σύγχρονων δη μο- . ασαν την εικόνα τη ς χώρας όχι μόνο στο εσωτερικό,

Γεωργ ία Μυλό ρ δου, Advanced Media Institute
Είναι γενικά απσδεκτό ότι τα ΜΜΕ δ ιαδρ α ματίζουν

-------
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Η ευρύτατη εξάπλωση και χp ήση των Μέσων Κοινω
αλλά και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα δαιμονοπο ιή θηκ ε,
οι Έλληνες θεωρήθηκαν «τεμπέληδες» και «σπάταλοι», νικής Δ.ικτί!ωση ς έθεσε νέους κανόνες στην ενη μέρω
σε μια προσπάθεια των δ ιεθνών Μέσων ενη μέρωσης να
ση του κοινού. Προσαρ μοζόμενες στα vέα δεδομένα ,
επ ιpρ ίψουν συλλογικά ευθύνες. Στόχος της παρουσία οι . 'Ενοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) υιοθέτησάν τον νέο τρόπο
σης ήταγ ο τρόπος με τον οποίο, σε αυτήν τη χρον ική επικο ινωνίας.
.
.
συγκυρ ία, έγιναν προσπάθειες ανασυγκρότησης της
Η ερ1iασία που παρουσιάστηκε, αποτελεί μια προσπά
εικόνας της Ελλάδας σε δύο επίπεδα: α) σε «τυπικό» , θεια μελέτης και ανάδειξης του ρόλου που διαδραματίμέσω συντονισμένων προσπαθειών του ΕΟΤ και β) ζουν- τα Μέσα Κοινωνική ς Δικτύωση ς, και ειδικότερα
.
άε �<άτυπο», μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Διαμέσου του Twitter, εστιάζοντας στη χρήση του από τρεις σύ 11ημι:.δομημέvwν συνεντεύξεων, :τόσο σε εκπροσώπους χρονες και ισχυ ρές πολεμικές αεροπορίες του δυτικού
του ΕΟΤ όσο και σε επάγγελματίες στρατηγικής επι κόσμου: της Ελλάδας, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
κοινωνίας, διερεύνήθηκαν διαφο ροποιήσεις και ση μεία
Η μελέτη παρουσιάζε ι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού
σύγκλισης αναφορικά με τις ακρ ιβείς διαδικασίες του εξετάζει σε βάθος τον τρόπο χρήσης του Tν,ritt�r, τις
nation branding, των ιδιαίτερων χαρακτη ριστικών του στρατηγικές επικο ινωνίας, καθώς και τους πιθανούς
και γενικότερα την ανάγκη της χώ ρας να βελτιώσει επιθυμητούς στόχους των τριών αεροποριών.
τηνέικόνα και την (αυτο)εικόνα της.
Τα αποτελέσματα παρου σιάζουν τη σύνχρονη προ
σέγ y ιση της επικο ινωνίας των ΕΔ, οι οπο ίές, απελευ
Διε ρ ευνώντας στρατηγ ικ ές συγκρ ότη ση ς θερω μένες από τη v παρέμβαση και τα φίλτρ α των
του προφ ίλ ενός «ηγέτη » . Η πε ρ ίπτω ση παραδοσιακών Μέσων Επικο ινωνίας, αλληλεπιδρούν
με ένα κοινό εκατομμυρίων αν θρώπων.
.

κατασκ.ευ ή ς τ ου προφ ίλ του Vladimir

Putin στα ρ ω σ ικά Μέ σα κατa

Ο ρ όλο ς τη ς δι αχεί ρ ιση ς των εντυπώ

τη δ ιάρκ ει α των ρωσ ικών

σεων στην κο ινων ιο -π ολιτι στική ( αν α)

προεδρικών εκλογ ών τ ου 201 8

κατασκ ευ ή των, ταυτοτήτων: μία πο ιοτι

Τζοάνα Μπάσα; City Unity College
έρευν α
. Από την πτώση του «Ανατολικού Μπλοκ», η εικόνα κή
. της Ρωσίας έχει προβληθεί με διάφορους τρόπους. Από Σάββας Μακρίδης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, & Β ασι
μια «ανεξάρτητη δη μοκρατίa» σε μια «δη μοκρατία δ ια λική Παπαγεωργ ίου, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
χείρισης», τα Μέσα αποτύπωναν τη Ρωσία κυρίως μέσω
Η παρουσίαση δ ιερεύνησε τον ρόλο της διαχείρ ισης
των χαρακτη ριστικών της εκάστοτε κυ ρίαρχης πολιτι :των εντυπώσεων (impression management) στη δια
κής φιγούρας. Στόχος της παρουσίασης ήταν ο τρόπος μόρφωση των κοινων ικών και πολιτιστικών πλευρών
με τον οποίο. τα ρωσικά Μέσα συγκρότησαν την εικόνα της ταυτότητας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Συγκε
του Vladimir Putin. Καθώς τα Μέσά π ου επιλέχθη  κριμένα, έγινε προσπάθεια σύνδεσης των παραπάνω
.
καν διαφοροποιούνταν αναφορ.ικά μ ε τ ο κο ινό . τους, εννοιών με τη θεωρία του Erving Goffman. Το εννοl
διεθνές ή cίυστη ρά εσωτερικό, αναζητήθηκαν πιθανές ολογικό πλαίσιο του Goffman έγινε το μέσο ερμηνείας
διαφορές και .επαλληλίες στον τρόπο με τον οποίο των διαφορών στους τρόπους (ανα)κατασκευής και
κατασκευάστηκε ο Putin ως ο «ηγέτης» της Ρωσίας. Τα προ βολής της εικόνας του εαυτού στον κυβερνοχώρο.
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν κυρ ίως την υπόθεση ότι ο Αυτή η «αυτο-παρουσίαση» ενέχει και το στοιχείο της
έλεγχος των Μέσων απέτρεψε την εμφάνιcrη αυστηρής «δραματουργίας», που λαμβάνει χώρα σε σύγχρονο ή
κριτικής έναντι του Ρώσου Προέδρου (πλην συγκε.., ασύγχρονο χωροχρονικό πλαίσιο. Πεδίο της έρευνας
κριμένων χαρακτη ρ ιστικών του Moscow Times) , ενώ αποτέλεσε ο τρόπος προβολής του Μουσείου Μπενά
προβλήθηκε κυ ρίως το προφίλ ενός αυστηρού αλλά κη και η διάδρασή του με το κοινό, μέcrα από το επίσημο
δίκαιου, περιπεtειώδη, . σκλη ρού και αποφασιστικού προφίλ του στο Facebook.
Προέδρού, με μοναδ ικό του στόχο να «κάνει τη .Ρωdία
δυνατή ξανά» .

ONLINE ΛΟfΟΣ ΜΚΣΟΥΣ & ΑΚΡΑΙΟ

ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣJΕΙΣ ΚΑΙ

Sharing "the pain of the others": Graphic

ΚΟΙΝΩΝΚΚΑ ΜJΕΣΑ
Χρή ση τ ου Twitter από τις Πολεμικές
Αεροπορ ίές της Ελλάδ ας , τ ου Ισραήλ κ α ι
των ΗΠΑ
Κωνσταντίνος Γράψας, Advanced Media Institute
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Content Material on Social Media
Γιάννης Κούρτογλου & Διονύσης Πάνος, Cyprus
University of Technology
Με την ουσιαστική κατάρρευση των μηχανισμών του
Gate Keeping που έχει επιβάλει η απόλυτη κυρ ιαρχία

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 20!9
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Η διαδικασία της επικοινωνίας ενέχει ένaν πομπό
των Κοινωνικών Μέσων, έχει χαθέί και η δυνατότητα
ελέγχου. του περ ιεχόμένου ..,.. δυνατότητα η οποία έχει . . . που στέλνει ένα μήνυμα σε κάποιον δέκτη. Παρόμοιο
περάσει στα χέρ ια των χρηστών και εξαρτάται από σχήμα εμπερ ιέχεται και στη λογοτεχνία, μόνο · .που ο
τις επιλογές τους. Τι κάνουν οι χρή στες όταν βρ ίσκο- . πομπός αποκαλείται «συγγραφέας», το μήνυμα «λογο
νται μπροστά σε ένα «σκλη ρό περ ιεχόμενο» (Graphic τεχνικό έργο» και ο δέκτης «αναγνώστης»� Ποιος
Content Material) ; Ποιες από τις παλαιότερες προσεγ- μπορεί να είναι ο βαθ μός συνάφ&:ιας μεταξύ των _ δύο
γ ίσεις, αλλά και iπαγγελματικές αξίες, έχουν ακόμη θεωριών; Είναι εφ ικτή η σύγκρισή τούς; Και πού μπό
ισχύ στον κόσμο των Κοινωνικών Δ ικτύων; Η έρευνα, ρεί να οδηγήσει; Αναζητήθηκαν απαντήσεις σε αυτά
με ένα συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολο- τα ερωτή ματα, με τη χρήση τής εμπειρ ικά θεμελιωμέ
γ ίας, εξετάζει σε βάθος τις επιλογές του δείγ ματος των νης θεωρ ίας -ως 1Cύ ρ ιου μεθοδολογ ικού εργαλείου. Στο
συ μμετεχόντων ως προς ένα σταθερό περιεχόμενο στο πλαίσιό της, εξετάστηκαν 2 1 επικοινωνιακά μοντέλα
οποίο εκτέθηκαν όλοι. Ένα από ,τα βασικότερα συμπε- και εντοπίστηκαν 70 τύΠο ι παραγόντων που σvντελούν
ράσματα της έρευνας είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα στην επικοινωνία. Στη συνέχέια, η θεωρ ίά της λογοτε
των χρηστών εξέφρασε την επιθυ μία να υπάρχει εξωτε- χνίας χρησιμοποιήθηκε στη θέση του εμπειρικού υλικού
ρικός κο ινός έλεγχος του περιεχομένου των Κο ινωνι- κaι αναζητήθηκαν σε αυτήν αντισtοιχίσεις των αρχικώv
κών Μέσων) εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό ένα είδος τύπων. Η αναζήτηση αποκάλυψε πολύ. μεγάλο βαθ μό
«νοσταλγίας» ως προς την εποχή όπου η απόφαση τη ς συνάφειας των δύο θεωρ ιών.
διαχείρισης του περ ιεχομένου δεν βάρυνε τους ίδιους
αλλά τους επαγγελματίες των Μέσων.
ΔlΗΙΜΟΣΚΟf ΡΑΦΟR ΥΠΟ ΠΧΕΣΗ,

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕfΗΠΊΙΏΣJΕΙΣ .

'Όf Enemies and Us" - analyzing Golden

« Τα μάτια μου έχουν δ ει τό σο π όν ο και
καταστρο φ ή , που ν ιώ θ ω ν α έχω παρ αλύ 

D awn's ideological discourse on Twitter
Κατερίνα Διαμαντάκη , American College of Greece,

σει μέ σα μου» . Αντίλή ψεις πε ρ ί συν αισθ η
ματ ική ς βλά β η ς και η θ ικά ζητή ματα των

Διονύση ς Πάνος, Cyprus University of Technology

& Ε μμανουήλ Τάκας, City Unity College, Greece &
Advanced Media Institute
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να αναλύσει τα <<ρητο
ρικά ρεπερτόρια» της Χρυσή ς Αυγής στο συ μβολικό
περιβάλλον του Twitter και να εξετάσει πώς οικοδομεί
η ΧΑ την πολιτική της ταυτότητα μέσα από δ ιαδικασίες
εθνοκεντρισμού (Sumner, 1 906) και Κοινωνικής Κατη 
γοριοποίησης/ Δημιουργ ίας Εξω-ομάδας (Tajfel, 1 978;
Tajfel & Turner, 2004), αποκαλύπτοντας έτσι τους κοι
νούς ρητορικούς τόπους με άλλες ακροδεξιές ευ ρωπαϊ
κές δυνάμεις. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν
ότι η ΧΑ κατασκευάζει την ταυτότητά της μέσα από δύο
επίπεδα: μέσω του Αποκλεισμού (αυτό που δεν είμαστε)
και μέσω του Εσωκλεισμού (αυτό που είμαστε) . Η ΧΑ
συνδυάζει με τρόπο στρατηγικό λαϊκιστικά με εθνικιστι
κά πλαίσια που από κοινού οικοδο μούν τους πειστικούς
ορισμούς του Εμείς και Αυτοί. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο
λόγος της ΧΑ αναπαράγει και πραγμοποιεί εθνοκεντρι
κά και εθν ικιστικά συναισθή ματα, αναπαριστώντας την
Ετερότητα και Αυτούς με όρους ακραίας ιδεολογικής
πόλώσης και δαιμονοποίησης.

ΕΞΙΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΊΉΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αν απ αρ αστάσει ς τη ς π ρ αγ ματ ικότητας
και η σύγκριση τη ς θ εω ρ ίας τη ς επικο ι
νων ίας με τη θ εω ρ ία τη ς λογοτ εχν ί ας
Χριστίνα Λιναρδάκη , Advanced Media Institute

-------
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ε'Τ(αγγ ελ ματιών των ΜΜΕ π ου καλύπτουν
τρ αυ ματικά πε ρ ιστατ ικά στην Ελλάδ α

·

Λαμπρ ινή Πάπάδοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμ ιο
Η εν εξελίξει έρευνα έχει ως στόχο την αμφισβήτηση
της διαδεδο μένης αλλά και �το κυ ρ ιότερο- εσωτερι
κευ μένης από πολλούς επαγγελματίες της ενη μέρω ση ς,
στερεοτυπικής αντίληψης πως οι δη μοσιογράφοι και ο ι
φωτο ρεπόρτερ είναι απλοί μεσάζοντες στη μεταφόρά
μίας είδηση ς και πως μένουν αλώ βητο ι από τα τραυ μα
τικά γεγονότα που καλύπτουν.
Αυτή η παραλλαγμένη εκδοχή ενός -�<σούπερ ή ρω α»
σε συνδυασμό με μία εσωτερικευμένη κουλτούρα της
σιωπής, αλλά και τη ς λογικής πως όλα αυτά είναι μέρος .
της δουλειάς, μειώνουν εκ των πραγμάτων την ορα
τότητα των ενδεχόμενων ση μαντικών συνεπειών που
μπορεί να έχει η κάλυψη αυτών των συ μβάντων στον
ψυχισμό των δη μοσιογράφων, με αποτέλεσμα να μη
δίνεται η δέουσα ση μασία σε σοβαρά συμπτώματα που
σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υποδηλώνουν Δ ιατα
ραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) .

Το φ αιν ό μεν ο τη ς ( αυτο ) λογοκρ ισ ί ας
κατ ά την πε ρ ί ο δ ο των Μν η μον ίων στην
Ε λλάδ α, τ ην Κύ π ρ ο και την Ισπ αν ία

Σοφία Ιο ρ δανίδου, Ανο ικτό ΠςινεΠ ιστή μιο Κύnρου,
Advanced Media lήstitute, Λεωνίδας Βαηκιώτη ς;
· · Advanced Media Institute, Pablo Garcia §uarez,

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦIΑ, τ.
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Μ Ε Σ Α , Π Ο Λ Ι Σ , Α Γ Ο .Ρ Α.

. -/.

Universidad International de la Rioja & Εμμανουήλ
Τάκας, Advanced Media Institute
Παρά το γεγονός ότι πληθώρα ερευνών έχει επικε- .
ντρωθεί άτη σω ματική ασφάλεια των δη μοσιογράφων
σε έκρυθμες ζώνες και στο πώς η απουσία τη ς ά.σφά
λειας επηρεάζει την ποιότητα του δη μοσιογραφ ικού
περ ιεχομένου, ελάχιστες έρευνες έχουν ασχοληθεί με
την προaέγγιση της ασφάλειας σε ψυχολογικό επίπε
δο και τις επιδράσεις της στην απρόσκοπτη λειτουρ
γία της δη μοσιογραφ ίας. Η πολιτική των Μνη μον ίων
εγκαινίασε μια εποχή ευρύτερης ανασφάλειας; επιp
ροής και πίεσης στους δη μοσιογράφους, από τους
οπο ίους ζητήθηκε συχνά να ευθυγραμμιστοίJν με τιζ
πολιτικές επιταγές, με φό βητρο την αντικατάστασή
τους. Σε αυτό το περικείμενο, η συγκεκριμένη έρευνα
επικεντρώθηκε στο πώς οι δη μοσιογράφοι σε Ελλά
δα, Κύπρο και Ισπανία θεώρησαν ότι τα Μνη μόνια
επηρέασαν τη δη μοσιογραφ ική τους πρακτική. Μέσω
ημι-δομημένων συνεντέύξεων, αναζητήθηκαν τα κυ ρί
αρχα «κέντρα πίεση ς», όπως η Τρό ικα, οι τράπεζες, ο ι
πολιτικοί πρωταγωνιστές και οι ιδιοκτήτες των Μέσων
και η έκταση όπου άυτά τα κέντρα αναμείχθηκαν με
το δη μοσιογραφικό περ ιεχό μενο. Οι δ ιαφοροποιήσεις
στις τρεις αυτές χώ ρες υπογραμμίζουν όχι μόνο την
ένταση της πίεσης και των πρακτικών συνεπαγωγών
αυτής, · αλλά και τον τρόπο με τον οπο ίο οι ίδιοι οι
δη μοσιογράφοι αντιλαμβάνονται το δη μοσιογραφικό
επάγγελμα.

-------
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ΠΑΡΑΠΛΗΡ Ο Φ Ο ΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΊΑ-ΑΛΗΘJΕΙΑ
Counter-Forensics: Seelάng the Truth
in a Media-Saturated age
Fake Narratives vs Real Facts
Κατερ ίνα Διαμαντάκη, American College of Greece &
Διονύσης Πάνος, Cyprus University of Technology
Πώς μπορούν να . δ ιαφυλαχθούν η αλήθεια και η δικαι
οσύνη απέναντι στον χείμαρρο ψευδών ειδήσεων και
προπαγάvδας στον σύγχρονο κόσμο; Πώς ελέγχουμε
αυτούς που πρέπει να ελεγχθούν; Ποιος είναι ο ρόλος
και η ευθύνη 1- ης επιστή μης, της δη μοσιογραφίας, της
τεχνολογίας κάι της κοινωνίάς των πολιτών για· τη δια
φύλαξη της αλήθειας και τον έλεγχο · της κατάχρησης
εξουσίας; Η Forensic Architecture .είναι μια διεπιστη
μονική ομάδα που διερευνά εγκλή ματα κρατών, κυβερ
νήσεων, αστυνο μικής, στρατιωτικής, περιβαλλοντικής
και επιχειρη ματικής β ίας ανά τον κόσμο, συνδυάζοντας
ακαδη μαϊκή έρευνα, πολιτικό ακτιβ ισμό και διερευνη
τική δη μοσιογραφία. Η παρουσίαση επισκοπεί το έργο
της ομάδας Forensic Architecture και εξηγεί γιατί αυτό
απeτελεί μια «εντελώς νέα επιστήμη, μια επιστήμη
αφοσιωμένωy και ενεργών πολιτών», ένα παράδειγ
μα yια το πώς κοινωνικο-τεχνολογικές μεθοδολογίες
καινοτομίας μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά
μέσα για τη διερεύνηση και τη διάσωση της αλήθειας σε
καθεστώτα όπου κυριαρχεί η μυστικότητα, η παραπλη
ροφόρηση, η προπαγάνδα και η μετα-αλήθεια.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΡ ΓΗΣΗ ΙΤΗΝ Π ΡΑΙΗ
ΤΟΥ Μ ΕΙΩ Μ Ε Ν ΟΥ ΕΙΣΙΤΗ ΡΙ ΟΥ
ΣΤΑ CΜ ΕΣΑ Μ ΕΤΑΦ ΟΡΑΣ
Τα αuτό μ αφ μ nχ ανn μ αω n ώ A n ons ειοιτn pίων στο μ ετρό δ εν π αp έχοuν εκnτωτι κό ειοιτn p ι α
.'
για φ σ ιτnτέs και οuνωει ούχοs. .
.
'

, '

'

'

ΤΑΚΤΙΚΉ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ ΤΗΣ Δημοσιογραφίας έστει ασφάλειας των επιβατών, θtτοντάς tους ακόμη και σε κίν
λε την ακόλουθη επιστολή, σε συνέχεια του ρεπορτάζ μας δυνο. Ως προς τη συνέπεια, αν και πλέον υπάρχει αξιοση
με τίτλο «Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: απαξίωση - ιδιωτι μείωτη βελτίωση στα ωράρια των λεωφορείων και τρόλεϊ,
αυτά παραμένουν ανεπαρκή για τις ανάγκες των επιβατών.
κοποίηση, μια στάση δρόμος»:
Στο τοπίο τούτο έρχεται να επιβαρύνει τους κατα
Η κατάσταση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι
πολύ χειρότερη από αυτήν που περιγράφεται στο τεύχος ναλωτές Το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το πρόγραμμα του ·
του περιοδικού Δημοσιογραφία υπ. αρ. 16, ειδικά για τους ηλεκτρονικού εισιτηρίου είχε σημαντικά κενρ., τα οποία
νέους. Παρά τις προσπάθειες «εκσυγχρονισμού» που απο αγνόησαν όσοι το σχεδίασαν. Εισιτήριο μπορεί κανείς να
βαίνουν πολύ δαπανηρές για τους χρήστες, φαίνεται τελι- . προμηθευτεί είτε από τα αυτόματα μηχανή ματα στους
κά πως οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων δεν έΧοίJν σταθμούς του μετρό είτε από τα εκδοτήρ ια εισιτηρίων,
επιφέρει καμία βελτίωση, τουλάχιστον για όσους χρησι όπου υπάρχουν υπάλληλοι. Το πρώτο Πρόβλημα, που
αφορά τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, είναι ότι
μοποιούν τα μέσα.
Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές των εισιτη ρίων αυξά μειωμένο εισιτή ριο πλέον δεν μπορεί κάποιος να το προ
νονταν δυcrανάλογα με τις μειώσεις σε μισθούς και μηθευτεί από τα αυτόματα μηχανή ματα. Πρέπει, λοιπόν,
συντάξεις. Εδώ, αξίζει να αναλογιστούμε το προφίλ της να περιμέ\ιει στις μεγάλες ουρές των εκδοτηρίων. Τούτο
πλειονότητας όσων χρησιμοποιούν τακτικά τις συγκοι από μόνο του θα φάνταζε ασήμαντο, ωστόσο αυτό που το
νωνίες. Πρόκειται κατά βάση για φοιτητές, συνταξιούχους κάνει πολύ δυσλειτουργ ικό είναι ότι σε π9λλούς σταθμούς
και εργαζομένους που επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν μετρό τα εκδοτήρια εισιτηρίων δεν έχουν υπάλληλο και
ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, είτε επειδή δεν έχουν την οικο δεν λειτουρ)Ιούν. Επομένως, ο δικαιούχος που επιβιβάζε
νομική _δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στα έξοδα που ται σε έναν σταθμό μετρό, όπου δεν υπάρχει υπάλληλος
αυτό συνεπάγεται (π.χ. καύσιμα, κόστος στάθ μευσης απ' τον οποίο μπορεί να προ μηθευτεί το μειωμένο εισιτή
κ.λπ.) ή για πρακτικούς λόγους. Συνεπώς, δεν πρόκειται ριο, αναγκάζεται να αγοράσει το ολόκληρο (που κοστίζει
για καταναλωτές με μεγάλα περ ιθώρια για δαπάνες στον περισσότερο από τη διπλάσια τιμή του μειωμένου) . Ένα
τομέα των μεταφορών. Για ένα φοιτητή, για παράδειγμα, τρίτο πρόβλημα απασχολεί τους επιβάτες που χρησιμο
το μηνιαίο κόστος μεταφορών (με προσωποποιη μένη ποιούν κυρίως λεωφορεία και τρόλεϊ και μάλιστα μακριά
κάρτα) ανέρχεται στα 15 ευρώ, περ ίπου όσο του κοστίζει από σταθμούς μετρό. Πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί
το τηλέφωνο ή το νερό, αν ο φοιτητής ζει μόνος. Για έναv εισιτήριο, όταν δεν ξεκινάει ή δεν περνάει από σταθμό του
ενήλικα (που δεν δικαιούται έκπτωση) το μηνιαίο κόστος μετρό; Να προστεθεί επίσης ότι πολλά από τα μηχανή ματα επικύρωσης των εισιτηρ ίων (πύλες) δυσλειτουργοϊJν;·-.-- . είναι 30 ευρώ, διόλου αμελητέο ποσό.
Ανταποκρίνεται το κόστος στην ποιότητα των συγκοι δεν αναγνωρίζουy το έγκυρο κόμιστρο, · καθυστερούν ή
νωνιών; Ως επί το πλείστον, όχι. Με εξαίρεση το μετρό που συχνά δεν ανοίγουν καν, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζο
είναι το πιο συνεπές, σύγχρονο και αξιοπρεπές από άποψη νται επιβάτες και να δη μιουργείται συνωστισμός.
υποδομής μέσο, τα περισσότερα λεωφορεία δεν πληρούν
Με εκτίμηση, Ρόζα Μωρaίτη.
τις στοιχειώδεις προδιαγραφές άνεσης, αλλά ούτε και
·

·
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28n Δ Ι ΕΘ Ν ΗΣ . Ε ΚΘ Ε Σ Η ΤΡΟ <D Ι ΜΩ Ν , Π ΟΤΩΝ , Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩΝ,
ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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7n Δ Ι ΕΘ Ν Η Σ ΕΚθ ΕΣ Η Ο Ι Ν ΟΥ
Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙ ΕΘ Ν Η Σ Ε ΚΘ ΕΣ Η Ε Π Ι ΠΛΟΥ

4n Δ Ι ΕΘ Ν ΗΣ ΕΚΘ ΕΣ Η ΑθΛΗΤΙ Σ Μ ΟΥ
5ο Δ Ι Ε Θ Ν ΕΣ Ε Μ Π Ο Ρ Ι ΚΌ ΓΕΓΟ Ν Ο Σ <D ΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑ Ν Ι ΚΩΝ
3 n Ε ΚΘ ΕΣΗ ΤΑΞ ΙΔΙΩΝ & ΔΙΑΚΟ Π Ω Ν
26n ΠΑΝ ΕΜ Η Ν ΙΑ Ε Μ Π ΟΡ Ι ΚΗ. Ε ΚΘ ΕΣ Η
1 6n Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ θ ΕΣΣΑΛΟ Ν Ι ΚΗ Σ
84n Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Ε ΚΘ Ε Σ Η Θ ΕΣΣΑΛΟΝ Ι ΚΗ Σ
3 4 n ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜ Η ΜΑΤΟΣ, Ω ΡΟΛΟ ΓΙΩΝ , Π ΟΛΥΤΙ ΜΩΝ
·

Λ l θΩ Ν , Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩΝ , ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ

35n ΔΙ ΕΘ Ν Η Σ ΕΚθΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙ ΕΘ Ν ΗΣ Ε ΚΘ ΕΣ Η Ξ Ε Ν ΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ

4n ΔΙ Ε θ Ν Η Σ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟ Ν ΗΣ Τ ΕΧ Ν Η Σ
ΑΣΤΕ ΡΟ ΚΟ Σ Μ Ο Σ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕ Ν Ν ΙΑΤ Ι ΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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. . Συνεδρίων. Πολιτιστικών Εκδηλώσεων · ·
Εθνικός Φορέας Οργάνωσης Εκθέσεων
546 36
Κεντρικό Γραφεία: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εγνατίο ς 1 54

Τ. 231 0 291 1 1 1

1 F. 231 0 284732 ι. www. heιexpo.gr
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Τ: + 3 5 7 22 4 1 1 6 00
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