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Ευχαριστήριο Σηµείωµα 

Το σύντοµο αυτό ευχαριστήριο σηµείωµα είναι ικανό να αποδώσει ένα ελάχιστο µόνο 

µέρος της ευγνωµοσύνης που νιώθω για όλους τους ανθρώπους τόσο του 

ακαδηµαϊκού µου περιβάλλοντος όσο και της οικογένειάς µου. Το τελικό αποτέλεσµα 

του παρόντος πονήµατος, αλλά και η προσωπική και ακαδηµαϊκή µου ανάπτυξη δεν 

θα ήταν εφικτά χωρίς τη συνδροµή τους.  

Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά µου ευγνωµοσύνη, καθώς και ένα µεγάλο 

«ευχαριστώ» στην επιβλέπουσα καθηγήτριά µου, Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, για τη 

διαρκή και ένθερµη υποστήριξή της, καθώς και την προσεκτική καθοδήγηση που µου 

προσέφερε σε όλη την πορεία της διατριβής µου. Η συµβολή της υπήρξε καθοριστική 

σε κάθε καίριο στάδιο της εξέλιξής µου, δίνοντάς µου την απαραίτητη ώθηση και τα 

κίνητρα για προβληµατισµό σε κάθε ευκαιρία. Της οφείλω πραγµατικά την 

επιστηµονική µου θωράκιση, καθώς και τα στέρεα θεµέλια που έβαλε για την 

ακαδηµαϊκή µου εξέλιξη από εδώ και πέρα.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεπιβλέποντες καθηγητές µου, Γιώργο 

Καλλίρη και Βασίλη Νόττα, για την κατανόησή τους, καθώς και την πολύτιµη και 

απαραίτητη συνδροµή τους στην ολοκλήρωση της διατριβής µου.  

Για την αµέριστη υποστήριξή της, τις πολύτιµες συζητήσεις και τη διαρκή 

ενθάρρυνση, οφείλω να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστήριες στην καθηγήτρια 

Άννα Παναγιωταρέα. Στα φοιτητικά µου χρόνια µου πρόσφερε έδαφος για γόνιµο 

προβληµατισµό και αναζήτηση και σήµερα, ως νέα επιστήµονα µου προσέφερε την 

πολύτιµη συνεργασία της και τη συνεχή της συµπαράσταση.  

Για την προσεκτική και υποµονετική ανάγνωση των κειµένων µου, καθώς και για τη 

συµπαράστασή τους και το διαρκές κουράγιο που µου προσέφεραν, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους καθηγητές του Τµήµατος Γρηγόρη Πασχαλίδη, Αλέξη Μπαλτζή 

και Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. 

∆εν θα µπορούσα βέβαια να παραλείψω να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωµοσύνη µου 

στον καθηγητή Βασίλειο Γιούλτση, ο οποίος αποτέλεσε για µένα έναν πολύτιµο 

σύµβουλο και πνευµατικό δάσκαλο. Άλλωστε, σε αυτόν οφείλω την ευκαιρία που 

µου δόθηκε να ξεκινήσω αυτή τη διατριβή. Τον ευχαριστώ επιπλέον για την 
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προσεκτική επιµέλεια του κειµένου µου – όσα λάθη έχουν διαφύγει είναι 

αποκλειστικά δική µου ευθύνη. 

Φυσικά η διατριβή αυτή δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την προθυµία και την 

πολύτιµη συνεισφορά όλων των δηµοσιογράφων που είχαν την υποµονή και τη 

διάθεση να µου αφιερώσουν ένα µέρος του πολύτιµου χρόνου τους για να µου 

παραχωρήσουν συνέντευξη και να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγιά µου. Τους 

ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα. 

Στην πορεία όµως αυτή συνέβαλε ουσιαστικά και καθοριστικά η οικογένειά µου, η 

οποία µε τη βαθιά αγάπη της και την ακλόνητη πίστη της σε εµένα µε ενίσχυε 

διαρκώς µε το απαραίτητο κουράγιο και πείσµα να συνεχίσω την προσπάθειά µου, 

ακόµη κι όταν εγώ δεν πίστευα ότι η ολοκλήρωσή της ήταν εφικτή. Οφείλω ένα 

µεγάλο «ευχαριστώ» στους γονείς µου Γιώργο και Κατερίνα, οι οποίοι ήταν δίπλα 

µου σε κάθε απόφαση, αλλά και σε κάθε σηµαντική στιγµή, προσφέροντάς µου ένα 

απαραίτητο ασφαλές περιβάλλον µε αγάπη, κατανόηση και στήριξη. Τους ευχαριστώ 

που στήριξαν και στηρίζουν µε την ίδια επιµονή τα όνειρά µου. Για την ενθάρρυνση 

και τα πολύτιµα λόγια υποστήριξης και εµψύχωσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

αδελφό µου Ευριπίδη, τον οποίο ένιωθα πάντα κοντά µου, ακόµα κι όταν η 

χιλιοµετρική απόσταση που µας χώριζε ήταν µεγάλη. Τέλος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω µία ξεχωριστή φίλη, την Πηνελόπη, η οποία βοήθησε καθοριστικά στην 

ολοκλήρωση του όλου εγχειρήµατος, µε διαρκή φιλική και συναισθηµατική 

υποστήριξη, φροντίζοντας για τη διατήρηση του βλέµµατος και της προσπάθειάς µου 

στον τελικό στόχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δικούς µου ανθρώπους που 

ανέχτηκαν αυτή την τετράχρονη πορεία, η οποία µου απορρόφησε πολύ από το χρόνο 

µου που ανήκε δικαιωµατικά σε αυτούς.  

Στο τέλος αυτής της πορείας που ήταν άλλοτε δύσβατη, άλλοτε ευχάριστη, όλα τα 

προβλήµατα και οι δυσκολίες µοιάζουν εξαιρετικά µακρινά. ∆εν παύουν όµως να 

αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της ζωής µου, ανοίγοντάς µου νέους ορίζοντες και 

δηµιουργικές προοπτικές. Ελπίζω ότι και η µελλοντική πορεία µου θα δικαιώσει όχι 

µόνο τις δικές µου προσπάθειες, αλλά και όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν και 

επένδυσαν σε εµένα. 
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Περίληψη 

Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η σκιαγράφηση του ρόλου 

και ο προσδιορισµός του επαγγέλµατος του δηµοσιογράφου στην ψηφιακή εποχή, 

όπου σηµαντικός παράγοντας των εξελίξεων είναι η ανάδυση και η ταχύτατη 

ανάπτυξη των νέων µέσων, και ειδικότερα του διαδικτύου. Η έρευνά µας εξετάζει το 

θέµα υπό το πρίσµα των ευρύτερων εξελίξεων στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό 

και τεχνολογικό πεδίο. Η προβληµατική της διατριβής µας εντάσσεται στην ευρύτερη 

επιστηµονική συζήτηση γύρω από το µέλλον της δηµοσιογραφίας: από τη µία, 

διατυπώνονται απόψεις που διαβλέπουν στο διαδίκτυο την προοπτική 

αναζωογόνησης της δηµοσιογραφίας, ενώ, από την άλλη, οι πιο απαισιόδοξοι 

κριτικοί προοιωνίζονται το τέλος της δηµοσιογραφίας ιδίως εξαιτίας των 

διαδραστικών δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο σε φορείς και πολίτες. 

Η παρούσα διατριβή διερευνά το ζήτηµα της µετεξέλιξης του δηµοσιογραφικού ρόλου 

και επαγγέλµατος στην ύστερη νεωτερικότητα: πρώτον, µέσα από βιβλιογραφική 

επισκόπηση και κριτική των κεντρικών θεωριών και θεωρήσεων που έχουν 

αναπτυχθεί και διατυπωθεί γύρω από το θέµα και, δεύτερον, µέσα από εµπειρική 

πρωτογενή έρευνα σε δηµοσιογράφους που εργάζονται σε παραδοσιακά και αµιγώς 

διαδικτυακά Μέσα στην Ελλάδα. Η κεντρική υπόθεση που αναπτύσσουµε είναι ότι το 

διαδίκτυο δεν διαφαίνεται να συγκροτεί µέχρι στιγµής έναν σηµαντικό παράγοντα 

αναζωογόνησης της δηµοσιογραφίας ή ένα πεδίο συστηµατικής ανάπτυξης της 

συµµετοχικής δηµοσιογραφίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείµενο της µελέτης και η συνεισφορά της στην έρευνα 

Τον Αύγουστο του 2006 το περιοδικό “The Economist” δηµοσίευσε στις σελίδες του 

ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Ποιος σκότωσε την εφηµερίδα;»1 προοιωνίζοντας έτσι την 

πιθανή εξαφάνιση των εφηµερίδων από το µεντιακό τοπίο
2 εξαιτίας της κυριαρχίας 

του διαδικτύου και των πιέσεων τις οποίες ασκεί στα άλλα ΜΜΕ.  

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of 

Technology – MIT) στις ΗΠΑ ανακοίνωσε για το φθινόπωρο του 2006 µια σειρά 

διαλέξεων γύρω από το ερώτηµα «Θα επιβιώσουν οι εφηµερίδες;»3 διερευνώντας 

ζητήµατα, όπως η γήρανση του αναγνωστικού κοινού της εφηµερίδας, η ανάδυση της 

«δηµοσιογραφίας των πολιτών» και των weblogs, το µέλλον των ειδήσεων και της 

πληροφορίας στο διαδικτυακό µέλλον.    

Οι ενέργειες αυτές συνιστούν ένδειξη για την έντονη συζήτηση που έχει αναδυθεί και 

που εξελίσσεται σχετικά µε το µέλλον της δηµοσιογραφίας, αλλά και των ίδιων των 

ΜΜΕ στο σύγχρονο ψηφιακό κόσµο. Ο «θαυµαστός νέος κόσµος» του διαδικτύου 

προκαλεί πρωτοφανείς αλλαγές στο επικοινωνιακό πεδίο, θέτοντας νέες προκλήσεις 

για το µέλλον της δηµοσιογραφίας. Την τελευταία δεκαετία ειδικότερα έχει ξεκινήσει 

µια ευρύτερη επιστηµονική συζήτηση γύρω από το προοιωνιζόµενο µέλλον της 

δηµοσιογραφίας: από τη µία, διατυπώνονται απόψεις που ‘επιφορτίζουν’ το διαδίκτυο 

µε την ευθύνη αναζωογόνησης και αναγέννησης της δηµοσιογραφίας. Από την άλλη, 

οι πιο απαισιόδοξοι κριτικοί κάνουν λόγο για το τέλος της δηµοσιογραφίας ιδίως 

εξαιτίας των διαδραστικών δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο σε φορείς και 

πολίτες. Μέσα σε αυτό το επιστηµονικό πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα 

διδακτορική διατριβή, µε την οποία διερευνούµε και καταγράφουµε τη µετεξέλιξη του 

δηµοσιογραφικού ρόλου και επαγγέλµατος στην ψηφιακή εποχή.  

Η σπουδαιότητα και η πρωτοτυπία της διατριβής εδράζεται σε τρία κυρίως σηµεία. 

Πρώτον, συγκροτεί µια ενδελεχή ανάλυση της εξελικτικής πορείας της 

                                                 
1 Who killed the newspaper”, The Economist, 24 Αυγούστου 2006, διαθέσιµο στο  
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=7830218 [τελευταία πρόσβαση, 
2/9/2006]. 
2 Χώρος των media 
3 Will Newspapers Survive?, MIT Communications Forum, διαθέσιµο στο http://web.mit.edu/comm-
forum [τελευταία πρόσβαση, 14/9/2006]. 
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δηµοσιογραφίας στην Ελλάδα η οποία θεµελιώνεται αφενός σε βιβλιογραφική και 

αφετέρου σε πρωτογενή εµπειρική έρευνα. Προσεγγίσαµε το πεδίο της 

δηµοσιογραφίας µε συστηµατική εµπειρική έρευνα σε ένα µεγάλο δείγµα (445 

άτοµα) και µε συνδυασµό ποσοτικών (ερωτηµατολόγιο) και ποιοτικών µεθόδων 

(ερωτηµατολόγιο και προσωπικές συνεντεύξεις). 

∆εύτερον, η παρούσα µελέτη συνδυάζει έρευνα τόσο στο χώρο των παραδοσιακών 

ΜΜΕ (έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά Μέσα) όσο και στο νεοφανή χώρο των αµιγώς 

διαδικτυακών Μέσων. Εστιάσαµε επιπλέον και σε µια σηµαντική ποικιλία 

εφηµερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και σε νέα Μέσα που 

ξεκίνησαν πρόσφατα τη δραστηριότητά τους διαδικτυακά. Η έρευνά µας 

‘χαρτογραφεί’ την παραδοσιακή και τη διαδικτυακή δηµοσιογραφία ξεχωριστά, αλλά 

και επίσης εστιάζει στις οµοιότητες ή στις διαφορές, στις συγκλίσεις ή στις 

αποκλίσεις ανάµεσα στους δύο τοµείς της δηµοσιογραφίας.  

Τέλος, η παρούσα µελέτη στοχεύει στη διεπιστηµονική προσέγγιση του 

διερευνώµενου θέµατος, στηρίζοντας τα θεµέλιά της κυρίως στη θεωρία της 

δηµοσιογραφίας, στην κοινωνιολογία, στην πολιτική επικοινωνία και στην πολιτική 

οικονοµία. Παρόλο που µια εξειδικευµένη τεχνολογική προσέγγιση δεν αποτελεί 

στόχο της παρούσας διατριβής, προσπαθήσαµε να µην αγνοήσουµε τον παράγοντα 

της τεχνολογίας όπου κρίθηκε απαραίτητο.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα και η κεντρική υπόθεση της µελέτης 

Με βάση το ερευνητικό µας ενδιαφέρον, προχωρήσαµε στην καταγραφή των 

βασικών ερευνητικών ερωτηµάτων που απασχολούν την έρευνά µας, καθώς και της 

κεντρικής υπόθεσής µας (και των αντίστοιχων επιµέρους συνακόλουθων υποθέσεων). 

Οι κύριες οµάδες ερευνητικών ερωτηµάτων στις οποίες καταλήξαµε, είναι οι 

ακόλουθες: 

1α. Σε ποιο βαθµό αξιοποιούν οι δηµοσιογράφοι τις δυνατότητες του διαδικτύου για 

διαδραστικότητα και ενεργητική πληροφόρηση; 

1β. Με ποιον τρόπο χρησιµοποιούν οι δηµοσιογράφοι το διαδίκτυο;  
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2. Ποιες προκλήσεις αντιµετωπίζουν οι δηµοσιογράφοι στο νέο επικοινωνιακό και 

πληροφοριακό περιβάλλον, όσον αφορά  

α. στη δηµοσιογραφική δεοντολογία 

β. στις εργασιακές συνθήκες και πρακτικές 

γ. στον ανταγωνισµό από συναφή επαγγέλµατα και στην πρόσφατη δηµοσιογραφική 

δραστηριότητα του κοινού 

δ. στους χρονικούς καθορισµούς – περιορισµούς. 

3α. Πώς διαµορφώνονται ο ρόλος και το επάγγελµα του δηµοσιογράφου στο µέλλον;   

3β. Ποιο ρόλο δύναται να αναλάβει η διαδικτυακή δηµοσιογραφία; 

4. Ποια σχέση διαµορφώνεται ανάµεσα στα παραδοσιακά ΜΜΕ και στο νέο Μέσο 

του διαδικτύου; 

Έχοντας ως εφαλτήριο τα προαναφερθέντα ερωτήµατα, µπορούµε να προχωρήσουµε 

στη διατύπωση της κεντρικής ερευνητικής µας υπόθεσης και των επιµέρους 

υποθέσεων που τη συνοδεύουν, οι οποίες αποτελούν την πυξίδα για το θεωρητικό και 

εµπειρικό προσανατολισµό της µελέτης µας. Η κύρια υπόθεση που εξετάζουµε είναι 

ότι το διαδίκτυο δεν διαφαίνεται να συγκροτεί µέχρι στιγµής έναν σηµαντικό 

παράγοντα αναζωογόνησης της δηµοσιογραφίας ή ένα πεδίο συστηµατικής 

ανάπτυξης της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας. 

 Με κύριο άξονα την παραπάνω κεντρική υπόθεση προχωράµε και στη διατύπωση 

επιµέρους υποθέσεων τις οποίες θεωρούµε απαραίτητο συµπλήρωµα για την 

ολοκληρωµένη µελέτη του θέµατός µας. Συγκεκριµένα, οι επιµέρους υποθέσεις 

διαµορφώνονται ως εξής: 

Α. Το διαδίκτυο οξύνει τα προβλήµατα στο ήδη επιβαρυµένο πεδίο της 

δηµοσιογραφίας, η οποία µαστίζεται από προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

οικονοµική της βιωσιµότητα, την ακύρωση του πολιτικού και κοινωνικού ρόλου 

της και την εξάρτησή της από οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα.  

Β1. Το διαδίκτυο δεν συγκροτεί παράγοντα αναζωογόνησης της δηµοσιογραφίας 
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Η υπόθεσή µας απορρίπτει τις αισιόδοξες προβλέψεις που υποστηρίζουν ότι µέσω 

του διαδικτύου µπορούν να συντελεστούν θεµελιακές αλλαγές στη δηµοσιογραφία 

που θα αναβίωναν το πεδίο.  

Β2. Η αναζωογόνηση της δηµοσιογραφίας µπορεί να προκύψει µόνο µέσα από 

την ενδυνάµωση των ίδιων των δηµοσιογράφων και του αναπροσδιορισµού του 

ρόλου τους σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή των πολιτών. 

Η παρούσα υπόθεση στηρίζεται στη σχέση συνεργασίας που µπορεί να αναπτυχθεί 

ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και στους πολίτες, µε σκοπό την πληρέστερη και πιο 

κριτική ενηµέρωση. 

Γ. Στο διαδίκτυο εξακολουθούν να κυριαρχούν οι ισχυροί παραδοσιακοί 

οργανισµοί, οι οποίοι λόγω των υποδοµών που διαθέτουν, επικυριαρχούν τελικά 

και στο νέο αυτό Μέσο. 

Η συγκεκριµένη υπόθεση λαµβάνει υπόψη της τη διαδικτυακή δραστηριότητα των 

παραδοσιακών και των νέων Μέσων Ενηµέρωσης, ώστε να εξετάσει τα περιθώρια 

εξέλιξης και των δύο στο ψηφιακό περιβάλλον. 

∆. Η µελλοντική εξέλιξη των παραδοσιακών ΜΜΕ επιβάλλει την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών προτάσσοντας τις καινοτόµες διαδραστικές δυνατότητες 

του διαδικτύου ως εκείνες που δύνανται να προσθέσουν το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στη λειτουργία τους.  

Η τελευταία υπόθεση απορρίπτει την άποψη ότι το διαδίκτυο θα ‘εξαφανίσει’ τα 

παραδοσιακά Μέσα, διατηρώντας το αξίωµα της συνέχειας των Μέσων και 

υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου µπορεί να προσδώσει καινοτόµα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε κάθε Μέσο.  

 

Η δοµή της διατριβής 

Η διατριβή χωρίζεται σε δύο βασικά µέρη, το θεωρητικό και το εµπειρικό. Στο 

θεωρητικό τµήµα εντάσσεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία 

παρουσιάζεται µε συνθετικό τρόπο και αναλύεται διεξοδικά υπό το πρίσµα των 
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κεντρικών ερευνητικών ερωτηµάτων-υποθέσεων που έχουµε διατυπώσει. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζουµε το προβληµατικό περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργεί η σύγχρονη δηµοσιογραφία, καθώς και τους παράγοντες που 

την απειλούν και τη διαβρώνουν, συντελώντας στη σηµερινή κρίση της. Με µια 

ιστορική και θεωρητική επισκόπηση της δηµοσιογραφίας, εξετάζουµε εκείνες τις 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και συγκυρίες που συγκρότησαν το 

πλαίσιο ανάδυσης και εξέλιξης της δηµοσιογραφίας και οδήγησαν στη νοµιµοποίησή 

της ως θεσµού. Η ανάλυσή µας εκτείνεται µέχρι την εµπορευµατοποίησή της και τη 

σηµερινή της κρίση ως προς την εκπλήρωση της δηµοκρατικής αποστολής της. Ο 

στόχος µας στο πρώτο αυτό κεφάλαιο είναι να παρακολουθήσουµε την πορεία της 

δηµοσιογραφίας από την εµφάνισή της µέχρι σήµερα, ώστε να οδηγηθούµε στο 

κεντρικό ζήτηµα που εξετάζουµε: τη µετεξέλιξη της δηµοσιογραφίας στην ύστερη 

νεωτερικότητα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνούµε τις προοπτικές, τις δυνατότητες αλλά και τις 

αδυναµίες και τους περιορισµούς που παρουσιάζει το νέο Μέσο του διαδικτύου και η 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Κυρίως µας ενδιαφέρει να σκιαγραφήσουµε το 

σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µε κύριο παράγοντα της 

αλλαγής, το διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, αναδεικνύουµε τους κύριους άξονες της 

επιστηµονικής συζήτησης γύρω από τη θεώρηση του διαδικτύου και 

επικεντρωνόµαστε στην κριτική επισκόπηση των κύριων θεωριών που έχουν 

αναπτυχθεί γύρω από τα νέα Μέσα, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές και πολιτικο-

οικονοµικές προεκτάσεις τους.  

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους προσεγγίζουµε και 

εξετάζουµε τη δηµοσιογραφία υπό το πρίσµα των αλλαγών και των µεταλλάξεων που 

υφίσταται µέσα από το διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, διερευνούµε το νέο ρόλο που δύναται 

να διαδραµατίσει η δηµοσιογραφία στο σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον σε µια 

προσπάθεια εκτίµησης της θέσης της δηµοσιογραφίας στο ψηφιακό µέλλον. Στην 

πρώτη ενότητα του κεφαλαίου εξετάζουµε το ρόλο του δηµοσιογράφου στην 

ψηφιακή εποχή, τις προκλήσεις και τις αναδιαρθρώσεις που καλείται να 

αντιµετωπίσει στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, καθώς και το µελλοντικό του ρόλο 

όσον αφορά στις λειτουργίες και τη θέση του στη σύγχρονη κοινωνία. Η δεύτερη 

ενότητα αφορά στην προσαρµογή των παραδοσιακών Μέσων ενηµέρωσης στην 



 

 25 

ψηφιακή εποχή, την επισφαλή θέση τους εν όψει των προκλήσεων που θέτει το νέο 

ψηφιακό και διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον και τη δυνατότητα µετεξέλιξης και 

‘συµβίωσής’ τους µε τα νέα Μέσα ενηµέρωσης.  

Το επόµενο µέρος της διατριβής περιλαµβάνει την εµπειρική έρευνα που 

πραγµατοποιήσαµε. Στο τέταρτο κεφάλαιο της µελέτης µας περιγράφουµε και 

αιτιολογούµε τη µεθοδολογία που ακολουθήσαµε ως προς τη συλλογιστική και την 

υλοποίηση της εµπειρικής µας έρευνας. Συγκεκριµένα, αναλύουµε την επιλογή του 

δείγµατος και των µεθοδολογικών εργαλείων, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας και 

ανάλυσης των αποτελεσµάτων.    

Στο πέµπτο και στο έκτο κεφάλαιο επεξεργαζόµαστε και αναλύουµε τα 

αποτελέσµατα της εµπειρικής µας έρευνας. Συγκεκριµένα, στο πέµπτο κεφάλαιο 

παρουσιάζουµε τα δεδοµένα που συγκεντρώσαµε από τα ερωτηµατολόγια και τις 

συνεντεύξεις µε τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους. Κεντρικός στόχος µας είναι ο 

έλεγχος και η συνεπαγόµενη επικύρωση ή ακύρωση των θεωρητικών προσεγγίσεων 

που παρουσιάσαµε στα πρώτα τρία κεφάλαια της διατριβής. Επιδιώκουµε έτσι να τα 

κατανοήσουµε και να τα ερµηνεύσουµε υπό το φως της θεωρητικής συζήτησης που 

αναπτύχθηκε στα τρία πρώτα κεφάλαια. Το κεφάλαιο αυτό υπηρετεί ένα διττό σκοπό: 

αφενός, ερµηνεύει κριτικά τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί γύρω από το 

διερευνώµενο θέµα και αφετέρου, καταγράφει λεπτοµερώς το σύγχρονο ελληνικό 

δηµοσιογραφικό πεδίο.    

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουµε, ως συνέχεια του προηγούµενου κεφαλαίου, τα 

αντίστοιχα δεδοµένα που συγκεντρώσαµε από την έρευνα της κατηγορία των 

διαδικτυακών συντακτών. Παράλληλα µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

αυτών, αναλύουµε συγκριτικά τα δεδοµένα που έχουµε συγκεντρώσει και από τις δύο 

οµάδες δηµοσιογράφων (παραδοσιακών και διαδικτυακών). Οι συγκρίσεις γίνονται 

ανάµεσα σε εκείνες τις ερωτήσεις που ήταν κοινές και στα δύο ερωτηµατολόγια 

χρησιµοποιώντας το µη παραµετρικό τεστ συσχέτισης χ2.4  

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής συγκεντρώνουµε τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε µέσα από τη θεωρητική µας εντρύφηση στο 

διερευνώµενο θέµα και την πρωτογενή εµπειρική έρευνα που διεξήγαµε. Η διατριβή 

                                                 
4 Βλ. σχετικά σελ. 143 στο παρόν κείµενο.  
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ολοκληρώνεται µε την παράθεση των σχετικών παραρτηµάτων τα οποία 

περιλαµβάνουν τα ερωτηµατολόγια και τους οδηγούς συνέντευξης που σχεδιάσαµε 

και χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα εµπειρική έρευνα. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1.1. Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρούµε µια ιστορική και θεωρητική επισκόπηση της 

δηµοσιογραφίας, όπως αυτή αναδύθηκε και αναπτύχθηκε από την πρώιµη µέχρι την 

ύστερη νεωτερικότητα. Ακολουθούµε τη διαδροµή της δηµοσιογραφίας στο χρόνο, 

χωρίς όµως να περιοριζόµαστε στην απλή καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης των 

ΜΜΕ. Περισσότερο µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε τις πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονοµικές εκείνες συγκυρίες που συγκρότησαν το πλαίσιο ανάδυσης και εξέλιξης 

της δηµοσιογραφίας και οδήγησαν στη νοµιµοποίησή της ως θεσµού, εκτείνοντας την 

ανάλυσή µας µέχρι την εµπορευµατοποίησή της και τη σηµερινή της κρίση.  

Παράλληλα µε την παραπάνω ανασκόπηση, προβαίνουµε σε ανάλυση και εκτίµηση 

των σηµαντικότερων θεωριών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη δηµοσιογραφία και 

τα ΜΜΕ. Μέσα από την επισκόπηση αυτή, θέτουµε το θεωρητικό πλαίσιο που 

αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση και την ερµηνεία του πολιτικού 

και κοινωνικού ρόλου της δηµοσιογραφίας στο πλαίσιο των δηµοκρατικών 

κοινωνιών. Σηµαντικό κοµµάτι της µελέτης µας αφιερώνουµε και στις 

σηµαντικότερες κριτικές που έχουν διατυπωθεί για την αδυναµία της δηµοσιογραφίας 

να εκπληρώσει τη δηµοκρατική αποστολή της. Στη συνέχεια, εντοπίζουµε τους 

κύριους προβληµατισµούς που εγείρει η σηµερινή κρίση του θεσµού της 

δηµοσιογραφίας, καθώς και τις σπουδαιότερες προκλήσεις που καλείται να 

αντιµετωπίσει σήµερα ο σύγχρονος επαγγελµατίας δηµοσιογράφος.  

Για να παρακολουθήσουµε επισταµένα και αναλυτικά την εξέλιξη της 

δηµοσιογραφίας, τη χωρίζουµε σε τρεις διακριτές φάσεις – εποχές, εξετάζοντας 

παράλληλα τα κεντρικά χαρακτηριστικά της καθεµίας: την πρώιµη νεωτερικότητα, τη 

νεωτερικότητα και την ύστερη νεωτερικότητα. Η πορεία που ακολουθούµε στην 

καταγραφή της εξέλιξης της δηµοσιογραφίας, συνεπάγεται τη µελέτη και την 

παρακολούθηση των αλλαγών που βιώνει η κοινωνία και η πολιτεία, καθώς 

βρίσκονται σε άµεση αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Ο στόχος µας στο πρώτο αυτό 
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κεφάλαιο είναι να παρακολουθήσουµε την πορεία της δηµοσιογραφίας από την 

εµφάνισή της µέχρι σήµερα, ώστε να οδηγηθούµε στο κεντρικό ζήτηµα που 

διερευνούµε: τη µετεξέλιξη της δηµοσιογραφίας στην ύστερη νεωτερικότητα.  

 

1.2. Η απαρχή της δηµοσιογραφίας: ξετυλίγοντας το µίτο  

Η γέννηση του τύπου στην πρωτόλεια µορφή του συµπίπτει µε την εµφάνιση µιας 

σειράς θεσµικών εξελίξεων που είναι συνυφασµένες µε την απαρχή της φιλελεύθερης 

δηµοκρατίας και της νεωτερικότητας. Η σύµπτωση αυτή δεν είναι διόλου τυχαία. 

Προέκυψε ως αποτέλεσµα ενός συνόλου θεσµικών µετασχηµατισµών που 

επικράτησαν στην Ευρώπη εκείνης της περιόδου. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί 

εµπεριείχαν τη δική τους δυναµική και έγιναν εµφανείς στους τοµείς της οικονοµικής, 

της πολιτικής, της καταναγκαστικής και της συµβολικής εξουσίας.  

Στην προκαπιταλιστική κοινωνία, η δηµόσια επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την 

κυριαρχία του προφορικού λόγου και την απουσία των εκλαϊκευµένων έντυπων 

ΜΜΕ. Η χρήση του γραπτού λόγου περιορίζεται στις προνοµιούχες και ταξικά 

κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις: «Στη φεουδαρχική Ευρώπη ο χώρος της επικοινωνίας 

ήταν η αγορά και οι περιοδικές εµποροπανηγύρεις, τα πανδοχεία, οι δρόµοι και οι 

πλατείες, αλλά κι ο χώρος γύρω από το τζάκι του σπιτιού» (Σεραφετεινίδου, 1999: 

125). Σε εκείνο το χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο, λοιπόν, φορείς των ειδήσεων από 

τον ‘έξω κόσµο’ είναι το τµήµα του πληθυσµού που µετακινείται: έµποροι, µοναχοί, 

προσκυνητές και στρατιώτες.  

Η ανάπτυξη των καπιταλιστικών κοινωνικο-οικονοµικών σχέσεων από το 16ο αιώνα 

και µετά θα φέρει µια πραγµατική επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, µε την αποµάκρυνση από τον παλαιό τρόπο παραγωγής και την 

παράλληλη άνθιση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο οποίος ευνοεί τις 

εµπορικές συναλλαγές, συντελείται και µια εξίσου σηµαντική αλλαγή: η ανάπτυξη 

του τύπου. 
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1.3. Τύπος: το κριτικό όργανο ενός πολιτικά διαλογιζόµενου κοινού 

Στη φάση του µερκαντιλισµού οι εθνικές και ανά επικράτεια οικονοµίες 

αναπτύσσονται µαζί µε το σύγχρονο κράτος. Συγκροτείται πλέον το «έθνος» ως 

κράτος µε γραφειοκρατική οργάνωση και αυξανόµενες οικονοµικές ανάγκες 

(Habermas, 1997: 69-70). Οι νέες καπιταλιστικές σχέσεις που κυριαρχούν στο 

οικονοµικό πεδίο επιβάλλουν την εµφάνιση νέων Μέσων επικοινωνίας και, 

παράλληλα, διευρύνουν την κοινωνική βάση της πολιτικής συµµετοχής και 

συζήτησης. Μέσα στο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε στη 

µερκαντιλιστική φάση του καπιταλισµού, ο τύπος αναπτύσσει µια πραγµατικά 

επαναστατική δύναµη. Οι φορείς αυτού του νέου τρόπου παραγωγής είναι η 

ανερχόµενη αστική τάξη. Το αίτηµά τους για συµµετοχή στη ρύθµιση των δηµόσιων 

υποθέσεων (res publica) αξιώνει την πλήρη ενηµέρωσή τους για όλα τα τρέχοντα 

θέµατα.  Ο τύπος της εποχής καλείται συνεπώς να εκπληρώσει αυτές ακριβώς τις 

ανάγκες των νέων κοινωνικών στρωµάτων: δηµόσια πολιτική συζήτηση και κριτική, 

οικονοµική πληροφόρηση και διάδοση ιδεών και αντιλήψεων που εδραιώνουν έναν 

νέο αστικό τρόπο ζωής, σκέψης και συµπεριφοράς.5  

Αποτέλεσµα των µεταβολών αυτών υπήρξε η δηµιουργία, από τη µια πλευρά, της 

σφαίρας της δηµόσιας εξουσίας µε τη µορφή της µόνιµης δηµόσιας διοίκησης και του 

µόνιµου στρατού και, από την άλλη πλευρά, της ιδιωτικής σφαίρας (οικογένεια και 

οικονοµική δραστηριότητα)6. Η διάκριση µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού αποτελεί 

την απαραίτητη διαχωριστική γραµµή για την κατανόηση της αναγκαιότητας του 

σχηµατισµού της νέας αστικής δηµόσιας σφαίρας.   

Τα αντικρουόµενα συµφέροντα ανάµεσα στη σφαίρα της δηµόσιας εξουσίας και της 

ιδιωτικής σφαίρας, καθώς και οι αυξανόµενες διεκδικήσεις που οι πολίτες ήθελαν να 

προβάλλουν στο κράτος, οδηγούν στην ανάδυση της αστικής δηµόσιας σφαίρας. Τη 

σφαίρα αυτή συγκροτούν ιδιώτες που συνέρχονται ως συλλογικό σώµα, για να 

συζητήσουν µεταξύ τους τη ρύθµιση της κοινωνίας και τη διαχείριση των κρατικών 

υποθέσεων. Η νέα αυτή δηµόσια σφαίρα συγκροτεί µια τρίτη, αυτόνοµη σφαίρα στα 

πλαίσια της οποίας το κράτος και οι δραστηριότητές του ελέγχονται και υπόκεινται 

                                                 
5 βλ. σχετικά Σεραφετεινίδου, 1987: 125 κ.ε. 
6 Για µια περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση της διάκρισης µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού, βλ. 
Thompson, 1998: 203-210, Habermas, 1997, κεφ. 1, Bobbio, 1993, κεφ. 1. 
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σε κριτική. Μέσο έκφρασης της κριτικής και των επιχειρηµάτων είναι ο διάλογος και 

η δηµόσια χρήση της λογικής ανάλυσης, την οποία εκθέτουν τα άτοµα σε µία σφαίρα 

που είναι εξ ορισµού ανοικτή σε όλους και χωρίς περιορισµούς. Στο πλαίσιό της 

σχηµατίζεται η κοινή γνώµη, η οποία αποτελεί το σύνδεσµο ανάµεσα στο κράτος και 

τις ανάγκες της κοινωνίας (Habermas, 1997: 87). Η εµφάνιση και κυκλοφορία των 

πρώτων εφηµερίδων της εποχής είναι όχι µόνο αίτηµα, αλλά ουσιαστική και 

αναπόσπαστη ανάγκη της αστικής τάξης που ήθελε, αφενός, να αντιπαραταχθεί και 

να ορθώσει το ανάστηµά της στην κεντρική κρατική εξουσία και, αφετέρου, να 

διακινήσει ελεύθερα τις ιδέες, τις πληροφορίες και τις απόψεις της. 

Η αστική δηµόσια σφαίρα ξεκίνησε από τα καφενεία, τα σαλόνια και τις συντροφιές 

των συνδαιτυµόνων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στη Γερµανία στα τέλη του 17ου 

αιώνα και στις αρχές του 18ου αιώνα ως λογοτεχνική δηµόσια σφαίρα (µε θέµατα 

συζήτησης που αντλούνται από τα µυθιστορήµατα της εποχής). Η πρώτη αυτή µορφή 

της δηµόσιας σφαίρας είναι άµεσα συναρτώµενη µε τον κοινό χώρο και χρόνο. 

Προαπαιτεί τη συνύπαρξη των ατόµων σε ένα κοινό χωροχρονικό πλαίσιο, ώστε να 

πραγµατοποιηθούν ο απαραίτητος σύνδεσµος και ο δηµόσιος διάλογος. Η αύξηση 

όµως της πυκνότητας της αστικής τάξης είχε ως συνέπεια την αδυναµία να µπορούν 

τα µέλη της να συναντηθούν σε κοινό χώρο και χρόνο για τη διαβούλευσή τους. 

Σταδιακά το ρόλο της δηµόσιας σφαίρας αναλαµβάνει ο τύπος,7 ως εργαλείο ενός 

διευρυµένου, κριτικά διαλογιζόµενου κοινού.  

Ο Habermas, ακολουθώντας τον Bücher (1917, παρατίθεται στο Habermas, 1997: 

264), εντοπίζει τρεις φάσεις ιστορικής ανάπτυξης του τύπου. Στην πρώτη φάση, η 

βιοτεχνία των εφηµερίδων οργανώνεται µε τη µορφή µικρών χειροτεχνικών µονάδων. 

Το ενδιαφέρον του εκδότη για την επιχείρησή του είναι καθαρά εµπορικό και η 

δραστηριότητά του περιορίζεται στην οργάνωση της κυκλοφορίας των ειδήσεων και 

τον έλεγχο της ορθής εκτύπωσής τους. Στη φάση αυτή επικρατεί ένας τύπος χωρίς 

πολιτικές λειτουργίες. Στη συνέχεια όµως, η ειδησεογραφία ή η αγγελιαγραφία (ως 

αρχική λειτουργία του τύπου) αποκτά έναν ανταγωνιστή: τη συγγραφική 

δηµοσιογραφία. Αυτή είναι που ουσιαστικά µετέτρεψε τις εφηµερίδες από θεσµούς 

δηµοσίευσης ειδήσεων σε φορείς και καθοδηγητές της κοινής γνώµης. Τα έντυπα 

µετατράπηκαν σε αγωνιστικά όργανα πολιτικής και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.  

                                                 
7 Ως «τύπο» εννοούµε τα έντυπα Μέσα, ενώ µε τον «Τύπο», τα ΜΜΕ γενικά.  
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Στη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης συντελείται και ο πρώτος δοµικός 

µετασχηµατισµός του τύπου: ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των πρώτων εφηµερίδων 

παραµερίζεται και τη θέση του καταλαµβάνει η λειτουργία των εφηµερίδων ως 

κριτών της δηµόσιας πολιτικής εξουσίας. Κεντρικό ρόλο στην πολιτική λειτουργία 

των εφηµερίδων διαδραµατίζει το κύριο άρθρο των εφηµερίδων. Οι εκδότες 

χρηµατοδοτούν τον τύπο, εξασφαλίζοντας την οικονοµική βάση του και 

αδιαφορώντας για την εµπορική απόδοσή του. Χωρίς, εποµένως, την αγωνία για την 

απόδοση κέρδους, ο τύπος µπορεί να λειτουργεί ως το κριτικό όργανο ενός πολιτικά 

διαλογιζόµενου και συνδιαλεγόµενου κοινού: «αποτελεσµατικός ως διαµεσολαβητής 

και ενισχυτής, όχι πια απλό όργανο µεταβίβασης πληροφοριών και όχι ακόµη 

αγωγός-µέσο της κουλτούρας των καταναλωτών» (Habermas, 1997: 266, δική µας 

έµφαση).  

Την εποχή εκείνη ο τύπος αναπτύσσει έντονη µαχητική δράση για την καταπολέµηση 

του απολυταρχικού κράτους και την εγκαθίδρυση της αστικής δηµοκρατίας. Ο τύπος 

διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο όχι µόνο στην ενηµέρωση του κοινού, αλλά και 

στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και την κινητοποίηση των µελών της. Σύµφωνα 

µε αυτή τη φιλελεύθερη-πλουραλιστική θεώρηση, τα ΜΜΕ συγκροτούν µηχανισµούς 

που προβάλλουν τα συµφέροντα και τις απόψεις των ποικίλων οµάδων στην 

κοινωνία. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι τα ΜΜΕ συµβάλλουν 

αποφασιστικά στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και στη δηµοκρατική λειτουργία 

του συστήµατος.  

Η ‘πρότυπη’ ή ιδεοτυπική θεωρία του Τύπου περί ελευθεροτυπίας που, σύµφωνα µε 

τον McQuail (2003: 179), είναι και η «µόνη απόλυτα σεβαστή θεωρία», σχετίζεται µε 

το ρόλο της δηµοσιογραφίας στο δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τη 

φιλελεύθερη θεωρία, ο τύπος συγκροτεί ένα φόρουµ στο πλαίσιο του οποίου 

διασφαλίζεται η ελεύθερη ανταλλαγή και συζήτηση των ιδεών, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί η συναίνεση γύρω από την αλήθεια, το κοινό καλό ή το δηµόσιο 

συµφέρον. Το ρόλο αυτό επισήµαναν στις αναλύσεις τους διάφοροι φιλελεύθεροι 

στοχαστές του 18ου και του 19ου αιώνα, όπως οι Paine (1986/1776, 1984/1791), Mill 

(1982), de Tocqueville (1996/1853), Tönnies (1967/1887), Burke (1999/1790), 

Voltaire (1994), Milton (2006/1644). Σύµφωνα µε τους παραπάνω στοχαστές, ο τύπος 
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αποτελεί την «τέταρτη εξουσία»8, η οποία ελέγχει τις άλλες τρεις: τη νοµοθετική, την 

εκτελεστική και τη δικαστική. Ο χαρακτηρισµός αυτός αναγνωρίζει και επικυρώνει 

τον έλεγχο του τύπου στις τρεις νοµιµοποιηµένες εξουσίες, καθώς και την επιρροή 

του στο δηµόσιο βίο. 

Για τη συγκεκριµένη παράδοση σκέψης, η ελευθερία του τύπου συνδέεται άρρηκτα 

µε την ιδέα της ατοµικής ελευθερίας και ιδίως µε τη φιλελεύθερη και ωφελιµιστική 

πολιτική φιλοσοφία. Μέσα στο ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης του τύπου, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από διαρκή πάλη ανάµεσα στους πολυάριθµους εκδότες και την 

εξουσία, η ελευθερία των λειτουργών του τύπου ορίζεται ως η ελευθερία από κάθε 

περιορισµό.9 Από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού, η ελευθερία του 

τύπου αποτελεί ένα εν δυνάµει όπλο µε στόχο στην απελευθέρωση των ανθρώπων 

από τα οικονοµικά, αν όχι και από τα πολιτικά δεσµά τους.10 Συνοψίζοντας, στην 

περίοδο της νεωτερικότητας ο τύπος αναλαµβάνει ουσιαστικά ανατρεπτικό ρόλο στην 

αλλαγή του καθεστώτος, από απολυταρχικό σε δηµοκρατικό. Η τοµή αυτή 

αναδεικνύει την άρρηκτη και συµβιωτική σχέση του αδέσµευτου τύπου και της 

δηµοκρατίας. 

Ο Τύπος ‘επιφορτίστηκε’ µε µια δηµοκρατική αποστολή, η οποία νοµιµοποιεί και την 

κανονιστική προσέγγισή του. Για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε τη δηµοκρατική 

βιωσιµότητα της δηµοσιογραφικής πρακτικής και για να συνοµολογήσουµε τι µπορεί 

να γίνει διαφορετικά ή καλύτερα στη δηµοσιογραφία, απαιτείται ένα κανονιστικό 

πρότυπο, µε βάση το οποίο θα κρίνεται η εκάστοτε απόδοση της δηµοσιογραφίας.   

Στον προσδιορισµό του ρόλου που οφείλει να επιτελεί ο Τύπος µέσα σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία, κεντρική θέση κατέχει το έργο του Habermas για τη δηµόσια 

σφαίρα. Αν και έχει επικριθεί από πολλούς θεωρητικούς, η κανονιστική θεωρία του 

για τη δηµόσια σφαίρα παραµένει επίκαιρη και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός 

ότι εξακολουθεί να αποτελεί αφετηρία θεωρητικής σκέψης και συλλογιστικής για 
                                                 
8 Το 1787 ο  Άγγλος φιλόσοφος Edmund Burke αποκάλεσε τον τύπο «τέταρτη εξουσία». Ορισµένες 
πηγές, όµως, αποδίδουν αυτόν τον όρο στον Άγγλο ιστορικό και πολιτικό McCoοley, ο οποίος τον 
χρησιµοποίησε το 1828 για να χαρακτηρίσει τον εξώστη στον οποίο κάθονταν οι δηµοσιογράφοι (βλ. 
Σεραφετινίδου, 1987: 19, υποσ. 2 & 1987: 131). 
9 Βλ. 1η Τροποποίηση του Αµερικανικού Συντάγµατος.  
10 Σύµφωνα µε τον Habermas (1997), η ύπαρξη ενός πολιτικά διαλογιζόµενου τύπου επιβαλλόταν από 
τις ισχύουσες πολιτικές και κοινωνικές ιστορικές συνθήκες. Ακριβώς λόγω αυτής της λειτουργίας του, 
ο τύπος αντιµετώπισε σκληρές κρατικές παρεµβάσεις, οι οποίες είχαν σκοπό να αναχαιτίσουν την 
ανερχόµενη αστική τάξη (βλ. σχετικά Σεραφετεινίδου, 1987: 130-132, Habermas, 1997: 121-130, 
Chalaby, 1998: 11-15, Curran & Seaton, 1991: 10-27, Thompson, 1998: 122-123, Curran, 1997).  



 

 34 

πολλούς σύγχρονους θεωρητικούς.11 Ο Habermas µας παρέχει µε το έργο του έναν 

ιδεότυπο µιας αστικής δηµόσιας σφαίρας, ο οποίος διήρκεσε για ένα σύντοµο χρονικό 

διάστηµα στο τέλος του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου. Το επιχείρηµα του 

αποτελεί µια αξιοσηµείωτη συνεισφορά στην κατανόηση της πολιτικής λειτουργίας 

και σηµασίας του Τύπου, ο οποίος αποτελεί και τον κατεξοχήν θεσµό της.   

Ο Habermas προβαίνει επιπλέον στη διάκριση ανάµεσα στη δηµόσια (θεσµοποιηµένη 

πολιτική εξουσία)  και στην ιδιωτική σφαίρα (οικονοµική δραστηριότητα και τις 

προσωπικές σχέσεις). Ανάµεσα από τις δύο αυτές σφαίρες διαµορφώνεται ως τρίτο 

αυτόνοµο πεδίο η δηµόσια σφαίρα, η οποία αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

σχηµατίζεται η κοινή γνώµη µέσω της κοινής διαβούλευσης.12  

Ο Habermas επιπλέον συνηγορεί υπέρ της σπουδαιότητας και της αναγκαιότητας της 

ύπαρξης µιας τέτοιας δηµόσιας σφαίρας, διότι αυτή αποτελεί τη βάση για µια 

δηµοκρατική νοµιµοποίηση, µέσα από την εφαρµογή της ‘αρχής της δηµοσιότητας’ 

βλ. Habermas, 1997: 266). Η δηµοσιότητα αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο τα 

ζητήµατα υπόκεινται σε δηµόσιο διάλογο και έλεγχο. Γίνονται, δηλαδή, δηµόσια, 

ορατά στο κοινό, το οποίο µέσα από ορθολογική και κριτική συζήτηση διαµορφώνει 

την κοινή γνώµη. Η διαδικασία αυτή εκφράζει την πολιτική λειτουργία της δηµόσιας 

σφαίρας. Έτσι λογίζεται ότι η πολιτική λειτουργία της δηµόσιας σφαίρας βρήκε την 

απόλυτη έκφρασή της µέσα από τον Τύπο, ο οποίος «ως θεσµός του συζητούντος 

κοινού έχει ως κύρια µέριµνά του τη διατήρηση της κριτικής του λειτουργίας» 

(Habermas, 1997: 266).  

Η επιχειρηµατολογία του Habermas συνιστά µια αξιοσηµείωτη συνεισφορά στην 

συνειδητοποίηση της ευρύτερης πολιτικής σηµασίας που είχε η εξέλιξη του Τύπου 

στην Ευρώπη, αντιµετωπίζοντας τον Τύπο όχι ως ένα ιστορικό σύνολο διαχωρισµένο 

από τις ευρύτερες κοινωνικές και ιστορικές διαδικασίες, αλλά µάλλον ως ένα 

αναπόσπαστο κοµµάτι τους. Η θεωρία του Habermas εξακολουθεί να ασκεί µέγιστη 

επιρροή επειδή προσφέρει µια οξυδερκή κριτική για την ηθική απογύµνωση της 

δηµόσιας ζωής, καθώς η εµφάνιση της αστικής δηµοσιότητας στην Ευρώπη του 18ου 

αιώνα είχε και µια ηθική-πρακτική διάσταση. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι ελλείψεις 

                                                 
11 Βλ. ενδεικτικά Chalaby, 1998, Garnham, 1986, Curran 1991, 2001, Keane, 1996, McChesney, 1996, 
Thompson, 1998, Golding, 1994.  
12 Βλ. και παραπάνω σελ. 30 στο παρόν κείµενο. 



 

 35 

που έχουν χρεωθεί στη συλλογιστική του: παραβλέπει τη σηµασία άλλων µορφών 

δηµόσιου διαλόγου και δραστηριοτήτων από το 17ο έως τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη, 

όπως τα λαϊκά κοινωνικά και πολιτικά κινήµατα,13 παραλείπει να ενσωµατώσει στην 

ανάλυσή του τη δηµόσια ζωή των πληβείων,14 δεν αναλύει την πραγµατική έκταση 

στην οποία η πρόσβαση ήταν προνόµιο των µορφωµένων και οικονοµικά 

ανεξάρτητων τάξεων. Παράλληλα, προκύπτει ο αποκλεισµός µιας άλλης κατηγορίας 

του πληθυσµού, των γυναικών.15 Ο ίδιος ο Habermas (1997: 48) στην αναθεώρηση 

της θεωρίας του που παρουσιάζει στην εισαγωγή της νέας έκδοσης του βιβλίου του, 

παραδέχεται ότι αν επιχειρούσε σήµερα να ερευνήσει την αλλαγή δοµής της 

δηµοσιότητας, δεν θα ήξερε «ποιο θα ήταν το συµπέρασµα για µια θεωρία της 

δηµοκρατίας – ίσως θα ήταν ένα συµπέρασµα που θα αποτελούσε µια λιγότερο 

αισιόδοξη εκτίµηση και µια λιγότερο πεισµατική προοπτική, που θα είχε απλώς το 

χαρακτήρα ενός αιτήµατος». 

Η θεωρία της δηµόσιας σφαίρας καταλαµβάνει σηµαντική έκταση στη µελέτη µας, 

διότι συγκροτεί µία από τις πλέον βαρύνουσες θεωρητικές προσεγγίσεις για το ρόλο 

της δηµοσιογραφίας. Η θεωρία του Habermas είναι, σε πρώτο πλάνο,  ιδιαίτερα 

διαφωτιστική σχετικά µε την ανάδυση της δηµοσιότητας και των µεταβλητών που 

οδήγησαν –και οδηγούν ακόµα- στο µετασχηµατισµό της. Σε δεύτερο πλάνο, 

προσφέρει ερεθίσµατα για προβληµατισµό σχετικά µε το ρόλο της δηµοσιότητας 

στην εποχή µας και την αναθεώρησή της κάτω από τις µεταβαλλόµενες συνθήκες.  

Όµως παρά τη χρησιµότητα µιας κανονιστικής προσέγγισης για την εξέταση και τον 

επαναπροσδιορισµό της δηµοσιογραφίας, δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο 

ιδεότυπος αυτός είναι δυνατό να βρει την απόλυτη εφαρµογή του µέσα στη σύγχρονη 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα. Άλλωστε, η ιδεατή µορφή της 

                                                 
13 Negt, O. & Kluge, A. (1972). Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von 
bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt: Surhkamp, Lottes, G. (1979). Politische 
Aufklärung und plebejisches Publikum. Zur Theorie und Praxis des englischen Radikalismus in späten 
18. Jahrhundert. Munich: Oldenbourg, Eley G. (1992). Nations, publics and political cultures: Placing 
Habermas in the nineteenth century. Σε Calhoun, G. (Επιµ.), Habermas and the public sphere. 
Cambridge: Polity Press, Farge, A. (1994). Subversive words: Public opinion in eighteenth-century 
France. Cambridge: Polity Press. 
14 Keane, 1996, Eley, 1992, Lottes, 1979.  
15 Η αντίδραση µιας σειράς φεµινιστριών συγγραφέων που εξέτασαν το «φύλο» της δηµόσιας σφαίρας 
και του πολιτικού διαλόγου, έφεραν στο φως ένα σύνολο θεµάτων που παραλείφθηκαν από τη σκέψη 
του. Βλ. Landes, J. (1988). Women and the public sphere in the age of the French revolution. Ithaca, 
N.Y.: Cornell University Press, Ryan, P. M. (1990). Women in public: Between banners and ballots, 
1825-1880. Baltimore: Johns Hopkins University Press, Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. 
Cambridge: Polity Press, Hall, C. (1992). White, male and middle class: Explorations in feminism and 
history. Cambridge: Polity Press. 
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δηµόσιας σφαίρας βρήκε εφαρµογή σε µια πολύ συγκεκριµένη ιστορική στιγµή στα 

µέσα του 18ου αιώνα. Έκτοτε, ακολούθησε µια διαρκώς φθίνουσα πορεία, η οποία 

οδήγησε στο µετασχηµατισµό της και στην τελική επανα-φεουδαρχοποίησή της. Η 

εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το γεγονός ότι η δηµόσια σφαίρα αποτέλεσε ένα 

µόρφωµα που ευνοήθηκε κάτω από συγκεκριµένες ιστορικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες αλλά έκτοτε δεν µπόρεσε να αναβιώσει ξανά.  

Ο Habermas προσδιορίζει τον κανονιστικό ρόλο των ΜΜΕ και σε επόµενο έργο του 

(1996) ως εντολοδόχων ενός ενηµερωµένου και κριτικά διαλογιζόµενου κοινού, τα 

οποία διατηρούν την ανεξαρτησία τους από την πολιτική και οικονοµική εξουσία και 

προασπίζονται τα συµφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών. Παρόλο που οι 

προτάσεις του είναι υπερασπίσιµες και θεµιτές, την ίδια στιγµή αποδεικνύεται ότι 

είναι δύσκολα εφαρµόσιµες, καθώς αποτελούν έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, ειδικά 

αν σκεφτούµε τις σύγχρονες περίπλοκες, παγκοσµιοποιηµένες και 

εµπορευµατοποιηµένες επικοινωνιακές δοµές µέσα στις οποίες δρουν οι σηµερινοί 

δηµοσιογράφοι.  

Τα κύρια προβλήµατα που εντοπίζουµε είναι τα εξής: πρώτον, για να µπορέσει ο 

δηµοσιογράφος να λειτουργήσει όπως ο Habermas περιγράφει παραπάνω ιδιαίτερα 

ιδεαλιστικά, τα ΜΜΕ πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, ανεξάρτητο από 

οικονοµικά, εµπορικά και πολιτικά συµφέροντα. Αυτή η αυτονοµία δεν υφίσταται 

από τη στιγµή που τα ΜΜΕ έχουν παγιωθεί πλέον ως επιχειρήσεις οι οποίες 

αναπτύσσονται µε σκοπό το κέρδος και την παρεµβατική εξουσία. Αυτή η µορφή 

εξουσίας, όµως, δεν έχει το χαρακτήρα της δηµόσιας παρέµβασης που κρίνει τα 

‘κακώς κείµενα’ της πολιτικής εξουσίας όπως στην ιδεοτυπική δηµόσια σφαίρα. 

Ολοένα και περισσότερο κλίνει προς τη χρήση της παρεµβατικής εξουσίας της µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να χειρίζεται και να ελέγχει την πολιτική εξουσία προς ίδιον 

όφελος.  

Σε αυτό το σηµείο κρίνουµε σκόπιµη τη διάκριση που πρέπει να κάνουµε ανάµεσα 

στην έννοια της δηµοσιογραφίας, στην έννοια των ΜΜΕ και στην έννοια του 

δηµοσιογράφου. Η δηµοσιογραφία αναφέρεται στο θεσµό της πληροφόρησης και της 

ενηµέρωσης, καθώς και στο σύνολο των προϋποθέσεων και των πρακτικών που 

ακολουθούνται για την παροχή πληροφόρησης προς το κοινό. Η δηµοσιογραφία είναι 

εκείνος ο θεσµός που είναι απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία της 
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δηµοκρατίας: ανάµεσά τους υπάρχει µια άρρηκτη σχέση αλληλεξάρτησης. Τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας από την άλλη, ενσωµατώνουν τους ειδησεογραφικούς 

οργανισµούς, οι οποίοι λειτουργούν σε µεγάλο βαθµό ως επιχειρήσεις και οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία κέρδους από τη διαδικασία της πληροφόρησης µε 

την πώληση της πληροφορίας ως ‘προϊόντος’. Η θέση του δηµοσιογράφου στο 

παραπάνω πλαίσιο που περιγράψαµε, βρίσκεται ανάµεσα στα δύο αυτά πεδία: από τη 

µία έχει το ρόλο του επικοινωνητή-διαµεσολαβητή µε στόχο να µεταδώσει 

πληροφορίες και να µεταφέρει γνώση και από την άλλη λειτουργεί ως επαγγελµατίας, 

ο οποίος εργάζεται σε συγκεκριµένο µεντιακό όµιλο. Οι δύο αυτές λειτουργίες του 

συχνά αλληλοσυγκρούονται όταν τα συµφέροντα του κοινού των δηµοσιογράφων 

προσκρούουν στα συµφέροντα των ιδιοκτητών των ΜΜΕ.  

Την ίδια στιγµή – και για να επανέλθουµε στην παραπάνω ανάλυσή µας – το δεύτερο 

πρόβληµα σχετίζεται µε το γεγονός ότι ο δηµοσιογράφος υποδύεται την ίδια στιγµή 

δύο ρόλους: αφενός είναι εξαρτώµενος επαγγελµατίας, που σηµαίνει ότι λογοδοτεί 

και είναι υπόλογος στους ανωτέρους του και αφετέρου έχει την ιδιότητα του πολίτη 

και ως πολίτης έχει ο ίδιος αποκρυσταλλωµένες θέσεις και απόψεις που σαφώς 

επηρεάζουν –συνειδητά ή ασυνείδητα- τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει και αναλύει 

την πραγµατικότητα στο κοινό του. Οι ρόλοι αυτοί έρχονται συχνά σε σύγκρουση 

µεταξύ τους, περιπλέκοντας το έργο του δηµοσιογράφου. Το ζήτηµα της 

ανεξαρτησίας των δηµοσιογράφων και κατόπιν του θεσµού της δηµοσιογραφίας 

σχετίζεται άµεσα µε την προοπτική και την ανάγκη αυτονοµίας της δηµοσιογραφίας, 

το οποίο αναλύουµε στις επόµενες σελίδες, όπου προσεγγίζουµε και τη συλλογιστική 

των Bourdieu και Luhmann, οι οποίοι εξετάζουν ενδελεχώς το θέµα της 

αυτονοµίας.16  

Ίσως το πιο καίριο επιχείρηµα του Habermas (ως προέκταση των κλασικών 

θεωρητικών του φιλελευθερισµού, οι οποίοι είναι και οι αρχικοί εισηγητές αυτής της 

‘θέσης’), το οποίο µπορεί να αποτελέσει και το πιο ρεαλιστικό σηµείο εκκίνησης 

οποιασδήποτε συλλογιστικής, είναι ότι για να λειτουργήσει ο Τύπος ως ο κύριος 

φορέας της ορθολογικής-κριτικής διαβούλευσης, αναλαµβάνοντας ένα 

χειραφετησιακό ρόλο, είναι απαραίτητη συνθήκη και προαπαιτούµενο να υπάρχουν 

ενηµερωµένοι και µορφωµένοι πολίτες. Η σύγχρονη πραγµατικότητα, όµως, 

                                                 
16 για το θέµα της αυτονοµίας, βλ. σελ. 45 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
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καταγράφει µια αυξανόµενη απάθεια των πολιτών για τα κοινά, µείωση της 

αναγνωσιµότητας των εφηµερίδων και ολοένα και µεγαλύτερη εξάρτησή τους από 

την αποσπασµατική πληροφόρηση της τηλεόρασης. Η σαθρή, λοιπόν, κατάσταση της 

σύγχρονης δηµοσιογραφίας δεν οφείλεται µόνο στις εξαρτήσεις της από πολιτικές και 

οικονοµικές δυνάµεις, αλλά ενισχύεται και από την αυξανόµενη αδυναµία και 

αδιαφορία του κοινού να ασκήσει πίεση, απαιτώντας µια πιο ουσιαστική ενηµέρωση.   

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα επίκαιρη η έννοια της ισοδύναµης 

ενηµέρωσης που εισάγει ο Lasswell (1991: 81), ο οποίος καταδεικνύει µε τον όρο 

αυτό την άρρηκτη σχέση µεταξύ ενηµέρωσης και ορθολογικής κοινής γνώµης. Ο 

Lasswell υποστηρίζει ότι δεν µπορούµε να πετύχουµε την τέλεια γνώση µέσω της 

ενηµέρωσης και προτείνει ως πιο ρεαλιστική έννοια την αρχή της ισοδύναµης 

ενηµέρωσης. Ο στόχος της δηµοκρατικής κοινωνίας, σύµφωνα µε το συγγραφέα, 

πρέπει να είναι η ισοδύναµη ενηµέρωση ανάµεσα στον ειδήµονα, τον ηγέτη και τον 

απλό άνθρωπο. Τα ΜΜΕ οφείλουν να ηγηθούν της προσπάθειας να επέλθει ο 

απαραίτητος βαθµός ισοδυναµίας σε ολόκληρη την κοινωνία ανάµεσα στην εικόνα 

που έχει ο απλός άνθρωπος για τις σηµαντικές σχέσεις και την εικόνα του ειδήµονα 

και του ηγέτη. Ο Lasswell προτείνει, λοιπόν, έναν εξισορροπιστικό ρόλο για τα ΜΜΕ 

ανάµεσα στους δύο πόλους της πολιτικής επικοινωνίας, τους πολιτικούς και τους 

πολίτες.   

Ακολουθώντας τον ιδεότυπο του Habermas, ο McNair (1998: 44-45) προβαίνει σε µια 

σύνοψη των  λειτουργιών που οφείλουν τα επιτελούν τα ΜΜΕ στον ιδεότυπο των 

δηµοκρατικών κοινωνιών. Τα ΜΜΕ, λοιπόν, οφείλουν: 

1. Να πληροφορούν τους πολίτες για οτιδήποτε συµβαίνει γύρω τους (λειτουργία 

επιτήρησης ή παρακολούθησης) 

2. Να παρέχουν γνώση όσον αφορά τη σηµασία και τη σπουδαιότητα των 

γεγονότων 

3. Να παρέχουν ένα πλαίσιο για δηµόσια πολιτική συζήτηση µεταξύ των 

πολιτών, διευκολύνοντας το σχηµατισµό της κοινής γνώµης στους κόλπους 

της οποίας διαµορφώνεται η κοινή γνώµη 

4. Να εκθέτουν στη δηµοσιότητα τους κοµµατικούς και πολιτικούς θεσµούς 

(λειτουργίας ελέγχοντος) 

5. Να λειτουργούν ως κανάλια υπεράσπισης διαφορετικών απόψεων. 
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Οι Gurevitch & Blumler (1990: 270) διαφοροποιούνται εν µέρει από τις λειτουργίες 

του ιδεοτύπου των ΜΜΕ που παρέχει ο Habermas, τονίζοντας ιδιαίτερα τον 

ελεγκτικό ρόλο των ΜΜΕ απέναντι στη δηµόσια εξουσία. Τα ΜΜΕ είναι 

επιφορτισµένα και µε τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. Να επιτηρούν το κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον, µεταδίδοντας πληροφορίες 

που επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, την ευηµερία των πολιτών. 

2. Να καθιστούν τις δηµόσιες αρχές υπόλογες για τον τρόπο µε τον οποίο έχουν 

ασκήσει εξουσία. 

3. Να ανθίστανται σε οποιεσδήποτε εξωτερικές δυνάµεις που επιχειρούν να 

υπονοµεύσουν την ανεξαρτησία τους, ακεραιότητά τους και την ικανότητά 

τους να υπηρετούν το κοινό.  

Από τα παραπάνω έχει διαφανεί ότι ο δηµοσιογράφος προτείνεται να κατέχει ένα 

διαµεσολαβητικό και ελεγκτικό ρόλο ανάµεσα στους άλλους δύο σηµαίνοντες φορείς 

της πολιτικής επικοινωνίας, τους πολιτικούς και τους πολίτες. Αναλαµβάνει, δηλαδή, 

να µεταδώσει απόψεις για γεγονότα και καταστάσεις που δεν µπορούµε να 

παρατηρήσουµε άµεσα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η δηµοσιογραφία, δηλαδή, 

είναι η ‘διαµεσολαβηµένη πραγµατικότητα’ (McNair, 1998: 9), µια ορισµένη 

περιγραφή του υπάρχοντα, πραγµατικού κόσµου, όπως αυτός έχει οικειοποιηθεί από 

το δηµοσιογράφο και έχει τύχει επεξεργασίας, µε σκοπό να µεταφερθεί στο κοινό. Οι 

δυσκολίες για το διαµεσολαβητικό ρόλο του δηµοσιογράφου προκύπτουν από τη 

στιγµή που καλείται να ισορροπήσει ανάµεσα στο ρόλο που αναγνωρίζει ο ίδιος ο 

δηµοσιογράφος στον εαυτό του, στο ρόλο που του αναγνωρίζει το Μέσο ή η 

ιδιοκτησία του Μέσου (η ‘γραµµή’ του Μέσου), στο ρόλο που του αποδίδουν 

θεσµοθετηµένοι φορείς και, τέλος, ο ρόλος µε τον οποίο τον επιφορτίζει η ίδια η 

κοινωνία (Παναγιωταρέα, 2000: 37).    

Ο διαµεσολαβητικός ρόλος των ΜΜΕ συνδέεται άµεσα µε τη θεωρία και την έννοια 

του πυλωρού
17. Ο πυλωρός κατέχει µια σηµαντικότατη θέση στη διαδικασία της 

µαζικής επικοινωνίας, καθώς αυτός είναι που καθορίζει την πρόκριση και την επιλογή 

ή την απόρριψη ενός θέµατος. Είναι, δηλαδή, αυτός που ελέγχει τη διέλευση των 

                                                 
17 Ο πυλωρός είναι απόδοση του αγγλικού όρου “gatekeeper”. Την ελληνική απόδοση του όρου 
εισήγαγε η Σεραφετεινίδου (1987).    
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ειδήσεων από τις ‘πύλες’.18 Η έννοια του πυλωρού αναπτύχθηκε αρχικά από το 

Lewin (1947) και εξελίχθηκε σε µοντέλο από τον White (1961), ο οποίος το 

εφάρµοσε και εµπειρικά σε αµερικανικούς δηµοσιογραφικούς οργανισµούς τη 

δεκαετία του 1950, για να καταδείξει τον τρόπο επέµβασης και παρέµβασης των 

δηµοσιογράφων στις ειδήσεις που παρουσίαζαν στο κοινό. Το µοντέλο του White, 

που παρουσίαζε ένα µόνο πυλωρό και αυτό αποτέλεσε µάλιστα και τη σηµαντικότερη 

κριτική εναντίον του, εµπλουτίστηκε από τις µελέτες των McNelly (1959), του Bass 

(1969) και των Galtung & Ruge (1965).19 

Η έννοια του πυλωρού σχετίζεται περαιτέρω µε τη θεωρία της ηµερήσιας 

θεµατολογίας, η οποία υποδεικνύει επίσης τη σπουδαιότητα των ΜΜΕ στον 

καθορισµό των θεµάτων που απασχολούν τόσο τους πολιτικούς όσο και το κοινό. 

Σύµφωνα µε τον καθορισµό της ηµερήσιας θεµατολογίας, τα ΜΜΕ δεν επισηµαίνουν 

στο κοινό τι να σκεφθούν, αλλά για το ποια θέµατα να σκεφθούν. Οι McCombs & 

Shaw (1972, 1976) µελέτησαν εµπειρικά το ρόλο των ΜΜΕ ως διαµορφωτών της 

ηµερήσιας θεµατολογίας διερευνώντας τις προεκλογικές εκστρατείες το 1968, 1972 

και 1976. 

Οι προαναφερθείσες θεωρίες που αποδίδουν στα ΜΜΕ ένα ρόλο διαµεσολαβητή, 

πυλωρού ή καθοριστικού παράγοντα της ηµερήσιας θεµατολογίας, συγκλίνουν στην 

αποδοχή του ιδιαίτερα ισχυρού ρόλου των µέσων επικοινωνίας στην προβολή και 

στην ερµηνεία των γεγονότων που συµβαίνουν γύρω µας. Η δύναµη των ΜΜΕ µέσω 

αυτού του µονοπωλίου που απολαµβάνουν εξαιρετικά ισχυρή. Πρόκληση για αυτόν 

τον ισχυρό ρόλο του µέσων ενηµέρωσης συνιστά το διαδίκτυο, το οποίο αµφισβητεί 

την αποκλειστικότητά του και ενδυναµώνει τους δύο πόλους της πολιτικής 

επικοινωνίας, πολιτικούς φορείς και πολίτες, οι οποίοι µπορούν να αναπτύξουν άµεση 

επικοινωνία. Την προοπτική αυτή εξετάζουµε στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής µας, 

όπου προσεγγίζουµε σε βάθος το ζήτηµα. 

 

                                                 
18 Βλ. σχηµατική απεικόνιση του µοντέλου του πυλωρού στους McQuail, D. & Windahl, S., 1993: 172 
19 Βλ. σχετικά McQuail, D. & Windahl, S., 1993: 174-183. 
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1.4. Η υποταγή της δηµοκρατικής αποστολής των ΜΜΕ στις ασφυκτικές πιέσεις 

της αγοράς20 

Επανερχόµενοι στην παρακολούθηση της πορείας του τύπου, εισερχόµαστε στο 

επόµενο στάδιο της εξέλιξής του. Από τη στιγµή της εγκαθίδρυσης του αστικού 

κράτους δικαίου και της νοµιµοποίησης της πολιτικά λειτουργούσας δηµοσιότητας, ο 

τύπος µπορεί πλέον να εγκαταλείψει τις επάλξεις της πολεµικής και προσβλέπει 

στους στόχους µιας εµπορικής επιχείρησης. Αυτή η αλλαγή σηµατοδοτεί και το 

δεύτερο δοµικό µετασχηµατισµό του τύπου και την έναρξη της τρίτης φάσης της 

ανάπτυξής του. Στη διάρκεια της φάσης αυτής, ο τύπος προσανατολίζεται προς το 

µετασχηµατισµό του σε µια σύγχρονη ιδιωτικο-οικονοµική κερδοσκοπική επιχείρηση 

(Habermas, 1997: 266-267). 

Η βιοµηχανική επανάσταση που συντελείται ανάµεσα στα τέλη του 18ου και στις 

πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα συνεπάγεται σηµαντικότατες επιπτώσεις και στο 

χώρο του Τύπου και της επικοινωνίας ευρύτερα. Καταρχάς, εµφανίζεται και 

αναπτύσσεται ο εργατικός τύπος,21 ο οποίος στοχεύει να σπάσει το µονοπώλιο του 

αστικού τύπου στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Ο εργατικός τύπος αναπτύσσεται 

στους κόλπους της εργατικής τάξης που αρχίζει να ορθώνει την  πολιτική δύναµή της. 

Παρόλες τις συστηµατικές κρατικές διώξεις και τη βαριά φορολογία, ο εργατικός 

τύπος καταφέρνει να επιβιώσει µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα.  

Αντί όµως η αποδέσµευση του τύπου από τα φορολογικά και νοµικά δεσµά του 

κράτους να οδηγήσει σε ένα γνήσιο ανεξάρτητο τύπο, αυτός υποδουλώθηκε σε νέα 

δεσµά και εξαρτήσεις: Η περίοδος γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα (περίπου 1840-

1860) εγκαινίασε ένα νέο σύστηµα λογοκρισίας του κράτους προς τα Μέσα 

ενηµέρωσης. Οι δυνάµεις της αγοράς πέτυχαν εκεί όπου η νοµική καταπίεση είχε 

αποτύχει, στην εγκαθίδρυση του τύπου ως ενός οργάνου κοινωνικού ελέγχου, µε 

µόνιµες συνέπειες για την εξέλιξη των κοινωνιών. Με λίγα λόγια, τα ΜΜΕ πέρασαν 

από τον ασφυκτικό κλοιό του κράτους στον ασφυκτικό κλοιό της αγοράς.   

                                                 
20 Στο παρόν υποκεφάλαιο θα προχωρήσουµε σε µια θεµατική αντιπαράθεση των θεωριών που θα 
εξετάσουµε η οποία σε ορισµένα σηµεία απαιτεί συγκεκριµένους χρονικούς αναχρονισµούς. 
21 Για την ανάπτυξη του εργατικού τύπου, βλ. Σεραφετεινίδου, 1987: 134-142, Chalaby, 1998: 9-31, 
Curran & Seatton, 1991: 10-20, 22-26 και 28-30, Curran, 1991. 



 

 42 

Μια σειρά σηµαντικών συγγραφέων
22 συνδέει το µετασχηµατισµό αυτό µε την 

ανάδυση της δηµοσιογραφίας ως επαγγέλµατος, το οποίο εδράζεται στην οικονοµική 

και εµπορική λογική. Στο πλαίσιο αυτό, αφαιρείται σταδιακά από τη δηµοσιογραφία 

η πολιτική και κοινωνική της διάσταση, τουλάχιστον µε τον τρόπο που είχε 

διαµορφωθεί µέχρι τότε. Ένα σηµαντικό τµήµα βιβλιογραφίας σχετικά µε το 

σύγχρονο ρόλο της δηµοσιογραφίας συγκλίνει στην εξής διαπίστωση: η 

δηµοσιογραφία έχει αποτύχει στη δηµοκρατική της αποστολή. Οι επικρίσεις που 

έχουν διατυπωθεί, κινούνται γύρω από έναν κοινό άξονα: ο πολιτικός ρόλος των 

ΜΜΕ έχει συρρικνωθεί στο πλαίσιο ενός άκρατου, αδυσώπητου ανταγωνισµού που 

οδηγεί τα ΜΜΕ στην ανάπτυξη ‘κανιβαλλιστικών΄ διαθέσεων και προθέσεων 

ανάµεσά τους.  

Η πρώτη κοινωνική κριτική για τη µαζική κουλτούρα εµφανίζεται τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα µε κυρίαρχο το έργο της Σχολής της Φραγκφούρτης. Η 

«Σχολή της Φραγκφούρτης» συνδέεται αρχικά µε το συλλογικό έργο των Adorno & 

Horkheimer, οι οποίοι ήταν και οι ιδρυτές του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας που 

ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη το 1923. Η Σχολή της Φρανκφούρτης θεµελίωσε την 

κριτική θεωρία της βιοµηχανίας της κουλτούρας και υποστήριξε ότι η παγκόσµια και 

εµπορευµατοποιηµένη µαζική κουλτούρα είναι το µέσο για το µονοπώλιο του 

κεφαλαίου. Η θεωρία αυτή ασκεί κριτική στο καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο 

θεωρεί υπεύθυνο για τον υποβιβασµό των ατόµων, τη λατρεία του τεχνητού, τη 

µονοτονία, τον καταναλωτισµό και τις ψεύτικες ανάγκες. Τα  ΜΜΕ καθορίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο σκέπτονται τα άτοµα και τα µετατρέπουν σε παθητικούς 

καταναλωτές.23  

Στους εκπροσώπους της δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης συναντάµε 

τον Habermas, ο οποίος πέρα από τον ιδεότυπο της δηµόσιας σφαίρας τον οποίο µας 

κληροδότησε, προσφέρει και µια διεισδυτική ανάλυση για το µετασχηµατισµό της 

τον 20ό αιώνα. Κατά τον Habermas (1997), o τύπος και τα νέα µαζικά Μέσα του 

20ού αιώνα αποκτούν κοινωνική εξουσία, λόγω της εµπορευµατοποίησης και της 

οικονοµικής, τεχνολογικής και οργανωτικής συγκέντρωσης. Παρόλο που αποκτούν 

µεγάλη εµβέλεια και αποτελεσµατικότητα, τα ΜΜΕ αποστασιοποιούνται από τη 

σφαίρα της δηµοσιότητας και εξελίσσονται σε µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις. Ενώ 
                                                 
22 Βλ. κυρίως Habermas, 1997, Keane, 1996, McNair, 1998, Hallin, 2000, Chalaby, 1998. 
23 Bλ. σχετικά Κοµνηνού & Λυριντζής, 1989, Friedman, 1981, Wiggershaus, 1995 
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παλαιότερα ο τύπος κοινοποιούσε και ενίσχυε τους προβληµατισµούς του 

διαλογιζόµενου κοινού, αποµακρύνθηκε στη συνέχεια από αυτό το ρόλο. Το κοινό 

χειραγωγείται πλέον από τα ίδια τα µαζικά µέσα.24 Συνεπώς, το άλλοτε κριτικό 

περιεχόµενο των µέσων µετατρέπεται σε ένα ακόµα προϊόν πολιτιστικής 

κατανάλωσης: το τίµηµα για τη µεγιστοποίηση των πωλήσεων είναι η από-

πολιτικοποίηση του περιεχοµένου. Το κοινό έχει διασπαστεί πλέον σε οµάδες µη 

συσκεπτόµενων ατόµων που αντιµετωπίζονται πλέον ως καταναλωτές. Η πολιτική 

δηµοσιότητα έχει υποκατασταθεί πλήρως από την από-πολιτικοποιηµένη 

δηµοσιότητα της πολιτιστικής κατανάλωσης. Επιπροσθέτως, η διαφήµιση και οι 

δηµόσιες σχέσεις έχουν εισχωρήσει στην πολιτική δηµοσιότητα και αναπόφευκτα 

συντελούν στο µετασχηµατισµό της. Το αποτέλεσµα αυτής της επιρροής είναι η 

επανα-φεουδαρχοποίηση της δηµόσιας σφαίρας, µε την έννοια ότι τα ΜΜΕ 

χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίζουν στη δηµόσια εξουσία το κύρος που είχαν οι 

βασιλιάδες στις φεουδαρχικές αυλές.  

Ένας από τους κλασικούς θεωρητικούς της δηµοσιογραφίας, ο Lippmann, όντας ο 

ίδιος δηµοσιογράφος, εντόπισε από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα την αδυναµία 

των ΜΜΕ να παράσχουν στους πολίτες τη γνώση που ήταν απαραίτητη για την 

αυτοκυβέρνησή τους. Ο Lippmann (1988: 36) ασκεί άµεση κριτική στην 

αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, υποστηρίζοντας ότι «δεν µπορεί να λειτουργήσει 

πετυχηµένα, ανεξάρτητα από τη βάση της εκλογής, παρά µόνο αν υπάρχει κάποιος 

ανεξάρτητος, ειδικός οργανισµός που να κάνει τα αόρατα γεγονότα κατανοητά σε 

εκείνους που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις». Ο συγκεκριµένος θεωρητικός 

ουσιαστικά απορρίπτει τη θεώρηση ότι ο Τύπος µπορεί να αναπληρώσει όλα όσα δεν 

προβλέφθηκαν στη θεωρία της δηµοκρατίας και ότι µπορεί να αποτελέσει µια 

πανάκεια.25 Για τον Lippmann, η φύση των ειδήσεων και η οικονοµική βάση της 

δηµοσιογραφίας συµβάλλουν και, µάλιστα, εντείνουν την ελαττωµατική οργάνωση 

της κοινής γνώµης (την οποία χαρακτηρίζει ως «το πρώτο κινούν στις δηµοκρατίες» 

(Lippmann, 1988: 229). Η λύση έγκειται, κατά τον ίδιο, στην οργάνωση και τη 

διαµόρφωση της κοινής γνώµης των πολιτών από την πολιτική επιστήµη, η οποία θα 

αναλάβει το ρόλο του αρωγού του κοινού στη διαδικασία αυτή.  

                                                 
24 Βλ. σχετικά και Lippmann, 1988, Gramsci, 1971, Boorstin, 1991.  
25 Βλ. σχετικά και Habermas, 1997, McNair, 1998, Chalaby, 1998, Hallin, 2000. 
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Τα ΜΜΕ συγκροτούν, για τον Lippmann, µηχανισµούς τους οποίους χρησιµοποιούν 

οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι πολιτικοί για να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των 

κυβερνωµένων. Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις προχωρούν στην κατασκευή της 

συναίνεσης, για την οποία προϋποτίθεται η συνέργεια των ΜΜΕ.26 Ο Lippmann, 

δηλαδή, υποστηρίζει ότι τα ΜΜΕ γίνονται όργανο στα χέρια των κυβερνώντων µέσω 

των οποίων ασκούν έλεγχο και εξουσία. Συνεπώς, για τον ίδιο, τα Μέσα ενηµέρωσης 

δεν µπορούν να οδηγήσουν στην αλήθεια. Το ζήτηµα που θέτει είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό: δεν µπορεί να υπάρξει επίκληση της αλήθειας από τα Μέσα ενηµέρωσης, 

διότι οι δηµοσιογράφοι ως έµµισθοι των µεντιακών οργανισµών παρουσιάζουν απλώς 

τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, µέσα από στερεότυπα και «υποκειµενικούς 

φακούς» (Lippmann, 1988: 319). Είναι απόλυτα πεπεισµένος για την αδυναµία των 

δηµοσιογράφων να κάνουν οτιδήποτε παραπάνω και πέρα από µια απλή καταγραφή 

των ειδήσεων: αν οι εφηµερίδες αναλάβουν να εκπληρώσουν το καθήκον της 

ερµηνείας της όλης δηµόσιας ζωής, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να µπορεί να 

καταλήγει σε µια γνώµη για οποιοδήποτε θέµα, «τότε θα αποτυγχάνουν, δε γίνεται 

παρά να αποτύχουν, οποιοδήποτε κι αν είναι το µέλλον δεν µπορεί κανείς παρά να 

διανοηθεί ότι συνεχώς θα αποτυγχάνουν» (Lippmann, 1988: 319).  

Αυτή η καθολική και απόλυτη απόρριψη του οποιουδήποτε ενδεχόµενου ρόλου της 

δηµοσιογραφίας είναι ιδιαιτέρως προβληµατική και προκαλεί εντύπωση ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι προέρχεται από έναν επαγγελµατία του δηµοσιογραφικού χώρου. Η 

άποψη είναι προβληµατική, διότι αποκλείει εξ ορισµού οποιαδήποτε δυνατότητα 

ουσιαστικής παρέµβασης του Τύπου στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Άλλωστε, ο 

υποκειµενισµός των δηµοσιογράφων -τον οποίο ο Lippmann εντοπίζει ως πρόβληµα- 

ήταν αυτός που έδωσε στους δηµοσιογράφους του 19ου αιώνα τη δύναµή τους. Άρα 

το ουσιαστικό πρόβληµα προκύπτει όχι από αυτό καθ’ αυτόν τον υποκειµενισµό των 

δηµοσιογράφων, αλλά όταν η ‘υποκειµενικότητά’ τους δηµοσιογράφων 

προσδιορίζεται και καθορίζεται σύµφωνα µε τα πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα 

των µεντιακών οργανισµών που εκπροσωπούν. Η καθολικότητα της κριτικής του 

Lippmann είναι επιπροσθέτως προβληµατική, διότι δεν αφήνει χώρο για να 

αναδειχθούν πετυχηµένες προσπάθειες δηµοσιογραφικής έρευνας, αποκάλυψης και 

παρέµβασης.  

                                                 
26 Ο Lippmann θίγει εµφανώς το ζήτηµα της διαπλοκής ανάµεσα στην πολιτική και στην µεντιακή 
εξουσία.  
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Το επιχείρηµα του Lippmann για την «κατασκευή της συναίνεσης» και για τα 

στερεότυπα προεκτείνει ο Boorstin (1991) εισάγοντας τον όρο ‘ψευδογεγονότα’ 27 για 

να περιγράψει την αυξανόµενη τάση των ΜΜΕ να κατασκευάζουν και να 

αναδεικνύουν µη αληθινά και µη αυθεντικά γεγονότα. Σύµφωνα µε τον Boorstin, 

βρισκόµαστε σε µια εποχή όπου υπάρχει µια σχέση αµοιβαίας ανοχής και 

αλληλεξάρτησης ανάµεσα στους πολιτικούς και τους δηµοσιογράφους, καθώς ο ένας 

προσπαθεί να καλύψει την αντίστοιχη πείνα του άλλου για προβολή και για ειδήσεις. 

Ο συγγραφέας εντοπίζει µια απατηλή, τεχνητή ενηµέρωση του κοινού, το οποίο 

κατακλύζεται από ψευδογεγονότα. Οι θέσεις του εκφράζουν µια µαταιότητα: όσο πιο 

πολύ προσπαθούµε να ενηµερωθούµε, τόσο περισσότερο µας απορροφά η τεχνητή 

πραγµατικότητα που µας προσφέρουν τα ψευδογεγονότα και τόσο περισσότερο µας 

ελκύει η γοητεία τους και µας βυθίζει σε µια επίφαση ενηµέρωσης.  

Θέσεις όπως αυτές του Boorstin περιγράφουν και αναλύουν εύστοχα τη σχέση 

διαπλοκής και αλληλεξάρτησης ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και τους πολιτικούς. 

Αδυνατούν όµως να δουν οποιαδήποτε δυνατότητα ή προσπάθεια δράσης – 

αντίδρασης από το κοινό, προσδίδοντάς του έναν απολύτως παθητικό ρόλο. Ο 

Boorstin, όπως και ο Lippmann, δεν αναγνωρίζουν κανένα περιθώριο ενεργοποίησης 

του κοινού, προεξοφλώντας ότι παγιδεύονται στο ‘παιχνίδι’ της ενηµέρωσης που 

διεξάγεται µε αποκλειστικούς και απόλυτους κυρίαρχους παίκτες τους πολιτικούς και 

τους δηµοσιογράφους.  

Οι θέσεις του Boorstin αναφορικά µε την απορρόφηση του κοινού από µια τεχνητή 

πραγµατικότητα παραπέµπουν χαρακτηριστικά στο έργο του Baudrillard, σύµφωνα 

µε τον οποίο ζούµε πλέον στον κόσµο των προσοµοιωµάτων και των 

υποκατάστατων, όπου η εικόνα ενός σηµαίνοντος αντικαθιστά την απευθείας 

εµπειρία και γνώση του γεγονότος. Ο Baudrillard, ως ο κεντρικός εκπρόσωπος του 

µετα-στρουκτουραλισµού, απορρίπτει τη µαρξιστική ιδέα ότι η υλική 

πραγµατικότητα καθορίζει τις κοινωνικές δυνάµεις.28  

                                                 
27 Το ψευδογεγονός έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α.) δεν είναι αυθόρµητο, αλλά κάποιος το έχει 
σχεδιάσει, σκηνοθετήσει ή υποκινήσει, β.) σκηνοθετείται µε άµεσο σκοπό να µεταδοθεί ή να 
αναπαραχθεί, γ.) η σχέση του µε τη βαθύτερη πραγµατικότητα της κατάστασης είναι αµφιλεγόµενη και 
δ.) συνήθως προορίζεται να αποτελέσει µια αυτοεκπληρούµενη προφητεία (βλ. Boorstin, 1991: 160-
161). 
28 Ο Baudrillard, αν και επηρεάστηκε αρχικά από το µαρξισµό στο επίπεδο της πολιτισµικής κριτικής 
στην πρώτη περίοδο του έργου του, αποστασιοποιήθηκε αργότερα (µετά τα µέσα της δεκαετίας του 
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Ο Baudrillard θεωρεί την τηλεόραση ένα σηµαντικό Μέσο εξαιτίας της νέας µορφής 

της. Όπως και ο McLuhan, ο Baudrillard θεωρεί το µήνυµα επουσιώδες. Οι εικόνες 

δηµιουργούνται σε σχέση µε άλλες εικόνες, ενώ η ίδια η πραγµατικότητα 

ερµηνεύεται ως εικόνα. Σύµφωνα µε το µετα-µοντερνισµό, τα σηµαίνοντα δεν 

αναπαριστούν την πραγµατικότητα, αλλά µετατρέπονται σε πραγµατικότητα. Το 

πρόβληµα που εντοπίζει ο Baudrillard (1991: 33) στα σύγχρονα Μέσα είναι ότι 

υπάρχει µια κυριαρχία του ορατού, η οποία µας βυθίζει σε µια αποχαύνωση: «∆εν 

υφίσταται πια το άσεµνο του κρυµµένου, του απωθηµένου, του σκοτεινού, αλλά το 

άσεµνο του ορατού, του υπερβολικά ορατού, του πιο ορατού και από το ορατό· 

υπάρχει το άσεµνο εκείνου που πια δεν περιέχει κανένα µυστικό και είναι εντελώς 

διαλυτό µέσα στην πληροφορία και την επικοινωνία». Μέσα από την ανάγνωση της 

µελέτης του γίνεται, βέβαια, σαφές ότι αποδίδει µια υπερβολική αυτονοµία στα ΜΜΕ 

ως µηχανισµούς παραγωγής εικόνων και υψηλής τεχνολογίας, γεγονός το οποίο 

δείχνει τις πεπερασµένες δυνατότητες της µεταστρουκτουραλιστικής σκέψης να 

ερµηνεύσει το πολύπλοκο σύστηµα των ΜΜΕ στη σύγχρονη εποχή.  

Η ανάλυση της ηγεµονίας από το Gramsci (1971: 169-170) µας επαναφέρει σε µια 

κοινωνική ανάγνωση των ΜΜΕ. Η έννοια της ηγεµονίας, όπως τη διατύπωσε ο 

Ιταλός µαρξιστής, περιγράφει και συνοψίζει όλες τις διεργασίες µέσω των οποίων η 

κυριαρχία της κοινωνικής τάξης που έχει τον ουσιαστικό οικονοµικό έλεγχο της 

κοινωνίας επεκτείνεται στα υπόλοιπα κοινωνικά πεδία και γίνεται αποδεκτή από όλα 

τα µέλη της κοινωνίας, τα οποία αντιλαµβάνονται και συµµερίζονται τα ταξικά 

συµφέροντά της ως καθολικά.29 Η κυρίαρχη ιδεολογία δεν επιβάλλεται, αλλά 

υφίσταται εξαιτίας µιας αδιαµφισβήτητης υφαρπαγής της συναίνεσης.30 Την 

παραγωγή και τη διατήρηση της ηγεµονίας, η οποία αντιµετωπίζεται ως µια 

πολιτισµική διαδικασία, την υλοποιούν τα ΜΜΕ. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

ηγεµονίας, τα ΜΜΕ αποσκοπούν στην υποστήριξη του εγκαθιδρυµένου συστήµατος 

εξουσίας και αποκλείουν την κριτική και τις ανταγωνιστικές αξίες. Με άλλα λόγια, 

στοχεύουν στη συναίνεση των αρχών της κυρίαρχης καπιταλιστικής τάξης. Η θεωρία 

της ηγεµονίας επιδιώκει να τεκµηριώσει τον τρόπο µε τον οποίο οι καπιταλιστικές 

σχέσεις αναπαράγονται και νοµιµοποιούνται µέσω της συναίνεσης (µικρής ή 

                                                                                                                                            
’70) από την πολιτική οικονοµία και στράφηκε προς µια πιο αφηρηµένη θεωρητική προσέγγιση της 
κοινωνικής θεωρίας των σύγχρονων βιοµηχανοποιηµένων κοινωνιών. 
29 Βλ. σχετικά McNair, 1998: 106-107, ∆εµερτζής, 2002β: 126-127. 
30 Παραβλ. Lippmann, 1988. 
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µεγάλης) της ίδιας της εργατικής τάξης. Η θεωρία της ηγεµονίας υπήρξε το έναυσµα 

για τη δηµιουργία των κυριότερων τάσεων στη µαρξιστική θεωρία σχετικά µε τη 

µελέτη της πολιτιστικής ιδεολογικής παραγωγής, όπως αυτή του Stuart Hall και της 

Σχολής του Μπέρµιγχαµ.31 

 Η Σχολή του Μπέρµιγχαµ θεωρεί ότι τα ΜΜΕ αναπαράγουν συστηµατικά το 

ιδεολογικό πεδίο της κοινωνίας µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαράγεται η δοµή της 

κυριαρχίας τους. Η προσέγγιση της Σχολής εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο η 

ιδεολογία µπορεί να αναγνωστεί από το κοινό. Ειδικότερα, ο Hall, ο οποίος αποτελεί 

τον κύριο εκπρόσωπο αυτής της προσέγγισης, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην 

ιδεολογία των ΜΜΕ ως συστήµατος αναπαραστάσεων που επιβάλλονται στα άτοµα 

µέσα από τις διάφορες δοµές. Ο Hall προτείνει ένα µοντέλο κωδικοποίησης-

αποκωδικοποίησης του λόγου των µέσων, το οποίο δείχνει ότι το κείµενο των ΜΜΕ 

τοποθετείται ανάµεσα στους δηµιουργούς του που κατασκευάζουν το µήνυµα µε έναν 

συγκεκριµένο τρόπο και στο κοινό, το οποίο αποκωδικοποιεί το νόηµά του σύµφωνα 

µε τα διαφορετικά πλαίσια ερµηνείας που διαθέτει.   

Στο πνεύµα των κοινωνικο-πολιτιστικών και πολιτικών ερµηνειών των ΜΜΕ κινείται 

και η ερευνητική οµάδα της Γλασκώβης (Glasgow Media Group) η οποία, σε 

αντίθεση µε τη Σχολή του Μπέρµιγχαµ, εκπόνησε µια σειρά από εµπειρικές µελέτες. 

Κάτω από τους πρωτότυπους και εµπνευσµένους τίτλους των έργων της (Άσχηµα 

Νέα, Περισσότερα Άσχηµα Νέα, Πραγµατικά Άσχηµα Νέα),32 η οµάδα του 

πανεπιστηµίου της Γλασκώβης υποστηρίζει ότι τα µηνύµατα των ΜΜΕ (και ιδιαίτερα 

οι τηλεοπτικές ειδήσεις) δεν είναι µια απλή αναπαράσταση της εξωτερικής 

κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά αποτελούν ένα κυριαρχικό πολιτιστικό προϊόν 

µέσα στο οποίο οι εκδοχές του κόσµου που προβάλλουν, παράγονται µε τα 

συγκεκριµένα ερµηνευτικά πλαίσια που ευνοούν και ενισχύουν την κυρίαρχη τάξη.  

Ένας σηµαντικός θεωρητικός που εξετάζει επίσης κριτικά τη δηµοσιογραφία κάτω 

από το πρίσµα της κοινωνικής θεωρίας, είναι ο Βourdieu (1992, 1998). Όντας 

κανονιστικός ο ίδιος, προτείνει ένα πλαίσιο λειτουργίας της δηµοσιογραφίας και 

εξετάζει τη σύσταση και την εσωτερική δοµή του δηµοσιογραφικού πεδίου, καθώς 

και τη σχέση του µε τα άλλα πεδία της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. 

                                                 
31 Βλ. σχετικά McNair, 1998: 106-107, ∆εµερτζής, 2002β: 126-127. 
32 Πρωτότυποι τίτλοι: Bad news (1976), More bad news (1980), Really bad news (1982). 
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Σύµφωνα µε τον Βourdieu, η κοινωνία είναι χωρισµένη σε πεδία. Το πεδίο, κατά το 

Γάλλο κοινωνιολόγο, είναι «ένας συγκροτηµένος χώρος θέσεων, στον οποίο οι θέσεις 

και οι αµοιβαίες σχέσεις τους καθορίζονται από την κατανοµή διαφορετικών ειδών 

πόρων ή κεφαλαίου» (Bourdieu, 1992: 45). Η γενική έννοια του πεδίου 

αποκρυσταλλώνεται στους επιµέρους τοµείς της ανθρώπινης δράσης: έτσι υπάρχει 

πεδίο πολιτικό, νοµικό, πολιτιστικό, οικονοµικό, δηµοσιογραφικό.  

Για το Βourdieu, στο πλαίσιο του καπιταλισµού, το οικονοµικό κεφάλαιο είναι το 

κυρίαρχο κεφάλαιο, ενώ το πολιτιστικό κεφάλαιο είναι το κυριαρχηµένο. Η 

ιδεολογική του συγγένεια και µε τους υπόλοιπους µαρξιστές που έκαναν λόγο για το 

εποικοδόµηµα (πολιτισµός) και τη βάση (αγορά), η οποία έχει κυριαρχήσει στο 

εποικοδόµηµα είναι εµφανής.33 Ο Bourdieu προβάλλει το δοµικό διαχωρισµό βάσης-

εποικοδοµήµατος στο δηµοσιογραφικό πεδίο, για να επισηµάνει την επικυριαρχία του 

οικονοµικού κεφαλαίου στο πολιτιστικό κεφάλαιο. Με την αθέατη, υπόγεια λογική 

του ‘δούρειου ίππου’, το δηµοσιογραφικό πεδίο µεταφέρει στα άλλα πεδία α.) τη 

στενή εξάρτηση από την αγορά, β.) τον ανεξέλεγκτο ανταγωνισµό, γ.) τους χρονικούς 

καταναγκασµούς της ταχύτατης και αέναης ανανέωσης, δ.) την οµοιογένεια και ε.) τη 

διατήρηση των καθιερωµένων αξιών.34 Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι ο 

Bourdieu θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνη την παρείσφρηση οικονοµικών εξουσιών στα 

επιστηµονικά πεδία µέσω της δηµοσιογραφίας, η οποία οφείλεται, κατά τη γνώµη 

του, στην ύπαρξη ρευστών και µη αυστηρών ορίων µεταξύ των πεδίων.  

Η λύση-κλειδί, κατά τον Bourdieu, στο φαινόµενο αυτό συνίσταται στην εξασφάλιση 

και προστασία της αυτονοµίας κάθε πεδίου.35 Προτείνει δε συγκεκριµένες 

στρατηγικές επαναφοράς της αυτονοµίας των πεδίων: α.) αυστηρή επισφράγιση των 

ορίων του πεδίου, β.) προσπάθεια αποκατάστασης των συνόρων που επαπειλήθηκαν 

από την παρείσδυση του δηµοσιογραφικού τρόπου σκέψης και δράσης, γ.) 

                                                 
33 Βλ. σχετικά π.χ. Garnham, 1989. 
34 Βλ. Βourdieu, 1998, 103-109. 
35 Με τον όρο αυτονοµία ο Bourdieu εννοεί α.) τη δυνατότητα κάθε πεδίου να αντιστέκεται στον 
εµπορικό χαρακτήρα και στην αγορά µαζικής κατανάλωσης και στην ύπαρξη -εντός του πεδίου- 
ατόµων τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχει θέσει το πεδίο και που αναγνωρίζονται ως 
άξιοι από τους παραγωγούς εντός του πεδίου στο οποίο ανήκουν (Bourdieu, 1998: 89-90). 
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διατήρηση, αν όχι αύξηση, του δικαιώµατος εισόδου και ενίσχυση της υποχρέωσης 

εξόδου.36  

Ο Debray (1997: 429), στο ίδιο πλαίσιο σκέψης, αντιστοιχίζει την τηλεόραση µε µια 

οικονοµική µηχανή: «δεν είναι στη φύση της να προβάλλει αφαιρετικές έννοιες ή 

συλλογισµούς, συνθέσεις ή κριτική, αλλά να παράγει µίνισποτ για το κανάλι, τρόπους 

κατανάλωσης […] ∆εν είναι καµωµένη για να µεταδίδει ιδέες ούτε να παράγει 

πεποιθήσεις, αλλά κάτι ανάµεσα στην επιφανειακή συναίνεση και στην κοινωνική 

φηµολογία, τη συναίνεση στη φηµολογία». Στην κριτική του Debray αναγνωρίζουµε 

και την επιχειρηµατολογία του Postman, σύµφωνα µε τον οποίο η τηλεόραση δεν 

µπορεί να φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν φορέα σηµαντικών πολιτιστικών 

συζητήσεων, γιατί δεν προορίζεται για τίποτα παραπάνω πέρα από παραγωγή 

σκουπιδιών, που είναι µάλιστα και τα καλύτερα προϊόντα της.37 Η φύση της 

τηλεόρασης της επιτρέπει να µεταφέρει απλώς θραύσµατα πληροφοριών, και όχι να 

τα συλλέγει και να τα ταξινοµεί. Σύµφωνα µε επιχειρήµατα του Debray και του 

Postman, το να κάνουµε λόγο για µια σοβαρή τηλεόραση συνιστά ένα άνευ 

προηγουµένου οξύµωρο. Οι δύο θεωρητικοί φαίνεται να απαλλάσσουν την 

τηλεόραση από οποιαδήποτε ευθύνη, ολισθαίνοντας προς έναν υπόρρητο τεχνολογικό 

ντετερµινισµό, υποδηλώνοντας ότι η κατάπτωση που παρατηρείται στο τηλεοπτικό 

τοπίο είναι αναπόφευκτη και ότι η κατάσταση δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετική. 

Η στάση αυτή όµως, προδικάζει ότι απεµπολούµε κάθε απαίτησή µας ως τηλεθεατές 

για µια τηλεόραση µε υψηλό ποιοτικό περιεχόµενο που θα συµβάλλει τόσο στην 

ουσιαστική ενηµέρωση όσο και στην ψυχαγωγία µας.    

Εξάλλου, ο ίδιος ο Debray εµφανίζεται ανακόλουθος, όταν στις επόµενες σελίδες του 

βιβλίου του αναλύει και επικυρώνει την αυξανόµενη επικυριαρχία των Μέσων στην 

πολιτική: «ο µεντιοκράτης είναι ο νέος γραµµατέας που ορίζει την ηµερήσια διάταξη 

της Πολιτείας, καθορίζοντας µε καθηµερινή σελιδοποίηση αυτά που πρέπει να 

σκέφτεται, να φοβάται, να ελπίζει ο περισσότερος κόσµος». Φτάνει, µάλιστα, στο 

σηµείο να παροµοιάσει την επικυριαρχία των Μέσων στον 21ό αιώνα µε την 

επικυριαρχία των ηγεµόνων στους υπηκόους τους στο 16ο αιώνα, παραφράζοντας την 

αρχή “cuius regio, eius religio” (όποιου το βασίλειον, εκείνου η θρησκεία): όποιου το 

                                                 
36 Βourdieu, 1998: 95, βλ. και Lippmann (1988). Για την κριτική µας γύρω από το θέµα της 
αυτονοµίας, βλ. παρακάτω σελ. 57-58 στο παρόν κείµενο.  
37 Βλ. σχετικά Postman, 1998: 27. 
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Μέσο, εκείνου η θρησκεία (1997: 481, δική µας έµφαση). Μέσα από αυτή την 

παροµοίωση, εντοπίζουµε επιλεκτικές συγγένειες µε την επανα-φεουδαρχοποίηση 

του Habermas: τα Μέσα ενδύονται ένα µανδύα βασιλικό και ηγεµονικό και ανάγονται 

στον απόλυτο κυρίαρχο.   

Απορρίπτοντας την κανονιστική προσέγγιση και φρονώντας ότι τα Μέσα δεν 

κυριαρχούνται από την αγορά, αλλά ότι συγκροτούν ένα αυτόνοµο σύστηµα, ο 

Luhmann (2003) προτείνει µια διαφορετική προσέγγιση για τη µελέτη της κοινωνίας 

και των ΜΜΕ, η οποία στηρίζεται στη συστηµική θεωρία. Σύµφωνα µε τη συστηµική 

θεωρία, η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να θεωρείται ένα σύστηµα, το οποίο αποτελείται 

µε τη σειρά του από υποσυστήµατα (π.χ. πολιτική, επιστήµη, οικονοµία, πολιτισµός). 

Ο Γερµανός θεωρητικός υποστηρίζει ότι η λειτουργία των ΜΜΕ είναι να 

διευκολύνουν και να κατευθύνουν την αντίληψη που έχει κάθε κοινωνία για τον 

εαυτό της. Τα ΜΜΕ εκπληρώνουν αυτή τη λειτουργία µε τη βοήθεια ενός δυαδικού 

κώδικα, σύµφωνα µε τον οποίο διακρίνουν ανάµεσα στη πληροφορία/µη πληροφορία. 

Η δηµοσιογραφία θεωρείται ένα αυτόνοµο σύστηµα της κοινωνίας, το οποίο δεν 

µεταφέρει παθητικά πληροφορίες, αλλά τις παράγει µε βάση τους δικούς του κανόνες 

και αξίες µε σκοπό να παράσχει προσανατολισµό στην κοινωνία.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Luhmann, τα Μέσα διαχέουν τις πληροφορίες στην 

κοινωνία υπό µια τεχνική έννοια, επιτρέποντας το κοινό να επικοινωνεί χωρίς 

αλληλόδραση. Πώς µπορεί όµως ένα τεχνικό µέσο να είναι αποτελεσµατικό στον 

προσδιορισµό των ορίων ενός κοινωνικού συστήµατος, τα οποία στη θεωρία του 

Luhmann είναι τα επικοινωνιακά όρια; Επιπλέον, τα ΜΜΕ δεν είναι τα µόνα που 

επιτρέπουν την επικοινωνία των ατόµων χωρίς αλληλόδραση και φυσική παρουσία. 

Επιπλέον, ο αφηρηµένος δυαδικός κώδικας πληροφορία/µη πληροφορία δεν αρκεί για 

να προσδιορίσει το ρόλο της διαφήµισης και των ψυχαγωγικών προγραµµάτων στην 

πληροφόρηση του κοινού. Η διαφήµιση και η ψυχαγωγία θα όφειλαν να εξεταστούν 

ξεχωριστά και όχι ως κοινωνικό σύστηµα µε κοινά όρια και κοινό περιβάλλον. Για 

τον Luhmann, δεν είναι απαραίτητο να συγκρίνουµε τη δηµοσιογραφική 

πραγµατικότητα µε τον ‘πραγµατικό’ κόσµο, διότι κάθε σύστηµα δηµιουργεί τη δική 

του πραγµατικότητα. Ο Luhmann όµως δείχνει υπερβολική εµπιστοσύνη στην 

αυτοποιητική λειτουργία του δηµοσιογραφικού συστήµατος, αγνοώντας τις δυναµικές 

που αναπτύσσονται εντός του και που συνδιαµορφώνουν το παραγόµενο αποτέλεσµα.   
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1.5. Η προσέγγιση της κριτικής πολιτικής οικονοµίας: ατέλειες και αδυναµίες 

της σύγχρονης δηµοσιογραφίας 

Τρία βασικά οικονοµικά φαινόµενα εντοπίζονται ως ‘υπεύθυνα’ για τη σύγχρονη 

δοµή και µορφή του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος: η εµπορευµατοποίηση, η 

ιδιοκτησιακή συγκέντρωση και η κεφαλαιοποίηση των ΜΜΕ µε τα οποία 

ασχολήθηκε η κριτική πολιτική οικονοµία.38  

Η προσέγγιση της πολιτικής οικονοµίας αποτελεί µια κοινωνική κριτική προσέγγιση, 

η οποία επικεντρώνεται στη σχέση ανάµεσα στην οικονοµική δοµή και τη δυναµική 

των επικοινωνιακών βιοµηχανιών και του ιδεολογικού περιεχοµένου των ΜΜΕ. Ο 

Garnham (1989) εκφράζει την επιχειρηµατολογία της προσέγγισης της πολιτικής 

οικονοµίας ως τάσης της µαρξιστικής θεωρίας στη µελέτη της µαζικής επικοινωνίας. 

Ακολουθώντας τη µαρξιστική προσέγγιση σχετικά µε την επικυριαρχία της βάσης 

(οικονοµία) στο εποικοδόµηµα (πολιτισµός), ο Garnham επισηµαίνει ότι τα ΜΜΕ 

πρέπει να αναλύονται ως αναπόσπαστο κοµµάτι του καπιταλιστικού οικονοµικού 

συστήµατος, όπου τα συµφέροντα ιδιοκτητών, διευθυντών, εργαζοµένων και κοινού 

αλληλεξαρτώνται και συχνά συγκρούονται. Επιπλέον, µε τη διάκρισή του µεταξύ του 

οικονοµικού και του υλικού χαρακτήρα των Μέσων, επικεντρώνει την προσοχή του 

στους τρόπους µε τους οποίους εκβιοµηχανίστηκε το εποικοδόµηµα µέσα από την 

διόγκωση του καπιταλισµού. Προεκτείνοντας τον συλλογισµό του, υποστηρίζει ότι τα 

ΜΜΕ είναι πρωταρχικά οικονοµικές οντότητες µε διττό ρόλο: έναν άµεσο 

οικονοµικό, δηµιουργώντας πλεόνασµα µε την παραγωγή και ανταλλαγή προϊόντων 

και έναν έµµεσο ιδεολογικό και προπαγανδιστικό για τη χειραγώγηση του κοινού. 

Ο Garnham προσδιορίζει ως αίτια της κρίσης τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον 

οικονοµικό κυρίως τοµέα: την ενίσχυση της αγοράς, την ιδιωτικοποίηση της 

τηλεόρασης, τη µετάβαση από εθνικές προς διεθνείς µεντιακές αγορές (Garnham, 

1991). Αποτέλεσµα αυτής της διόγκωσης της αγοράς είναι η έκπτωση της 

ενηµέρωσης του κοινού και της µετατροπής της από «δηµόσιο αγαθό σε ένα ιδιωτικά 

ιδιοποιήσιµο προϊόν» (1991: 39). Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει η Καϊτατζή 

                                                 
38 Βλ. Garnham, 1989, Schiller, 1996, Mosco & Wasko, 1994, Wasko, 2005, McChesney, 1999, 
Kaitatzi, Curran, 2001, Curran & Seaton, 1991, Golding, 1994, Murdock & Golding, 1979, Chalaby, 
1998. 
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(2003: 167), «από τον ένα κίνδυνο (ή και πρακτική) του κρατικού εναγκαλισµού 

περάσαµε στον άλλο, τον ασφυκτικό έλεγχο των ΜΜΕ από το κεφάλαιο». 

Επιπλέον, όπως σηµειώνει ο Νόττας (2005: 56) την κρίση επιτείνει το γεγονός ότι οι 

ιδιοκτήτες των Μέσων δεν είναι πλέον οι παλιοί γνωστοί εκδότες, αλλά 

επιχειρηµατίες, ότι η συγκινησιακά παντοδύναµη εικόνα εξοβελίζει το γραπτό λόγο 

µε όλη τη νοητική επεξεργασία που απαιτεί η σύλληψή του, καθώς και ότι η 

σηµερινή πραγµατικότητα µεταλλάσσεται ως προς την τεχνολογική, οικονοµική και 

πολιτισµική διάστασή της.39  

Τη χρησιµότητα της πολιτικής οικονοµίας στη µελέτη των ΜΜΕ υπογραµµίζουν και 

οι Golding & Murdock (2001). Οι δύο συγγραφείς επισηµαίνουν την ανάγκη 

ανάλυσης των µορφών ιδιοκτησίας και ελέγχου των Μέσων και τη σηµασία τους για 

τη δοµή και τη σταθερότητα της άρχουσας τάξης. Η κριτική πολιτική οικονοµία δεν 

περιορίζεται στην ανάλυση των δοµικών ασυµµετριών των κοινωνικών σχέσεων και 

των σχέσεων εξουσίας που διαµορφώνουν την παραγωγή και την πρόσληψη του 

νοήµατος, αλλά προσπαθεί να δείξει πώς τα επιµέρους µικροπλαίσια επηρεάζονται 

από τη γενικότερη οικονοµική δυναµική και από τις ευρύτερες δοµές που συντηρεί 

αυτή η δυναµική (Golding & Murdock, 2001: 30). Αποτελεί, δηλαδή, µια 

περισσότερο ολιστική προσέγγιση των επικοινωνιών, εξετάζοντας τον τρόπο µε τον 

οποίο η άνιση κατανοµή υλικών και συµβολικών πόρων καθορίζει την επικοινωνιακή 

δραστηριότητα.  

Κυρίως όµως η αγοραία λογική της δηµοσιογραφίας έχει σηµαντικότατες επιπτώσεις 

στην ενηµέρωσή µας. Όπως επισηµαίνει ο McManus (1994: 184-197), η 

σηµαντικότερη επίπτωση για τη ‘δηµοσιογραφία των δυνάµεων της αγοράς’ είναι ότι 

το κοινό ως καταναλωτής ενηµερώνεται ουσιαστικά λιγότερο σε σύγκριση µε το 

παρελθόν. Παρόλο που τα κανάλια πληροφόρησης είναι σήµερα πολύ περισσότερα 

από ό,τι στο παρελθόν, λείπουν από αυτά η ουσία και η κοινωνική προοπτική των 

γεγονότων (McManus, 1994). Το τι θα δούµε στις ειδήσεις αποτελεί µια διαδικασία 

που όλο και περισσότερο προσχεδιάζεται, γιατί οι ειδήσεις πρέπει να έχουν 

θεαµατικότητα και τελικά το κοινό σταδιακά αποµακρύνεται από την πολιτική 

σηµασία των τεκταινοµένων.  

                                                 
39 Για την πραγµάτευση του θέµατος σχετικά µε την αναπτυσσόµενη σχέση ανάµεσα στην 
επικοινωνιακή και πολιτική εξουσία, βλ. Νόττας, 2005.  
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Οι Herman & Chomsky εξετάζουν ειδικότερα πώς οι κεφαλαιοκράτες 

µεταχειρίζονται την οικονοµική ισχύ τους σε ένα σύστηµα αγοράς για να 

διασφαλίσουν ότι η ροή της δηµόσιας πληροφόρησης εξυπηρετεί τα συµφέροντά 

τους. Οι δύο συγγραφείς περιγράφουν έναν κόσµο όπου τα ΜΜΕ χρησιµοποιούνται 

ως ένα ιδεολογικό σύστηµα από τις ελίτ για τη διαχείριση-χειραγώγηση της κοινής 

γνώµης (την κατασκευή της συναίνεσης, απαραίτητης για τα συµφέροντα των 

κυβερνητικών και επιχειρηµατικών ελίτ). Μετά τον Boorstin, τη διάσηµη αυτή φράση 

του Lippmann δανείζονται και οι Herman & Chomsky για να θεµελιώσουν την 

επιχειρηµατολογία τους περί του προπαγανδιστικού ρόλου των ΜΜΕ. Οι συγγραφείς 

αυτοί παρουσιάζουν ένα µοντέλο προπαγάνδας, σύµφωνα µε το οποίο «οι ισχυροί 

έχουν την ευχέρεια να θέτουν τους όρους του διαλόγου, να αποφασίζουν τι 

επιτρέπεται να ακούει και να σχολιάζει ο λαός και να ‘διαχειρίζονται’ την κοινή 

γνώµη µέσω τακτικών εκστρατειών προπαγάνδας»40 (Herman & Chomsky, 1988: xi). 

Τα συµφέροντα των κρατικών και επιχειρησιακών ελίτ είναι διαπλεκόµενα και 

αλληλεξαρτώµενα και εξυπηρετούνται από τα Μέσα.  

Το µοντέλο προπαγάνδας που προτείνουν οι Herman & Chomsky λαµβάνει ως 

δεδοµένο ότι τα ΜΜΕ υπηρετούν και προστατεύουν τα συµφέροντα των κυρίαρχων 

ελίτ. Η κύρια ένσταση που µπορεί να διατυπωθεί για το µοντέλο των Herman & 

Chomsky συνίσταται στο ότι είναι ακραία οικονοµικά ντετερµινιστική, 

κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι λειτουργούν ως ιδεολογικά εργαλεία στα χέρια του 

κεφαλαίου. Όµως η καθολική κριτική ότι όλα τα ΜΜΕ ενεργούν µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να εναρµονίζουν τα συµφέροντά τους µε αυτά των κυρίαρχων ελίτ, σηµατοδοτεί 

σηµαντικές συνέπειες για το δικό µας επίπεδο και περιεχόµενο ενηµέρωσης. Αν 

δεχτούµε ότι η πληροφόρηση που λαµβάνουµε από τα ΜΜΕ είναι ελεγχόµενη και 

προκαθορισµένη, καταργούµε κάθε προοπτική σκέψης και δράσης µας ως ελεύθερα 

διαλογιζόµενα άτοµα. Είναι, λοιπόν, πλησιέστερα στην πραγµατικότητα να 

κατηγοριοποιήσουµε τους µεντιακούς οργανισµούς στους έντονα 

εµπορευµατοποιηµένους και ισχυρά διαπλεκόµενους που λειτουργούν µε βάση τα 

οικονοµικά τους συµφέροντα και στους πιο µικρούς οργανισµούς που διατηρούν και 

ασκούν ένα σηµαντικό περιθώριο παρεµβατικής δράσης.  

                                                 
40 Βλ. σχετικά και Gramsci 
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Τα ΜΜΕ έχουν χαρακτηριστεί από τον McChesney (1999: 2) ως µία «αντι-

δηµοκρατική δύναµη», ακόµη και ως «κίνδυνος για τη δηµοκρατία».41 Η αυξανόµενη 

εµπορευµατοποίηση των Μέσων και η ιδιοκτησιακή συγκέντρωση σε πλανητικό 

επίπεδο, οδήγησε τον McChesney να µιλήσει για τα «Πλούσια ΜΜΕ, Φτωχή 

∆ηµοκρατία»,42 εννοώντας ότι όσο πιο πλούσιοι και ισχυροί είναι οι εταιρικοί 

µεντιακοί γίγαντες, τόσο πιο ισχνές είναι οι προοπτικές για τη συµµετοχική 

δηµοκρατία. Αυτό συνιστά και το παράδοξο της εποχής µας: υπάρχει πρωτοφανής 

εξέλιξη στους τοµείς των επικοινωνιακών και των πληροφοριακών τεχνολογιών και 

ταυτόχρονα, ανησυχητική συρρίκνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την 

πολιτική και αυξητική τάση της εξασθένισης της δηµοκρατικής πολιτικής 

κουλτούρας.  

Ο Chalaby (1998) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η δηµοσιογραφία αποτέλεσε 

‘εφεύρεση’ της οικονοµίας και των µηχανισµών της αγοράς. Ο Chalaby απορρίπτει 

την παραδοσιακή ιστορική θεώρηση, που συγχρονίζει την δηµιουργία της 

δηµοσιογραφίας µε την εµφάνιση των πρώτων εντύπων κατά τον 16ο αιώνα. Ήδη από 

τον τίτλο του βιβλίου, ο υποψιασµένος αναγνώστης µπορεί να διακρίνει την 

καινοτόµο αντίληψη που εισάγει ο συγγραφέας στη µελέτη των ΜΜΕ. Η χρήση της 

λέξης “invention”, παρόλο που µεταφράζεται κυρίως ως «εφεύρεση», παραπέµπει 

ταυτόχρονα και σε άλλες ερµηνείες του όρου, όπως «επινόηση» ή «µύθευµα».43  

Ο Chalaby αναγνωρίζει την επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης στη διαµόρφωση 

του δηµοσιογραφικού πεδίου, απορρίπτοντας όµως τον τεχνολογικό ντετερµινισµό 

που υποστηρίζει ότι διέπει τη συλλογιστική του Postman και του McLuhan. Σε 

αντίθεση µε τους δύο θεωρητικούς, αναγνωρίζει ως γενεσιουργό αιτία της 

δηµοσιογραφίας το στυγνό οικονοµικό ανταγωνισµό, ο οποίος εξανάγκαζε τους 

ιδιοκτήτες των εφηµερίδων να αναβαθµίζουν διαρκώς την τεχνολογία και την 

παραγωγική διαδικασία. Η ταύτιση των θέσεων του Postman και του McLuhan, όσον 

αφορά στον τεχνολογικό ντετερµινισµό που επισηµαίνει ο Chalaby είναι άστοχη. Μια 

προσεκτική ανάγνωση του Postman µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι θέσεις τους 

διαφέρουν ριζικά. Παρόλο που ο Postman δέχεται τη σχέση µέσου και µηνύµατος, 

όπως αυτή εκφράζεται από τον McLuhan (1992), δεν παρασύρεται από τον άκρατο 
                                                 
41 Βλ. οµότιτλο βιβλίο του Popper, 1995 και Hallin, 2000. 
42 Τίτλος του βιβλίου του McChesney (πρωτότυπος τίτλος: “Rich Media, Poor Democracy”).  
43 Πρβλ. Stavropoulos D. N. & Hornby A. S., Oxford English-Greek Learner’s Dictionary, Oxford 
University Press, Οξφόρδη, 1998, λήµµα “invention”.  
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τεχνολογικό ντετερµινισµό που διακατέχει τη θεωρία του McLuhan.44 Ειδικότερα, 

δεν υποστηρίζει ότι ο τηλέγραφος, για παράδειγµα, άλλαξε «από µόνος του» 

(Postman, 1998: 77) τη µορφή των εφηµερίδων της εποχής, µετατρέποντας την 

πληροφορία σε εµπόρευµα. Αν δεν προϋπήρχε ο λαϊκός τύπος που ήδη προωθούσε τις 

σκανδαλοθηρικές ειδήσεις, η δυνατότητα του τηλέγραφου να µετατρέπει τις 

πληροφορίες σε εµπόρευµα θα ήταν αµφίβολη (Postman, 1998: 77). 45 Ο Postman 

υποδηλώνει, επίσης, ότι το κίνητρο του ανταγωνισµού και της διάθεσης των 

ιδιοκτητών εφηµερίδων να εκµεταλλευτούν πρώτοι τη νέα τεχνολογία, τους οδήγησε 

σε πολυδάπανες επενδυτικές δραστηριότητες και περιθωριοποίησε τις µικρές και τις 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις. Αυτή είναι άλλωστε µια θέση που υποστηρίζει και ο 

Chalaby (1998: 42-43).    

Η προσπάθεια που καταβάλλει ο Chalaby να αποδεσµευτεί από τον τεχνολογικό 

ντετερµινισµό, τον οδηγεί στον εξίσου ολισθηρό οικονοµικό ντετερµινισµό. Παρόλο 

που αναγνωρίζει ότι η οικονοµία της αγοράς δεν αποτέλεσε τον µοναδικό παράγοντα 

για τη διαµόρφωση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, δεν µας δίνει κανένα δείγµα 

της επίδρασης που είχαν οι πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες της εποχής. 

Αντίθετα, προσκολλάται στο κεντρικό του επιχείρηµα περί οικονοµικού 

ανταγωνισµού µε το οποίο εξηγεί το µετασχηµατισµό του ανοιχτού και ελεύθερου 

δηµοσίου λόγου σε δηµοσιογραφικό και τη δηµιουργία του δηµοσιογραφικού 

επαγγέλµατος.  

Η κριτική στον Chalaby πρέπει να γενικευθεί και στη συνολική προσέγγιση της 

κριτικής πολιτικής οικονοµίας. Παρά τον πειστικό τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει η 

κριτική πολιτική οικονοµία τις σχέσεις εξουσίας σε µια κοινωνία, η προσέγγιση αυτή 

διακρίνεται από έντονο οικονοµικό ντετερµινισµό. Η κριτική πολιτική οικονοµία 

µπορεί να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των ισχυρών 

παραδοσιακών Μέσων, αλλά εµφανίζεται ανεπαρκής στη µελέτη των νέων Μέσων 

και δη του διαδικτύου: παρά τη διείσδυση εµπορικών συµφερόντων και στο νέο αυτό 

Μέσο, το διαδίκτυο παραµένει σε σηµαντικό βαθµό ανοιχτό προς κάθε εναλλακτική 

                                                 
44 Μάλιστα, o Postman αναγνωρίζει ρητά τη διαφοροποίηση των θέσεών τους (βλ. Postman, 1998: 
174-175). 
45 Ο Postman εξετάζει, επιπλέον, την επίδραση του τηλέγραφου σε σχέση µε το είδος των 
πληροφοριών που µετέδιδε και όχι απλά σε σχέση µε την ποσότητα των πληροφοριών. Η καινοτοµία 
που εισήγαγε ο τηλέγραφος ήταν, κατά τον Postman, ότι «νοµιµοποίησε κατά κάποιο τρόπο την ιδέα 
µιας πληροφορίας απελευθερωµένης από το πλαίσιο αναφοράς της» (1998: 76). 
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δράση (τουλάχιστον συγκριτικά µε τα παραδοσιακά ΜΜΕ). Παρόλο που η συζήτηση 

για την οικοδοµική δοµή των Μέσων παραµένει κεντρική για οποιαδήποτε κριτική 

ανάλυση των νέων Μέσων, η καθολική της εφαρµογή περιορίζει την έρευνα από τη 

µελέτη σηµαντικών πολιτικών δυνατοτήτων και προοπτικών που διανοίγονται στο 

πεδίο των νέων Μέσων, όπως θα δούµε και στο δεύτερο κεφάλαιο.  

 

1.6. Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της δηµοσιογραφίας 

Παρά τις διαφορές ανάµεσα στις διάφορες θεωρήσεις για τα ΜΜΕ που 

παρακολουθήσαµε, διαπιστώνουµε ότι κοινός τόπος ανάµεσά τους είναι η πεποίθηση 

ότι για να κάνουµε λόγο για µια δηµοκρατική και ευνοµούµενη κοινωνία, η εύρυθµη 

και εύρωστη λειτουργία των ΜΜΕ είναι παραπάνω από απαραίτητη. Το πρόβληµα, 

όµως, που επισηµαίνεται είναι ότι οι σύγχρονες συνθήκες που επιβάλλουν οι αγοραίες 

και πιέσεις δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του πολιτικού ρόλου του δηµοσιογράφου, 

καθώς αυτός περιθωριοποιείται και προτάσσονται τα οικονοµικά και τα 

επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ο προβληµατισµός αυτός εντάσσεται στη συζήτηση 

περί του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει το διαδίκτυο, ώστε να αντιπαρέλθει 

αυτό το δυσλειτουργικό περιβάλλον άσκησης της δηµοσιογραφίας. Αναµένεται να 

εξετάσουµε αν το διαδίκτυο µπορεί πράγµατι να αποτελέσει σήµερα ένα πεδίο 

διαφορετικής δηµοσιογραφικής δράσης ή αν – προς το παρόν – τουλάχιστον 

µεταφέρει τις παθογένειες του κυρίαρχου µεντιακού συστήµατος.  

Είναι βέβαιο ότι η πληροφορία παραµένει θεµελιώδης για την οµαλή πορεία της 

δηµοκρατίας. Οι σύγχρονες κοινωνίες, όµως, είναι εξαιρετικά περίπλοκες και 

κατακερµατισµένες. Τα σύγχρονα συστήµατα πολιτικής αντιπροσώπευσης διέρχονται 

κρίση και, ως αποτέλεσµα, η πολιτική απάθεια και η απολιτικοποίηση του κοινού 

διογκώνονται. Το επικοινωνιακό τοπίο χαρακτηρίζεται από παγκοσµιοποιηµένες 

ιδιοκτησιακές δοµές και χαλάρωση, αν όχι απουσία, κάθε κρατικού ελέγχου. Ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των ΜΜΕ έχει ενταθεί σε τέτοιο βαθµό που τα εξαναγκάζει 

στη µίµηση µεταξύ τους στην προσπάθειά τους να ‘προλάβουν’ τον ανταγωνιστή 

τους. Το αποτέλεσµα είναι µια αγκυλωτική οµοιοµορφία
46 που αποκλείει κάθε 

                                                 
46 Για την οµοιοµορφία των προγραµµάτων στην ιδιωτική τηλεόραση και κυρίως στα θέµατα του 
πολιτισµού βλ. ενδεικτικά Παναγιωταρέα, 2006, Παναγιωτοπούλου, 2006, Πλειός, 2006.  
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περιθώριο για πρωτοτυπία και ποικιλία απόψεων. Όπως επισηµαίνουν αναλυτές των 

ΜΜΕ
47 σήµερα παρατηρείται το εξής οξύµωρο: υπάρχει µια πρωτοφανής αφθονία 

µέσων και ταυτόχρονα µια ανησυχητική σπάνη εναλλακτικών ιδεών και θεωρήσεων.  

Όσες επικρίσεις και να διατυπωθούν για την άσκηση της δηµοσιογραφίας σήµερα, 

παραµένει κοινός τόπος ότι η πληροφορία παραµένει θεµελιώδης για την οµαλή 

πορεία της κοινωνίας και της δηµοκρατίας, κατά προέκταση. Ο νέος κίνδυνος όµως 

που προκύπτει είναι οι υπερβολικές πληροφορίες που µας κατακλύζουν από µια 

πληθωρική ποικιλία πηγών. Το φαινόµενο αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή µας και 

που επιτείνεται µε την εµφάνιση του διαδικτύου ο Ramonet το ονοµάζει (2001: 32) 

«δηµοκρατική λογοκρισία»: σε αντίθεση µε την αυταρχική λογοκρισία που 

στηριζόταν στην κατάργηση, στην περικοπή και στην απαγόρευση, η δηµοκρατική 

λογοκρισία προκύπτει ως αποτέλεσµα της συσσώρευσης, του κορεσµού, της 

υπερβολής και της υπεραφθονίας των πληροφοριών. Η µάστιγα του καιρού µας είναι 

η υπερβολική ενηµέρωση: «η ενηµέρωση κουράζει και αυτό είναι το τίµηµα της 

δηµοκρατίας» (2001: 43). Η συνέπεια για το σύγχρονο δηµοσιογράφο είναι ότι, κάτω 

από το βάρος αυτής της υπερπροσφοράς πληροφοριών, δεν δύναται να επιτελέσει το 

έργο του: «κυριολεκτικά ασφυκτιά, καταρρέει κάτω από µια χιονοστιβάδα 

δεδοµένων, εκθέσεων, υποθέσεων […] που τον κινητοποιούν, τον απασχολούν, 

υπερκαλύπτουν το χρόνο του και, µε τρόπο απατηλό, τον αποσπούν από την ουσία» 

(Ramonet, 2001: 32).  

Το σύστηµα των ΜΜΕ χαρακτηρίζεται εποµένως από εσωτερικές αγκυλώσεις που 

προκύπτουν από το διττό ρόλο τους: τα ΜΜΕ αποτελούν έναν ισχυρό πολιτικό θεσµό 

και ταυτόχρονα µια εµπορική επιχείρηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να ανταποκριθούν σε 

δύο ρόλους που εξ ορισµού συγκρούονται µεταξύ τους. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο 

πολιτικός ρόλος τους υποσκελίζεται από τον οικονοµικό.48  

Ένα επιπλέον πρόβληµα προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει αναντιστοιχία 

υπερεθνικών και παγκοσµιοποιηµένων δοµών και εθνικών πολιτικών και 

επικοινωνιακών δοµών. Όπως επισηµαίνει ο Garnham (1989: 52), «η εξουσία 

µεταφέρεται στην οικονοµία σε διεθνές επίπεδο χωρίς την παράλληλη ανάπτυξη 

κατάλληλων πολιτικών ή επικοινωνιακών δοµών». Το πρόβληµα επιτείνεται και από 

                                                 
47 Βλ. για παράδειγµα Καϊτατζή-Γουίτλοκ 2003α, 2003β. 
48 Βλ. σχετικά την επικυριαρχία της βάσης στο εποικοδόµηµα, σελ. 45-48 στο παρόν κείµενο.  
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το γεγονός ότι υπάρχει αέναη αντίθεση µεταξύ του ρυθµού της πολιτικής και του 

ρυθµού των ΜΜΕ: «ενώ ο ρυθµός της πολιτικής, σύµφωνα και µε τους θεµελιωτές 

της δηµοκρατίας, πρέπει να είναι αργός για να καταλαγιάζουν τα πάθη και να 

επικρατεί η λογική, ο ρυθµός των ΜΜΕ έχει αγγίξει τα ανώτατα όρια ταχύτητας» 

(Ramonet, 2001: 81). 

Γίνεται εµφανές από όσα παρουσιάσαµε παραπάνω ότι το σύγχρονο σύστηµα των 

ΜΜΕ βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια πρωτοφανή ρευστότητα και αβεβαιότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, η δηµοσιογραφία καλείται να επαναπροσδιορίσει και να ‘επαναφεύρει’ 

(µεταλλάσσοντας τον όρο του Chalaby) το ρόλο της µέσα σε ένα περιβάλλον, όπου οι 

επικοινωνιακές και οικονοµικές διαδικασίες έχουν εντατικοποιηθεί σε πολύ µεγάλο 

βαθµό. Πρώτον, τα µεντιατικά συγκροτήµατα εκτείνονται σε παγκόσµιο πλέον 

επίπεδο µέσα σε ένα πλαίσιο άκρατου ανταγωνισµού και σε ένα καθεστώς 

απορρύθµισης. ∆εύτερον, αναπτύσσονται νέες µορφές πληροφοριακές και 

επικοινωνιακής τεχνολογίας που βασίζονται στην ψηφιοποίηση. Τέλος, συγκλίνουν οι 

τοµείς της πληροφορικής, της ραδιοτηλεόρασης και των τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας 

στη δηµιουργία νέων καινοτόµων µέσων, όπως το διαδίκτυο. 

Το θεµελιώδες και ζωτικό ερώτηµα που προκύπτει είναι το εξής: Ποιο ρόλο δύναται 

να αναλάβει η σύγχρονη δηµοσιογραφία στην εποχή της µαζικής πολιτικής, των 

διογκωµένων µεντιακών οργανισµών και των πλανητικών επικοινωνιακών 

µονοπωλίων σε µια άκρως διαφοροποιηµένη και κεφαλαιοκρατικά οργανωµένη 

κοινωνία; Και αν δεχτούµε τους θεωρητικούς ισχυρισµούς ότι η δηµοσιογραφία 

γεννήθηκε και καθοδηγήθηκε από τις δυνάµεις της οικονοµίας και αποτελεί ένα 

ακόµα προϊόν της αγοράς, ποια µπορεί να είναι η σχέση της µε τη δηµοκρατική 

διαδικασία; Πώς διαµορφώνεται ο ρόλος της στα πλαίσια του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος και ποιες λειτουργίες καλείται πλέον να εκπληρώσει;  

Η φύση της δηµοσιογραφίας είναι εγγενώς συγκρουσιακή. Οι δηµοσιογράφοι 

καλούνται να υπηρετήσουν τόσο τα συµφέροντα των εργοδοτών τους όσο και τα 

συµφέροντα των πολιτών. ∆έχονται, δηλαδή, πιέσεις που είναι φυγόκεντρες προς 

αντίθετες κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα να διασπώνται επικίνδυνα σε δύο αντιθετικά 

πεδία. Η επιλογή είναι συχνά µονόδροµος: οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι εισέρχονται 

στο σύστηµα, είναι απίθανο να πετύχουν, εάν δεν συµβιβαστούν µε αυτές τις 

ιδεολογικές πιέσεις [ενν. των προνοµιούχων ελίτ], εσωτερικεύοντας τις αξίες τους. 
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∆εν είναι εύκολο να υποστηρίζεις ένα πράγµα και να πιστεύεις κάτι άλλο και όσοι 

αποτύχουν να προσαρµοστούν, θα αποβάλλονται από τους γνωστούς µηχανισµούς.49  

Οι δηµοσιογράφοι δεν αποτελούν µια οµοιογενή, αδιαφοροποίητη οµάδα ή 

κατηγορία. Είναι περισσότερο ρεαλιστικό, αλλά και δίκαιο, να παρατηρήσουµε ότι  

σε όλους τους χώρους, τον πολιτικό, τον ακαδηµαϊκό κλπ. υπάρχουν τόσο εκείνοι που 

παραµένουν σχετικά αλώβητοι από τα ιδιοκτησιακά συµφέροντα και αισθάνονται 

υπόλογοι στο κοινό τους όσο και εκείνοι που εναρµονίζονται πλήρως µε τις ανάγκες 

και τις επιθυµίες των ιδιοκτητών και εφαρµόζουν απόλυτη αυτολογοκρισία στη 

δουλειά τους. Παρατηρείται ότι η ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων είναι 

αντιστρόφως ανάλογη µε την επαγγελµατική τους θέση και ιεραρχία, καθώς και τις 

µισθολογικές τους απολαβές: όσο πιο υψηλά στην ιεραρχία βρίσκονται τόσο 

περισσότερο αναγκάζονται να εναρµονιστούν µε τις επιταγές της ιδιοκτησίας.50   

Στο τοπίο που περιγράψαµε, έρχονται να προστεθούν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες, 

µε κυρίαρχο το διαδίκτυο, αλλάζουν τη ροή της πληροφόρησης: η ροή γίνεται 

αµφίδροµη και η επικοινωνία µετασχηµατίζεται σε διαδραστική. Ο χαρακτήρας της 

νέας τεχνολογίας εµφανίζεται ενδυναµωτικός και απελευθερωτικός τόσο για τους 

πολίτες που µπορούν πλέον να αναπτύξουν το κοµµάτι της ενεργητικής 

πληροφόρησης
51 όσο και για τους δηµοσιογράφους που µπορούν να αναπτύξουν την 

αυτονοµία τους όσον αφορά στη διάχυση των πληροφοριών. Στην πρώτη περίπτωση 

ενδυνάµωσης των πολιτών, προκύπτει για τους δηµοσιογράφους το εξής ζήτηµα: θα 

χάσουν το µονοπώλιο της ενηµέρωσης, καθώς ο διαµεσολαβητικός ρόλος τους 

καθίσταται πλέον περιττός; ∆ύνανται οι πολίτες να πραγµατώσουν µια συµµετοχική 

δηµοσιογραφία έξω και πέρα από τους δηµοσιογραφικούς θεσµούς; Στη δεύτερη 

περίπτωση, αναδύεται το εξής θεµελιώδες ερώτηµα: θα µπορέσει η νέα διαδικτυακή 

δηµοσιογραφία να θεµελιωθεί ως επάγγελµα απελευθερωµένο από τις εγγενείς 

αδυναµίες και ελλείψεις της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας; Στα ερωτήµατα αυτά θα 

επανέλθουµε στο τρίτο κεφάλαιο, αφού πρώτα εξετάσουµε τις προοπτικές και τις 

προκλήσεις που εµφανίζει το Μέσο των Μέσων, το διαδίκτυο.  

                                                 
49 Βλ. σχετικά Chomsky, 1999: 16. 
50 Αυτή η παρατήρηση επαληθεύεται και µέσα από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήσαµε µε τους 
δηµοσιογράφους στο πλαίσιο της εµπειρικής µας έρευνας (βλ. σχετικά το πέµπτο κεφάλαιο της 
παρούσας διατριβής).  
51 Για την ενεργητική πληροφόρηση, βλ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 193. 
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Το επίµαχο πρόβληµα συνοψίζεται ιδιαίτερα εύστοχα από Ramonet, ο οποίος 

διερωτάται «σε ποια σηµερινά προβλήµατα µπορεί να αποτελέσει λύση ο 

δηµοσιογράφος»; ∆εν µένει παρά να προσπαθήσουµε να δώσουµε την απάντηση.  

 

1.8. Επίλογος: Προς την αναζήτηση του µελλοντικού ρόλου της δηµοσιογραφίας 

Ο στόχος της κριτικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε είναι διττός: 

σε πρώτο επίπεδο, καταγράψαµε την πορεία της δηµοσιογραφίας από την εµφάνισή 

της µέχρι σήµερα. Παρακολουθήσαµε την ανάδυση του τύπου, ως το πρώτο Μέσο 

µαζικής επικοινωνίας και θεµελιώσαµε τη δηµοκρατική αποστολή του ως το κριτικό 

όργανο ενός πολιτικά διαλογιζόµενου κοινού. Στη συνέχεια περάσαµε στην εξέλιξή 

του σε ένα εµπορευµατοποιηµένο Μέσο επικοινωνίας και εστιάσαµε στην έκπτωση 

και την αποµάκρυνση των ΜΜΕ από τη δηµοκρατική αποστολή τους και στην 

εµπορευµατοποίησή τους, για να καταλήξουµε στην ανάγκη για τον 

επαναπροσδιορισµό και την ‘επανεφεύρεση’ της δηµοσιογραφίας µέσα στο σύγχρονο 

επικοινωνιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις παγκοσµιοποιηµένες 

επικοινωνιακές δοµές και την κυριαρχία των νέων τεχνολογιών.    

Σε δεύτερο επίπεδο παρουσιάσαµε κριτικά και αξιολογήσαµε τις κυριότερες θεωρίες 

και θεωρήσεις που έχουν διατυπωθεί για τη δηµοσιογραφία. Σε αυτή τη θεωρητική 

διαδροµή προσπαθήσαµε να καταδείξουµε τις ελλείψεις και τις ενστάσεις µας στις 

εκάστοτε θέσεις και απόψεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Μέσα από την 

αποτίµηση αυτή επιδιώξαµε να δηµιουργήσουµε το έδαφος για περαιτέρω 

προβληµατισµό σχετικά µε το ρόλο της δηµοσιογραφίας στη σηµερινή εποχή· την 

εποχή της ύστερης νεωτερικότητας.  

Στην ανάλυσή µας υιοθετούµε µια εν µέρει κανονιστική προσέγγιση για το ρόλο και 

τις λειτουργίες της δηµοσιογραφίας σε µια δηµοκρατική φιλελεύθερη κοινωνία, διότι 

µας βοηθά να διατηρήσουµε ένα µέτρο αξιολόγησης για την απόδοση της 

δηµοσιογραφίας σήµερα, καθώς και µια βάση ελέγχου και επαλήθευσης της 

εκπλήρωσης της δηµοκρατικής αποστολής του Τύπου. Ωστόσο, διευρύνουµε τη 

συλλογιστική µας µε µια πιο ‘ανοιχτή’ προσέγγιση σε θέµατα, όπως η αυτονοµία της 

δηµοσιογραφίας, αναγνωρίζοντας ότι ο θεσµός της δηµοσιογραφίας είναι µια µορφή 

εξουσίας και ως εκ τούτου είναι ανάγκη να υπόκειται σε δηµοκρατικό έλεγχο και να 
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βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση µε τα ενδιαφέροντα και τα συµφέροντα του 

κοινού της. ∆εν εστιάζουµε στο πώς µπορεί να εξασφαλίσει την αυτονοµία της 

σφραγίζοντας το πεδίο της και αποµονώνοντας κάθε εξωτερική επιρροή. Αντίθετα, 

προσπαθούµε να εξετάσουµε πώς µπορεί να επαναπροσδιοριστεί η δηµοσιογραφία 

αναπτύσσοντας µια δυναµική από µέσα προς τα έξω (προς τους πολίτες και την 

ευρύτερη κοινωνία). Ταυτόχρονα, τηρούµε την κριτική σκέψη και προσέγγιση της 

πολιτικής οικονοµίας, αποδεχόµενοι τη λειτουργία των ΜΜΕ ως εµπορικών και 

ισχυρών οικονοµικών επιχειρήσεων. Μετατοπίζουµε όµως το ενδιαφέρον µας στο 

πώς µπορεί να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί ένας ισχυρός δηµοκρατικός και 

παρεµβατικός ρόλος της δηµοσιογραφίας, χωρίς όµως να παραγνωρίσουµε ότι αυτός 

δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εξασφάλιση της οικονοµικής της επιβίωσης. Η 

ιδέα ότι τα ΜΜΕ βρίσκονται στην αποκλειστική διαθεσιµότητα των κυρίαρχων ελίτ 

δεν αποδεικνύεται επαρκής και ανάλογη µε την πολυπλοκότητα του σύγχρονου 

καπιταλισµού, όπως έχει διαµορφωθεί στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, 

στο οποίο εξελίσσονται τα νέα Μέσα µε κυρίαρχο το διαδίκτυο. 

Στην πασιφανώς υφιστάµενη και πολλαπλώς διαπιστούµενη κρίση της 

δηµοσιογραφίας, το διαδίκτυο παρουσιάστηκε ως µια νέα εναλλακτική πρόταση, ως 

εκείνο το Μέσο που αφενός θα αποτελέσει ένα πεδίο δηµοσιογραφικής δράσης 

αποδεσµευµένης από τις εγκλωβιστικές οικονοµικές πιέσεις της αγοράς και που 

αφετέρου θα λειτουργήσει απελευθερωτικά και ενδυναµωτικά ως προς την 

ενεργητική πληροφόρηση του κοινού και την ανάδυση µιας ενδεχόµενης 

συµµετοχικής δηµοσιογραφίας ή δηµοσιογραφίας του κοινού. Στη διερεύνηση της 

προοπτικής αυτής θα επανέλθουµε στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής, αφού πρώτα 

µελετήσουµε την κοινωνική, πολιτική και οικονοµική διάσταση των νέων Μέσων, µε 

κυρίαρχο το διαδίκτυο. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα επικεντρωθούµε στην 

κριτική επισκόπηση των κύριων θεωριών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα νέα 

Μέσα, και κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές, πολιτικο-οικονοµικές προεκτάσεις 

τους.52 Με άλλα λόγια, µας ενδιαφέρει να σκιαγραφήσουµε το σύγχρονο 

επικοινωνιακό τοπίο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µε κύριο παράγοντα της αλλαγής, 

το διαδίκτυο.  

 
                                                 
52 ∆εν θα εστιάσουµε σε µια ιστορική ανασκόπηση της ανάδυσης και εξέλιξης του διαδικτύου, καθώς 
αυτά τα ζητήµατα έχουν γίνει πλέον ευρύτατα γνωστά µέσα από δεκάδες δηµοσιευµένα βιβλία. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής διεισδύουµε και αναδεικνύουµε τους κύριους 

άξονες της επιστηµονικής συζήτησης γύρω από τη θεώρηση του διαδικτύου. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος του δεύτερου κεφαλαίου ασχολούµαστε µε το 

διαδίκτυο στο πλαίσιο ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην οποία 

κυριαρχεί µε την πρωτοφανή διάχυση πληροφοριών που προσφέρει, συγκροτώντας 

τον κύριο και καίριο παράγοντα της αλλαγής στη σύγχρονη εποχή. Επιπλέον, 

εξετάζουµε τις σηµαντικότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί και υποστηριχθεί γύρω 

από το διαδίκτυο ως υπερ-µέσο. Μέσα από αυτή την επισκόπηση, επιδιώκουµε όχι 

απλώς να τις παρουσιάσουµε, αλλά να τις συγκρίνουµε, να τις αντιπαραθέσουµε και 

να αναδείξουµε τόσο τα ισχυρά όσο και τα αδύναµα σηµεία τους. Στη συνέχεια, 

µελετούµε το ρόλο και την αξία της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή, ενώ 

ολοκληρώνουµε το κεφάλαιο µε την εξέταση του διαδικτύου ως κεντρικού πεδίου της 

Νέας Οικονοµίας.  

 

2.2. Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

Η σηµερινή εποχή έχει χαρακτηριστεί µε µια σειρά περίτεχνων και σηµαινόντων 

προσδιορισµών: Κοινωνία της Πληροφορίας, Οικονοµία της Γνώσης, Ψηφιακή 

Οικονοµία, Πληροφοριακή Επανάσταση. Όπως διαφαίνεται από τους παραπάνω 

χαρακτηρισµούς, όλοι κινούνται γύρω από τον κοινό άξονα, πληροφορία. Η 

πληροφορία αναδεικνύεται ως το υπέρτατο αγαθό, ως η κορωνίδα ενός πολιτισµού, 

µιας κοινωνίας και µιας οικονοµίας που στηρίζει τα θεµέλιά της στο εµπόριο ή 

ανταλλαγή, στην πρόσκτηση και στην αξιοποίηση ολοένα και µεγαλύτερου όγκου 

πληροφοριών. Ανεξάρτητα από την καταλληλότητα των προαναφερθέντων όρων, για 
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τους οποίους ερίζουν πολλοί,53 παραµένει αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η εποχή µας 

χαρακτηρίζεται από την ολοσχερή επικυριαρχία της πληροφορίας. Στη συνέχεια 

εξετάζουµε τις θεωρίες και τις απόψεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την 

«Κοινωνία της Πληροφορίας»,54 µια έννοια που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις 

όσον αφορά στην εγκυρότητα και στην κατάλληλότητά της για να περιγράψει τη 

σηµερινή εποχή.  

Στην προσέγγισή µας ακολουθούµε το κοινό σηµείο που παρατηρείται στη σκέψη 

των Habermas (1997), Schiller (1996), Giddens (1985, 1987), Καϊτατζή-Γουίτλοκ 

(2003α, 2003γ) και Webster (1995, 2002) σύµφωνα µε τους οποίους υπάρχει σήµερα 

µια ‘πληροφοριοποίηση’ (informatisation) της ζωής µας, µια διαδικασία η οποία έχει 

ξεκινήσει εδώ και αρκετούς αιώνες, αλλά επιταχύνθηκε µε την ανάπτυξη του 

βιοµηχανικού καπιταλισµού και την παγίωση του έθνους-κράτους το 19ο αιώνα και η 

οποία εντάθηκε ακόµη περισσότερο στα τέλη του 20ού αιώνα µε την 

παγκοσµιοποίηση και την ανάπτυξη των διεθνικών οργανισµών.55 Με άλλα λόγια, η 

ανάλυσή µας δεν διέπεται από την περιοριστική διάσταση που προσδίδει στο θέµα η 

προσέγγιση του τεχνολογικού ντετερµινισµού, η οποία είναι υπεραπλουστευτική και 

αντιλαµβάνεται εσφαλµένα τους παράγοντες της κοινωνικής αλλαγής την οποία 

αποδίδει αποκλειστικά στην τεχνολογία.  

Οι θεωρητικοί που ερµηνεύουν την πληροφοριοποίηση υπό το πρίσµα της ιστορικής 

συνέχειας µας βοηθούν να κατανοήσουµε καλύτερα το ρόλο της πληροφορίας 

σήµερα: πρώτον, διότι αναγνωρίζουν ότι έχει υπάρξει µια τεράστια ποσοτική αύξηση 

στις πληροφοριακές τεχνολογίες, στην κυκλοφορία της πληροφορίας και στα 

πληροφοριακά δίκτυα. ∆εύτερον, διότι εντοπίζουν ιστορικά την πληροφοριακή 

έκρηξη, εξηγώντας ότι αναπτύσσονται συγκεκριµένες µορφές πληροφορίας για να 

εξυπηρετήσουν συγκεκριµένους σκοπούς, συγκεκριµένες οµάδες και συγκεκριµένα 

συµφέροντα.  

Μια εναλλακτική προσέγγιση της σύγχρονης κοινωνίας προτείνει ο Castells µε τον 

όρο «δικτυωµένη κοινωνία» (network society). Σύµφωνα µε τον Castells (2000: 10 κ. 

                                                 
53 Για την πραγµάτευση του όρου «Κοινωνία της Πληροφορίας», βλ. Webster, 1995, Kumar, 1987, 
1995, May, 2002, Castells, 2000, Mattelart, 2003, Robbins & Webster, 1986, Poster, Schiller, 
Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2000, 2003α, 2003γ, Lash & Urry, 1994, Hamelink, 1986, Beniger, 1986, Shapiro, 
1999.  
54 Στο εξής, ΚτΠ. 
55 Βλ. Webster, 1995: 217. 
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ε.), οι κυρίαρχες λειτουργίες και διαδικασίες στην πληροφοριακή εποχή 

οργανώνονται γύρω από δίκτυα. Τα δίκτυα συνιστούν τη νέα κοινωνική µορφολογία 

των κοινωνιών µας. Η διάχυση της δικτυακής λογικής τροποποιεί ουσιαστικά τη 

λειτουργία και τα αποτελέσµατα στις διαδικασίες παραγωγής, εµπειρίας, εξουσίας και 

κουλτούρας, καθιστώντας τη µια καπιταλιστική κοινωνία.56 Σύµφωνα µε το 

συγγραφέα, η καπιταλιστική αναδόµηση και η τεχνολογική καινοτοµία είναι οι 

παράγοντες που έχουν µεταµορφώσει την κοινωνία. Ο Castells, βέβαια, δεν 

παρασύρεται από τον τεχνολογικό ντετερµινισµό, όπως έχει κατηγορηθεί (βλ. 

Webster, 1995: 195 & 213). Ξεκαθαρίζει, µάλιστα, ότι «η τεχνολογία δεν καθορίζει 

την κοινωνία» (Castells, 2000: 5).  

Ο Castells προχωρά σε µια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιµη επισήµανση: απορρίπτει 

την όρο ΚτΠ και προτάσσει τον όρο «πληροφοριακή κοινωνία» (Castells, 2000: 21, 

υποσ. 33). Ξεκινά από τη βάση ότι ο όρος ΚτΠ υπογραµµίζει το ρόλο της 

πληροφορίας στην κοινωνία, ο οποίος όµως ήταν κεντρικός όχι µόνο στη σύγχρονη 

κοινωνία αλλά σε όλες τις παλαιότερες κοινωνίες. Ο όρος «πληροφοριακή κοινωνία» 

που αντιπροτείνει, αποδίδει εύστοχα µια συγκεκριµένη µορφή κοινωνικής οργάνωσης 

στην οποία η παραγωγή, επεξεργασία και µετάδοση της πληροφορίας γίνονται οι 

κύριες πηγές οργάνωσης της οικονοµίας, της παραγωγικότητας και της εξουσίας, 

εξαιτίας των νέων τεχνολογικών συνθηκών που διαµορφώνονται στην παρούσα 

ιστορική περίοδο. Ο Castells όχι µόνο δεν υποβαθµίζει τον καίριο ρόλο της 

πληροφορίας στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά επιτυγχάνει να της δώσει και τη σωστή 

διάσταση και κατάλληλη θέση στον τρόπο δοµής και οργάνωσης των κοινωνιών. 

Επιπλέον, εισάγει και τον όρο «πληροφοριακές ροές» (flows of information), µε τον 

οποίο υπογραµµίζει τον καίριο ρόλο των πληροφοριακών ορών στα δίκτυα για την 

οικονοµική και την κοινωνική οργάνωση.  

Στην ηλεκτρονική πληροφοριακή αγορά ο de Sola Pool (1990: 212) διαβλέπει τη 

δηµιουργία «µιας πολύπλοκης, εξελισσόµενης αρένας µονοπωλιακού ανταγωνισµού 

ανάµεσα σε πολλούς παίκτες». Ο ∆ερτούζος, από την άλλη, χρησιµοποιεί τον όρο 

«Πληροφοριακή Αγορά» για να απεικονίσει την υλική και τη λειτουργική πλευρά της 

                                                 
56 Για µια πιο λεπτοµερή ανάλυση και αποσαφήνιση του όρου «δίκτυο», όπως τον χρησιµοποιεί ο 
Castells, βλ. Castells, 2000: 470-471. 
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πληροφοριακής εποχής. Με τον όρο «Πληροφοριακή Αγορά»57 (∆ερτούζος, 1998: 

43) εννοεί «τη συγκέντρωση ανθρώπων, υπολογιστών, επικοινωνιών, λογισµικού και 

υπηρεσιών που θα ασχολούνται µε τις δια-οργανωσιακές και διαπροσωπικές 

συναλλαγές του µέλλοντος». Ο ∆ερτούζος επισηµαίνει την οικονοµική διάσταση 

αυτής της αγοράς: «Αυτές οι συναλλαγές θα περιλαµβάνουν την επεξεργασία και 

επικοινωνία της πληροφορίας κάτω από τα ίδια οικονοµικά κίνητρα που διέπουν τη 

σηµερινή παραδοσιακή αγορά των υλικών αγαθών και υπηρεσιών» (∆ερτούζος, 

1998: 43-44). Η Πληροφοριακή Αγορά είναι, για τον ίδιο, µια κατάσταση εν εξελίξει 

προς την οποία οδεύουν το ∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος Ιστός.    

Είναι γεγονός ότι η πληροφορία στην ΚτΠ όχι µόνο διαδραµατίζει κεντρικότατο 

ρόλο, αλλά και αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Σε σχέση µε αυτή την επισήµανση, 

οφείλουµε να προβούµε σε µια χρήσιµη διάκριση ανάµεσα στην ποσοτική και στην 

ποιοτική αύξηση της πληροφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις η ποσοτική διάχυση της 

πληροφορίας συνδέεται µε τον αρνητικό πολλαπλασιασµό της, σύµφωνα µε τον οποίο 

η αύξηση των διαθέσιµων και προσφερόµενων πληροφοριών οδηγεί σε φαινόµενα 

επικίνδυνης υπερπληροφόρησης και παραπληροφόρησης. Με άλλα λόγια, η ποσοτική 

αύξηση της πληροφορίας δεν οδηγεί απαραίτητα σε θετικές ποιοτικές κοινωνικές 

αλλαγές, δεν επαρκεί για να καταδικάσουµε τον όρο ΚτΠ.58 Παρά την ενδεχόµενη 

ασυµβατότητα που µπορεί να προκύψει ανάµεσα στον ποσοτικό πολλαπλασιασµό 

των πληροφοριών και στην µη ταυτόχρονη ποιοτική εξέλιξη της κοινωνίας, δεν 

µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε τη σηµερινή κυριαρχία και την συνακόλουθη 

χρησιµότητα των πληροφοριών τόσο στον πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό χώρο 

όσο και στο µεντιακό πεδίο που µας ενδιαφέρει. Άλλωστε, έχει πλέον επικρατήσει ως 

όρος που χρησιµοποιείται κατά κόρον από την ακαδηµαϊκή και δηµοσιογραφική 

                                                 
57 Ο ∆ερτούζος προχωρά και στην απαρίθµηση των πέντε στυλοβατών-υποστηριγµάτων της 
Πληροφοριακής Αγοράς. Συγκεκριµένα, αυτοί είναι: α.) Για την αναπαράσταση των πληροφοριών 
χρησιµοποιούνται αριθµοί, οι οποίοι β.) εκφράζονται µε την τιµή 1 και 0, γ.) οι υπολογιστές 
µετατρέπουν τις πληροφορίες κάνοντας αριθµητικές πράξεις µε αυτούς τους αριθµούς, τους οποίους 
δ.) µετακινούν τα συστήµατα επικοινωνίας για να µεταφέρουν τις πληροφορίες, ε.) τέλος, οι 
υπολογιστές και τα συστήµατα επικοινωνίας συνδυάζονται για να σχηµατίσουν δίκτυα υπολογιστών, 
τα οποία αποτελούν τη βάση των πληροφοριακών υποδοµών του αύριο που µε τη σειρά τους 
αποτελούν τη βάση της Πληροφοριακής Αγοράς (∆ερτούζος, 1998: 122).     
58 Αναγνωρίζουµε, ωστόσο, ότι δεν προκύπτει ένα ρήγµα στις µορφές κοινωνικής οργάνωσης, 
υποστηρίζοντας τη συνέχεια των κοινωνιών (η θέση αυτή συνάδει µε την υποστήριξη της –ύστερης- 
νεωτερικότητας που διαφέρει από τη µετα-νεωτερικότητα, βλ. σχετικά το πρώτο κεφάλαιο της 
παρούσας διατριβής). 
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κοινότητα για να αναφερθεί στη σηµερινή µας εποχή και ο οποίος έχει κατακυρωθεί 

και πολιτικά.59  

Σίγουρα η απουσία ή η αδυναµία αποτελεσµατικής και ουσιαστικής διαχείρισης της 

πληροφορίας µπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνα φαινόµενα υπερ- και 

παραπληροφόρησης.60 ∆εν µπορούµε, ωστόσο, να αγνοήσουµε ότι η αύξηση των 

πληροφοριών είναι εκείνη που επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την ποιοτική 

πρόσληψη και αξιοποίησή τους, όπως είναι, για παράδειγµα, ο χώρος της έρευνας.  

Τόσο η διαχείριση όσο και η ένταξη της πληροφορίας σε ένα ευρύτερο νοηµατικό 

πλαίσιο αναδεικνύονται περισσότερο επίκαιρες και απαραίτητες από ποτέ, έτσι ώστε 

να ευνοείται η διεύρυνση του πληροφοριακού ‘πλούτου’ που κατέχουµε.  

Είναι ενδεικτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει το κοινοτικό πρόγραµµα 

“eContentplus” (2006) µε σκοπό να γίνει το ψηφιακό περιεχόµενο πιο προσβάσιµο, 

χρήσιµο και αξιοποιήσιµο. Το πρόγραµµα είναι µέρος του προγράµµατος “i2010 – A 

European Information Society for growth and employment”.61 Το πρόγραµµα 

“eContentplus” επιχειρεί να αντιµετωπίσει δύο από τις κύριες προκλήσεις που θέτει η 

ψηφιακή σύγκλιση στη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου πληροφόρησης: 

τη «διαλειτουργικότητα» (“interoperability”) και το «πλούσιο περιεχόµενο» (“rich 

content”). Πιο συγκεκριµένα, εντάσσεται στον αντικειµενικό στόχο 1 του i2010, 

δηλαδή τη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου πληροφόρησης στο πλαίσιο 

του οποίου θα προσφέρονται προσιτές και ασφαλείς ευρυζωνικές επικοινωνίας, 

πλούσιο και ποικίλο περιεχόµενο και ψηφιακές υπηρεσίες.  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η έρευνα προσανατολίζεται πλέον στη διαχείριση του 

περιεχοµένου, για την οποία αναπτύσσονται πλέον νέα πρωτόκολλα στον τοµέα της 

τεχνολογίας. Στο χώρο αυτό εντοπίζουµε έρευνες που µελετούν τις τεχνολογίες 

λήψης, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανοµής ήχου και εικόνας (Καλλίρης, 

Αβδελίδης & Τροχίδης, 2006, Τροχίδης & Καλλίρης, 2006, ∆ηµούλας, Αβδελίδης, 

                                                 
59 Βλ. το πρόγραµµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ 
(Information Society and Media Directorate General, 
http://ec.europa.eu/comm/dgs/information_society/index_en.htm), την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (World Summit on the Information Society, WSIS) του ΟΗΕ, 
http://www.itu.int/wsis/index.html, καθώς και – για τα ελληνικά δεδοµένα – το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» που υλοποιείται από το υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ (www.infosoc.gr).  
60 Βλ. σχετικά το υποκεφάλαιο 2.5 στο παρόν κείµενο.  
61 Βλ. σχετικά COM(2005) 229, http://ec.europa.eu/i2010 [ανακτήθηκε 5/1/2007].  
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Καλλίρης, Παπανικολάου, 2006). Όπως αναφέρουν οι Καλλίρης κ.ά., «µπαίνοντας 

στον Η/Υ στα µέσα τυχαίας προσπέλασης και στα δίκτυα και µε λυµένο το θέµα της 

ψηφιοποίησης η οπτικοακουστική πληροφορία αρχίζει να αυξάνει ραγδαία. Το 

πρόβληµα που προκύπτει είναι αυτό της διαχείρισης του οπτικοακουστικού 

περιεχοµένου. Αναπτύσσονται λοιπόν σήµερα νέα πρωτόκολλα και εφαρµογές µε 

σκοπό τη διαχείριση της πληροφορίας» (Καλλίρης κ.ά., 2006).62  

Στόχος µας στο υποκεφάλαιο αυτό είναι να αναδείξουµε το σηµαίνοντα ρόλο της 

πληροφορίας στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εξάρτησης από 

τις πληροφορίες. Ο ορισµός του Feather περιγράφει πολύ εύστοχα αυτή τη διάσταση: 

«η κοινωνία […] συνδυάζει ριζικές αλλαγές και θεµελιώδη συνέχεια. Μπορεί να 

κατανοηθεί µόνο µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι α.) ιστορικό: η 

εξέλιξη της γραφής, της τυπογραφίας και των επικοινωνιακών συστηµάτων, β.) 

οικονοµικό: τα µέσα µε τα οποία τα συστήµατα για την επικοινωνία των 

πληροφοριών έχουν εµπλακεί µε τα γενικά συστήµατα κοινωνικής και οικονοµικής 

οργάνωσης µε αποτέλεσµα την εµπορευµατοποίηση της πληροφορίας και των µέσων 

αποθήκευσης και µετάδοσής της και γ.) πολιτικό: η εµπορευµατοποιηµένη 

πληροφόρηση δεν αφορά µόνο στο κόστος της παραγωγής και της διανοµής της, 

αλλά στην πραγµατική εξουσία που συνοδεύει την κατοχή της και στην απώλεια 

ενδυνάµωσης που προκαλείται από την απουσία της» (Feather,1995: 2).  

Ο ορισµός του Feather µας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουµε µορφές ασυνέχειας 

όπως τις ενδυναµωτικές και περισσότερο αποκεντρωµένες δυνατότητες που χορηγούν 

τα δίκτυα στα κοινωνικά κινήµατα, για παράδειγµα, µε φαινόµενα συνέχειας, όπως η 

άνιση πρόσβαση στα ψηφιακά συστήµατα και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από 

την αξιοποίησή τους, την εµπορευµατοποίηση της πληροφορίας και τις δοµικές 

σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία. Οι πληροφορίες της τεχνολογίας αναδεικνύονται σε 

παράγοντα επίδρασης στους τοµείς των δικαιωµάτων, της πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

της δηµοκρατίας, της ιδιωτικότητας. Εποµένως. η ΚτΠ συνιστά µια κανονιστική 

έννοια που εγκολπώνει την ανάγκη για πολιτική επιλογή: το βαθµό ισότητας των 

                                                 
62 Στην εξώρυξη πληροφοριών από πολυµεσικές βάσεις δεδοµένων είναι αφιερωµένη η ειδική έκδοση  
του περιοδικού Eurasip (2006) (Journal on Applied Signal Processing).  
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ατόµων στην κοινωνία, την εξασφάλιση του τεχνολογικού αλφαβητισµού, το εύρος 

και τη σηµασία του δηµοσίου συµφέροντος και των δηµοσίων αγαθών.63 

 

2.3. Το διαδίκτυο ως η ενσάρκωση της σύγκλισης 

Το διαδίκτυο καταλαµβάνει κεντρικό ρόλο στη συζήτηση γύρω από την ΚτΠ, καθώς 

αποτελεί το Μέσο που έµελλε να αποτελέσει τον κεντρικό άξονά της. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έφεραν ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα 

ενοποίησης τριών τοµέων που στο παρελθόν ήταν σαφώς διαχωρισµένοι: τις 

τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική και τη ραδιοτηλεόραση. Το τεχνολογικό αυτό 

φαινόµενο προσδιορίζεται µε τον όρο «σύγκλιση», για να χαρακτηρίσει την 

ενοποίηση τριών διαφορετικών επικοινωνιακών υποδοµών.64 Στο πλαίσιο αυτό, οι 

τηλεπικοινωνίες, τα οπτικοακουστικά ΜΜΕ και οι εταιρίες πληροφορικής 

χρησιµοποιούν και επωφελούνται από την ευελιξία που τους παρέχουν οι ψηφιακές 

τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα να υπερβαίνουν τα παραδοσιακά κλειστά δίκτυα που 

χρησιµοποιούσαν στο παρελθόν (Παπαθανασόπουλος, 2002: 77). Όµως αν και 

αµιγώς τεχνολογικό φαινόµενο, η σύγκλιση συνοδεύεται από σαφείς κοινωνικο-

οικονοµικές προεκτάσεις. Η πραγµάτωση της σύγκλισης σε συνδυασµό µε την 

ψηφιοποίηση επέτρεψαν τη δηµιουργία και την εξέλιξη του διαδικτύου. Το διαδίκτυο 

είναι το Μέσο που πραγµατώνει την επικοινωνιακή επανάσταση, καθώς «ποτέ πριν 

στην ανθρώπινη ιστορία δεν ήταν εφικτή η ολική επικοινωνία, µε ήχο, εικόνα, 

δεδοµένα, από απόσταση, στην ταυτοχρονία, ανεξέλεγκτα από κεντρικούς ελέγχους, 

µεταξύ ατόµων της βάσης, στην οριζόντια κλίµακα» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 

185).  

Στο διαδίκτυο έχει αποδοθεί µια σειρά από µεγαλόσχηµους χαρακτηρισµούς, καθώς 

είναι το Μέσο που διάνοιξε νέους ορίζοντες και καινοτόµες διόδους στην 

επικοινωνία. Το διαδίκτυο, αυτή η «ραχοκοκαλιά της παγκόσµιας επικοινωνίας µέσω 

Η/Υ» (Castells, 2000: 345), «το νέο Μέσο […] το οποίο θα µπορούσε να ξεπεράσει 

όλες τις προγενέστερες επαναστάσεις» (Θεµπριάν, 2000: 18), η «δραµατική 

καινοτοµία του διαδικτύου» (Graham, 2001: 31), «ο ιστός της ζωής µας» (Castells 

                                                 
63 Βλ. σχετικά Καϊτατζή-Γουίτλοκ 2000 & 2003α, ενδεικτικά κεφ. 1 & 9.  
64 Βλ. σχετικά Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 157. 
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2005: 1), «ιστός της ανθρώπινης γνώσης και αλληλοβοήθειας» (Νεγροπόντης, 1995: 

209), «το αποκορύφωµα και η κορωνίδα όλων των τεχνολογιών του 20ού αιώνα» 

(Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 185) σηµατοδοτεί µια άνευ προηγουµένου αλλαγή στον 

τρόπου µε τον οποίο επικοινωνούµε, εργαζόµαστε, συλλέγουµε πληροφορίες και τις 

µετασχηµατίζουµε σε γνώση. Την ίδια στιγµή όµως είναι ένας σύγχρονος Ιανός: 

µπορεί να γίνει το πιο δηµοκρατικό από όλα τα µέσα επικοινωνίας και ταυτόχρονα το 

πιο αντι-δηµοκρατικό. 

Το διαδίκτυο ξεχωρίζει από τα παραδοσιακά Μέσα, διότι εισάγει µια σειρά από 

καινοτόµα χαρακτηριστικά, τα οποία εξελίσσουν την επικοινωνία όπως ποτέ άλλοτε. 

Καταρχήν, το πιο ριζοσπαστικό δοµικό χαρακτηριστικό που ενσωµατώνει το 

διαδίκτυο και ορίζει το επαναστατικό του γνώρισµα είναι η διαδραστικότητά του, 

στοιχείο που παράγει και πυροδοτεί τη δυναµική του νέου αυτού µέσου. Η 

διαδραστικότητα είναι µάλιστα εκείνη η ιδιότητα του διαδικτύου που δίνει στους 

χρήστες του τη δυνατότητα της ενεργητικής πληροφόρησης,65 στην οποία «ο κάθε 

πολίτης γίνεται ποµπός πληροφοριών προς τρίτους, ενώ ο πολίτης δρα ενεργά και 

επιλεκτικά για τη συλλογή και πρόσκτηση της πληροφόρησης που τον ενδιαφέρει από 

τρίτους» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 193). Επιπλέον, η διαδραστικότητα επιτρέπει 

την οριζόντια ροή της επικοινωνίας, κάτι που ήταν ανέφικτο πριν – καθώς και την 

επικοινωνία από σηµείο προς σηµείο, από σηµείο προς πολυσηµείο και από 

πολυσηµείο σε πολυσηµείο.  

Επιπλέον, το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα συνεχούς και αδιάκοπης 

πληροφοριακής ροής, η οποία συντελείται σε πραγµατικό χρόνο, υπερβαίνοντας τα 

όρια και τους περιορισµούς του χώρου και του χρόνου. Η αµεσότητα και η ταχύτητα 

που διέπουν το διαδίκτυο τονίζουν ταυτόχρονα το δυναµικό και καινοτόµο 

χαρακτήρα του.  

Τέλος, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου µπορούµε να εντάξουµε και την 

πολυπλοκότητά του, που συνεπάγεται ότι απευθύνεται µόνο σε άτοµα που έχουν τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό και την αναγκαία τεχνογνωσία ώστε να το 

χρησιµοποιήσουν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα όλες τις εξέχουσες ιδιότητές του.  

                                                 
65 Για τη διάκριση ανάµεσα στην ενεργητική και στην παθητική πληροφόρηση, βλ. Καϊτατζή-
Γουίτλοκ, 2003α: 193. 
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2.4. Θεωρίες για το διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα τόσο καινοτόµο Μέσο επικοινωνίας και ξεπερνά τα άλλα 

µέσα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να ονοµαστεί «υπερ-µέσο».66 Όπως είναι αναµενόµενο, 

η εµφάνιση ενός τόσο ρηξικέλευθου και πρωτοπόρου Μέσου, συσπείρωσε γύρω του 

τόσο φανατικούς οπαδούς όσο και πιο συγκρατηµένους κριτικούς αναλυτές.  

Ο Νεγροπόντης, για παράδειγµα, έκανε λόγο το 1995 για ένα θαυµαστό «ψηφιακό 

κόσµο», όπου οι αλλαγές που θα βιώναµε θα ήταν ριζικές, αν όχι κοσµογονικές, και 

θα οδηγούσαν σε ένα καλύτερο ψηφιακό αύριο: «Τα σχολεία θ’ αλλάξουν µορφή και 

θα µοιάζουν περισσότερο µε µουσείο και παιδικές χαρές, όπου τα παιδιά θα 

επικοινωνούν µε άλλα παιδιά από κάθε γωνιά του κόσµου. […] Πολλές απ’ τις αξίες 

του σηµερινού κράτους-έθνους θα παραχωρήσουν τη θέση τους σε µεγάλες ή µικρές 

ηλεκτρονικές κοινότητες. Θα µάθουµε να ζούµε σε ψηφιακές γειτονιές, όπου ο 

χρόνος θα έχει έναν διαφορετικό ρόλο, και ο φυσικός χώρος, κανέναν (Νεγροπόντης, 

1995: 17) Και συνεχίζει: «Οι µονολιθικές αυτοκρατορίες των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας θα µετατραπούν σ’ έναν πίνακα µικρών, ευέλικτων εταιριών. […] Οι 

συνδυασµένες δυνάµεις της τεχνολογίας και της ανθρώπινης φύσης θα βοηθήσουν 

πολύ περισσότερο την πολυφωνία» (Νεγροπόντης, 1995: 69).  

Σε αντίθεση µε τους παραπάνω υπερβάλλοντες οραµατισµούς του Νεγροπόντη, η 

σύγχρονη πραγµατικότητα µας προσγειώνει σε έναν κόσµο όπου κυριαρχεί 

περισσότερο η δυσ-αρµονία, καθότι σήµερα οι ανισότητες και δυσαναλογίες στην 

πρόσβαση στη νέα τεχνολογία, στην πληροφόρηση και στη γνώση ολοένα και 

οξύνονται. Στο ∆ίκτυο κυριαρχούν – προς το παρόν τουλάχιστον – οι µεγάλοι 

πολυεθνικοί όµιλοι που δεσπόζουν και στα παραδοσιακά ΜΜΕ. Το διαδίκτυο 

δύναται θεωρητικά να προσφέρει δίοδο στην πολυφωνία, συνδυάζοντας µε έναν 

µοναδικό τρόπο τη δυνατότητα παγκόσµιας εξακτίνωσης στο µικρότερο δυνατό 

κόστος. Μέχρι στιγµής όµως, οι προοπτικές αυτές προσιδιάζουν περισσότερο ένα 

ευχολόγιο, παρά µια πιθανή πραγµατικότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο 

∆ερτούζος (1998: 101), «ο Ιστός µας δίνει επίσης ένα σηµαντικό αρνητικό µάθηµα. 

Συναρπαστικός καθώς είναι, είναι ακόµα αρκετά χαώδης και απέχει από το να 

χαρακτηριστεί πραγµατική πληροφοριακή υποδοµή».   

                                                 
66 Για το χαρακτηρισµό του διαδικτύου ως «υπερ-µέσου» βλ. ενδεικτικά Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 
184. 
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Ο Gates, διαπνεόµενος από το ίδιο υπεραισιόδοξο αίσθηµα µε τον Νεγροπόντη, 

εκφράζει την αισιοδοξία του για το µέλλον του διαδικτύου το οποίο διαγράφεται, 

κατά την άποψή του, λαµπρό: «Ο καπιταλισµός, αποδεδειγµένα το καλύτερο από τα 

διαρθρωµένα οικονοµικά συστήµατα, απέδειξε την περασµένη δεκαετία τα 

πλεονεκτήµατά του απέναντι στα άλλα εναλλακτικά συστήµατα. Καθώς το internet 

εξελίσσεται σε ευρυζωνικό, οικουµενικό, αλληλεπιδραστικό δίκτυο, τα 

πλεονεκτήµατα αυτά θα µεγιστοποιηθούν. Όσοι παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, θα 

βλέπουν πολύ πιο αποδοτικά τι θέλουν οι αγοραστές και οι καταναλωτές θα 

αγοράζουν αυτά τα αγαθά µε αποδοτικότερο τρόπο. Ο Άνταµ Σµιθ θα πρέπει να είναι 

ικανοποιηµένος» (1996: 253). Και οι ισχυρισµοί του Gates αποδείχθηκαν µέσα από 

τη φούσκα της Νέας Οικονοµίας αναληθείς, καταρρίπτοντας την υπερβολική του 

πίστη στο καπιταλιστικό σύστηµα και τα πλεονεκτήµατά του.67 

 

2.4.1. Η συνεισφορά του διαδικτύου στην ανάδυση µιας εκ νέου δηµόσιας 

σφαίρας: παράγοντας ριζικής αλλαγής ή φορέας φρούδων ελπίδων; 

∆εν µπορούµε βέβαια να αγνοήσουµε το γεγονός ότι το διαδίκτυο συνιστά «έναν 

καταλύτη που απελευθερώνει µια συγκρατηµένη απαίτηση έναν περισσότερο 

αµοιβαίο και εκλεπτυσµένο έλεγχο της ανταλλαγής και της χρήσης της πληροφορίας» 

(Slevin, 2000: 47) και έναν «πρωτότυπο στίβο δηµοσιότητας» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 

2003α: 197). Για το διαδίκτυο ως ένα νέο είδος δηµοσιότητας, κάνει λόγο και ο 

Slevin (2000), ο οποίος βασίζεται για την ανάλυσή του στη διάκριση του Thompson 

ανάµεσα στη δηµοσιότητα και στην ορατότητα.  

Σύµφωνα µε τον Thompson (1998: 215), οι δύο αυτές έννοιες που αρχικά (στην 

αρχαία αθηναϊκή αγορά) ήταν αλληλένδετες, διαχωρίστηκαν από το φαινόµενο της 

διαµεσολάβησης µε την ανάπτυξη των πολυπληθών πολιτειών και του κράτους-

έθνους και µε την έλευση των Μέσων επικοινωνίας: «µε την έλευση του τύπου, ο 

δεσµός ανάµεσα στη δηµοσιότητα και την αισθητηριακή πρόσληψη 

µετασχηµατίστηκε. […] ο δεσµός ανάµεσα στη δηµοσιότητα και την ορατότητα 

εκλεπτύνθηκε – ένα γεγονός δεν χρειαζόταν να είναι κυριολεκτικά ορατό από τα 

άτοµα που θα το θεωρούσαν δηµόσιο».  Ο Thompson υποστηρίζει ότι οι τεχνολογικές 

                                                 
67 Βλ. σχετική ανάλυση για τη Νέα Οικονοµία στο υποκεφάλαιο 2.6. στην παρούσα διατριβή. 
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εξελίξεις στον τοµέα των µέσων µετασχηµάτισαν την έννοια της δηµοσιότητας, η 

οποία πλέον πρέπει να επανεφευρεθεί ως µια νέα µορφή διαµεσολαβηµένης 

δηµοσιότητας. Με βάση την ανάλυση του Thompson, ο Slevin υποστηρίζει ότι η 

διαµεσολαβηµένη δηµοσιότητα που δηµιουργεί το διαδίκτυο διαφέρει από αυτή που 

εκείνος περιγράφει.68 Το διαδίκτυο δηµιουργεί ‘διαλογικούς χώρους’ όπου τα άτοµα 

µπορούν να έρθουν κοντά και να συζητήσουν ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο, η ενσάρκωση του διαδικτύου σε µια νέα δηµόσια σφαίρα, εξακολουθεί να 

παραµένει µια ουτοπία.  

Παρεµφερή άποψη διατυπώνει και η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003γ) σύµφωνα µε την 

οποία τα άτοµα δεν µπορούν να υπάρξουν ως πολίτες του διαδικτύου διότι ο 

‘κυβερνοχώρος’ δεν µπορεί να αποτελέσει το κύριο πεδίο οργάνωσης της 

δηµοκρατίας (2003γ: 173). Επιπλέον, η αδυναµία αυτή του διαδικτύου συνδέεται µε 

το γεγονός ότι δεν µπορεί να συγκροτήσει µια ελεύθερη και αυτόνοµη σφαίρα, από τη 

στιγµή που κυριαρχείται από τις ισχυρές δυνάµεις της αγοράς και το κράτος (2003γ: 

195). Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Slevin (2000: 185), υποστηρίζοντας ότι το 

διαδίκτυο προσφέρει στην ιδεατή του µορφή µια «διαβουλευτική διαµεσολαβηµένη 

δηµοσιότητα και όχι την προσδοκώµενη διαλογική διαµεσολαβηµένη δηµοσιότητα».  

Πολλοί θεωρητικοί και ερευνητές ήταν αυτοί που προσέβλεπαν στο διαδίκτυο τη 

δυνατότητα να συγκροτήσει µια ανανεωµένη και ουσιαστική δηµόσια σφαίρα, 

οραµατιζόµενοι µια πιο ισότιµη ‘κυβερνοδηµοκρατία’ ή αλλιώς ‘ψηφιακή 

δηµοκρατία’, ‘ τηλεδηµοκρατία’, ‘ ηλεκτρονική δηµοκρατία’.69 Το διαδίκτυο 

επωµίστηκε µε την ‘ευθύνη’ αναβίωσης της πολιτικής συµµετοχής και του 

ενδιαφέροντος του κοινού για την πολιτική, ως µια νέα δηµόσια σφαίρα, πιο 

απελευθερωτική, πιο ισότιµη και πιο περιληπτική. Ο αρχικός βέβαια ενθουσιασµός 

αντικαταστάθηκε γρήγορα από µια πιο προσγειωµένη και ρεαλιστική θεώρηση του 

διαδικτύου. Παρόλο που το διαδίκτυο εµπερικλείει την υπόσχεση ενδυνάµωσης των 

χρηστών λόγω της δυνατότητας ενεργητικής πληροφόρησης
70 και διαδραστικής 

επικοινωνίας, απέχει πολύ από το να αποτελέσει ένα πεδίο σχηµατισµού 

‘κυβερνοδηµοκρατίας’.  

                                                 
68 Προφανώς αναφέρεται στην αντιπαραβολή ανάµεσα στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. 
69 Βλ. Tsagarousianou, 1998, Poster, 1995, Barlow, 1996. 
70 Για την ενεργητική πληροφόρηση βλ. παραπάνω, σελ. 56 στο παρόν κείµενο. 
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Παρά το σκεπτικισµό που κυριαρχεί στην επιστηµονική συζήτηση γύρω από την 

κυβερνοδηµοκρατία, ορισµένοι θεωρητικοί παραµένουν αισιόδοξοι όσον αφορά στις 

ενδυναµωτικές δυνατότητες του διαδικτύου. Ο Graham (2001: 111), για παράδειγµα, 

φρονεί ότι «το διαδίκτυο µας δίνει την ευκαιρία για την κατάκτηση ενός είδους 

δηµοκρατίας χωρίς προηγούµενο». Ο ίδιος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος όσον αφορά 

στη συνάρτηση τεχνολογικών γνώσεων και χρήσης των Η/Υ, διατεινόµενος ότι οι 

χρήστες δεν χρειάζεται να είναι εξοικειωµένοι και να γνωρίζουν τη γλώσσα της 

τεχνολογίας: «Αυτές οι δυνατότητες είναι απεριόριστες στο χώρο και στο χρόνο. 

Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ακόµη και µε σχετικά περιορισµένα µέσα 

µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει πράγµατα από το διαδίκτυο» (Graham, 2001: 

116).  

Την ίδια στιγµή όµως που ο Graham εκφράζει τη συγκεκριµένη άποψη, διατυπώνει 

και τις σχετικές επιφυλάξεις του, σηµειώνοντας ότι στις αδυναµίες του διαδικτύου 

εντάσσονται η υψηλή τεχνολογία των Η/Υ, το ψηφιακό χάσµα και η πρόσβαση από 

λίγους. Σπεύδει βέβαια να υποβαθµίσει το ζήτηµα, υποστηρίζοντας ότι παρότι, προς 

το παρόν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι διαθέσιµη σε σχετικά λίγους 

προνοµιούχους, θα ήταν λάθος να επιµείνουµε σε αυτό (Graham, 2001: 116). Στο 

σύνολο του βιβλίου του Graham παρατηρούµε βέβαια αλλεπάλληλες αντιφάσεις: για 

παράδειγµα, ενώ υποστηρίζει τις δυνατότητες του διαδικτύου ως δηµοκρατικού 

Μέσου, λέγοντας ότι «εφόσον λοιπόν κι εγώ ο ίδιος έχω εντοπίσει µερικά σηµαντικά 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, θα φάνταζε 

διεστραµµένο το να απορρίψω συλλήβδην αυτή τη γραµµή σκέψης», διατείνεται σε 

άλλο σηµείο ότι «το διαδίκτυο είναι πιο πιθανό να αυξήσει την κοινωνική 

διαστρωµάτωση, παρά να προωθήσει την κοινωνική συγκατάθεση» (Graham, 2001: 

138). 

Πιο συγκρατηµένος, αλλά εξίσου πιστός στις δυνατότητες του διαδικτύου είναι ο 

Poster. Παρατηρεί, µάλιστα, ότι «η πολιτική συγκρότηση του διαδικτυακού πολίτη 

βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προβάλλοντας στο προσκήνιο, όπως θα έλεγε ο Heidegger, 

µια ανθρωπότητα προσκολληµένη όχι στη φύση, αλλά στις µηχανές, όχι στη 

γεωγραφική τοπική ταυτότητα, αλλά στα ψηφιοποιηµένα πακέτα της δικής της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας» (Poster, 2003: 149-150). Η προοπτική που αποδίδει ο 

Poster στο ρόλο του διαδικτύου µοιάζει µάλλον αφελής, καθώς η τεχνολογία από 
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µόνη της, ακόµα και αν πρόκειται για µια τόσο καινοτόµο τεχνολογία όπως το 

διαδίκτυο, δεν επαρκεί για να ‘θεραπεύσει’ τις ασθένειες και τις εγγενείς αδυναµίες 

της ίδιας της δηµοκρατίας. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο και όχι αυτόνοµος δρων 

παράγοντας. Όπως παρατηρεί και ο Webster, «η τεχνική λύση είναι γενικώς ύποπτη, 

και ορθά» (Webster, 2003: 169). Κατά προέκταση, το διαδίκτυο δεν µπορεί να 

αποτελέσει αυτόµατα µια νέα δηµόσια σφαίρα, από τη στιγµή που απαιτείται 

ενάργεια και κινητοποίηση από τους πολίτες και τους εκφραστές της κοινής γνώµης 

τους, τους δηµοσιογράφους.  

Για το ίδιο θέµα ο Webster (2003: 169-170) προτείνει ότι «η τεχνολογία δεν εγείρει 

ιδιαίτερη αξίωση να επιλύσει την κρίση της δηµοκρατίας στην οποία βρισκόµαστε. 

Αντιθέτως, καθώς η δηµοκρατία θα οδηγείται σε προηγµένες τεχνολογικά κοινωνίες 

–όπως είναι σήµερα και έτσι θα συνεχίσει- θα επέµενα ότι η αντιµετώπιση της 

δυσαρέσκειας που υπάρχει έναντι της πολιτικής βρίσκεται περισσότερο στη 

µεταρρύθµιση της ίδιας της πολιτικής παρά σε µια ενστάλαξη των τεχνολογιών στα 

πολιτικά πράγµατα». Ο Webster έχει δίκαιο που στρέφει την προσοχή µας στα 

υπάρχοντα και εγγενή προβλήµατα που βαραίνουν την πολιτική σκηνή, διότι αυτά 

είναι που πρέπει να αντιµετωπιστούν πρώτα πριν προβούµε σε οποιαδήποτε 

ενδυνάµωση της πολιτικής µε τεχνολογικά µέσα. Σε µια εποχή και κοινωνία όπου το 

κοινό αποστασιοποιείται ολοένα και περισσότερο από την πολιτική και ενηµερώνεται 

ελλιπώς για τα πολιτικά ζητήµατα, πώς µπορούµε να περιµένουµε ότι η ύπαρξη µιας 

εν δυνάµει ενδυναµωτικής τεχνολογίας θα µπορέσει να τους επαναφέρει στην ενεργό 

δράση;   

Η ουσία του προβλήµατος αρθρώνεται επιτυχώς και µε ρεαλισµό από την Καϊτατζή-

Γουίτλοκ (2003γ: 193): «Το δηµοκρατικό πολίτευµα µπορεί να υποστηριχθεί 

βελτιωτικά από την τεχνολογική συνιστώσα, υπό τον όρο της συλλογικά και ατοµικά 

υπεύθυνης και προσεκτικής χρήσης της. Η δυνατότητα που προσφέρει η ηλεκτρονική 

τεχνολογία δεν µεταφράζεται αυτόµατα σε εφικτότητα. Ούτε έπεται, αντίστροφα ότι 

η απουσία της συγκεκριµένης τεχνολογικής υποστήριξης αφαιρεί τις προοπτικές 

εκδηµοκρατισµού των πολιτικών θεσµών. Η κατάκτηση τέτοιων στόχων υπόκειται 

στο συσχετισµό δυνάµεων και στην εν δυνάµει πολιτική διαµάχη για τις κοινωνικά 

χρήσιµες και υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος αξιοποιήσεις της εκάστοτε 

τεχνολογίας». Και συνεχίζει: «Η ‘τηλεδηµοκρατία’ δεν µπορεί να προαχθεί ως 
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εναλλακτική πρόταση ή θεραπεία της υπαρκτής δηµοκρατίας» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 

2003γ: 195, πλάγια στο πρωτότυπο).   

Τους λόγους συνοψίζει η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003γ: 172) στο ίδιο κείµενό της: 

«Ακόµη και υπό τον όρο ότι θα γίνονταν σοβαρές απόπειρες συγκρότησης 

‘τηλεδηµοκρατίας’, αυτές δεν θα µπορούσαν να είναι βιώσιµες, εξαιτίας, πρώτον, των 

όρων της ίδιας της δηµοκρατικής διαδικασίας, δεύτερον, µιας σειράς δοµικών και 

τεχνο-οικονοµικών χαρακτηριστικών του διαδικτύου και, τρίτον, του οικονοµικού 

πλαισίου του εν εξελίξει παγκόσµιου καπιταλισµού».71  

Ο µετριασµός των προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί αρχικά µε την εµφάνιση του 

διαδικτύου που πυροδότησε έναν άκρατο ενθουσιασµό γύρω από τις δυνατότητες του 

νέου αυτού µέσου φαίνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του Rheingold. Το 1993 

έγραφε ότι «έχουµε προσωρινά πρόσβαση σε ένα εργαλείο που θα µπορούσε να φέρει 

ζωντάνια και κατανόηση στη ζωή µας και θα µπορούσε να συµβάλλει στην 

αναζωογόνηση της δηµόσιας σφαίρας» (Rheingold, 2000: 376). Όπως ο ίδιος 

παραδέχεται στις επόµενες γραµµές, δύο κύριες κριτικές που διατυπώθηκαν για το 

έργο του (επικεντρωνόµαστε στην πρώτη κριτική που αφορά τον τεχνολογικό 

ντετερµινισµό που διαφαίνεται στα λόγια του) τον οδήγησαν στην αναθεώρηση των 

αρχικά ακραίων θέσεών του. Μάλιστα, αιτιολογεί κάπως επιπόλαια το γεγονός ότι 

παρασύρθηκε από τεχνολογικό ντετερµινισµό, αναγνωρίζοντας ότι «δεν έδωσε 

αρκετή προσοχή» (Rheingold, 2000: 376). Συνεχίζει βέβαια να υποστηρίζει ότι η 

δυνατότητα του διαδικτύου για επικοινωνία από πολυσηµείο σε πολυσηµείο 

προσφέρει τη δυναµική για αλλαγή, όµως είναι ακόµα ασαφές µε ποιον τρόπο θα 

αξιοποιήσουν οι πολίτες το διαδίκτυο δεδοµένου του αυξηµένου ποσοστού των 

τεχνολογικά ‘αναλφάβητων’.  

 

2.4.2. Αδυναµίες – περιορισµοί του διαδικτύου  

Την ίδια στιγµή, το διαδίκτυο παρουσιάζει ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα που 

οδηγούν σε ουσιώδη προβλήµατα, τα οποία όµως δεν συνδέονται µε τα εγγενή 

                                                 
71 Βλ. στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης τα έξι τεκµήρια ασυµβατότητας µεταξύ διαδικτύου και 
δηµοκρατίας που αναπτύσσει: 1.) ισότητα / ανισότητα, 2.) αυτονοµία / ετερονοµία, 3.) αµεσότητα / 
διαµεσολάβηση, 4.) διάκριση / αδιακρισία, 5.) νοµιµότητα / ανοµία και 6.) συλλογικότητα / 
κατακερµατισµός της κοινωνίας (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003γ: 173-193). 
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χαρακτηριστικά του ίδιου του µέσου, αλλά µε τον τρόπο µε τον οποίο συντελείται 

σήµερα η εκµετάλλευση-αξιοποίησή του. Πρώτα από όλα, ο στίβος του διαδικτύου 

πάσχει από σοβαρά προβλήµατα πρόσβασης. Με το θέµα αυτό έχει ασχοληθεί µια 

πληθώρα επιστηµόνων, καθώς είναι ζήτηµα που συνδέεται µε την επιλογή και χάραξη 

συγκεκριµένων πολιτικών.72 

Το πρόβληµα της πρόσβασης σχετίζεται µε δύο τοµείς, οξύνοντας τις ψηφιακές 

ανισότητες. Ο πρώτος τοµέας αφορά την άνιση κατανοµή ως προς την κατοχή και τη 

διαθεσιµότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη χρήση του διαδικτύου. Τα 

στατιστικά και οι αριθµοί µαρτυρούν µόνοι τους το χάσµα που δηµιουργείται 

ανάµεσα στον προοδευτικό Βορά και τον υπολειπόµενο Νότο. Και στη σύγχρονη 

κοινωνία οι ανισότητες δείχνουν ολοένα να βαθαίνουν και να οξύνονται, παρά να 

απαλείφονται εν όψει της πολυσυζητηµένης και πολλά υποσχόµενης ΚτΠ. Ο 

δεύτερος τοµέας αναφέρεται στην άνιση κατανοµή των πληροφοριών και της γνώσης. 

Ως αποτέλεσµα, γίνεται πλέον λόγος για τους «πληροφοριακά πλούσιους» και τους 

«πληροφοριακά φτωχούς», οδηγώντας σε ένα ολοένα και πιο βαθύ ψηφιακό χάσµα ή 

παγκόσµια ψηφιακή διχοτόµηση.73  

Πριν µία δεκαετία, ο Νεγροπόντης (1995: 234) παροµοίαζε τη φύση των νέων 

τεχνολογιών µε τη δύναµη του φυσικού νόµου, χρησιµοποιώντας ένα πλούσιο 

θριαµβολογικό λεξιλόγιο, οραµατιζόµενος τις εξελίξεις που θα βιώσει η κοινωνία 

µας: «όπως και µια δύναµη της φύσης, έτσι και την ψηφιακή εποχή δεν µπορείς να 

την αµφισβητήσεις ή να τη σταµατήσεις. Έχει τέσσερις πολύ σηµαντικές ιδιότητες, 

που θα συνεισφέρουν στον τελικό της θρίαµβο: την αποκέντρωση, την 

οικουµενικότητα, την αρµονικότητα και την ενδυνάµωση».  

Η κοινωνική και εθνική κατανοµή, όµως, των τεχνολογικών και των πληροφοριακών 

αγαθών είναι άκρως προβληµατική, όπως καταδεικνύουν τα σύγχρονα στατιστικά 

στοιχεία και η απουσία πολιτικών που φανερώνουν την έλλειψη σχετικής πολιτικής 

βούλησης και πρωτοβουλίας. Οδηγούµαστε σε έναν ανισόρροπο διπολισµό του 

τεχνολογικού και του πληροφοριακού πλούτου, ο οποίος αναπαραγάγει και διογκώνει 

                                                 
72 Βλ. ενδεικτικά, Lax, 2001, Wyatt κ.ά., 2000, Graham, 2001, Moore, 1997, Steele, 1997, Tang, 1997, 
Schiller, 1996, Λέανδρος, 2003, Καϊτατζή-Γουίτλοκ-Γουίτλοκ, 2003γ, Λέανδρος, 2005, Rice, 2002, 
Castells, 2005, Rifkin, 2001, Freeman, 2000, Schiller, 1996. 
73 Βλ. σχετικά Freeman and Soete, 1997, Castells, 2000, Rifkin, 2001, Castells, 2005, Λέανδρος, 2003, 
Norris, 2001, Kaitatzi-Whitlock, 2000, Loader, 1997 στο Loader, Haywood, 1997, Holderness, 1997 
στο Loader) 
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τις ανισότητες της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Η ισότητα στην πρόσβαση 

δεν εξασφαλίστηκε ποτέ από τη στιγµή που εγκαταλείφθηκε η αρχή της οικουµενικής 

πρόσβασης.74   

Η ΚτΠ είναι, εποµένως, µια «κοινωνία ανισοτήτων» (Castells, 2000: 220), η οποία 

βασίζεται στο µύθο ότι ο καθένας µπορεί να έχει στην κατοχή του πληροφορία.  

∆ικαιώνεται πλέον ο ∆ερτούζος ο οποίος προοιωνιζόταν ότι «αν η Πληροφοριακή 

Αγορά αφεθεί ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, θα αυξήσει το χάσµα µεταξύ πλουσίων 

και φτωχών χωρών και µεταξύ πλούσιων και φτωχών ανθρώπων» (∆ερτούζος, 1998: 

450-451). Τίθεται, εποµένως, το θέµα της χάραξης και υιοθέτησης πολιτικών που θα 

εξισορροπήσουν τις µέγιστες ανισότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν και διαρκώς 

οξύνονται.   

Όταν ο πλούτος του σύγχρονου κόσµου κατανέµεται άνισα ανάµεσα σε έναν πλούσιο 

Βορά και σε έναν αδύναµο Νότο και όταν ακόµα και σήµερα υπάρχουν χώρες στον 

κόσµο που υπολείπονται σε βασικές υποδοµές στέγασης και συνθηκών διαβίωσης, 

υπάρχει πολύς δρόµος ακόµα να διανυθεί για να κάνουµε λόγο για πληροφοριακή 

υποδοµή. Οι προσδοκίες για οικουµενική ισότητα στην Εποχή της Πληροφορίας 

κρύβουν µια αναπόφευκτη ανακολουθία, η οποία παρουσιάζεται γλαφυρά στο 

µεταφορικό παράδειγµα του ∆ερτούζου: «η ελπίδα ότι οι άνθρωποι θα µεταπηδήσουν 

από το αγροτικό στο πληροφοριακό επίπεδο παραλείποντας το βιοµηχανικό στάδιο 

έχει τις ίδιες πιθανότητες να γίνει πραγµατικότητα µε το να µάθει ένα παιδί χορό 

χωρίς πρώτα να περάσει από το στάδιο του βαδίσµατος!» (∆ερτούζος, 1998: 453).    

Ένα εξίσου σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει ως αδυναµία του διαδικτύου είναι η 

παραβίαση της ιδιωτικότητας. Ο αρχικός ενθουσιασµός για την πρωτόγνωρη αίσθηση 

ελευθερίας που υποσχόταν το διαδίκτυο στη βάση της δωρεάν και ελεύθερης 

πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση
75 αντικαταστάθηκε γρήγορα από 

σκεπτικισµό και φόβο για τις απειλές της ιδιωτικότητας που ελλοχεύουν στο 

διαδίκτυο. Οι δυνατότητες συγκέντρωσης δεδοµένων που προκύπτουν από κάθε 

                                                 
74 Βλ. σχετικά το πρώτο κριτήριο της «ισότητας / ανισότητας» που αναπτύσσει η Καϊτατζή-Γουίτλοκ-
Γουίτλοκ, 2003γ: 174-180. 
75 Πολύ ενδεικτικό είναι το «Μανιφέστο της Ανεξαρτησίας του Κυβερνοχώρου» του John Perry 
Barlow το 1996. Ο Barlow είναι ο ιδρυτής του “Electronic Frontier Foundation” (Ίδρυµα 
Ηλεκτρονικών Συνόρων) που διακηρύσσει την κατάργηση κάθε µορφής κρατικού ελέγχου στο 
διαδίκτυο µε πρόσχηµα την Πρώτη Τροπολογία του Αµερικανικού Συντάγµατος. Βλ. σχετικά 
www.eff.org   
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επίσκεψη που πραγµατοποιούµε σε κάποιον ιστότοπο (για παράδειγµα, µέσω των 

cookies ή µέσω των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που καταχωρούµε) επιτρέπουν 

τη δηµιουργία του προφίλ των χρηστών.  

Από τη στιγµή που συνδέονται µε την οικονοµία του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι 

πληροφορίες αυτές ανάγονται σε µείζονας σπουδαιότητας δηµογραφικά και 

καταναλωτικά στοιχεία των χρηστών του διαδικτύου που εξυπηρετούν σκοπούς της 

διαφήµισης και του µάρκετινγκ. Αυτή η προοπτική γίνεται ακόµα πιο απειλητική 

όταν χρησιµοποιούνται προγράµµατα ελέγχου της χρήσης του διαδικτύου στο χώρο 

της εργασίας (όπως το Gatekeeper) που αφαιρούν κάθε έννοια προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής.  Το µέλλον διαγράφεται ιδιαίτερα ζοφερό: «Η κατακλυσµιαία 

εισβολή της ανωνυµίας και των αδέσποτων εισροών δρα, εποµένως, ανασταλτικά, 

εκφοβιστικά ή και παραλυτικά» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 413). Η πιθανή 

ανάδυση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος επιτήρησης είναι στον ορίζοντα, 

αναδεικνύοντας µια σηµαντική ειρωνεία: ότι «οι εταιρίες του διαδικτύου, φλογεροί 

υποστηρικτές της ιδεολογίας της ελευθερίας, ήταν εκείνες που παρείχαν την 

τεχνολογία για την κατάργηση της ανωνυµίας και για τον περιορισµό της προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής, όπως ήταν και οι πρώτες που χρησιµοποίησαν αυτή την 

τεχνολογία» (Castells, 2005: 210).  

Το παραπάνω ζήτηµα συνδέεται µε το συνολικό καθεστώς επιτήρησης που 

προσιδιάζει την πανοπτικότητα.76 Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτηµα αν το καθεστώς 

επιτήρησης που περιλαµβάνει πηγές επιτήρησης, όπως το σύστηµα Echelon, θα 

ενσαρκώσει τους οργουελικούς φόβους για το «Μεγάλο Αδελφό». Οι απόψεις των 

επιστηµόνων διίστανται. Η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α: 417) µοιάζει να κινδυνολογεί 

ως ένα βαθµό όταν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την προστασία του 

εύθραυστου και πολυαξονικού συστήµατος του δηµοκρατικού κράτους δικαίου και 

του στερεώµατος της διεθνούς νοµιµότητας, παραβάλλοντας την πληροφοριακή 

επικράτεια µε τη χειρότερη οργουελική σύλληψη. 

 

 

                                                 
76 Βλ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 416, Rheingold, 2000: 308 κ.ε. 
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2.5. Η (απ)αξία της πληροφορίας 

Η επιστηµονική συζήτηση γύρω από την ΚτΠ δεν θα µπορούσε να αγνοήσει το 

ζήτηµα του ρόλου και της σπουδαιότητας της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή. Η 

κυριαρχία της πληροφορίας σήµερα είναι δεδοµένη. Πόσο ‘πληροφοριακή’ είναι  

όµως τελικά η εποχή που ζούµε και τι βαρύτητα έχουν οι πληροφορίες που σωρηδόν 

καλούµαστε να απορροφήσουµε σήµερα; Αποτελεί η γεωµετρική αύξηση των 

πληροφοριών µια αξιοβίωτη κατάσταση ή οδηγούµαστε σε έναν ευτελισµό της 

πληροφόρησης; 

Η υπεραφθονία των πληροφοριών που υπάρχει στο διαδίκτυο όχι µόνο δεν 

ισοδυναµεί µε καλύτερη και ποιοτικότερη πληροφόρηση, αλλά µε πληροφορίες που 

στην πλειονότητα τους είναι άχρηστες και αποκοµµένες από το νόηµά τους. Ο 

Postman (2002: 112) κάνει λόγο για την «ανιστόρητη πληροφορία», η οποία είναι 

κληρονοµιά του 19ου αιώνα και προέκυψε από την κατάρριψη των περιορισµών της 

ταχύτητας που µέχρι τότε δέσµευε τις πληροφορίες σε ένα συγκεκριµένο 

χωροχρονικό πλαίσιο. Ένα πράγµα που λείπει από τις πληροφορίες σήµερα είναι η 

ανεύρεση της συνάφειάς τους µε την πραγµατική ζωή.  

Η ουσιαστική πρόκληση για εµάς σήµερα είναι να µετασχηµατίσουµε τις 

πληροφορίες σε ουσιαστική γνώση. Το πρόβληµα δεν είναι πλέον η ανεπάρκεια των 

πληροφοριών αλλά, σε πρώτο επίπεδο, η αποτελεσµατική διαχείριση του απελπιστικά 

µεγάλου όγκου πληροφοριών και, σε δεύτερο επίπεδο, η κριτική πρόσληψή τους. 

Σίγουρα οι πληροφορίες δεν είναι ταυτόσηµες µε τη γνώση και σε καµία περίπτωση 

δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ζούµε σε µια κοινωνία της γνώσης, επειδή οι 

πληροφορίες διαχέονται µε µεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. 

Ποια είναι, λοιπόν, η αξία της πληροφορίας σήµερα; Ο ∆ερτούζος προτείνει µια 

χρήσιµη διάκριση ανάµεσα σε τελικά και ενδιάµεσα πληροφοριακά αγαθά
77 για να 

προσδιορίσει µε πιο ασφαλή τρόπο την οικονοµική αξία της πληροφορίας. Σύµφωνα 

µε τη συλλογιστική του (1998: 441-442), η πληροφορία έχει οικονοµική αξία, όταν 

οδηγεί στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών: «ένα µικρό µερίδιό της είναι 

                                                 
77 Ως τελικά αγαθά, ο ∆ερτούζος χαρακτηρίζει αυτά που καταναλώνονται από τους ανθρώπους και ως 
ενδιάµεσα, αυτά που οδηγούν σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Για παράδειγµα, µια ταινία είναι τελικό 
πληροφοριακό αγαθό, ενώ ένας ταχυδροµικός κατάλογος είναι ένα ενδιάµεσο πληροφοριακό αγαθό, 
γιατί οδηγεί σε κάτι άλλο, όπως η πώληση ενός προϊόντος ή η προσφορά µιας υπηρεσίας (βλ. 
∆ερτούζος, 1998: 440).  
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τελικά αγαθά, που αντλούν την αξία τους από την αγορά και τη ζήτηση. Το κατά 

πολύ µεγαλύτερο µερίδιό της είναι ενδιάµεσα αγαθά, που ουσιαστικά αντλούν την 

αξία τους από την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών στα οποία οδηγούν».  

Στο διαδίκτυο, άλλωστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσουµε την αληθή από 

την ψευδή πληροφόρηση. Πρέπει, όµως, να αναλαµβάνουµε σε κάθε διαδικτυακή µας 

αναζήτηση να διαχωρίσουµε την ήρα από το σιτάρι. «Η συχνή ανωνυµία πίσω από 

µια βροχή από ειδήσεις – τόσο πολύ επαναλαµβανόµενες όσο και ελάχιστα 

αξιόπιστες – που µας φτάνουν µέσω του δικτύου, αποτελούν κίνητρο, µεταξύ άλλων, 

για να αµφισβητήσουµε την αλήθεια ή τη συγκεκριµενοποίηση των µηνυµάτων 

(Θεµπριάν, 2000: 86). Η πληροφοριακή αγορά κατακλύζεται πλέον από έναν 

τεράστιο όγκο ινφο-σκουπιδιών (∆ερτούζος, 1998: 445 κ.ε.). Εµφανίζεται ως αδήριτη 

πλέον η ανάγκη διάκρισης ανάµεσα στις έγκυρες και τις άκυρες πληροφορίες από το 

κοινό, το οποίο πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία µέσω προγραµµάτων 

τεχνολογικής επιµόρφωσης. 

Για να χαρακτηρίσει τον πληροφοριακό κορεσµό, η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α: 408) 

χρησιµοποιεί τον όρο της ‘πληροφοριακής περίττειας’, για να προσδιορίσει την 

πληροφοριακή υπερφόρτωση µε ανούσια περιεχόµενα. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και 

πλησιάζει επικίνδυνα: «τα περιττά περιεχόµενα αναστέλλουν την κριτική ικανότητα 

και εµποδίζουν τα άτοµα να εκτιµούν τις πραγµατικές συνθήκες και, άρα, τα 

αποπροσανατολίζουν και εντέλει τα αποδυναµώνουν» Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α: 

410, πλάγια στο πρωτότυπο). Η πληροφοριακή αγορά διάνοιξε µια δευτερογενή 

αγορά παραπληροφόρησης στη σκιά της: «Όσο πιο πολύτιµη είναι η πληροφόρηση 

για όσους λαµβάνουν αποφάσεις, τόσο πιο συντριπτική µπορεί να αποβαίνει η 

συναφής παραπληροφόρηση» (Melody, 1981: 7-8 και Melody, 1994, παρατίθεται στο 

Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 408).  

 

2.6. Οι υποσχέσεις και οι κλυδωνισµοί της Νέας Οικονοµίας 

Πριν εξετάσουµε την ανάδυση της Νέας Οικονοµίας και των εξελίξεων που 

συνόδεψαν την πορεία της, προσεγγίζουµε το περιεχόµενο του 

πολυχρησιµοποιηµένου αυτού όρου. Σύµφωνα µε τον Κατσουλάκο (2001: 27), η Νέα 

Οικονοµία περιλαµβάνει «τους κλάδους Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και 
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το σύνολο των επιδράσεων των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε αυτούς 

τους κλάδους ή γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) σε όλους τους άλλους κλάδους και τις δραστηριότητες της Οικονοµίας». Στα 

βασικά της χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται η αυξηµένη παραγωγικότητα, η 

τεράστια βελτίωση στην ταχύτητα διεκπεραίωσης πολλών παραγωγικών και 

συναλλακτικών (εµπορικών και µη) διαδικασιών και η βελτίωση στην ποιότητα των 

παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών των οποίων η λειτουργικότητα 

αντικατοπτρίζει πιο πιστά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις προτιµήσεις των 

καταναλωτών/χρηστών (2001: 27). 

Ο Castells (2005: 94) έχει µια διαφορετική άποψη ως προς την ονοµασία της Νέας 

Οικονοµίας, την οποία χαρακτηρίζει όχι ως µια dot.com οικονοµία, αλλά «µια 

δικτυωµένη οικονοµία µε ηλεκτρονικό νευρικό σύστηµα». Για τον Castells, η Νέα 

Οικονοµία είναι παγκοσµιοποιηµένη, πληροφοριακή και δικτυακή – καθώς 

στηρίζεται στα δίκτυα για τη λειτουργία της – και µέσω του ανταγωνισµού το νέο 

επιχειρηµατικό µοντέλο διαδίδεται µε γρήγορους ρυθµούς στους υπόλοιπους ρυθµούς 

στους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας. Παραµένει µια καπιταλιστική οικονοµία, 

αλλά πρόκειται για ένα νέο τύπο καπιταλισµού, τεχνολογικά, οργανωτικά και 

θεσµικά διακριτό τόσο από τον καπιταλισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού όσο και 

από τον κεϋνσιανό καπιταλισµό).  

Εισάγοντας τον όρο «µοντέλο επιχείρησης δικτύου», ο Castells (2005: 96) 

υπογραµµίζει ότι το καινοτόµο χαρακτηριστικό της νέας επιχείρησης δικτύου είναι 

ότι δεν είναι ούτε δίκτυο επιχειρήσεων ούτε ενδοεταιρική δικτυακή οργάνωση, αλλά 

µια παγκόσµια και ευέλικτη επιχείρηση. Είναι «µάλλον ένας απαλλαγµένος από 

περιττές λειτουργίες φορέας οικονοµικής δραστηριότητας ο οποίος οικοδοµείται 

γύρω από συγκεκριµένα επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται µέσα από 

δίκτυα ποικίλης σύνθεσης και προέλευσης: το δίκτυο είναι η επιχείρηση» (Castells 

(2005: 96, δική µας έµφαση). Το νέο επιχειρηµατικό µοντέλο χαρακτηρίζεται από: α.) 

προσαρµοστικότητα, β.) αλληλεπίδραση, γ.) διαχείριση ευελιξίας, δ.) 

επωνυµιοποίηση και ε.) προσαρµογή στις απαιτήσεις του πελάτη σε ένα δικτυωµένο 

επιχειρηµατικό κόσµο (Castells, 2005: 105 κ.ε.). 

Η πορεία της Νέας Οικονοµίας υπήρξε αρκετά επεισοδιακή και πυροδότησε µια 

σειρά συζητήσεων σχετικά και την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα των 
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διάφορων επιχειρηµατικών µοντέλων. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν 

έγινε ευρέως διαθέσιµη η τεχνολογία του διαδικτύου, ο πρώτος τοµέας που 

αξιοποίησε ευρύτατα και ταχέως το νέο Μέσο ήταν ο ιδιωτικός τοµέας των 

επιχειρήσεων. Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τοµέα φάνηκε τόσο από τη δηµιουργία 

σειράς εταιριών dot.com όσο και από το µετασχηµατισµό των επιχειρησιακών 

διαδικασιών σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες, οδηγώντας σε ένα ψηφιακό 

‘Ελδοράδο’. Το γεγονός αυτό έδωσε τέτοια ώθηση στο δείκτη της Νέας Οικονοµίας 

Nasdaq78 ώστε να αγγίξει το ιλιγγιώδες νούµερο των 10.000 δολαρίων. Οι υποσχέσεις 

της Νέας Οικονοµίας γιγαντώθηκαν, αποκτώντας µυθικές διαστάσεις.79  

Γρήγορα όµως αποδείχτηκε ότι η γοητεία που ασκούσε η κερδοσκοπική ευφορία που 

υποσχόταν το διαδίκτυο ήταν παροδική και διογκωµένη και η σχετική ‘υστερία’ που 

επικράτησε τα πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησης των εταιριών dot.com ήταν 

βασισµένη σε ασταθή θεµέλια. Όπως επισηµαίνει και ο Castells (2005: 93), «το 

επιχειρηµατικό τοπίο είναι γεµάτο από τα συντρίµµια φανταστικών σχεδίων που δεν 

στηρίζονταν πουθενά». Οι ανορθολογικές βιαστικές επενδύσεις που χαρακτήρισαν 

την πρώτη δεκαετία δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο χώρο των νέων 

τεχνολογιών αποτυπώνονται και στο δείκτη Nasdaq, ο οποίος καταβαραθρώθηκε τα 

έτη 2000-2002 στις 1.200 µονάδες.80   

Οι οικονοµολόγοι που περιέγραφαν µε µελανά σηµεία τις επιπόλαιες αποφάσεις των 

επιχειρηµατιών φάνηκαν να δικαιώνονται. Ο Castells (2005: 120) όµως έχει µια 

ενδιαφέρουσα εναλλακτική άποψη προς το θέµα, καθώς δεν αποδίδει την αποτυχία 

της Νέας Οικονοµίας στην υπερβολική ευφορία που επικράτησε, όπως υποστηρίζει 

για παράδειγµα ο Schiller (1996: 89), αλλά «στην εµφάνιση ενός νέου είδους 

κυκλικών διακυµάνσεων της οικονοµίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αστάθεια και 

εναλλασσόµενες απότοµες ανόδους και πτώσεις της αγοραίας αξίας, ως αποτέλεσµα 

της αναταραχής των πληροφοριών που συνδυάζουν οικονοµικά κριτήρια µε άλλες 

πηγές αξιολόγησης». Άλλωστε, όπως διατείνεται, η Νέα Οικονοµία επέφερε τη 

µεγαλύτερη και χωρίς διακοπές περίοδο οικονοµικής µεγέθυνσης κατά το τελευταίο 

ήµισυ του αιώνα. Ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική, ο Castells (2005: 137) 

                                                 
78 Το χρηµατιστήριο της Νέας Οικονοµίας 
79 Για τους µύθους της Νέας Οικονοµίας, βλ. Φρίγκας, 2005. 
80 Βλ. σχετικά Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α, 261, Λέανδρος, 2005: 323-324. 
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θεωρεί παραπλανητική τη χρήση της φούσκας
81 «επειδή αναφέρεται έµµεσα στην 

έννοια της φυσικής ισορροπίας της αγοράς, η οποία φαίνεται να παραγκωνίζεται στον 

κόσµο των αλληλεξαρτηµένων παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών αγορών, οι οποίες 

λειτουργούν µε µεγάλη ταχύτητα και επεξεργάζονται πολύπλοκες αναταραχές 

πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο».82  

Η Νέα Οικονοµία δεν σηµατοδοτεί τίποτα περισσότερο από µια επίταση του ρίσκου 

που αναλαµβάνουν οι επενδυτές: Το «ζην επικινδύνως» ανάγεται, µε άλλα λόγια, σε 

συστατικό στοιχείο της επιχειρηµατικής δράσης, εντείνοντας το ρίσκο που 

αντιµετώπιζαν οι επιχειρηµατίες και στο περιβάλλον της Παλαιάς Οικονοµίας. 

Οι κρίσιµες αλλαγές που συντελούνται στην οικονοµία µε κινητήριο µοχλό την 

τεχνολογία αρθρώνονται στον όρο ‘αλλαγή τεχνο-οικονοµικού παραδείγµατος’. Ο 

όρος ‘τεχνοοικονοµικό παράδειγµα’, σύµφωνα µε την Καϊτατζή-Γουίτλοκ
83 (2003α), 

αναφέρεται στην οργάνωση της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης: υποδηλώνει 

την αποδοχή µιας δέσµης κανόνων ή µεθόδων που καθοδηγούν τη γνωστική 

ερευνητική διαδικασία ορισµένης επιστηµονικής σχολής. Το τεχνο-οικονοµικό 

παράδειγµα του 21ου αιώνα βασίζεται στη σύγκλιση της µικροηλεκτρονικής, των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και οδηγεί σε µια 

παγκοσµιοποιητική δικτυακή οικονοµία (Λέανδρος, 2005: 216).  

Σύµφωνα µε τον Μασµανίδη (2000: 83 κ.ε.), το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

διακρίνεται επιπλέον από παγκόσµιες ευκαιρίες αλλά και παγκόσµιο ανταγωνισµό,  

αλλαγές, πολυπλοκότητα και ασάφεια και υπερ-πληροφόρηση. Τις µεταβολές που 

έχουν προκύψει στο νέο τεχνο-οικονοµικό παράδειγµα διευκρινίζει η Καϊτατζή-

Γουίτλοκ (2003α: 61) και τις εντοπίζει: α.) στην παραγωγική διαδικασία, β.) στη 

σχέση νέας τεχνολογίας και ανταγωνιστικότητας, γ.) στη σχέση νέας τεχνολογίας και 

προώθησης προϊόντων, δ.) στη σχέση νέας τεχνολογίας και απασχόλησης, ε.) στη 

σχέση νέας τεχνολογίας και συγκεντροποίησης, ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης και 

                                                 
81 Αναφέρεται στη γνωστή φράση “dot.com bubble” που χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το 
εφήµερο της αποδοτικότητας των εταιριών Νέας Οικονοµίας. 
82 Για τους λόγους αποτυχίας των επιχειρήσεων στο νέο οικονοµικό περιβάλλον, βλ. Castells, 2005: 
138-140. 
83 Η Καϊτατζή-Γουίτλοκ εισήγαγε τον όρο στην ελληνική βιβλιογραφία αντλώντας υλικό από τους 
Castells, 2000, Castells & Henderson, 1987, Harvey, 1989, Henderson, 1991, Freeman & Soete, 1994, 
Rifkin, 1995. Βλ. σχετικά Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 60 και 71, υποσ. 89. 



 

 84 

διασποράς κεφαλαίου και στ.) στη σχέση νέας τεχνολογίας και χάραξης οικονοµικής 

και βιοµηχανικής πολιτικής εκ µέρους των κυβερνήσεων.  

Εστιάζοντας περισσότερο στα δίκτυα και στη σύγκλιση, ο Castells (2000: 70-72) 

περιγράφει µε τη σειρά του τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν το 

τεχνο-οικονοµικό παράδειγµα: α.) την αποϋλοποίηση της οικονοµίας, β.) τη διάδοση 

των νέων τεχνολογιών, γ.) την κυριαρχία της δικτυακής λογικής, δ.) την ανάδειξη της 

ευελιξίας ως βασικής οργανωτικής αρχής για τις επιχειρήσεις και την παραγωγική 

διαδικασία και ε.) τη σύγκλιση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας 

σε ένα ενιαίο σύστηµα όπου οι ανεξάρτητες τεχνολογικές τροχιές είναι πρακτικά 

δυσδιάκριτες.84 

Παρά τις εµφανείς δυνατότητες της Νέας Οικονοµίας που εντοπίζονται στην 

επιχειρηµατική ευελιξία και στην ανάδειξη των νέων τεχνολογιών, προκύπτουν 

ποικίλα προβλήµατα από την κυριαρχία της Νέας Οικονοµίας. Το καίριο ζήτηµα, 

όµως, αφορά την ανάδυση µιας υπερεθνικής, παγκόσµιας οικονοµίας που διαχέεται 

από εθνικούς κανόνες ρύθµισης. ∆ιαπιστώνουµε, εποµένως, το ασύµβατο της 

υπερεθνικής οικονοµικής δράσης µε την αναγκαιότητα ρύθµισης σε εθνικό επίπεδο.85 

Τα κεντρικά προβλήµατα της εποχής συνοψίζει καίρια η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α): 

Πρώτον, παρατηρείται µια πρωτοφανής ενδυνάµωση των ισχυρών φορέων της 

αγοράς και των οικονοµικά ισχυρών κρατών έναντι των µη ευνοηµένων και λιγότερο 

ανταγωνιστικών κρατών, γεγονός που οδηγεί σε µια νέα ανισότητα. ∆εύτερον, 

ενδυναµώνονται οι κεφαλαιούχοι και οι χρηµατιστές έναντι των άλλων 

επιχειρηµατιών και κυρίως, έναντι της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών 

στρωµάτων που εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτή για την επιβίωσή τους. Τέλος, 

ενδυναµώνεται τροµακτικά το κεφάλαιο έναντι του συντεταγµένου κράτους. 

Παρά, βέβαια, τα πρόωρα σηµάδια κόπωσης που έδειξε η Νέα Οικονοµία και τις 

βεβιασµένες κινήσεις µε τις οποίες οι επιχειρηµατίες προέβησαν σε επενδύσεις στο 

διαδίκτυο οι οποίες οδήγησαν σε µερική ή ολική αποτυχία, αρχίζουν να διαφαίνονται 

ίχνη επανάκαµψης. Παρόλο που οι αριθµοί δεν είναι ακόµα υψηλοί, ο τοµέας του 

                                                 
84 Για την ευελιξία και την προσαρµοστικότητα, ως λέξεις-κλειδιά της νέας αποχής βλ. και Καϊτατζή-
Γουίτλοκ, 2003α. Οι όροι αυτοί έχουν κεντρική θέση στις υποδείξεις που απευθύνει ο ∆ερτούζος προς 
τις επιχειρήσεις, όσον αφορά τη δραστηριότητά τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον (βλ. ∆ερτούζος, 
1998: 598 κ.ε.).  
85 Για τη ρύθµιση της νέας οικονοµίας στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, βλ. ενδεικτικά Ητγουέλ, Τ. 
& Ταίηλορ, Λ., 1994 και Βεργόπουλος, 2001.  
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διαδικτύου παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη. Οι τοµείς που µας ενδιαφέρουν, δηλαδή 

επενδύσεις σε δηµοσιογραφικά Μέσα, διαφηµιστική δαπάνη και αύξηση του 

δηµοσιογραφικού δυναµικού σε διαδικτυακά Μέσα, φαίνεται ότι εµφανίζουν 

προοπτικές ανοδικής πορείας.  

 

2.7. Επίλογος: Το διαδίκτυο ως πεδίο εναλλακτικής δηµοσιογραφικής δράσης 

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου κεφαλαίου συµπληρώνουµε τη συζήτηση γύρω 

από τις δύο κεντρικές έννοιες που απασχολούν την παρούσα διατριβή: το διαδίκτυο 

και τη δηµοσιογραφία (η οποία αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο). Στο κεφάλαιο αυτό 

µας απασχόλησαν οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, καθώς και οι απόψεις που έχουν 

αναπτυχθεί τόσο για την Κοινωνία της Πληροφορίας όσο και για το διαδίκτυο. 

Ειδικότερα, εξετάσαµε την εγκυρότητα και την καταλληλότητα του όρου «Κοινωνία 

της Πληροφορίας» για τη σύγχρονη εποχή, µέσα από την αντιπαράθεση των 

υποστηρικτών και των πολέµιων της έννοιας αυτής. Στο θέµα του διαδικτύου, 

εστιάσαµε στις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το καινοτόµο Μέσο και 

εξετάσαµε τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναµίες που το συνοδεύουν ιδίως σε 

συνάρτηση µε τη λειτουργία της δηµόσιας επικοινωνίας. Ιδιαίτερη θέση κατέλαβε 

στη µελέτη µας η θέση και ο ρόλος της πληροφορίας, ως καίριου συστατικού 

στοιχείου της σύγχρονης κοινωνίας. Τέλος, δεν µπορεί να απουσιάσει από την 

πραγµάτευσή µας ο τοµέας της Νέας Οικονοµίας, λόγω της άµεσης σύνδεσής τους µε 

το ζήτηµα της βιωσιµότητας που απασχολεί τα νέα διαδικτυακά Μέσα. 

Το κεφάλαιο αυτό είχε σκοπό να µετριάσει τις υπέρµετρες αισιόδοξες θεωρήσεις ότι 

το διαδίκτυο θα αποτελέσει παράγοντα αναζωογόνησης της πολιτικής ζωής, της 

πολιτικής συµµετοχής και της δηµοσιογραφίας. Χωρίς να ακολουθούµε την 

απαισιόδοξη προσέγγιση που δεν αναγνωρίζει κανένα περιθώριο στο νέο Μέσο, 

επιχειρούµε να υιοθετήσουµε µια πιο ρεαλιστική, αν και κριτική οπτική των 

δυνατοτήτων και των προοπτικών του διαδικτύου, διατηρώντας στο µυαλό µας ότι ο 

τρόπος αξιοποίησης του Μέσου καθώς και οι πολιτικές που θα το διαµορφώσουν θα 

είναι αυτά που καθορίσουν την εξέλιξή του.  

Στο επόµενο κεφάλαιο θα διερευνήσουµε τις προοπτικές που διανοίγονται για τη 

δηµοσιογραφία στο νέο, ψηφιακό περιβάλλον. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί, µε άλλα 
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λόγια, τη σύνδεση των δύο κεντρικών εννοιών που απασχολούν τη µελέτη µας και 

συγκεκριµένα, τη δηµοσιογραφία και το διαδίκτυο. Μέληµά µας είναι να 

προσδιορίσουµε τη θέση της δηµοσιογραφίας στη σύγχρονη διαδικτυακή 

πραγµατικότητα.   
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ 

 

3.1. Εισαγωγή  

Το ερευνητικό ερώτηµα σχετικά µε τη θέση της δηµοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή 

καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς πληθαίνουν τα ερωτηµατικά σχετικά µε το αν 

το µέλλον επιφυλάσσει µια θέση για τη δηµοσιογραφία ή αν η τελευταία 

µετεξελίσσεται και σταδιακά καθίσταται πλέον περιττή.86 Η συζήτηση για το τέλος 

της δηµοσιογραφίας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των διακηρύξεων για το 

τέλος της ιστορίας, της νεωτερικότητας, το τέλος της επιστήµης, της φιλοσοφίας ή 

της ιδεολογίας.87 Αποµένει, λοιπόν, να δούµε σε ποιο βαθµό οι φόβοι αυτοί 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και αν η δηµοσιογραφία όντως πλησιάζει στο 

τέλος της ή αν µετασχηµατίζεται σε κάτι διαφορετικό. 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας στο παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα εξετάζουµε το ρόλο του δηµοσιογράφου στην ψηφιακή εποχή, 

τις προκλήσεις και τις αναδιαρθρώσεις που καλείται να αντιµετωπίσει στη νέα 

ψηφιακή πραγµατικότητα, καθώς και το µελλοντικό του ρόλο όσον αφορά στις 

λειτουργίες και στη θέση του στη σύγχρονη κοινωνία. Η δεύτερη ενότητα αφορά 

στην προσαρµογή των παραδοσιακών µέσων ενηµέρωσης στην ψηφιακή εποχή, την 

επισφαλή θέση τους εν όψει των προκλήσεων που θέτει το νέο ψηφιακό και διαρκώς 

εξελισσόµενο περιβάλλον και τη δυνατότητα µετεξέλιξης και ‘συµβίωσής’ τους µε τα 

νέα Μέσα ενηµέρωσης.  

 

 

 

                                                 
86 Βλ. ενδεικτικά, Bardoel (2000), Hardt (2000), Katz (1992) 
87 Fukuyama, F. (1993). The end of history and the last man. London: Penguin Books, Bell, D. (1960). 
The end of ideology. New York: Free Press, Horgan, J. (1998). The end of science. Abacus, Leslie, J. 
(1996). The end of the world: Science and ethics of human extinction. New York: Routledge, 
Heidegger, M. (2003). The end of philosophy. Chicago: University of Chicago Press. 
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3.2. Η δηµοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

Βιώνουµε σήµερα µια ιστορική πορεία στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και 

του ύστερου καπιταλισµού, όπου διαπιστώνεται η υποταγή της δηµοσιογραφίας, ως 

πολιτισµικής πρακτικής, στην οικονοµική λογική του µάρκετινγκ και των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας (Hardt, 2000). Τα φαινόµενα, λοιπόν, προοιωνίζονται 

ότι η µαζική επικοινωνία οδεύει προς το τέλος της, πράγµα που δεν οφείλεται µόνο 

στην υιοθέτηση µιας οικονοµικά προσιτής επικοινωνιακής τεχνολογίας, αλλά και στις 

καταλυτικές αλλαγές που αφορούν στο νόηµα και στο λόγο ύπαρξης του ίδιου του 

δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Προέχει, εποµένως, να διερευνήσουµε αν τελικά τα 

φαινόµενα απατούν ή αν όντως καθρεφτίζουν την εν εξελίξει πραγµατικότητα.   

Σήµερα ο δηµοσιογράφος καλείται να ανταποκριθεί σε πολλά και –συχνά- 

αντικρουόµενα ζητούµενα, στοιχείο που προκαλεί µια πρωτοφανή διάσπαση των 

λειτουργιών, των αρµοδιοτήτων και του χρόνου του. Κάνοντας µια σύντοµη ιστορική 

αναδροµή, διαπιστώνουµε ότι, µε την είσοδο των νέων τεχνολογιών, οι 

δηµοσιογράφοι ήταν υποχρεωµένοι να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελµατική τους 

ταυτότητα. Η εισαγωγή και επικράτηση των νέων τεχνολογιών στο δηµοσιογραφικό 

χώρο (από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο µέχρι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 

διαδίκτυο σήµερα) µετέβαλε το επίπεδο ελευθερίας του δηµοσιογράφου: αρχικά 

ευνοώντας τη ζήτηση για αντικειµενική καταγραφή των ειδήσεων και στη συνέχεια 

επιτρέποντας την αύξηση της ανωνυµίας της δηµοσιογραφικής εργασίας, κυρίως 

µέσω της αύξησης και κυριαρχίας των πρακτορείων ειδήσεων στη διανοµή της 

πληροφορίας.  

Οι νέες τεχνολογίες, βέβαια, δεν αποτέλεσαν αυτές καθαυτές την αιτία αλλοίωσης 

του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Αντίθετα, αποτέλεσαν την πλατφόρµα 

υλοποίησης των σχεδίων των επιχειρηµατιών των ΜΜΕ, οι οποίοι 

προσανατολίζονταν σε προτεραιότητες που κάθε άλλο παρά αναδείκνυαν τη 

µοναδικότητα και τη δηµιουργικότητα των δηµοσιογράφων: προτεραιότητες που 

πρότασσαν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των πωλήσεων, τη µεγαλύτερη 

εισροή διαφήµισης ως µέσο µεγιστοποίησης του κέρδους και την υψηλότερη 

εργασιακή αποδοτικότητα µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  
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Πραγµατευόµενος το ζήτηµα της θέσης της δηµοσιογραφίας στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας, ο Bardoel (2000: 283) διερωτάται: «τελικά η δηµοσιογραφία 

καθίσταται περιττή;». Σήµερα η δύναµη και οι δυνατότητες της τεχνολογίας µέσω της 

διαδραστικότητας καθιστούν τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση ολοένα και 

λιγότερο απαραίτητη, αν όχι περιττή. Πόσο όµως πιθανή είναι η προοπτική να 

πάρουν οι πολίτες το θέµα της πληροφόρησής τους στα χέρια τους, αποµακρύνοντας 

τους δηµοσιογράφους ως διαµεσολαβητές ανάµεσα στους ίδιους και στους 

πολιτικούς; Κινδυνεύουν πράγµατι οι δηµοσιογράφοι να εκτοπιστούν από τους 

πολίτες-‘δηµοσιογράφους’; Ή το ζήτηµα της δηµοσιογραφικής περίττειας πηγάζει 

από αλλού; Τα ερωτήµατα αυτά επιχειρούµε να απαντήσουµε µέσα από την 

πραγµάτευση των κύριων ζητηµάτων που απασχολούν τη δηµοσιογραφία σήµερα και 

τα οποία θα αναπτύξουµε στη συνέχεια.  

 

3.2.1. Η αρχή του τέλους για το δηµοσιογραφικό µονοπώλιο 

Ο δηµοσιογράφος και οι δηµοσιογραφικοί οργανισµοί δεν κατέχουν πλέον το 

προνόµιο του µονοπωλίου της ενηµέρωσης. Σε έναν κόσµο όπου όλοι – οικονοµικοί, 

κοινωνικοί, πολιτικοί φορείς – επικοινωνούν µε δικά τους έντυπα, ιστότοπους, 

υπευθύνους επικοινωνίας, ο δηµοσιογράφος χάνει την ιδιαιτερότητα και τη 

µοναδικότητά του.  

Συχνά τα γραφεία Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων διάφορων φορέων παράγουν 

δηµοσιογραφική δουλειά, προσφέροντας άµεση ενηµέρωση στο εκάστοτε κοινό τους. 

Τη σύγχυση που προκύπτει από την εµπλοκή των δηµοσίων σχέσεων στη 

δηµοσιογραφία εντοπίζει ο Ramonet (1999), χαρακτηρίζοντάς την ως µία από τις 

σοβαρότερες ασθένειες της ενηµέρωσης. Τα πρόβληµα επιτείνεται όταν πολλά ΜΜΕ 

επαφίενται στο υλικό που λαµβάνουν από τα γραφεία Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, 

το οποίο συχνά επεξεργάζονται ελάχιστα ή και καθόλου, κάνοντας τη δηµοσιογραφία 

‘τεµπέλικη’ (Hargreaves, 2003: 182).  

Το πρόβληµα αυτό διογκώνεται µε την είσοδο των νέων τεχνολογιών οι οποίες 

συντελούν στην εξάλειψη του κεντρικού ρόλου και της ιδιαιτερότητας της 

δηµοσιογραφίας. Οι ενδυναµωτικές δυνατότητες της τεχνολογίας έχουν οδηγήσει 

αρκετούς υπεραισιόδοξους θεωρητικούς να διατείνονται ότι «το Ίντερνετ επιτρέπει σε 
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καθέναν από εµάς όχι µόνο να γίνει µε τον δικό του τρόπο αποτελεσµατικός 

δηµοσιογράφος, αλλά και να βρεθεί επικεφαλής ενός µέσου ενηµέρωσης µε 

παγκόσµια εµβέλεια» (Ramonet, 1999: 65).88  

Η άποψη αυτή ενέχει ασφαλώς µια ισχυρή δόση υπερβολής: οι ιδιότητες του 

διαδικτύου ως οικονοµικού και παγκόσµιου µέσου δεν αρκούν για να 

χαρακτηριστούµε όλοι εν δυνάµει δηµοσιογράφοι παρά εν δυνάµει αυτο-

ενηµερωνόµενοι. Και αυτό όµως συµβαίνει µόνο στο βαθµό που αναζητούµε 

εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και ενηµέρωσης και δεν ανατρέχουµε στα 

κυρίαρχα ΜΜΕ που προσφέρουν το περιεχόµενό τους διαδικτυακά. Επιπλέον, δεν 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι επειδή υπάρχει στη διάθεση των πολιτών το νέο αυτό 

Μέσο, αρκεί για να πιστέψουµε ότι µπορούµε να συγκριθούµε και να 

ανταγωνιστούµε τους ισχυρούς µεντιακούς οργανισµούς. Απαιτούνται πολύ 

ισχυρότερες οργανωτικές δοµές και υψηλό αίσθηµα δέσµευσης και ευθύνης από τους 

πολίτες για να µπορέσουν ενδεχοµένως να αναδειχθούν ως ισχυροί και αξιόπιστοι 

επικοινωνητές.  

Η ιδέα βέβαια της ‘δηµοσιογραφίας του κοινού’89 (public journalism), η οποία έχει 

εκφραστεί µε πολλούς εναλλακτικούς όρους, όπως δηµοσιογραφία των πολιτών 

(civic journalism ή citizen journalism), συµµετοχική δηµοσιογραφία (participatory 

journalism), διαδραστική δηµοσιογραφία (interactive journalism), δεν είναι νέα. 

Σύµφωνα µε τον Rosen (1999), το κίνηµα για τη δηµοσιογραφία του κοινού µέσω του 

διαδικτύου ξεκίνησε στις ΗΠΑ στις αρχές του 1990, ως αντίδραση στην έλλειψη 

σύνδεσης ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και τους πολίτες και την αδιαφορία των 

πολιτών για τα κοινά. Η συζήτηση γύρω από τις προοπτικές και της δυνατότητες της 

δηµοσιογραφίας του κοινού συγκέντρωσε τόσο θερµούς υποστηρικτές
90 όσο και 

σφοδρούς επικριτές,91 για τους οποίους η δηµοσιογραφία του κοινού δεν πέτυχε το 

σκοπό της, δηλαδή να ενδυναµώσει ουσιαστικά τους ίδιους τους πολίτες.  

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα δυνητικά αποτελεσµατικό εργαλείο στα χέρια των 

πολιτών, ώστε να µπορέσουν να πραγµατώσουν το ιδεώδες της συµµετοχικής 

                                                 
88 Βλ. σχετικά και Neuberger, 2003, Φαφούτη, 2005, Findlay, 2001. 
89 Επιλέγουµε ως πιο εύστοχη µετάφραση του όρου public journalism τη φράση δηµοσιογραφία του 
κοινού και όχι δηµόσια δηµοσιογραφία, για να καταδείξουµε τον καίριο ρόλο του κοινού (πολιτών) 
στη συµµετοχή στην παραγωγή δηµοσιογραφικού περιεχοµένου.  
90 Βλ. Rosen, 1997, 1999, Bowman & Willis, 2003, Gillmor, 2004. 
91 Βλ. Hardt, 1999, Schudson, 1999, McDevitt, 2003, Woodstock, 2002. 
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δηµοσιογραφίας. Το διαδίκτυο σηµατοδοτεί την απαρχή της δεύτερης φάσης της 

δηµοσιογραφίας του κοινού (Nip, 2006). Το ζήτηµα της πρωτοφανούς ενδυνάµωσης 

του κοινού µέσω των νέων τεχνολογιών έχει απασχολήσει και το ερευνητικό κέντρο 

“The Media Center” στην Αµερική, το οποίο δηµοσίευσε το 2003 µια µελέτη για τα 

“We Media”, αναφερόµενο στη δυνατότητα του κοινού να διαµορφώσει το µέλλον 

των ειδήσεων και της πληροφόρησης. Παραφράζοντας τον Νεγροπόντη, ο οποίος 

έκανε λόγο για την εξατοµικευµένη διαδικτυακή έκδοση “The Daily Me”, βλέπουν 

στο µέλλον να παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα του “The Daily We”. Με άλλα λόγια, οι 

συγγραφείς αυτοί διαβλέπουν την ανάδυση µιας «συµµετοχικής δηµοσιογραφίας» 

(Bowman & Willis, 2003: 7) η οποία ασκείται από το ίδιο το κοινό, αναλαµβάνοντας 

το ρόλο του «µεντιακού θεµατοφύλακα» (media watchdog) (Bowman & Willis, 2003: 

49).   

Επίσης, η ύπαρξη των ενδυναµωτικών διαδικτυακών εργαλείων δεν σηµαίνει 

απαραίτητα ότι θα χρησιµοποιηθούν για να βελτιώσουν τη δηµοσιογραφία. Είναι 

ακόµα ασαφές αν οι σποραδικές µορφές συµµετοχικής δηµοσιογραφίας που έχουν 

δηµιουργηθεί, µπορούν να θεωρηθούν ως πραγµάτωση της δηµοσιογραφίας του 

κοινού (Haas & Steiner, 2006).  

Οι προβληµατισµοί που διατυπώνουµε είναι ποικίλοι. Το πρώτο πρόβληµα που 

εντοπίζουµε, αφορά το επίπεδο της δέσµευσης που µπορεί να καλλιεργηθεί στους 

πολίτες για µια συστηµατική και τακτή ενηµέρωση-πληροφόρηση προς το δικό τους 

ενδεχόµενο κοινό. Μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να ασκηθεί η δηµοσιογραφία από 

ερασιτέχνες που ασχολούνται περιστασιακά ή αποσπασµατικά µε την ενέργεια της 

πληροφόρησης. Επιπλέον, το θέµα της δέσµευσης σχετίζεται µε τη διαρκή και σε 

βάθος ενηµέρωση που οφείλουν οι ίδιοι οι πολίτες να έχουν για να µπορούν να 

διαµορφώσουν τη δική τους άποψη και επιχειρηµατολογία. Η παροχή πληροφόρησης 

σε τρίτους απαιτεί ενδελεχή ενηµέρωση, καθώς και υποψιασµένη και κριτική 

θεώρηση των γεγονότων που συµβαίνουν γύρω µας. Τέλος, η δέσµευση συνδέεται 

και µε την τήρηση της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας από τους πολίτες-

‘δηµοσιογράφους’. Το σίγουρο είναι ότι δεν µπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις ότι 

ακόµα και οι ίδιοι οι πολίτες δεν θα εξυπηρετούν άνοµα και καταχρηστικά 

συµφέροντα, τα οποία θα τους εµποδίζουν από τη µετάδοση αξιόπιστων και έγκυρων 

ειδήσεων.  
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Τα φαινόµενα που έχει καταγράψει ο Τύπος αποτελούν ενδεικτικά παραδείγµατα 

σχετικά µε την απουσία τήρησης δεοντολογικών κανόνων και από τους ίδιους τους 

πολίτες που µπαίνουν στη διαδικασία της πληροφόρησης. Για πολλούς, η 

«δηµοσιογραφία του πολίτη» µπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο 

πάρεργο. Στις 29 Ιουλίου ο Νικ Σοφοκλέους τράβηξε µε το κινητό του τηλέφωνο δύο 

φωτογραφίες από τη σκηνή της σύλληψης δύο υπόπτων για τις βοµβιστικές επιθέσεις 

στο Λονδίνο (Φαφούτη, 2005). ∆ιαπραγµατεύτηκε την πώλησή τους σε τρία κανάλια, 

το BBC, το Sky News και το ITN και, ύστερα από µια διαδικασία προσφορών, τις 

πούλησε στο τελευταίο αντί του αδρού ποσού των 90.000 ευρώ (Φαφούτη, 2005). 

Βέβαια, µέσα στο ήδη εµπορευµατοποιηµένο σύστηµα των ΜΜΕ, τέτοια περιστατικά 

θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν, από τη στιγµή που πολλοί εµπλεκόµενοι στο 

µεντιακό σύστηµα λειτουργούν µε αυτή τη λογική. Πράγµατι, δεν προκαλεί έκπληξη 

η προσπάθεια οποιουδήποτε να έχει κάποιο οικονοµικό όφελος πωλώντας µια 

πληροφορία ως προϊόν, καθώς έτσι λειτουργεί το ίδιο το µεντιακό σύστηµα. Σε καµία 

περίπτωση όµως δεν είναι ελπιδοφόρα για µια διαφορετική αξιοποίηση των 

πληροφοριών από τους ίδιους τους πολίτες.  

Ένα άλλο παράδειγµα που αναδεικνύει το πιθανό πρόβληµα της παροχής 

ανεξέλεγκτων και µη διασταυρωµένων πληροφοριών από τους πολίτες στο διαδίκτυο 

προσφέρεται µέσω της Wikipedia, της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας, η οποία 

βασίζεται στη συλλογική εργασία µιας κοινότητας ανοιχτού λογισµικού, τα µέλη της 

οποίας γράφουν και εκδίδουν τα λήµµατα της εγκυκλοπαίδειας. Οµολογουµένως, η 

Wikipedia συγκροτεί ένα πλούσιο εγκυκλοπαιδικό υλικό, το οποίο βασίζεται εξ 

ολοκλήρου στην αξιοπιστία των ίδιων των χρηστών της που την τροφοδοτούν µε 

περιεχόµενο ή έχουν την ελευθερία να το µεταβάλλουν. Η Wikipedia έχει ξεκινήσει 

να εφαρµόζει το ίδιο µοντέλο συλλογικής συγκέντρωσης πληροφοριών και στη 

δηµοσιογραφία υπό τον τίτλο Wikinews (Μυλωνάκη, 2004). Είναι αβέβαιος όµως ο 

βαθµός της εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών, όταν ο καθένας θα µπορεί να 

γράφει και να δηµοσιεύει άρθρα ή να επεµβαίνει σε άλλα άρθρα. Πρόσφατα, 

µάλιστα, διαπιστώθηκαν σηµαντικά κρούσµατα παραποίησης των πληροφοριών σε 

λήµµατα πολιτικών ηγετών στη Wikipedia, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για 
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την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών προστασίας και διασταύρωσης των 

πληροφοριών που έχει αναπτύξει η εγκυκλοπαίδεια.92 

Ο δεύτερος περιορισµός που διατυπώνουµε σχετικά µε την ποιότητα της 

δηµοσιογραφίας του κοινού αφορά στους περιορισµένους πόρους και στην 

περιορισµένη πρόσβαση των πολιτών. Οι πόροι συνδέονται µε τους οικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους στους οποίους υπολείπονται οι πολίτες σε σχέση µε τους 

ισχυρούς µεντιακούς οργανισµούς που παραµένουν ισχυροί και στο διαδικτυακό 

περιβάλλον. Το ζήτηµα των πόρων σχετίζεται τόσο µε την περιορισµένη πρόσβαση 

που έχει το κοινό στις νέες τεχνολογίες όσο και µε την πρόσβαση σε πηγές 

πληροφόρησης, η οποία παραµένει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα των 

δηµοσιογράφων. Η δηµοσιογραφία του κοινού µπορεί να απευθυνθεί µέχρι στιγµής 

σε ένα µικρό µόνο τµήµα των πολιτών, το οποίο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

γνωρίζει πού να αναζητήσει αυτό το υλικό, συγκρινόµενη µε τη µαζική εµβέλεια που 

απολαµβάνουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Συνεπώς, η επίδραση και η επιρροή που θα 

έχει θα περιορίζεται σε ένα µικρό µόνο τµήµα της κοινωνίας.  

Μελέτες που έχουν ερευνήσει παραδείγµατα συµµετοχικής δηµοσιογραφίας, 

καταδεικνύουν ότι εν τέλει τα νέα διαδικτυακά δηµοσιογραφικά Μέσα δεν 

σηµατοδοτούν µια ριζική διαφοροποίηση από τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η 

δηµοσιογραφία στα κυρίαρχα παραδοσιακά ΜΜΕ. Εξάλλου, έρευνες που έχουν 

εκπονηθεί στο πεδίο αυτό αποδεικνύουν ότι οι συζητήσεις που πραγµατοποιούνται 

στα weblogs πολιτών ακολουθούν την περιορισµένη ποικιλία θεµάτων που 

καθορίζεται από την ηµερήσια θεµατολογία που θέτουν τα ίδια τα κυρίαρχα Μέσα 

ενηµέρωσης.93 Η εξάρτηση των εναλλακτικών Μέσων ενηµέρωσης από τα κυρίαρχα 

Μέσα φαίνεται και στη χρήση των τελευταίων ως βασικών πηγών πληροφόρησής 

τους.94 Η εξάρτηση αυτή είναι προβληµατική διότι δεν επιτρέπει το διαχωρισµό και 

τη διαφοροποίησή τους από τα ισχυρά παραδοσιακά Μέσα, ανακυκλώνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο τις υπάρχουσες παθογένειες του µεντιακού συστήµατος.  

Χαρακτηριστική της επιρροής των εναλλακτικών Μέσων από τα κυρίαρχα ΜΜΕ 

είναι και η µελέτη της Singer (2004β), σύµφωνα µε την οποία τα weblogs των 

                                                 
92 Βλ. Βήµαgazino, 2006, Μαγκλίνης, 2006, Αγγελόπουλος, 2006, Ξενάκη, 2005, Αρούχ, 2006. 
93 Βλ. σχετικά Delwiche, 2003, Halavais, 2002a, Reynolds, 2005 
94 Βλ. τις έρευνες των Wall, 2004, 2005α, 2005β, Halavais, 2002b, Redden, 2003, Redden et. al., 2003. 
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πολιτών περιέχουν στην πλειονότητά τους ηλεκτρονικούς συνδέσµους σε µεγάλα και 

ισχυρά ΜΜΕ. Σύµφωνα µε την έρευνά της, η επιλογή των συγκεκριµένων 

ηλεκτρονικών  συνδέσµων είναι ενδεικτική για τη διαπίστωση ότι ακόµη και στο 

διαδικτυωµένο ‘κόσµο’ τα κυρίαρχα παραδοσιακά Μέσα είναι αυτά που θεωρούνται 

ως πιο αξιόπιστα και έγκυρα. Ασφαλώς, η ποσοτική απλώς µέτρηση των συνδέσµων 

δεν επικυρώνει στο ακέραιο το επιχείρηµα αυτό. Αποτελεί ωστόσο ένα τεκµήριο για 

την εγκυρότητα που αποδίδουν τα συγκεκριµένα blogs στα κυρίαρχα παραδοσιακά 

Μέσα µέσω της σύνδεσής τους µε αυτά.    

Τέλος, η µελέτη του Haas (2005) για τα εναλλακτικά Μέσα Indymedia και Slashdot 

διαπιστώνει ότι και εκεί ακολουθούνται διαδικασίες επιλογής που προσιδιάζουν µε 

πολύ µεγάλο βαθµό τους πυλωρούς των παραδοσιακών ΜΜΕ. Με άλλα λόγια, και 

αυτά τα εναλλακτικά Μέσα ενηµέρωσης ‘φιλτράρουν’ το υλικό που στέλνουν οι 

χρήστες τους, αναπαράγοντας πρακτικές που έχουν επικριθεί και κατακριθεί στα 

παραδοσιακά ΜΜΕ. Ενώ και τα δύο προαναφερθέντα εναλλακτικά Μέσα 

ακολούθησαν στην αρχή την πολιτική της ελεύθερης δηµοσίευσης, κατέληξαν σε ένα 

αυστηρό σύστηµα ελέγχου και φιλτραρίσµατος των εισερχόµενων άρθρων. Όπως 

σηµειώνει ο Atton (2003: 9), το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του «πώς µπορούν να 

αναπτυχθούν ιεραρχίες ακόµα και σε οµολογουµένως µη ή αντί-ιεραρχικές δοµές».  

Ενδεικτικό της ‘απορρόφησης’ των ‘εναλλακτικών’ φωνών από τα ισχυρά 

παραδοσιακά Μέσα είναι το ευρύτατα γνωστό παράδειγµα του Salam Pax, Ιρακινού 

αρχιτέκτονα ο οποίος, κατά τη διάρκεια του ∆εύτερου Πολέµου στον Κόλπο, 

κατέγραφε, µέσω του weblog του, µαρτυρίες για τη ζωή στη Βαγδάτη πριν, κατά τη 

διάρκεια και µετά τους βοµβαρδισµούς και σχολίαζε τις έντονες φυλετικές εντάσεις 

στο Ιράκ. Ο Salam Pax δεν είναι πλέον ανεξάρτητος δηµοσιογράφος-σχολιογράφος, 

αλλά εντάχθηκε στο δυναµικό της διαδικτυακής έκδοσης της Guardian Unlimited.  

Τα προβλήµατα που διαπιστώσαµε και διατυπώσαµε στις προηγούµενες 

παραγράφους µπορούν να αντιµετωπιστούν, συνδυάζοντας δύο βασικά στοιχεία: τη 

µαζικότητα στην εµβέλεια και στην αποδοχή που απολαµβάνουν τα µαζικά, κυρίαρχα 

ΜΜΕ από τη µία, και το ενδεχόµενο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό των πολιτών 

για συµµετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή, από την άλλη. Η λύση, εποµένως, 

µπορεί να αναζητηθεί στη συνέργεια των δύο πλευρών, δηµοσιογράφων και πολιτών, 
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µε στόχο την προσέγγιση µιας πραγµατικά και ουσιαστικά συµµετοχικής, 

διαδραστικής δηµοσιογραφίας.  

Παρά τις ενστάσεις που διατυπώνουµε σχετικά µε το κατά πόσο θα ενεργοποιηθούν 

οι πολίτες για να αναλάβουν το ρόλο της πληροφόρησης, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 

δηµοσιογράφος χάνει πλέον το µονοπώλιο της ενηµέρωσης. Όπως επισηµαίνει και η 

Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α: 220), η δυνατότητα διάθεσης εκατοντάδων πηγών για 

την ίδια είδηση, ακυρώνει τη µοναδικότητα του ρόλου και την αποκλειστικότητα του 

ρεπόρτερ. Αναδύονται οικονοµικο-χρηµατοδοτικές απειλές, αλλά και ποιοτικές ή 

υπαρξιακές παράµετροι της επαπειλούµενης δηµοσιογραφίας (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 

2003α: 222). Όπως όµως διευκρινίζεται, «η αποδόµηση που προξενεί το διαδίκτυο 

είναι άκρως προβληµατική, όχι γιατί το µεντιακό καθεστώς είναι αξιοβίωτο ως έχει, 

αλλά κυρίως διότι αποδιαρθρώνει και κατακρηµνίζει, χωρίς να ανασυνθέτει 

µηχανισµούς συγκρότησης συλλογικοτήτων και χωρίς υπόσχεση για υπέρβαση της 

αταξίας» (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 222).   

Σε µια εποχή όπου ο δηµοσιογραφικός επαγγελµατισµός αµφισβητείται ευρύτατα
95 η 

έλευση των νέων Μέσων αποσταθεροποιεί την επικοινωνιακή διαδικασία 

προσφέροντας τη δυνατότητα για αδιαµεσολάβητη επικοινωνία. Ο Hallin (2000) 

διαφωνεί όµως ως προς την ακύρωση της διαµεσολάβησης που προσφέρουν τα νέα 

µέσα. Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα του δεύτερου πολέµου στον Περσικό Κόλπο 

αναφέρει ότι, παρόλο που η απευθείας σύνδεση και ανταπόκριση υποκαθιστά εν 

µέρει τους δηµοσιογράφους στο ρόλο τους ως προµηθευτών ενηµέρωσης και 

σχολιασµού, το επιχείρηµα της αδιαµεσολάβητης επικοινωνίας είναι ανακριβές, 

«αφού [και αυτά τα γεγονότα] αποτελούν ‘σόου’, πολύ καλά σκηνοθετηµένα, µε το 

καθένα να έχει τη δική του λογική στη διαλογή των ειδήσεων και την έµφαση που 

δίνεται σε αυτές». Προεκτείνοντας το επιχείρηµά του, καταλήγει ότι «ο 

επαγγελµατισµός στη δηµοσιογραφία παραµένει ισχυρός» (Hallin, 2000: 272). Ο 

Hallin µοιάζει να ακολουθεί τη συλλογιστική του Bourdieu, όσον αφορά στην 

αντίσταση που µπορεί να προέλθει µέσα από τον κύκλο των απλών εργαζοµένων στα 

ΜΜΕ. Και προπαντώς, επισηµαίνει, «οι δηµοσιογράφοι θα πρέπει να πάψουν να 

αυταπατώνται ότι αντιπροσωπεύουν µια ενιαία οµάδα, τα µέλη της οποίας είναι λίγο 

πολύ παθητικοί δέκτες των µηνυµάτων τους» (Hallin, 2000: 275).  

                                                 
95 Βλ. σχετικά, Hallin, 2000: 265 κ.ε. 
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Γίνεται εµφανές από τα παραπάνω ότι οι αυξηµένες δυνατότητες που αποκτά το 

κοινό µέσα από τις νέες τεχνολογίες δηµιουργούν επιπλέον πιέσεις στους 

δηµοσιογράφους να επαναπροσδιορίσουν τη δηµοσιογραφική τους εργασία και το 

προσφερόµενο δηµοσιογραφικό ‘προϊόν’, διότι πλέον υπόκεινται πιο άµεσα στον 

έλεγχο του κοινού, το οποίο δύναται να γίνει διαδραστικό, επικριτικό, επιδοκιµαστικό 

ή απορριπτικό. 

Το διαδίκτυο µπορεί να ενδυναµώσει τις εναλλακτικές φωνές στην ενηµέρωση.96 Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εναλλακτική µορφή ενηµέρωσης Indymedia, 

η οποία µάλιστα έχει µελετηθεί ευρύτατα.97 Το διαδίκτυο µπορεί, µε άλλα λόγια, να 

προσκοµίσει ελευθερία – µέσω της δυνατότητας που προσφέρει για αυτοδύναµη και 

ενεργητική πληροφόρηση  – στο υπάρχον µεντιακό τοπίο το οποίο ελέγχεται ολοένα 

και περισσότερο από τα µεγάλα ειδησεογραφικά συγκροτήµατα. «Σε αντίθεση µε τη 

µονοδιάστατη, χλιαρή και αποστειρωµένη οδό των µαζικών µέσων επικοινωνίας, 

δηµιουργεί έναν τόπο στον οποίο οποιαδήποτε ιδέα µπορεί να εκφραστεί χωρίς να 

έχει σηµασία ο βαθµός στον οποίο απειλεί τη σύγχρονη τάξη» (Θεµπριάν, 2000: 40).  

Εποµένως, το διαδίκτυο προσφέρει ενδυνάµωση σε δύο οµάδες: αφενός στην 

κοινωνία των πολιτών που στοχεύει να δραστηριοποιηθεί στην παροχή 

πληροφόρησης παρακάµπτοντας τους δηµοσιογράφους και αφετέρου στους 

δηµοσιογράφους, οι οποίοι δύνανται να λειτουργήσουν δηµοσιογραφικά στο 

διαδίκτυο, απαλλαγµένοι από τις αγκυλωτικές πιέσεις των ιδιοκτητών ΜΜΕ. Το 

κρίσιµο, όµως, ερώτηµα είναι πώς και σε ποιο βαθµό αξιοποιούνται τελικά οι 

απελευθερωτικές δυνατότητες του διαδικτύου και µε ποιον τρόπο µπορεί να 

εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα αυτής της δράσης; Μέχρι στιγµής, έχουν 

καταγραφεί ορισµένες πετυχηµένες προσπάθειες.98 Σίγουρα όµως απέχουµε πολύ 

ακόµη από το θεωρήσουµε αυτήν την κατάσταση µια παγιωµένη πραγµατικότητα.  

Εν κατακλείδι, το πρόβληµα που αναδύεται από την κατάσταση που περιγράψαµε 

είναι το εξής: ο επαγγελµατισµός και η επαγγελµατική συνείδηση που είναι 

απαραίτητα για τη συστηµατική και υπεύθυνη πληροφόρηση είναι δύσκολο να 

καλλιεργηθεί σε άτοµα εκτός του δηµοσιογραφικού κλάδου. Αυτό βέβαια δεν 

                                                 
96 Βλ. σχετικά, Castells, 2005: 231-232. 
97 Βλ. σχετικές έρευνες των Platon & Deuze, 2003, Pickard, 2006a, 2006b, Deuze, 2006, Stengrim, 
2005. 
98 Βλ. σχετικά την ενότητα που αναφέρεται στα weblogs, υποκεφάλαιο 3.6.1. στην παρούσα διατριβή. 
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σηµαίνει ότι οι επαγγελµατίες του χώρου ασκούν το επάγγελµά τους µε 

υπευθυνότητα και συνείδηση. Κρίνουµε όµως ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί µέσα 

από τον επαναπροσδιορισµό του επαγγέλµατος από τους ίδιους τους 

δηµοσιογράφους, οι οποίοι αποκτούν τη σχετική µόρφωση και εκπαίδευση και όχι 

µέσα από την κατάργηση και υποκατάστασή του από εξωτερικούς παράγοντες. Οι 

λύσεις που διαβλέπουµε αφορούν αφενός στην ενδυνάµωση των δηµοσιογράφων µε 

ανάπτυξη του παρεµβατικού και κριτικού τους ρόλου και αφετέρου στην ενίσχυση 

του δηµοσιογραφικού περιεχοµένου µε πολίτες-διανοούµενους που ενδιαφέρονται να 

αναλάβουν ρόλο και δράση µέσω παρεµβατικής αρθρογραφίας. Εστιάζοντας στην 

Ελλάδα, διαπιστώνουµε ότι η ανάγκη για ανάπτυξη της κριτικής δηµοσιογραφίας 

αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα απαραίτητη, καθώς παρεµποδίζεται στην ελεύθερη και 

αυτόνοµη δράση της από τις επιδράσεις, τους κανόνες και τους περιορισµούς το 

έντονου ανταγωνισµού στο µεντιακό τοµέα (Papathanassopoulos, 2001a: 15).  

 

3.2.2. Η απουσία της έρευνας και του σχολιασµού ως απόρροια της µη-

διαµεσολάβησης 

Η προσοχή µας είναι ανάγκη να στραφεί κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο ασκείται 

σήµερα η δηµοσιογραφία. Στην εποχή που η µετάδοση εικόνας σε ‘πραγµατικό 

χρόνο’ και µέσω της απευθείας σύνδεσης έχει αναχθεί σε απόλυτη αξία, η 

δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση κρίνεται πολλές φορές πλέον περιττή. Έχοντας 

υπόψη αυτή την απουσία της διαµεσολάβησης, ο Ramonet (1999: 38) φτάνει στο 

υπερβολικό σηµείο να υποστηρίξει ότι σήµερα «όλοι µπορούν να γίνουν 

δηµοσιογράφοι». Η απολυτότητα βέβαια του Ramonet µόνο ως δυνητικότητα µπορεί 

να εκληφθεί, καθώς αποτελεί υπέρβαση να δεχτούµε στην κυριολεξία ότι ο καθένας 

µπορεί να γίνει δηµοσιογράφος από τη στιγµή που τίθεται το ζήτηµα αφενός της 

πρόσβασης στην απαραίτητη τεχνολογία και αφετέρου της πρόσβασης στις αναγκαίες 

πηγές. Θα ήταν περισσότερο εύστοχο να κάνουµε λόγο για δυνητικούς δηµοσιο-

λόγους και όχι δηµοσιο-γράφους.  

Με αφορµή τον πρώτο πόλεµο στον Κόλπο θίγει το ίδιο θέµα και ο Katz (1992), 

σύµφωνα µε τον οποίο η αδιαµεσολάβητη - χωρίς την παρουσία του δηµοσιογράφου 

– τηλεοπτική µετάδοση που έγινε τεχνικά δυνατή µέσω της απευθείας σύνδεσης, 
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σηµατοδοτεί την αρχή του τέλους για τη δηµοσιογραφία όπως την ξέραµε. Θεωρείται 

έτσι ότι η δυνατότητα που προσφέρει η δορυφορική σύνδεση για απευθείας µετάδοση 

σε πραγµατικό χρόνο, εξαλείφει το ρόλο του συντάκτη (Katz, 1992: 12). Εδώ θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι το πρόβληµα δεν προκύπτει απλά και µόνο επειδή ο 

δορυφόρος ως τεχνικό µέσο έδωσε τη δυνατότητα για απευθείας σύνδεση και 

µετάδοση, αλλά κυρίως επειδή η ‘λογική’ της τηλεόρασης επιβάλει τη διαρκή 

τροφοδότησή της µε γεγονότα. Η απευθείας σύνδεση προσφέρει µεν το πλεονέκτηµα 

της άµεσης γνωστοποίησης ενός γεγονότος και αναγάγει το κοινό σε οιονεί ‘αυτόπτη 

µάρτυρα’, όµως την ίδια στιγµή αφήνει το γεγονός ασχολίαστο από την άµεση 

εµπειρία και γνώση του δηµοσιογράφου, ο οποίος πλέον καθίσταται περιττός.  

Την απώλεια του δηµοσιογραφικού φίλτρου ανάµεσα στο γεγονός και στον πολίτη
99 

καταδεικνύει και ο Φυντανίδης, επισηµαίνοντας ότι «ο δηµοσιογράφος-ρεπόρτερ έχει 

αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό από τον κάµερα-µαν» (Φυντανίδης, 2004: 638). 

Επιπλέον, τα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα από 

εµάς, αν βρεθεί στο κατάλληλο µέρος την κατάλληλη στιγµή, να απαθανατίσει την 

επικαιρότητα µε το κινητό του τηλέφωνο ή µια εύχρηστη ψηφιακή κάµερα (βλ. 

Φαφούτη, 2005).  

«Το να ερχόµαστε κοντύτερα, σηµαίνει ότι βλέπουµε και λιγότερα», επισηµαίνει ο 

Katz, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το µέλλον της δηµοσιογραφίας. «Ο 

συνδυασµός της πληροφοριακής διαχείρισης, οι στιγµιαίες ειδήσεις, η απουσία 

ανάλυσης και οι καλύτερες των προθέσεων απειλούν το µέλλον της κριτικής 

δηµοσιογραφίας και το δικό µας» (Katz, 1992: 12). 

Οι ανησυχίες για το επαπειλούµενο ‘τέλος της δηµοσιογραφίας’ διατυπώνονται από 

ποικίλες πλευρές. Ο Boczkowski κάνει λόγο για το «θάνατο του πυλωρού» 

(Boczkowski, 2004: 5). Ακόµα πιο προβληµατική για το ζήτηµα της ποιότητας και 

της ουσίας της παρεχόµενης πληροφόρησης είναι η προοπτική να παράγονται 

ειδήσεις χωρίς δηµοσιογράφους. Η γνωστή µηχανή αναζήτησης Google εγκαινίασε 

µια νέα ηλεκτρονική έκδοση, το GoogleNews, το οποίο δεν έχει καθόλου συντάκτες 

                                                 
99 Ο Ramonet σχολιάζει σχετικά ότι πλέον ο πολίτης εισπράττει το γεγονός αδιαµεσολάβητα, καθώς µε 
τη δυνατότητα της απευθείας µετάδοσης υπάρχει ανάµεσά τους απλά ένα διαφανές τζάµι (Ramonet, 
1999: 70). 
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και ως εκ τούτου δεν προκύπτει και η ανάγκη αρχισυνταξίας. Όλα τα κάνουν µηχανές 

οι οποίες µάλιστα ανανεώνουν την ύλη κάθε 12 λεπτά (Πολίτη, 2002).  

Υπάρχει όµως και η αντίθετη θεώρηση, σύµφωνα µε την οποία όχι απλώς δεν θα 

ακυρωθεί ο διαµεσολαβητικός ρόλος του δηµοσιογράφου, αλλά θα γίνει, µάλιστα πιο 

καίριος και απαραίτητος. Την άποψη αυτή ασπάζεται και ο ∆ερτούζος, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η παραγωγή περιεχοµένου από τους πολίτες θα εντείνει παρά θα 

επιλύσει το πρόβληµα της υπεραφθονίας των πληροφοριών και του πληροφοριακού 

χάους που προκαλούν: «παρόλο που είναι δηµοκρατικό, ακόµα κι ευγενές, να υπάρχει 

ένας τρόπος να γράφουν οι πάντες για τα πάντα και να τα «εκδίδουν» ελεύθερα στην 

Πληροφοριακή Αγορά, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο: µια τεράστια στοίβα ινφο-

σκουπιδιών, για τα οποία οι περισσότεροι από µας ούτε θα ενδιαφέρονται ούτε και θα 

τα διαβάζουν». (∆ερτούζος, 1998: 448). Οι ‘µεσίτες του γραπτού λόγου’, όπως 

ονοµατίζει ο ∆ερτούζος αυτή την επαγγελµατική κατηγορία των µελλοντικών 

δηµοσιογράφων θα είναι πάντα απαραίτητοι για να ξεχωρίσουν την ήρα από το 

σιτάρι. Ο ρόλος τους θα αναδεικνύεται ολοένα και πιο κρίσιµος και απαραίτητος. 

Παρόµοια άποψη υιοθετεί και ο Bardoel, µε την θεωρία του περί ‘εργαλειακής 

δηµοσιογραφίας’.100  

Το κεντρικό ερώτηµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το εξής: αν στο 

δηµοσιογραφικό χώρο παρεισφρέουν άτοµα από οποιοδήποτε χώρο εισβάλλοντας 

στη διαδικασία της ενηµέρωσης και ταυτόχρονα το επάγγελµα ‘τεχνικοποιείται’ 

καθώς υπάρχει η αξίωση για περισσότερες τεχνικές ενέργειες από τους 

δηµοσιογράφους, µήπως η δηµοσιογραφία – τουλάχιστον µε τον τρόπο που τη 

γνωρίζαµε – πνέει τα λοίσθια; Το θέµα αυτό θα πραγµατευτούµε στην ενότητα η 

οποία αναφέρεται στο µέλλον της δηµοσιογραφίας.101 

 

3.2.3. Η ανάδυση της διαδικτυακής δηµοσιογραφίας 

Ο ανταγωνισµός για τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους δεν προέρχεται µόνο από 

τους πολίτες ή τους εκάστοτε φορείς – πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς – που 

µπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της παροχής πληροφόρησης. Ο 

                                                 
100 Βλ. σελ. 107 στο παρόν κείµενο. 
101 Βλ. υποκεφάλαιο 3.6., σελ. 108 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
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ανταγωνισµός που ήδη βιώνουν οι επαγγελµατίες του χώρου εντατικοποιείται από 

την είσοδο της νέας τάξης συντακτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νέο Μέσο 

του διαδικτύου και τους οποίους θα ονοµάσουµε διαδικτυακούς συντάκτες. Ποιο 

είναι το προφίλ των νέων αυτών εργαζοµένων; ∆ιαφοροποιούνται από τους 

«παραδοσιακούς» δηµοσιογράφους και αν ναι, σε ποιο βαθµό και σε ποιους τοµείς; 

Εν τέλει απειλείται η παραδοσιακή δηµοσιογραφία από τη νεοφανή διαδικτυακή;  

Η Singer δίνει µια ενδιαφέρουσα απάντηση στα ερωτήµατα αυτά, υποστηρίζοντας ότι 

η πρόκληση που θέτουν οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι στους παραδοσιακούς δεν 

αφορά ούτε τα χρήµατα ούτε την επαγγελµατική ασφάλεια, αλλά την έννοια του 

«επαγγελµατισµού» (Singer, 2003). Παρόλο που οι δηµοσιογράφοι δεν έχουν µια 

στέρεα και τυπικά προκαθορισµένη βάση για το ποιος ορίζεται και θεωρείται 

δηµοσιογράφος και ποιος όχι (όπως, για παράδειγµα, οι γιατροί και οι δικηγόροι), 

ωστόσο, µπορούν να εντοπιστούν κεντρικά στοιχεία που προσδιορίζουν την 

επαγγελµατική τους ταυτότητα. Η Singer εντοπίζει τρεις διαστάσεις του 

δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος: α.) τη γνωστική που αφορά σε γνώσεις, τεχνικές και 

εκπαίδευση, β.) την κανονιστική που συνδέεται µε τη δεοντολογία και την υπηρέτηση 

του δηµοσίου συµφέροντος και γ.) την αξιολογητική που σχετίζεται µε τη 

δηµοσιογραφική αυτονοµία και το επαγγελµατικό κύρος.  

Όσον αφορά στην πρώτη διάσταση, η Singer υποστηρίζει ότι οι διαδικτυακοί 

συντάκτες δεν χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές δηµοσιογραφικές τεχνικές, καθώς 

παράγουν ελάχιστο πρωτότυπο ειδησεογραφικό περιεχόµενο και διαθέτουν 

περισσότερο τεχνολογικές γνώσεις µαζί µε οργανωτικές ικανότητες. Σχετικά µε τη 

δεύτερη διάσταση, το πρόβληµα προκύπτει αφενός λόγω της έλλειψης διάκρισης 

ανάµεσα σε δηµοσιογραφικό και διαφηµιστικό περιεχόµενο και αφετέρου λόγω της 

έµφασης που δίνουν τα διαδικτυακά µέσα στο να δηµοσιοποιηθούν οι ειδήσεις όσο το 

δυνατό πιο γρήγορα µε αποτέλεσµα να προκύπτουν λάθη και κρίσιµες ανακρίβειες. Η 

τρίτη διάσταση συνδέεται µε την επιφυλακτικότητα µε την οποία αντιµετωπίζουν οι 

παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι τους διαδικτυακούς ‘συναδέλφους’ τους.102 

                                                 
102 Το ζήτηµα αυτό είναι εµφανές και στην απροθυµία των Ενώσεων Συντακτών να αναγνωρίσουν 
τους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους ως ισότιµα µέλη, επιτρέποντάς τους την είσοδο στην Ένωση. Για 
να µπορέσουν να κατοχυρωθούν οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι, η Ένωση Συντακτών Περιοδικού 
Τύπου µετονοµάστηκε σε Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, ώστε να µπορεί να 
τους εντάξει στο µητρώο της.  
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Ακόµα και ο προσδιορισµός του ποιος θεωρείται δηµοσιογράφος στα νέα 

διαδικτυακά Μέσα αποτελεί µια πρόκληση και προβληµατίζει. Το νέο διαδικτυακό 

επάγγελµα του συντάκτη έχει διακριτές δοµικές διαφορές µε τον παραδοσιακό 

δηµοσιογράφο των ΜΜΕ.103 Όπως έχει δείξει και προηγούµενη σχετική έρευνά µας 

(Dimitrakopoulou, 2003) στις αίθουσες σύνταξης των διαδικτυακών Μέσων 

ενηµέρωσης στην Ελλάδα, η εργασία των διαδικτυακών συντακτών διακρίνεται από 

ευρύτατη τεχνικοποίηση και προσανατολισµό προς τη διαχείριση και την 

επεξεργασία των πληροφοριών σε δευτερογενές επίπεδο. Η έρευνά µας επιπλέον 

υποστηρίζει ότι οι διαδικτυακοί συντάκτες είναι ανεπαρκείς για να αναλάβουν το 

ρόλο των παραγόντων µιας ‘διαδικτυακής δηµόσιας σφαίρας’104 λόγω α.) έλλειψης 

έρευνας και κριτικής ανάλυσης, β.) στιγµιαίας µετάδοσης των ειδήσεων η οποία 

µοιραία οδηγεί σε λάθη και ανακρίβειες, γ.) έλλειψης σύνταξης πρωτότυπων-

πρωτογενών ειδησεογραφικών άρθρων, δ.) απουσίας αναγνώρισης του ρόλου τους ως 

πολιτικών επικοινωνητών. 

Ο Bardoel επιχειρηµατολογεί υπέρ της εγκαθίδρυσης ενός τέταρτου, διακριτού τύπου 

δηµοσιογραφίας, τη ‘διαδικτυακή δηµοσιογραφία’, η οποία θα απαρτίζεται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: α.) διαδραστικότητα, µε την έννοια ότι αυξάνεται ο έλεγχος από 

το χρήστη και όχι τον παραγωγό, β.) υπερκείµενο που επιτρέπει στo δηµοσιογράφο 

να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε ένα θέµα, γ.) πολυµεσικότητα, η 

οποία ορίζεται ως η σύγκλιση ανάµεσα σε παραδοσιακές µορφές παρουσίασης 

ειδήσεων και δ.) α-συγχρονία η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το χρήστη να 

επιλέξει το χρόνο πρόσληψης των ειδησεογραφικών µηνυµάτων  (βλ. Bardoel, 2002: 

504-505). Ο Bardoel υποστηρίζει ότι οι προοπτικές για τη διαδικτυακή 

δηµοσιογραφία διαγράφονται ιδιαίτερα ευοίωνες, αλλά ότι η µέχρι στιγµής 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι ισχνή. Η διαπίστωση του Bardoel 

επιβεβαιώνεται και µέσα από εµπειρικές έρευνες που περιγράφουν την κατάσταση 

στις αίθουσες σύνταξης των διαδικτυακών µέσων (βλ. ενδεικτικά, Deuze, 1999, 

Deuze & Paulussen, 2002, Dimitrakopoulou, 2003, Singer, 2003). 

 

                                                 
103 Βλ. σχετικά και Singer, 2003 
104 Βλ. σχετικά και Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003γ. 
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3.3. Η πληθώρα των πληροφοριών ως τροχοπέδη στην αξιοπιστία της 

πληροφόρησης – Ζητήµατα δεοντολογίας  

Τα ζητήµατα της ευθύνης και της δεοντολογίας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του 

προβληµατισµού των δηµοσιογράφων. Ο λόγος είναι ότι η εκβιοµηχάνιση και η 

εµπορευµατοποίηση της ενηµέρωσης κατακερµατίζει τη δραστηριότητά τους και 

απαιτεί από αυτούς άµεση και ταχύτατη απόδοση. Οι νέες τεχνολογίες διογκώνουν 

αυτό το πρόβληµα ακόµα περισσότερο, καθώς εντείνουν τις ταχύτητες στις οποίες 

πρέπει να εργαστούν – ταχύτητες που συχνά φαλκιδεύουν την ποιότητα και την 

αξιοπιστία της δουλειάς τους.105  

Σήµερα αντιµετωπίζουµε µια πρωτοφανή πληθώρα πληροφοριών. Οι πληροφορίες 

που λαµβάνουµε καθηµερινά τόσο από τα παραδοσιακά όσο και από τα νέα Μέσα 

πολλαπλασιάζονται µε γεωµετρική πρόοδο. Οι δηµοσιογράφοι αντιµετωπίζουν µια 

τεράστια πρόκληση: µέσα από τον τεράστιο ‘ωκεανό’ των πληροφοριών, καλούνται 

να ‘αλιεύσουν’ το πραγµατικά σηµαντικό και ουσιαστικά χρήσιµο και να το 

µεταφέρουν στο κοινό τους. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η προστιθέµενη αξία 

της πληροφορίας δεν πρέπει να αναζητηθεί πλέον στην απλή παροχή της, αλλά στην 

επεξεργασία, την ανάλυση, στην κριτική της πρόσληψη και στην ένταξή της σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο. Το πρόβληµα δεν έγκειται πλέον στη σπανιότητα των 

πληροφοριών, αλλά στην υπερπληθώρα τους.106  

Όπως επισηµαίνει ο Ramonet, «οι πληροφορίες που για πολλούς αιώνες ήταν σπάνιες 

και ακριβές, σήµερα πολλαπλασιάζονται σαν επιδηµία. Και βέβαια όσο αυξάνεται η 

ροή τους τόσο πιο φτηνές, αλλά και πιο ‘µολυσµατικές’ γίνονται» (1999: 147). 

Φτάνουµε, εποµένως, στο σηµείο να γινόµαστε αποδέκτες πληροφοριών που 

καταλήγουν να είναι άχρηστες, είτε διότι δεν έχουν κανένα πληροφοριακό ειδικό 

βάρος είτε διότι δεν προλαβαίνουµε να τις επεξεργαστούµε επαρκώς και ενδελεχώς.  

Ο Bardoel (2000: 287) τονίζει ότι ο δηµοσιογράφος αντιµετωπίζει σήµερα µια έντονη 

επικοινωνιακή πίεση, η οποία συνίσταται στο συνδυαστικό πολλαπλασιασµό της 

ποσότητας των πληροφοριών, της ταχύτητας της κυκλοφορίας τους και της 

πυκνότητάς τους. Το αποτέλεσµα αυτής της επικοινωνιακής πίεσης επισηµαίνει και ο 

                                                 
105 Βλ. για το συγκεκριµένο θέµα, υποκεφάλαιο 3.5., σελ. 104-108 στο παρόν κείµενο. 
106 Βλ σχετικά και Καϊτατζή-Γουίτλοκ-Γουίτλοκ, 2003α. 
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Postman (2002), υπενθυµίζοντάς µας ότι επιλύοντας επιτυχώς το πρόβληµα της 

συνεχούς, ταχείας και σε διαφορετικές µορφές διακίνησης των πληροφοριών, 

φτάσαµε στο σηµείο να αντιµετωπίζουµε ένα ακόµα πιο δυσεπίλυτο πρόβληµα από 

τη σπάνη των πληροφοριών: την υπεραφθονία των πληροφοριών, η οποία ενέχει τον 

κίνδυνο να µην µπορούµε πλέον να επεξεργαστούµε και να αναλύσουµε τις 

πληροφορίες που δεχόµαστε καθηµερινά. Την ίδια άποψη συµµερίζεται και ο 

Ramonet, όταν κάνει λόγο για τη δηµοκρατική λογοκρισία.107  

∆ιαπιστώνουµε ότι η σπάνη και η υπεραφθονία των πληροφοριών είναι οι δύο όψεις 

του ίδιου νοµίσµατος. Και οι δύο είναι εξίσου επικίνδυνες για το επίπεδο της 

ενηµέρωσής µας: η σπάνη, διότι µας αφαιρεί το δικαίωµα της πληροφόρησης και της 

δυνατότητας της επιλογής και η υπεραφθονία, διότι µπορεί να µας 

αποπροσανατολίσει και να µας οδηγήσει σε σύγχυση. Η κρισιµότητα της 

επιλογής/διαλογής και της ιεράρχησης των ειδήσεων είναι σήµερα περισσότερο 

απαραίτητη από ποτέ.  

Το πρόβληµα τίθεται και από άλλους δηµοσιογράφους. Ο Σεραφείµ Φυντανίδης, σε 

σχετική οµιλία του, καταθέτει τον προβληµατισµό του σχετικά µε το αν η 

υπερπλούσια παροχή πληροφοριών συνιστά σε τελική ανάλυση πληροφόρηση ή 

αποπληροφόρηση, καθώς κανείς, ούτε και ο ίδιος ο δηµοσιογράφος, δεν µπορεί να 

συνειδητοποιήσει, να αφοµοιώσει και να µετατρέψει σε είδηση την πληροφορία 

(Φυντανίδης, 2004). Ο ρόλος του δηµοσιογράφου είναι να προχωρήσει πέρα από το 

πρωτογενές στάδιο καταγραφής και µετάδοσης της πληροφορίας και να την 

µετατρέψει σε γνώση.  

Ο Pavlik (2001) αντίθετα θεωρεί ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλές 

πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα όµως υπάρχουν και πολλές άχρηστες 

πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να εξακριβωθούν και να διασταυρωθούν µε πηγές 

εκτός διαδικτύου. Οι παραδοσιακές πηγές είναι αυτές που αναδεικνύονται ως πιο 

έµπιστες και αξιόπιστες και στην ψηφιακή εποχή. Η κυριαρχία των παραδοσιακών, 

ισχυρών Μέσων είναι έντονη και στο διαδικτυακό περιβάλλον. ∆ιαπιστώνουµε, 

λοιπόν, ότι οι µέθοδοι ελέγχου/διασταύρωσης και διαλογής/ιεράρχησης παραµένουν 

οι ίδιες για τους δηµοσιογράφους ανεξάρτητα αν στο µεντιακό τοπίο έχουν προστεθεί 

και τα νέα Μέσα. Το διαδίκτυο είναι ακόµα πολύ νέο Μέσο που δεν έχει ακόµα 
                                                 
107 Βλ. σχετικά, σελ. 53-54 στο πρώτο κεφάλαιο. 
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δοκιµαστεί επαρκώς για να θεωρηθεί αξιόπιστη πηγή. Το πρόβληµα προκύπτει 

κυρίως από το πλήθος των ανεξέλεγκτων και ανεξακρίβωτων πληροφοριών που ο 

καθένας µπορεί ελεύθερα να δηµοσιεύσει διαδικτυακά.   

Ένα άλλο ουσιαστικό ζήτηµα που προκύπτει αφορά τη διάκριση ανάµεσα σε 

πληροφοριακό και στο διαφηµιστικό περιεχόµενο, διάκριση που σχετίζεται άµεσα µε 

τη δεοντολογία του επαγγέλµατος. Παροµοίως, είναι συχνά δύσκολα να διαχωρίσει 

κανείς τους διαφηµιστικούς ή εµπορικούς δικτυακούς τόπους από τους ψυχαγωγικούς 

ή ακόµα και τους ειδησεογραφικούς (Hall, 2001). Αναδεικνύεται, εποµένως, η έντονη 

ανάγκη για επαναπροσδιορισµό και επικαιροποίηση των δεοντολογικών 

κατευθύνσεων της δηµοσιογραφίας, καθώς στο διαδίκτυο υπάρχει σηµαντικό 

πρόβληµα διαχωρισµού και διάκρισης του περιεχοµένου.  

 

3.4. Νέες εργασιακές πρακτικές και αξίωση νέων εργασιακών προσόντων: 

οδεύοντας προς µια αλλαγή της δηµοσιογραφίας 

Ο δηµοσιογράφος έχει πλέον τη δυνατότητα της τηλε-εργασίας, της εργασίας δηλαδή 

από απόσταση και στον προσωπικό του χώρο. Η τηλε-εργασία σηµατοδοτεί σε 

µεγάλο βαθµό το τέλος της παραδοσιακής εργασιακής κουλτούρας.108 Το εργασιακό 

περιβάλλον αποτελεί ένα από τα κυριότερα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

∆εν είναι απλώς ένας χώρος εργασίας, αλλά ένας χώρος σχέσεων και διαλόγου και 

µια προσπάθεια συλλογικής δηµιουργίας (Θεµπριάν, 2000: 166). Στα υπέρ της τηλε-

εργασίας επισηµαίνονται το κέρδος χρόνου, η αποφυγή της ταλαιπωρίας και του 

µεταφορικού κόστους (που µεταφράζεται και σε περιβαλλοντικά οφέλη), καθώς και η 

δυνατότητα του ατόµου να δουλεύει για διαφορετικούς εργοδότες (Καϊτατζή-

Γουίτλοκ, 2003α: 323). 

Εποµένως, η τηλε-εργασία δίνει, από τη µία, µια εξαιρετική ευελιξία
109 στις 

εργασιακές πρακτικές των εργαζοµένων: για παράδειγµα, µπορούν να εργάζονται από 

το σπίτι τους σε όποιες ώρες της ηµέρας θέλουν, επιτρέποντας σε ένα βαθµό την 

παράλληλη ενασχόληση µε την οικογένεια. Ακόµα, εξοικονοµούν το χρόνο και τα 

                                                 
108 Για τις συνέπειες της επικράτησης των νέων τεχνολογιών στον τρόπο οργάνωσης της εργασιακής 
διαδικασίας βλ. Ιντζεσίλογλου, 1992: 189 κ.ε. & 233 κ.ε.).   
109 Για την ευελιξία στην εργασία βλ. Βεργόπουλος, 1994 : 180 κ.ε.  
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έξοδα µετακίνησής τους προς και από τη δουλειά. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, 

µειώνονται σηµαντικά οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες των υποδοµών.  

Από την άλλη, εξαφανίζεται εντελώς η διάκριση ανάµεσα στον εργασιακό χώρο και 

την οικογένεια και τον προσωπικό χρόνο. Αυτό προκαλεί µια σειρά αλυσιδωτών 

προβληµάτων. Καταρχήν, εξανεµίζεται κάθε έννοια ελευθερίας στον προσωπικό 

χώρο-χρόνο. Ο Θεµπριάν (2000) εντοπίζει το πρόβληµα στην προσπάθεια των 

εργοδοτών να επιµηκύνουν την εργάσιµη µέρα των υφισταµένων, οι οποίοι 

αναπτύσσουν µια θεαµατική αίσθηση αυτοπειθαρχίας, µεγεθύνοντας το πάθος τους 

για επιτυχία και ανταγωνιστικότητα σε έναν περίγυρο αποµόνωσης από τους 

συναδέλφους τους. Κατά συνέπεια, η έννοια της συλλογικής δουλειάς και της 

συνεργασίας συρρικνώνονται.110  

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες επιφέρουν και σηµαντικές αλλαγές στο πρότυπο της 

οργανωσιακής επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Όπως επισηµαίνει η 

Παναγιωτοπούλου (1997: 54-55), η νέα τεχνολογία α.) διαφοροποιεί την ίδια τη 

γραφειοκρατική αντίληψη για τη γραπτή τεκµηρίωση, β.) αίρει σε µεγάλο βαθµό το 

απόρρητο και την επιλεκτική ροή της πληροφόρησης που δηµιουργεί σχέσεις 

εξουσίας και γ.) θέτει σε νέες βάσεις τις ενδο-οργανωσιακές επικοινωνιακές 

πρακτικές γιατί δηµιουργούνται νέοι κώδικες επικοινωνίας που απαιτούν υψηλότερο 

επίπεδο γενικών γνώσεων, καθώς και µεγαλύτερη εξειδίκευση.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, οι νέες τεχνολογίες ‘εισβάλλουν’ στην 

επαγγελµατική ζωή του ανθρώπου, χωρίς αυτός να είναι προετοιµασµένος να τις 

δεχτεί και να τις αξιοποιήσει. Ως αποτέλεσµα, ο κάθε πολίτης νιώθει ή 

αντιλαµβάνεται -κάπως αιφνιδιαστικά- την ανάγκη να εισάγει στο χώρο της δουλειάς 

του ένα εργαλείο µε το οποίο κατά κανόνα δεν είναι εξοικειωµένος, αλλά του οποίου 

η παρουσία επιβάλλεται έστω και για λόγος ‘εκσυγχρονισµού’ της επαγγελµατικής 

του δραστηριότητας (Ιντζεσίλογλου, 1992: 114).  

Ο ∆ερτούζος θεωρεί ότι οποιεσδήποτε επιπτώσεις της τεχνολογίας στην αγορά 

εργασίας θα φανούν στο µακρινό µέλλον, καθώς –όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- 

«εµείς µαθαίνουµε ακόµα πώς να χρησιµοποιούµε αποτελεσµατικά τις νέες 

τεχνολογίες» (∆ερτούζος, 1998: 455). Το σίγουρο πάντως είναι ότι το µέλλον 

                                                 
110 Για τα αρνητικά της τηλε-εργασίας, βλ. και Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α: 323-324. 
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διαγράφεται ευοίωνο για όσους ακολουθήσουν τις τάσεις της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας που επιτάσσουν τεχνολογικές γνώσεις και αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Άλλωστε, «µια εταιρεία που αγνοεί την πλήρη εµβέλεια και τον πλήρη αντίκτυπο της 

Πληροφοριακής Αγοράς σχεδιάζει το µέλλον της πάνω σε εσκεµµένη άγνοια» 

(∆ερτούζος, 1998: 461).   

Η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α: 312) χρησιµοποιεί τον όρο «ανεργιογόνο ανάπτυξη» 

για να περιγράψει τις δραµατικές και απειλητικές αλλαγές στον τοµέα της 

απασχόλησης και της εργασίας ως αποτέλεσµα των τεχνολογικών εξελίξεων. Η 

τεχνολογική πρόοδος ευθύνεται για την περιθωριοποίηση των ατόµων, τα οποία 

γίνονται περιττά.111 Το φαινόµενο της ανεργιογόνου ανάπτυξης είναι πιο εµφανές σε 

τοµείς όπως οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, η βιοµηχανική παραγωγή. Όσον αφορά 

το δηµοσιογραφικό κλάδο,112 δεν έχουν καταγραφεί – προς το παρόν τουλάχιστον – 

ανησυχητικά φαινόµενα αντικατάστασης των ανθρώπων µε τεχνολογικά µέσα.113 Η 

επίδραση της χρήσης της τεχνολογίας είναι περισσότερο εµφανής και προβληµατική 

σε φαινόµενα όπως η µείωση των προσλήψεων, η ολιγωρία των ιδιοκτητών ΜΜΕ για 

επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, τα υψηλά ποσοστά ανασφάλιστων στον κλάδο, 

φαινόµενα που διογκώνουν την επαγγελµατική αβεβαιότητα και ανασφάλεια που 

βιώνουν οι επαγγελµατίες του χώρου. 

Πάντως, η αγωνία του κλάδου όσον αφορά στη µείωση των θέσεων εργασίας ως 

αποτέλεσµα της εισόδου των νέων τεχνολογιών δεν είναι πρόσφατο φαινόµενο. 

Συγκεκριµένα, εντοπίζεται µέχρι και δύο δεκαετίες πριν. Στην έκδοση του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Εργασίας (1985) µε τίτλο «Επάγγελµα: ∆ηµοσιογράφος. Ο δηµοσιογράφος 

ως εργαζόµενος» η ανησυχία είναι έντονη: «αυτά τα νέα µέσα ενηµέρωσης
114 θα 

έχουν, βέβαια, ανάγκη από δηµοσιογράφους και αυτά. Αλλά σε τι αριθµό; Και θα 

πρόκειται για τον ίδιο (µε το σηµερινό) τύπο δηµοσιογράφων; […] Ένας µεγάλος 
                                                 
111 Βλ. σχετικά Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α, Kaitatzi-Whitlock, 2000, May, 2000. 
112 Τη σχέση ανάµεσα στις τεχνολογικές καινοτοµίες και την εργασιακή αναδιοργάνωση εξετάζει στην 
εµπειρική έρευνά του ο Timothy Marjoribanks (2000), εξετάζοντας επιπλέον την επιρροή της 
ισορροπίας της εξουσίας ανάµεσα στις επαγγελµατικές ενώσεις και στη διοίκηση, τις επιµορφωτικές 
διαδικασίες και το θεσµικό πλαίσιο του επαγγέλµατος.  
113 Μια προσπάθεια αντικατάστασης του εργατικού δυναµικού από ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή επιχειρήθηκε µε τον ‘αλιευτή ειδήσεων’ της µηχανής αναζήτησης Google. Ωστόσο, δεν 
έχει εξακριβωθεί η επιτυχία του συγκεκριµένου εγχειρήµατος. Ακόµη και σχετικά µε την ‘εικονική’ 
παρουσιάστρια ειδήσεων (Ananova) δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσο προσελκύει το κοινό να την 
παρακολουθήσει.   
114 Αναφέρεται στη «συσκευή της τηλεόρασης ζευγαρωµένη µ’ έναν τερµατικό µε ατοµικό 
προγραµµατιστή […] διακλαδωµένη σ’ ένα κέντρο πληροφόρησης (πρακτορείο τύπου ή τράπεζα 
δεδοµένων)» (Bohère, 1985: 259). 
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αριθµός δηµοσιογράφων οφείλουν, λοιπόν, να µετασχηµατιστούν για να βρουν θέση 

ανάµεσα στους καινούργιους επαγγελµατίες της πληροφόρησης…αλλιώς…» 

(Bohère, 1985: 260). Ο µετασχηµατισµός της δηµοσιογραφικής εργασίας, λοιπόν, 

αποτελεί ένα ζήτηµα που άρχισε να θορυβεί τον κλάδο εδώ και αρκετά χρόνια. 

Σήµερα, όµως, µε τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η µετεξέλιξη της 

δηµοσιογραφικής εργασίας αποδεικνύεται πιο αναγκαία παρά ποτέ. 

Μία από τις σηµαντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στη δηµοσιογραφική εργασία 

περιγράφει ο Harry Braverman µε τον όρο ‘από-ειδίκευση’ (deskilling). Ο όρος αυτός 

εξηγεί πώς η τεχνολογία µεταµόρφωσε το γόητρο και τις ικανότητες του σύγχρονου 

εργατικού δυναµικού και συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη εργασία, να απειλεί τη 

δηµοσιογραφία και τελικά να υποβαθµίζει τη δύναµή της (Braverman, 2000: 244).    

 

3.5. Η σχέση χρόνου και δηµοσιογραφίας: «ο φετιχισµός του παρόντος»115 

Ο χρόνος αποτελεί συστατικό στοιχείο του ορισµού της είδησης. Σύµφωνα µε τον 

ορισµό και το περιεχόµενο των ειδήσεων που δίνει ο Park, οι ειδήσεις είναι, πρώτα 

από όλα, επίκαιρες, απροσδόκητες και εφήµερες (Park, 1940 παρατίθεται στο 

McQuail 2003: 391). Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά σχετίζονται µε το χρόνο. Ο 

Park (1940) αναφέρει επίσης ότι η επικοινωνία είναι η κατάκτηση του ανθρώπου να 

διατηρεί και να διακινεί τα µηνύµατα στο χώρο και στο χρόνο. Ανάλογη βαρύτητα 

στο στοιχείο της επικαιρότητας των γεγονότων δίνει και ο Hall, σύµφωνα µε τον 

οποίο η επικαιρότητα συγκαταλέγεται στους κανόνες ορατότητας των ειδήσεων
116 

(Hall, 1973 παρατίθεται στο McQuail 2003: 392).  

Εποµένως, ως κεντρικό χαρακτηριστικό του ορισµού της είδησης, ο χρόνος ασκεί 

πολύ µεγάλη επίδραση στην επιλογή, καθώς και στην αξιολόγηση και την ιεράρχησή 

της. «Η επικαιρότητα αποτελεί ουσιώδες συστατικό τόσο του νεωτερισµού όσο και 

της σηµασίας του γεγονότος, από τη στιγµή που αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

αποτιµώνται ιδιαίτερα στην είδηση» (McQuail, 2003). Τη σπουδαιότητα των 

γεγονότων ανάλογά µε τη χρονική τους διάσταση, επισηµαίνει και η Tuchman, η 

                                                 
115 Βλ. τη σχετική έρευνα, ∆ηµητρακοπούλου, 2005. 
116 Με την ορατότητα ο Hall εννοεί το κατά πόσο τα γεγονότα είναι αντιληπτά (δηλαδή ορατά από 
τους δηµοσιογράφους ή το κοινό. 
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οποία τονίζει ότι ο προσδιορισµός των γεγονότων µε κριτήριο τη χρονική τους 

διάσταση αυξάνει την πιθανότητα να καταστούν ειδήσεις εκείνα τα γεγονότα που 

ανταποκρίνονται στους συµβατικούς ορισµούς της είδησης. (Tuchman, 1978 

παρατίθεται στο McQuail, 2003: 392).  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην επικαιρότητα και στη 

δηµοσιογραφική επιλογή των ειδήσεων είναι άρρηκτη. Η έννοια της επικαιρότητας 

συνδέεται άµεσα και µε την ταχύτητα κυκλοφορίας και µετάδοσης των ειδήσεων. 

Όπως σχολιάζει ο Chalaby (1998: 82), «από αµνηµονεύτων χρόνων, η ταχύτητα 

µετάδοσης των ειδήσεων αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σπουδαιότητα». Η εξέλιξη 

της τεχνολογίας στον τοµέα αυτό επιτρέπει την επιτάχυνση της ροής των ειδήσεων σε 

24ωρη βάση και σε ελάχιστο χρόνο, καθιστώντας την επικαιρότητα το πιο 

καθοριστικό κριτήριο στη διαδικασία της επιλογής των ειδήσεων (Chalaby, 1998: 

83).  

Την εξάρτηση των ΜΜΕ από την επικαιρότητα χαρακτήρισε ο Schudson ως 

«φετιχισµό του παρόντος», δίνοντας έναν πολύ εύστοχο χαρακτηρισµό για τη 

σπουδαιότητα που δίνουν οι ειδησεογραφικοί οργανισµοί στην επικαιρότητα 

(Schudson, 1986: 81 παρατίθεται στο Chalaby, 1998: 83). Η φράση αυτή συνοψίζει 

καίρια την υπερβολή στην οποία έχουν φτάσει σήµερα οι µεντιακοί οργανισµοί (ιδίως 

τα ηλεκτρονικά Μέσα) να µεταδώσουν την είδηση πρώτοι (“scoop”), 

προλαµβάνοντας τους ανταγωνιστές τους. Η µανία αυτή έχει οδηγήσει συχνά σε 

αδικαιολόγητα ή και τραγικά λάθη, τα οποία προκύπτουν αναπόφευκτα, καθώς 

πρωταρχικό µέληµα των µεντιακών οργανισµών είναι η ‘πρωτιά’ στη µετάδοση και 

όχι η διασταύρωση και ο έλεγχος των γεγονότων. Οι νέες τεχνολογίες, λοιπόν, 

ευνοούν την ακόµα µεγαλύτερη επιτάχυνση, η οποία επιτείνει και εντατικοποιεί 

ακόµα περισσότερο τον ανταγωνισµό µεταξύ των ειδησεογραφικών οργανισµών που 

επιδίδονται εναγωνίως στο κυνήγι της ‘πρωτιάς’ για την πιο πρόσφατη, και 

υποτίθεται, πιο ‘φρέσκια’ είδηση.  
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3.5.1. Η επίδραση του διαδικτυακού χρόνου στη δηµοσιογραφική πρακτική και 

εργασία 

Σήµερα το διαδίκτυο µας εισάγει τα χαρακτηριστικά του φαινοµενικά στιγµιαίου: την 

ταυτοχρονία και την αµεσότητα. Ως εκ τούτου, η έννοια της επικαιρότητας 

αναπροσδιορίζεται και τίθεται µέσα σε νέο σηµασιολογικό πλαίσιο. Τα επίκαιρα 

γεγονότα µπορούν να µεταδοθούν σε πιο σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Παράλληλα, 

η δυνατότητα της αυτοστιγµεί δηµοσίευσής τους στο διαδίκτυο ελαχιστοποιεί το 

χρόνο µεταξύ της πραγµατοποίησης του συµβάντος και της µετάδοσής του. Οι 

ειδήσεις πρέπει έτσι να ανανεώνονται µε ακάθεκτη ταχύτητα που δεν επιτρέπει τη 

διατήρηση της αξίας και της σπουδαιότητας παλιότερων (αλλά ενδεχοµένως εξίσου 

σηµαντικών ή και σηµαντικότερων) ειδήσεων. Οι ειδήσεις στο διαδίκτυο διαδέχονται 

η µία την άλλη σε µια ρευστή και ακανόνιστη ροή, καταργώντας τη χρήσιµη 

‘ρουτίνα’ της περιοδικότητας στις συνήθειες και τα χρονικά πλαίσια του κοινού.117 

Τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, η αµεσότητα, η στιγµιαία µετάδοση και η 

διαρκής διαθεσιµότητα ήτοι: 24 ώρες το 24ωρο, επί επτά ηµέρες την εβδοµάδα, 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα της έρευνας και το περιεχόµενο της 

δηµοσιογραφικής εργασίας. Το διαδίκτυο διαφοροποιεί συνεχώς το ρυθµό (tempo) 

κυκλοφορίας των µηνυµάτων, επιβάλλοντας νέες χρονικές προϋποθέσεις: οι ειδήσεις 

πρέπει να µεταδοθούν σε ‘πραγµατικό χρόνο’, σε ένα διαρκές, ακάθεκτο κυνήγι των 

πιο πρόσφατων, αλλά όχι απαραίτητα και των πλέον σηµαντικών ή συναφών 

ειδήσεων. Προκύπτουν, συνεπώς, κίνδυνοι πληθωρισµού των κοινοτοπιών σε 

σηµαντικά γεγονότα.  

Εξυπακούεται ότι µε τέτοιους ιλιγγιώδεις ρυθµούς δεν υπάρχει χρόνος για τις 

θεµελιώδεις δηµοσιογραφικές πρακτικές της έρευνας, της κριτικής ανάλυσης και της 

ερµηνείας. Επιπλέον, η ταχύτητα δυσχεραίνει ή και ανακόπτει την ικανότητα κριτικής 

σκέψης, και άρα, ευνοεί τα λάθη. Επιπλέον, «αντιµάχεται το συλλογισµό, αποτρέπει 

την αµφιβολία και δυσκολεύει τη µάθηση. Σήµερα είµαστε υποχρεωµένοι να 

σκεφτόµαστε ταχύτερα, αντί να σκεφτόµαστε καλύτερα» (Θεµπριάν, 2000: 215-216). 

Τις θέσεις του Θεµπριάν επικροτεί και ο Bardoel, σύµφωνα µε τον οποίο «αυτό το 

ιλιγγιώδες επικοινωνιακό καρουσέλ της άµεσης δράσης και αντίδρασης που 

                                                 
117 Βλ. σχετικά και Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α. 



 

 110 

ενυπάρχει στη διαδικασία της δηµοσιότητας, µειώνει, παρά αυξάνει, το πεδίο δράσης 

της δηµοσιογραφίας» (Bardoel, 1996: 286). 

Η διασταύρωση των πηγών των γεγονότων και η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας 

και γνησιότητάς τους χάνουν την προτεραιότητά τους και γίνονται ανέφικτες. 

Ελλοχεύει, λοιπόν, ο κίνδυνος η αξία της είδησης να εξαρτάται ολοένα και 

περισσότερο από την ταχύτητα µετάδοσής της, η οποία όµως αποθαρρύνει τη 

λεπτοµερή έρευνα και την σε βάθος ανάλυση των ειδήσεων. Και τελικά, η άµεση και 

ταχύτατη κυκλοφορία των ειδήσεων γίνεται αυτοσκοπός και αποκλειστικός στόχος 

των ΜΜΕ.  

Η ταχύτητα αυτή έχει επίδραση και στον κύκλο παραγωγής των ειδήσεων. Στο 

διαδίκτυο οι ειδήσεις µεταδίδονται και ανανεώνονται σε ελάχιστο χρόνο και κόστος 

και σε 24ωρη βάση, επτά ηµέρες την εβδοµάδα και, µάλιστα, σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ο παραδοσιακός κύκλος παραγωγής ειδήσεων που περιλαµβάνει τα στάδια της 

συλλογής πληροφοριών, της έρευνας, της επιλογής, της ιεράρχησης, της 

επεξεργασίας και της δηµοσίευσης / µετάδοσης, αλλάζει, αποθαρρύνοντας τα 

ενδιάµεσα στάδια της έρευνας, της επιλογής και ιεράρχησης και της επεξεργασίας 

των ειδήσεων λόγω έλλειψης χρόνου και εξαιρετικής πίεσης για παραγωγή ειδήσεων.  

Η ταχύτητα της µετάδοσης των ειδήσεων συνδέεται επιπλέον µε την ένταση της 

ανταγωνιστικότητας ανάµεσα στους µεντιακούς οργανισµούς. Εξάλλου, στο πλαίσιο 

της εµπορευµατοποίησης των πληροφοριών, η ανταγωνιστικότητα υπολογίζεται 

πλέον µε τα µέτρα και τα σταθµά του εντυπωσιασµού, της δραµατοποίησης και της 

θεαµατικότητας των γεγονότων και των µετρήσεων τηλεθέασης. Ως αποτέλεσµα, 

ευνοείται η οµοιοµορφία στο προσφερόµενο περιεχόµενο, αποθαρρύνοντας και 

περιθωριοποιώντας την ποικιλία, τη διαφορετικότητα και την πρωτοτυπία.118 Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι διαρκείς µεταγραφές τηλεοπτικών 

παρουσιαστών και οι αντιγραφές ‘πετυχηµένων’ τηλεοπτικών προγραµµάτων µεταξύ 

των τηλεοπτικών σταθµών, µε ‘έπαθλο’ µερικά νούµερα υψηλότερα στις µετρήσεις 

της AGB. Από τη στιγµή, λοιπόν, που η λογική της αγοράς επικυριαρχεί και στο 

δηµοσιογραφικό πεδίο, προτάσσεται η ανταλλακτική αξία των µεντιακών µηνυµάτων 

παρά η πληροφοριακή και χρηστική αξία του περιεχοµένου.  

                                                 
118 Bλ. σχετικά και Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003β. 
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3.6. Προς την αναζήτηση ενός µελλοντικού ρόλου για τη δηµοσιογραφία 

Αναγνωρίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξουµε σε ένα µοναδικό ή 

ενιαίο µελλοντικό µοντέλο δηµοσιογραφίας, υιοθετούµε το διαχωρισµό που προτείνει 

ο Bardoel (2000: 298 κ.ε.) για το διαχωρισµό της δηµοσιογραφίας σε δύο διακριτούς 

ιδεοτύπους. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο συγγραφέα, διαµορφώνονται δύο τάσεις: η 

προσανατολιστική (orientating journalism) και η εργαλειακή δηµοσιογραφία 

(instrumental journalism). Η πρώτη προσφέρει γενικό προσανατολισµό, δηλαδή 

πλαίσιο, σχόλια και ερµηνεία, ενώ η δεύτερη παρέχει λειτουργικές και εξειδικευµένες 

πληροφορίες σε ενδιαφερόµενες ‘πελάτες’ (Bardoel, 2000: 300). Το κατά πόσο, 

βέβαια, αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να αποκαλούνται δηµοσιογραφία, ο 

Bardoel το αφήνει στην ευχέρεια του αναγνώστη να το κρίνει.   

Η δηµοσιογραφία είναι ανάγκη να εξελιχθεί σε ένα επάγγελµα που θα µετατοπίσει το 

ενδιαφέρον της από την προµήθεια των ειδήσεων για τα γεγονότα στην παροχή του 

νοήµατος. Υπό αυτή την έννοια ο δηµοσιογράφος θα όφειλε να γίνει κάτι παραπάνω 

από ένας απλός καταγραφέας γεγονότων και να επανεφεύρει τον εαυτό του.119 

Πρεσβεύουµε ως εκ τούτου ότι η δηµοσιογραφία µπορεί να επιβιώσει και να 

επανακτήσει το κύρος και τη θέση της στη σύγχρονη κοινωνία µόνο αν ενισχύσει τον 

προσανατολιστικό της ρόλο. Μόνο µε την κριτική ανάλυση, την επιχειρηµατολογία 

και τη γνώµη µπορεί η δηµοσιογραφία να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά 

της σε σχέση µε όλους τους άλλους πάροχους πληροφοριών. Είναι ανάγκη να 

αναδειχθούν τα στοιχεία αυτά ως αναγνωρίσιµη υπεραξία της δηµοσιογραφίας ώστε 

να µπορέσει η τελευταία να επαναπροσδιορίσει και να εδραιώσει το ρόλο της. Η 

δηµοσιογραφία οφείλει να προσθέσει η δηµοσιογραφία στη λογική και στη 

‘γραµµατική’ της το κρίσιµο ερώτηµα «γιατί» και το επεξηγηµατικό «διότι». Η 

εφηµερίδα οφείλει να εξηγεί, να σχολιάζει, να επιχειρηµατολογεί και να έχει άποψη, 

καλλιεργώντας και την άποψη των αναγνωστών της. Κυρίως αναφερόµαστε στο ρόλο 

της εφηµερίδας, γιατί αυτή διαφαίνεται ότι µπορεί να διαχωρίσει το προσφερόµενο 

                                                 
119 Bλ. σχετικά Pavlik, 2001, ∆ερτούζος, 1998, Ramonet, 2001, Bardoel, 2000, Hall, 2001. Η θεώρηση 
του Hall κινείται σε ένα πιο ρεαλιστικό, κριτικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας το µεταβατικό στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η δηµοσιογραφία στην ύστερη νεωτερικότητα. Ο ίδιος προτείνει ότι «η 
δηµοσιογραφία, µαζί µε τους άλλους θεσµούς της νεωτερικότητας πρέπει να µετατοπιστεί και να 
επανεφεύρει τον εαυτό της όσον αφορά το αστικό και το τοπικό καθώς και το παγκόσµιο και να 
αναπτύξει νέους δεσµούς αναλόγως» (Hall, 2000: 218). 
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‘προϊόν’ της από τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά µέσα, µετεξελισσόµενη ως είδος 

για να ανταποκριθεί η ίδια στις εξελίξεις.120   

Ένα από τα συστατικά στοιχεία της δηµοσιογραφίας που αλλάζει ριζικά είναι η σχέση 

του θεσµού αυτού µε το κοινό. Το κοινό όχι µόνο ενδυναµώνεται µέσω της 

διαδραστικότητας που προσφέρει το διαδίκτυο, αλλά πλέον γίνεται και τεχνολογικά 

τουλάχιστον (δηλαδή όχι πολιτιστικά και γλωσσικά) παγκόσµιο. Πράγµατι, η 

διαδραστικότητα είναι το επαναστατικό και ρηξικέλευθο χαρακτηριστικό γνώρισµα 

του διαδικτύου και το στοιχείο εκείνο που µεταλλάσει τη διαδικασία και τη ροή της 

πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Η διαδραστικότητα συνεπώς διαταράσσει και 

καταρρίπτει τη καθιερωµένη δοµή της µαζικής επικοινωνίας, καθώς επιτρέπει, εκτός 

από την επικοινωνία από έναν προς πολλούς, από έναν προς έναν και από πολλούς 

προς πολλούς. Το διαδίκτυο επιδρά στον ίδιο τον ορισµό των ΜΜΕ, αποδοµώντας τη 

µαζικότητα και ενσωµατώνοντας το κρίσιµο στοιχείο της επικοινωνιακής 

ανατροφοδότησης.121 

∆ιάφοροι αισιόδοξοι µελετητές διαβλέπουν στη διαδραστικότητα τη δυνατότητα για 

παροχή εξατοµικευµένης πληροφόρησης.122 Για παράδειγµα, ο Νεγροπόντης ήδη από 

το 1995 κάνει λόγο για την προσωπική εφηµερίδα Daily Me, κοµµένη και ραµµένη 

στις προτιµήσεις και στις απαιτήσεις των χρηστών. Ήδη πολλές εφηµερίδες 

προσφέρουν τη δυνατότητα στους διαδικτυακούς χρήστες τους να λαµβάνουν σε 

καθηµερινή βάση και σε καθορισµένη ώρα στην ηλεκτρονική τους θυρίδα, ειδήσεις 

από θεµατικές κατηγορίες που οι ίδιοι έχουν προεπιλέξει. Ενδεικτικά παραδείγµατα 

είναι οι εφηµερίδες Guardian, Independent, καθώς και το τηλεοπτικό κανάλι BBC. 

Ακόµα βέβαια δεν έχει βρεθεί ένα αποτελεσµατικό και προσοδοφόρο επιχειρηµατικό 

µοντέλο που να εφαρµόζουν τα ΜΜΕ, έτσι ώστε να προσελκύουν σηµαντικό όγκο 

χρηστών της συγκεκριµένης υπηρεσίας και να συγκεντρώνουν έσοδα.123 

Σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο µπορεί να αναζωογονήσει τη 

δηµοσιογραφία, ο Hall απαντά κατηγορηµατικά αρνητικά: «Η διαδικτυακή 

δηµοσιογραφία δεν έχει περιέλθει στο µεροληπτικό (partisan) µέσο που υπήρξε πριν 

                                                 
120 Για το ρόλο της εφηµερίδας, βλ. παρακάτω, σελ. 107-108 στο παρόν κείµενο. 
121 Βλ. για τη διαδραστικότητα, Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2003α, Singer, 2003, Schultz, 2002, Θεµπριάν, 
2000, Σαµαράς, 2002) 
122 Βλ. για παράδειγµα, Βεργίτσης, 2000 
123 Bλ. σχετικά Arampatzis, 2004a. 
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την ανάδυση της αντικειµενικότητας. Ούτε η ηµερήσια θεµατολογία του, όσο 

παρεµβατική κι αν είναι, είναι πολιτική υπό καµία συµβατική έννοια» (Hall, 2001: 

229). Παρόµοια συλλογιστική ακολουθεί και ο McChesney (1999: 176), φρονώντας 

ότι «αυτοί που υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο θα βελτιώσει την κυρίαρχη 

δηµοσιογραφία τείνουν να υποτιµούν τις εµπορικές πιέσεις που έχουν προκαλέσει τη 

σηµερινή οικτρή κατάσταση».  

Υπάρχει µια σειρά επιχειρηµάτων που επιβεβαιώνουν και επαληθεύουν τις παραπάνω 

ενστάσεις. Πρώτον, τα παραδοσιακά εµπορικά Μέσα είναι αυτά που επικρατούν και 

στο διαδίκτυο, εδραιώνοντας την κυριαρχία τους και στο νέο αυτό Μέσο. Τα ισχυρά 

παραδοσιακά Μέσα διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή τόσο σε ανθρώπινο 

δυναµικό όσο και σε τεχνολογία για να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο µε τον πιο 

κερδοφόρο τρόπο. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα παραδοσιακά Μέσα 

δύνανται να αναπτύξουν συνέργειες ανάµεσα στα διαφορετικά Μέσα που ανήκουν 

στον ίδιο ιδιοκτησιακό όµιλο: για παράδειγµα, να µεταφέρουν περιεχόµενο από τα 

παραδοσιακά Μέσα στη διαδικτυακή τους έκδοση ή να χρησιµοποιούν την έντυπη 

έκδοσή τους για να προβάλλουν το διαδικτυακό τους µέσο.  

Απεναντίας, τα σαφώς λιγότερο ισχυρά εναλλακτικά Μέσα αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. ∆εν είναι τυχαίο ότι µέχρι στιγµής δεν έχει 

αναδειχθεί κάποιο ισχυρό διαδικτυακό Μέσο
124 που να αποδεικνύει ότι το διαδίκτυο 

είναι αποδεσµευµένο από εµπορικές πιέσεις, και άρα, ευνοεί ή επιτρέπει την ανάδυση 

εναλλακτικών τρόπων και φωνών. Η Παναγιωτοπούλου τονίζει ότι, παρόλο που 

αρχικά φάνηκε ότι υπάρχουν περιθώρια δράσης και για τις µικρότερες εταιρίες του 

κλάδου της ενηµερω-επικοινωνίας (info-communication) στο διαδίκτυο, η 

οικονοµική κρίση των επιχειρήσεων της Νέας Οικονοµίας επαναφέρει τη συζήτηση 

στη γνωστή διαδικασία συγκέντρωσης των επιχειρήσεων κάτω από λίγες, οικονοµικά 

ισχυρές επιχειρήσεις (Παναγιωτοπούλου, 2003 :292).  

∆εύτερον, ο παρεµβατισµός που θα µπορούσε να ασκηθεί µέσω του διαδικτύου,  για 

να είναι αποτελεσµατικός, πρέπει να χαρακτηρίζεται από µαζικότητα. Το ζήτηµα 

                                                 
124 Εκτός από την περίπτωση των Indymedia για το οποίο, ωστόσο, έχουν διατυπωθεί σηµαντικές 
ενστάσεις, βλ.. σχετικά Platon & Deuze, 2003, Pickard, 2006a, 2006b, Deuze, 2006, Stengrim, 2005. 
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είναι ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία δεν έχει ακόµα µαζική απήχηση,125 καθώς η 

διείσδυση του νέου Μέσου στην Ελλάδα είναι ακόµα αρκετά χαµηλή.126 

Εξάλλου, φαίνεται ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία δεν αναδεικνύει ισχυρή 

πολιτική θεµατολογία.127 Περιορίζεται, ακόµη, στην απλή παροχή και διαχείριση 

πληροφοριών που κοστίζουν πολύ φθηνότερα από την παραγωγή πρωτότυπου 

σχολιογραφικού υλικού. Το πρόβληµα αυτό συνδέεται και µε το γεγονός ότι τα 

διαδικτυακά Μέσα δεν έχουν εξασφαλίσει ακόµη τη βιωσιµότητά τους, που είναι 

απαραίτητη και πρωταρχικής σηµασίας για να αναπτυχθούν ως ισχυρά και ευρείας 

εµβέλειας Μέσα. Από τη στιγµή, λοιπόν, που η βιωσιµότητά τους είναι αµφίβολη και 

οι διαθέσιµοι πόροι είναι ελάχιστοι, αναπόφευκτα ‘πέφτει’ η ποιότητα του 

προσφερόµενου περιεχοµένου, καθώς το φθηνό περιεχόµενο έχει συνήθως χαµηλή 

ποιότητα. Μέχρι στιγµής, οι προοπτικές για τα διαδικτυακά Μέσα δεν είναι ευοίωνες. 

Την αρχική αισιοδοξία των ιδιοκτητών για την πορεία τους που τους οδήγησε σε 

υψηλές επενδύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδοµή
128 ακολούθησαν οι 

µαζικές απολύσεις και η συρρίκνωση των  τµηµάτων σύνταξης.129 Τα διαδικτυακά 

Μέσα αναπτύσσονται πλέον µε περιορισµένο ανθρώπινο δυναµικό, χωρίς ιδιαίτερο 

επιχειρηµατικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα αυτά να καταλήγουν 

ουραγοί των παραδοσιακών Μέσων.  

Τέλος, ένα άλλο πρόβληµα που πρέπει να αναδείξουµε, αφορά την έλλειψη 

εκπαίδευσης των δηµοσιογράφων στις νέες τεχνολογίες. Η απροθυµία των εργοδοτών 

να επενδύσουν στη συστηµατική και ολοκληρωµένη εκπαίδευση του στελεχικού 

δυναµικού τους (Panagiotarea & Dimitrakopoulou, 2007) και η εκµάθηση χρήσης των 

νέων τεχνολογιών από τους δηµοσιογράφους ‘εκ του προχείρου’ παρακωλύει την 

πλήρη αξιοποίηση των καινοτόµων διαδραστικών δυνατοτήτων του διαδικτύου.  

Εποµένως, για να µπορέσει το διαδίκτυο να επιφέρει την επανάσταση σε ό,τι αφορά 

την πολιτική µας πληροφόρηση, χρειάζεται µια δηµοσιογραφία διαφορετική από τη 

σηµερινή, αποδεσµευµένη από τις ασφυκτικές εµπορικές πιέσεις, αλλά και από τα 

                                                 
125 Το κίνηµα του Σιάτλ εξακολουθεί να παρατίθεται ως αντίλογος σε αυτό. Ωστόσο, δεν 
ακολουθήθηκε από άλλα σηµαντικά περιστατικά που θα ισχυροποιούσαν τον αντίλογο αυτό.  
126 για στατιστικά στοιχεία, βλ. σελ. 133 στο παρόν κείµενο 
127 Βλ. σχετικά και Hallin, 2000. 
128 Χαρακτηριστικό της υπερβολικής αισιοδοξίας που καλλιέργησε η Νέα Οικονοµία, η οποία 
κατέληξε στην επονοµαζόµενη ‘φούσκα’ (dot.com bubble, βλ. σχετικά σελ. 81 κ.ε. στο δεύτερο 
κεφάλαιο).  
129 Βλ. τα παραδείγµατα των διαδικτυακών πυλών in.gr και flash.gr. 
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ελαττώµατα και τις αδυναµίες της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας. Συνεπώς, ο 

επαναπροσδιορισµός του ρόλου της δηµοσιογραφίας µέσα από ένα κριτικό πρίσµα σε 

συνδυασµό µε τη συνδροµή του κοινού που ενδιαφέρεται να ενεργοποιηθεί µέσα από 

την έκφραση γνώµης και την άσκηση κριτικής κρίνεται ως απαραίτητος.130   

 

3.6.1. Η νέα τάση των weblogs ως µορφή εναλλακτικής ‘δηµοσιογραφίας’ 

Τα weblogs ή αλλιώς blogs είναι η νέα τάση που εµφανίστηκε και επικρατεί στο 

διαδίκτυο ως µια νέα µορφή δικτυακής επικοινωνίας. Τα weblogs είναι διαδικτυακά 

ηµερολόγια, τα οποία ανανεώνονται διαρκώς και περιλαµβάνουν σύντοµα κείµενα, 

χρονολογικά ιεραρχηµένα. Συνήθως διανθίζονται από πλήθος συνδέσµων και 

προσφέρουν πολλές διαδραστικές δυνατότητες σε οποιοδήποτε χρήστη, όπως για 

παράδειγµα η προσθήκη κειµένου, εικόνα, ήχου, βίντεο και συνδέσµων. Τα blogs 

περιλαµβάνουν «ειδήσεις και γεγονότα που συµβαίνουν σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο 

– που δεν έχουν υποστεί φιλτράρισµα, επεξεργασία, χρονική καθυστέρηση, όπως τα 

παραδοσιακά µέσα» (Wendland, 2003: 94). Τα blogs προέκυψαν ως συνδυασµός των 

υπερµέσων και της ασύγχρονης επικοινωνίας καταλήγοντας σε ένα δικτυακό τόπο, 

όπου ανακοινώνονται µηνύµατα µε σχόλια και συνδέσµους για άλλους ιστοτόπους. 

Μπορεί να είναι είτε ατοµικά είτε οµαδικά µε στόχο την ενηµέρωση ατόµων µε κοινά 

ενδιαφέροντα (Κούρτη, 2003: 80, υποσ. 34).   

Πρόσφατες έρευνες µελετούν το ενδιαφέρον όσο και καινοτόµο φαινόµενο των 

weblogs. ∆ιαπιστώνουν το βαθµό στον οποίο η λειτουργία τους αναδεικνύει ένα 

µοντέλο εναλλακτικής δηµοσιογραφίας. Ωστόσο, η γενική διαπίστωσή τους είναι ότι 

δεν συγκροτούν, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, µια δηµοσιογραφία που να απέχει και να 

διαφοροποιείται από την παραδοσιακή.131 Τα weblogs ‘µιµούνται’ σε σηµαντικό 

βαθµό τη λογική των παραδοσιακών ΜΜΕ, τα οποία, θέλοντας να µην µείνουν 

ουραγοί των εξελίξεων, δραστηριοποιούνται και στα blogs.132  

                                                 
130 Βλ. σχετικά τις απόψεις µας όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, σελ. 87 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
131 Βλ. σχετικά Singer, 2003, 2005, Cohen, 2002, Robinson, 2006, Matheson, 2004, Haas, 2005, 
Delwiche, 2003, Halavais, 2002a, Reynolds, 2005, Roberts et al., 2002, Halavais, 2002b, Redden, 
2003, Redden et al., 2003. 
132 Βλ. τα παραδείγµατα των Guardian, BBC, Wall Street Journal, The New York Times, CBS, NBC.  
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Μια σειρά ερευνών αποδεικνύουν ότι και τα weblogs ακολουθούν τους 

παραδοσιακούς δηµοσιογραφικούς κανόνες και τις πρακτικές που κυριαρχούν στους 

µεγάλους µεντιακούς οργανισµούς (Singer, 2004a, 2005). Τα αποτελέσµατα των 

ερευνών της Singer, για παράδειγµα, φανερώνουν ότι οι δηµοσιογράφοι τείνουν να 

µεταφέρουν τους κανόνες και τις πρακτικές του επαγγέλµατός τους και στο 

διαδικτυακό περιβάλλον, επιχειρώντας να ‘κανονικοποιήσουν’ το νέο αυτό µέσο. Η 

Singer (2005) διαπιστώνει επίσης ότι οι δηµοσιογράφοι των παραδοσιακών, 

‘κυρίαρχων’ ΜΜΕ που διατηρούν blogs, κατέχουν και τον έλεγχο των πληροφοριών 

που παρέχονται και εµµένουν στην παραδοσιακή λειτουργία του πυλωρού ακόµα και 

σε ένα µέσο που δοµικά υποστηρίζει τη συµµετοχική επικοινωνία. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της αναγνωσιµότητας και της φήµης που έχει η συγκεκριµένη 

δηµοσιογραφική ελίτ που εργάζεται σε Μέσα µε κύρος όπως οι εφηµερίδες 

Washington Post και New York Times. Επιπλέον, η πλειονότητα αυτής της ελίτ που 

διατηρεί weblogs τα χρησιµοποιεί ως «διαδικτυακή ηχώ» (Singer, 2005: 192) των 

πολιτικών απόψεων των ΜΜΕ, όπου εργάζονται, χρησιµοποιώντας συνδέσµους που 

παραπέµπουν είτε στο ίδιο το µέσο είτε σε άλλους παραδοσιακούς µεντιακούς 

οργανισµούς.  

Η Cohen (2002) παρατηρεί ότι εµπορικές πιέσεις ασκούνται και στα διαδικτυακά 

Μέσα, τα οποία ακολουθούν τη λογική της αγοραίας δηµοσιογραφίας (βλ. McManus, 

1994), σύµφωνα µε την οποία οι ειδήσεις αποτελούν ‘εµπορεύµατα’ και οι 

αναγνώστες αντιµετωπίζονται ως ‘καταναλωτές’. Παρόλο που η Cohen εκτιµά ότι τα 

blogs θα µπορούσαν να ανοίξουν το δρόµο προς µια ανοιχτή δηµοσιογραφία που θα 

προσφέρει τη δυνατότητα να ακουστούν πολλές φωνές, η έρευνά της απέδειξε ότι 

κάτι τέτοιο δεν υφίσταται ακόµη.  

Ένα άλλο πρόβληµα που έχει διαπιστωθεί ως προς στο περιεχόµενο των blogs είναι 

ότι οι δηµοσιογράφοι επιτρέπουν στο κοινό να δηµοσιεύσουν στο blog την 

προσωπική του άποψη, αλλά είναι προσεκτικοί στη δηµοσίευση απόψεων που 

αντιτίθενται µε τη δική τους (Robinson, 2006, Haas, 2005). Η διατήρηση του 

δηµοσιογραφικού ρόλου του πυλωρού ο οποίος διατηρεί την εξουσία χωρίς να αφήνει 

το χρήστη να µιλήσει, φανερώνεται και µέσα από την έρευνα του Matheson (2004) ο 

οποίος εξετάζει το weblog της βρετανικής εφηµερίδας Guardian για να διαπιστώσει 
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ότι και αυτό ενσωµατώνει πολλές από τις πρακτικές της παραδοσιακής 

δηµοσιογραφίας.  

H Wall (2004, 2005) διαφοροποιείται πλήρως από τους παραπάνω ερευνητές, 

υποστηρίζοντας ότι τα blogs σηµατοδοτούν την αλλαγή προς µια µετα-νεωτερική 

δηµοσιογραφία.133 Κατ’ αυτήν, η δηµοσιογραφία των weblogs διακρίνεται από τα 

εξής χαρακτηριστικά: α.) έχει προσωπικό αφηγηµατικό ύφος, έχει άποψη και είναι 

µονόπλευρη, β.) το κοινό συν-διαµορφώνει το περιεχόµενό της και γ.) η µορφή των 

κειµένων της είναι αποσπασµατική, ατελής και για να προσδώσει αξιοπιστία στο 

περιεχόµενό της χρησιµοποιεί συνδέσµους.134 

Είναι προφανές ότι υπάρχουν ενδείξεις προς µια αλλαγή, αλλά είναι αµφίβολο αν 

αυτή η µορφή κειµένων συνιστά δηµοσιογραφία ή αν µπορούµε να κάνουµε λόγο για 

κάτι εντελώς νέο ή έστω ένα υβρίδιο δηµοσιογραφίας. Η παραδοσιακή 

δηµοσιογραφία συγκροτείται από συγκεκριµένους κανόνες και πρακτικές που 

αµφισβητείται από τη µορφή των weblogs. Οδηγούµαστε, εποµένως, στο 

συµπέρασµα ότι συγκροτούν κάτι εντελώς διαφορετικό από τη δηµοσιογραφία. Το αν 

η εξέλιξή τους θα είναι τόσο ραγδαία, ώστε να καταργήσουν την παραδοσιακή 

δηµοσιογραφία ή αν θα καθιερωθούν ως ένα εναλλακτικό είδος δίπλα στην 

παραδοσιακή δηµοσιογραφία, είναι κάτι που θα το δείξει το µέλλον.  

Το φαινόµενο των blogs βρίσκεται ακόµα εν εξελίξει. Μέχρι στιγµής, οι 

περισσότερες έρευνες
135 καταδεικνύουν ότι οι νέες µορφές διαδικτυακής 

δηµοσιογραφίας εξακολουθούν να εµπερικλείουν και να αναπαράγουν τις 

παθογένειες της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας. Εποµένως, είναι ακόµη ανέφικτο να 

προβούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την τελική επίδραση που µπορεί να 

έχουν στη δηµοσιογραφία. Η επίδρασή τους θα εξαρτηθεί από τη δηµοτικότητά τους 

και από την υποστήριξη που θα απολάβουν τόσο από τους ίδιους τους 

δηµοσιογράφους όσο και από τους πολίτες.  

Ως τώρα, πάντως, η ραγδαία ανάπτυξη των weblogs έχει παρατηρηθεί σε περιόδους, 

όπου προκύπτει ένα επίµαχο θέµα της επικαιρότητας. Τέτοια παραδείγµατα 

αποτελούν ο πόλεµος στο Ιράκ, το φονικό τσουνάµι, οι εξεγέρσεις στη Γαλλία, οι 

                                                 
133 Βλ. σχετικά και Lasica, 2003, 2001a, 2001b. 
134 Βλ. Wall, 2005: 162, πίνακας 2. 
135 Βλ. ενδεικτικά Singer, 2005, Matheson, 2004, Robinson, 2006, Cohen, 2002. 
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τροµοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο.136 Τα blogs δηλαδή δεν λειτουργούν σε 

αδιάκοπη καθηµερινή συστηµατική βάση. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, οι µετρήσεις 

κίνησης στο διαδίκτυο (site traffic) καταδεικνύουν ότι η κίνηση στα blogs είναι 

ελάχιστοι αν όχι µηδενική και οι µόνοι που επιζητούν πρόσβαση στα blogs είναι οι 

ίδιοι οι δηµιουργοί τους (Καθηµερινή, 2006, Τζιαντζής, 2006, ∆ηµητρούλια, 2005a, 

Κωνσταντάρας, 2004).137  

 

3.7. Τα ΜΜΕ εν µέσω ψηφιακής µετάλλαξης 

Στην τρέχουσα επιστηµονική συζήτηση διαµορφώνονται δύο διακριτές τάσεις όσον 

αφορά στο αν το διαδίκτυο θα υποκαταστήσει τα παραδοσιακά ΜΜΕ ή αν τα δύο 

µορφώµατα θα συµβιώσουν κυριαρχώντας το καθένα στο δικό του πεδίο. Ο Blumler, 

αν και αναγνωρίζει ως διέξοδο από την κρίση της πολιτικής επικοινωνίας τη χρήση 

της τεχνολογίας από τους πολίτες µε σκοπό το δηµιουργικό και πρόσφορο διάλογο 

ανάµεσα στους πολίτες και τους πολιτικούς,138 θεωρεί ότι ο ρόλος των παραδοσιακών 

Μέσων θα παραµείνει ισχυρός: «…όσο αξιόλογες κι αν είναι οι προσπάθειες αυτές, 

στο τέλος δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν, αλλά απλώς να εµπλουτίσουν τα 

παραδοσιακά Μέσα που διεξάγουν την πολιτική επικοινωνία. Η πλειονότητα των 

ανθρώπων θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα πολιτικά τεκταινόµενα µέσα από τους 

τηλεοπτικούς δέκτες, τις ραδιοφωνικές συχνότητες και τις σελίδες των εφηµερίδων, 

ενώ οι αντιπολιτευόµενοι πολιτικοί θα εξακολουθήσουν να επικεντρώνουν τις 

προσπάθειές τους στην απόκτηση της µεγαλύτερης δυνατής δηµοτικότητας στα 

παραδοσιακά Μέσα» (Blumler, 2000: 376).  

Οι πρώιµοι ένθερµοι θιασώτες του διαδικτύου από την άλλη
139 αναγνωρίζουν στο νέο 

αυτό Μέσο τη δυναµική να ‘εξουδετερώσει’ τον επιχειρησιακό και εµπορικό έλεγχο 

των ΜΜΕ. Λόγω της ενδυνάµωσης που προσφέρει σε κάθε πολίτη να αποκτήσει 

πρόσβαση σε ένα παγκόσµιο Μέσο µε ελάχιστο κόστος και κόπο, «είναι θέµα χρόνου 

να περικυκλωθούν οι µεντιακοί γίγαντες από αµέτρητους ανταγωνιστές υψηλού 

                                                 
136 Βλ τη σχετική αρθρογραφία, Μουµούρης, 2005), Χαλβατζάκης, 2006. 
137 Επιπλέον, γίνεται λόγος για σηµάδια πρόωρης παρακµής του φαινοµένου, καθώς και για τάσεις 
εµπορευµατοποίησης του χώρου ύστερα από τη συνεργασία της America On Line µε τη Weblog Inc 
(Τζιαντζής, 2006). 
138 Βλ. σχετικά και Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2005. 
139 Βλ. για παράδειγµα, Νεγροπόντης, 1995, Barlow, 1996. 
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επιπέδου. Το µονοπώλιό τους θα συνθλιβεί» (McChesney, 1999: 120, δική µας 

έµφαση). Ο McChesney, πιο προσγειωµένα, αναγνωρίζει το διαδίκτυο ως φορέα 

τεράστιων κοινωνικών αλλαγών. Εντούτοις, χαρακτηρίζει ως ουτοπικές τις 

αισιόδοξες προσδοκίες που έχουν διατυπωθεί για  το διαδίκτυο. Θεωρεί ότι ο 

ουτοπισµός αυτός στηρίζεται στην άποψη ότι ο καπιταλισµός είναι ένας δίκαιος, 

ορθολογικός και δηµοκρατικός µηχανισµός. Ο ίδιος συγγραφέας εξετάζει αν οι 

αλλαγές που προκύπτουν από την ανάδυση του διαδικτύου θα ανοίξουν το δρόµο σε 

µια ποιοτικά διαφορετική µεντιακή κουλτούρα και κοινωνία ή αν απλά το 

επιχειρηµατιακό, εµπορικό σύστηµα απλώς άλλαξε προσωπείο (McChesney, 1999: 

121).  

Αυτό συνιστά πράγµατι ένα από τα κεντρικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν. 

Η τρέχουσα πραγµατικότητα, πάντως, δείχνει ότι υπήρξε υπερβολική η πίστη στην 

τεχνολογία και στον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε αυτή να αξιοποιηθεί. Η 

παρατηρούµενη τάση δείχνει ότι και στο διαδίκτυο κυριαρχούν τα ίδια τα Μέσα που 

είναι ισχυρά και εκτός διαδικτύου.140 Τα µεγάλα ευρωπαϊκά έντυπα είναι εκείνα που 

επικρατούν και στο διαδίκτυο (van der Wurff & Lauf, 2006, Dimitrakopoulou & 

Siapera, 2006, Το Βήµα, 2004).  

Επιπλέον, και ακόµα σηµαντικότερο, είναι ότι οι εφηµερίδες διατηρούν τα πρωτεία 

της αξιοπιστίας στις ειδήσεις που προβάλλονται από τους δικτυακούς τόπους των 

ΜΜΕ.141 ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι και στο διαδίκτυο, οι εφηµερίδες είναι το Μέσο 

ενηµέρωσης που εξακολουθεί να λογίζεται ως το πλέον αξιόπιστο. Όπως επισηµαίνει 

ένας γνωστός σχολιογράφος, «την καλύτερη δηµοσιογραφία τη βρίσκω ακόµα στις 

παραδοσιακές πηγές: τις εφηµερίδες Guardian, Financial Times, New York Times. H 

‘δηµοσιογραφία’ του Ίντερνετ είναι ένας ωκεανός από γνώµες και σχόλια […]» 

(Τσαγκαρουσιάνος, 2005).  

Η πτώση της κυκλοφορίας των εφηµερίδων τα τελευταία χρόνια εγείρει σοβαρό 

προβληµατισµό σχετικά µε τη βιωσιµότητά τους. Το δυσοίωνο µέλλον των 

εφηµερίδων συνοψίζεται σε µια φράση του Σεραφείµ Φυντανίδη, διευθυντή της 

εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, σε πρόσφατη οµιλία του: «Μπορεί στο µέλλον οι 

εφηµερίδες και να πεθάνουν, δεν ξέρω…» (Μπάρκα, 2004).  

                                                 
140 Βλ. σχετικά και σελ. 50 κ.ε., 90 κ.ε., 110 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
141 Βλ. σχετικά Χαλβατζάκης, 2003β, 2005, Ξανθάκης, 2001, 2004, Βήµα, 2002. 
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Κατά γενική οµολογία όµως, ο τύπος παραµένει το µόνο Μέσο το οποίο µπορεί να 

µας βγάλει από το αδιέξοδο της σύγχυσης που µπορεί να προκαλέσει η υπεραφθονία 

πληροφοριών, διότι παρέχει τη δυνατότητα της επεξήγησης, του συνδυασµού των 

πληροφοριών και της εκτενούς ανάλυσής τους. Η εφηµερίδα αναδεικνύεται εποµένως 

ως το Μέσο που µπορεί να µας βοηθήσει να εντάξουµε τις πληροφορίες σε ένα 

χρήσιµο επιστηµολογικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε τον Postman, η εφηµερίδα ήταν το 

Μέσο που πρόσφερε ένα τέτοιο πλαίσιο το 18ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα, µε δεδοµένη 

τη σύγχρονη ροή πληροφοριών, η εφηµερίδα εµφανίζεται και πάλι ως το µοναδικό 

µέσο που µπορεί να λειτουργήσει προς όφελός µας» (Postman, 2002: 113). Η 

εφηµερίδα αναδεικνύεται έτσι, ως το πιο ‘ψύχραιµο’ µέσο που µπορεί να ξεπεράσει 

την απλή παράθεση και παρουσίαση των γεγονότων, διεισδύοντας στις αιτίες και τις 

συνέπειές τους και προσφέροντας ένα ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης του κόσµου 

γύρω µας.142  

Βασιζόµενη στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει ως µέσο των ισχυρών 

µεντιακών οµίλων, η εφηµερίδα µπορεί να προεκτείνει τη δράση της. Ο McChesney 

αναφέρει συγκεκριµένα πέντε πλεονεκτήµατα που έχουν οι κυρίαρχοι µεντιακοί 

όµιλοι έναντι των πιθανών ‘ανταγωνιστών’ τους: Πρώτον, διαθέτουν ψηφιακό 

πρόγραµµα από τις άλλες επιχειρήσεις τους, το οποίο µπορούν να διαθέσουν στο 

διαδίκτυο µε ελάχιστο κόστος. ∆εύτερον, µπορούν εύκολα να προσελκύσουν το ήδη 

υπάρχον κοινό τους στο διαδίκτυο. Τρίτον, ως ιδιοκτήτες των πιο πετυχηµένων 

προϊόντων, διαθέτουν την επιρροή ώστε να αποκτήσουν προνοµιακές θέσεις σε 

διάφορες δικτυακές πύλες. Τέταρτον, οι µεντιακοί γίγαντες είναι επιθετικοί επενδυτές 

που µπορούν να αναπτύξουν ισχυρές διαδικτυακές µεντιακές επιχειρήσεις. Πέµπτον 

και τελευταίο, στο βαθµό που η διαφήµιση αναπτυχθεί διαδικτυακά, οι µεντιακοί 

γίγαντες είναι πιθανότερο να είναι εκείνοι που θα απορροφήσουν την πλειονότητα 

αυτών των πόρων (βλ. McChesney 1999: 170-172). 

Το διαδίκτυο όµως αναπτύσσει εν δυνάµει ανταγωνιστική δράση απέναντι στα 

παραδοσιακά ΜΜΕ. Όπως επισηµαίνει η Καϊτατζή-Γουίτλοκ (2003α: 200), «το 

διαδίκτυο προκαλεί ανταγωνισµό, όχι µόνο επειδή διεκδικεί και κερδίζει ένα µέρος 

του κοινού, αλλά κυρίως επειδή δοµικά υποσκάπτει την ουσία του ρόλου των ΜΜΕ. 

∆ηλαδή της συλλογής, σύνταξης και δεµατοποίησης πληροφοριακών πακέτων για 

                                                 
142 Βλ. και Μπακουνάκης, 2005.  
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παθητική υποδοχή και ‘εφήµερη κατανάλωση’». Εκτός όµως από τα παραπάνω, το 

διαδίκτυο ανταγωνίζεται τα παραδοσιακά ΜΜΕ και σε έναν άλλο πολύ σηµαντικό 

τοµέα: την ταχύτητα. Το διαδίκτυο µπορεί να προσαρµόζεται στην επικαιρότητα 24 

ώρες το 24ωρο, ανοίγοντας και κλείνοντας συνεχόµενους και ποικίλους κύκλους 

ειδήσεων µέσα στην ίδια µέρα. Οι αλλαγές που υφίστανται οι εφηµερίδες αφορούν 

κυρίως τον κύκλο παραγωγής και δηµοσίευσης των ειδήσεων, το περιεχόµενο, καθώς 

και τα χρονικά, χωρικά και γεωγραφικά τους όρια. Ο Boczkowski εντοπίζει µια σειρά 

µετασχηµατισµών που υφίσταται η εφηµερίδα στην ψηφιακή εποχή, καθιστώντας τη 

δυναµική: οι διαδικτυακές εφηµερίδες
143 είναι εξειδικευµένες, αποδεσµευµένες από 

φυσικούς, χωρικούς και χρονικούς προσδιορισµούς (απεριόριστη διάρκεια 

παραµονής αρχειακού υλικού και ποικίλοι κύκλοι παραγωγής ειδήσεων) 

(Boczkowski, 2004: 64, πίνακας 3.1). Επιπλέον, το διαδίκτυο συνδυάζει το ελάχιστο 

κόστος µε τη µέγιστη διακίνηση, δηµιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες οικονοµικής 

εκµετάλλευσης για τα παραδοσιακά ΜΜΕ που µπορούν να στείλουν το περιεχόµενό 

τους ηλεκτρονικά στους συνδροµητές τους. (Καϊµάκη, 2002). 

Πράγµατι, το διαδίκτυο εντείνει τον ανταγωνισµό στο ήδη άκρως ανταγωνιστικό 

µεντιακό πεδίο. Οι µεγάλοι µεντιακοί οργανισµοί όµως δεν αποδεικνύεται να είναι 

τελικά οι χαµένοι, διότι οι ισχυροί ιδιοκτήτες των παραδοσιακών Μέσων είναι οι ίδιοι 

που, προβλέποντας και προλαµβάνοντας τις τάσεις της αγοράς, σπεύδουν έγκαιρα να 

δραστηριοποιηθούν και στο διαδίκτυο.144 Έστω κι αν τα έσοδα από το διαδίκτυο δεν 

είναι ακόµα υψηλά, στο µέλλον µπορεί η κατάσταση αυτή να αλλάξει δραστικά. 

Μετά την επενδυτική αγκύλωση που προκάλεσε η φούσκα της Νέας Οικονοµίας το 

2000-2002, οι µεντιακές επιχειρήσεις προσανατολίζονται και πάλι προς τις 

επενδύσεις στο διαδίκτυο.145 Όπως διατυπώθηκε και στο συνέδριο της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Εφηµερίδων που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεµβρίου 2005, 

απαιτείται πλέον εντονότερη συνεργασία των εφηµερίδων µε τα σύγχρονα 

ηλεκτρονικά µέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Ίντερνετ, κινητά τηλέφωνα) 

(Χατζηγεωργίου, 2005). Ειδικά ο οικονοµικός τύπος προσανατολίζεται προς την 

ενδυνάµωση της θέσης του στο διαδίκτυο (Σαρρής, 2005, Το Βήµα, 2004), γεγονός 

που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο συνδροµητικό επιχειρηµατικό µοντέλο που 
                                                 
143 Για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των διαδικτυακών εφηµερίδων, βλ. Βέγλης 2005: 648-
650. Βλ. επίσης σχετικά Σπυρίδου, 2005.  
144 Τα παραδείγµατα τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή πραγµατικότητα είναι πολλά. Οι 
πύλες in.gr και flash.gr ανήκουν στον ∆ΟΛ και στον Κόκκαλη αντίστοιχα. 
145 Βλ. ενδεικτικά, Χαλβατζάκης, 2003α. 
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µπορεί να προωθήσει ο εξειδικευµένος οικονοµικός τύπος (Arampatzis, 2004a, 

2004b).   

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το πεδίο των ΜΜΕ αναδιατάσσεται, αναδιαρθρώνεται 

και αλλάζει µορφολογικά, καθώς καλούνται να προσαρµοστούν στη νέα ψηφιακή 

πραγµατικότητα. Αν, µάλιστα, θυµηθούµε το αξίωµα του Rosengren (2000), ότι, 

όταν, δηµιουργούνται νέα Μέσα, τα παλιά εξειδικεύονται ή µεταβάλλονται, αλλά 

ποτέ δεν εξαφανίζονται, αντιλαµβανόµαστε ότι η τεχνολογία µετεξελίσσει τα µέσα 

και τις δυνατότητές τους και δεν τα ακυρώνει: το διαδίκτυο δεν θα εξαφανίσει τα 

παραδοσιακά ΜΜΕ, αλλά θα εµπλουτίσει τις δυνατότητές τους. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει και ο Θεµπριάν, η ιστορία της επικοινωνίας απέδειξε ότι τα Μέσα είναι 

παραπληρωµατικά: ούτε το ραδιόφωνο κατάργησε τις εφηµερίδες, ούτε η τηλεόραση 

το ραδιόφωνο ή τον κινηµατογράφο (Θεµπριάν, 2000: 62).  

∆εν µπορούµε όµως να παραβλέψουµε τον έντονο ανταγωνισµό που µαίνεται στο 

µεντιακό χώρο, όχι µόνο ανάµεσα σε διαφορετικά µέσα αλλά και σε οµοειδή. Ο 

ανταγωνισµός αυτός έχει σηµαντικές συνέπειες ιδίως για την ποιότητα των 

περιεχοµένων και για τους εργαζόµενους των ΜΜΕ, οι οποίοι είναι αυτοί που 

πληρώνουν το τίµηµα: χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Reuters το οποίο 

απέλυσε το 2003 το 19% του συνολικού στελεχικού δυναµικού του (3.000 

εργαζόµενοι), έχοντας απολύσει το 2001 άλλους 2.500 (Τσιάρας, 2003). Στόχος του 

γνωστού πρακτορείου ειδήσεων είναι να µειώσει το δυναµικό του από 18.200 το 

2001 σε 13.000 το 2006… (Λίτσης, 2004). Ο ανταγωνισµός υπαγορεύει, επιπλέον, τη 

δηµιουργία ολοένα και µεγαλύτερων µεντιακών οµίλων, για να γίνει εφικτή η 

επιβίωσή τους. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαµόρφωση νέων όρων στην 

αγορά δεν ευνοεί τη συνέχιση της µοναχικής πορείας των µικρών επιχειρήσεων 

(Ταµπακόπουλος, 2005). Ο σφυγµός της αγοράς απαιτεί από τα παραδοσιακά ΜΜΕ 

να επιδοθούν σε «ιντερνετικές επιδόσεις εξελιγµένης µορφής (Ταµπακόπουλος, 

2005).146 Τα παραδείγµατα αυτά είναι ενδεικτικά για τα καίρια ζητήµατα 

βιωσιµότητας που αντιµετωπίζει πλέον ο δηµοσιογραφικός κλάδος, αλλά και για την 

ακόµη πιο έντονη ισχυροποίηση των ήδη κυρίαρχων παραδοσιακών ΜΜΕ.   

 

                                                 
146 Βλ. και ∆ηµητρούλια, 2005b, Χατζηγεωργίου, 2005, Το Βήµα, 2004. 
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3.8. Έρευνες στο πεδίο της δηµοσιογραφίας και των νέων τεχνολογιών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε συνοπτικά την πρόσφατη ερευνητική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο που σχετίζεται µε το διερευνώµενο 

θέµα της παρούσας διατριβής. Στόχος µας είναι να εντοπίσουµε τα πορίσµατα που 

έχουν προκύψει µέχρι τώρα και να τα συσχετίσουµε στη συνέχεια µε τα 

αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας.  

Εστιάζοντας και εξειδικεύοντας στο θέµα της διαδραστικότητας, ο Schultz (1999, 

2000) διερευνά τις διαδραστικές δυνατότητες η διαδραστικότητα που προσφέρουν οι 

διαδικτυακές εφηµερίδες, καθώς και την αξιοποίηση των διαδραστικών εργαλείων 

από τους δηµοσιογράφους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα αποτελέσµατα των ερευνών 

του είναι απογοητευτικά ως προς το βαθµό αξιοποίησης των διαδραστικών 

δυνατοτήτων. Η πλειονότητα των εφηµερίδων
147 είναι ελάχιστα διαδραστικές, καθώς 

χρησιµοποιούν σχεδόν µόνο το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να επικοινωνήσουν µε 

το κοινό τους. Μόνο το ένα τρίτο των εφηµερίδων προσφέρει διαδικτυακά φόρα, στα 

οποία µάλιστα συµµετέχουν ελάχιστοι δηµοσιογράφοι. Όσον αφορά στη χρήση των 

διαδικτυακών φόρα και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τους δηµοσιογράφους, ο 

Schultz (2000) διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των δηµοσιογράφων
148 θεωρεί µεν 

εποικοδοµητικά τα µηνύµατα από το κοινό, αλλά δεν έχει χρόνο να απαντήσει πάντα 

στα µηνύµατα που δέχεται. Η κατάσταση είναι παρόµοια και στο κοµµάτι των 

διαδικτυακών φόρα: τα δύο τρίτα των δηµοσιογράφων δεν επισκέπτονται καν το 

δικτυακό φόρουµ της εφηµερίδας όπου εργάζονται.  

Με το ζήτηµα της διάχυσης της τεχνολογίας στους δηµοσιογράφους έχουν ασχοληθεί 

και οι Garrison (2001), Dumlao & Duke (2003), Singer (2004), Veglis, Tsourvakas, 

Pomportsis & Avraam (2005) και Panagiotarea & Dimitrakopoulou (2007). Αν και οι 

έρευνες αυτές εκπονήθηκαν µέσα σε µια πενταετία κατά τη διάρκεια της οποίας θα 

µπορούσαν να διαπιστωθούν αλλαγές, διαπιστώνουµε ότι τα ευρήµατα είναι 

παρόµοια. Η µεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στη πενταετία 1994-1999, κατά την 

οποία ο Garrison (2001) διαπίστωσε σηµαντική αύξηση στη χρήση του διαδικτύου 

                                                 
147 Το δείγµα αποτέλεσαν 100 εφηµερίδες των ΗΠΑ. 
148 Το δείγµα αποτέλεσαν 19 δηµοσιογράφοι της εφηµερίδας New York Times. Παρόλο που το δείγµα 
είναι µικρό, τα αποτελέσµατα για τη χαµηλή διαδραστικότητα επιβεβαιώνονται και από άλλες 
παρόµοιες έρευνες, βλ. Panagiotarea & Dimitrakopoulou, 2007, Singer, 2004, 2005, Dumlao & Duke, 
2003, Garrison, 2001, καθώς και η παρούσα διατριβή.  
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(25% το 1994 και 93,2% το 1999).149 Το πιο σηµαντικό ίσως εύρηµα της έρευνας 

είναι ότι, παρόλο που θα περίµενε κανείς ότι οι δηµοσιογράφοι θα σπεύσουν να 

αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, εµφανίζονται σχετικά επιφυλακτικοί και µάλλον 

απρόθυµοι να υιοθετήσουν τις καινοτόµες επικοινωνιακές τεχνολογίες. Ορισµένοι 

από τους πιο σηµαντικούς λόγους που αναφέρθηκαν ήταν α.) η απροθυµία της 

διοίκησης να στηρίξει την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, β.) η έλλειψη 

επενδύσεων στον τοµέα της τεχνολογίας, γ.) η µικρή ή µηδαµινή πρόσβαση στη νέα 

τεχνολογία, δ.) η έλλειψη εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας και ε.) η απουσία σχετικού 

ελεύθερου χρόνου (Garrison, 2001).150  

Οι Dumlao & Duke (2003), εστιάζουν στην επαγγελµατική κατηγορία των 

δηµοσιογράφων που ειδικεύονται στο επιστηµονικό ρεπορτάζ.151 Τα ευρήµατα των 

Dumlao & Duke τους οδήγησαν σε δύο βασικά συµπεράσµατα, που αντιστοιχούν σε 

µία θετική και σε µία αρνητική επίδραση του διαδικτύου: το θετικό συµπέρασµα ήταν 

ότι οι δηµοσιογράφοι µπορούν να ολοκληρώνουν ορισµένα καθήκοντά τους πιο 

εύκολα, όπως να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να επικοινωνήσουν µε τις πηγές 

τους. Ως αποτέλεσµα, αυξάνεται η παραγωγικότητα τους. Την ίδια στιγµή όµως, οι 

έντονες ταχύτητες µπορούν να οδηγήσουν σε µεγαλύτερο άγχος, καθώς ο κύκλος 

παραγωγής ειδήσεων είναι πιο γρήγορος και οι προθεσµίες γίνονται πιο σφιχτές 

χρονικά.152  

Η Singer σε µια πιο πρόσφατη έρευνά της (2004) εξετάζει το θέµα της σύγκλισης 

ανάµεσα στις τεχνολογίες, τα προϊόντα, το προσωπικό και τη γεωγραφία ανάµεσα 

στα έντυπα, τηλεοπτικά και διαδικτυακά Μέσα. Η Singer πραγµατοποίησε έρευνα 

πεδίου σε τέσσερεις ειδησεογραφικούς οργανισµούς και κατέγραψε µια θετική στάση 

των δηµοσιογράφων απέναντι στη σύγκλιση, την οποία χαρακτηρίζουν ως ενισχυτικό 

παράγοντα της καριέρας τους, µαθαίνοντας από τους συναδέλφους στα άλλα τµήµατα 

και ενισχύοντας το σεβασµό τους για τα άτοµα που εργάζονται στον ίδιο 

ειδησεογραφικό οργανισµό. Ταυτόχρονα, όµως, εκδηλώνονται και φαινόµενα 

καθυστέρησης της διάχυσης της τεχνολογίας που οφείλονται σε πολιτιστικές και 

τεχνολογικές διαφορές ανάµεσα στους δηµοσιογράφους, καθώς και έλλειψη 

                                                 
149 Η αλµατώδης αυτή αύξηση θα πρέπει να συσχετιστεί µε τη διάδοση του Παγκόσµιου Ιστού (World 
Wide Web) που διευκόλυνε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και τη χρήση του.  
150 Βλ. σχετικά και Panagiotarea & Dimitrakopoulou, 2007. 
151 Το δείγµα αποτέλεσαν 19 δηµοσιογράφοι. 
152 Βλ. σχετικά και Dimitrakopoulou, 2003. 
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εκπαίδευσης σε θέµατα νέων τεχνολογιών. Η έρευνα αυτή εγείρει ερωτήµατα όπως: 

εξαλείφονται οι διαφορές ανάµεσα στα έντυπα, στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο, 

οδηγώντας προς ένα οµοιόµορφο και οµοιογενές δηµοσιογραφικό προϊόν; Ποια είναι 

η επιβάρυνση των δηµοσιογράφων τόσο µε επιπλέον καθήκοντα και αρµοδιότητες 

όσο και µε άγχος; Ποια προβλήµατα αναδύονται από την εµπλοκή των 

δηµοσιογράφων σε καθήκοντα που δεν σχετίζονται µε την ιδιότητά τους, αλλά 

συνδέονται µε διοικητικές και οργανωσιακές αρµοδιότητες; 

Εξάλλου, η Ursell (2001) µε βάση τρεις περιπτωσιολογικές µελέτες εξετάζει τις 

αλλαγές που βιώνουν στην ψηφιακή εποχή οι δηµοσιογράφοι των τηλεοπτικών 

Μέσων. Το επιχείρηµά της είναι ότι στις δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες, µετά την 

έλευση των νέων Μέσων, έχει επέλθει µια σοβαρή αλλοτρίωση των ειδησεογραφικών 

αξιών και της ειδησεογραφικής θεµατολογίας. Η δραµατοποίηση, η θεαµατοποίηση 

και συγκινησιακή φόρτιση ανάγονται σε κυρίαρχες αξίες στην τηλεόραση, ενώ η 

επιλογή των ειδήσεων καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ενηµερω-διασκέδαση 

(info-tainment). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Ursell, έχουν αυξηθεί οι πιέσεις στους 

δηµοσιογράφους όσον αφορά την παραγωγή δηµοσιογραφικών προϊόντων, µε 

αποτέλεσµα την ένταση της εργασιακής διαδικασίας. Το σηµαντικότερο στοιχείο που 

αναδεικνύει η έρευνα είναι ότι οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι είναι δυσαρεστηµένοι µε τη 

χαµηλή ποιότητα της δουλειάς τους. Τη συγγραφέα προβληµατίζει το σοβαρότατο 

πρόβληµα της υποβάθµισης της δηµοσιογραφικής εργασίας, η οποία οφείλεται σε 

πολύ µεγάλο βαθµό στην απροθυµία των εργοδοτών να παράσχουν στους 

εργαζοµένους τους ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. 

Οι Veglis et. al (2005) εξέτασαν τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 

διαδικτύου από τους Έλληνες δηµοσιογράφους το 2003 σε ένα δείγµα 93 

δηµοσιογράφων σε τοπικές εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας δείχνουν πολύ υψηλή χρήση του υπολογιστή (92,5%) και του διαδικτύου 

(92,5%). Τα ποσοστά για τη χρήση του διαδικτύου κυρίως, µοιάζουν ιδιαίτερα 

υψηλά, συγκρίνοντάς τα µάλιστα µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών
153 που 

καταγράφουν τη χρήση του διαδικτύου στο 50% περίπου. Ίσως αυτή η αναντιστοιχία 

µπορεί να εξηγηθεί στον τρόπο διατύπωσης της ερώτησης, η οποία ήταν αν οι 

δηµοσιογράφοι έχουν σύνδεση µε το διαδίκτυο από τον υπολογιστή τους. Παρόλο 

                                                 
153 Βλ. την παρούσα διατριβή, καθώς και Panagiotarea & Dimitrakopoulou, 2007.  
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που πλέον οι εφηµερίδες διαθέτουν στο σύνολό τους σύνδεση στο διαδίκτυο, είναι 

αµφίβολο αν όλοι οι δηµοσιογράφοι χρησιµοποιούν και αξιοποιούν τις δυνατότητες 

του διαδικτύου σε κρίσιµο βαθµό και σε σταθερή βάση. Από τη συγκεκριµένη έρευνα 

προκύπτει ακόµη ότι η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως θα δούµε και στην επόµενη έρευνα που 

παρουσιάζουµε.   

Επόµενη έρευνα των Panagiotarea & Dimitrakopoulou (2007) δείχνει χαµηλότερα 

ποσοστά χρήσης του διαδικτύου σε καθηµερινή βάση (49%). Οι κύριες χρήσεις του 

διαδικτύου είναι ερευνητικές και πληροφοριακές (το 40,2% χρησιµοποιεί το 

διαδίκτυο ως µέσο έρευνας σε πολύ µεγάλο βαθµό και το 26,3% σε µεγάλο βαθµό. 

Ως µέσο αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών το χρησιµοποιεί το 44,2% σε πολύ 

µεγάλο και το 24,3% σε µεγάλο βαθµό). Τα ποσοστά φθίνουν στη χρήση του 

διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας: µόνο το 22,3% το χρησιµοποιεί σε πολύ µεγάλο 

και το 23,5% σε µεγάλο βαθµό για να επικοινωνήσει. Όπως και στην παραπάνω 

έρευνα, αποδεικνύεται κι εδώ ότι η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των 

δηµοσιογράφων παίζουν σηµαντικό ρόλο στη χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, 

ενώ δεν διαπιστώθηκε ανάλογη επίδραση του παράγοντα του φύλου.  

Στον τοµέα της επίδρασης του διαδικτύου στα παραδοσιακά ΜΜΕ συναντάµε δύο 

πρόσφατες µελέτες της Σιαπέρα (2005) και των Dimitrakopoulou & Siapera (2006). 

Η έρευνα της Σιαπέρα εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου από τα ΜΜΕ, µε σκοπό να 

καταγράψει τις λογικές που επικρατούν και να τις τοποθετήσει σε ένα πλαίσιο 

ανταγωνισµού µεταξύ των διαφορετικών Μέσων. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της 

έρευνας, κάθε Μέσο ακολουθεί τη δική του λογική ανάπτυξης στο διαδίκτυο 

(Σιαπέρα, 2005: 668). Καταρχάς, ο τύπος εµφανίζει µια διστακτικότητα ως προς την 

αξιοποίηση του διαδικτύου, ακολουθώντας µια λογική που βασίζεται κυρίως στην 

παροχή κειµένου χωρίς να λαµβάνει σηµαντικά υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει 

το νέο µέσο.154 ∆ιαφορετική λογική ακολουθούν τα τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία 

ενσωµατώνουν στις ιστοσελίδες τους την εταιρική ταυτότητά τους, χωρίς να 

παρατηρείται µια συλλογική τηλεοπτική λογική στη χρήση του διαδικτύου. Τέλος, 

σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη παρούσα έρευνα, το ραδιόφωνο φαίνεται να έχει 

                                                 
154 Θα πρέπει βέβαια να παρατηρήσουµε ότι οι εξελίξεις στο χώρο των διαδικτυακών εφηµερίδων ήταν 
ταχύτατες τα τελευταία δύο χρόνια, µε αποτέλεσµα να ακυρώνονται σε σηµαντικό βαθµό τα 
αποτελέσµατα της παρούσες έρευνας. 
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κατορθώσει να ενσωµατώσει το διαδίκτυο µε τον πιο ολοκληρωµένο τρόπο, µε 

αποτέλεσµα να έχει απελευθερωθεί από τα στενά γεωγραφικά του πλαίσια και να έχει 

εµπλουτίσει τον ακουστικό χαρακτήρα του µε κείµενο και εικόνα.  

Παράλληλη έρευνα των Dimitrakopoulou & Siapera (2006)155 στο χώρο του τύπου 

καταγράφει µια παρόµοια οπισθοδροµικότητα των εφηµερίδων στην αξιοποίηση του 

διαδικτύου µε κύριο χαρακτηριστικό την περιορισµένη χρήση της διαδραστικότητας, 

των υπερκειµένων και των γραφηµάτων. Οι εξελίξεις, βέβαια, στο χώρο αυτό είναι 

ραγδαίες. Ως εκ τούτου, στις τελικές παρατηρήσεις της µελέτης σηµειώνονται 

ορισµένα σηµαντικά εκσυγχρονιστικά βήµατα των ελληνικών εφηµερίδων και, 

συγκεκριµένα, των εφηµερίδων «Καθηµερινή» και «Τα Νέα».  

 

3.8.1. Η νέα επαγγελµατική κοινότητα των διαδικτυακών δηµοσιογράφων 

Με τους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους έχει ασχοληθεί ενδελεχώς ο Mark Deuze, ο 

οποίος έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά από έρευνες σχετικά µε τη δηµοσιογραφία 

στην ψηφιακή εποχή.156 Ο Deuze στο µεγαλύτερο µέρος των δηµοσιεύσεών του, 

βασίζει τις έρευνές του στις δηµοσιογραφικές έρευνες που σχεδίασαν οι Weaver & 

Wilhoit (1996) στις ΗΠΑ.  

Στην πιο πρόσφατη έρευνά του, ο Deuze (2004) εξειδικεύει το ενδιαφέρον του στα 

πολυµέσα, εξετάζοντας τους τρόπους µε τους οποίους τα πολυµέσα επιδρούν στις 

πρακτικές και στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους οι δηµοσιογράφοι, καθώς 

και στη διαµόρφωση της ‘πολυµεσικής’ δηµοσιογραφίας. O συγγραφέας προσεγγίζει 

το πεδίο του υπό τέσσερις οπτικές: α.) τη θεσµική, η οποία αφορά τη σύγκλιση 

ανάµεσα σε µέχρι προσφάτως διακριτά επιχειρησιακά τµήµατα (αίθουσες σύνταξης, 

τµήµατα µάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης), β.) την τεχνολογική, η οποία 

σχετίζεται µε την αυξανόµενη υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων, γ.) την 

                                                 
155 Η συγκεκριµένη έρευνα αποτέλεσε τµήµα ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Συντονισµένης Ερευνητικής ∆ραστηριότητας  (European Concerted Research Action) 
“COST Action A20” (∆ράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης) µε τίτλο «Η επίδραση του διαδικτύου στα 
ΜΜΕ στην Ευρώπη» (“The impact of the Internet on the mass media in Europe”. Στο πλαίσιο του 
συγκεκριµένου προγράµµατος µελετήθηκαν πάνω στην ίδια βάση οι εφηµερίδες στο διαδίκτυο σε 16 
διαφορετικές χώρες. Οι Dimitrakopoulou & Siapera ανέλαβαν τη µελέτη των διαδικτυακών 
εφηµερίδων στην Ελλάδα.  
156 Βλ. Deuze, 1999, 2001, Deuze & Paulussen, 2002, Deuze & Dimoudi, 2002, Deuze, 2003, Deuze, 
2004. 
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οργανωτική που αναφέρεται στις συνέργειες που αναπτύσσονται ανάµεσα στη 

διοίκηση και στη δηµοσιογραφία και δ.) τη προοπτική της σχέσης 

παραγωγού/χρήστη, η οποία αφορά τη νέα διαδραστική σχέση που διαµορφώνεται 

ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και το κοινό τους.  

Θα λέγαµε ότι ή έρευνα του Deuze αποτυπώνει το διαφορετικό προφίλ των 

‘πολυµεσικών’ δηµοσιογράφων, οι οποίοι αναδεικνύονται ως πρωτοπόροι, ευέλικτοι 

επαγγελµατίες, που δεν αγωνιούν για το επαγγελµατικό τους µέλλον, όπως άλλοι 

παραδοσιακοί’ συνάδελφοί τους που νιώθουν απειλή από την αυξανόµενη 

τεχνικοποίηση και σύγκλιση του επαγγέλµατος (Deuze, 2004). Με βάση αυτά τα 

στοιχεία, ο Deuze βλέπει στο προφίλ των ‘πολυµεσικών’ δηµοσιογράφων τους 

επαγγελµατίες του µέλλοντος, οι οποίοι θα επικοινωνούν µε το κοινό τους και θα 

προσαρµόζονται στις τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής µε ευκολία και ευελιξία.    

Σε παλαιότερη κοινή έρευνά τους, οι Deuze & Paulussen (2002), συνέκριναν τους 

διαδικτυακούς δηµοσιογράφους στην Ολλανδία και στη Φλαµανδία (του Βελγίου).157 

Στόχος τους ήταν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των διαδικτυακών Ολλανδών και 

Φλαµανδών δηµοσιογράφων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατά τους, οι διαδικτυακοί 

συντάκτες έχουν ανώτερη µόρφωση, είναι σχετικά νέοι, κυρίως άνδρες
158 και 

εργάζονται σε µια µικρή αίθουσα σύνταξης. Το µεγαλύτερο µέρος του εργασιακού 

τους χρόνου το αφιερώνουν σε έρευνα µπροστά στον υπολογιστή τους και σπάνια 

εγκαταλείπουν την αίθουσα σύνταξης για επιτόπια έρευνα και ρεπορτάζ. 

Εξυπακούεται ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό 

από την τεχνολογία, είναι προσανατολισµένη στο κοινό και στην παροχή υπηρεσιών. 

Επιπλέον, ο παραδοσιακός ρόλος των δηµοσιογράφων, ο οποίος περιλαµβάνει 

λειτουργίες όπως η προάσπιση της δηµοκρατίας, τη λειτουργία του πυλωρού, τον 

καθορισµό της ηµερήσιας θεµατολογίας, τον επηρεασµό της κοινής γνώµης, 

παρατηρείται ότι µεταβάλλεται στην αντίληψη των διαδικτυακών δηµοσιογράφων. 

Συγκεκριµένα, σε ποσοστό 44% οι ερωτώµενοι πιστεύουν ότι η δηµοσιογραφία στο 

διαδίκτυο προσανατολίζεται στην παροχή υπηρεσιών, ενώ οι µισοί θεωρούν ότι ο 

καθορισµός της ηµερήσιας θεµατολογίας από τους δηµοσιογράφους εξαφανίζεται στο 

διαδίκτυο.  
                                                 
157 Το δείγµα τους αποτέλεσαν 137 δηµοσιογράφοι (64 Ολλανδοί και 73 Φλαµανδοί) οι οποίοι 
συµµετείχαν στην έρευνα συµπληρώνοντας διαδικτυακά ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. 
158 ∆ιαπιστώνουµε ότι το κυρίαρχο προφίλ του διαδικτυακού δηµοσιογράφου συµπίπτει µε το προφίλ 
του µέσου χρήστη του διαδικτύου.  
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Στη Γερµανία ο Neuberger έχει δηµοσιεύσει µια σειρά από έρευνες στο χώρο της 

διαδικτυακής δηµοσιογραφίας. Σε έρευνά του το 2000, κατέγραψε την ύπαρξη 2000 

διαδικτυακών δηµοσιογράφων στη Γερµανία, αριθµό αρκετά µικρό συγκρινόµενο µε 

το σύνολο των 69.000 δηµοσιογράφων, σύµφωνα µε τη Γερµανική Ένωση 

∆ηµοσιογράφων (DJV, 2001: 55). Όσον αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία της 

επαγγελµατικής αυτής κατηγορίας, το ένα τρίτο των εργαζοµένων στο διαδίκτυο είναι 

(όπως είναι αναµενόµενο) νέοι στο χώρο, ακόµα και εργαζόµενοι που διεισδύουν στο 

επάγγελµα από άλλους τοµείς (π.χ. πληροφορική). Οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της διερεύνησης όσον αφορά στη διαµόρφωση της 

επαγγελµατικής τους ταυτότητας, στα καθήκοντα και στις αρµοδιότητές τους, 

ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες του νέου αυτού µέσου (Neuberger, 2002).    

 

3.8.2. Το δηµοσιογραφικό επάγγελµα στην Ελλάδα 

Η απουσία εκπαίδευσης των δηµοσιογράφων σε θέµατα νέων τεχνολογιών, η 

υπονόµευση της δηµοσιογραφικής εργασίας µέσω του αυστηρού διευθυντικού 

ελέγχου και του κλίµατος εργασιακής ανασφάλειας, διαπιστώνονται ως καίρια 

προβλήµατα και στην ελληνική δηµοσιογραφική πραγµατικότητα. Τα τελευταία 

χρόνια πραγµατοποιήθηκαν δύο σηµαντικές έρευνες που κατέγραψαν την κατάσταση 

του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η µία 

εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ για λογαριασµό της 

ΕΣΗΕΑ
159 το 2003, και η άλλη από την Εταιρία Ερευνών V-PRC το 2005. 

Η έρευνα του ΙΝΕ
160 αποφαίνεται ότι το γενικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα σήµερα είναι η συντήρηση ενός παρωχηµένου προτύπου 

εργασίας, το οποίο συνδέεται µε ένα γενικότερο κλίµα εργασιακής αβεβαιότητας και 

διάβρωσης της δηµοσιογραφικής ανεξαρτησίας. Ειδικότερα, προσδιορίζει ως 

θεµελιώδη προβλήµατα τις προσπάθειες των ιδιοκτητών των Μέσων να κατευθύνουν 

το περιεχόµενο της δηµοσιογραφικής εργασίας για να εξυπηρετήσουν πολιτικά ή 

                                                 
159 «Το δηµοσιογραφικό επάγγελµα µπροστά στην κοινωνία της γνώσης. Κατευθύνσεις παρέµβασης 
για την προστασία της ενηµέρωσης και την προστασία του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος», 
Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, Φεβρουάριος 2003, διαθέσιµο στο www.activemedia.gr 
[τελευταία πρόσβαση, 8/6/2005] 
160 Η έκθεση του ΙΝΕ θεµελιώνεται σε 30 συνεντεύξεις µε διευθυντικά στελέχη και προϊσταµένους 
τµηµάτων σε οκτώ µεντιακούς οργανισµούς: τρεις πολιτικές καθηµερινές εφηµερίδες, µια οικονοµική 
καθηµερινή εφηµερίδα, δύο τηλεοπτικούς και δύο ραδιοφωνικούς σταθµούς. 
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οικονοµικά συµφέροντα, καθώς και την υιοθέτηση οικονοµικών στρατηγικών που 

υποτιµούν το ρόλο της εργασίας,  και που αναβαθµίζουν τη διαφήµιση έναντι της 

δηµοσιογραφίας. Οι επενδύσεις των ιδιοκτητών προσανατολίζονται, σύµφωνα µε την 

έρευνα, σε υλικοτεχνικές υποδοµές και όχι και σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπλέον, η 

έλλειψη ανεξάρτητων πηγών παραγωγής έρευνας και γνώσης που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα της διαπλοκής των ιδιοκτητών ΜΜΕ και των πολιτικών δυσχεραίνει την 

ανεµπόδιστη έρευνα των δηµοσιογράφων. Η εργασιακή ανασφάλεια που προκύπτει 

από την αµοιβή µε το κοµµάτι (freelance), τη συχνά µακροχρόνια «δοκιµαστική» 

απασχόληση ή την απασχόληση µε δελτίο παροχής υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσµα 

την πολυαπασχόληση των δηµοσιογράφων σε διάφορα Μέσα για να αυξήσουν το 

εισόδηµά τους. Παρά την ύπαρξη των τριών πανεπιστηµιακών τµηµάτων 

∆ηµοσιογραφίας και Επικοινωνίας, το ποσοστό των αποφοίτων τους που εργάζονται 

ως δηµοσιογράφοι είναι µικρό. Ο λόγος γι’ αυτό είναι διττός: αφενός πολλοί 

απόφοιτοι αποθαρρύνονται από τα προβλήµατα που υπάρχουν στη µάχιµη 

δηµοσιογραφία και απορροφώνται σε άλλα επικοινωνιακά επαγγέλµατα (π.χ. 

δηµόσιες σχέσεις, διαφήµιση, µάρκετινγκ) και αφετέρου, ακόµα αντιµετωπίζονται 

από την αγορά µε σχετική αδιαφορία.161 Τέλος, διαπιστώνεται η έλλειψη 

ικανοποιητικών προγραµµάτων εκπαίδευσης για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα. Θα 

πρέπει βέβαια να διευκρινίσουµε ότι η απουσία προγραµµάτων εκπαίδευσης που 

καταγράφει η έρευνα του ΙΝΕ αφορά περισσότερο τις δυνατότητες επιµόρφωσης 

ενεργών δηµοσιογράφων που δεν έχουν αποφοιτήσει από τα πανεπιστηµιακά 

τµήµατα ΜΜΕ και χρίζουν περαιτέρω εκπαίδευσης.  

Η έκθεση καταλήγει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι αυτές που πρέπει να 

διαµορφώσουν και να υπερασπιστούν τη θέση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος 

στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς οι τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες των 

µέσων ενηµέρωσης επεκτείνονται ταχύτατα. Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερα 

βαρύνουσα σπουδαιότητα. ∆ιατυπώνουµε βέβαια την επιφύλαξή µας για την 

αποφασιστικότητα των Ενώσεων Συντακτών στο θέµα αυτό, διότι η ΕΣΗΕΑ 

αναπτύσσει µέχρι στιγµής πολύ περιορισµένο ρόλο, ο οποίος έχει προκύψει από 

εσωτερικές συγκρούσεις και διαφωνίες, καθώς και λόγω οργανωσιακής αδυναµίας.162  

                                                 
161 Βλ. και τα αποτελέσµατα της δικής µας έρευνας στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο, η οποία καταγράφει 
το πτυχίο πανεπιστηµίου ως το τρίτο κατά σειρά πιο σηµαντικό προσόν (σελ. 128 και 192 αντίστοιχα). 
162 Βλ. σχετικά Ελευθεροτυπία, 2003α, 2003β, Καρέλιας, 2005, Καρκαγιάννης, 2003, Πετραλιά, 2005, 
Τριάντης, 2003, Χαλβατζάκης, 2003γ, 2003δ, 2005β. 
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Η αντίστοιχη έρευνα της VPRC163 καταγράφει τη δοµή, τις ανισότητες και τις 

συνθήκες εργασίας του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι 

δηµοσιογράφοι ανήκουν κυρίως στις ηλικιακές οµάδες 25-34 ετών (41%) και 35-44 

(39%). Το επάγγελµα δεν είναι πλέον ανδροκρατούµενο, καθώς οι άνδρες 

δηµοσιογράφοι αποτελούν το 58% του δείγµατος και οι γυναίκες το 42%. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι το πτυχίο πανεπιστηµίου δεν αποτελεί βασικό προσόν του 

δηµοσιογράφου, παρά τις πανεπιστηµιακές σχολές δηµοσιογραφίας που µετρούν 

σχεδόν 15 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, το 45% των ερωτηθέντων 

κατέχει πτυχίο ΑΕΙ (χωρίς απαραίτητα να είναι πτυχίο πανεπιστηµιακής 

δηµοσιογραφικής σχολής) ενώ το 41% είναι απόφοιτοι λυκείου, 

επαγγελµατικής/τεχνικής σχολής ή ΙΕΚ. Ειδικότερα ακόµη, το 37% δεν έχει κάνει 

οποιεσδήποτε ειδικές σπουδές σε θέµατα δηµοσιογραφίας.164 Η ανεπάρκεια που 

προκύπτει από το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο που επισηµαίνει η έρευνα είναι εξόχως 

προβληµατική, ιδίως επειδή βρισκόµαστε στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της 

Γνώσης.  

Όσον αφορά στο βαθµό ικανοποίησης των δηµοσιογράφων από την εργασία τους, το 

63% δηλώνει «αρκετά» και το 23% «λίγο». Αξιοπρόσεκτο και σε αυτή την έρευνα 

είναι το ποσοστό των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε δύο εργασίες (40%). Τα 

προβλήµατα που καταγράφει η έρευνα βρίσκονται σε συµφωνία µε όσα εντοπίζει και 

η έρευνα του ΙΝΕ: ανάµεσα στα οξύτερα προβλήµατα, κατά σειρά, συγκαταλέγονται 

οι χαµηλές αµοιβές (39%). Ακολουθούν η εργασιακή αταξία (ωράρια, αυθαιρεσία 

εργοδοτών, ανασφάλιστοι) (35%), η ανεργία/επαγγελµατική ανασφάλεια (28%), η 

έλλειψη ποιότητας/απαξίωση/αναξιοπιστία (16%) και η αναξιοκρατία/ανισότητες 

(9%). Άµεσα συνδεδεµένη µε αυτό το ζήτηµα είναι η ερώτηση που αφορά τα θέµατα 

που απασχολούν το σύγχρονο δηµοσιογράφο. Πρωτεύον αίτηµα είναι οι αυξήσεις 

µισθών (86%) και έπονται η ενίσχυση της θέσης του δηµοσιογράφου (63%), οι 

καλύτερες συντάξεις και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα (49%), η καθιέρωση της 

                                                 
163 Η έρευνα ήταν ποσοτική και βασίστηκε στη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων και τη 
συµπλήρωση ενός δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Το δείγµα αποτέλεσαν 300 άτοµα που επιλέχτηκαν 
µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας Η έρευνα διεξήχθη από τις 29 Οκτωβρίου 2004 έως 
τις 2 Φεβρουαρίου 2005 σε  δηµοσιογράφους του ηµερησίου και του εβδοµαδιαίου τύπου, της 
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των ειδησεογραφικών πρακτορείων, του υπουργείου Τύπου και των 
ειδησεογραφικών portals της Αθήνας. Η έρευνα υπό τον τίτλο «Το δηµοσιογραφικό επάγγελµα, δοµή – 
ανισότητες – συνθήκες εργασίας» είναι διαθέσιµη στο www.vprc.gr/2/1171 [τελευταία πρόσβαση, 
8/2/2006] 
164 Βλ. και σχετική παρατήρηση της έρευνας του ΙΝΕ για την απουσία προγραµµάτων 
δηµοσιογραφικής εκπαίδευσης, σελ. 126-127 στον παρόν κείµενο. 
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αποκλειστικής απασχόλησης (41%), η επίλυση κεντρικών θεσµικών θεµάτων στο 

χώρο των Μέσων και η οµαλοποίηση του ωραρίου (32%).   

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη που εκφράζουν οι επαγγελµατίες 

του χώρου σχετικά µε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους σηµερινούς 

δηµοσιογράφους: η υπερβολή στην παρουσίαση των γεγονότων (32%), η 

εξάρτηση/υποτέλεια (20%), η αλαζονεία (14%), η ανευθυνότητα (12%) και ο 

κυνισµός (8%) βρίσκονται στις πέντε υψηλότερες θέσεις, ενώ τα θετικά 

χαρακτηριστικά συγκεντρώνουν ισχνά ποσοστά: σοβαρότητα (5%), 

αντικειµενικότητα (4%), εντιµότητα (4%) και υψηλό µορφωτικό επίπεδο (1%).  

Τα ευρήµατα και οι διαπιστώσεις των παραπάνω ερευνών προβληµατίζουν έντονα 

σχετικά µε την κατάσταση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος σήµερα και στο 

µέλλον, καθώς και την υπέρβαση των αδυναµιών και των προβληµάτων αυτών έτσι 

ώστε να οδηγηθούµε σε µια ανάταξη της δηµοσιογραφίας. Το τοπίο διαγράφεται µε 

µελανά χρώµατα όσον αφορά τόσο στην ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια της 

δηµοσιογραφίας όσο και στο επίπεδο των ίδιων των δηµοσιογράφων.  

Μέσα από τα εµπειρικά µας δεδοµένα που παρουσιάζονται στο πέµπτο και στο έκτο 

κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να βρούµε τις απαντήσεις βασιζόµενοι στην εµπειρία 

και στην άποψη των επαγγελµατιών δηµοσιογράφων, ως των πιο ενδεδειγµένων για 

να εκφραστούν για τα ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει ο κλάδος τους.  

 

3.9. Επίλογος: Ποια θέση επιφυλάσσει το µέλλον για το δηµοσιογραφικό ρόλο 

και επάγγελµα;   

Στις σελίδες που προηγήθηκαν, εµβαθύναµε στο ζήτηµα της µετεξέλιξης του ρόλου 

του δηµοσιογράφου στην ψηφιακή εποχή. Παρακολουθώντας την πρόσφατη 

βιβλιογραφία προσπαθήσαµε να απαντήσουµε στο θεµελιώδες ερώτηµα σχετικά µε 

τη δυνατότητα επιβίωσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος στο µέλλον. 

Εξετάσαµε αφενός τις προκλήσεις και τις αναδιαρθρώσεις που καλείται να 

αντιµετωπίσει ο σύγχρονος δηµοσιογράφος στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, καθώς 

και τις λειτουργίες και τη θέση του στη σύγχρονη κοινωνία. Αφετέρου εστιάσαµε στα 
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παραδοσιακά Μέσα ενηµέρωσης, τα οποία βρίσκονται αντιµέτωπα µε τις προκλήσεις 

που θέτει το νέο ψηφιακό και διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον.   

Στην ανάλυσή µας αποδεχτήκαµε τη διαπίστωση ότι στο νέο διαδικτυωµένο 

περιβάλλον ο δηµοσιογράφος και οι δηµοσιογραφικοί οργανισµοί δεν κατέχουν 

πλέον το προνόµιο του µονοπωλίου της ενηµέρωσης. ∆ιατυπώσαµε όµως την 

αντίρρησή µας όσον αφορά στη δυνατότητα ανάπτυξης δηµοσιογραφικής 

δραστηριότητας από τους πολίτες, παρουσιάζοντας µια σειρά επιφυλάξεων που 

διατηρούµε σχετικά µε τις προοπτικές της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας ή της 

δηµοσιογραφίας του κοινού. Περισσότερο εφικτό θεωρούµε ένα µοντέλο συνέργειας 

που µπορεί να αναπτυχθεί ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και στο κοινό µέσα από 

µια διαδικασία που αφενός θα προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισµό του 

επαγγέλµατος από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους µε ανάπτυξη του παρεµβατικού 

και κριτικού τους ρόλου και αφετέρου θα ενσωµατώνει την παραγωγή 

δηµοσιογραφικού περιεχοµένου από πολίτες-δηµοσιολόγους που ενδιαφέρονται να 

αναλάβουν ρόλο και δράση µέσω παρεµβατικής αρθρογραφίας. Για το λόγο αυτό, 

υιοθετούµε τον όρο συνεργατική δηµοσιογραφία, ο οποίος κρίνουµε ότι περιγράφει 

ακριβέστερα αυτή την προοπτική συνέργειας που αναπτύξαµε παραπάνω.  

Μέσα από µελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, την οποία αξιολογήσαµε 

συστηµατικά, διερευνήσαµε τα µείζονα θέµατα που σχετίζονται µε τη διατριβή µας, 

όπως την αποδυνάµωση της έρευνας και του σχολιασµού από τους δηµοσιογράφους, 

την πληροφοριακή αφθονία που εγείρει προκλήσεις για την αξιοπιστία της 

παρεχόµενης πληροφόρησης και τη δηµοσιογραφική δεοντολογία, τις νέες 

εργασιακές πρακτικές και συνθήκες για τους δηµοσιογράφους σήµερα. Επιπλέον, µας 

απασχόλησε η έννοια του χρόνου στην ψηφιακή εποχή και οι συνέπειες της 

ταχύτητας για τη δηµοσιογραφική εργασία, ο µελλοντικός ρόλος που δύναται να 

αναλάβει ο δηµοσιογράφος, καθώς και η νέα επαγγελµατική κατηγορία των 

διαδικτυακών δηµοσιογράφων. Την τελευταία ενότητα την αφιερώσαµε στις 

πρόσφατες έρευνες που έχουν εκπονηθεί σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να 

παράσχουµε και ένα συγκριτικό πλαίσιο µε τη δική µας εµπειρική έρευνα. Όλα τα 

παραπάνω θέµατα εξετάζονται προσεκτικά µέσα από τη συζήτηση των 

αποτελεσµάτων που συγκεντρώσαµε και αναλύσαµε από την εκπόνηση της έρευνάς 

µας. Πριν από αυτή την ανάλυση, προηγούνται η παρουσίαση και η αιτιολόγηση της 
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µεθοδολογίας που ακολουθήσαµε στη διεξαγωγή της έρευνάς µας και η οποία 

αναπτύσσεται στο επόµενο κεφάλαιο.   
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 

4.1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τη µετάβαση από τη θεωρητική επεξεργασία και 

ανάλυση του θέµατός µας προς την εµπειρική διερεύνησή του. Στις επόµενες σελίδες 

αναπτύσσουµε τη συλλογιστική που ακολουθήσαµε στο µεθοδολογικό σχεδιασµό της 

έρευνάς µας και περιγράφουµε τον τρόπο και τη διαδικασία υλοποίησής της. 

Ξεκινάµε διατυπώνοντας τις ερευνητικές ερωτήσεις που θέσαµε, προσδιορίζουµε και 

αιτιολογούµε την επιλογή του δείγµατός µας.  

 

4.2. Γεωγραφικοί προσδιορισµοί 

Χώρος µελέτης και διερεύνησης του θέµατος είναι η Ελλάδα. Στη συγκεκριµένη 

επιλογή καταλήξαµε µετά από έντονο προβληµατισµό γύρω από την καταλληλότητα 

του συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου να αποτελέσει το επίκεντρο του ερευνητικού 

µας ενδιαφέροντος. Η χαµηλή διείσδυση του διαδικτύου στη χώρα µας σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε την κυριότερη αιτία του 

προβληµατισµού µας. Παρόλο που τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα δείχνουν µια 

αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και παρόλο που οι προβλεπόµενες τάσεις για τη 

µελλοντική διείσδυση του διαδικτύου στη χώρα µας είναι αυξητικές,165 το ποσοστό 

χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει πολύ χαµηλότερο 

από το µέσο όρο χρήσης του διαδικτύου
166 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.167 

                                                 
165 Η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας που εκπονήθηκε 
από την Ε.∆.Ε.Τ. (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και την εταιρία ερευνών V-PRC δείχνει 
ότι το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου αυξήθηκε σχεδόν 10 µονάδες το 2002 έναντι του 2001 (19,3% 
έναντι 10,15%), βλ. Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 
2002, Ε.∆.Ε.Τ. [διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.edet.gr [τελευταία πρόσβαση 17-
3-2003]. Έκτοτε, όµως, το ποσοστό του πληθυσµού στην Ελλάδα που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο 
παραµένει σταθερό –της τάξεως του 19,5%-19,9%- µε µια µικρή αύξηση το 2006 (24,6%), βλ. βλ. 
Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002, Ε.∆.Ε.Τ. σε 
συνεργασία µε την εταιρία ερευνών VPRC [διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ebusinessforum.gr/information/statistics/grnet_statistics/index.php?downid=1519&parent=
1272&language=el#1272 [τελευταία πρόσβαση 17-2-2007]. 
166 Ο µέσος όρος χρήσης του διαδικτύου στις χώρες της Ε.Ε. είναι 43%, βλ. Flash Eurobarometer 135, 
“Internet and the public at large”, Report no. 135, November 2002, DG/European Commission, 
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Μελετώντας άλλες έρευνες που είναι παρόµοιες µε τη δική µας και που έχουν 

διεξαχθεί σε άλλες χώρες µε σαφώς υψηλότερη διείσδυση του διαδικτύου, 

διαπιστώσαµε ότι τα αποτελέσµατά µας είναι σε µεγάλο βαθµό κοινά.168 Με γνώµονα 

αυτή την παρατήρηση, αποφασίσαµε τη διεξαγωγή νέας πρωτογενούς έρευνας για την 

Ελλάδα και την επιπλέον εµπειρική υποστήριξη της µελέτης µε προϋπάρχουσες 

επιστηµονικές έρευνες στο χώρο της δηµοσιογραφίας που έχουν εκπονηθεί σε άλλες 

χώρες.169  

 

4.3. Συλλογή εµπειρικού υλικού 

4.3.1. Ερευνητικές µέθοδοι 

Στην έρευνά µας εστιάσαµε τόσο στους δηµοσιογράφους που εργάζονται σε 

παραδοσιακά Μέσα (εφηµερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο) όσο και σε συντάκτες 

αποκλειστικά διαδικτυακών Μέσων. Ο σκοπός για την επιλογή των δύο αυτών 

οµάδων του δείγµατος ήταν διττός: αφενός να µελετήσουµε τις αλλαγές που 

υφίσταται το παραδοσιακό δηµοσιογραφικό επάγγελµα στην ψηφιακή εποχή και 

αφετέρου να διερευνήσουµε τη νέα επαγγελµατική κατηγορία των διαδικτυακών 

δηµοσιογράφων που αναδύθηκε την τελευταία πενταετία. Έχοντας ως δεδοµένο τον 

παραπάνω στόχο, η εµπειρική έρευνά µας περιλαµβάνει: 

1.) έρευνα στους δηµοσιογράφους που εργάζονται σε καθηµερινές, πολιτικές και 

οικονοµικές εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης και στους διαδικτυακούς συντάκτες που εργάζονται σε 

ενηµερωτικές πύλες (portals) µέσω γραπτού δοµηµένου ερωτηµατολογίου και 

2.) προσωπικές ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε δηµοσιογράφους που εργάζονται σε 

καθηµερινές, πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθµούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, µε διαδικτυακούς συντάκτες που 

εργάζονται σε ενηµερωτικές πύλες (portals). 
                                                                                                                                            
Brussels. [διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/flash_arch.htm, τελευταία πρόσβαση 27-4-2003]. 
167 Το γεγονός αυτό προκύπτει από έρευνες που εκπονήθηκαν πριν από την ένταξη των νέων χωρών – 
µελών στην Ε. Ε. Εποµένως, είναι πιθανό ότι στις µελλοντικές έρευνες θα προκύψουν καινούριες 
εκτιµήσεις σχετικά µε το µέσο όρο χρήσης του διαδικτύου στις χώρες της Ε. Ε. 
168 Βλ. ενότητα 3.8., σελ. 120 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
169 Βλ. ενότητα 3.8., σελ. 120 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
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4.3.2. Συνδυασµός ποιοτικής και ποσοτικής µεθόδου 

∆εδοµένου του τύπου του διερευνώµενου θέµατος, το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό, 

επιλέξαµε δύο µεθόδους, οι οποίες ενδείκνυνται για τη συγκέντρωση δεδοµένων 

σχετικά µε τις εµπειρίες, τις στάσεις και τις αντιδράσεις των ατόµων: το δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνεται από τους ερωτώµενοι και την ηµι-δοµηµένη 

συνέντευξη σε βάθος. Επιλέξαµε τη σύνθεση των παραπάνω µεθόδων (ποσοτική – 

ποιοτική), ώστε να επιτύχουµε τους εξής στόχους:  

α.) να αποφύγουµε τους σκοπέλους που θέτουν οι περιορισµοί της χρήσης µίας µόνο 

µεθόδου στην εξέταση και έρευνα του θέµατος και  

β.) να προσεγγίσουµε το διερευνώµενο θέµα κατά πλάτος (µε τη χρήση της ποσοτικής 

µεθόδου του ερωτηµατολογίου) και σε βάθος (µε τη χρήση της ποιοτικής µεθόδου της 

συνέντευξης).  

Η συλλογή δεδοµένων από µια ποικιλία µεθόδων και πηγών πληροφοριών 

ονοµάζεται τριγωνοποίηση170 (Bickman & Rog, 1998: 88). Τον όρο τριγωνοποίηση 

εισήγαγε ο Denzin, µε σκοπό να χαρακτηρίσει τη σύνθεση διαφορετικών µεθόδων, 

οµάδων µελέτης, τοπικών και χρονικών περιβαλλόντων και διαφορετικών 

θεωρητικών προσεγγίσεων (Flick, 2002: 226). Η τριγωνοποίηση εφαρµόζεται στη 

µεθοδολογία µε σκοπό να µειώσει τον κίνδυνο συστηµατικών διαταραχών που είναι 

συµφυείς στη χρήση µίας µόνο µεθόδου, γιατί καµία µέθοδος δεν είναι απόλυτα 

αποδεσµευµένη από κάθε πιθανή απειλή για την εγκυρότητά της (Bickman & Rog, 

1998). Παρόλο που η τριγωνοποίηση χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να χαρακτηρίσει τη 

σύνθεση ποιοτικών µεθόδων, πλέον σηµαίνει και το συνδυασµό ποιοτικών και 

ποσοτικών µεθόδων (Flick, 2002). Στην προσέγγιση αυτή, οι δύο διαφορετικές 

µέθοδοι (ποσοτικές – ποιοτικές) αλληλοσυµπληρώνονται, διατηρώντας παράλληλα 

την αυτονοµία τους και κατέχοντας ισότιµο ρόλο στη µελέτη του διερευνώµενου 

θέµατος (Flick, 2002).  

 

 

                                                 
170 ∆ική µας µετάφραση του αγγλικού όρου triangulation. 
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4.3.3. Ανάλυση µεθοδολογικών εργαλείων 

4.3.3.1. ∆οµηµένο ερωτηµατολόγιο 

Η πρώτη
171 µέθοδος διερεύνησης του θέµατος που επιλέξαµε είναι το δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο διανεµήθηκε στους παραδοσιακούς και διαδικτυακούς 

δηµοσιογράφους. Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου θεµελιώνεται στους 

ακόλουθους λόγους:  

α.) χρονικούς: δυνατότητα συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου από ένα µεγάλο 

αριθµό ερωτώµενων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (βλ. Bechhofer & Paterson, 2002) 

β.) οικονοµικούς: δυνατότητα συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου από ένα µεγάλο 

αριθµό ερωτηθέντων µε χαµηλό σχετικά κόστος (Deacon et. al., 1999) 

γ.) αυτονοµίας των ερωτώµενων: δυνατότητα αβίαστης συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου από τους ερωτώµενοι χωρίς την παρέµβαση του ερευνητή
172  

δ.) ευκολίας στην επεξεργασία: δυνατότητα ταχύτερης και ευκολότερης επεξεργασίας 

των απαντήσεων µε τη χρήση κλειστών ερωτήσεων (βλ. Bechhofer & Paterson, 

2002). 

Συγκεκριµένα, σχεδιάσαµε δύο ερωτηµατολόγια: το ένα διανεµήθηκε στους 

δηµοσιογράφους των παραδοσιακών ΜΜΕ και το άλλο στους διαδικτυακούς 

συντάκτες. Κρίναµε απαραίτητο το σχεδιασµό δύο ερωτηµατολογίων που 

περιλαµβάνουν και κοινές και διαφορετικές ερωτήσεις, µε σκοπό αφενός να 

µπορέσουµε να συγκρίνουµε τις δύο επαγγελµατικές οµάδες και αφετέρου να 

συγκεντρώσουµε επιπλέον διαφορετικά στοιχεία και για τις δύο.  

Το ερωτηµατολόγιο προς τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους χωρίζεται σε πέντε 

ενότητες: α.) χρήση διαδικτύου, β.) διαδίκτυο και εργασία, γ.) διαδραστικότητα, δ.) η 

δηµοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή και ε.) ατοµικά και επαγγελµατικά στοιχεία.  

Αντίστοιχα, το ερωτηµατολόγιο προς τους διαδικτυακούς συντάκτες περιλαµβάνει τις 

ενότητες: α.) διαδίκτυο και εργασία, β.) επαγγελµατική ταυτότητα, γ.) 

διαδραστικότητα, δ.) η δηµοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή και ε.) ατοµικά και 

επαγγελµατικά στοιχεία.  Οι περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι 

                                                 
171 Η απαρίθµηση γίνεται για λόγους ευκολίας και όχι ιεράρχησης όσον αφορά στη σπουδαιότητα και 
στη βαρύτητα της µεθόδου.  
172 Βλ. για το θέµα Fowler, 1990. 
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κλειστές, ώστε να µπορέσουν οι ερωτώµενοι να απαντήσουν εύκολα και γρήγορα και 

εµείς να διευκολυνθούµε στην κωδικοποίηση και επεξεργασία των απαντήσεων. 

Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους δηµοσιογράφους των 

παραδοσιακών ΜΜΕ περιλάµβανε 20 ερωτήσεις (18 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) και το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο για τους 

διαδικτυακούς συντάκτες περιλάµβανε 21 ερωτήσεις (19 ερωτήσεις κλειστού τύπου 

και δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου). Συνολικά υπάρχουν 14 κοινές ερωτήσεις µεταξύ 

των δύο ερωτηµατολογίων. Όσον αφορά στις κλειστές ερωτήσεις, επιλέξαµε τους 

ακόλουθους τύπους που δίνουν τη δυνατότητα επιλογής απαντήσεων από α.) κλίµακα 

αξιολόγησης (rating scale), β.) κλίµακα ιεράρχησης (ranking formats) και γ.) λίστα 

(checklist). 

Παρά τα εµφανή πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, δεν 

επαρκεί ως µέθοδος για να µας δώσει στοιχεία όσον αφορά στις απόψεις, στις 

γνώσεις και στις εµπειρίες των ερωτηθέντων, γιατί δεν ενδείκνυται για την υποβολή 

πολλών ανοιχτών, σύνθετων και σε βάθος ερωτήσεων (Fowler, 1990: 65-66 και 

Deacon et. al., 1999: 68). Για το λόγο αυτό, κρίναµε απαραίτητη τη συµβολή µιας 

ποιοτικής µεθοδολογικής συνιστώσας, µε την οποία θα µπορούσαµε να 

συγκεντρώσουµε δεδοµένα περισσότερο σύνθετα και διεισδυτικά στο θέµα. 

Επιπλέον, θεωρήσαµε ότι µια δεύτερη µέθοδος θα προσέθετε µια επιπλέον διάσταση 

στο διερευνώµενο θέµα, δηµιουργώντας – σε συνδυασµό και µε τη χρήση των 

υπόλοιπων πηγών της ανάλυσής µας – µια πιο στέρεα βάση στην οποία στηρίζουµε 

την ανάλυσή µας.     
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4.3.3.2. Ηµιδοµηµένη συνέντευξη σε βάθος 

Η δεύτερη µέθοδος που επιλέξαµε είναι η ηµιδοµηµένη συνέντευξη σε βάθος. Στην 

εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου χρησιµοποιήσαµε έναν οδηγό συνέντευξης,173 

ο οποίος περιλάµβανε τα θέµατα που καλύψαµε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.174 

Σκοπός µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα κλίµα εµπιστοσύνης µε το 

συνεντευξιαζόµενο, ώστε η συνέντευξη να διεξαχθεί περισσότερο µε τη µορφή 

συζήτησης παρά ως αυστηρή διαδικασία ερωταπαντήσεων.  

Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σχεδιάσαµε δύο οδηγούς συνεντεύξεων, οι 

οποίοι περιλάµβαναν ανοιχτές ερωτήσεις που αφορούν στα κύρια διερευνώµενα 

ζητήµατα της διατριβής µας. Οι οδηγοί περιλάµβαναν 12-15 περίπου ερωτήσεις. Ο 

σκοπός των οδηγών ήταν να αποτελέσουν τον κύριο άξονα για τα θέµατα προς 

συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ο σχεδιασµός των δύο διαφορετικών 

οδηγών για τις δύο κατηγορίες δηµοσιογράφων στηρίζεται στο σκεπτικό που 

αναπτύξαµε παραπάνω. 

Ο οδηγός συνέντευξης για τους δηµοσιογράφους των παραδοσιακών Μέσων 

χωρίζεται σε έξι µέρη και περιλαµβάνει τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: α.) 

εργασιακές πρακτικές, β.) διαδραστικότητα, γ.) χρονικότητα, δ.) δεοντολογία, ε.) 

επαγγελµατική αυτονοµία και στ.) το µέλλον του επαγγέλµατος. Ο αντίστοιχος 

οδηγός για τους διαδικτυακούς συντάκτες περιλαµβάνει δύο επιπλέον ενότητες 

σχετικά µε την οργάνωση του διαδικτυακού µέσου και την επαγγελµατική τους 

ταυτότητα.  

 

4.3.4. Πιλοτική (προκαταρκτική) έρευνα 

Πριν από τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας, εκπονήσαµε την πιλοτική έρευνα της 

διατριβής µας. Η διεξαγωγή της δοκιµαστικής εφαρµογής της έρευνας ήταν 

απαραίτητη για να ελέγξουµε κατά πόσο οι ερωτήσεις τόσο στο ερωτηµατολόγιο όσο 

και στον οδηγό συνέντευξης είχαν διατυπωθεί ξεκάθαρα και κατανοητά, καθώς και 

                                                 
173 Ο οδηγός της συνέντευξης λειτουργεί υποστηρικτικά στη διεξαγωγή και στην πορεία της, 
αφήνοντας όµως το περιθώριο να συµπεριληφθούν ζητήµατα τα οποία ενδεχοµένως να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
174 Για τον οδηγό συνέντευξης, βλ. Deacon et. al., 1999 



 

 142 

αν η επιλογή των ερωτήσεων µπορούσε να οδηγήσει στη συλλογή των επιθυµητών 

πληροφοριών και σε συναφή και σαφή αποτελέσµατα.  

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε ένα δείγµα περιορισµένου εύρους («σκόπιµο» 

δείγµα), ώστε να ανακαλύψουµε ποιες ερωτήσεις έπρεπε να διορθωθούν, να 

συµπληρωθούν, να αναδιατυπωθούν ή ακόµα και εξαλειφθούν και να προστεθούν 

άλλες. Στόχος αυτής της προκαταρκτικής έρευνας ήταν η εξασφάλιση της 

εγκυρότητας και της συνοχής της έρευνας. 

Συνολικά µοιράσαµε 10 ερωτηµατολόγια σε δηµοσιογράφους που εργάζονται στη 

Θεσσαλονίκη και πραγµατοποιήσαµε προσωπικές συνεντεύξεις µε δύο 

δηµοσιογράφους. Και στις δύο περιπτώσεις συζητήσαµε µε τους ερωτώµενους 

δηµοσιογράφους την καταλληλότητα των ερωτήσεων όσον αφορά στη διατύπωση, 

στο νόηµα και στη σαφήνειά τους.  

Στη συνέχεια, προχωρήσαµε στην επεξεργασία και στην ανάλυση των στοιχείων που 

συγκεντρώσαµε, µε σκοπό να εξετάσουµε κατά πόσο τα ερωτήµατα που διερευνούµε 

στο πλαίσιο της διατριβής βρίσκουν απάντηση µέσα από τα ερωτηµατολόγια και τους 

οδηγούς συνέντευξης που σχεδιάσαµε. Μετά την ανάλυση, κάναµε τις απαραίτητες 

αλλαγές και αναδιατυπώσεις σε συγκεκριµένες ερωτήσεις τόσο στο ερωτηµατολόγιο 

όσο και στον οδηγό συνέντευξης, ώστε να διορθωθούν και να εκτυπωθούν στην 

τελική τους µορφή.  

 

4.4. Κύρια έρευνα 

4.4.1. Τελικός ορισµός πεδίου και µονάδων ανάλυσης  

Για την επιλογή του δείγµατος της εµπειρικής µας έρευνας σχεδιάσαµε µια τυπολογία 

των Μέσων ενηµέρωσης, έχοντας υπόψη µας τα ακόλουθα κριτήρια: α.) επιλογή 

δείγµατος από όλα τα Μέσα ενηµέρωσης (εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθµούς, διαδικτυακές πύλες), β.) επιλογή δείγµατος από µικρότερα 

και µεγαλύτερα, εθνικής και τοπικής εµβέλειας Μέσα ενηµέρωσης, γ.) επιλογή 

δείγµατος από εφηµερίδες διαφορετικού ιδεολογικού/πολιτικού προσανατολισµού.  
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Στη συνέχεια, επιλέξαµε τη δειγµατοληψία «χιονόµπαλας» (‘snowball’ sampling), 

σύµφωνα µε την οποία τα µέλη ενός πληθυσµού συστήνουν τον ερευνητή/την 

ερευνήτρια µεταξύ τους, µε σκοπό την προσέγγιση του µεγαλύτερου δυνατού 

αριθµού µελών σε µια έρευνα πεδίου. Η συγκεκριµένη δειγµατοληψία θεωρείται 

ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις που ο αριθµός µελών του διερευνώµενου 

πληθυσµού δεν µπορεί εύκολα να εντοπιστεί και να κατανεµηθεί και που τα µέλη 

ενός πληθυσµού γνωρίζονται µεταξύ τους.175 Προκρίναµε ως κατάλληλη τη 

συγκεκριµένη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους εξής λόγους: α.) οι κατάλογοι µελών 

των Ενώσεων Συντακτών δεν περιλαµβάνουν όλους τους εργαζόµενους 

δηµοσιογράφους, καθώς ένας µεγάλος αριθµός επαγγελµατιών δεν ανήκει στις 

ενώσεις αυτές, β.) η επαγγελµατική κατηγορία των δηµοσιογράφων προσεγγίζεται 

αρκετά δύσκολα λόγω έλλειψης χρόνου και φόρτου εργασίας των εργαζοµένων. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος δειγµατοληψίας ενέχει βέβαια περιορισµούς όσον αφορά την 

αντιπροσωπευτικότητα και την καταλληλότητα του δείγµατος, καθώς συχνά τα µέλη 

ενός πληθυσµού που γνωρίζονται µεταξύ τους τείνουν να συστήνουν στον 

ερευνητή/στην ερευνήτρια φίλους και γνωστούς µε τους οποίους πιθανώς να 

µοιράζονται παρόµοιες ιδέες. Για να αντιµετωπίσουµε αυτούς τους περιορισµούς 

προεκτείναµε την επιλογή του δείγµατός µας ως εξής: αξιοποιήσαµε αρχικά τη 

συγκεκριµένη µέθοδο για να έρθουµε σε επαφή µε δηµοσιογράφους σε διάφορα 

ΜΜΕ µέσα από προσωπική σύσταση. Στη συνέχεια όµως και έχοντας εξασφαλίσει 

πρόσβαση στο κάθε Μέσο, διανείµαµε τα ερωτηµατολόγιά µας στο σύνολο της 

αίθουσας σύνταξης. Συνδυάσαµε, δηλαδή, τη µέθοδο της χιονόµπαλας µε τη µέθοδο 

της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας.  

Τα Μέσα που συµπεριλάβαµε στην έρευνά µας είναι τα ακόλουθα:  

Α. Εφηµερίδες 

� Ελευθεροτυπία 

� Το Βήµα 

� Τα Νέα 

� Έθνος 

� Ηµερησία 

� Εξπρές 

                                                 
175 Βλ. Flick, 2002: 57-58, Morse, 1998, Patton, 2002. 
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� Αυγή 

� Καθηµερινή 

� Βραδυνή 

� Αδέσµευτος Τύπος (Μήτση) 

� Αγγελιοφόρος 

� Μακεδονία 

 

Β. Τηλεοπτικοί σταθµοί 

� Mega 

� Ant1 

� Star 

� Alter 

� Alpha 

� NET 

� ET3 

 

Γ. Ραδιοφωνικοί σταθµοί 

� Flash fm 

� Σκάι 

� Αντένα  

� Ράδιο Θεσσαλονίκη 

 

∆. ∆ιαδικτυακές ενηµερωτικές πύλες 

� www.flash.gr 

� www.in.gr 

� www.eone.gr 

� www.e-go.gr 

� www.eidisi.com 

� www.euro2day.gr  

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο πρώτο τµήµα της εµπειρικής έρευνας µε τη 

χρήση γραπτού δοµηµένου ερωτηµατολογίου, µοιράσαµε µε προσωπική επίσκεψη
176 

σε κάθε Μέσο ενηµέρωσης συνολικά 450 ερωτηµατολόγια σε δηµοσιογράφους που 

                                                 
176 Βλ. αναλυτικά σελ. 142-143 στο παρόν κείµενο. 
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εργάζονται σε εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς και 70 σε 

δηµοσιογράφους που απασχολούνται σε ενηµερωτικές διαδικτυακές πύλες. Από τα 

450 ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν στους ‘παραδοσιακούς’ δηµοσιογράφους, 

συγκεντρώσαµε συµπληρωµένα τα 394, αριθµός που αντιστοιχεί στο υψηλό ποσοστό 

ανταπόκρισης του 87,5%, ενώ από τα 70 που δόθηκαν στους διαδικτυακούς 

συντάκτες, λάβαµε συµπληρωµένα τα 51 (ποσοστό ανταπόκρισης 73%).  

Η διαδικασία προσέγγισης των δηµοσιογράφων έγινε ως εξής: πριν από την επίσκεψή 

µας σε κάθε Μέσο, επικοινωνούσαµε µε έναν υπεύθυνο (αρχισυντάκτη, διευθυντή 

σύνταξης ή διευθυντή) και κανονίζαµε συγκεκριµένη µέρα και ώρα που θα 

επισκεπτόµασταν το χώρο τους. Στην επικοινωνία µας µαζί τους περιγράφαµε την 

έρευνα και εξηγούσαµε τη βαρύτητά της, µε στόχο να εξασφαλίσουµε τη 

συγκατάθεσή τους για τη διεξαγωγή της έρευνας στο χώρο τους και τη δέσµευση ότι 

θα προτρέψουν τους εργαζόµενους να συµµετάσχουν.  

Στη συνέχεια, στην προσωπική µας επίσκεψη σε κάθε Μέσο ενηµερώναµε τους 

δηµοσιογράφους για την έρευνά µας και µοιράζαµε τα ερωτηµατολόγια. Επιλέξαµε 

τη συγκεκριµένη προσέγγιση γιατί, πρώτον, θα µας εξασφάλιζε τη δυνατότητα να 

δώσουµε διευκρινήσεις στους ερωτώµενοι σχετικά µε τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. ∆εύτερον, µέσω της προσωπικής επαφής κα της παρουσίας µας 

στα γραφεία των εφηµερίδων και των διαδικτυακών Μέσων µπορέσαµε να 

συγκεντρώσουµε όσο το δυνατό περισσότερα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια.177 

Τέλος, η έλλειψη ερευνητικής παράδοσης στους τοµείς της δηµοσιογραφίας και της 

επικοινωνίας στην Ελλάδα κατέστησε απαραίτητες την προσωπική επαφή και την 

τακτική υπενθύµιση για τις προθεσµίες παράδοσης των συµπληρωµένων 

ερωτηµατολογίων.  

Το γεγονός ότι οι Έλληνες δηµοσιογράφοι δεν είναι συνηθισµένοι να συµµετέχουν σε 

επιστηµονικές έρευνες µας οδήγησε στην απόφαση να απορρίψουµε τις υπόλοιπες 

εναλλακτικές προσεγγίσεις των δηµοσιογράφων µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επιπλέον, πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οι 

δηµοσιογράφοι λαµβάνουν καθηµερινά ποικίλο υλικό µέσω ταχυδροµείου, καθώς και 

πολλά ηλεκτρονικά µηνύµατα. Υπήρχε, λοιπόν, το σοβαρό ενδεχόµενο να αγνοήσουν 

το ερωτηµατολόγιο της έρευνάς µας. Επίσης, λόγω της φύσης της δηµοσιογραφικής 
                                                 
177 Για τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης, βλ. Fowler, 1990: 67. 
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εργασίας και του θορυβώδους  επαγγελµατικού περιβάλλοντος, είναι πιθανό ότι η ροή 

της τηλεφωνικής συνέντευξης θα διακοπτόταν από συνεχείς ενοχλήσεις και 

παρεµβολές.178   

Το δείγµα µας περιλάµβανε διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες και συντάκτες από 

τα εξής τµήµατα ρεπορτάζ: πολιτικό, οικονοµικό, διεθνές, ελεύθερο, κοινωνικό, 

πολιτιστικό. Σκοπός µας ήταν να καλύψουµε το µεγαλύτερο δυνατό φάσµα 

δηµοσιογραφικών αρµοδιοτήτων και εξειδικεύσεων. Σε κάθε Μέσο µοιράσαµε 

περίπου 20 ερωτηµατολόγια, τα οποία είτε τα συµπλήρωναν οι δηµοσιογράφοι και τα 

επέστρεφαν επιτόπου είτε τους δίναµε το περιθώριο λίγων ηµερών για να τα 

συµπληρώσουν.  

Επιπλέον, πραγµατοποιήσαµε 28 προσωπικές ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε 

δηµοσιογράφους που εργάζονται σε εφηµερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθµούς και ενηµερωτικές διαδικτυακές πύλες. Το κύριο µέληµα για την επιλογή 

του αριθµού των συνεντεύξεων ήταν να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες 

απόψεις και θέσεις γύρω από το διερευνώµενο θέµα µας. Θεωρήσαµε ότι το στάδιο 

της διεξαγωγής προσωπικών συνεντεύξεων είχε ολοκληρωθεί, όταν διαπιστώσαµε ότι 

άρχισαν να επαναλαµβάνονται οι ίδιες θέσεις. Οι συνεντεύξεις διαρκούσαν από 30 

λεπτά µέχρι µία ώρα, µε µέση διάρκεια συνέντευξης τα 40 λεπτά.179 Οι συνεντεύξεις 

καταγράφηκαν σε δηµοσιογραφικό κασετόφωνο µε τη συγκατάθεση των 

συνεντευξιαζοµένων. Στη συµφωνία µεταξύ της γράφουσας και των 

συνεντευξιαζοµένων περιλαµβάνεται η διατήρηση της ανωνυµίας τους. Τα 

ερωτηµατολόγια και οι οδηγοί συνέντευξης παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της 

διατριβής.  

 

4.5. Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσµάτων 

Στο επόµενο στάδιο της έρευνάς µας προχωρήσαµε στη διαδικασία κωδικοποίησης 

των στοιχείων στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µε σκοπό την ταχύτερη 

επιστηµονική επεξεργασία των δεδοµένων µας. Συγκεκριµένα, κατασκευάσαµε τρεις 

                                                 
178 Για παράδειγµα, οι δηµοσιογράφοι δέχονται συχνά τηλεφωνήµατα, είναι υποχρεωµένοι να 
συµµετέχουν σε έκτακτες συσκέψεις και συναντήσεις µε τον αρχισυντάκτη / την αρχισυντάκτριά τους 
και εργάζονται µέσα σε ένα χώρο όπου υπάρχουν πολλά γραφεία και επικρατεί έντονος θόρυβος. 
179 Ως εκ τούτου µπορούν να θεωρηθούν συνεντεύξεις σε βάθος. 
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διαφορετικές καρτέλες εισαγωγής δεδοµένων στο SPSS: η πρώτη αφορούσε στο 

ερωτηµατολόγιο των παραδοσιακών δηµοσιογράφων µε 85 µεταβλητές, η δεύτερη 

αφορούσε στο αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο των διαδικτυακών συντακτών µε 87 

µεταβλητές και η τρίτη συγκέντρωνε τις 95 µεταβλητές που ήταν κοινές και στα δύο 

ερωτηµατολόγια.180 Τα στοιχεία των ερωτηµατολογίων αναλύθηκαν µε βάση τα 

περιγραφικά στατιστικά συχνοτήτων (descriptive statistics – frequencies), µε βάση τα 

οποία υπολογίσαµε τα ποσοστά των απαντήσεων που συγκεντρώσαµε. Τα ποσοστά 

υπολογίστηκαν αρχικά ανά επαγγελµατική κατηγορία (παραδοσιακοί και 

διαδικτυακοί συντάκτες). Στη συνέχεια προχωρήσαµε σε σύγκριση των απαντήσεων 

που έδωσαν οι παραδοσιακοί και οι διαδικτυακοί συντάκτες στις ερωτήσεις οι οποίες 

ήταν κοινές και στα δύο ερωτηµατολόγια. Ο σκοπός µας ήταν να διαπιστώσουµε τι 

οµοιότητες και διαφορές υπάρχουν στις απόψεις και στις στάσεις των ερωτώµενων 

που προέρχονται από δύο διαφορετικές επαγγελµατικές οµάδες. Η σύγκριση των 

απαντήσεων έγινε µε µη παραµετρικά τεστ συσχέτισης και την ανάλυση χ
2 (non-

parametric correlation tests – chi-square analysis). Το τεστ χ
2 

ενδείκνυται όταν 

υπάρχουν στην έρευνά µας µεταβλητές κατηγορίες και ανεξάρτητα δείγµατα, όπως 

στην περίπτωσή µας (Τσάντας, Μωυσιάδης, Μπαγιάτης, Χατζηπαντελής, 1999: 153-

154,  Μακράκης, 2005: 143-144).181  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζουµε και αναλύουµε τα αποτελέσµατα της 

εµπειρικής µας έρευνας. Συγκεκριµένα, στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τα 

δεδοµένα που συγκεντρώσαµε από τα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις µε τους 

παραδοσιακούς δηµοσιογράφους. Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύουµε τα αντίστοιχα 

δεδοµένα των διαδικτυακών συντακτών και στη συνέχεια παρουσιάζουµε τις 

συγκρίσεις ανάµεσα στις δύο οµάδες. Στα δύο αυτά κεφάλαια, τα πιο σηµαντικά 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε συνοδευτικούς πίνακες και γραφήµατα.  

                                                 
180 Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι επειδή οι ερωτήσεις που συµπεριλάβαµε στα ερωτηµατολόγια 
έδιναν τη δυνατότητα απάντησης µέσω πολλαπλής επιλογής αντιστοιχούσαν περισσότερες µεταβλητές 
από µία σε κάθε ερώτηση.  
181 Στην εφαρµογή του τεστ συσχέτισης χ2 (Pearson Chi-Square) εστιάζουµε στην τιµή που µας δείχνει 
το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. Αν p < 0.05, τότε υπάρχει συστηµατική συνάφεια µεταξύ των 
µεταβλητών που εξετάζουµε (βλ. σχετικά, Μακράκης, 2005: 142-143). Με αυτόν τον τρόπο 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατά µας στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ   

 

5.1. Εισαγωγή 

Βασικό µέληµά µας στο παρόν κεφάλαιο είναι ο έλεγχος και η συνεπαγόµενη 

επικύρωση ή ακύρωση τόσο της κεντρικής υπόθεσης όσο και των επιµέρους 

υποθέσεών µας, καθώς και η διερεύνηση των ερευνητικών µας ερωτηµάτων µέσα από 

τα εµπειρικά δεδοµένα που συγκεντρώσαµε για αυτό το σκοπό. Έχοντας 

χαρτογραφήσει και σχολιάσει τη σχετική βιβλιογραφία στο θεωρητικό µέρος, τη 

συσχετίζουµε µε τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε από την εµπειρική µας έρευνα. 

Παράλληλα µε την παρουσίαση των εµπειρικών αποτελεσµάτων προβαίνουµε και 

στη συζήτησή τους, προσπαθώντας να τα κατανοήσουµε και να τα ερµηνεύσουµε υπό 

το φως της θεωρητικής συζήτησης που αναπτύχθηκε στα τρία πρώτα κεφάλαια.  

Σε κάθε ενότητα του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κύριες θεµατικές που 

διερευνάµε, καταγράφουµε και αναλύουµε τα αποτελέσµατα που συγκεντρώσαµε 

τόσο από τα ερωτηµατολόγια όσο και από τις συνεντεύξεις. Στο πρώτο µέρος κάθε 

ενότητας, παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα που συγκεντρώσαµε από τα 

ερωτηµατολόγια, τα οποία σχολιάζουµε και ερµηνεύουµε και τα οποία παρατίθενται 

σε πίνακες ή γραφήµατα για την ολοκληρωµένη και καλύτερη κατανόησή τους. Στο 

δεύτερο µέρος, οµαδοποιούµε και αντιπαραθέτουµε τις απαντήσεις που λάβαµε από 

τους συνεντευξιαζοµένους.  

Ως µονάδα ανάλυσης χρησιµοποιούµε το ενιαίο κείµενο που προέκυψε από την 

αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων: οµαδοποιήσαµε, δηλαδή, τις απαντήσεις 

ανάλογα µε το περιεχόµενό τους και όχι σύµφωνα µε τις ερωτήσεις που εµείς 

υποβάλλαµε. Ο λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δηµοσιογράφοι µιλούσαν 

πιο ελεύθερα, κάνοντας αναφορά σε κάποιο θέµα που µας ενδιέφερε να το 

καταγράψουµε, χωρίς όµως να τους είχε υποβληθεί εκείνη την ώρα το σχετικό 

ερώτηµα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δηµοσιογράφοι παρασύρονταν από τον ειρµό των 
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σκέψεών τους και άλλαζαν θέµα, οπότε εµείς έπρεπε να τους επαναφέρουµε µε 

πρόσθετες ερωτήσεις. Στην ανάλυση που ακολουθεί, κατηγοριοποιήσαµε τις 

απαντήσεις που συγκεντρώσαµε τόσο από τα ερωτηµατολόγια όσο και από τις 

συνεντεύξεις σύµφωνα µε οκτώ βασικούς θεµατικούς άξονες: α.) τη χρήση του 

διαδικτύου και τη διευκόλυνση της εργασίας των δηµοσιογράφων, β.) την έννοια και 

την αξιοποίηση της διαδραστικότητας, γ.) την αξιοπιστία στο διαδίκτυο και τα 

απορρέοντα ζητήµατα δεοντολογίας, δ.) την εργασία στην ψηφιακή εποχή, ε.) την 

επίδραση του χρόνου στη δηµοσιογραφική πρακτική,  στ.) τη θέση της 

δηµοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή, ζ.) το µελλοντικό ρόλο της δηµοσιογραφίας 

και η.) τη σχέση των παραδοσιακών ΜΜΕ και του διαδικτύου.  

Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουµε στα δεδοµένα που συγκεντρώσαµε από την οµάδα 

των δηµοσιογράφων που εργάζονται στα παραδοσιακά ΜΜΕ.182 Στο επόµενο 

κεφάλαιο αναλύουµε τα στοιχεία που συλλέξαµε από την οµάδα των δηµοσιογράφων 

που εργάζονται στο διαδίκτυο και προβαίνουµε σε περαιτέρω σύγκριση των 

απαντήσεων που έδωσαν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι στις ερωτήσεις που ήταν κοινές και στις δύο οµάδες.  

 

5.2. ∆ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος  

Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, θα αναφερθούµε στα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος της έρευνάς µας, ως προς την πρώτη 

οµάδα, δηλαδή τους δηµοσιογράφους που εργάζονται σε παραδοσιακά µέσα 

ενηµέρωσης (εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε, το 55,9% του δείγµατος είναι άνδρες 

και το 44,1% γυναίκες (γράφηµα 1). Το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε το 

ποσοστό ανδρών και γυναικών δηµοσιογράφων που κατέγραψε η έρευνα της εταιρίας 

VPRC, σύµφωνα µε την οποία οι άνδρες δηµοσιογράφοι αποτελούν το 58% και οι 

γυναίκες το 42% του επαγγέλµατος.183  

                                                 
182 Για λόγους συντοµίας θα αναφερόµαστε σε αυτή την οµάδα από αυτό το σηµείο και στο εξής ως 
«παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι». 
183 Bλ. σχετικά σελ. 132 στο τρίτο κεφάλαιο. 
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Γράφηµα 1: Κατανοµή φύλου των ερωτώµενων (παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι) 

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος (γράφηµα 2), το 8,3% είναι 25 

ετών και κάτω, το 57,8% είναι 26-35 ετών, που είναι και ο κύριος όγκος του 

δείγµατος και το 29,3% ανήκει στην ηλικιακή δεκαετία 36-45. Τέλος, το 4,1% είναι 

46-55 ετών και ένα µικρό 0,5% είναι 56 ετών και άνω.  
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Γράφηµα 2: Κατανοµή ηλικίας των ερωτώµενων (παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι) 

Το επίπεδο της µόρφωσης των δηµοσιογράφων που συγκρότησαν το δείγµα µας 

(γράφηµα 3) ποικίλλει από αποφοίτους λυκείου (12,4%), φοιτητές (4,6%), 

αποφοίτους ΤΕΙ (21,9%) και ΑΕΙ (46,6%) µέχρι κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 

(14,4%). Ειδικότερα, έχουµε εστιάσει στο αντικείµενο των σπουδών των 

ερωτώµενων: το 46,2% έχει σπουδάσει δηµοσιογραφία και ακολουθούν οι απόφοιτοι 

οικονοµικών σχολών (17,3%), πολιτικών επιστηµών (8,3%), νοµικής (8%) και 

φιλοσοφικών σχολών (5,7%).  

Εδώ βέβαια πρέπει να επισηµάνουµε ότι το υψηλό ποσοστό των ερωτώµενων που 

έχουν σπουδάσει δηµοσιογραφία δεν αντιστοιχεί σε αποφοίτους των 

πανεπιστηµιακών δηµοσιογραφικών σχολών, αλλά κυρίως σε αποφοίτους ιδιωτικών 

και δηµοσίων ΙΕΚ δηµοσιογραφίας. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τα υπόλοιπα 

ποσοστά είναι µοιρασµένα σε πολλά και διαφορετικά αντικείµενα σπουδών, τα οποία 

δεν συγκρότησαν δικές τους κατηγορίες λόγω του ότι είχαν µικρό όγκο απαντήσεων. 

Αυτό καταδεικνύει την επιστηµονική/εκπαιδευτική προέλευση πολλών 

δηµοσιογράφων από ποικίλους χώρους και επιστηµονικούς τοµείς (ενδεικτικά 

αναφέρουµε τις πολυτεχνικές σχολές, την κοινωνιολογία, τη θεολογία, τις διεθνείς 

και ευρωπαϊκές σπουδές και τα παιδαγωγικά). 
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Γράφηµα 3: Κατανοµή µορφωτικού επιπέδου των ερωτώµενων (παραδοσιακοί 
δηµοσιογράφοι) 

Η επαγγελµατική εµπειρία των ερωτώµενων ποικίλλει: το 43,6% εργάζεται ως 

δηµοσιογράφος 5-10 χρόνια, το 33,2% 11-20 χρόνια, το 10,8% 1-4 χρόνια, το 7,2% 

πάνω από 20 χρόνια και το 5,2% λιγότερο από ένα χρόνο.  

Τα ποσοστά δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των δηµοσιογράφων εργάζονται 

σε δύο ή περισσότερες δουλειές (39%). Το στοιχείο αυτό συµφωνεί και µε το 

αντίστοιχο εύρηµα της έρευνας της VPRC, η οποία καταγράφει ένα 40% των 

δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε δύο εργασίες.184 Σχετικά µε την 

επαγγελµατική σχέση που έχουν µε τις διαφορετικές εργασίες τους, η έρευνά µας 

καταγράφει ότι το 82,9% έχει µόνιµη επαγγελµατική σχέση µε το πρώτο Μέσο στο 

οποίο εργάζεται, ενώ το ποσοστό πέφτει στο 61,5% στο δεύτερο Μέσο απασχόλησης.  

Καταρχάς, το στοιχείο αυτό µπορεί να συσχετιστεί µε τις τάσεις ανασφάλειας που 

παρατηρούνται στο δηµοσιογραφικό επάγγελµα.185 Η αυξανόµενη ανασφάλεια που 

νιώθουν και εισπράττουν οι εργαζόµενοι, αλλά και οι χαµηλές –σε πολλές 

περιπτώσεις- απολαβές φαίνεται να τους οδηγούν στην αναζήτηση δεύτερης 

                                                 
184 Βλ. σχετικά σελ. 132 στο τρίτο κεφάλαιο. 
185 Βλ. σχετικά και σελ. 223 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
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απασχόλησης. ∆εύτερον, η πολύωρη απασχόληση που απαιτεί από τη φύση του το 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα σε συνδυασµό µε την εργασία σε περισσότερες από µία 

θέσεις οδηγεί σε την έλλειψη χρόνου για δυνατότητα επιµόρφωσης και εκπαίδευσης 

στα νέα Μέσα.186   

Τέλος, όσον αφορά στην ένταξή τους στις Ενώσεις Συντακτών, µόλις τα 2/3 (65,6%)  

του δείγµατός µας ανήκουν σε αυτές (γράφηµα 4). Συγκεκριµένα, το 77,1% ανήκει 

στην ΕΣΗΕΑ, το 22% στην ΕΣΗΕΜ-Θ και το 0,9% στην ΕΣΠΗΤ. Στο σηµείο αυτό, 

είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

απασχολούν τους δηµοσιογράφους: τη µη καθολική ένταξή τους στις Ενώσεις 

Συντακτών και την ύπαρξη πολλών ανασφάλιστων δηµοσιογράφων. Ένα σηµαντικό 

ποσοστό της τάξης του 34,4% δεν ανήκει σε καµία δηµοσιογραφική ένωση. Και αυτά 

τα ευρήµατά µας συνάδουν µε τα αποτελέσµατα της VPRC, σύµφωνα µε την οποία 

το 70% ανήκει σε Ένωση Συντακτών σε αντιδιαστολή µε το 30% που δεν ανήκει σε 

καµία Ένωση.187  

65,56%

34,44%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Γράφηµα 4: Μέλη Ενώσεων Συντακτών 

 

                                                 
186 Βλ. σχετικά και σελ. 155 στο παρόν κείµενο. 
187 βλ. σχετικά σελ. 132 στο παρόν κείµενο 
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5.3. Χρήση του διαδικτύου και διευκόλυνση εργασίας 

5.3.1. Ερωτηµατολόγια 

Στην ενότητα αυτή µας απασχολούν η συχνότητα και το είδος της χρήσης τόσο του 

διαδικτύου όσο και ειδικότερα, του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε ποιο βαθµό 

έχουν ενσωµατωθεί οι νέες τεχνολογίες στις καθηµερινές πρακτικές των 

δηµοσιογράφων και σε ποιο βαθµό συµπληρώνουν, αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν 

τις παραδοσιακές µεθόδους του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος για πληροφόρηση, 

έρευνα και επικοινωνία; Σε κάθε ερώτηση δινόταν στον ερωτώµενο η δυνατότητα να 

επιλέξει ανάµεσα σε µια κλίµακα συχνότητας χρήσης του διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 

δηµοσιογραφικών πρακτικών. Όπως βλέπουµε στους πίνακες 1-3, οι πιο συχνές 

χρήσεις του διαδικτύου σε καθηµερινή βάση είναι –ιεραρχικά- α.) η ενηµέρωση για 

την επικαιρότητα (83,1%), β.) η συγκέντρωση πληροφοριών για ένα άρθρο (60,7%) 

και γ.) η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων (57,9%). Παρατηρούµε, όµως, ότι, σε 

πολύ µεγάλο βαθµό, οι πιο εξειδικευµένες, διαδραστικές δυνατότητες του διαδικτύου 

δεν χρησιµοποιούνται καθόλου: το 87,1% δεν χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για να 

συζητήσει σε chat rooms ούτε για να συµµετάσχει σε διαδικτυακά φόρα (78,5%) 

(πίνακες 4-5).  
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Πίνακας 1: Συχνότητα χρήσης διαδικτύου για ενηµέρωση 



 

 155 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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Πίνακας 2: Συχνότητα χρήσης διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών 
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Πίνακας 3: Συχνότητα χρήσης διαδικτύου για αποστολή ηλ. µηνυµάτων 

CHAT ROOMS
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Πίνακας 4: Συχνότητα χρήσης διαδικτύου για συµµετοχή σε chat rooms 
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Πίνακας 5: Συχνότητα χρήσης διαδικτύου για συµµετοχή σε διαδικτυακά forum 
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Όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για επικοινωνιακούς 

σκοπούς, παρατηρούµε ότι είναι σηµαντικά περιορισµένη. Μόλις το 21% 

χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να ζητήσει πληροφορίες για ένα άρθρο 

σε καθηµερινή βάση, ενώ το 25,9% προβαίνει σε αυτή τη δράση 2-3 φορές την 

εβδοµάδα (πίνακας 6). Οι υπόλοιπες χρήσεις του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

συγκεντρώνουν επίσης χαµηλά ποσοστά: το 30,7% επικοινωνεί µε συναδέλφους 

µέσω email καθηµερινά (πίνακας 7), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την επικοινωνία 

µε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα είναι 16,7% (πίνακας 8). Το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο χρησιµοποιείται ελάχιστα για τον προγραµµατισµό επαγγελµατικών 

συναντήσεων (πίνακας 9). Ιδιαίτερη ερµηνεία αξίζει η χαµηλή αλληλόδραση 

ανάµεσα στους δηµοσιογράφους µε το κοινό: µόλις το 19,4% των δηµοσιογράφων 

απαντά σε email του κοινού µία φορά την εβδοµάδα, ενώ το υψηλό ποσοστό του 

59,2% δεν έχει ποτέ χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να απαντήσει 

σε µηνύµατα του κοινού (πίνακας 10).  
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Πίνακας 6: Συχνότητα χρήσης ηλ. ταχυδροµείου για συγκέντρωση πληροφοριών 
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Πίνακας 7: Συχνότητα χρήσης ηλ. ταχυδροµείου για επικοινωνία µε συνεργάτες 
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Πίνακας 8: Συχνότητα χρήσης ηλ. ταχυδροµείου για επικοινωνία µε φίλους 
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Πίνακας 9: Συχνότητα χρήσης ηλ. ταχυδροµείου για επαγγελµατικές συναντήσεις 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ
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Πίνακας 10: Συχνότητα χρήσης ηλ. ταχυδροµείου για επικοινωνία µε το κοινό 

Όπως διαπιστώνουµε, το διαδίκτυο χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο έρευνας και 

ενηµέρωσης. Σε πολύ µικρότερο βαθµό αξιοποιούν οι δηµοσιογράφοι τις 

επικοινωνιακές του δυνατότητες. Η παρατήρηση αυτή επαληθεύεται και από τις 

απαντήσεις της επόµενης ερώτησης του ερωτηµατολογίου που αφορά το βαθµό 

χρήσης του διαδικτύου ως µέσου α.) επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

φόρουµ, chat), β.) έρευνας (π.χ. αναζήτηση πηγών, διασταύρωσης πληροφοριών) και 

γ.) ενηµέρωσης (π.χ. επίσκεψη σε ξένους και ελληνικούς ενηµερωτικούς ιστότοπους). 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ως µέσο ενηµέρωσης 
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(γράφηµα 5) σε πολύ µεγάλο (54,8%) και σε µεγάλο βαθµό (29,4%) και, 

δευτερευόντως ως µέσο έρευνας (γράφηµα 6) σε πολύ µεγάλο (49%) και σε µεγάλο 

βαθµό (31,2%). Τα ποσοστά είναι αισθητά χαµηλότερα στην αξιοποίησή του ως 

µέσου επικοινωνίας (γράφηµα 7): το 28,4% το χρησιµοποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό 

και το 26,1% σε µεγάλο. 
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Γράφηµα 5: Βαθµός χρήσης του διαδικτύου ως µέσου ενηµέρωσης 
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Γράφηµα 6: Βαθµός χρήσης του διαδικτύου ως µέσου έρευνας 
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Γράφηµα 7: Βαθµός χρήσης του διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας 
 

Στους ερωτώµενοι δώσαµε επιπλέον τη δυνατότητα να καταγράψουν τους λόγους µη 

χρήσης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε περίπτωση που δεν το 
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χρησιµοποιούν καθόλου ή το χρησιµοποιούν σε πολύ µικρό βαθµό. Οι λόγοι που 

σηµείωσαν οι ερωτώµενοι για τη µη ή ελάχιστη χρήση των νέων τεχνολογιών ήταν: 

το 24% προτιµά παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και έρευνας. Ένα ποσοστό 

19% κατηγορεί την ιδιοκτησία για απροθυµία υιοθέτησης ή επένδυσης σε νέες 

τεχνολογίες, ενώ το 17% δηλώνει ότι δεν έχει εκπαιδευτεί για τη χρήση τους. 

Επιπλέον, το 15% δεν βρίσκει καµία χρησιµότητα στο διαδίκτυο, το 14% το θεωρεί 

ιδιαίτερα περίπλοκο και, τέλος, το 11% δεν έχει το χρόνο να µάθει να το 

χρησιµοποιεί ή έστω να το χρησιµοποιήσει.188  

 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι απαντήσεις των δηµοσιογράφων που σχετίζονται µε την 

έλλειψη πρωτοβουλίας από την ιδιοκτησία να τους εκπαιδεύσει στις νέες τεχνολογίες 

και να επενδύσει σε αυτές.189 Φαίνεται, λοιπόν, ότι απαιτείται από τους 

δηµοσιογράφους να µαθαίνουν µόνοι τους να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, από τη στιγµή που δεν παρέχεται στους εργαζόµενους 

καµία εκπαίδευση από τους µεντιακούς οργανισµούς. Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε 

ότι οι απρόθυµοι ιδιοκτήτες ΜΜΕ, η περιορισµένη εκπαίδευση των δηµοσιογράφων 

στις νέες τεχνολογίες και οι χρονικοί περιορισµοί συνιστούν σοβαρά εµπόδια για τους 

δηµοσιογράφους τα οποία τους καθυστερούν ή τους εµποδίζουν να εισέλθουν στην 

ψηφιακή εποχή.   

Σχεδόν το σύνολο των ερωτώµενων θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει διευκολύνει την 

καθηµερινή του εργασία (99,5%). Σε επόµενο υποερώτηµα, ζητήσαµε από τους 

ερωτώµενοι να διευκρινήσουν τους τρόπους µε τους οποίους το διαδίκτυο έχει 

διευκολύνει την εργασία τους. Οι ερωτώµενοι µπορούσαν να καταγράψουν µέχρι και 

τρεις τρόπους στο υποερώτηµα αυτό, το οποίο ήταν ανοικτό. Στη συνέχεια, 

υπολογίσαµε τη συχνότητα εµφάνισης των απαντήσεων. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

(γράφηµα 8), οι πιο δηµοφιλείς διευκολύνσεις που προσφέρει το διαδίκτυο είναι: η 

ταχύτητα (23,5%), η πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες (21,7%), η ευκολία της 

                                                 
188 Βλ. τη σχετική παρατήρησή µας που συνδέεται µε την πολυαπασχόληση των δηµοσιογράφων στη 
σελ. 208-209. στο παρόν κείµενο.  
189 Το ζήτηµα της άγνοιας της ιδιοκτησίας ως προς τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών αναλύει 
στην έρευνά της και η Παναγιωτοπούλου (2004: 146), σύµφωνα µε την οποία ορισµένοι ιδιοκτήτες, 
απορροφηµένοι από τη διεκπεραίωση των καθηµερινών υποχρεώσεων και µη έχοντας την κατάλληλη 
εκπαίδευση και εξειδίκευση, δεν είναι ενηµερωµένοι ούτε για τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής 
τεχνολογίας ούτε για τις υπηρεσίες του διαδικτύου.  
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πρόσβασης σε αυτές (10%), η αµεσότητα (8,8%) και η ευκολία στην επικοινωνία 

(8,4%).  

23,5%

21,7%

10,0%

8,8%

8,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

ταχύτητα

πρόσβαση σε  περισσότερες πληροφορίες 

ευκολία της πρόσβασης σε  πληροφορίες

αµεσότητα

ευκολία στην επικοινωνία

ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

 

Γράφηµα 8: Τρόποι διευκόλυνσης του διαδικτύου στην εργασία 

 

5.3.2. Συνεντεύξεις 

Η σχεδόν καθολική συµφωνία σχετικά µε τη διευκόλυνση που προσφέρει το 

διαδίκτυο στην καθηµερινή δηµοσιογραφική εργασία, που καταγράφηκε και στα 

ερωτηµατολόγια, εµφανίζεται και στις συνεντεύξεις. ∆εκαεννιά από τους 27 

δηµοσιογράφους συµφώνησαν ότι το διαδίκτυο συµβάλλει σηµαντικά στη 

διευκόλυνση και στη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής τους εργασίας. Μια 

οµάδα δηµοσιογράφων εστιάζει στη διευκόλυνση της εργασίας τους µέσω της άµεσης 

και γρήγορης πρόσβασης στις πηγές των πληροφοριών: 

«Η δική µας δουλειά έχει να κάνει µε την είδηση. Το διαδίκτυο ουσιαστικά φέρνει την 

είδηση µπροστά στην οθόνη σου, µπορείς να την τυπώσεις, είναι γρήγορη, είναι real 

time, είναι σε πραγµατικό χρόνο, δηλαδή, µετάδοσης σύνδεσης». (Β.∆.) 

«Καταρχήν προσφέρει άµεση πρόσβαση σε πηγές πολύ σύντοµα. Εκεί που θα 

χρειαζόµουν αρκετό χρόνο να τρέξω να µαζέψω πληροφορίες, τώρα όλα αυτά µπορούν 
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να γίνουν µέσα από το computer, µέσα από το γραφείο µου, το σπίτι µου γεγονός που µε 

διευκολύνει πάρα πολύ». (Π.Κ.) 

«…Τώρα µε το διαδίκτυο, µε µια απλή εντολή, έχεις µπροστά σου σε χρόνο σχεδόν 

µηδενικό όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να µπορέσεις σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα της ηµέρας να έχεις έτοιµο το κείµενό σου». (Γ.Κ.2)  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληθώρα των πληροφοριών που προσφέρονται 

διαδικτυακά, η οποία επιτρέπει και τη γρήγορη και άµεση διασταύρωση των πηγών. 

Ο έλεγχος των πληροφοριών που έχουν οι δηµοσιογράφοι στη διάθεσή τους µπορεί 

να γίνει πλέον πιο εύκολα, αξιοποιώντας τις πολλαπλές διαδικτυακές πηγές 

πληροφόρησης. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα στα οποία επικεντρώνονται οι 

δηµοσιογράφοι είναι α.) η ευκολία πρόσβασης, β.) η ποικιλία των πληροφοριών, γ.) η 

αµεσότητα και δ.) η ταχύτητα.  

«Πρώτα απ’ όλα, έχει γίνει πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, 

[…]  έχεις ένα πλούτο πληροφοριών που προηγουµένως δεν είχες. Τα πρακτορεία όλα 

έχουν περάσει µέσα στο διαδίκτυο, έχουν αναπτυχθεί πολλά Μέσα ενηµέρωσης που 

λειτουργούν στο διαδίκτυο […] και τώρα οι ίδιοι οι φορείς, οι επιχειρήσεις, τα 

υπουργεία βγάζουν όλη αυτή τη πληροφόρηση στο διαδίκτυο µε δική τους πρωτοβουλία 

[…] Άρα έχει διευρύνει πάρα πολύ τον όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιµος». 

(Γ.Π.) 

«Εκεί που θεωρώ ότι το διαδίκτυο είναι σηµαντικό ως βοηθός, ως και σύµµαχος στη 

δουλειά, είναι στην ειδησεογραφία. […] Η λειτουργία του διαδικτύου µε την προσφορά 

πολλών πηγών που αναφέρονται στο ίδιο θέµα σου επιτρέπει να κάνεις διασταύρωση». 

(Γ.Σ.) 

«Η ζωή µας έχει γίνει πιο εύκολη. […] Έχουν αλλάξει τα δεδοµένα, εγώ θα έλεγα ότι το 

διαδίκτυο έχει αλλάξει τη δηµοσιογραφία. Πρώτον, ως προς την εγκυρότητα, καθώς 

µας δίνει τη δυνατότητα να βρούµε στοιχεία που δεν είχαµε παλιά και, δεύτερον, ως 

προς την ταχύτητα, καθώς έχουµε τα στοιχεία τώρα και την είδηση τώρα». (Γ. Π.2)  

Ως σηµαντικό πλεονέκτηµα του διαδικτύου αναφέρεται επίσης η παράκαµψη των 

χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την πρόσβαση σε κάποιο τµήµα της 
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πληροφόρησης. Με άλλα λόγια, η αµεσότητα και η διεισδυτικότητα του διαδικτύου, 

αναδεικνύεται σε σηµαντικότατο παράγοντα διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πηγές: 

«…Μια σειρά οργανισµοί γραφειοκρατικοί που πριν το διαδίκτυο ήταν πολύ δύσκολο 

να τους προσεγγίσεις είναι πια ανοιχτοί. ∆ηλαδή αυτά που χρειάζεται να διερευνήσεις 

είναι σε άµεση πρόσβαση ανά πάσα στιγµή, από οπουδήποτε, και επιπλέον δεν 

χρειάζεται πλέον να έρχοµαι µια συγκεκριµένη ώρα στην εφηµερίδα». (Κ.Μ.) 

Εξάλλου, για ορισµένους δηµοσιογράφους το διαδίκτυο λειτουργεί ως ένα πολύ 

χρήσιµο εργαλείο για αναζήτηση αρχειακού υλικού και ως αποθηκευτική ‘µνήµη’ µε 

στόχο την πληρέστερη και πιο συνθετική παρουσίαση µιας είδησης: 

«…Μπορώ µέσω του ίντερνετ να ανατρέξω σε προηγούµενες ειδήσεις και να κάνω τους 

συνδυασµούς που χρειάζεται προκειµένου να κάνω µια πιο συνθετική είδηση. Ουδέποτε 

έχει µια σωστή είδηση µόνο τη διάσταση της επικαιρότητας. Έχει πάντα και τη 

διάσταση των προγενεστέρων ειδήσεων και αιτιών, άρα όλα αυτά µου τα προσφέρει σε 

µεγάλο βαθµό το διαδίκτυο ή η µνήµη µου. Και επειδή η µνήµη µου έχει σαφώς 

µικρότερη χωρητικότητα από το διαδίκτυο, αξιοποιώ τη χωρητικότητα του διαδικτύου». 

(Γ.Κ.) 

Στην επόµενη απάντηση αναδεικνύεται ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα που συνδέεται µε 

την απόκτηση γνώσης µέσω του διαδικτύου. Η συγκεκριµένη δηµοσιογράφος 

επισηµαίνει το πρόβληµα της ελλιπούς τεκµηρίωσης που υπάρχει στα περισσότερα 

Μέσα και προσβλέπει να αποτελέσει το διαδίκτυο το Μέσο που θα οδηγήσει τους 

δηµοσιογράφους στη γνώση και στην αλήθεια. 

«Νοµίζω ότι ανήκω σε µια γενιά, η οποία έτσι κι αλλιώς δε µπορεί να φανταστεί τη 

δηµοσιογραφία χωρίς το διαδίκτυο και αυτό γίνεται κυρίως, γιατί, τουλάχιστον στη 

χώρα µας, υπάρχει πολύ µεγάλη έλλειψη τεκµηρίωσης. ∆ηλαδή, δεν είχαµε καµιά 

δυνατότητα ποτέ να θέλουµε να ασχοληθούµε µε ένα οποιοδήποτε θέµα και να 

µπορούµε να έχουµε µια βοήθεια από µια υπηρεσία τεκµηρίωσης µέσα στην εφηµερίδα, 

από µια δηµόσια βιβλιοθήκη. Αυτό επί χρόνια ήταν παράγοντας αµάθειας για τους 

δηµοσιογράφους, πλήρους αµάθειας, οι οποίοι είχαν µάθει να δουλεύουν εντελώς στην 

καθηµερινότητα, γι’ αυτό έλειπαν και τα άρθρα τα καλά τεκµηριωµένα. […] Το 

διαδίκτυο, εποµένως, αντικαθιστά την έλλειψη τεκµηρίωσης». (Β.Κ.) 
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Παρά τις διευκολύνσεις που παρέχει το διαδίκτυο και που αναγνωρίζουν οι 

περισσότεροι δηµοσιογράφοι, είναι σηµαντικό να αποφεύγεται η υπερβολική 

εµπιστοσύνη και, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ένας συνεντευξιαζόµενος, ο 

τεχνολογικός ντετερµινισµός: 

«…το διαδίκτυο είναι εκείνο το Μέσο, το εργαλείο, το οποίο σου φέρνει στο γραφείο 

σου όλες αυτές τις πηγές που έχεις ανάγκη ώστε να µπορείς να τοποθετήσεις το γεγονός 

τη στιγµή που γίνεται στο σωστό πλαίσιο. Ούτε να το αναδείξεις περισσότερο απ’ όσο 

του αξίζει, του αναλογεί, ούτε να το υποβαθµίσεις. […] Η δυνατότητα που σου δίνει το 

διαδίκτυο είναι µόνο θετική. ∆ε µπορείς να αναδείξεις αρνητικές πλευρές σε ένα 

εργαλείο, το οποίο σου δίνεται και, όπως όλα τα εργαλεία, στο χέρι σου είναι να κάνεις 

τη σωστή του χρήση. Το εργαλείο έχει αδυναµίες, οι οποίες όµως ταυτόχρονα είναι τα 

δυνατά του σηµεία.  Μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο για να το χρησιµοποιήσεις και 

να πας κάπου, µπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο για να το χρησιµοποιήσεις και να 

πατήσεις δέκα πεζούς». (Φ.Σ.) 

Η επόµενη οµάδα απαντήσεων αναδεικνύει ένα πολύ σηµαντικό θέµα που σχετίζεται 

µε ένα τµήµα της δηµοσιογραφικής εργασίας που το διαδίκτυο δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει: το ρεπορτάζ και την επιτόπια έρευνα. Όλοι ανεξαιρέτως οι 

δηµοσιογράφοι αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο έχει πεπερασµένες δυνατότητες όσον 

αφορά στη διεξαγωγή προσωπικής και επιτόπιας έρευνας, η οποία, µάλιστα, συνιστά 

και την ουσία του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος.190  

«Είµαστε δηµοσιογράφοι και η δουλειά µας πάνω απ’ όλα είναι στο δρόµο. Για να 

κάνεις ρεπορτάζ πρέπει να κοιτάξεις τον άλλο στα µάτια και σε αυτό δε σε βοηθάει το 

διαδίκτυο. […] Η αντίδραση στην έκφραση ενός υπουργού την ώρα που σου λέει µια 

είδηση, µπορεί να σε κάνει να ανακαλύψεις ή να υποψιαστείς ότι σου λέει ψέµατα. Αυτό 

δεν µπορεί να στο προσφέρει το διαδίκτυο, η δουλειά µας είναι στο δρόµο πάντα. Το 

διαδίκτυο είναι βοήθεια στη δηµοσιογραφία, δεν είναι πανάκεια, όµως, και ας µην το 

υπερτιµάµε». (Β.∆.) 

                                                 
190 Όπως όµως θα διαπιστώσουµε σε επόµενες απαντήσεις (βλ. σελ. 187 κ.ε. στο παρόν κείµενο), η 
ευκολία του προσφέρει το διαδίκτυο σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που δέχονται από την εργοδοσία για 
γρήγορη παράδοση µεγάλου όγκου υλικού, παρασύρει πολλούς δηµοσιογράφους σε µια πιο 
επιφανειακή έρευνα και συχνά σε αντιγραφή αυτούσιου περιεχοµένου που βρίσκουν διαδικτυακά.  
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«Το διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ζωντανό ρεπορτάζ µε τίποτα. Απλά διευκολύνει ένα 

πολύ µεγάλο κοµµάτι του. […] Το ίδιο το ρεπορτάζ όµως δεν µπορεί να το 

αντικαταστήσει. […] Το διαδίκτυο δεν σου βγάζει το φόβο, την ανησυχία, τη βαρεµάρα, 

δεν σου βγάζει κανένα συναίσθηµα. Αυτό θέλει δρόµο. Για µερικά πράγµατα πρέπει να 

περπατήσεις στο δρόµο. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος του διαδικτύου – σε κάνει να 

πιστεύεις πως τα έχεις όλα και ότι µπορείς να έχεις µια άψογη εικόνα από όλα, αλλά 

δεν είναι το ίδιο  µε το να τα δεις». (Κ.Μ.) 

«Στη δηµοσιογραφία και σε κάθε άλλη επιστήµη ανθρωπιστική, υπάρχει ο βασικός 

κανόνας των πηγών, πρωτογενών και δευτερογενών. Το διαδίκτυο σε ελάχιστες 

περιπτώσεις συνιστά πρωτογενή πηγή. […] Το ρεπορτάζ χρειάζεται πάντα πρωτογενείς 

πηγές. […] Οι καλοί δηµοσιογράφοι είναι αυτοί που δεν ξεφεύγουν από τον κόπο να 

κάνουν οι ίδιοι την προσωπική επαφή µε τον οποιονδήποτε µπορεί να συνιστά πηγή. Οι 

δηµοσιογράφοι που περιορίζονται στο διαδίκτυο, δεν έχουν καταλάβει τη 

δηµοσιογραφία. […] ∆εν µπορώ να πω αν [το διαδίκτυο] ευνοεί την καλλιέργεια 

κάποιων δηµοσιογράφων, αλλά µε όλες τις ευκολίες που φέρνει, µπορεί να χαϊδέψει και 

να τονώσει κάποιες εγγενείς αδυναµίες που µπορεί να έχει κάποιος επαγγελµατίας». 

(Φ.Σ.) 

 

Η έρευνά µας έδειξε ότι οι κύριες χρήσεις του διαδικτύου σχετίζονται µε την 

ενηµέρωση, την αναζήτηση πληροφοριών και την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων. Ασφαλώς το διαδίκτυο προσφέρει στους δηµοσιογράφους µια 

πρωτοφανή ποικιλία σε ενηµερωτικές πηγές. Κάθε δηµοσιογράφος µπορεί πλέον 

µέσω του διαδικτύου να αποκτά πρόσβαση σε ποικίλα Μέσα ενηµέρωσης σε όλο τον 

κόσµο, µε µοναδική ευκολία, απίστευτη ταχύτητα, µηδαµινό κόστος και χωρίς 

κανένα γεωγραφικό περιορισµό. Επιπλέον, η πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την έρευνα και για τη σύνταξη ενός άρθρου διευκολύνεται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό και πραγµατοποιείται άµεσα και γρήγορα. Παράλληλα, ο 

δηµοσιογράφος έχει στη διάθεσή του ένα πολύτιµο αρχειακό υλικό, το οποίο µπορεί 

να αξιοποιήσει για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Η έρευνά µας, άλλωστε, 

δείχνει ότι το διαδίκτυο χρησιµοποιείται κυρίως ως Μέσο έρευνας και ενηµέρωσης, 

ενώ οι ενυπάρχουσες επικοινωνιακές του δυνατότητες αξιοποιούνται σε πολύ 

µικρότερο βαθµό. 
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Ειδικότερα, η έρευνά µας έδειξε ότι οι πιο εξειδικευµένες, διαδραστικές δυνατότητες 

του διαδικτύου, όπως τα διαδικτυακά φόρα και τα chat rooms χρησιµοποιούνται 

ελάχιστα. Περιορισµένη χρήση παρατηρείται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, αποκαλύπτοντας ότι οι δηµοσιογράφοι εξακολουθούν να προτιµούν 

τον προσωπικό τρόπο επικοινωνίας είτε µε τις πηγές τους είτε µε συναδέλφους τους, 

επιλογή που µπορεί να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία 

διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την έντονη διαπροσωπική σχέση στις επαφές της. Το 

σηµείο που αναδεικνύεται ως προβληµατικό, κατά την άποψή µας, είναι η χαµηλή 

αλληλόδραση ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και στο κοινό.191 Το πρόβληµα αυτό 

µπορεί εν µέρει να ερµηνευθεί µέσα από την έλλειψη παράδοσης στην 

επιστολογραφία των αναγνωστών προς τις εφηµερίδες στη χώρα µας και τη συνεχή 

µείωση της αναγνωσιµότητας των εφηµερίδων στη χώρα µας.192 Επιπλέον, µπορεί να 

σχετίζεται και µε τα χαµηλά ποσοστά χρήσης του διαδικτύου στη χώρα µας.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δώσουµε στους λόγους που παρέθεσαν οι ερωτώµενοι 

για τη µη ή την ελάχιστη χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Αυτοί σχετίζονται µε την έλλειψη πρωτοβουλίας από την ιδιοκτησία να τους 

εκπαιδεύσει στις νέες τεχνολογίες και να επενδύσει σε αυτές. Μέσα από τις 

απαντήσεις των δηµοσιογράφων µπορούµε να συνάγουµε ότι προσδοκάται ή 

απαιτείται από τους ίδιους να µάθουν µόνοι τους να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, από τη στιγµή που δεν παρέχεται στους εργαζόµενους 

καµία εκπαίδευση από τους µεντιακούς οργανισµούς. Ως αποτέλεσµα, η απροθυµία 

της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, η περιορισµένη εκπαίδευση των δηµοσιογράφων στις νέες 

τεχνολογίες και οι χρονικοί περιορισµοί τους αποθαρρύνουν από την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή εποχή.   

∆ιαπιστώνουµε ότι το διαδίκτυο εµπλουτίζει τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους οι 

δηµοσιογράφοι και διευκολύνει την εργασία τους ως προς την πρόσβαση σε διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, στην ταχύτητα πρόσκτησης των πληροφοριών και στην 

αµεσότητα. Σε καµία όµως περίπτωση δεν προκύπτει από την έρευνά µας ότι 

µετασχηµατίζεται πραγµατικά ο τρόπος εργασίας τους.  

                                                 
191 Το θέµα αυτό θα µας απασχολήσει και στη συνέχεια, στην ενότητα περί διαδραστικότητας, βλ. σελ. 
164 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
192 Βλ. σχετική έρευνα της Καϊτατζή, 2005. 
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Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αµεσότητα του διαδικτύου 

αναδεικνύεται σε σηµαντικότατο παράγοντα διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πηγές. 

Αξίζει βέβαια να επισηµάνουµε ότι δεν παρατηρήσαµε υπερβάλλουσα αισιοδοξία ως 

προς τις δυνατότητες του διαδικτύου γενικώς. Αυτό διαπιστώνεται και µέσα από τα 

επόµενα ευρήµατά µας ως προς την επιφύλαξη και στην καχυποψία που αναπτύσσουν 

οι δηµοσιογράφοι απέναντι στις πληροφορίες που συλλέγουν από το διαδίκτυο. Είναι 

ενδεικτικό για την παρατήρηση αυτή το γεγονός ότι την κορυφή της αξιοπιστίας των 

διαδικτυακών ΜΜΕ καταλαµβάνουν τα Μέσα που έχουν κατοχυρωθεί και ελεγχθεί 

για την αξιοπιστία τους στο ‘αναλογικό’ περιβάλλον µετά από χρόνια 

δηµοσιογραφικής παράδοσης (όπως το CNN ή το BBC).  

 

5.4. Η αξιοποίηση της διαδραστικότητας από τους δηµοσιογράφους 

5.4.1. Ερωτηµατολόγια 

Η επόµενη οµάδα ερωτήσεων αφορά ειδικότερα στις διαδραστικές δυνατότητες του 

διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στον τρόπο µε τον οποίο οι 

δηµοσιογράφοι τις αξιοποιούν. Αρχικά εξετάσαµε την ανάδραση που λαµβάνουν οι 

δηµοσιογράφοι µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τόσο από τους συνεργάτες 

τους όσο και από κοινό τους. Από τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένας µεγάλος όγκος µηνυµάτων 

από συνεργάτες (πίνακας 11): το 34,7% λαµβάνει πάνω από 50 µηνύµατα την 

εβδοµάδα και το 13%, 31-50 µηνύµατα. Τα ποσοστά είναι αντιστρόφως ανάλογα στα 

µηνύµατα που στέλνει το κοινό (πίνακας 12), καταδεικνύοντας ένα χαµηλό βαθµό 

διαδραστικότητας ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και το κοινό τους: το 35,7% 

λαµβάνει λιγότερα από 10 µηνύµατα σε εβδοµαδιαία βάση, ενώ το υψηλό ποσοστό 

της τάξης του 38,3% δεν έχει λάβει ποτέ µήνυµα από το κοινό.  



 

 168 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

42 10,7

75 19,1

88 22,4

51 13,0

136 34,7

392 100,0

2

394

ΚανΜην

<  10

11 - 30

31 - 50

> 50

Σύνολο

Έγκυρα

99Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 11: Συχνότητα λήψης ηλ. µηνυµάτων από συνεργάτες 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ

150 38,3

140 35,7

48 12,2

12 3,1

42 10,7

392 100,0

2

394

ΚανΜην

<  10

11 - 30

31 - 50

> 50

Σύνολο

Έγκυρα

99Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 12: Συχνότητα λήψης ηλ. µηνυµάτων από το κοινό 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ

48 20,0

192 80,0

240 100,0

2

152

154

394

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Total

Έγκυρα

99

System

Σύνολο

Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 13: Συχνότητα απάντησης σε ηλ. µηνύµατα του κοινού 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι παρά την αµεσότητα και την ταχύτητα επικοινωνίας που 

προσφέρει το διαδίκτυο στα µέλη του κοινού, ένα µικρό τµήµα µόνο µπαίνει στη 

διαδικασία να στείλει ένα µήνυµα σε κάποιον δηµοσιογράφο. Στις ελάχιστες και 

µεµονωµένες πάντως περιπτώσεις που οι δηµοσιογράφοι δέχονται µηνύµατα από το 

κοινό, συνηθίζουν να απαντούν (πίνακας 13). Το υπόλοιπο 20% που δεν απαντά, 

δήλωσε ότι οι κύριοι λόγοι (γράφηµα 9) είναι ότι δεν προκύπτει από το περιεχόµενο 
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των µηνυµάτων η ανάγκη απάντησης (53,3%) ή ότι υπάρχει έλλειψη χρόνου (33,3%). 

Ένα µικρό ποσοστό µόνο (13,3%) δήλωσε ότι δεν απαντά στα µηνύµατα, γιατί το 

περιεχόµενό τους τον/την αφήνουν αδιάφορο/η.  

53,3%

13,3%

33,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

δεν προκύπτει

ανάγκη απάντησης 

αδιάφορο

περιεχόµενo

έλλειψη χρόνου 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

 

Γράφηµα 9: Λόγοι µη απάντησης σε ηλ. µηνύµατα του κοινού 

Η επόµενη ερώτηση καταγράφει τις στάσεις των δηµοσιογράφων σχετικά µε µια 

σειρά προτάσεων που διατυπώνονται για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Οι 

ερωτώµενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την κλίµακα 1 έως 5 το βαθµό 

συµφωνίας τους µε τις διάφορες προτάσεις που παραθέσαµε ή να επιλέξουν την 

απάντηση «∆εν Ξέρω/∆εν απαντώ». Στην πρόταση «το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

διευκολύνει εξαιρετικά την επικοινωνία» (γράφηµα 10), οι απαντήσεις 

διαµορφώθηκαν ως εξής: το 51,5% συµφώνησε απόλυτα, το 33,8% συµφώνησε, ενώ 

το 9,6% κράτησε ουδέτερη στάση. Σε αντιστοιχία µε τα στοιχεία αυτά βρίσκεται και 

η τελευταία πρόταση, σύµφωνα µε την οποία «η δυνατότητα επικοινωνίας που 

προσφέρει είναι άχρηστη» (γράφηµα 11): το 50,8% διαφωνεί και το 31,8% διαφωνεί 

απόλυτα.  
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Γράφηµα 10: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
διευκολύνει εξαιρετικά την επικοινωνία» 
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Γράφηµα 11: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
είναι άχρηστο» 
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Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αναγνωρίζονται από την 

πλειονότητα των δηµοσιογράφων, όµως την ίδια στιγµή αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται 

να γίνουν ακόµα σηµαντικές προσπάθειες για την περαιτέρω αξιοποίησή του. Σχεδόν 

οι µισοί ερωτώµενοι (46,4%) συµφωνούν ότι οι αλληλοδραστικές δυνατότητές του 

δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα πλήρως (γράφηµα 12). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στην πρόταση ότι «η σπουδαιότητα του και η επίδραση του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχουν υπερεκτιµηθεί» (γράφηµα 13). Παρόλο που το 

41,4% διαφωνεί, ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 25,8% εµφανίζεται ουδέτερο 

καθώς ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ το 14,3% συµφωνεί.  
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Γράφηµα 12: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «οι διαδραστικές δυνατότητες 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα πλήρως» 
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Γράφηµα 13: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «η σπουδαιότητα και η επίδραση 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχουν υπερεκτιµηθεί» 

Τα διαφορετικά και αντικρουόµενα αυτά ποσοστά µπορούν να συσχετιστούν µε τα 

ποσοστά χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Από τη στιγµή που ένα µεγάλο 

µέρος των δηµοσιογράφων δεν το χρησιµοποιεί, είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρχουν 

και διαφορετικές απόψεις σχετικά µε την πραγµατική σπουδαιότητά και ουσιαστική 

επίδρασή του. Αξίζει τα σηµειώσουµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό επιλέγει την 

απάντηση «∆εν Ξέρω/∆εν απαντώ» στις προτάσεις «δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα οι 

διαδραστικές δυνατότητές του πλήρως» (10%) και «η δυνατότητα επικοινωνίας που 

προσφέρει είναι άχρηστη» (9%), δηλώνοντας έµµεσα ότι ακόµα δεν έχουν σχηµατίσει 

ολοκληρωµένη γνώµη για τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα της διαδραστικής 

αυτής τεχνολογίας.  

 

5.4.2. Συνεντεύξεις 

Στην ενότητα της συνέντευξης που αναφερόταν στις διαδραστικές δυνατότητες των 

νέων τεχνολογιών προσπαθήσαµε να διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό οι 

δηµοσιογράφοι είναι εξοικειωµένοι µε την έννοια της διαδραστικότητας αυτή 

καθαυτή. Ανακαλύψαµε ότι υπάρχει µια σηµαντική διάσταση απόψεων ως προς το τι 
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είναι η διαδραστικότητα, γεγονός που είναι ενδεικτικό για την περιορισµένη 

εξοικείωση των δηµοσιογράφων µε τους βασικούς εξειδικευµένους τεχνολογικούς 

όρους. Παρόλο που οι δηµοσιογράφοι κάνουν χρήση των δυνατοτήτων της (π.χ. 

αποστολή email, ενεργητική αναζήτηση πληροφοριών), αρκετοί από αυτούς δεν 

µπορούν να προσδιορίσουν µε ακρίβεια τον όρο: 

«∆εν νοµίζω πως την αντιλαµβάνοµαι [τη διαδραστικότητα] πρακτικά ακόµη. Όταν 

ήταν σε πειραµατικό στάδιο το chat το 1996 µε είχε γοητεύσει η ιδέα -  από το 1997 και 

µετά δεν έχω µπει σε chatroom, η επαφή που έχεις µε τα mail ή µε όλα αυτά είναι µια 

επαφή που υποκαθιστά ακριβώς στη λογική, όχι στους χρόνους και όχι στην συνέπεια, 

το τηλέφωνο και το φαξ. Τη διαδραστικότητα εγώ όπως την φανταζόµουνα δεν την 

βιώνω. ∆εν αµφισβητώ ότι υπάρχει. Ίσως είµαι πολύ µεγάλη για αυτό. Νοµίζω πως 

είναι και θέµα ηλικίας και εξοικείωσης µε το µέσο πιο εσωτερικής από ό,τι το 

χρησιµοποιώ ως εργαλείο». (Κ.Μ.) 

«Όχι, τόσα πράγµατα όσα λέει ο όρος ακόµη δεν νοµίζω ότι έχουµε, ωραία ακούγεται, 

αλλά δεν έχω δει ιδιαίτερες περιπτώσεις feedback ούτε το θεωρώ τόσο σηµαντικό. Ας 

πούµε, πρόσφατα επειδή µπαίνω στο site της ‘Monde’, και είµαι και συνδροµήτρια και 

µπορώ να έχω πρόσβαση στα αρχεία τους, οι εγγεγραµµένοι έχουµε chat - συνήθως δεν 

τους δίνω καµία σηµασία. Γιατί να συζητώ µε άλλους κυβερνοναύτες για την Μέση 

Ανατολή; ∆εν µε νοιάζει καθόλου δηλαδή, δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό το 

πράγµα». (Ε.Τ.) 

Μέσα από τις παραπάνω απαντήσεις διαπιστώνουµε ότι η διαδραστικότητα δεν έχει 

γίνει ακόµη αντιληπτή ως ενδυναµωτική δυνατότητα ούτε για τους ίδιους τους 

δηµοσιογράφους ούτε για τη σχέση που µπορούν να καλλιεργήσουν µε το κοινό τους. 

Οι προηγούµενες απαντήσεις, όπως και οι επόµενες, φανερώνουν µια άρρητη 

εσωστρέφεια των δηµοσιογράφων προς τα ‘γνωστά’ και κεκτηµένα, χωρίς να 

αποτολµούν µια εξερεύνηση των πρωτοφανών δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας.   

 «∆ιαδραστικότητα, αν σηµαίνει απλά και µόνο τη δυνατότητα που έχει ο συντάκτης να 

έχει ένα feedback από το κοινό του, τότε δε νοµίζω ότι προσφέρει πολλά περισσότερα 

πράγµατα το διαδίκτυο, ει µη τη ταχύτητα. ∆ηλ. όπως οι εφηµερίδες λάµβαναν πάντα τις 

επιστολές από τους αναγνώστες και τηλέφωνα, έτσι και τώρα λαµβάνουν και e-mail. 

Συνεπώς τη διαδραστικότητα θα πρέπει να τη δει κανείς σε ένα άλλο επίπεδο που έχει 
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να κάνει µε το πώς µια πληροφορία ή µια είδηση µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να 

έχει ένα effect χιονοστιβάδας, αναπαράγοντας µέσα από το διαδίκτυο κάτι το οποίο θα 

µπορούσε να είναι µια λεπτοµέρεια. Μια σηµαντική λεπτοµέρεια ή µια µη σηµαντική 

λεπτοµέρεια. Η διαδραστικότητα δηλαδή έχει να κάνει µε την ταχύτητα που το Μέσο 

προσφέρει στην εξάτµιση µιας πληροφορίας. Η πληροφορία µπορεί να επιστρέψει στο 

Μέσο και το Μέσο να την ανατροφοδοτήσει µέσα από το διαδίκτυο και να γίνει µεγάλη 

είδηση κάτι το οποίο τελικά δεν είναι. Τέτοιες περιπτώσεις έχουµε, αλλά δεν είµαι 

ακριβώς σίγουρος για το τι εννοούµε όταν λέµε διαδραστικότητα στο διαδίκτυο». (Φ.Σ.)  

Η διαδραστικότητα ορίζεται επίσης από έναν άλλο συνεντευξιαζόµενο ως η 

δυνατότητα του δηµοσιογράφου να µεταβάλλει ένα συλλογικό αποτέλεσµα µέσω 

µιας διαδικτυακής δηµοσκόπησης ή της ενεργητικής αναζήτησης σε βάσεις 

δεδοµένων. Ο ίδιος όµως θεωρεί ότι η διαδραστικότητα δεν θα συµβάλλει σε τίποτα 

παραπάνω πέρα από την ικανοποίηση ορισµένων καταναλωτικών αναγκών, 

περιορίζοντάς τη σε διαδικασίες παραγγελίας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω 

διαδικτύου και υποβαθµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητές της: 

«Εγώ την έννοια της διαδραστικότητας σε σχέση µε το διαδίκτυο την εννοώ µονάχα εκεί 

που η διατύπωση της γνώµης µου απεικονίζει και κάποια µεταβολή. Ας πούµε, σε αυτά 

τα ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα. […] Θεωρώ ότι υπάρχει διαδραστικότητα και στον 

τρόπο της αναζήτησης, στον τρόπο που εγώ θα καθορίσω µια λέξη και µε βάση αυτή θα 

λειτουργήσει µία µηχανή αναζήτησης. Αυτή τη διαδραστικότητα τη θεωρώ αρκετά 

χαµηλού βαθµού υπό την έννοια ότι η ερώτησή µου είναι τελείως αποτυπωµατική. ∆εν 

χρησιµοποιείς και νοηµατική διατύπωση ερωτήµατος. […] Θεωρώ ότι είναι πολύ 

χαµηλού επιπέδου νοηµοσύνης ακόµα αυτό που λέµε διαδραστικότητα στο ίντερνετ 

[…]. ∆εν πιστεύω ότι το ‘interactivity’ είναι κάτι που θα περπατήσει πολύ στο επίπεδο 

της χρηστικότητας πέρα από την κάλυψη κάποιων καταναλωτικών αναγκών». (Γ.Σ.)  

Μια άλλη δηµοσιογράφος µετατοπίζει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τρόπο µε 

τον οποίο το κοινό αξιοποιεί τις διαδραστικές δυνατότητες του διαδικτύου. Η ίδια 

επισηµαίνει ότι το κοινό θα είναι αυτό που θα καθορίσει τον τρόπο αξιοποίησης του 

διαδικτύου. Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά και συγκεκριµένα στη συµµετοχική 

δηµοσιογραφία, µπορούµε να διακρίνουµε ορισµένα ψήγµατα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Άλλωστε, η αξιοποίηση του διαδικτύου από το κοινό µπορεί  να 

προκαλέσει και να κινητοποιήσει τους δηµοσιογράφους να το χρησιµοποιήσουν πιο 
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αποτελεσµατικά. Η σηµερινή έλλειψη ενδιαφέροντος του κοινού σχετικά µε την 

ενδυναµωτική χρήση των νέων τεχνολογιών αποδεικνύεται και µέσα από τα χαµηλά 

ποσοστά διείσδυσης του Μέσου στη χώρα µας. 

«Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντική [η διαδραστικότητα]. Νοµίζω ότι το χαρακτηριστικό 

που τη διαφοροποιεί, το πιο σηµαντικό δεν είναι το πώς την αξιοποιούµε εµείς οι 

δηµοσιογράφοι, είναι το πώς την αξιοποιεί το κοινό, ο χρήστης και νοµίζω ότι τα 

νούµερα όσον αφορά τα ελληνικά Μέσα στο διαδίκτυο, δίνουν την απάντηση». (Σ.Θ.) 

Τρεις δηµοσιογράφοι από το δείγµα µας, εµφανίζονται να µην γνωρίζουν καθόλου ή 

να έχουν λανθασµένη εικόνα για τη διαδραστικότητα. Σε µία περίπτωση χρειάστηκε 

να εξηγήσουµε και να περιγράψουµε τον όρο, διότι η συνεντευξιαζόµενη τον άκουγε 

για πρώτη φορά. Σε µια άλλη περίπτωση ενός διευθυντή εφηµερίδας, η 

διαδραστικότητα ορίστηκε ως «πολλές δράσεις µαζί. Πολλές λειτουργίες µαζί». 

(Β.∆.2), ενώ ένας αρχισυντάκτης εφηµερίδας απάντησε ότι δεν γνωρίζει τον όρο:  

«Όχι, για να σας πω την αλήθεια δεν είµαι ιδιαίτερα εξοικειωµένος µ’ αυτά. 

Χρησιµοποιώ δηλαδή το διαδίκτυο καθηµερινά, τις µέρες που δουλεύω, στέλνω κάθε 

βδοµάδα τουλάχιστον δύο e-mail και ανοίγω καθηµερινά τουλάχιστον 10 έως και 20 

mail. Αν αυτό σηµαίνει διαδραστικότητα, τότε τη βιώνω ελάχιστα». (Θ. Κ.) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις των επόµενων δηµοσιογράφων, 

σύµφωνα µε τους οποίους η διαδραστικότητα δεν υπάρχει, από τη στιγµή που οι 

δυνατότητές της δεν έχουν αξιοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο. Και οι δύο 

συνεντευξιαζόµενοι βλέπουν τη διαδραστικότητα κάτω από το πρίσµα της 

ενδυνάµωσης του κοινού, αναγνωρίζοντας την προοπτική που έχει να αποτελέσει ένα 

ισχυρό εργαλείο στα χέρια του. Η ισχνή όµως χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου 

από το κοινό σήµερα ουσιαστικά ακυρώνει κάθε τέτοια δυνατότητα που µπορεί να 

αποκτήσει το κοινό. Στην ακόλουθη απάντηση αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι 

χρήστες του διαδικτύου έχουν αναπτύξει ελάχιστες δυνατότητες για ουσιαστική 

ενεργητική πληροφόρηση. Με άλλα λόγια, η έννοια της συµµετοχικής 

δηµοσιογραφίας ή της δηµοσιογραφίας του κοινού υπάρχει ακόµη µόνο ως 

ιδεαλιστική προοπτική.   

«∆εν υπάρχει αυτό που λέµε διαδραστικότητα. Για την ώρα έτσι όπως είναι το 

διαδίκτυο και στο χώρο της δηµοσιογραφίας, [η διαδραστικότητα] είναι µεγάλος µύθος. 
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Απολύτως καµιά διαδραστικότητα δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγµή, είναι 

πολλοί και ανεξάρτητοι και ελεύθεροι πόλοι εκποµπής, κάτι που δεν γίνεται µε τις 

κυκλοφορίες των εφηµερίδων, των ραδιοφώνων, της τηλεόρασης. Ο καθένας µπορεί να 

γίνει εκδότης για τον εαυτό του και έτσι υπάρχει πολύ ελεύθερη και ανεξάρτητη 

πληροφόρηση, αυτό δεν είναι κακό. Η διαδραστικότητα όµως µε την έννοια των τριών 

επιπέδων, τα οποία θεωρητικά υπάρχουν, δηλ. η διαδραστικότητα του τρίτου επιπέδου, 

που είναι και το τέλειο, του αναγνώστη, ο οποίος θα µπορεί κάποια στιγµή να 

επεµβαίνει και στο περιεχόµενο, δεν υπάρχει. Είµαστε ακόµη πολύ µακριά από αυτό». 

(Β.Κ.) 

Μέσα από την επόµενη απάντηση προβάλλεται η αδυναµία του διαδικτύου να 

λειτουργήσει ως µία ελεύθερη και αυτόνοµη δηµόσια σφαίρα που θα οδηγήσει στην 

‘κυβερνοδηµοκρατία’. Ο συγκεκριµένος δηµοσιογράφος αναγνωρίζει τις 

πεπερασµένες δυνατότητες του διαδικτύου στο θέµα αυτό και εστιάζει στις 

µεµονωµένες και αποσπασµατικές ενέργειες που µπορεί να επιτρέψει το διαδίκτυο, 

όπως ένα άτυπο δηµοψήφισµα περιορισµένου αντίκτυπου ή την επίλυση πρακτικών 

ζητηµάτων για το σχηµατισµό µιας κινητοποίησης.  

«Εγώ προσωπικά – δεν ξέρω, µπορεί να ακούγεται συντηρητικό – δεν πιστεύω στη 

διαδραστικότητα. Μπορεί να έχει ορισµένες φορές κάποια πρακτικά οφέλη, 

ενδεχοµένως για έρευνες, για δηµοσκοπήσεις, για πράγµατα τα οποία ούτως ή άλλως 

είναι µακριά από τη δουλειά µου, αλλά επί της ουσίας δεν πιστεύω ότι η δηµοκρατία 

είναι dot.com. Και δεν πιστεύω ότι µπορεί να υποκατασταθεί η δράση των ανθρώπων 

και ο ακτιβισµός τους, αν θέλεις. Στην πράξη, µια κατάθεση άποψης από το διαδίκτυο 

µπορεί να συµβάλλει στην ανταλλαγή ιδεών, µπορεί να συµβάλλει σε κάποια πρακτικά 

θέµατα κινητοποιήσεων, µπορεί να συµβάλλει σε άτυπα µικρά δηµοψηφίσµατα από τα 

οποία παίρνεις µια γνώµη, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που παίρνεις προέρχεται από ένα 

πολύ ειδικό κοινό, από ένα πολύ ειδικό δείγµα και θα ήταν λάθος να θεοποιήσουµε την 

δηµοκρατία µέσω διαδικτύου ή τη διαδραστικότητα µέσω διαδικτύου». (Ν.Ζ.)  

Αντικείµενο των συνεντεύξεων αποτέλεσε επίσης η αλληλοδραστική-διαδραστική 

σχέση των δηµοσιογράφων µε το κοινό τους και ο βαθµός στον οποίο αυτή η σχέση 

έχει αναπτυχθεί. Οι απαντήσεις των δηµοσιογράφων ποικίλλουν σηµαντικά όσον 

αφορά στην επικοινωνία που έχουν µε το κοινό τους µέσω του διαδικτύου. Οκτώ από 
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τους συνεντευξιαζοµένους αξιοποιούν τη διαδραστικότητα που προσφέρει το 

διαδίκτυο για επικοινωνία µε το κοινό τους, την οποία την αξιολογούν ως θετική.  

«Ναι, λαµβάνω [µηνύµατα από το κοινό] και συνήθως όταν µου στέλνουν mail 

απαντώ, είτε είναι η κριτική καλή είτε κακή. […] Καταλαβαίνεις από το mail που θα 

σου στείλει ο άλλος ποια είναι η διάθεσή του, αλλά όταν είναι η κριτική εποικοδοµητική 

βέβαια τη λαµβάνω υπόψη µου και φυσικά και απαντώ». (Σ.Θ.) 

«Έχω καθηµερινή επικοινωνία µε το κοινό. Υπάρχουν και δράσεις και αντιδράσεις από 

το κοινό. Έχω πάρα πολύ καλή επικοινωνία µε πηγές, όπως και µε ανθρώπους από όλο 

τον κόσµο, κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο µε ένα τηλεφώνηµα, όπως 

γινόταν κατά το παρελθόν ή δια αλληλογραφίας ή µέσω φαξ». (Β.∆.2)  

Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις, η αίσθηση που έχουν οι δηµοσιογράφοι είναι 

ότι µόνο ένα πολύ συγκεκριµένο, ειδικό κοινό θα µπει στη διαδικασία να 

επικοινωνήσει µε το δηµοσιογράφο και είναι αυτοί που θα έστελναν ούτως ή άλλως 

µια επιστολή ή θα έπαιρναν τηλέφωνο. Απλώς το διαδίκτυο κάνει ταχύτερη και 

ευκολότερη τη διαδικασία, αυξάνοντας τις πιθανότητες να µπει πράγµατι ένας 

αναγνώστης/τηλεθεατής/ακροατής στον κόπο να επικοινωνήσει. ∆εν διαπιστώνουµε, 

εποµένως στη χώρα µας να προσελκύει το διαδίκτυο κάποια νέα µερίδα κοινού, η 

οποία να ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή µε το δηµοσιογράφο και να διατυπώσει τη 

γνώµη της, ούτε να γίνεται συντελεστής συµµετοχικότητας. Είναι αξιοσηµείωτο δε 

ότι ένας σηµαντικός αριθµός δηµοσιογράφων στο δείγµα µας (εννιά άτοµα) δεν 

βλέπει προοπτικές ανάπτυξης της επικοινωνίας του δηµοσιογράφου µε το κοινό του. 

Σε σηµαντικό βαθµό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει παράδοση 

στην επιστολογραφία των αναγνωστών, φαινόµενο που επισηµάναµε και σε 

προηγούµενη ανάλυσή µας
193 και που αναδεικνύεται και µέσα από τις απαντήσεις 

που παρουσιάζουµε στη συνέχεια.    

«Έχω επικοινωνία [µε το κοινό], αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι απλώς αυτό που θα 

µου έστελναν σε γράµµα, όσοι θα ήθελαν να στείλουν γράµµα, το στέλνουνε απλώς µε e-

mail. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αντί να χρησιµοποιείς γράµµα, χρησιµοποιείς 

τηλέφωνο. ∆εν έχει πολύ µεγάλη διαφορά, είναι ακόµα ένα Μέσο επικοινωνίας. Μια 

προέκταση αυτού που υπήρχε, δεν αλλάζει τίποτα, εµείς δεν είµαστε και χώρα που έχει 

                                                 
193 Βλ. σχετικά και έρευνα της Καϊτατζή, 2005. 
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παράδοση στην επικοινωνία των αναγνωστών, λίγο οι εφηµερίδες, κάπως περισσότερο 

τα ραδιόφωνα και καθόλου η τηλεόραση αφιέρωσαν χρόνο στις απόψεις των 

ακροατών, των αναγνωστών, των τηλεθεατών αντίστοιχα. Για την ώρα, στη χώρα µας 

τουλάχιστον, διαδραστικό µέσο είναι µόνο το ραδιόφωνο». (Β.Κ.) 

«Το ερώτηµα είναι εάν η πραγµατικότητα του ίντερνετ αλλάζει τα δεδοµένα που ίσχυαν 

µέχρι πριν 10 χρόνια ή όχι. Εγώ νοµίζω ότι σε αυτόν τον τοµέα δεν τα αλλάζει. 

Προσθέτει ταχύτητα. Και προσθέτει στον αναγνώστη την ασφάλεια ότι αν αποφασίσει 

να γράψει την επιστολή, πατώντας ένα κουµπί, η επιστολή θα φτάσει στον αποδέκτη. 

∆εν ξέρω πόσοι αναγνώστες αποφάσισαν να γράψουν επιστολές και στο τέλος 

βαρέθηκαν και δεν πήγαν µέχρι το ταχυδροµείο να τις ταχυδροµήσουν. Αλλά δε νοµίζω 

ότι προσφέρει και τίποτα άλλο». (Φ.Σ.)  

«Οι δηµοσιογράφοι, και κυρίως οι Έλληνες δηµοσιογράφοι, δεν το χρησιµοποιούν 

πολύ. ∆ηλαδή δύσκολα θα αποκτήσουν οι δηµοσιογράφοι τόσο άµεση επαφή µε το 

κοινό. Ίσως γιατί υπάρχει πρόβληµα χρόνου, ίσως γιατί το κοινό είναι αρκετά 

αδιάφορο στο να επικοινωνήσει µε αυτό τον τρόπο». 

Στη συγκεκριµένη απάντηση προστίθεται στον παράγοντα της αδιαφορίας του κοινού 

να επικοινωνήσει µε ένα δηµοσιογράφο, η διάσταση του περιορισµένου χρόνου που 

έχουν οι δηµοσιογράφοι. Η εξήγηση αυτή για τη µειωµένη δραστηριότητα των 

δηµοσιογράφων στον τοµέα αυτό σχετίζεται και µε προηγούµενα ευρήµατά µας.194 Η 

ίδια δηµοσιογράφος συνεχίζει: 

«Κάποιοι ευαγγελιστές του διαδικτύου έχουν πει ότι η σχέση δηµοσιογράφου και κοινού 

αλλάζει ριζικά, γιατί ο δηµοσιογράφος γνωρίζει το κοινό του ή τουλάχιστον µπορεί να 

το µάθει – έχει αυτή τη δυνατότητα. ∆εν θα µιλήσω για µένα, γιατί εγώ κάνω ένα 

ρεπορτάζ [οικονοµικό], το οποίο έχει µικρή διαδραστικότητα από τη φύση του, αλλά 

βλέποντας από παλιότερους συναδέλφους µε προσωπικές στήλες που έχουν 

αλληλογραφία µε το κοινό τους. Αυτή η αλληλογραφία τα τελευταία χρόνια µειώνεται 

συνεχώς και τα mail που παίρνουν είναι σε αντικατάσταση των επιστολών που 

έπαιρναν  - δεν είναι δηλαδή κάτι παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι οι αναγνώστες 

των δικών µας εντύπων που δεν διαβάζουν το έντυπο online δεν θα ανοίξουν το yahoo 

τους για να στείλουν ένα mail στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση. Θα το κάνουν αυτοί 

                                                 
194 Βλ. σχετικά σελ. 163 στο παρόν κείµενο. 
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που θα έστελναν έτσι και αλλιώς µια επιστολή. Αυτή την αίσθηση έχω. Στην Ελλάδα 

έτσι και αλλιώς δεν γράφουµε. Από την εµπειρία που είχα στην Γερµανία στο Μέσο 

όπου δούλευα και παίρναµε επιστολές, µε το που µπήκε το διαδίκτυο σιγά - σιγά άρχισε 

να µετατοπίζεται η γραπτή επιστολή στην ηλεκτρονική επιστολή. ∆εν µεγάλωσε όµως - 

παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα». (Κ.Μ.) 

Μια άλλη δηµοσιογράφος εφιστά την προσοχή στη λανθασµένη ενδεχοµένως εικόνα 

που µπορεί να έχουν οι δηµοσιογράφοι για το κοινό τους, βασιζόµενοι µόνο στα 

ηλεκτρονικά µηνύµατα που λαµβάνουν: 

«Αυτοί που στέλνουν [µηνύµατα] είναι µια ειδική κατηγορία ανθρώπων και εκεί 

υπάρχει ένα κίνδυνος: αυτοί που στέλνουν είναι µόνο αυτοί που χειρίζονται το 

διαδίκτυο. Είναι πολύ επικίνδυνο για το δηµοσιογράφο να νοµίζει πως έχει µια 

ολοκληρωµένη εικόνα για το κοινό του, ενώ δεν είναι αντιπροσωπευτική». (Μ.Ζ.) 

 

Όπως διαφάνηκε και στην προηγούµενη ενότητα, η διαδραστική σχέση που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και στο κοινό βρίσκεται ακόµη σε 

πολύ πρώιµο στάδιο. Παρά την αµεσότητα και την ταχύτητα επικοινωνίας που 

προσφέρει το διαδίκτυο στο κοινό, ένα µικρό τµήµα αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα 

στέλνοντας ένα µήνυµα σε κάποιον δηµοσιογράφο. Τόσο από τη διαδραστικότητα 

που καλλιεργείται ανάµεσα σε δηµοσιογράφους και κοινό όσο και από τις απόψεις 

που καταγράψαµε σχετικά µε τη στάση των δηµοσιογράφων απέναντι στις 

επικοινωνιακές και διαδραστικές δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δηµοσιογράφοι απέχουν ακόµη πολύ από την 

ουσιαστική και ως επί το πλείστον πλήρη αξιοποίησή τους.  

Ακόµα και οι αποκλίνουσες και αντικρουόµενες απόψεις που παρατηρούνται στις 

απαντήσεις των δηµοσιογράφων µπορούν να συνδεθούν µε τα χαµηλά ποσοστά 

χρήσης του διαδικτύου: εξαιτίας της έλλειψης τριβής µε τις επικοινωνιακές-

διαδραστικές δυνατότητές του, δεν έχει προκύψει η αναµενόµενη εξοικείωση που θα 

οδηγούσε σε µια περισσότερο αποκρυσταλλωµένη άποψη. Παρόλο που παρατηρούµε 

έντονο ενδιαφέρον και διάθεση των δηµοσιογράφων για να εκµεταλλευθούν τις 

καινοτόµες προοπτικές για επικοινωνία που προσφέρει το διαδίκτυο, απαιτείται να 
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διανυθεί ακόµα πολύς δρόµος για να τις µετασχηµατίσουν σε καθηµερινή 

δραστηριότητα.  

Αξίζει, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι οι δηµοσιογράφοι εµφανίζονται αρκετά 

απαισιόδοξοι όσον αφορά στην εξέλιξη της σχέσης δηµοσιογράφου-κοινού µέσα από 

τις διαδραστικές δυνατότητες του διαδικτύου. Η αίσθηση που έχουν οι 

δηµοσιογράφοι είναι ότι µόνο ένα πολύ συγκεκριµένο, ειδικό κοινό θα µπει στη 

διαδικασία να επικοινωνήσει µε το δηµοσιογράφο και είναι αυτοί που θα έστελναν 

ούτως ή άλλως µια επιστολή ή θα έπαιρναν τηλέφωνο. Με άλλα λόγια, οι 

δηµοσιογράφοι δεν διαβλέπουν σηµαντικές αλλαγές στην επικοινωνία του 

δηµοσιογράφου µε το κοινό του.  

Συνοψίζοντας την ενότητα περί διαδραστικότητας, µπορούµε να πούµε ότι τόσο οι 

Έλληνες δηµοσιογράφοι όσο και το κοινό τους βρίσκονται ακόµα σε διαδικασία 

‘εξερεύνησης’ των δυνατοτήτων της διαδραστικότητας που προσφέρει το διαδίκτυο. 

Από τη στιγµή που ούτε το περιεχόµενο της διαδραστικότητας δεν είναι κατανοητό, 

απέχουµε πολύ από την ουσιαστική αξιοποίησή της. Η παρατήρηση αυτή είναι 

καίριας σηµασίας, διότι η διαδραστικότητα συνιστά το πιο σηµαίνον χαρακτηριστικό 

του διαδικτύου και αυτό που δύναται να οδηγήσει σε αλλαγές και στον τρόπο µε τον 

οποίο επικοινωνούν οι δηµοσιογράφοι µε το κοινό τους, αλλά και στον τρόπο µε τον 

οποίο οι δηµοσιογράφοι ασκούν το επάγγελµά τους. Οι διαδραστικές δυνατότητες 

του διαδικτύου συγκροτούν ακόµα ένα αρκετά άγνωστο πεδίο. Πέρα από αυτό όµως, 

οι απαντήσεις των δηµοσιογράφων δείχνουν ότι η διαδραστικότητα έχει 

υπερεκτιµηθεί από πολλούς αισιόδοξους µελετητές οι οποίοι διέβλεπαν σε αυτή το 

εργαλείο που θα ενδυνάµωνε το κοινό σε τέτοιο βαθµό που θα αναλάµβανε το ρόλο 

των δηµοσιογράφων.195 

 

5.5. Αξιοπιστία στο διαδίκτυο – ζητήµατα δεοντολογίας 

5.5.1. Ερωτηµατολόγια 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδώσαµε µέσα από την έρευνά µας και στο ζήτηµα της 

αξιοπιστίας της πληθώρας των πηγών που προσφέρονται στο διαδίκτυο. Για να 

                                                 
195 Βλ. σχετικά σελ. 95 κ.ε. στο τρίτο κεφάλαιο. 
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διερευνήσουµε το θέµα αυτό, διατυπώσαµε δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που 

αφορούσαν: η πρώτη, στην επιλογή συγκεκριµένων δικτυακών τόπων από τους 

δηµοσιογράφους ως των πλέον αξιόπιστων και έγκυρων και η δεύτερη, στη 

διατύπωση του βαθµού συµφωνίας τους ως προς την επίδραση της πληθώρας των 

διαδικτυακών πηγών στη δηµοσιογραφική τους εργασία.  

Στις ερωτήσεις αυτές ζητήσαµε από τους ερωτώµενοι να καταγράψουν αφενός τους 

δικτυακούς τόπους που επισκέπτονται πιο συχνά και αφετέρου αυτούς που θεωρούν 

περισσότερο αξιόπιστους και έγκυρους.196 Στην ερώτηση «ποιους ιστότοπους 

επισκέπτεστε συστηµατικά στο διαδίκτυο;» αναφέρθηκαν συνολικά από τους 

δηµοσιογράφους 130 διαφορετικοί δικτυακοί τόποι, ενώ στην ερώτηση «ποιους 

ιστότοπους στο διαδίκτυο θεωρείτε τους πλέον αξιόπιστους και έγκυρους;» 

αναφέρθηκαν σηµαντικά λιγότεροι ιστότοποι (84). Ακριβώς λόγω της πληθώρας των 

ιστοτόπων που αναφέρθηκαν, οι επιλογές διασπάστηκαν σε πολλά µικρά ποσοστά. 

Για λόγους οικονοµίας χώρου, δεν καταγράφουµε όλους τους ιστότοπους, παρά µόνο 

αυτούς που εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά.  

Σύµφωνα µε τις επιλογές των ερωτώµενων, οι πιο πολυσύχναστοι ιστότοποι είναι οι 

δικτυακές πύλες in.gr (14,3%) και flash.gr (8,2%). Ακολουθεί το Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων (8,1%), η µηχανή αναζήτησης google.com (7,6%), το 

bbc.co.uk (6%), η µηχανή αναζήτησης yahoo.com (4,8%) και το cnn.com (4,3%).  

Οι αντίστοιχοι ιστότοποι που θεωρούνται από τους ερωτώµενοι ως οι πιο έµπιστοι 

είναι σχεδόν οι ίδιοι που συγκεντρώνουν και τα υψηλότερα ποσοστά 

επισκεψιµότητας. Με ποσοστό 12,5% αναδεικνύεται πρώτη η δικτυακή πύλη in.gr 

και ακολουθούν το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (11%), το bbc.co.uk (10,7%), η 

µηχανή αναζήτησης google.com (5,2%) και το πρακτορείο reuters.com (4,1%).  

Στην ενότητα της αξιοπιστίας της πληθώρας των πηγών που προσφέρονται στο 

διαδίκτυο διαπιστώσαµε ότι το διαδίκτυο δεν έχει καταφέρει – προς το παρόν 

τουλάχιστον – να δηµιουργήσει εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης που να τις 

εµπιστεύονται οι δηµοσιογράφοι ως προς την αξιοπιστία τους. Παρατηρούµε ακόµη 

ότι, ακόµα και στο διαδίκτυο, οι πηγές που αναδεικνύονται ως πιο έγκυρες είναι 

                                                 
196 Η ταξινόµηση των ερωτήσεων αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς αρκετοί ερωτώµενοι δεν 
είχαν συµπληρώσει σωστά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διάφορων δικτυακών τόπων, πράγµα που 
έπρεπε να γίνει από εµάς. 
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αυτές που έχουν αναδειχτεί ως οι πιο αξιόλογες και αξιόπιστες και στον ‘αναλογικό’ 

δηµοσιογραφικό κόσµο. Ακόµα και οι πύλες in.gr και flash.gr που ξεκίνησαν ως 

αυτόνοµες πηγές ενηµέρωσης, ενσωµατώνουν σήµερα περιεχόµενο που προέρχεται 

από τα Μέσα του οµίλου στον οποίο ανήκουν (εφηµερίδες «Τα Νέα» και «Το Βήµα» 

και το ραδιοφωνικό σταθµό “Flash 9,84” αντίστοιχα). Οι δηµοσιογράφοι 

εξακολουθούν να εµπιστεύονται τις παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης που απλώς 

προσφέρουν το περιεχόµενό τους και διαδικτυακά, δείχνοντας ακόµα ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί στο περιεχόµενο που προσφέρεται από άλλες πηγές στο διαδίκτυο. 

Προσπαθώντας να ελέγξουν την πληθώρα των πληροφοριών που προσφέρονται 

διαδικτυακά και να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο της επικοινωνιακής πίεσης που 

δέχονται από αυτή την υπερπροσφορά,197 οι δηµοσιογράφοι προσφεύγουν στα 

παραδοσιακά Μέσα ενηµέρωσης για να αντλήσουν έγκυρο και διασταυρωµένο υλικό. 

Έτσι το κύριο πλεονέκτηµα που φαίνεται ότι προσφέρει, µέχρι στιγµής, το διαδίκτυο 

είναι απλώς η πιο γρήγορη και άµεση πρόσβαση στα γνωστά και παραδοσιακά 

κανάλια πληροφόρησης των δηµοσιογράφων. Είναι άκρως ενδιαφέρον, λοιπόν, το 

εύρηµα ότι ακόµα δεν έχει καθιερωθεί, µε την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, 

κανένας αµιγώς διαδικτυακός τόπος, αποδεικνύοντας την αδυναµία του Μέσου προς 

την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τους Έλληνες δηµοσιογράφους.   

Η δεύτερη ερώτηση ζητά από τους ερωτώµενοι να διατυπώσουν το βαθµό συµφωνίας 

τους σε µια σειρά προτάσεων που σχετίζονται µε την πληθώρα των πηγών που 

παρέχει το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

ερωτώµενων θεωρεί ότι το διαδίκτυο δεν δυσχεραίνει τον έλεγχο των πληροφοριών 

(39,8%), αλλά ότι, αντίθετα, τον διευκολύνει από τη στιγµή που προσφέρει µια 

ποικιλία πηγών (γράφηµα 14).  

Συγκρίνοντας, βέβαια, τα αποτελέσµατα αυτά µε τις απαντήσεις που έδωσαν στο 

προηγούµενο ερώτηµα οδηγούµαστε στη διαπίστωση ότι οι Έλληνες δηµοσιογράφοι 

εξαντλούν τις δυνατότητες του διαδικτύου στην ταχύτερη απλώς πρόσβαση σε πηγές. 

∆εν αποδεικνύεται, δηλαδή, η χρήση των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης για 

διασταύρωση των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους. Η δηµοσιογραφική 

πρακτική του ελέγχου και της διασταύρωσης των πηγών γίνεται συνήθως µέσα από 

                                                 
197 Βλ. σχετικά, σελ. 106 στο τρίτο κεφάλαιο. 
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τη χρήση των προσωπικών πηγών που έχει και καλλιεργεί κάθε δηµοσιογράφος. 
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Γράφηµα 14: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «η πληθώρα πηγών που παρέχει 
το διαδίκτυο δυσκολεύει τον έλεγχο των πληροφοριών» 

Όσον αφορά στην άποψη ότι το διαδίκτυο εντείνει τις χρονικές πιέσεις και ότι, άρα, 

είναι αγχογόνο, οι γνώµες των ερωτώµενων εµφανίζονται να διίστανται (γράφηµα 

15). Το 29,7% διαφωνεί,, το 23,9% συµφωνεί, ενώ ένα πιο ουδέτερο 22,6% ούτε 

συµφωνεί ούτε διαφωνεί. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα του διαδικτύου 

να προσφέρει αφενός πληροφορίες που δεν θα µπορούσαν να συγκεντρώσουν αλλιώς 

(γράφηµα 16), καθώς το 41,9% συµφωνεί απόλυτα και το 43,1% συµφωνεί και 

αφετέρου χωρική και χρονική ευελιξία (γράφηµα 17): το 39,8% συµφωνεί απόλυτα 

και το 49,5% συµφωνεί.  



 

 184 

∆Ξ/∆Α∆ιαφΑπολ∆ιαφΣυµφ∆ιαφΣυµφΣυµφΑπολ

30

25

20

15

10

5

0

P
er

ce
n

t

9,64%
8,63%

29,7%

22,59%
23,86%

5,58%

ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

 

Γράφηµα 15: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το διαδίκτυο εντείνει τις 
χρονικές πιέσεις»  
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Γράφηµα 16: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το διαδίκτυο προσφέρει 
πληροφορίες που δεν θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν αλλιώς» 



 

 185 

∆Ξ/∆Α∆ιαφΣυµφ∆ιαφΣυµφΣυµφΑπολ

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

3,55%
1,02%

6,09%

49,49%

39,85%

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

 
Γράφηµα 17: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το διαδίκτυο προσφέρει χρονική 
και χωρική ευελιξία» 

 

5.5.2. Συνεντεύξεις 

Τα θέµατα που αναλύσαµε στο θεωρητικό τµήµα της µελέτης που σχετίζονται τόσο 

µε την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχεται διαδικτυακά όσο και µε την 

επικοινωνιακή πίεση που ασκείται στους δηµοσιογράφους εξαιτίας της υπεραφθονίας 

των πληροφοριών, αναδεικνύονται σαφώς µέσα από τις συνεντεύξεις των 

δηµοσιογράφων. Η υπεραφθονία των πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς και η 

ταχύτητα της κυκλοφορίας τους και η πυκνότητά τους οδηγεί σε αναπόφευκτη 

επικοινωνιακή πίεση,198 την οποία οι δηµοσιογράφοι αντιλαµβάνονται και δέχονται 

σε εκτενή βαθµό οι δηµοσιογράφοι.  

∆ύο σηµαντικά πρόσθετα προβλήµατα που αναδεικνύονται και υποστηρίζονται και 

θεωρητικά είναι, πρώτον, η δυσκολία διάκρισης ανάµεσα στις χρήσιµες και στις 

άχρηστες πληροφορίες, στις εξακριβωµένες και στις ψευδείς ειδήσεις, αλλά και στο 

διαφηµιστικό και δηµοσιογραφικό περιεχόµενο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας 

δηµοσιογράφος, «στο διαδίκτυο µπορείς να βρεις τη µεγαλύτερη αλήθεια και το 

                                                 
198 Βλ. σχετικά Bardoel (2000), καθώς και σχετική ανάλυσή µας, σελ. 99-100. στο παρόν κείµενο. 
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µεγαλύτερο ψέµα δίπλα-δίπλα».199 Το δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε την αδράνεια 

στην οποία µπορεί να περιέλθουν οι δηµοσιογράφοι εξαιτίας του ανεξέλεγκτου 

πολλαπλασιασµού των πληροφοριών.200 ∆ιαπιστώνουµε ότι η πληθώρα των 

πληροφοριών µπορεί να οδηγήσει τους δηµοσιογράφους σε νωθρότητα και να τους 

αποθαρρύνει από περαιτέρω προσωπική έρευνα, καθώς οι πληροφορίες τους 

προσφέρονται ιδιαίτερα εύκολα. Τα ζητήµατα αυτά αναδεικνύονται µέσα από τα 

αποσπάσµατα που ακολουθούν: 

 «Το πρόβληµα στο διαδίκτυο θα έλεγα πως είναι ότι δεν υπάρχει µια ‘αντικειµενική’ –

τρόπον τινά- αξιολόγηση και ποιοτική αξιολόγηση, αν θέλεις, των ειδήσεων, των 

πληροφοριών. Είναι όλα ‘ισότιµα’. Μπορείς να βρεις τη µεγαλύτερη αλήθεια και το 

µεγαλύτερο ψέµα δίπλα-δίπλα και πλέον είναι θέµα δικό σου, µε τα δικά σου κριτήρια, 

µε το δικό σου background να µπορέσεις να αξιολογήσεις αν αυτό που παίρνεις από το 

διαδίκτυο είναι διαµάντι ή σκουπίδι. Νοµίζω πως αυτό είναι σήµερα το µεγαλύτερο 

πρόβληµα στο διαδίκτυο, όχι µόνο στο τοµέα των πληροφοριών αλλά γενικότερα». 

(Ν.Ζ.) 

«Το διαδίκτυο έχει διευρύνει πάρα πολύ τον όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιµος. 

Αυτό σηµαίνει βέβαια ότι πρέπει να κάνεις και πολύ περισσότερη δουλειά σε επίπεδο 

ανάλυσης, γιατί µπορεί να βρεις και ένα σωρό σκουπίδια ή µπορεί να δυσκολευτείς να 

βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει». (Γ.Π.) 

«Κατακλυζόµαστε πλέον από πηγές πληροφόρησης όπου πια δεν κάνεις τίποτα. Ενώ 

παλιά παίρναµε τη Monde, για παράδειγµα, και καθόµασταν κάτω και τη διαβάζαµε 

σχεδόν όλη, τώρα κάνουµε ένα επιφανειακό πέρασµα από όλες τις εφηµερίδες. Αν δεις 

κάτι, καλώς. Γενικώς όµως έχουµε τώρα το πρόβληµα της επιλογής και ο κίνδυνος 

είναι να παραβλέψεις κάποια πράγµατα που είναι σηµαντικά». (Ε.Τ.) 

 «Σε καµιά περίπτωση δε µπορείς να κάνεις πρωτογενή έρευνα ψάχνοντας στο 

διαδίκτυο. Πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ ο ίδιος. Αλλιώς θα υποκλέψεις ένα τµήµα της 

δουλειάς κάποιου άλλου, ο οποίος σε οδηγεί µε την έρευνά του εκεί που είχε στόχο να 

σε πάει. Πρέπει να είσαι πάντα καχύποπτος και δύσπιστος σε κάθε πληροφόρηση που 

παίρνεις και να προσπαθείς αυτό που µεταδίδεις να υπηρετεί πια το δικό σου 

                                                 
199 Βλ. και παρακάτω στην επόµενη απάντηση. 
200 Βλ. σχετικά Bardoel, 2000, Ramonet, 1999, Hall, 2001, Postman, 2002, καθώς και την ανάλυσή µας 
στο υποκεφάλαιο 3.3., σελ. 99 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 



 

 187 

επικοινωνιακό στόχο, να τον προσδιορίζεις µε ακρίβεια και αυτό που κάνεις να 

αποπνέει τη δική σου στόχευση». (Γ.Σ.) 

Τα παραπάνω αποσπάσµατα προβάλλουν ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα του προσωπικού 

κριτηρίου του δηµοσιογράφου στην αξιολόγηση και στην τελική επιλογή των 

πληροφοριών.201 Η προστιθέµενη αξία του δηµοσιογράφου δεν βρίσκεται πλέον στην 

αναζήτηση και δηµοσίευση/µετάδοση των πληροφοριών, αλλά στην ανάδειξη του 

νοήµατος και της σηµασίας τους, καθώς και στη µετάπλασή τους σε γνώση. 

Ειδικότερα, το τρίτο απόσπασµα καταγράφει το πρόβληµα της παράβλεψης 

σηµαντικών ειδήσεων που προκύπτει ως συνέπεια της υπερπλούσιας παροχής 

πληροφοριών και που µπορεί να οδηγήσει και σε οκνηρία των δηµοσιογράφων να 

ψάξουν περισσότερο. Στην τελευταία απάντηση βλέπουµε να αναδεικνύεται και το 

ζήτηµα της παραπλάνησης που µπορεί να υπάρξει στο διαδίκτυο, όταν οι πηγές δεν 

είναι ελεγµένες. Εµµέσως τίθεται το ζήτηµα της προπαγανδιστικής πληροφόρησης 

που µπορεί να µεταδοθεί µέσω διαδικτύου και που µπορεί να παρασύρει τους 

δηµοσιογράφους στη µετάδοση και δηµοσίευση ανυπόστατων ή κατευθυνόµενων 

πληροφοριών. Ως αποτέλεσµα, η αναζήτηση της αλήθειας δυσχεραίνεται ακόµη 

περισσότερο, εγείροντας κινδύνους για την ουσιαστική και έγκυρη πληροφόρησης 

του κοινού.  

Το κύριο ‘όπλο’ των δηµοσιογράφων απέναντι στην πληθώρα των πηγών που µπορεί 

να βρει κανείς στο διαδίκτυο είναι η γνωστή πρακτική της δηµοσιογραφίας, η 

διασταύρωση. Όπως όµως καταγράφεται και στις ακόλουθες απαντήσεις, οι 

πληροφορίες διασταυρώνονται µε βάση προσωπικές πηγές του δηµοσιογράφου, τις 

οποίες και εµπιστεύεται, και όχι µέσα από πηγές που µπορούν να ανευρεθούν στο 

διαδίκτυο. Η πρώτη απάντηση είναι ενδεικτική για το ότι το διαδίκτυο έχει προσθέσει 

χρήσιµα εργαλεία στη δουλειά του δηµοσιογράφου, αλλά δεν έχει µεταβάλλει ή 

εξελίξει τις µεθόδους και τους κανόνες µε τους οποίους επιτελεί το έργο του. 

Επιπλέον, οι απαντήσεις των δηµοσιογράφων επικυρώνουν ότι οι παραδοσιακές 

πηγές είναι αυτές που αναδεικνύονται και ως πιο έµπιστες και ως πιο αξιόπιστες και 

στο διαδικτυακό περιβάλλον.202      

                                                 
201 Βλ. και Φυντανίδης, 2004. 
202 Βλ. και ανάλυσή µας σελ. 100-101 στο παρόν κείµενο. 
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«Επειδή ακριβώς το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να πει το οτιδήποτε, 

ισχύει ό,τι ίσχυε και παλιότερα για τον έλεγχο των πηγών. ∆ιαφορετική βαρύτητα 

δίνουµε σε µια είδηση την οποία παίρνουµε από ένα πρακτορείο ειδήσεων, όπως 

κάναµε στο παρελθόν, από µια είδηση που παίρνουµε από το προσωπικό site ενός 

τυχαίου ατόµου, που θέλει να πει τα δικά του. Θα πρέπει να ελέγξουµε διπλά και τριπλά 

την εγκυρότητα της συγκεκριµένης πηγής. Αυτό όµως ίσχυε και παλιότερα. Όταν 

πηγαίναµε και κάναµε ρεπορτάζ στο δρόµο για κάποιο συµβάν, έπρεπε να 

διασταυρώσουµε τις πληροφορίες µας. Μια περιγραφή από ένα άτοµο δεν έλεγε τα 

πάντα. Το διαδίκτυο δεν άλλαξε την πραγµατικότητα, η πραγµατικότητα είναι 

πολυσχιδής, επιδέχεται πάρα πολλές ερµηνείες. Το διαδίκτυο διευκόλυνε τα πράγµατα, 

έγινε απαραίτητο εργαλείο για το δηµοσιογράφο, αλλά δεν άλλαξε τους κανόνες µε τους 

οποίους πρέπει να κάνει τη δουλειά του». (Φ.Σ.) 

«Ο πρώτος τρόπος [ελέγχου] είναι να γνωρίζεις τη σελίδα στην οποία βρίσκεσαι, δηλ. 

αν είναι µια σελίδα ενός άλλου Μέσου, τότε είναι σχεδόν 100% αξιόπιστη. […] Ένα 

κριτήριο, λοιπόν, είναι η υπογραφή της ιστοσελίδας και το δεύτερο θέµα είναι το πόσο 

ψάχνεις να βρεις από το µηδέν κάτι. ∆ηλ. όταν έχεις µια εικόνα για το τι ψάχνεις, 

βλέπεις κι αν αυτά που διαβάζεις, ταιριάζουν µε τα δεδοµένα που έχεις στα χέρια σου ή 

όχι. Όπως θα έκανες αν ρωτούσες τη γνώµη κάποιου άλλου. Πού θα πας να ρωτήσεις 

µια γνώµη; Θα ρωτήσεις κάποιον που ξέρεις και θα δεχτείς αυτά που σου λέει αν 

ταιριάζουν περίπου µε αυτά που γνωρίζεις κι εσύ». (Β.Κ.) 

«Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που αναπτύσσει κανείς, προσωπικές τεχνικές. Εγώ έχω 

ένα τρόπο να αξιολογήσω ένα site. Αυτό που κάνω συνήθως είναι να ψάξω να βρω σε 

αυτό το site ειδήσεις, ή ένα δηµοσιογράφο που γράφει συχνά σε αυτό το site – ψάχνω 

να βρω ειδήσεις τις οποίες γνωρίζω  πάρα πολύ καλά. Βλέποντας, λοιπόν, ειδήσεις που 

αφορούν µια περιοχή για την οποία έχω µια εµπειρία και µια γνώση, µπορώ να 

εκτιµήσω αν αυτά που µου δίνει είναι σωστά. […] Τότε µόνο µπορώ να δώσω σε αυτό 

το site ένα βαθµό εµπιστοσύνης». (Ν.Ζ.) 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της τήρησης της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας στο 

διαδίκτυο, είναι αξιοσηµείωτο ότι η πλειονότητα των συνεντευξιαζοµένων εστιάζει 

σχεδόν αποκλειστικά στο θέµα της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, 

αγνοώντας άλλες σηµαντικές δεοντολογικές αρχές. Οι απαντήσεις των 

δηµοσιογράφων ακολουθούν τρεις διακριτές τάσεις. Η πρώτη κατηγορία 
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δηµοσιογράφων απορρίπτει την ύπαρξη ή την αναγκαιότητα ύπαρξης της 

δεοντολογίας, επιδεικνύοντας εµπιστοσύνη στις δυνατότητες αυτορύθµισης της 

δηµοσιογραφίας. Είναι όµως αµφίβολο σε τι βαθµό µπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά η αυτορύθµιση, λαµβάνοντας υπόψη τα ποικίλα παραδείγµατα 

καταστρατήγησης βασικών δεοντολογικών αρχών. Η τελευταία απάντηση θίγει ένα 

από τα πλέον σοβαρά ζητήµατα στο θέµα της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας: την 

παράκαµψή της όταν το επιβάλλουν «οι συνθήκες της δουλειάς» (θα µπορούσαµε να 

υποθέσουµε ότι υπονοούνται η ταχύτητα και η προσπάθεια του εντυπωσιασµού στο 

πλαίσιο του άκρατου ανταγωνισµού που επικρατεί ανάµεσα στα Μέσα).  

«Για µένα ζητήµατα δεοντολογίας δεν υπάρχουν, στο διαδίκτυο ακόµα παραπάνω δεν 

υπάρχουν. Το διαδίκτυο έχει αποδείξει ότι έχει µια σοβαρότητα, τα sites τα οποία 

βγαίνουν είναι σοβαρών δηµοσιογραφικών οργανισµών και νοµίζω ότι αλλού πρέπει να 

αναζητήσουµε τον κώδικα δεοντολογίας, κυρίως στην τηλεόραση και δευτερευόντως 

στα υπόλοιπα µέσα». (Β.∆.) 

 «Το χειρότερο που µπορεί να υπάρξει στη δηµοσιογραφία είναι η έξωθεν ρύθµιση. Η 

δηµοσιογραφία πρέπει να αυτορυθµίζεται. ∆εν µπορεί να υπάρξει κανένας φορέας, 

εκτός αν είναι να προστατεύσει θεµελιώδες αξίες και δικαιώµατα του πολίτη. ∆εν 

µπορεί να υπάρχει άλλου είδους κώδικας δεοντολογίας από αυτόν που υιοθετεί 

αυτόβουλα το Μέσο ή ο δηµοσιογράφος». (Φ.Σ.) 

«Εναπόκειται στον εκάστοτε δηµοσιογράφο να τηρήσει τη δηµοσιογραφική 

δεοντολογία. Η δηµοσιογραφική δεοντολογία δεν είναι νόµος, τον οποίο αν δεν 

τηρήσεις έρχεται το κράτος να σου επιβάλλει ποινές φυλάκισης. Είναι ένας κώδικας τον 

οποίο µεταξύ µας οι δηµοσιογράφοι έχουµε ασπαστεί και επειδή το επάγγελµα είναι 

τόσο ανταγωνιστικό και επειδή δεν είναι µόνο επάγγελµα, αλλά έχει και στοιχεία 

λειτουργήµατος, τα οποία πρέπει να τηρηθούν, είναι καλό να την υιοθετούµε και να την 

εφαρµόζουµε. Αλλά πολλές φορές η δηµοσιογραφική δεοντολογία παρακάµπτεται και 

πολλές φορές και εµείς γινόµαστε ελαστικοί σε σχέση µε τα πιστεύω µας πάνω στο 

θέµα, γιατί το απαιτούν οι συνθήκες της δουλειάς». (Ε.Σ.)  

Η δεύτερη και σαφώς υπερέχουσα τάση εστιάζει στο πρόβληµα της µη προστασίας 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας του δηµοσιογράφου. Πρόβληµα που υπάρχει ούτως ή 

άλλως στα παραδοσιακά Μέσα, όπου συχνά παρατηρούνται αντιγραφές. Η ‘τακτική’ 
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της αντιγραφής όµως αναδεικνύεται πολύ εντονότερα στο διαδίκτυο, όπου ο καθένας 

µπορεί να υποκλέψει τη δουλειά κάποιου άλλου µε ιδιαίτερη ευκολία.203 Είναι 

σηµαντικό να εστιάσουµε στην τελευταία απάντηση µέσα από την οποία 

επισηµαίνεται ότι συχνά οι δηµοσιογράφοι καταφεύγουν στη λογοκλοπή όχι από 

επιλογή, αλλά λόγω της έντονης πίεσης που αντιµετωπίζουν στη δουλειά τους για να 

παραδώσουν τα κείµενά τους. 

«∆υστυχώς στο συγκεκριµένο θέµα είµαστε πολύ αδύναµοι στην Ελλάδα. Σε άλλες 

χώρες έχει δηµιουργηθεί ένα σοβαρό πλέγµα προστασίας των πνευµατικών 

δικαιωµάτων, ενώ αυτό δεν έχει συµβεί στην Ελλάδα. Ο καθένας µπορεί να πάρει ένα  

κείµενο, να το κάνει αναπαραγωγή, είµαστε ανοιχτοί στους πάντες. Ενώ κανονικά θα 

έπρεπε να υπάρχει απόλυτος σεβασµός και κανονικά (sic) πνευµατικά δικαιώµατα 

όπως παλιά ίσχυαν στις εφηµερίδες που απαγορευόταν, και απαγορεύεται και τώρα, στο 

διαδίκτυο ευνοείται  η αναπαραγωγή τµήµατος ή του συνόλου του κειµένου χωρίς την 

άδεια κανενός. Ακριβώς, δηλαδή, λόγω της τεχνολογικής προόδου µπορείς να φτιάξεις 

µια ολόκληρη ιστοσελίδα µε κλεµµένα πράγµατα». (Ε.Τ.) 

«Σίγουρα υπάρχει πολύ µεγάλο κλέψιµο στο διαδίκτυο. Ο ένας κλέβει τον άλλο και αυτό 

συµβαίνει ούτως ή άλλως παντού. ∆εν αναφέρει τις πηγές από τις οποίες βρήκε τις 

πληροφορίες που χρησιµοποιεί. Άρα καρπώνεται κανείς µια δουλειά άλλου 

συναδέλφου. Κι αυτό γίνεται ακόµη πιο εύκολα και πιο γρήγορα στο ίντερνετ». (∆.Γ.) 

«Το copy-paste [αντιγραφή-επικόλληση] είναι πολύ συνηθισµένο και γενικότερα το 

διαδίκτυο ευνοεί σε πολύ µεγάλο βαθµό αυτή τη διαδικασία». (Σ.Θ.) 

 «Το θέµα συνδέεται µε το πόσο εύκολα θέλει κανείς να κάνει τη δουλειά του. Όντως 

ορισµένες φορές η πίεση που δέχεται ο δηµοσιογράφος τον αναγκάζει να καταφύγει σε 

λογοκλοπές. ∆εν θεωρώ ότι είναι θεµιτό, όµως κανένας µας δεν το έχει αποφύγει, 

άλλος σε µικρότερο, άλλος σε µεγαλύτερο βαθµό. Τώρα το λέω µε µια ελαστικότητα 

αυτό – δηλαδή όλοι παίρνουµε, όλοι δανειζόµαστε, όλοι αν θέλεις ‘κλέβουµε’ κάτι από 

τη σκέψη του αλλουνού, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Ωστόσο, αν θέλουµε να είµαστε 

τίµιοι απέναντι στον αναγνώστη, στον εαυτό και το κοινό µας θα πρέπει τουλάχιστον να 

υπάρχει µια ελάχιστη αναφορά». (Ν.Ζ.)   

                                                 
203 Βλ. για το θέµα της διευκόλυνσης της αντιγραφής µέσω των νέων τεχνολογιών της ψηφιακής 
επικοινωνίας, Παναγιωτοπούλου, 2004: 93. 
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Το τελευταίο απόσπασµα συνδέει το θέµα µε την πίεση που ασκείται στους 

δηµοσιογράφους για γρήγορη παραγωγή υλικού. Όπως παραδέχεται ο τελευταίος 

δηµοσιογράφος, η χρονική πίεση µπορεί να παρασύρει κάποιον στην καταφυγή της 

‘εύκολης’ και γρήγορης λύσης, αντιγράφοντας έτοιµο περιεχόµενο που µπορεί να 

βρει κανείς σε µια στιγµή στο διαδίκτυο.204  

Μια άλλη δηµοσιογράφος εστιάζει στην επισφάλεια που µπορεί να προκύψει, όταν το 

κείµενο το οποίο αντιγράφεται, περιέχει λανθασµένες και ανεξακρίβωτες 

πληροφορίες. Το αποτέλεσµα είναι ότι, µέσω της αντιγραφής, αυξάνεται µε 

γεωµετρική πρόοδο η διάχυση της ψευδούς πληροφόρησης: 

«Καταρχήν το κείµενο για το οποίο εγώ έχω κάνει µια έρευνα, έχω αφιερώσει χρόνο, 

κόπο, έρευνα µπορεί ανά πάσα στιγµή να το πάρει και να το χρησιµοποιήσει ο 

οποιοσδήποτε.  Αυτή είναι µια πλευρά. Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη παράµετρος: 

αυτό το κείµενο µε το οποίο εγώ τυχόν παραπληροφορώ, θεληµένα ή αθέλητα, µπορεί 

να φτάσει σε πάρα-πάρα πολλούς αποδέκτες και τότε προκύπτει µια αλυσίδα απίστευτης 

παραπληροφόρησης». (Π.Κ.)  

Η τρίτη οµάδα των δηµοσιογράφων εστιάζει στο ότι η δηµοσιογραφική δεοντολογία 

καταστρατηγείται πλέον σε τέτοιο βαθµό τόσο από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους 

όσο και από τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, ώστε η ζηµιά να είναι ήδη µεγάλη. Το 

πρόβληµα, εποµένως, ξεκινάει από το εσωτερικό του επαγγέλµατος Οι ίδιοι οι 

δηµοσιογράφοι έχουν αυτο-ακυρωθεί ως προς την ουσία του ρόλου τους, 

προσπερνώντας συχνά τις δεοντολογικές αρχές του επαγγέλµατος και λειτουργώντας 

µε γνώµονα τον εύκολο εντυπωσιασµό: 

«Εδώ στην Ελλάδα έχουµε τσακίσει από µόνοι µας τη δηµοσιογραφική δεοντολογία, 

δεν χρειαζόµαστε κανένα διαδίκτυο απολύτως για να µας χαλάσει τη δεοντολογία µας. 

Όσο για το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων… Κανονικά θα έπρεπε για κάθε 

κοµµάτι που γράφω εγώ στην εφηµερίδα και δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο, να έχω και 

ένα µικρό ποσό επιπλέον, ως αµοιβή του πνευµατικού δικαιώµατος. Αλλά αυτό, 

νοµίζω, ότι είναι ένα θέµα το οποίο έχει λήξει πια, δεν περπατάει. Έτσι όπως δε 

                                                 
204 Βλ. για το θέµα αυτό και τη σχετική ανάλυσή µας, σελ. 161 στο παρόν κείµενο, καθώς και  το 
υποκεφάλαιο 3.5., σελ. 104 κ.ε. όπου αναλύουµε το ζήτηµα των χρονικών πιέσεων και των συνεπειών 
που ενέχει για τη δηµοσιογραφική εργασία. 
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παίρνω χρήµατα για το πρωτοσέλιδο που έχω κάνει εγώ και µεταδίδεται στην 

τηλεόραση, το ίδιο γίνεται και µε το ίντερνετ». (Β.Κ.) 

 «Πλαίσια και κανόνες δεν νοµίζω ότι θα δεχτεί κανένας [στο διαδίκτυο]. Οι άγραφοι 

κανόνες είναι γνωστοί. Το οποιοδήποτε µέτρο κι αν µπει, σίγουρα θα καταστρατηγηθεί, 

γιατί είµαστε Έλληνες και δεν τηρούµε τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν. Είναι καθαρά 

θέµα παιδείας του κάθε ανθρώπου το να αναφέρει τις πηγές του. Υπάρχουν κανόνες. Το 

θέµα είναι να τους αντιληφθούµε, να τους συζητήσουµε και να τους κατανοήσουµε». 

(∆.Γ.) 

«Καταρχάς δεν ξέρω αν υπάρχει δηµοσιογραφική δεοντολογία στην Ελλάδα. Άρα, ας 

φτιάξουµε πρώτα τη δηµοσιογραφική δεοντολογία, ας την τηρήσουµε, ας είναι 

ξεκάθαρη και µετά να δούµε πώς την επηρεάζει το διαδίκτυο». (Ν.Χ.)  

Μέσα από τις παραπάνω απαντήσεις των δηµοσιογράφων, διαφαίνεται το ζήτηµα της 

ελλιπούς παιδείας των Ελλήνων δηµοσιογράφων σε θέµατα δεοντολογίας το οποίο 

συνδέεται και µε την ουσιαστική αδράνεια των θεσµικών οργάνων ελέγχου (Εθνικό 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Ενώσεις Συντακτών) σε περιπτώσεις καταπάτησης της 

δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. Προκαλεί αίσθηση, πάντως, το γεγονός ότι το θέµα 

της καταπάτησης της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας συνδέεται µε την ελληνική 

‘κουλτούρα’ που φαίνεται να ισοδυναµεί µε αδιαφορία και έλλειψη ευσυνειδησίας 

απέναντι σε οποιοδήποτε όριο και περιορισµό. 

 

5.6. Η εργασία στην ψηφιακή εποχή 

5.6.1. Ερωτηµατολόγια 

Το ζήτηµα της εργασίας στην ψηφιακή εποχή, τόσο µε τη µορφή της τηλε-εργασίας 

όσο και µε την αξίωση νέων προσόντων από τους δηµοσιογράφους στο νέο ψηφιακό 

εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται στο ερευνητικό επίκεντρο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ζητήσαµε από τους ερωτώµενοι να αξιολογήσουν τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της 

τηλε-εργασίας στην κλίµακα του 5. Στόχος µας ήταν να καταγράψουµε, µέσα από 

αυτή την ερώτηση, το βαθµό αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τηλε-εργασίας που 
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προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς και την άποψη των δηµοσιογράφων για τη νέα αυτή 

µορφή εργασιακής πρακτικής.  

Ένα σηµαντικό ποσοστό (37,1%) αξιολογεί θετικά το γεγονός ότι µέσω της 

τεχνολογίας µπορεί να συνδυαστεί η εργασία µε την παράλληλη ενασχόληση µε την 

οικογένεια (γράφηµα 18). Μόνο το 16% δίνει πολύ θετική αξιολόγηση στη 

δυνατότητα αυτή. Πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε ότι το 1/3 σχεδόν των 

ερωτώµενων (31,4%) επιφυλάσσεται να δώσει κάποια συγκεκριµένη θετική ή 

αρνητική άποψη. Ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να έχει για τους δηµοσιογράφους η 

χρονική και χωρική ευελιξία που προσφέρεται µέσω της τηλε-εργασίας (γράφηµα 

19), καθώς την αξιολογούν σε πολύ µεγάλο βαθµό θετικά (56%) και πολύ θετικά 

(29%).  
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Γράφηµα 18: Αξιολόγηση της δυνατότητας που προσφέρει η τηλε-εργασία για 
παράλληλη ενασχόληση µε την οικογένεια 



 

 194 

ΠΘετικΘετικΟυδετΑρνητΠΑρνητ

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

29,05%

56,04%

12,34%

0,51%2,06%

ΧΩΡΙΚΗ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

 

Γράφηµα 19: Αξιολόγηση της χωρικής και χρονικής ευελιξίας που προσφέρει η 
τηλε-εργασία 

Τα επόµενα δύο χαρακτηριστικά της τηλε-εργασίας που αναφέρονται στην ερώτηση 

αυτή και που είναι και τα κύρια αρνητικά της σηµεία, αφορούν στην αποµόνωση από 

το εργασιακό περιβάλλον και στην κατάληψη χώρου και χρόνου από την προσωπική 

ζωή. Οι δηµοσιογράφοι διατηρούν σθεναρά αρνητική στάση απέναντι στην 

επιβάρυνση που µπορεί να προκαλέσει στην προσωπική ζωή η εργασία από το σπίτι: 

το 34,8% αξιολογεί αρνητικά και το 17,1% πολύ αρνητικά την κατάληψη χώρου και 

χρόνου από την προσωπική ζωή, ενώ το 43,9% διατηρεί ουδέτερη στάση (γράφηµα 

20). Παράλληλα, η αποµόνωση από τον εργασιακό χώρο και τους συναδέλφους 

αξιολογείται ως αρνητική (39,3%) και πολύ αρνητική (16,2%), ενώ ένα σηµαντικό 

ποσοστό της τάξης του 36,8% την αξιολογεί ως ουδέτερη (γράφηµα 21).   
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Γράφηµα 20: Αξιολόγηση της περιορισµού του προσωπικού χρόνου και χώρου 
εξαιτίας της τηλε-εργασίας 
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Γράφηµα 21: Αξιολόγηση της αποµόνωσης από το εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας 
της τηλε-εργασίας 
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Παρόλο που αναγνωρίζεται η δυνατότητα που προσφέρει η εργασία από το σπίτι για 

παράλληλη φροντίδα της οικογένειας, η εισβολή της εργασίας στον ιδιωτικό χώρο 

του σπιτιού
205 αντιµετωπίζεται ως απειλή από τους δηµοσιογράφους. Παράλληλα, 

εντοπίζεται ο κίνδυνος της αποµόνωσης σε ένα επάγγελµα που είναι εκ φύσεως 

κοινωνικό και εξωστρεφές. ∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι επιβεβαιώνονται µέσα από τις 

απαντήσεις οι επιφυλάξεις και οι κίνδυνοι όσον αφορά στην εξαφάνιση της διάκρισης 

ανάµεσα στον εργασιακό και στον ιδιωτικό χώρο, καθώς και οι επιπτώσεις που αυτή 

η αλλαγή επιφέρει στην εργασιακή κουλτούρα των δηµοσιογράφων.206   

Πώς όµως ιεραρχούν οι δηµοσιογράφοι τα προσόντα που είναι απαραίτητα για το 

επάγγελµά τους; Στόχος µας ήταν να εξετάσουµε αν και σε ποιο βαθµό αξιώνονται 

νέα προσόντα από τους σύγχρονους δηµοσιογράφους. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

των δηµοσιογράφων, το πιο απαραίτητο προσόν θεωρείται η πολύ καλή γνώση των 

ελληνικών (63,4%) και ακολουθεί µε υψηλό ποσοστό (54,5%) η γνώση χρήσης Η/Υ 

και διαδικτύου (γραφήµατα 22 & 23). Τρίτο προσόν σε ιεραρχία έρχεται η 

επαγγελµατική εµπειρία (46,6%), τέταρτο η γνώση ξένων γλωσσών (43,8%) και, 

τελευταίο το πτυχίο πανεπιστηµίου µε ποσοστό µόλις 18,8% (γραφήµατα 24, 25 & 

26).  

Είναι ενδιαφέρον ότι το τελευταίο στοιχείο αποδεικνύει τη σηµαντική υποτίµηση του 

πανεπιστηµιακού πτυχίου για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα, γεγονός ουσιαστικά 

αποθαρρυντικό για τους αποφοίτους των πανεπιστηµιακών δηµοσιογραφικών σχολών 

της χώρας µας. Παρόλα αυτά, η πολύ καλή γνώση ελληνικών αναδεικνύεται ως το 

πιο βασικό προσόν, προκαλώντας, ωστόσο, την εύλογη απορία πώς µπορεί να 

επιτευχθεί η πολύ καλή γνώση ελληνικών χωρίς πανεπιστηµιακές σπουδές. Επιπλέον, 

διαφαίνεται µια τάση τεχνικοποίησης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, καθώς 

δίνεται σηµαντική προτεραιότητα στις τεχνολογικές γνώσεις.207  

                                                 
205 Βλ. σχετικά και Καϊτατζή, 2003, Θεµπριάν, 2000. 
206 Βλ. και την ανάλυσή µας στη σχετική υποενότητα 3.4., σελ. 101 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
207 Βλ. σχετικά και Braverman, 2000. 
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Γράφηµα 22: Χρησιµότητα γνώσης πολύ καλών ελληνικών 
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Γράφηµα 23: Χρησιµότητα γνώσεων Η/Υ 
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Γράφηµα 24: Χρησιµότητα επαγγελµατικής εµπειρίας 
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Γράφηµα 25: Χρησιµότητα γνώσης ξένων γλωσσών 
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Γράφηµα 26: Χρησιµότητα κατοχής πτυχίου πανεπιστηµίου 

 

5.6.2. Συνεντεύξεις 

Μελετώντας τις απαντήσεις των συνεντευξιαζοµένων στο ζήτηµα των εργασιακών 

πιέσεων που εντείνονται στην ψηφιακή εποχή, διαπιστώνουµε ότι η συντριπτική 

πλειονότητα προβληµατίζεται τόσο για την παραγόµενη ποιότητα της 

δηµοσιογραφικής εργασίας όσο και για τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 

ανταποκριθεί ο σύγχρονος δηµοσιογράφος. Τα κύρια θέµατα που αναδεικνύονται από 

τις παρακάτω απαντήσεις
208 συνδέονται µε την εργοδοτική πίεση και τις χρονικές 

πιέσεις που συχνά συνεπάγονται σφάλµατα στην εγκυρότητα της προσφερόµενης 

πληροφόρησης.209  

«Είναι τρελό αυτό το πράγµα που γίνεται σήµερα και το γεγονός αυτό κάνει και το ρόλο 

του δηµοσιογράφου πολύ πιο σύνθετο. Σήµερα ο δηµοσιογράφος καλείται να κάνει 

σύνθεση των πληροφοριών, οι οποίες είναι πάρα πολλές και να παρουσιάσει το θέµα 

πιο πολύπλευρα και πιο σφαιρικά από ό,τι παλιότερα. Αυτό θα έλεγα ότι αυξάνει και τις 

                                                 
208 Το θέµα αυτό συνδέεται άµεσα µε την επόµενη ενότητα που είναι αφιερωµένη στο χρόνο και στην 
επίδρασή του στη δηµοσιογραφική πρακτική και εργασία.  
209 Βλ. και σχετική ανάλυσή µας στο υποκεφάλαιο 3.5., σελ. 104 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
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απαιτήσεις που έχει και η κοινωνία από τους δηµοσιογράφους. Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει ότι η σύγχρονη κοινωνία θέλει δηµοσιογράφους πιο διαβασµένους, πιο 

ειδικευµένους, µε περισσότερες γνώσεις». (Γ.Π.2.) 

Ο ρόλος της ιδιοκτησίας η οποία απαιτεί ολοένα και περισσότερα από τους 

εργαζόµενους, είναι ιδιαίτερα εµφανής. Η δηµοσιογραφική εργασία τελείται σε 

µεγάλο βαθµό κάτω από ασφυκτικές πιέσεις µε όρους βιοµηχανικής παραγωγής, 

γεγονός που περιορίζει την αυτονοµία του δηµοσιογράφου και προκρίνει την 

ποσότητα σε βάρος της ποιότητας.  

«Γενικά οι εργασιακές συνθήκες των δηµοσιογράφων γίνονται δυσµενέστερες µε την 

ταχύτητα που έρχονται οι ειδήσεις και αυτό έχει µια ευθεία αναλογία. Γίνονται 

δυσµενέστερες αφενός γιατί µας επιβάλλεται να χειριστούµε έναν πολύ µεγάλο όγκο 

ειδήσεων σε ένα πάρα πολύ µικρό χρόνο και να γράψουµε γι’ αυτόν και αφετέρου γιατί 

αυτοί οι γρήγοροι ρυθµοί καταστρέφουν µερικές φορές το καλό κείµενο, το οποίο δεν 

µπορεί να παραχθεί σε συνθήκες βιοµηχανικές. Το καλό κείµενο το οποίο πρέπει να 

είναι προσεγµένο φραστικά και λεχτικά και να έχει και δεύτερες σκέψεις και να έχει και 

ένα παιχνίδι µε τον αναγνώστη και να έχει φαντασία και όλα αυτά, δεν µπορεί να 

παραχθεί µε όρους φάµπρικάς […] Είναι ένα αδηφάγο µέσο πλέον η δηµοσιογραφία 

έτσι όπως γίνεται και στην ουσία ψιλοκαταστρέφει, ψιλοευνουχίζει τους συντάχτες. Σου 

ζητούν ποσότητα συνήθως σε βάρος της ποιότητας, αλλά θα θέλανε να γράψεις και 

πάρα πολύ καλά, αλλά θα θέλανε να γράψεις και 70 σελίδες, αλλά θα ήθελαν να το 

έχεις και αποκλειστικά και µόνος σου και πρώτος!» (Ν.Ζ.) 

«Στο επίπεδο που βρίσκοµαι εγώ σήµερα και γι’ αυτό µπορώ να µιλήσω, πιστεύω ότι 

πράγµατι τα ιδιωτικά κανάλια προσπαθούν να πάρουν όσα περισσότερα πράγµατα 

µπορούν από τον εργαζόµενο. Οι ρυθµοί είναι τέτοιοι σήµερα που έτσι κι αλλιώς 

κινούµαστε γρήγορα, είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε αυτό και σε συνδυασµό µε 

τις απαιτήσεις των εργοδοτών, το πρόβληµα διογκώνεται». (Γ.Π.) 

«Έχεις την πίεση του ανταγωνισµού στο να το πεις πρώτος, πράγµα το οποίο ισχύει 

περισσότερο για τα ηλεκτρονικά και λιγότερο για τα έντυπα Μέσα ενηµέρωσης. Η πίεση 

σε οδηγεί σε λάθη και χάνεις την ουσία. Η είδηση και ο ανταγωνισµός συµβάλλουν στο 

να αλλάξει και να ζητείται περισσότερη εργασία από αυτό που µπορείς να προσφέρεις. 

Αγωνιά όλο το επάγγελµα για το πού θα φτάσει, αλλά όταν τα αφεντικά παίζουν και σου 
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λένε θέλω την αποκλειστικότητα και θέλω την είδηση πρώτος, εσύ χάνεις τελικά όχι 

µόνο άλλα πράγµατα της ζωής σου, αλλά και την ίδια την είδηση». (Τ. Γ.) 

«Στο εξωτερικό ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Βλέπεις ότι εκεί αν ο δηµοσιογράφος 

γράψει ένα κοµµάτι την εβδοµάδα ίσως είναι και πολύ. Εδώ αν γράψεις ένα κοµµάτι 

την εβδοµάδα σε έχουν πετάξει από το παράθυρο. Είσαι ‘εγκληµατίας’. Τους κλέβεις. 

Και ίσως δυο δουλειές είναι πάλι λίγο-προσπαθείς να έχεις όσες περισσότερες δουλειές 

για να ζεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι µια δουλειά που ζεις διαρκώς στο πόδι». 

(Θ. Κ..) 

Στα παραπάνω αποσπάσµατα επισηµαίνουµε λέξεις-κλειδιά ως χαρακτηριστικά 

ποιοτικής ανάλυσης λόγου που καταδεικνύουν ακριβώς το πρόβληµα της έντασης της 

δηµοσιογραφικής εργασίας που προκαλείται – και συχνά επιβάλλεται – από τους 

ιδιοκτήτες των Μέσων. Οι «δυσµενείς εργασιακές συνθήκες», ο «ανταγωνισµός», οι 

«βιοµηχανικές συνθήκες παραγωγής», η «ποσότητα σε βάρος της ποιότητας» που 

αναφέρουν στις απαντήσεις τους οι δηµοσιογράφοι σκιαγραφούν τη σύγχρονη 

δηµοσιογραφική πραγµατικότητα.    

Ο µεγαλύτερος όµως κίνδυνος που απορρέει από όλα τα παραπάνω εντοπίζεται στην 

παραγωγή ή αναπαραγωγή λαθών, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε 

παραπληροφόρηση και παραπλάνηση του κοινού. Όταν η αξία της είδησης 

καθορίζεται πλέον όλο και περισσότερο από την ταχύτητά µετάδοσής της, 

εγκαταλείπονται η διασταύρωση των γεγονότων και ο έλεγχος της αυθεντικότητας 

και γνησιότητάς τους.210 

«Η ταχύτητα µε την οποία βγαίνουν οι ειδήσεις µας κάνει ορισµένες φορές να 

οδηγούµαστε σε λάθη. Και όσον αφορά στις εφηµερίδες τα λάθη αυτά είναι πολύ 

λιγότερα και σπανιότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχεις αρκετό χρόνο να 

χωνέψεις την είδηση να την συζητήσεις, να την διασταυρώσεις, να την τσεκάρεις, να την 

ξαναδείς, να την ξανασκεφτείς. Αντίθετα, στο ραδιόφωνο και κυρίως στην τηλεόραση, 

οι χρόνοι και κυρίως ο ανταγωνισµός είναι τέτοιος που τις περισσότερες φορές δεν σου 

επιτρέπουν µια δεύτερη µατιά, µια δεύτερη δυνατότητα να τσεκάρεις κάτι. Οπότε εκεί 

βαδίζεις στην κόψη του ξυραφιού και πολλές φορές εκτίθεσαι και κάνεις λάθη ή χάνεις 

την ουσία και περιορίζεσαι σε έναν εντυπωσιασµό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι 

                                                 
210 Βλ. σχετικά την ανάλυσή µας στο υποκεφάλαιο 3.5., σελ. 104 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
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έρχονται πάρα πολύ γρήγορα οι ειδήσεις και απαιτούν από εσένα µια πάρα πολύ 

γρήγορη αντίδραση-πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά» (Ν.Ζ.) 

«Στην Ελλάδα έχουµε µια αντίληψη µαχητική για τη δηµοσιογραφία, αλλά αυτό 

δηµιουργεί στρεβλώσεις στην προσπάθειά µας να βγάλουµε πρώτοι την είδηση, µε 

αποτέλεσµα πολλές φορές να τη βγάζουµε όπως-όπως». (Ε.Σ.)  

«Ο βοµβαρδισµός µε υπερβολικές πληροφορίες καµιά φορά σε κάνει να χάνεις το 

ζητούµενο. Έχεις την αίσθηση µιας ενηµέρωσης, αλλά δεν έχεις πάντα τη δυνατότητα 

να εµβαθύνεις, να κάνεις επιλογές από τον όγκο, από το πεδίο της ενηµέρωσης και να 

καλλιεργηθείς – γιατί θεωρώ ότι το να είσαι πληροφορηµένος δεν αποτελεί και γνώση. 

Είναι ένα πρώτο στάδιο προσέγγισης της γνώσης». (Ε.Μ.) 

Η χρονική σε συνδυασµό µε την εργοδοτική πίεση αποδυναµώνει σηµαντικά το 

δηµοσιογράφο, ορίζοντας τη δουλειά του µε όρους µαζικής, βιοµηχανικής 

παραγωγής: 

«Πρέπει να ανταποκριθείς στην ανάγκη της αγοράς. Η ανάγκη της αγοράς τι θέλει; 

Θέλει κοµµάτια, θέλει ρεπορτάζ, θέλει βίντεο, οπότε γίνεται µαζικότερη η παραγωγή, 

άρα κάνεις και πιο γρήγορα την παραγωγή της δηµοσιογραφικής ύλης. Όταν έχεις και 

το ίντερνετ και µπορείς µε τρεις κινήσεις να εξασφαλίσεις τα αναγκαία συστατικά για να 

κάνεις ένα ρεπορτάζ, δε σηµαίνει ότι και αυτά τα συστατικά είναι και καλά. Απλώς 

βρίσκεις 10 πληροφορίες και λες, µου φτάνουν αυτά για να γράψω ένα κοµµάτι 500 

λέξεων; Μου φτάνουν. Έτσι τα ρίχνεις, τα γράφεις, δεν περνάς από τη βάσανο, να δεις 

αν υπάρχει κάτι παραπέρα. Αυτή είναι και η συνταγή, το Α και Ω της δηµοσιογραφικής 

δουλειάς. Μέχρι τελευταία στιγµή πρέπει να ψάχνεις µέχρι να εξαντληθούν όλα τα 

περιθώρια, να µην υπάρχει καµιά άλλη πληροφορία διαθέσιµη. Κι αυτό, λόγω του 

ίντερνετ, βλέπω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δε γίνεται, δηλαδή είναι η εύκολη λύση. Γι’ 

αυτό δεν φταίνε µόνο οι δηµοσιογράφοι. Αυτή είναι η αγορά. Όταν η αγορά ζητάει x 

κοµµάτια την ηµέρα, κοιτάς κάπου να τα βιοµηχανοποιήσεις. Λες, έχω τα απαραίτητα 

συστατικά για να κάνω αυτό που µου ζητάει η αγορά; Το κάνω». (Γ.Π.) 

Ως εκ τούτου, η αξία του έργου του δηµοσιογράφου µειώνεται και η µοναδικότητά 

του ακυρώνεται. Η επεξεργασία της πληροφορίας περιορίζεται στην επιφάνειά της, 

ενώ η ανάλυσή της γίνεται πιο επιφανειακά και αποσπασµατικά. Η πληροφορία 

αντιµετωπίζεται και προωθείται µε όρους και συνθήκες προϊόντος. Αυτή η 
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προχειρότητα µε την οποία γίνεται πολλές φορές η δουλειά του δηµοσιογράφου, όπως 

επισηµαίνεται από τους ερωτώµενοι, εγείρει επιπλέον σοβαρά ερωτηµατικά και για 

την ενηµέρωση που λαµβάνει ο τελικός αποδέκτης, το κοινό. 

«Όλοι οι οργανισµοί των Μέσων ενηµέρωσης αρχίζουν και λειτουργούν µε τη λογική 

του δικτύου διανοµής. Πώς είναι το δίκτυο της ∆.Ε.Η. που µοιράζει το ηλεκτρικό 

ρεύµα; Ή του νερού που µοιράζει το νερό; Έτσι γίνονται και τα δίκτυα της ενηµέρωσης. 

Γίνονται πολυεθνικά, µετατρέπονται σε µεγάλα δίκτυα, οπότε τι γίνεται µε αυτή τη 

κατάσταση; Η πληροφορία αρχίζει να έχει όλο και λιγότερο προστιθέµενη αξία. ∆ηλαδή 

έχει λιγότερη επεξεργασία, λιγότερη ανάλυση και αρχίζει και γίνεται ένα commodity, 

(σ.σ. προϊόν) αυτό δηλ. που η αξία του εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση. 

Είµαι υποχρεωµένος [ως δηµοσιογράφος] να υπαχθώ στη λογική του δικτύου. Άρα 

εµένα µε ενδιαφέρει να έχω περισσότερη πρώτη ύλη σε χαµηλότερη τιµή, άρα θα έχω τη 

δυνατότερη µικρή επεξεργασία για την ύλη µου, για να την έχω φθηνή, γρήγορη και 

πολλή, άρα λιγότερη έρευνα, λιγότερο ψάξιµο, λιγότερη ενηµέρωση για τον τελικό 

αποδέκτη». (Γ.Π.) 

 

5.7. Η επίδραση του χρόνου στη δηµοσιογραφική πρακτική 

5.7.1. Ερωτηµατολόγια 

Το ζήτηµα της έντασης των χρονικών πιέσεων και της επίδρασης της ταχύτητας δεν 

εξετάστηκε σε αυτόνοµη ερώτηση στο ερωτηµατολόγιό µας, αλλά αποτέλεσε 

υποερώτηµα σε ερωτήσεις που, για λόγους συνοχής στην παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων, παρουσιάσαµε τµηµατικά σε προηγούµενες ενότητες.211 Μέσα από 

τις συνεντεύξεις, όµως, µπορέσαµε να προσεγγίσουµε το θέµα του χρόνου και της 

χρονικότητας µε περισσότερη εµβάθυνση.  

 

 

 

                                                 
211 Βλ. για παράδειγµα, ενότητες 5.5.-5.7. σχετικά µε τις χρονικές πιέσεις και τη χρονική ευελιξία του 
διαδικτύου. 
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5.7.2. Συνεντεύξεις 

Στο πλαίσιο της χρονικότητας που εξετάζουµε, εστιάζουµε και στο ζήτηµα της 

µετάλλαξης της έννοιας της επικαιρότητας του κύκλου ζωής και παραγωγής της 

είδησης και της αποκλειστικότητας στην ψηφιακή εποχή, η οποία επιτάσσει την 

εναλλαγή και ανανέωση των ειδήσεων µε ακαριαία ταχύτητα. Τις επιπτώσεις για την 

ποιότητα του παραγόµενου δηµοσιογραφικού αποτελέσµατος τις εξετάσαµε 

λεπτοµερώς στην προηγούµενη ενότητα, συνδυάζοντάς τες µε τις πιέσεις που ασκεί 

στους σύγχρονους δηµοσιογράφους.  

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των δηµοσιογράφων που παρουσιάζουµε στη 

συνέχεια, επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός µας σχετικά µε τη συρρίκνωση του κύκλου 

ζωής της είδησης και την ανάδειξη της ταχύτητας ως καθοριστικού παράγοντα για 

την αξία της.212 Στην πρώτη απάντηση εντοπίζουµε την ανάγκη επαναπροσδιορισµού 

του ρόλου της εφηµερίδας, η οποία – αν θέλει να επιβιώσει – είναι ανάγκη να 

αναδειχθεί σε Μέσο που εξηγεί και ερµηνεύει.213  

«Ο κύκλος ζωής της είδησης ελαχιστοποιείται. Η µια είδηση κλωτσάει την άλλη από τα 

δελτία ειδήσεων µε ρυθµούς φανταστικούς σε σχέση µε το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Σε 

ό,τι αφορά τις εφηµερίδες, και αυτό είναι το σηµείο της βαθύτερης ύπαρξης των 

εφηµερίδων, δεν πρέπει να εστιάσουν στην είδηση αυτή καθ’ αυτή, γιατί αυτή πλέον µας 

έχει ξεπεράσει». (Ε.ΤΖ.) 

«Σίγουρα µικραίνει ο κύκλος ζωής της είδησης. […] Το κοινό θέλει συνεχώς καινούρια 

πράγµατα, καινούριους πρωταγωνιστές. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω των 

ηλεκτρονικών Μέσων ενηµέρωσης και κυρίως λόγω της τηλεόρασης, η οποία 

προσφέρει θέαµα. Έχει γίνει σήµερα µια θεαµατικοποίηση της επικαιρότητας, όπου σε 

ένα θέαµα θέλεις να έχει και ποικιλία, γρήγορη πλοκή και να αλλάζουν διαρκώς οι 

πρωταγωνιστές. Αυτό µπορείς να το εντάξεις στο πλαίσιο του ότι γίνεται commodity 

(σ.σ. προϊόν) η πληροφορία. Υπάρχει µεγάλη αγορά, µεγαλώνει η βιοµηχανία και πρέπει 

να προσφέρεται όλο και περισσότερη πρώτη ύλη. Άρα πέφτει η ποιότητα της πρώτης 

ύλης». (Γ.Π.)  

                                                 
212 Βλ. σχετική ανάλυσή µας στην υποενεότητα 3.5., σελ. 104 κ.ε. στην παρούσα διατριβή. 
213 Βλ. σχετικά σελ. 117 στο παρόν κείµενο. 
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«Σαφώς µικραίνει ο κύκλος ζωής της είδησης. ∆εν ξέρω αν µικραίνει για µας τους 

δηµοσιογράφους ή µικραίνει για όλο τον κόσµο. Για µένα από τη στιγµή που θα 

δηµοσιευθεί και θα την πω, έχει τελειώσει. Σαφώς χάνει την επικαιρότητα της». (∆.Γ.) 

Ένας άλλος δηµοσιογράφος επισηµαίνει ότι η είδηση εξελίσσεται, δεν εξαλείφεται: 

«Υπάρχουν πάντα επιµέρους πτυχές της ίδιας βασικής είδησης. Μια είδηση πάντα 

εξελίσσεται, δεν εξαλείφεται. Η βία είναι ένα θέµα, η κακή παιδεία ή η καλή παιδεία 

είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, τα προβλήµατα της υγείας είναι επίσης ένα τεράστιο ζήτηµα 

– αυτά ποτέ δεν σταµατούν να υφίστανται ως ειδήσεις. Η είδηση βέβαια αυτή καθ’ αυτή 

έχει µικρότερο κύκλο επειδή υπάρχει πολύ µεγάλη ταχύτητα ενηµέρωσης ειδικότερα 

µέσω των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Η ίδια είδηση, το γεγονός, το ξέρεις κατά 

την άποψη µου µέσα σε 6 – 12 ώρες. Από κει και πέρα πρέπει να προχωρήσεις στην 

επεξεργασία της είδησης, να βγάλεις το σχόλιο και τις επόµενες πτυχές της µέσα από 

την έρευνα». (Γ.Κ. 2) 

Στην επόµενη απάντηση η δηµοσιογράφος εστιάζει την προσοχή µας στην απαξίωση 

των ειδήσεων που προκαλείται από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους, οι οποίοι 

αποδύονται σε ένα ανώφελο και αδιέξοδο ‘κυνήγι’ της πιο πρόσφατης, ‘φρέσκιας’ 

είδησης.214 Όταν οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι, στο πλαίσιο του αδηφάγου 

επαγγελµατικού ανταγωνισµού, αναλίσκονται στο να ψάχνουν την επόµενη είδηση 

χωρίς να εστιάζουν στις διαστάσεις και τις προεκτάσεις των σηµαντικών ειδήσεων, η 

ουσία της είδησης και το ειδικό τους βάρος έχουν πλέον χαθεί. 

«∆εν µειώνεται καµιά αξία της είδησης. Το πρόβληµα είναι…εξακολουθεί να είναι δικό 

µας, όλο το πρόβληµα εντοπίζεται στην ίδια την δηµοσιογραφία. Γιατί αυτό που έχει 

σηµασία στη δηµοσιογραφία δεν είναι το να παρουσιάσεις όλες τις ειδήσεις, είναι η 

ιεράρχηση των ειδήσεων. Είναι αυτό που θα βάλεις πρώτη είδηση στη τηλεόραση, στο 

ραδιόφωνο, είναι αυτό που θα βάλεις πρωτοσέλιδο στην εφηµερίδα. Οσεσδήποτε 

ειδήσεις και να έχεις, δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί κάτι το οποίο είναι µεγάλο. 

Μόνοι µας αυτο-ακυρωνόµαστε µε το να κάνουµε πρωτοσέλιδα θέµατα που δεν 

ενδιαφέρουν κανέναν ή που τα κάνουµε, γιατί πιστεύουµε ότι µόνο αυτά είναι τα 

ενδιαφέροντα». (Β.Κ.) 

                                                 
214 Βλ. σχετική ανάλυσή µας στη σελ. 106 στο παρόν κείµενο, καθώς και Schudson, 1986, Bardoel, 
1996. 



 

 206 

Όπως φαίνεται από τις ακόλουθες απαντήσεις των δηµοσιογράφων, η 

αποκλειστικότητα παραµένει προνόµιο των προσωπικών επαφών που έχει κάθε 

δηµοσιογράφος, χωρίς το διαδίκτυο να ακυρώνει τη µοναδικότητά της ακόµα και 

προσφέροντας εκατοντάδες πηγές για την ίδια είδηση.215  

«Η αποκλειστική είδηση εξακολουθεί να υπάρχει, την έχουµε βέβαια κακοποιήσει ως 

έννοια. Η αποκλειστική είδηση θα προκύψει µέσα από µια προσωπική συνέντευξη που 

θα την αναδείξει ένας συγκεκριµένος δηµοσιογράφος. […] Μπορεί η αποκλειστική 

είδηση σε ένα λεπτό να παύσει να είναι αποκλειστική, αλλά αυτό το ένα λεπτό είναι 

αποκλειστική είδηση. Τα µυστικά του πλανήτη δεν κρύβονται στο διαδίκτυο, η 

συµφωνία που έχει γίνει κάτω από το τραπέζι δεν βρίσκεται στο διαδίκτυο». (Κ.Μ.) 

«Τις περισσότερες φορές δεν βρίσκεται στο διαδίκτυο η είδηση. ∆ηλαδή η αποκλειστική 

πηγή που θα σου δώσει την είδηση δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Από τη στιγµή που 

βγαίνει στο διαδίκτυο, παύει να είναι αποκλειστική. Οπότε σχετικοποιείται πάρα πολύ η 

έννοια της αποκλειστικότητας. ∆εν υπάρχει αποκλειστικότητα στο διαδίκτυο, είναι 

δεδοµένο. […] Την αποκλειστικότητα την πιστώνεται αυτός που πρώτος την υπόγραψε. 

Το ίδιο ισχύει και στο διαδίκτυο, υπάρχει υπογραφή». (Φ.Σ.)  

Η έννοια της αποκλειστικότητας καταρρίπτεται µε χιουµοριστικό τρόπο από έναν 

άλλο δηµοσιογράφο: 

«Νοµίζω ότι το µόνο αποκλειστικό που έχει γίνει είναι όταν ο Κολόµβος ανακάλυψε 

την Αµερική! Και µετά τα αποκλειστικά σταµάτησαν!» (Ν.Ζ.). 

 

5.8. Η δηµοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή  

5.8.1. Ερωτηµατολόγια 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αναλύσαµε και στο τρίτο κεφάλαιο, αφορά 

το τέλος του µονοπωλίου του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, καθώς υπάρχουν 

πλέον ποικίλες πηγές ειδήσεων. Εν όψει αυτού του φαινοµένου, σε ποιο βαθµό 

διαβλέπουν οι δηµοσιογράφοι τον ενδεχόµενο κίνδυνο υπονόµευσης της εργασίας 

τους από το κοινό και από πολιτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς, από τη 

                                                 
215 Βλ. Καϊτατζή, 2003α. 
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στιγµή που µπορούν να γίνουν οι ίδιοι ποµποί πληροφοριών µέσω της 

διαδραστικότητας που προσφέρει το διαδίκτυο;  

Οι δηµοσιογράφοι αντιλαµβάνονται ως σηµαντικότερο κίνδυνο υπονόµευσης τους 

εµπορικούς ιστότοπους (γράφηµα 27), καθώς και τα αµιγώς διαδικτυακά Μέσα 

(γράφηµα 28). Το 12,3% θεωρεί ότι οι εµπορικοί δικτυακοί τόποι που παρέχουν 

ενηµέρωση για διαφηµιστικούς λόγους τους υπονοµεύουν πάρα πολύ και το 22,6% 

πολύ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αµιγώς διαδικτυακά Mέσα που έχουν τη 

δυνατότητα να ανανεώνουν διαρκώς το περιεχόµενό τους είναι 10,8% και 26,3% 

αντίστοιχα.  
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Γράφηµα 27: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από τους 
εµπορικούς ιστότοπους 
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Γράφηµα 28: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από τα 
αµιγώς διαδικτυακά Μέσα 

Τα ποσοστά είναι αρκετά χαµηλότερα στην ερώτηση για την υπονόµευση των 

δηµοσιογράφων από το κοινό που µπορεί να αναζητήσει αυτόνοµα πληροφορίες 

(γράφηµα 29). Ειδικότερα, το 19,6% δηλώνει «αρκετά», το 30,7% λίγο και το 41,1% 

«καθόλου». Παρόµοια είναι τα ποσοστά και στην περίπτωση των πολιτικών φορέων 

οι οποίοι µπορούν µέσω του διαδικτύου να πληροφορήσουν άµεσα τους πολίτες 

(γράφηµα 30): το 14,2% απαντά «αρκετά», το 32,8% «λίγο»και το 42,6% «καθόλου». 
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Γράφηµα 29: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από το 
κοινό 
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Γράφηµα 30: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από τους 
πολιτικούς φορείς 
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι το διαδίκτυο αναγνωρίζεται ως ένα βαθµό από 

τους δηµοσιογράφους ως Μέσο που µπορεί να οδηγήσει στην υπονόµευσή τους, 

καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κοινό και φορείς να λειτουργήσουν ως εν δυνάµει 

επικοινωνητές. Ωστόσο, οι οµάδες που παρουσιάζονται να ‘απειλούν’ περισσότερο 

τους δηµοσιογράφους είναι οι εµπορικοί ιστότοποι και τα αµιγώς διαδικτυακά Μέσα. 

Οι πρώτοι, διότι έχουν επιδοθεί στην παροχή πληροφοριών αναπτύσσοντας ένα 

τµήµα επικαιρότητας παράλληλα µε τη διαφηµιστική τους προβολή
216 και οι 

δεύτεροι, διότι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αδιάκοπη πληροφόρηση σε όλη τη 

διάρκεια της ηµέρας, ξεπερνώντας τον τυποποιηµένο ηµερήσιο κύκλο παραγωγής 

ειδήσεων των παραδοσιακών Μέσων.217  

Το κοινό δεν αναγνωρίζεται – προς το παρόν, τουλάχιστον – ως οµάδα που αφαιρεί 

τον έλεγχο από τους δηµοσιογράφους, απορρίπτοντας την προοπτική της ανάδυσης 

της συµµετοχικής δηµοσιογραφίας ως ανταγωνιστικής προς την παραδοσιακή 

δηµοσιογραφία.218  Υπάρχουν, εποµένως, οι προοπτικές να αναπτυχθεί η 

συµµετοχική δηµοσιογραφία από την πλευρά του κοινού ως υποστηρικτική και 

ενισχυτική του έργου του δηµοσιογράφου. ∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, ότι 

διαµορφώνεται ένα γόνιµο και πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθούν και τα δύο ‘είδη’ 

δηµοσιογραφίας: από τη µία η δηµοσιογραφία ως επάγγελµα και από την άλλη, η 

συµµετοχική δηµοσιογραφία του κοινού το οποίο θα συµµετέχει στην παραγωγή 

δηµοσιογραφικού έργου λειτουργώντας εξ ονόµατος της κοινωνίας των πολιτών.  

Πάντως, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι δεν διαµορφώνεται κάποια κυρίαρχη τάση 

ως προς την πιθανότητα ακύρωσης  της δηµοσιογραφικής διαµεσολάβησης. Αυτό 

µπορεί να ερµηνευτεί µε δύο τρόπους: πρώτον, η διείσδυση του διαδικτύου στη χώρα 

µας είναι ακόµα πολύ περιορισµένη, οπότε είναι απίθανο να έχουν διαµορφωθεί ήδη 

ασφαλείς και σίγουρες τάσεις προς κάποια κατεύθυνση. ∆εύτερον, θα µπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί ότι παίζει κάποιο ρόλο και η επαγγελµατική αυταρέσκεια των 

δηµοσιογράφων, οι οποίοι θέλουν ευλόγως για λόγους προσωπικής, αλλά και 

επαγγελµατικής επιβίωσης να διατηρήσουν τα ‘κεκτηµένα’ τους. Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν στη διάθεσή µας εκείνα τα στοιχεία που θα µπορούσαν να συνηγορήσουν 

                                                 
216 Βλ. σχετικά Ramonet, 1999, Hargreaves, 2003. 
217 Βλ. σχετικά σελ. 107-108 στο παρόν κείµενο.  
218 Βλ. σχετικά Hardt, 1999, Schudson, 1999, McDevitt, 2003, Woodstock, 2002, Haas & Steiner, 2006 
και σελ. 87 κ.ε. στο παρόν κείµενο.  
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υπέρ µιας τέτοιας άποψης, οπότε µόνο ως υπόθεση θα µπορούσε να ειπωθεί κάτι 

ανάλογο.  

Στην συνέχεια επιχειρήσαµε να καταγράψουµε τα σηµαντικότερα ζητήµατα που 

απασχολούν το σύγχρονο δηµοσιογράφο. Στην πρώτη ερώτηση ζητήσαµε από τους 

ερωτώµενοι να καταγράψουν το βαθµό ικανοποίησή τους από ορισµένα στοιχεία του 

επαγγέλµατός τους και στη δεύτερη, να ιεραρχήσουν από το 1 µέχρι το 5 τα ζητήµατα 

που τους απασχολούν στη σηµερινή εποχή. Με αυτές τις ερωτήσεις, στοχεύουµε να 

εξιχνιάσουµε την αυτο-εικόνα των δηµοσιογράφων όσων αφορά τις κύριες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα.  

Όσον αφορά στις οικονοµικές απολαβές (γράφηµα 31), µόνο το 4,3% δηλώνει πολύ 

ικανοποιηµένο. Οι περισσότεροι δηλώνουν απλά «αρκετά» (47,2%) ή λίγο (33,2%). 

Αυτή η στάση προφανώς εξηγεί και το λόγο για τον οποίο η πλειονότητα των 

δηµοσιογράφων απασχολείται σε δύο ή και περισσότερες δουλειές. Τα ποσοστά 

ανεβαίνουν στο βαθµό ικανοποίησής τους από τις συναδελφικές τους σχέσεις 

(γράφηµα 32): το 30,4% δηλώνει «πολύ» και το 40,3% «αρκετά» και από την 

ελευθερία που απολαµβάνουν στο επάγγελµά τους (γράφηµα 33): το 20,4% αναφέρει 

ότι είναι ικανοποιηµένο «πολύ» και το 44,8% «αρκετά».  
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Γράφηµα 31: Βαθµός ικανοποίησης από τις οικονοµικές απολαβές 
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Γράφηµα 32: Βαθµός ικανοποίησης από τις συναδελφικές σχέσεις 

Ππολυπολυαρκλιγκαθ

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

9,03%

23,48%

42,89%

16,93%

7,67%

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Γράφηµα 33: Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο εργασιακής ελευθερίας 
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Λιγότερο ικανοποιηµένοι φαίνεται να είναι οι ερωτώµενοι όσον αφορά στην 

επαγγελµατική σταθερότητα
219 (γράφηµα 34): το 15,3% δεν είναι καθόλου, το 24,7% 

είναι λίγο ικανοποιηµένο και το 40,8% αρκετά. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά όσον 

αφορά στην ικανοποίηση των δηµοσιογράφων από την αναγνώριση που εισπράττουν 

µέσα από το επάγγελµά τους (γράφηµα 35). Σχεδόν οι µισοί (49,43%) εµφανίζονται 

απλώς αρκετά ικανοποιηµένοι, ενώ µόνο το 21,3% είναι πολύ ή πάρα πολύ 

ικανοποιηµένοι. Περίπου το 30% (29,3%) δεν είναι καθόλου ή είναι λίγο 

ικανοποιηµένοι. Η δυσφορία των δηµοσιογράφων απέναντι στο φορτωµένο ηµερήσιο 

πρόγραµµά τους καταγράφεται στην επόµενη ερώτηµα (γράφηµα 36). Ένα υψηλό 

ποσοστό της τάξης του 50,4% είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένο από το οράριο 

εργασίας τους. Μόνο το 28,4% εµφανίζεται αρκετά ικανοποιηµένο, ενώ το ποσοστό 

µειώνεται ακόµα περισσότερο στους ερωτώµενοι που δηλώνουν πολύ ή πάρα πολύ 

ικανοποιηµένοι (21,22%). 
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Γράφηµα 34: Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο επαγγελµατικής σταθερότητας 

 

                                                 
219 Το πρόβληµα αυτό είναι εµφανές και στην επόµενη ερώτηση που αναφέρεται στην ιεράρχηση των 
κύριων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι δηµοσιογράφοι σήµερα.  
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Γράφηµα 35: Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο κοινωνικής αναγνώρισης 
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Γράφηµα 36: Βαθµός ικανοποίησης από το εργασιακό ωράριο 

Στην ερώτηση που ακολουθεί, προχωράµε στη συγκεκριµενοποίηση των καίριων 

ζητηµάτων που απασχολούν το σύγχρονο δηµοσιογράφο (πίνακες 14-17). Ως πιο 

σηµαντικά θέµατα αναδείχτηκαν στην πρώτη θέση η µείωση των προσλήψεων 
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(26,5%) και η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωµάτων κυρίως σε συνάρτηση µε 

την ανασφάλιστη εργασία (22,4%). Ακολουθούν η µη καταβολή του νόµιµου µισθού 

(14,7%) και η έλλειψη σταθερού ωραρίου (12,9%). Παρατηρούµε ότι τα προβλήµατα 

που καταγράφει έρευνά µας συνάδουν και µε εκείνα που αναδεικνύουν οι έρευνες του 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και της VPRC που παρουσιάσαµε στο τρίτο κεφάλαιο.220 
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Πίνακας 14: Ιεράρχηση µείωσης προσλήψεων ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 15: Ιεράρχηση καταπάτησης εργασιακών δικαιωµάτων ως καίριου 

προβλήµατος 

 

                                                 
220 Βλ. σελ. 130-132 στο παρόν κείµενο.  
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ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
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Πίνακας 16: Ιεράρχηση µη καταβολής νόµιµου µισθού ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 17: Ιεράρχηση έλλειψης σταθερού ωραρίου ως καίριου προβλήµατος 

Ως λιγότερο σηµαντικά θέµατα
221 (πίνακες 18-21) καταγράφηκαν ο ανταγωνισµός 

από τα διαδικτυακά Μέσα (90,2%), η απαίτηση για απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων 

(86,1%), η ακύρωση της µοναδικότητάς τους λόγω της πληθώρας πηγών για την ίδια 

είδηση (76,3%) και ο ανταγωνισµός από τα άλλα ΜΜΕ (71,7%). Συγκρίνοντας τα 

ποσοστά αυτά µε εκείνα που απαντώνται παρακάτω
222 κρίνουµε ότι το 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα ως προς τη 

βιωσιµότητά του που συνδέονται µε ζητήµατα ασφάλισης, µισθοδοσίας, εργασιακής 

ανασφάλειας και καταπάτησης των εργασιακών δικαιωµάτων. Είναι εύλογο ίσως το 

                                                 
221 Κατέλαβαν δηλαδή την έκτη (τελευταία) θέση στην ιεράρχηση που ζητούνταν από τους 
ερωτώµενοι.  
222 Βλ. σελ. 215-216 στο παρόν κείµενο.  
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γεγονός ότι οι δηµοσιογράφοι αποδίδουν δευτερεύουσα σηµασία σε ζητήµατα όπως ο 

διαδικτυακός ανταγωνισµός, η υπονόµευση του µονοπωλίου τους ή η αξίωση 

τεχνολογικών γνώσεων. Με άλλα λόγια, υφίστανται σοβαρά δοµικά προβλήµατα στη 

δηµοσιογραφία που απαιτούν την πρότερη επίλυσή τους πριν την ενασχόληση των 

δηµοσιογράφων µε τις νέες προκλήσεις που θέτει το ίδιο το διαδίκτυο. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

2 ,5

4 1,0

8 2,1

18 4,6

6 1,5

350 90,2

388 100,0

5

1

6

394

1

2

3

4

5

6

Σύνολο

Έγκυρα

99

System

Σύνολο

Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 18: Ιεράρχηση ανταγωνισµού από το διαδίκτυο ως καίριου προβλήµατος 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

2 ,5

13 3,4

21 5,4

18 4,6

334 86,1

388 100,0

5

1

6

394

1

3

4

5

6

Σύνολο

Έγκυρα

99

System

Σύνολο

'Ακυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 19: Ιεράρχηση απαίτησης τεχνολογικών γνώσεων ως καίριου 

προβλήµατος 
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

12 3,1

14 3,6

20 5,2

20 5,2

26 6,7

296 76,3

388 100,0

5

1

6

394

1

2

3

4

5

6

Σύνολο

Έγκυρα
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System

Σύνολο

Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 20: Ιεράρχηση απώλειας µονοπωλίου ως καίριου προβλήµατος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΜΕ

15 3,9

22 5,7

24 6,2

18 4,6

31 8,0

279 71,7

389 100,0

5

394

1

2

3

4

5

6

Total

Έγκυρα

99Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 21: Ιεράρχηση ανταγωνισµού από άλλα ΜΜΕ ως καίριου προβλήµατος 

Παρατηρούµε ότι, ενώ σε προηγούµενες ερωτήσεις έχει διαφανεί µια σηµαντική 

ανησυχία των δηµοσιογράφων όσον αφορά στον ανταγωνισµό από τα διαδικτυακά 

Μέσα και τη µερική απώλεια του µονοπωλίου τους,223 τα σοβαρά προβλήµατα της 

µείωσης της προσφοράς εργασίας και το άναρχο πλαίσιο ασφάλισης που επικρατεί 

στο δηµοσιογραφικό επάγγελµα, καταλαµβάνουν την κορυφή της ιεραρχίας ως καίρια 

προβλήµατα επαγγελµατικής βιωσιµότητας. Η κρίση, εποµένως, του επαγγέλµατος 

για τα ελληνικά δεδοµένα, δεν προκύπτει µέσα από την ακύρωση του 

δηµοσιογραφικού ρόλου, εξαιτίας της ενδυνάµωσης άλλων πολιτικών, οικονοµικών 

και κοινωνικών παραγόντων µέσα από τη διαδραστικότητα που προσφέρει το 

διαδίκτυο. Η δηµοσιογραφία σήµερα υφίσταται τη σηµαντικότερη απειλή και αγωνία 

                                                 
223 Βλ. σελ. 186 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
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για την επιβίωσή της εξαιτίας της αποδυνάµωσης που προκαλεί η ανασφάλιστη 

εργασία, η µείωση των θέσεων εργασίας και η εξασθένιση του παρεµβατισµού που 

µπορεί να αναπτύξει. Τα προβλήµατα αυτά διαφαίνονται ευκρινώς και στην επόµενη 

ενότητα, όπου µέσα από τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε από τους 

δηµοσιογράφους στο πλαίσιο των συνεντεύξεων, διευκρινίζονται τα κύρια αίτια της 

κρίσης. 

 

5.8.2. Συνεντεύξεις 

Στις συνεντεύξεις µπορέσαµε να διερευνήσουµε σε µεγαλύτερο βάθος από ό,τι στα 

ερωτηµατολόγια την επίδραση της δυνατότητας που προσφέρει το διαδίκτυο σε 

πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς να επικοινωνήσουν απευθείας µε 

το κοινό τους στο διαµεσολαβητικό ρόλο του δηµοσιογράφου.  

Οι απόψεις των δηµοσιογράφων διαµορφώνονται γύρω από τρεις διαφορετικές 

τάσεις: οι δηµοσιογράφοι που ακολουθούν την πρώτη τάση παραδέχονται ότι δεν 

απολαµβάνουν πλέον την αποκλειστικότητα της παροχής ειδήσεων και ότι αυτό το 

στοιχείο ή αυτή η εξέλιξη µπορεί να σηµάνει το τέλος της δηµοσιογραφίας, 

τουλάχιστον µε τον τρόπο που τη γνωρίζουµε ως τώρα.224 Ο πολίτης έχει µεν τη 

δυνατότητα της ενεργητικής πληροφόρησης, το ουσιώδες ζήτηµα όµως που 

ανακύπτει, είναι σε ποιο βαθµό θα την αξιοποιήσουν προς όφελός τους.  

«Ο δηµοσιογράφος δεν έχει πλέον το προνόµιο της είδησης. ∆εν έχει το προνόµιο της 

πληροφόρησης, δεν είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όπως ήταν παλιά. […] Υπάρχει µια 

ρωγµή στην αποκλειστικότητα του ρόλου µας ως δηµοσιογράφων από την στιγµή που 

ήρθε η  τηλεόραση µε τα απευθείας. Το θέµα του διαδικτύου είναι ότι κάνουµε ένα βήµα 

ακόµη. Όποιος θέλει, µπορεί να έχει πρόσβαση όχι µόνο στις σελίδες των υπουργείων, 

αλλά απευθείας στις πηγές ενηµέρωσης. Μπορούν ακόµη, να κάνουν και σύγκριση 

ανάµεσα σε αυτό που λένε οι εφηµερίδες, γιατί οπωσδήποτε ο δηµοσιογράφος ως 

διαµεσολαβητής παρεµβάλει τη δική του επιλογή. Βέβαια, ας µην έχουµε 

ψευδαισθήσεις. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα το κάνουν πραγµατικά, αλλά όσοι 

ενδιαφέρονται, έχουν σήµερα το πλεονέκτηµα, έχουν την πρόσβαση, δηλαδή 

                                                 
224 Βλ. Hardt, 2000, Bardoel, 2000, Ramonet, 1999, Neuberger, 2003, Φαφούτη, 2005, Findlay, 2001 
και σελ. 95 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 



 

 220 

απαλλάσσονται από εµάς κατά κάποιο τρόπο. Οριακά θα µπορούσε να πει κανείς ότι 

µπορεί να γίνουµε και άχρηστοι κάποια στιγµή. Το θέµα είναι, έχουν όλοι οι πολίτες 

πρόσβαση; Μπορούν να το κάνουν; Έχουν τη διάθεση; Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

την επιλογή; Μην κινδυνολογούµε και λέµε, πάει ο ρόλος του δηµοσιογράφου. Είµαστε 

ακόµη µακριά από το να πεθάνει. Η είδηση όµως αυτή καθ’ αυτή µας έχει ξεπεράσει, 

δηλαδή το διαδίκτυο επιφέρει στο ρόλο µας µια επιπλέον ρωγµή από αυτή που 

προκάλεσε η τηλεόραση». (Ε.ΤΖ.) 

«Εδώ έχουµε να κάνουµε µε επανάσταση. Τώρα, αυτή η επανάσταση και το γεγονός ότι 

αδιαµεσολάβητα ο πολίτης φτάνει σε αυτή τη πηγή έχει να κάνει µε µια επανάσταση 

στον τοµέα της ενηµέρωσης γενικότερα. ∆εν αλλάζει την πρακτική της δηµοσιογραφίας 

τόσο πολύ, όσο αλλάζει τη δυνατότητα που έχει ο πολίτης που θέλει να βρει κάποια 

πράγµατα, να έχει µια αδιαµεσολάβητη σχέση µε το αντικείµενο του ενδιαφέροντός του. 

[…] Είναι ένα ερώτηµα που έχει να κάνει µε τις δυνατότητες που προσφέρει το 

διαδίκτυο στον ενηµερωµένο πολίτη […] να µη κάθεται παθητικά µπροστά στην 

τηλεόραση περιµένοντας τι θα του προσφέρουν, αλλά να λειτουργήσει πρωτοβουλιακά ο 

ίδιος, διαλέγοντας από περισσότερες εφηµερίδες, από περισσότερα sites, διαλέγοντας 

µέσα από το interface το να ακούσει από το ραδιόφωνο τη στιγµή που θέλει, 

διαλέγοντας να έχει ανοιχτή την οθόνη του για να έχει πρόσβαση σε κάποια πηγή 

ενηµέρωσης που του δίνει λεπτό προς λεπτό τις ειδήσεις. Η ειδοποιός διαφορά µε το 

διαδίκτυο βρίσκεται στα µέσα που απέκτησε ο πολίτης να πηγαίνει ο ίδιος στην πηγή της 

ενηµέρωσης». (Φ.Σ.) 

«Αυτός ο κίνδυνος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και δεν είναι µόνο το διαδίκτυο 

που λειτουργεί προς αυτή τη κατεύθυνση, γενικά η ηλεκτρονική δηµοσιογραφία έχει να 

κάνει µε τη δυνατότητα αυτού, ο οποίος παραχωρεί τη πληροφορία να βρίσκεται άµεσα 

µε το δέκτη της πληροφορίας χωρίς να χρειάζεται το κριτικό µάτι, την επαγγελµατική 

κατάρτιση του δηµοσιογράφου, ο οποίος φιλτράρει διαρκώς αυτή τη πληροφορία. Από 

ένα σηµείο και µετά αυτό έχει να κάνει µε την αξιοπιστία του διαδικτύου, δηλαδή κατά 

πόσο αυτή τη στιγµή ο δέκτης, που είναι ο αναγνώστης των πληροφοριών µέσα από το 

διαδίκτυο είναι ικανοποιηµένος από την πιστότητα της πληροφορίας. Μέχρι τώρα, 

υπάρχει έντονη αµφισβήτηση των πληροφοριών που παίρνεις µέσα από διαδίκτυο. Και 

γι’ αυτό κύριο µέληµά µας είναι το να διασταυρώνουµε ακριβώς όποια πληροφορία 

προκύπτει µέσα το διαδίκτυο». (Γ.Κ. 3) 
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Σύµφωνα µε τη δεύτερη τάση (που µπορεί να συνδυαστεί και µε την τρίτη), µπορεί οι 

πληροφορίες να προέρχονται και από άλλες πηγές πέρα από τους δηµοσιογράφους, 

όµως αυτές οι ανεξάρτητες πηγές δεν θα µπορέσουν να υποκαταστήσουν την κριτική 

και αναλυτική ικανότητα του δηµοσιογράφου. Ο δηµοσιογράφος θα πρέπει να 

υπάρχει πάντα ως φίλτρο ανάµεσα στους φορείς και στο κοινό, για να οδηγεί το κοινό 

στην αλήθεια. Αυτή η τάση εµφανίζεται ως η επικρατέστερη και είναι αυτή που  

καταδεικνύει ότι η δηµοσιογραφία οφείλει να αναπροσανατολιστεί σε ένα επάγγελµα 

που θα µετατοπίσει το κέντρο εστίασής της από την παροχή των γεγονότων στην 

προσφορά ενός νοηµατικού πλαισίου.225  

«Η εξουσία θα είναι πάντα εξουσία. Η εξουσία θα θελήσει να παίξει πάντα ένα 

προπαγανδιστικό ρόλο. Ακόµα κι όταν θα µπεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου 

Εξωτερικών για να πάρεις µια απλή δήλωση, δεν πρόκειται να βρεις πληροφορίες που 

θα οδηγήσουν σε αυτό που θα λάβει τελικά ο αναγνώστης της εφηµερίδας. Σε καµία 

περίπτωση. Τη χρηστική πληροφορία θα στη δώσουν, την αλήθεια όµως καµία εξουσία 

δεν πρόκειται ποτέ να την πει, πόσο µάλλον µέσα από το site της». (Β.∆.)  

Η παραπάνω απάντηση αναδεικνύει ότι η ουσία του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος 

δεν βρίσκεται στην απλή παροχή των πληροφοριών που πλέον µπορεί να την κάνει ο 

καθένας µέσα από ένα δικτυακό τόπο, αλλά στην αναζήτηση και ανεύρεση της 

αλήθειας. Ωστόσο, ο ίδιος δηµοσιογράφος αναγνωρίζει ότι µε την εµφάνιση του 

διαδικτύου αναπτύχθηκαν ισχυρισµοί ότι το επάγγελµα θα απωλέσει το ρόλο του. 

Όπως αναφέρει σε άλλο σηµείο της συνέντευξής του, όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα 

διαδικτυακά Μέσα, το επάγγελµα κλονίστηκε, καθώς οι αρχισυντάκτες και οι 

διευθυντές τους θεωρούσαν ‘περιττούς’ για την παροχή των ειδήσεων. Οι ισχυρισµοί 

όµως αυτοί δεν επαληθεύτηκαν: 

«Θυµάµαι ότι πριν βγουν τα site τα δηµοσιογραφικά, οι αρχισυντάκτες και οι 

διευθυντές µας έπαιρναν τρελαµένοι τηλέφωνο και µας ενηµέρωναν ότι ‘βγήκε αυτή η 

είδηση’. Λοιπόν, όταν βγήκαν τα site και άρχισαν να έχουν άµεση πληροφόρηση πλέον 

από εκεί, µας έκαναν πλάκα κιόλας λέγοντας ‘εσείς είστε άχρηστοι’ και λοιπά. Λοιπόν, 

όχι, δεν είναι άχρηστος ο δηµοσιογράφος» (Β.∆.). 

                                                 
225 Βλ. Pavlik, 2001, ∆ερτούζος, 1998, Ramonet, 2001, Bardoel, 2000, Hall, 2001, καθώς και τους 
δικούς µας ισχυρισµούς στις σελ. 108 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
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«Ούτε κατά διάνοια [ενν.: δεν χάνει το ρόλο του ο δηµοσιογράφος] γιατί η δουλειά των 

πολιτικών και των υπουργείων είναι να µας λένε την δική τους άποψη. Η διασταύρωση 

των απόψεων, η διάψευση των απόψεων σε πάρα πολλά ζητήµατα είναι δουλειά των 

δηµοσιογράφων. Αν πάρεις τα δελτία τύπου των υπουργείων δεν ξέρεις τι έχει γίνει, 

έχεις την αίσθηση ότι ζεις σε ένα ιδανικό κόσµο που όλα αντιµετωπίζονται, όλα πάνε 

καλά κτλ. Ανοίγοντας την πόρτα και βγαίνοντας στον έξω κόσµο όµως, διαπιστώνεις 

πως το κυκλοφοριακό υπάρχει, νέφος υπάρχει, υπάρχει ανεργία, υπάρχει βία, υπάρχει 

ένα πολύ κακό κλίµα, το οποίο δεν το αντιµετωπίζεις όταν βρίσκεσαι στις ανάλογες 

ιστοσελίδες, υπάρχει µια εξιδανίκευση µιας κατάστασης που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα. Αυτή την πραγµατικότητα καλείται να φέρει στο φως και να 

ερµηνεύσει ο δηµοσιογράφος» (Γ.Κ. 2).  

 «Κατηγορηµατικά όχι [ενν.: δεν θα χάσει το διαµεσολαβητικό του ρόλο]. Και η 

καλύτερα στηµένη σελίδα απευθύνεται για την ώρα σε ένα πολύ ειδικό κοινό. Πρόκειται 

για ένα κοινό που έχει στο γραφείο του τουλάχιστον πέντε εφηµερίδες. Το υπόλοιπο 

κοινό δεν έχει καµία διάθεση να διαβάζει τα κινέζικα της ειδικής γλώσσας που 

χρησιµοποιούν αυτοί οι παράγοντες και προτιµά να το βρει σε πιο εκλαϊκευµένη µορφή, 

στη στοιχειωδώς πιο καλογραµµένη µορφή που θα την έχει ο δηµοσιογράφος. Αλλά ο 

µόνος κίνδυνος, µε την καλή έννοια, είναι ότι µπορεί το κοινό µπορεί να σε τσεκάρει. 

Μειώνεται η δυνατότητα να γράφει ο δηµοσιογράφος ό,τι του κατέβει. Βέβαια το κοινό 

που θα σε τσεκάρει, σε έχει τσεκάρει ήδη έτσι και αλλιώς». (Κ.Μ.) 

«Εγώ πιστεύω ότι λόγω του όγκου των πληροφοριών που υπάρχουν σήµερα, ο ρόλος 

του δηµοσιογράφου θα είναι να µπορεί να φωτίσει τις πλευρές των ειδήσεων αυτών, 

των πληροφοριών αυτών και τις κριτικάρει, να τις δώσει ως ‘µασηµένη’ τροφή στον 

αναγνώστη-δέκτη της πληροφορίας. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι ο δηµοσιογράφος είναι 

ένας απλός µεταφορέας πληροφοριών και ειδήσεων. […] Η δουλειά του είναι να 

αναλύει τις πληροφορίες, να τις κοσκινίζει και µέσα από τη δική του κριτική σκέψη να 

τις παρουσιάζει στον αναγνώστη, στο κοινό». (Γ.Π.2). 

Η επιφύλαξη που διατυπώνουν οι δηµοσιογράφοι ως προς την αυτόνοµη αναζήτηση 

πληροφοριών από το ίδιο κοινό σχετίζεται µε την ελλιπή ενηµέρωση που µπορεί να 

έχει γύρω από σηµαντικά θέµατα. Όπως υποστηρίζουν οι δηµοσιογράφοι στις 

επόµενες απαντήσεις, το κοινό συχνά υπολείπεται σε γνώσεις που θα µπορούσαν να 
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του δώσουν το πλαίσιο να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από µια ανακοίνωση ενός 

πολιτικού που θα αναζητήσει και θα βρει: 

«Το κοινό πολύ πιο εύκολα µπορεί να πιστέψει µια ανακοίνωση του υπουργείου από 

ό,τι ένας δηµοσιογράφος που ασχολείται χρόνια µε ένα ζήτηµα και ξέρει τι έχει γίνει 

στο παρελθόν, τι έχει αναγγελθεί στο παρελθόν, τι δεν έχει γίνει και τι θα έπρεπε να 

γίνει». (Π.Κ.) 

«Οι περισσότερες σελίδες των παραγόντων της ζωής µας είτε της οικονοµικής είτε της 

πολιτικής εµφανίζονται ‘καθωσπρέπει’ και κρύβουν στοιχεία του χαρακτήρα ή 

εµφανίζουν µόνο τα θετικά και κρύβουν άλλες πτυχές της ζωής των ανθρώπων που 

παρουσιάζουν, γιατί έχουν τη δυνατότητα της επιλογής κειµένων […] Οπότε ο ρόλος 

του δηµοσιογράφου καθίσταται περισσότερο ανταγωνιστικός και µε µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον». (Β.∆. 2)  

Στις επόµενες απαντήσεις εντοπίζουµε µια έντονη αυτοκριτική των δηµοσιογράφων, 

οι οποίοι στρέφουν τη µατιά τους στο εσωτερικό του επαγγέλµατός τους για να 

καταδείξουν την ευθύνη που φέρουν οι ίδιοι για την ακύρωση της σπουδαιότητας του 

επαγγέλµατός τους. Αυτό αναδεικνύεται και ως το πιο σηµαντικό πρόβληµα στον 

κλάδο: η υποβάθµιση του επαγγέλµατος από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους 

εξαιτίας της διαπλοκής τους µε πολιτικά συµφέροντα και της εξυπηρέτησης 

πολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων και όχι των συµφερόντων των πολιτών. 

Στην παρακάτω απάντηση η δηµοσιογράφος εναποθέτει την ευθύνη σχετικά µε τον 

επαναπροσδιορισµό και την κατοχύρωση της αναγκαιότητας της ύπαρξης της 

δηµοσιογραφίας στους ίδιους τους επαγγελµατίες και τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ: 

 «Αυτό [ενν.: η επιβίωσή τους] εξαρτάται από τους ίδιους τους δηµοσιογράφους και 

τους ιδιοκτήτες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ποιο δρόµο δηλαδή θα διαλέξουν. Η 

πολιτική επικοινωνία στο διαδίκτυο έχει καθαρά χαρακτηριστικά εταιρικής 

επικοινωνίας, διαφηµιστικής επικοινωνίας, δεν πρόκειται κανείς να κάνει την 

αυτοκριτική του µέσω της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο, θα βάλει το βιογραφικό του, 

θα επικοινωνήσει µε τον κόσµο, αλλά δεν είναι δηµόσιο βήµα. Από τη στιγµή που δεν 

είναι δηµόσιο βήµα, δεν έχουµε κανένα λόγο να φοβόµαστε εµείς για τη δουλειά µας, 

από τη στιγµή που τα δικά µας Μέσα αποτελούν δηµόσιο βήµα. Αν δεν αποτελούν, 
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απλώς θα έχουµε δυο µορφές εταιρικής επικοινωνίας, δε θα είναι τίποτα άλλο 

διαφορετικό». (Β.Κ.) 

Στο ίδιο ύφος κινείται και η απάντηση του επόµενου δηµοσιογράφου, ο οποίος βλέπει 

τη δηµοσιογραφία να απειλείται από τους ίδιους τους λειτουργούς της που δεν 

κάνουν σωστά τη δουλειά τους:  

«Από άλλα απειλείται η δηµοσιογραφία, οι δηµοσιογράφοι απειλούνται από τους 

δηµοσιογράφους οι οποίοι είναι και λειτουργούν ως γραφεία τύπου των υπουργείων. 

Από αυτούς απειλείται, απειλείται από τους δηµοσιογράφους που δεν κάνουν έρευνα, 

απειλείται  επειδή δεν ψάχνουν να δώσουν κάτι φρέσκο στον όποιο τηλεθεατή, 

ακροατή, αναγνώστη. Τέτοιου είδους απειλές υπάρχουν. Οι διαδικτυακοί τόποι των 

υπουργείων και των υπολοίπων δεν έχουν να µας δώσουν τίποτα. Έχουν µάλλον να µας 

δώσουν την επίσηµη άποψη, η οποία από µόνη της, η επίσηµη άποψη δεν είναι ποτέ 

επαρκής». (Γ.Κ. 2)  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι τελευταίες απαντήσεις των 

δηµοσιογράφων-συνεντευξιαζοµένων αλλάζουν την ερευνητική µας ατζέντα, 

στρέφοντας το επίκεντρο της συζήτησης στα ζητήµατα α.) της διπλοθεσίας 

ορισµένων δηµοσιογράφων και σε Μέσα ενηµέρωσης και σε γραφεία τύπου 

δηµοσίων φορέων και β.) της νωθρότητας που χαρακτηρίζει περιπτώσεις 

δηµοσιογράφων που δεν κάνουν έρευνα και αναλίσκονται σε ευτελή θέµατα. Παρόλο 

που δεν παίρνουµε συγκεκριµένη απάντηση στην ερώτησή µας, αυτή η αλλαγή της 

ερευνητικής µας ατζέντα έχει ιδιαίτερη χρησιµότητα, διότι µας στρέφει το ενδιαφέρον 

στα προβλήµατα που απασχολούν περισσότερο άµεσα τους σύγχρονους 

δηµοσιογράφους. Η αξία της έρευνας γίνεται µε αυτόν τον τρόπο ακόµη µεγαλύτερη, 

καθώς µας δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουµε την προβληµατική µας σε ζητήµατα 

που δεν είχαµε προβλέψει στον αρχικό σχεδιασµό της έρευνάς µας.226  

Έντονη κριτική ασκείται και µέσα από τις ακόλουθες απαντήσεις προς τους 

δηµοσιογράφους που διαπλέκονται µε την εξουσία και λειτουργούν ως φερέφωνα 

πολιτικών: 

                                                 
226 Παρόµοια αλλαγή στην ερευνητική µας ατζέντα γίνεται και σε επόµενη ερώτηση, βλ. σελ. 225 στο 
παρόν κείµενο.  
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«Ο δηµοσιογράφος δεν είναι µεσολαβητής. Ο δηµοσιογράφος δεν µπορεί να κάνει PR 

[σ.σ.: Public Relations=δηµόσιες σχέσεις] για την εξουσία, για την όποια εξουσία, είτε 

είναι ιδιωτική, είτε είναι οικονοµική, είτε είναι το ίδιο το κράτος, τα πολιτικά κόµµατα. 

Ο δηµοσιογράφος οφείλει να κάνει κριτική, να ταυτίζεται µε τους λιγότερο ισχυρούς, να 

ψάχνει την αλήθεια και να καυτηριάζει την αλαζονεία και τα λάθη και τις παραλήψεις 

της εξουσίας, της όποιας εξουσίας, ακόµη και της δικιάς του. Με αυτή την έννοια δεν 

θα µειωθεί ποτέ ο ρόλος του δηµοσιογράφου, αν µιλάµε για αυτού του τύπου το 

δηµοσιογράφο. Αντίθετα µπορεί να χάσουν την δουλειά τους µερικοί που κάνουν 

δηµόσιες σχέσεις». (Ν.Ζ.) 

Όσον αφορά στο θέµα των καίριων ζητηµάτων που απασχολούν το σύγχρονο 

δηµοσιογράφο, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις, αναδείχτηκαν η 

λειτουργία των Μέσων ως επιχειρήσεων, η έλλειψη ανεξαρτησίας των 

δηµοσιογράφων, η εργασιακή ανασφάλεια και η έλλειψη κατοχύρωσης του 

επαγγέλµατος. Είναι αξιόλογη η επισήµανση ότι η επικυριαρχία του επιχειρηµατικού 

κριτηρίου στον τρόπο λειτουργίας των Μέσων µαζικής επικοινωνίας θέτει 

περιορισµούς και ιδιαίτερες ‘εµπορικές’ απαιτήσεις στους δηµοσιογράφους, 

κινδυνεύοντας να αφανίσει την ουσία της δηµοσιογραφίας: 

«Μεγάλος κίνδυνος για τη σύγχρονη δηµοσιογραφία θεωρώ πως είναι ότι οι 

παραδοσιακοί εκδότες όλο και λιγοστεύουν. […] Και όσο λείπουν οι παραδοσιακοί 

εκδότες τόσο µεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι λογιστές. Πλέον ποσοτικοποιούνται οι 

παράµετροι, σου λένε ‘πέτα αυτό να βάλουµε µια διαφήµιση’, ‘ ας βάλουµε περισσότερο 

διαφήµιση’, ‘ ας βάλουµε και γκρίζα διαφήµιση για να κάνουµε δηµόσιες σχέσεις µε την 

τάδε εταιρεία που µας δίνει άσπρη διαφήµιση’ και τελικά καταλήγουµε όλοι εντελώς 

διαπλεκόµενοι, όπου γίνεται η χάρη, της χάρης.  […] Και τελικά η δηµοσιογραφία πού 

είναι;» (Ν.Ζ.) 

«Έχω καταλήξει στο συµπέρασµα -και µακάρι να διαψευστώ- ότι υπάρχει µια 

δικτατορία των Μέσων ενηµέρωσης. Έχει αλλάξει πρώτα απ’ όλα ο χαρακτήρας των 

Μ.Μ.Ε. Παλιά ήταν προϊόντα µια κοινωνικής ανάγκης, παλιά εκφράζανε διαρκώς 

αιτήµατα µειονοτήτων, µεταρρυθµίσεων. Αυτή τη στιγµή τα Μ.Μ.Ε. έχουν αυξήσει πάρα 

πολύ την επιρροή τους και έχουν περιέλθει υπό τον έλεγχο του κατεστηµένου. Εξαιτίας 

του ότι έχουν γίνει µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, υπακούουν στους οικονοµικούς 

νόµους των πολυεθνικών και επηρεάζονται και από τα ισχυρότερα οικονοµικά 



 

 226 

συµφέροντα του πλανήτη, τα οποία ασκούν έλεγχο. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία 

βλέπεις ότι στα κυρίαρχα Μέσα ενηµέρωσης, ο ρόλος του δηµοσιογράφου συνεχώς 

υποβαθµίζεται. […] Παλιά ο δηµοσιογράφος έγραφε ένα άρθρο και µ’ αυτό µπορούσε 

να ρίξει έναν υπουργό, µπορούσε να ρίξει µια κυβέρνηση, είχε µια µεγάλη βαρύτητα. 

Τώρα την έχει πλέον χάσει». (Γ.Π. 2)  

«Οι δηµοσιογράφοι δεν έχουν τις τύχες στα χέρια τους, διότι είναι υπάλληλοι 

εργοδοτών, οι οποίοι είναι επιχειρηµατίες. Η δηµοσιογραφία βρίσκεται σε φάση κρίσης, 

όπως όλα τα επαγγέλµατα στην Ελλάδα και θα περάσει από ακόµα πιο δύσκολες 

στιγµές. Σιγά-σιγά όµως η αξία της εφηµερίδας και της ουσιαστικής πληροφόρησης θα 

αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο και η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών µέσων θα 

µειώνεται συνεχώς». (Β.∆. 2) 

Η λειτουργία των ΜΜΕ ως επιχειρήσεων που πρέπει να αποφέρουν οικονοµικά 

οφέλη, οδηγεί αναπόφευκτα στην αδυναµία των δηµοσιογράφων να ενεργούν 

αυτόνοµα και ανεξάρτητα: 

«Πρώτο ζήτηµα είναι η ανεξαρτησία. Οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες των ΜΜΕ έχουν 

φύγει. Υπάρχουν επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν και άλλες δουλειές και πολλές φορές 

δουλειές που έχουν να κάνουν µε το κράτος. Άρα χρησιµοποιούν το Μέσο ενηµέρωσης 

ως τον µακρύ τους βραχίονα για να κάνουν άλλες δουλειές και αυτό είναι ένα τεράστιο 

πρόβληµα. Ο δηµοσιογράφος έχει µεγάλη δυσκολία στο να ασκήσει την ανεξάρτητη 

κριτική. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο γεγονός, είναι κάτι που έρχεται από το 

παρελθόν. Απλώς µέσα από τη γιγάντωση των ΜΜΕ, η δυνατότητα ενός µικρού 

ανεξάρτητου οργανισµού -γιατί µεγάλος ανεξάρτητος οργανισµός είναι πολύ δύσκολο 

να υπάρξει- έχουµε φτάσει στο σηµείο να είναι τα πλέον αξιόπιστα Μέσα ενηµέρωσης 

παγκοσµίως τα κρατικά. Ενώ κάποτε τα κρατικά Μέσα ήταν εκείνα που δέχονται την 

πιο σοβαρή κριτική, επειδή ήταν η φωνή της κυβέρνησης, τώρα εάν θες να µάθεις κάτι 

παραπάνω πιο εύκολα πας στα κρατικά ΜΜΕ. […] Άλλο πρόβληµα είναι ο έντονος 

ανταγωνισµός, ο οποίος οδηγεί σε ακρότητες στην προσπάθεια να πετύχεις υψηλή 

τηλεθέαση, υψηλή ακρόαση ή υψηλή κυκλοφορία». (Γ.ΚΟΡ.) 
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Τα ζητήµατα αυτά συνδέονται άµεσα και µε την εργασιακή αβεβαιότητα που βιώνουν 

οι δηµοσιογράφοι σήµερα:227 

«Η ανασφάλεια είναι το βασικό για µένα. Η εργασιακή ανασφάλεια. Η πληθώρα των 

δηµοσιογράφων, η δυσκολία µε την οποία βρίσκει δουλειά, η διαπλοκή, αυτά κάνουν 

πολύ ανασφαλή τη θέση του δηµοσιογράφου. Το αφεντικό σου λέει ‘εγώ ανοίγω το 

πρακτορείο και παίρνω τις ειδήσεις που θέλω, εσένα τι να σε κάνω;’. Επιπλέον, ο 

ανταγωνισµός από τα portals είναι πάρα πολύ µεγάλος. Γι’ αυτό δίνω µεγάλη σηµασία 

στην κριτική ανάλυση που αναπτύσσει ο δηµοσιογράφος, στις θέσεις που παίρνει 

απέναντι στις ειδήσεις. Μόνο έτσι µπορούµε να ξεχωρίσουµε». (Π.Κ.) 

Η στρέβλωση που έχει προκαλέσει και η τηλεόραση στην εικόνα της δηµοσιογραφίας 

µε την επιφανειακή αίγλη που προβάλλει, αναφέρεται ως καίριο πρόβληµα από ένα 

διευθυντή εφηµερίδας. Όπως επισηµαίνει, πολλοί νέοι δηµοσιογράφοι 

εντυπωσιάζονται και ελκύονται από τη δηµοσιότητα που υπόσχεται η τηλεόραση, 

χωρίς να αντιλαµβάνονται την ουσιαστική πραγµατικότητα. Η τηλεόραση προσφέρει 

µια φαινοµενική αίγλη και δηµιουργεί ψευδείς εντυπώσεις για τη φύση του 

επαγγέλµατος. Ως εκ τούτου, οι λαθεµένες προσδοκίες και η προσέκλυση από την 

απατηλή λάµψη της τηλεόρασης οδηγεί πολλά νέα παιδιά που φιλοδοξούν να µπουν 

στο χώρο, να καταλήγουν χωρίς δουλειά.  

«Το πιο σηµαντικό είναι το ότι πάρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν γιατί γίνονται 

δηµοσιογράφοι, είναι πολύ εντυπωσιασµένα από τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και την 

προβολή προσωπικοτήτων, από τους υψηλούς µισθούς ή από την προβολή που έχουν 

κάποιοι τηλεοπτικοί αστέρες και δεν καταλαβαίνουν ότι δηµοσιογραφία είναι µεράκι, 

είναι ενηµέρωση, είναι αγάπη της είδησης και βέβαια δεν είναι µόνο λεφτά και star 

system. […] Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβληµα, διότι δηµιουργεί µια στρατιά 

ανέργων». (Β.∆. 2) 

«Ένα άλλο πρόβληµα είναι η παραµορφωµένη εικόνα που έχουν πάρα πολλοί 

άνθρωποι που µπαίνουν σε αυτό το χώρο δουλειάς, που είναι µια εικόνα που 

δηµιουργούµε εµείς τα ίδια τα Μέσα ενηµέρωσης µαζί µε την προσδοκία που έχει ο 

κόσµος. Ένας άνθρωπος που δουλέψει στην τηλεόραση µπορεί να έρχεται µε κάποια 

                                                 
227 Για αυτή την αλλαγή της ερευνητικής µας ατζέντας, βλ. το σχολιασµό µας και παραπάνω σελ.222 
στο παρόν κείµενο. 
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πλαστή εικόνα και να προσγειώνεται απότοµα. Ο χώρος επίσης είναι πάρα πολύ 

ανταγωνιστικός […] Το µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα των δηµοσιογράφων στα επόµενα 

πέντε χρόνια θα είναι η ανεργία». (Ε.Μ.)  

 

5.9. Ο µελλοντικός ρόλος της δηµοσιογραφίας  

5.9.1. Ερωτηµατολόγια 

Στην ενότητα αυτή µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε ορισµένες παραδοσιακές 

λειτουργίες της δηµοσιογραφίας σε συνδυασµό µε ορισµένες νέες που σχετίζονται µε 

τις νέες τεχνολογίες και να καταγράψουµε το χρόνο που αφιερώνουν οι 

δηµοσιογράφοι σε αυτές. Σε επόµενη ερώτηση διερευνήσαµε το βαθµό 

σπουδαιότητας που αποδίδουν στις λειτουργίες αυτές οι δηµοσιογράφοι. Στην 

τελευταία ερώτηση της ενότητας, εστιάσαµε στο ρόλο που διαβλέπουν οι ερωτώµενοι 

ότι πρέπει να αναλάβει ο σύγχρονος δηµοσιογράφος στο άµεσο µέλλον.  

Οι δηµοσιογράφοι αφιερώνουν το µεγαλύτερο όγκο χρόνου στην ενηµέρωση από τα 

ΜΜΕ και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία και στη σύνταξη κειµένων (πίνακας 22). Ο 

χρόνος που αφιερώνεται στο ρεπορτάζ και στην επιτόπια έρευνα εµφανίζεται σχετικά 

συρρικνωµένος, ενώ ένα µικρό µέρος του ηµερήσιου χρόνου τους καταλαµβάνεται 

από συνεντεύξεις και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στον πίνακα 22 η 

περιγραφή των µεταβλητών που αφορούν στο χρόνο γίνεται µέσα από τη στατιστικά 

ελάχιστη - µέγιστη τιµή (minimum – maximum), µέση τιµή (mean) και τυπική 

απόκλιση (Std. Deviation). Η ερώτηση αυτή είχε ως αρχικό στόχο να καταγράψει τις 

τυπικές δραστηριότητες ενός δηµοσιογράφου στα πλαίσια µιας τυπικής καθηµερινής 

ηµέρας. Αυτό αποδείχτηκε τελικά ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς ήταν δύσκολο να 

µπορέσουν οι ερωτώµενοι να υπολογίσουν σε ώρες το χρόνο που τους απασχολούν οι 

διάφορες δραστηριότητες. Ένα επιπλέον πρόβληµα ήταν οι αρκετά µεγάλες 

αποκλίσεις που εντοπίσαµε στις απαντήσεις που έδωσαν, γεγονός που µας αποτρέπει 

από να σκιαγραφήσουµε µε ασφάλεια µια τυπική εργασιακή ηµέρα ενός 

δηµοσιογράφου. 
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 ΧΡΟΝΟΣ Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

Ενηµέρωση από ΜΜΕ ,00 16,00 2,1131 2,03064 

Έρευνα στο διαδίκτυο ,00 10,00 1,4859 1,21809 

Οργανωτικά-διοικητικά 
καθήκοντα 

,00 3,00 ,4186 ,63482 

Επιλογή-ιεράρχηση 
ειδήσεων 

,00 12,00 ,8550 1,71829 

Ρεπορτάζ ,00 10,00 1,7804 2,20837 

Συνεντεύξεις ,00 10,00 ,7246 1,28627 

Εmail ,00 15,00 ,5209 1,33069 

Σύνταξη ,00 8,00 1,9713 1,66246 

Πίνακας 22: Χρόνος που αφιερώνεται στις δηµοσιογραφικές αρµοδιότητες 

 

Στην ακόλουθη ερώτηση µελετάµε τη σπουδαιότητα που προσδίδουν οι ερωτώµενοι 

σε ορισµένες σύγχρονες δηµοσιογραφικές λειτουργίες (γραφήµατα 37-41). Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι οι δηµοσιογράφοι αποδίδουν τη µεγαλύτερη σηµασία στην 

ταχύτατη µετάδοση των πληροφοριών (57,4% δηλώνουν ότι δίνουν πολύ µεγάλη 

σηµασία), βάζοντας σε δεύτερη µοίρα την ανάδειξη της σπουδαιότητας των 

γεγονότων (49,1%), την άσκηση κριτικής στους κυβερνητικούς, πολιτικούς και 

οικονοµικούς παράγοντες (35,3%), τη διευκόλυνση της δηµόσιας συζήτησης (28,1%) 

και την προώθηση θεµάτων που ενδιαφέρουν ειδικές οµάδες, όπως γυναίκες, νέους, 

µειονότητες (23,3%). Σε αυτό το σηµείο αξίζει να εστιάζουµε στο παράδοξο που 

αναδεικνύεται, να προτάσσουν δηλαδή οι δηµοσιογράφοι την ταχύτητα και όχι την 

ανάδειξη της σπουδαιότητας των γεγονότων ή την άσκηση κριτικής. Αυτό το στοιχείο 

είναι εξόχως ενδεικτικό για την ένταση του ανταγωνισµού και την πίεση της 

‘πρωτιάς’ που βιώνουν οι δηµοσιογράφοι.  
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Γράφηµα 37: Βαθµός σπουδαιότητας στην ταχύτατη µετάδοση πληροφοριών 
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Γράφηµα 38: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδειξη της σηµασίας των γεγονότων 
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Γράφηµα 39: Βαθµός σπουδαιότητας στην άσκηση κριτικής 
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Γράφηµα 40: Βαθµός σπουδαιότητας στη διευκόλυνση της δηµόσιας συζήτησης 
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Γράφηµα 41: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδειξη θεµάτων των ειδικών οµάδων 

Τα χαµηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν ο επηρεασµός της κοινής γνώµης (17,2%), -

αναδεικνύοντας ένα έλλειµµα κατανόησης και ευαισθησίας απέναντι στην κοινή 

γνώµη- η ψυχαγωγία του κοινού (17%) και η δηµοσίευση περιεχοµένου που θα 

προσελκύσει διαφηµιζόµενους (9,2%) (γραφήµατα 42-44).   
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Γράφηµα 42: Βαθµός σπουδαιότητας στον επηρεασµό της κοινής γνώµης 
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Γράφηµα 43: Βαθµός σπουδαιότητας στην ψυχαγωγία του κοινού 
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Γράφηµα 44: Βαθµός σπουδαιότητας στην προβολή περιεχοµένου που θα 
προσελκύσει διαφηµιστές 

Όπως επισηµάναµε και στο τρίτο κεφάλαιο, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα ΜΜΕ, ο 

οποίος έχει ενταθεί συντριπτικά µε την εµφάνιση του διαδικτύου υποβάλλει τους 

δηµοσιογράφους στην πίεση της ταχύτητας, αναδεικνύοντάς την σε καίριο παράγοντα 

δηµοσιογραφικής επιτυχίας. Αυτό αποδεικνύεται και µέσα από τη σπουδαιότητα που 

αποδίδουν οι δηµοσιογράφοι στην ταχύτατη µετάδοση των πληροφοριών, καθώς την 

επιλέγουν ως πρώτη προτεραιότητα ανάµεσα σε όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες στις 

οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σήµερα. Στην ενότητα 3.5. του τρίτου κεφαλαίου 

αναδείξαµε τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν, όταν η ταχύτητα γίνεται 

αυτοσκοπός, καθώς αυξάνονται γεωµετρικά οι πιθανότητες για ανακρίβειες και λάθη 

και, φυσικά µειώνεται και ο διαθέσιµος χρόνος για πιο ενδελεχή και ακριβή έρευνα.  

Μια επιπλέον διαπίστωση που προκύπτει από την παραπάνω οµάδα απαντήσεων 

είναι ότι, παρά τα όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά µε την ανάδειξη µιας ‘νέας’ 

δηµοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή, οι βασικές λειτουργίες τις οποίες προτάσσουν 

οι δηµοσιογράφοι – τουλάχιστον όσοι εργάζονται στα παραδοσιακά Μέσα – 

εξακολουθούν να είναι οι παραδοσιακές λειτουργίες τους ως επικοινωνητών και 

διαµεσολαβητών. Εποµένως, δεν µπορούµε ακόµα να υποστηρίξουµε ότι το 

διαδίκτυο προσανατολίζει τους δηµοσιογράφους σε νέους ρόλους που καταργούν ή 
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εµπλουτίζουν τους παλιούς. ∆ιαπιστώνουµε, εποµένως, ότι ο ρόλος και η πρακτική 

της δηµοσιογραφίας παραµένουν σταθεροί στην επαγγελµατική αντίληψη και 

συνείδηση των δηµοσιογράφων.  

Η τελευταία ερώτηση της ενότητας και µία από τις πιο σηµαντικές που θέσαµε, 

αφορά στο ρόλο που πρέπει να αναλάβει ο δηµοσιογράφος στο µέλλον (γράφηµα 45). 

Οι απαντήσεις των δηµοσιογράφων πολώνονται γύρω από δύο κύριες τάσεις: η µία 

(που συγκεντρώνει και την πλειονότητα των απαντήσεων) αναγνωρίζει την εξέλιξη 

του ρόλου του δηµοσιογράφου ως παρόχου εξειδικευµένης πληροφόρησης ανάλογα 

µε τις απαιτήσεις του κοινού (42,2%).  ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η δηµοσιογραφία 

προσανατολίζεται προς την προσαρµογή του περιεχοµένου της στις εξειδικευµένες 

απαιτήσεις του κοινού. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η δηµοσιογραφία φαίνεται να 

προσδιορίζεται στο µέλλον από τις ανάγκες της αγοράς που επιζητά εξειδικευµένο 

περιεχόµενο, προσαρµοσµένο σε εξατοµικευµένες ανάγκες.  

Σύµφωνα µε τη δεύτερη τάση προβλέπεται ότι ο µελλοντικός δηµοσιογράφος θα 

ισχυροποιηθεί ως κριτικός αναλυτής (32%). Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό για 

την αναγκαιότητα ανάδειξης του δηµοσιογράφου σε ουσιαστικό σχολιαστή της 

επικαιρότητας, παραµερίζοντας το ρόλο του απλού παρόχου πληροφοριών, ρόλος που 

έχει καταληφθεί από πολλούς άλλους φορείς (π.χ. επιχειρήσεις, πολιτικούς, 

κυβέρνηση κλπ.). Η διάκριση ανάµεσα στον πάροχο εξειδικευµένης πληροφόρησης 

και του κριτικού αναλυτή στην οποία προβαίνουν οι δηµοσιογράφοι, επιβεβαιώνει το 

διαχωρισµό του Bardoel (2000) ανάµεσα στην εργαλειακή και στην 

προσανατολιστική δηµοσιογραφία.228 Μια σηµαντική µερίδα, βέβαια, των 

ερωτώµενων (22,1%) υιοθετεί µια πιο µετριοπαθή στάση, θεωρώντας ότι ο 

δηµοσιογράφος θα είναι στο µέλλον απλά ένας ουδέτερος πάροχος πληροφόρησης. 

                                                 
228 Βλ. σχετικά σελ. 108 στο παρόν κείµενο. 
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Γράφηµα 45: Ο µελλοντικός ρόλος του δηµοσιογράφου 

 

5.9.2. Συνεντεύξεις 

Στις προσωπικές συνεντεύξεις µελετήσαµε περαιτέρω το ζήτηµα σχετικά µε το 

µελλοντικό ρόλο του δηµοσιογράφου: µπορεί να ενδυναµωθεί ο δηµοσιογράφος όσον 

αφορά την αυτονοµία του, αξιοποιώντας τις διαδραστικές νέες τεχνολογίες; Πώς 

διαµορφώνεται το µέλλον της δηµοσιογραφίας και ποιο ρόλο δύναται ή ενδέχεται να 

αναλάβει ο δηµοσιογράφος στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον; Μέσα από τις 

συνεντεύξεις αποκαλύφθηκε µια έντονη ανησυχία, αν όχι αγωνία των 

δηµοσιογράφων σχετικά µε την τεχνικοποίηση του επαγγέλµατός τους, η οποία 

θεωρούν ότι µπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωσή του.229 Η πλειονότητα των 

δηµοσιογράφων νιώθουν ότι οι αυξανόµενες απαιτήσεις τεχνολογικών γνώσεων 

µπορούν να οδηγήσουν σε σταδιακή τεχνικοποίηση: 

«Προφανώς [ενν.: οδηγούµαστε στην τεχνικοποίηση], νοµίζω ότι το διαδίκτυο είναι το 

τελευταίο Μέσο που µας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. […] Το διαδίκτυο αλλάζει 

την δουλειά σου εντελώς. Καταρχήν µπαίνεις στη λογική ‘δουλεύω µε τις επιταγές του 

                                                 
229 Βλ. σχετικά Φυντανίδης, 2004, Dimitrakopoulou, 2003, Deuze, 2004. 
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Μέσου’. […] Μια τεχνολογία που είναι πιο γρήγορη και πιο φθηνή θα νικήσει. Και 

νοµίζω ότι αυτό αφορά πάντοτε για τις ηλικίες που δυσκολεύονται να προσαρµοστούν. 

Και αυτοί είναι οι χαµένοι δυστυχώς παντού». (Κ.Μ.) 

«Σε µερικά χρόνια θα έχουµε µια κάµερα κι ένα laptop και θα τραβάµε τα πλάνα, θα 

µοντάρουµε και θα τα κάνουµε όλα µόνοι µας. Έχουν υπεραπλουστευθεί τα πράγµατα 

όσον αφορά το µοντάζ ή την εικονοληψία, οπότε είναι πολύ εύκολο για τον καθένα – 

και φαντάζοµαι ότι αυτό θα ενταθεί ακόµα περισσότερο στο µέλλον – για κάποιον που 

γνωρίζει κάποια βασικά πράγµατα πληροφορικής να κάνει µόνος του όλη τη δουλειά. 

Αυτό δεν είναι ελπιδοφόρο γιατί για κάτι που χρειάζεται αυτή τη στιγµή να εργαστούν 

τρία άτοµα, θα χρειάζεται στο µέλλον να εργαστεί ένα άτοµο». (Γ.Π.3). 

«Έχω δει πολλές φορές δηµοσιογράφους να κάνουν και τον τεχνικό και τον ηχολήπτη, 

τον εικονολήπτη, τον τεχνικό στο ίντερνετ κλπ. Είµαι της άποψης να γνωρίζεις κι αν 

χρειαστεί να το κάνεις. Πολλές φορές ζητείται από την εργοδοσία να κάνεις τα πάντα 

και το χειρότερο φαινόµενο είναι να φέρνεις διαφηµίσεις. Αυτό δεν είναι 

δηµοσιογραφία». (∆.Γ.) 

«Ίσως αυτός ο επαγγελµατίας να µην λέγεται πλέον δηµοσιογράφος – αυτό µάλλον είναι 

σχεδόν σίγουρο. ∆εν θα είναι δηµοσιογράφος µε την έννοια που γνωρίζουµε σήµερα, θα 

είναι οπερατέρ, µοντέρ και δηµοσιογράφος ίσως. Ο ρόλος του θα είναι πιο 

πολυδιάστατος». (Γ. Γ.) 

 «Υπάρχουν µέσα που απαιτούν από το δηµοσιογράφο να είναι συγχρόνως συντάκτης 

ύλης για την εφηµερίδα, για την τηλεόραση να είναι µοντέρ, δηλαδή µε λίγα λόγια να 

κάνει και το δηµοσιογραφικό και το τεχνικό µέρος της δουλειάς του. Πολλοί 

δηµοσιογράφοι στο εξωτερικό είναι µε ένα laptop στο χέρι, πηγαίνουν κάπου, στέλνουν 

το κοµµάτι, αυτόµατα γίνεται είδηση και βγαίνει στο ίντερνετ. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει 

κάποια στιγµή και στη χώρα µας. Καταρχήν, εντάσσεται στο πλαίσιο της ταχύτητας, 

πόσο πιο γρήγορα δουλεύουµε. ∆εν ξέρω αν κάνοντας δύο δουλειές θα παίρνω δύο 

µισθούς. Νοµίζω πως όχι. Αλλά αν θες να µείνεις στην πιάτσα, να µείνεις στην αγορά, 

αν κάτι αλλάζει, πρέπει να το ακολουθήσεις. Αλίµονο σε αυτούς που µένουν 

προσκολληµένοι στα παλιά». (Ν.Χ.) 

Στις παραπάνω απαντήσεις επισηµαίνονται αφενός το θέµα του δυνητικού 

αποκλεισµού των τεχνολογικά αναλφάβητων από το επάγγελµα και αφετέρου η 
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µείωση των εργασιακών θέσεων, καθώς ένα άτοµο που θα συνδυάζει γνώσεις 

δηµοσιογραφίας, τεχνολογίας και πληροφορικής θα κάνει τη δουλειά τριών ατόµων. 

Αυτό προφανώς σηµαίνει τόσο ακύρωση νέων θέσεων εργασίας όσο και επιπλέον 

εργασιακό φόρτο για το µελλοντικό δηµοσιογράφο, ο οποίος επιβάλλεται από την 

εργοδοσία. Αναδεικνύεται επιπλέον το ζήτηµα της δηµιουργίας ενός χάσµατος 

ανάµεσα στους τεχνολογικά/πληροφοριακά πλούσιους και στους 

τεχνολογικά/πληροφοριακά φτωχούς που µπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισµό όσους 

επαγγελµατίες δεν συµβαδίσουν µε τις εξελίξεις της εποχής.  

 «[Το διαδίκτυο] σου διευρύνει τους ορίζοντες πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα είναι 

µεγάλη παγίδα γιατί κλείνει τους δηµοσιογράφους στα γραφεία τους και αποκτούν όλο 

και λιγότερη επαφή µε την πραγµατική ζωή. Μπορεί οι µεγαλύτερης ηλικίας να το 

γνωρίζουν αυτό λόγω εµπειρίας. Όµως οι νεότεροι δηµοσιογράφοι παίρνουν ως 

δεδοµένο ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο. Θεοποιούν διαδίκτυο πιστεύοντας πως ό,τι και να 

λέει το διαδίκτυο είναι σωστό». (Ν.Ζ.) 

«Νοµίζω ότι το διαδίκτυο είναι σαν τον Ιανό, έχει δυο πρόσωπα το θετικό και το 

αρνητικό. Έχει σηµασία το πώς θα χρησιµοποιείς το διαδίκτυο. […] Υπάρχει σήµερα 

ένα τεχνολογικό κενό: οι δηµοσιογράφοι άνω των 40 δεν έχουν καµία σχέση µε το 

διαδίκτυο, δεν έχουν καµία σχέση µε τα mail, δεν έχουν καµία σχέση µε το ψάξιµο στο 

διαδίκτυο, δεν ξέρουν πώς να ψάξουν και δεν θέλουν να µάθουν και για µερικούς είναι 

και πάρα πολύ αργά. Οι νέοι δηµοσιογράφοι συνήθως περιορίζονται µόνο σε αυτό 

χωρίς να επενδύουν στις ανθρώπινες πηγές οι οποίες είναι αναντικατάστατες, χωρίς να 

δηµιουργούν σχέσεις εµπιστοσύνης µε ανθρώπους µέσα στα πράγµατα και τα γεγονότα 

και απλά στηρίζονται στο διαδίκτυο και σε κάποια δελτία τύπου που τους έρχονται µε e-

mail. Αυτό µακροπρόθεσµα θα µπορούσε να είναι και ο θάνατος της δηµοσιογραφίας 

γιατί δεν µπορεί να κάνεις δηµοσιογραφία χωρίς έρευνα, χωρίς την αίσθηση, χωρίς 

τους ανθρώπους». (Ν.Ζ.) 

«Το επάγγελµα είναι τεχνικό, αλλά κανένα τεχνικό µέσο δεν υποκαθιστά την προσωπική 

σχέση του δηµοσιογράφου µε τις πηγές του. Είναι το µόνο πράγµα που ο 

δηµοσιογράφος οφείλει να ελέγχει και να αξιολογεί ανά πάσα στιγµή. Αν έκανες 

αφαίρεση από όλα τα υπόλοιπα κι έλεγες ‘τι είναι δηµοσιογράφος’, θα ήταν εκείνος που 

έχει και διατηρεί προσωπική σχέση µε τις πρωτογενείς πηγές. […] ∆εν µπορώ να 
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διανοηθώ δηµοσιογράφο που να µη χειρίζεται το ίντερνετ πλέον, αλλά αν αύριο έπαυε 

να υπάρχει το ίντερνετ, δεν θα έπαυε να υπάρχει δηµοσιογραφία». (Φ.Σ.)   

Οι προηγούµενες απαντήσεις υποδηλώνουν ένα ουσιαστικό πρόβληµα που 

επιτείνεται από το διαδίκτυο και αφορά στη ‘νωθρότητα’ που προκαλεί το νέο Μέσο 

στη δουλειά των δηµοσιογράφων
230 και ιδίως των νέων δηµοσιογράφων. Μέσα από 

τα λόγια των συνεντευξιαζοµένων αναδεικνύεται αφενός η ανάγκη της εκπαίδευσης 

των δηµοσιογράφων στις νέες τεχνολογίες, ώστε να τις αξιοποιούν για να 

εµπλουτίζουν το υλικό τους και τις πηγές τους, χωρίς όµως να το αναγάγουν στο 

απόλυτο και υπέρτατο εργαλείο. Επιπλέον, οι απαντήσεις που παρουσιάσαµε 

παραπάνω υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα των προσωπικών πηγών για το 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα και τις αναγάγουν στο συγκριτικό πλεονέκτηµα που 

διατηρεί ο δηµοσιογράφος ακόµα και στην ψηφιακή εποχή, όπου το κοινό έχει άµεση 

πρόσβαση σε πληροφορίες. Ο επόµενος δηµοσιογράφος δίνει µια απάντηση στο 

σχετικό µε τα παραπάνω ερώτηµα για το αν οι πολίτες που αρθρογραφούν, µπορούν 

να λογίζονται ως δηµοσιογράφοι:   

 «Ο δηµοσιογράφος, ακόµα κι αν πρόκειται για κάποιον, ο οποίος δουλεύει για κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα, είναι πάντα ενταγµένος σε ένα µέσο. Είναι υπάλληλος. Εάν θέλει να 

λειτουργήσει αυτόνοµα, µπορεί να λέγεται δηµοσιογράφος σε βαθµό που κερδίζει και τα 

προς το ζην του. ∆ιαφορετικά, είναι ένας απλός πολίτης, ο οποίος εκθέτει απόψεις ή 

και γεγονότα. Ο δηµοσιογράφος είναι αυτός που ζει για το επάγγελµά του, δεν ξέρω αν 

µπορεί κανείς να ζήσει αυτόνοµα χωρίς να αµείβεται για το δηµοσιογραφικό του έργο». 

(Φ.Σ.) 

Στη συνέχεια επικεντρωνόµαστε στο µελλοντικό ρόλο που θα αναλάβει ο 

δηµοσιογράφος. Οι απαντήσεις που συγκεντρώσαµε, βρίσκονται σε απόλυτη 

συνάφεια µε τα αποτελέσµατα που λάβαµε µέσα από τα ερωτηµατολόγια: από τη µία, 

ο δηµοσιογράφος οδηγείται προς την απόλυτη εξειδίκευση, για να µπορέσει να 

διαφοροποιήσει το προϊόν του και να γίνει ανταγωνιστικός, όµως ταυτόχρονα, το 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί προσανατολιζόµενο 

στην ανάλυση και στην άσκηση κριτικής.  

                                                 
230 Βλ. Hargreaves, 2003 
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«Το µέλλον της δουλειάς µας δεν το βλέπω καλό, υπό ποια έννοια […] Έχω την 

αίσθηση ότι θα χαθεί ο στόχος µας και δυστυχώς δε θα κάνουµε αυτό που κάνανε οι 

πατεράδες µας, οι παππούδες µας, αυτοί που µας δίδαξαν δηµοσιογραφία. […] 

Περισσότερο µας βλέπω να κερδίζουµε µέσα από την εξειδίκευση, αλλά δεν ξέρω αν 

αυτό θα µας εµπνέει ως δηµοσιογράφους. Το κοινό δε µας τραβάει, εµείς δεν τους 

ερεθίζουµε λίγο παραπάνω…είναι αµφίδροµο αυτό το πράγµα. Κάποτε πήγαινες σε µια 

παρέα και έλεγες ότι είσαι δηµοσιογράφος κι άρχιζαν όλοι να σε ρωτάνε και να σε 

ρωτάνε ενδιαφέροντα πράγµατα. Τώρα αν πεις ότι είσαι δηµοσιογράφος θα σε 

ρωτήσουν ενδεχοµένως αν ισχύει αυτό που έγραψε η τάδε κουτσοµπολίστικη 

εφηµερίδα, για τον παρουσιαστή τάδε, αν τα έχει µε τη δείνα…είναι απίστευτα 

πράγµατα αυτά που συµβαίνουν». (Β.∆.)  

Στην πρώτη απάντηση διαπιστώνουµε ότι εκτός από το θέµα της εξειδίκευσης, 

επισηµαίνεται και το θέµα της απαξίωσης της δηµοσιογραφίας από το κοινό ή και της 

αποσύνδεσής της µε σηµαντικά γεγονότα και περιορισµού της σε λαϊκίστικα θέµατα. 

Η κύρια τάση για τη µελλοντική εξέλιξη των δηµοσιογράφων είναι, σύµφωνα µε τις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζοµένων, ο προσανατολισµός τους προς έναν κριτικό, 

παρεµβατικό ρόλο (και άρα και µετατόπιση προς τη δηµοσιογραφία γνώµης), γιατί 

µόνο εκεί µπορεί να εντοπιστεί πλέον το συγκριτικό του πλεονέκτηµα.231 

«Εγώ δεν πιστεύω πως ο ρόλος του δηµοσιογράφου ως αναλυτή, αξιολογητή, που βάζει 

την ατζέντα τι είναι σηµαντικό, τι πρέπει να ξέρει το κοινό, θα πάψει ποτέ να υπάρχει. 

Αντίθετα, όσο πιο πολλή είναι η πληροφόρηση, τόσο πιο πολύ θα χρειάζονται οι 

παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι. […] Αυτός ο ρόλος δεν µπορεί να υποκατασταθεί, εκτός 

και αν έχουµε ανθρώπους που µπορούν 24 ώρες το 24ωρο να µην κάνουν τίποτα άλλο 

παρά να σερφάρουν. ∆εν απευθύνεσαι ούτως ή άλλως σε αυτούς και αυτοί θα είναι 

πάντα πάρα πολύ λίγοι στον πλανήτη. Και όσα λέµε θα αρχίσουν να αρχίσουν να 

ισχύουν όταν και στην Ελλάδα ένα 50% των ανθρώπων θα είναι online κάτι που ακόµη 

δεν συµβαίνει». (Κ.Μ.) 

«Ο κόσµος πια αναζητά την άποψη […] Το επάγγελµα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα 

πολύ ανταγωνιστικό, πάρα πολύ ατοµικιστικό και ήταν ανέκαθεν. Απλώς τώρα θεωρώ 

ότι έχουν σοβαρό µειονέκτηµα όσοι συνάδελφοι δεν έχουν καµία σχέση µε τις νέες 

τεχνολογίες. Θεωρώ απαράδεκτο ένα νέο συνάδελφο που µπαίνει τώρα στο επάγγελµα 
                                                 
231 Βλ. σχετική ανάλυσή µας σελ. 108 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 



 

 241 

να πει ‘εγώ µπαίνω στον υπολογιστή και το µόνο που ξέρω να κάνω είναι να γράφω,  

δεν ξέρω να µπαίνω σε πηγές’. Τέτοιους ανθρώπους θα τους πετάξει έξω το επάγγελµα. 

Και δεύτερον εκ των πραγµάτων πρέπει να λειτουργείς πλέον κριτικά, ο καθένας µπορεί 

να κρίνει πώς επεξεργάστηκες την πρώτη σου ύλη, γιατί µπορεί να δει τα πάντα». 

(Ε.ΤΖ.) 

«∆εν πιστεύω πως υπάρχει δηµοσιογραφία χωρίς άποψη, ο δηµοσιογράφος δεν είναι 

ένα σύρµα που θέτει ερωτήσεις και παίρνει απαντήσεις. Ο δηµοσιογράφος πρέπει να 

έχει άποψη, πρέπει να έχει το θάρρος της γνώµης του, πρέπει να συγκρούεται, αλλά 

επειδή ο δηµοσιογράφος ξέρει πού ζει, θα πρέπει να κάνει και συµβιβασµούς. ∆εν µου 

αρέσει το τελευταίο, αλλά έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι και σήµερα η κοινωνία». (Γ.Κ. 

2) 

«Πιστεύω πως δηµοσιογράφος δεν είναι αυτός που γράφει αυτά που νοµίζει ότι θέλουν 

να ακούσουν οι αναγνώστες και καλός δηµοσιογράφος δεν είναι αυτός ο οποίος 

µεταδίδει ή γράφει αυτά που ο ίδιος νοµίζει ότι θέλουν να µεταδώσουν τα αφεντικά του. 

Καλός δηµοσιογράφος είναι αυτός, ο οποίος είναι όσο γίνεται περισσότερο 

υποκειµενικός – γιατί δεν υπάρχει αντικειµενικότητα στη δηµοσιογραφία – είναι αυτός 

που έχει εµπιστοσύνη στο προσωπικό του κριτήριο, στο προσωπικό του φίλτρο. Γι’ αυτό 

άλλωστε πληρώνεται. ∆εν πληρώνεται για να είναι ένας ενδιάµεσος, ένα ροµπότ που 

παίρνει από το ένα χέρι και δίνει στο άλλο. Πρέπει να αναλύσει, να επεξεργαστεί και να 

αξιολογήσει  οτιδήποτε αποτελεί αντικείµενο της έρευνάς του. ∆εν υπάρχει κανένα 

Μέσο που θα το υποκαταστήσει αυτό. Το δηµοσιογραφικό επάγγελµα δεν πλήττεται από 

το διαδίκτυο. Ίσα-ίσα που βοηθιέται, γιατί το διαδίκτυο αποτελεί µια πραγµατικότητα 

που θα πρέπει να λάβει υπόψη  της η δηµοσιογραφία, αποτελεί κι ένα νέο αντικείµενο 

έρευνας για τον ίδιο το δηµοσιογράφο». (Φ.Σ.) 

«Αναγκαστικά νοµίζω πως η ουσία της δηµοσιογραφίας πάντα προχωρά σε µια κριτική 

θεώρηση των πραγµάτων. ∆εν µπορεί να είναι απλώς µια µεταφορά του τι συµβαίνει. 

Αυτό είναι ίσως ένα πρώτο στάδιο για να γίνει κανείς ένας καλός δηµοσιογράφος, όµως 

θεωρώ ότι ολοκληρώνεσαι ως επαγγελµατίας µόνο µε το να έχεις άποψη για τα 

πράγµατα». (Ν.Ζ.) 

Οι δύο παραπάνω απαντήσεις συνδέουν ειδικότερα την κριτική και αναλυτική 

ικανότητα των δηµοσιογράφων µε την αναπόφευκτη υποκειµενικότητα και την 



 

 242 

υποκειµενική διάσταση που έχει, σε τελική ανάλυση, η δηµοσιογραφία. Και οι 

επόµενες απαντήσεις αναδεικνύουν το ειδικό βάρος του κριτικού παρεµβατικού 

ρόλου της δηµοσιογραφίας. Οι δηµοσιογράφοι, κατά την άποψή µας, οφείλουν να 

αναδείξουν το ρόλο της έρευνας και της ανάλυσης που συνιστούν και την ουσία της 

δηµοσιογραφίας.  

«Εξαιτίας της ένταξης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών Μέσων στην 

επαγγελµατική µας ζωή ο δηµοσιογράφος πρέπει αναγκαστικά να γίνει περισσότερο 

κριτικός αναλυτής. Η είδηση πλέον µας έρχεται αµέσως και από πάρα πολλά κανάλια 

πληροφόρησης. Το να µαθαίνεις τις ειδήσεις είναι πια πολύ εύκολο στις µέρες µας. Το 

θέµα είναι τι στάση κρατάς απέναντι στα γεγονότα, δηλαδή το ότι γίνεται ένας πόλεµος 

στο Ιράκ το µαθαίνουµε αµέσως. Τι είναι όµως αυτός ο πόλεµος στο Ιράκ; Πώς έγινε; 

Γιατί, για ποιους λόγους; Για ποια συµφέροντα; Εκεί χρειάζεται να παρέµβει ένας 

κριτικός λόγος εκ µέρους του δηµοσιογράφου και αυτό απαιτεί σαφώς πολύ καλύτερη 

εκπαίδευση και πολύ περισσότερες γνώσεις και αναλυτική ικανότητα από ένα 

δηµοσιογράφο». (Π.Κ.) 

«[Ο δηµοσιογράφος] πρέπει να αναδείξει το ρόλο της έρευνας. Παραδοσιακά εµείς στις 

εφηµερίδες λέµε ότι υπάρχουν δηµοσιογράφοι, οι οποίοι είναι σκυλάκια του καναπέ και 

κυνηγόσκυλα.[…] Αυτό που λείπει σήµερα είναι κυρίως οι κυνηγοί της είδησης. Ένας 

κυνηγός της είδησης δε θα χάσει ποτέ τη δουλειά του, όπως και ένας που µπορεί να 

αξιολογήσει καλά την είδηση». (Β.∆ΙΜ.)    

«Οι χρόνοι του διαδικτύου µας επηρεάζουν στο βαθµό που υπαγορεύουν την ατζέντα 

της επικαιρότητας, που µας επιβάλουν διαρκώς να την αλλάζουµε. Εκεί έχουµε ένα 

πρόβληµα, γιατί εµείς όταν βγαίνουµε τη µια µέρα και τα έχουν ήδη πει όλα όλοι, εµείς 

πρέπει να προσφέρουµε κάτι παραπάνω. Οπότε γι’ αυτό η προσπάθεια των εφηµερίδων 

τα τελευταία χρόνια, είναι να εµβαθύνουµε, να έχουµε περισσότερη ανάλυση, να 

δώσουµε στον αναγνώστη µια εξήγηση γι’ αυτά που είδε και άκουσε στην τηλεόραση ή 

στο διαδίκτυο.[…] Πάντως σε ένα µεγάλο βαθµό οι εφηµερίδες ακόµα επιβάλουν την 

επικαιρότητα».. (Γ.Π.) 
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Μέσα από τις δύο τελευταίες απαντήσεις αναδεικνύεται και ο ρόλος των εφηµερίδων 

στην ψηφιακή εποχή. Οι εφηµερίδες φέρονται να είναι εκείνες που θα µπορέσουν να 

‘στεγάσουν’ το ρόλο του δηµοσιογράφου ως κριτικού αναλυτή.232  

Η επόµενη δηµοσιογράφος αναζητά την απάντηση για το µελλοντικό ρόλο των 

δηµοσιογράφων µέσα από µια ενδοσκόπηση που οφείλει να κάνει η δηµοσιογραφία, 

διερωτώµενη τι είναι αυτό που θέλει το κοινό. Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει τον 

κίνδυνο που µπορεί να προκύψει αν το κοινό στραφεί προς τη διαδικτυακή 

ενηµέρωση λόγω εξοικονόµησης κόστους: 

 «Αν υποθέσουµε ότι ο κόσµος ενηµερώνεται από το διαδίκτυο, πρέπει να βρούµε γιατί 

το κάνει. Το κάνει γιατί είναι πιο γρήγορο και πιο εύκολο; Το κάνει γιατί είναι πιο 

φθηνό; Ή το κάνει γιατί το επιλέγει, γιατί δεν γουστάρει τα άλλα Μέσα; Σε αυτή τη 

περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να έχουµε και τρεις διαφορετικούς ρόλους. Αν του κάνει 

επειδή είναι πιο γρήγορο, δεν έχουµε τρόπο να αντισταθούµε σ’ αυτό. Και απλώς θα 

είµαστε αυτοί που θα έρχονται πιο καθυστερηµένα να κάνουν την ανάλυση και όχι την 

εκφώνηση της είδησης. Αν το κάνει, επειδή είναι πιο φθηνό, επίσης δεν έχουµε τρόπο. 

Η φθηνή πληροφόρηση είναι επικίνδυνη πληροφόρηση. Και αυτό απλώς κάποια στιγµή 

θα αυτοαναιρεθεί, γιατί ο κόσµος θα καταλάβει ότι η πληροφόρηση  είναι ένα αγαθό 

που πληρώνεται. ∆εν είναι δωρεάν. Αν πάλι γίνεται, γιατί µας έχει σιχαθεί όλους τους 

υπόλοιπους, τότε δεν είναι θέµα να δούµε γενικώς το ρόλο µας στο µέλλον, θα πρέπει 

να δούµε το ρόλο µας σήµερα». (Β.Κ.) 

 

5.10. ΜΜΕ και διαδίκτυο: συµβιωτική ή ανταγωνιστική σχέση;  

5.10.1. Ερωτηµατολόγια 

Η τελευταία ενότητα του ερωτηµατολογίου αφορά τη σχέση που διαµορφώνεται 

ανάµεσα στα παραδοσιακά ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. Η µία ερώτηση της ενότητας 

αναφέρεται στη σηµασία που προσδίδουν οι δηµοσιογράφοι στη διαδικτυακή έκδοση 

του Μέσου στο οποίο εργάζονται. Η δεύτερη είναι γενικότερη και εστιάζει στο αν τα 

διαδικτυακά Μέσα λειτουργούν ανταγωνιστικά ή συµπληρωµατικά ως προς τα 

παραδοσιακά Μέσα.  

                                                 
232 Βλ. σχετικά και ενότητα 5.10, σελ. 241 στην παρούσα διατριβή. 
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Οι δηµοσιογράφοι θεωρούν πολύ (23,3%) και πάρα πολύ (20%) σηµαντική τη 

διαδικτυακή έκδοση του Μέσου όπου εργάζονται για την προσέκλυση καινούριου και 

ηλικιακά νέου κοινού (γράφηµα 46). Ανάλογες είναι και οι απαντήσεις στο ζήτηµα 

της ανταγωνιστικότητας του Μέσου (γράφηµα 47): 24,4% απαντούν «πολύ» και 

29,2% «αρκετά». Ενδεικτικός για την προσαρµοστικότητα του Μέσου στην ψηφιακή 

εποχή (γράφηµα 48) θεωρείται ο δικτυακός τόπος του (34,3% δηλώνουν «πολύ» και 

26,6% «πάρα πολύ»). Ιδιαίτερη σηµασία δίνουν οι ερωτώµενοι στο ρόλο του 

ιστότοπου του Μέσου ως προς την ενδυνάµωση του τελευταίου (γράφηµα 49) στο 

µεντιακό χώρο (29,1% απαντούν «πολύ» και 29,9% «αρκετά») και ως προς την 

‘εικόνα’ του (γράφηµα 50): 30,1% δηλώνουν «πολύ» και 24,5% «πάρα πολύ». 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι ερωτώµενοι προσδίδουν µεγάλη σηµασία στην 

εξωτερική εικόνα που ‘χτίζει’ το Μέσο µε την ανάπτυξη του δικτυακού του τόπου, 

τον οποίο θεωρούν καθοριστικό για την ένδειξη ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής 

προσαρµοστικότητας και ενδυνάµωσης του παραδοσιακού Μέσου.  
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Γράφηµα 46: Βαθµός σπουδαιότητας του ιστότοπου των ΜΜΕ για την 
προσέλκυση καινούριου και ηλικιακά νέου κοινού 
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Γράφηµα 47: Βαθµός σπουδαιότητας του ιστότοπου των ΜΜΕ για την 
ανταγωνιστικότητά τους 
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Γράφηµα 48: Βαθµός σπουδαιότητας του ιστότοπου των ΜΜΕ για την 
προσαρµοστικότητά τους στην ψηφιακή εποχή 
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Γράφηµα 49: Βαθµός σπουδαιότητας του ιστότοπου των ΜΜΕ για την 
ενδυνάµωσή τους 
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Γράφηµα 50: Βαθµός σπουδαιότητας του ιστότοπου των ΜΜΕ για την ενίσχυση 
της εικόνας τους 
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Μοιρασµένες εµφανίζονται οι απαντήσεις στο θέµα της προσέλκυσης διαφηµιστών 

(γράφηµα 51): το 27,7% θεωρεί αρκετά σηµαντική τη διαδικτυακή έκδοση για το 

παραδοσιακό Μέσο, το 25,6% τη θεωρεί λίγο σηµαντική, ενώ το 22,3%, πολύ 

σηµαντική. Μία πιθανή εξήγηση για αυτή τη ‘διασπορά’ των απαντήσεων είναι η 

αποτυχία των διαδικτυακών τόπων να προσελκύσουν ικανοποιητική διαφηµιστική 

δαπάνη. Μια εξίσου πιθανή ερµηνεία είναι ότι δεν έχει βρεθεί και δεν έχει παγιωθεί 

ακόµα κάποιο πετυχηµένο επιχειρηµατικό/εµπορικό µοντέλο που να προσελκύει το 

ενδιαφέρον των διαφηµιστών και των διαφηµιζοµένων.   
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Γράφηµα 51: Βαθµός σπουδαιότητας του ιστότοπου των ΜΜΕ για την 
προσέκλυση διαφηµιστών 

Η τελευταία ερώτηση διερευνά αν υπάρχει η δυνατότητα συµβιωτικής-συνεργατικής 

σχέσης ανάµεσα στο διαδίκτυο και στα παραδοσιακά Μέσα ή αν ο ανταγωνισµός 

ανάµεσά τους είναι αναπόφευκτος. Η διερεύνηση γίνεται για κάθε Μέσο ξεχωριστά. 

Η γενική εικόνα των αποτελεσµάτων δείχνει ότι, όσον αφορά τα οπτικοακουστικά 

Μέσα, το διαδίκτυο δύναται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά (γραφήµατα 52 & 53): 

το 69,5% θεωρεί ότι το διαδίκτυο λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς το ραδιόφωνο 

και το 68,5% συµµερίζεται την ίδια άποψη και για την τηλεόραση. ∆ιίστανται όµως 

οι απόψεις όσον αφορά στη σχέση των εφηµερίδων µε το διαδίκτυο (γράφηµα 54): 
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50% θεωρούν τη σχέση ανάµεσά τους ανταγωνιστική και 50% την αντιµετωπίζουν ως 

συµπληρωµατική.  

ΣΧΕΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ

69%

31%

συµπληρωµατική

ανταγωνιστική

 

Γράφηµα 52: Σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και στο ραδιόφωνο 

ΣΧΕΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

68%

32%

συµπληρωµατική

ανταγωνιστική

 

Γράφηµα 53: Σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση 
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ΣΧΕΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

50%50%

συµπληρωµατική

ανταγωνιστική

 

Γράφηµα 54: Σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και στις εφηµερίδες 

Μια πιθανή εξήγηση για τις παραπάνω αντιθέσεις και αποκλίσεις θα µπορούσε να 

είναι ότι οι διαδικτυακές εφηµερίδες είναι ακόµα το µόνο Μέσο που προσφέρει το 

περιεχόµενό του χωρίς αντίτιµο ή συνδροµή και το οποίο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου 

το ίδιο µε το περιεχόµενο της έντυπης έκδοσης που πωλείται. Επιπλέον, λόγω του 

επιχειρηµατικού µοντέλου (διττή αγορά) στο οποίο βασίζονται οι εφηµερίδες 

(δηλαδή, έσοδα τόσο από διαφηµιστές όσο και από πωλήσεις των φύλλων τους) είναι 

το Μέσο που κινδυνεύει να χάσει χρήµατα από τη δεύτερη οµάδα εσόδων τους 

(πωλήσεις), καθώς η µερίδα του κοινού που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορεί να 

διαβάζει το περιεχόµενο των εφηµερίδων δωρεάν. Όσον αφορά στους 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι είναι 

περιορισµένα ακόµα τα Μέσα (και από αριθµητική άποψη  και από άποψη 

περιεχοµένου) που έχουν προχωρήσει σε εκποµπή περιεχοµένου τους µέσω 

διαδικτύου (webcasting)233 έτσι ώστε να λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τα 

παραδοσιακά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια.  

 

 

                                                 
233 Βλ. σχετικές έρευνες Arampatzis, 2007, Kaitatzi-Whitlock & Veglis, 2007. 
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5.10.2. Συνεντεύξεις 

Στο θέµα της συµβίωσης των παραδοσιακών ΜΜΕ και του διαδικτύου 

αναφερθήκαµε και στις προσωπικές συνεντεύξεις που διεξήγαµε µε τους 

δηµοσιογράφους. Από µια µερίδα δηµοσιογράφων, αν και µικρή, το διαδίκτυο δεν 

θεωρείται άµεσος κίνδυνος για τη βιωσιµότητα των παραδοσιακών Μέσων.  

Στην πρώτη απάντηση ο δηµοσιογράφος δείχνει να έχει πίστη στην αυτορύθµιση της 

αγοράς: 

«Η αγορά θα βάλει τάξη. Σίγουρα πράγµατα. Η αγορά δείχνει ότι η χρήση του ίντερνετ 

δεν µείωσε την κυκλοφορία των εφηµερίδων, εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. 

Άλλα πράγµατα µείωσαν την κυκλοφορία των εφηµερίδων, πόσο µάλλον η τηλεθέαση 

των δελτίων ειδήσεων και της τηλεόρασης». (Β.∆.) 

Ο επόµενος δηµοσιογράφος δεν θεωρεί ότι το διαδίκτυο συνιστά ένα νέο Μέσο, αλλά 

απλώς ένα νέο εργαλείο. Εποµένως, δεν αποτελεί και κίνδυνο για τα παραδοσιακά 

Μέσα. 

«Το διαδίκτυο έρχεται να πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες, αλλά δεν έχει δηµιουργήσει 

ένα νέο Μέσο. Μέσο αντίληψης είναι η τηλεόραση και η ακοή. Στο διαδίκτυο δε 

διαβάζεις εφηµερίδες. Η µετάβαση από το ραδιόφωνο στη τηλεόραση ήταν επανάσταση, 

γιατί πρόσφερε εικόνα. Το διαδίκτυο το χρησιµοποιείς για να έχεις καλύτερη χρήση των 

µέσων που χρησιµοποιούσες µέχρι τώρα. Γι’ αυτό το λόγο δε λειτουργεί ανταγωνιστικά. 

Πιο πολύ προωθεί την πρόσβαση σε µια πηγή που δεν έχεις διαφορετικά. […] Μπορεί 

να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην αγορά των συσκευών τηλεόρασης. Ή των 

συσκευών ραδιοφώνου. Γιατί µπορείς µέσα από το computer σου να έχεις ραδιόφωνο. 

Αλλά όχι στο περιεχόµενο που µεταδίδει». (Φ.Σ.) 

Στην επόµενη απάντηση επισηµαίνεται ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουµε λόγο για 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις του διαδικτύου στα άλλα Μέσα ενηµέρωσης: 

«∆εν κινδυνεύουµε από το διαδίκτυο, είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο για µας, το οποίο 

δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή µας για τα επόµενα τουλάχιστον 10 χρόνια. […] Τι θα 

γίνει στις επόµενες γενιές, οι οποίες έχουνε καθαρά οπτική κουλτούρα, αυτό θα το 

δούµε αργότερα. Αλλά και η ενηµέρωση στο διαδίκτυο δεν είναι οπτική κουλτούρα.  ∆εν 
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είναι τηλεόραση µε τις εικόνες να εναλλάσσονται, έχει ένα κείµενο, το οποίο πρέπει να 

κάτσεις να το διαβάσεις, πιο πολύ στην εφηµερίδα µοιάζει παρά σε οτιδήποτε άλλο». 

(Β.Κ.) 

Παρόλο που οι εφηµερίδες γνωρίζουν αξιοσηµείωτη πτώση σε παγκόσµιο επίπεδο, 

αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, όπου η χαµηλή αναγνωσιµότητα των εφηµερίδων 

συνιστά και ζήτηµα κουλτούρας, η συντριπτική πλειονότητα των δηµοσιογράφων 

εναποθέτουν σε αυτές τις ελπίδες για αναγέννηση της δηµοσιογραφίας.234 ∆εν 

διαπιστώνουµε, εποµένως, να υπάρχει η πεποίθηση ότι το διαδίκτυο ως ανεξάρτητο 

Μέσο µπορεί να λειτουργήσει ενδυναµωτικά ως προς την άσκηση της 

δηµοσιογραφίας, παρόλο που πολλοί θεωρητικοί το οραµατίστηκαν έτσι. Οι ευοίωνες 

προοπτικές αναµένονται από το πιο παραδοσιακό – και κατεξοχήν ‘αναλυτικό’ και 

κριτικό – Μέσο, τον τύπο.  

«Οι εφηµερίδες που επιβίωσαν της τηλεόρασης και των καναλιών που έχουν 24 ώρες 

το 24ωρο ειδήσεις, που στράφηκαν πιο πολύ στην ανάλυση, δεν έχουν κανέναν λόγο να 

φοβηθούν το διαδίκτυο. Γιατί να το φοβηθούν; Θα ρίχνεις την ανάλυσή σου εσύ στο 

διαδίκτυο και που θα την βρει το κοινό; Και πού θα ξέρει και ποιος είσαι;». (Κ.Μ.) 

«Ούτε ο ρόλος της εφηµερίδας χάνεται, ούτε του βιβλίου ούτε των παραδοσιακών 

µέσων, απλώς αλλάζουν θέση και ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Έγκειται σε µας το πώς θα 

χειριστούµε τη νέα κατάσταση. Το διαδίκτυο πρέπει µας κάνει πιο ενεργούς, να µας 

θέσει σε περισσότερη εγρήγορση, που την είχαµε παλαιότερα. […] Αν το δεις το 

διαδίκτυο ανταγωνιστικά, ότι δηλαδή είναι ένα πράγµα που ‘ξερνάει’ συνεχώς 

πληροφορίες, θα τρελαθείς. Πρέπει εσύ µε ενεργητικό τρόπο να βρεις εκείνη την ιδέα 

για την οποία θα σε αγοράσει τελικά ο αναγνώστης και δεν θα στραφεί να κοιτάξει την 

τηλεόραση ή το διαδίκτυο». (Ε.ΤΖ.) 

Η αναλυτική προσέγγιση συνιστά το συγκριτικό πλεονέκτηµα της έντυπης 

δηµοσιογραφίας και εκεί κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί έµφαση και βαρύτητα αν η 

δηµοσιογραφία θέλει να έχει κάποια αξία στη σύγχρονη εποχή: 

                                                 
234 Βλ. Blumler 2000, Χαλβατζάκης, 2003, Postman, 1998, McChesney, 1999, Θεµπριάν, 2000, καθώς 
και σχετική ανάλυσή µας σελ. 117 κ.ε. στο παρόν κείµενο. 
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«Η ανάλυση δεν χωράει στα ηλεκτρονικά µέσα. Η ανάλυση νοµίζω ότι είναι 

προνοµιακός χώρος των εφηµερίδων και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δώσουµε τη 

δυνατότητα στις εφηµερίδες να ζήσουν». (Γ.Κ. 2) 

«Νοµίζω ότι στον τύπο υπάρχουν δηµοσιογράφοι που µπορούν να κάνουνε αυτή τη 

δουλειά και αυτός είναι ένας άλλος άξονας [ενν.: η ανάλυση] στον οποίον πρέπει να 

στραφούν οι εφηµερίδες. Γιατί αυτό είναι και το δύσκολο της υπόθεσης σήµερα, λόγω 

του µεγάλου όγκου των πληροφοριών µε τις οποίες βοµβαρδίζεται καθηµερινά το 

κοινό, χρειάζεται να υπάρχει πάντα κάποιος που να συνθέτει, να αναλύει». (Γ.Π. 2.) 

«Την κριτική ανάλυση δεν θα την κάνει το διαδίκτυο, δεν την κάνει πολύ καλά η 

τηλεόραση, δεν την κάνει πολύ καλά το ραδιόφωνο. Βασικά, αυτή τη περίοδο, δεν την 

κάνουν πολύ καλά οι δηµοσιογράφοι. Νοµίζω ότι ο ρόλος του δηµοσιογράφου της 

εφηµερίδας µπορεί να αναδειχθεί πολύ καλύτερα στο µέλλον, διότι στο διαδίκτυο η 

είδηση προσφέρεται πολύ συµπυκνωµένη». (Β.∆. 2) 

«Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του τύπου, του γραπτού, µετά την εξέλιξη της 

πληροφορικής εκ των πραγµάτων πρέπει να αλλάξει και αλλάζει. ∆εν περιµένει κανείς 

πια από την εφηµερίδα ή το περιοδικό να λειτουργήσουν µε την έννοια της 

επικαιρότητας, µε την έννοια της ειδησεογραφίας. Κανείς δεν παίρνει εφηµερίδα ή 

περιοδικό ή άλλης µορφής έντυπο για να ενηµερωθεί όσον αφορά την τρέχουσα 

επικαιρότητα. Ο ρόλος, λοιπόν του γραπτού τύπου σ’ αυτή τη φάση που περνάµε αλλά 

και στο µέλλον είναι να συνθέτει την είδηση». (Γ.Κ. 3) 

 

5.11. Επίλογος 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της 

εµπειρικής έρευνας που εκπονήσαµε µε τις µεθόδους του ερωτηµατολογίου και της 

προσωπικής συνέντευξης και να τα συσχετίσουµε µε βάση τις ερευνητικές ερωτήσεις 

και υποθέσεις µας.    

Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνάς µας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

καταρχάς, η δηµοσιογραφία περνά µια βαθιά κρίση ως προς το ρόλο της και την 

επαγγελµατική της βιωσιµότητα, η οποία όµως δεν προκύπτει ως συνέπεια της 

ανάπτυξης και της επικυριαρχίας των νέων τεχνολογιών στο χώρο. Η κρίση έχει τις 
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ρίζες της πολύ πιο βαθιά και συγκεκριµένα συνδέεται µε την έλλειψη κατοχύρωσης 

του επαγγέλµατος, την παρείσφρηση πολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων στη 

σφαίρα του ενδιαφέροντος των δηµοσιογράφων και την πρόσδεση των ιδιοκτητών 

των ισχυρών Μέσων ενηµέρωσης σε σχέσεις διαπλοκής µε την πολιτική και την 

οικονοµική εξουσία. Μέσα από τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε, αλλά και τις 

απαντήσεις των δηµοσιογράφων διαπιστώνουµε ότι οι δηµοσιογράφοι έχουν ολοένα 

και λιγότερη επιρροή και, κατά συνέπεια, ολοένα και λιγότερη εξουσία στα χέρια 

τους. Αυτό εντοπίζεται από τη µία σε θεσµικό επίπεδο, καθώς το παραγόµενο έργο 

τους ελέγχεται σε µεγάλο βαθµό από τους υψηλά ιστάµενους στην ιεραρχία, ώστε να 

µην θίγονται τα ευαίσθητα πολιτικά συµφέροντα της ιδιοκτησίας. Από την άλλη, το 

ίδιο προκύπτει και σε επιχειρηµατικό-διοικητικό επίπεδο µέσω της άσκησης µικρο-

διοίκησης (micromanagement) που περιλαµβάνει τη διατήρηση του απόλυτου 

ελέγχου από την ανώτερη διοίκηση και την απόρριψη των αρχών ενδυνάµωσης και 

µεταβίβασης εξουσίας στο ανθρώπινο δυναµικό. Η συνέπεια είναι να µειώνεται η 

δύναµη που έχει ο δηµοσιογράφος στα χέρια του και, κατά προέκταση, και ο 

παρεµβατικός του ρόλος.  

Στην πραγµατικότητα αυτή το διαδίκτυο εµφανίζεται ως το Μέσο διπλής επίδρασης 

που µπορεί να λειτουργήσει τόσο ενδυναµωτικά για το σύγχρονο δηµοσιογράφο όσο 

και αποδυναµωτικά. Η πρώτη δυνατότητα που διαφαίνεται είναι ότι οι 

δηµοσιογράφοι έχουν στη διάθεσή τους ένα ισχυρό Μέσο παγκόσµιας εµβέλειας το 

οποίο µπορούν να αξιοποιήσουν ως ένα κανάλι άρθρωσης του δικού τους λόγου 

αυτόνοµα και αυτοδύναµα. Πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε ότι µέσα από την έρευνά 

µας δεν διαπιστώσαµε κάποιο ρεύµα των δηµοσιογράφων προς την κίνηση αυτή. Η 

εξήγηση που µπορούµε να δώσουµε, σχετίζεται µε το στάδιο πειραµατισµού και 

γνωριµίας στο οποίο βρίσκονται ακόµα οι Έλληνες δηµοσιογράφοι µε το νέο Μέσο. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι δηµοσιογράφοι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

ανεργίας και ανασφάλιστης εργασίας που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους 

βιωσιµότητα λειτουργεί ανασταλτικά για όποια αυτόνοµη δηµοσιογραφική κίνηση 

που δεν θα µπορεί να τους εξασφαλίσει την οικονοµική τους ευρωστία.  

Την ίδια στιγµή το διαδίκτυο δίνει ως Μέσο τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο 

φορέα, πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό, αλλά κυρίως στο κοινό να αναπτύξει 

δικά του κανάλια πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να εκλείψει η ανάγκη 
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για το διαµεσολαβητικό ρόλο του δηµοσιογράφου, υπονοµεύοντας το επάγγελµα. Η 

έρευνά µας κατέδειξε ότι οι δηµοσιογράφοι δεν νιώθουν οποιαδήποτε απειλή από την 

πλευρά του κοινού – αντιθέτως, φαίνεται να εισπράττουν ως θετική οποιαδήποτε 

συνδροµή – συµβολή των πολιτών στη δουλειά τους. Αντιλαµβάνονται, όµως, ότι οι 

εµπορικοί ιστότοποι που περιέχουν ειδησεογραφικό περιεχόµενο, καθώς και τα 

αµιγώς διαδικτυακά Μέσα είναι αυτά που µπορούν να ακυρώσουν το ρόλο τους, από 

τη στιγµή που έχουν το χρονικό προβάδισµα να παρέχουν συνεχή και αδιάκοπη 

πληροφόρηση. Με τα δεδοµένα αυτά, η µόνη λύση που πρόταξαν οι δηµοσιογράφοι 

για την ισχυροποίηση του ρόλου τους είναι η ανάπτυξη και η περαιτέρω ενδυνάµωση 

του κριτικού, του αναλυτικού και του σχολιογραφικού είδους της δηµοσιογραφίας. 

Μέσα από τις απαντήσεις τους το ανέδειξαν ως το µόνο πεδίο όπου η δηµοσιογραφία 

µπορεί να επαναπροσδιοριστεί ως επάγγελµα και να ανακτήσει το χαµένο της κύρος. 

Την ίδια στιγµή αναπτύσσεται ένα νέο πεδίο ενηµέρωσης που ενισχύεται µέσα από 

τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για εξατοµικευµένη πληροφόρηση. Η 

λειτουργία αυτή θα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης 

ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιλογές του κοινού. Εγείρονται όµως ερωτηµατικά 

σχετικά µε το αν η λειτουργία αυτή θα είναι και θα ονοµάζεται και δηµοσιογραφία.  

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ισχυροποίηση του ρόλου της 

δηµοσιογραφίας θα προέλθει τόσο µέσα από την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας µε 

κυρίαρχο το διαδίκτυο από την πλευρά των δηµοσιογράφων, ώστε να εξελιχθούν σε 

σύγχρονους επαγγελµατίες που θα βαδίζουν στις εξελίξεις της εποχής και θα 

εκµεταλλεύονται προς όφελος δικό τους αλλά και του κοινού τους τις δυνατότητες 

για ενηµέρωση, έρευνα και επικοινωνία σε παγκόσµια επίπεδο. Αναπόφευκτα, ο 

ρυθµός της εποχής επιτάσσει και το γρήγορο ρυθµό της ενηµέρωσης. Είναι όµως 

σηµαντικό να µην ανάγεται η ταχύτητα σε απόλυτη αξία που φαλκιδεύει την 

ψύχραιµη και ισορροπηµένη στάση απέναντι στα γεγονότα που οφείλει να έχει ο 

δηµοσιογράφος.  

Η δηµοσιογραφία φαίνεται να ‘ανοίγει’ προς δύο κατευθύνσεις: τη ‘δηµοσιογραφία’ 

που θα είναι περισσότερο επιτελική και εργαλειακή και θα περιορίζεται στην παροχή 

εξειδικευµένης, εξατοµικευµένης πληροφόρησης και τη δηµοσιογραφία που θα 

προσφέρει στο κοινό το νοηµατικό πλαίσιο των γεγονότων, θα βοηθά στην ερµηνεία 

τους και θα παρέχει την κριτική οπτική τους. Όσο για τα ίδια τα παραδοσιακά Μέσα, 
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αυτά φαίνεται ότι θα αναπτυχθούν µέσα από µια σχέση συµβίωσης µε το διαδίκτυο, 

το οποίο θα το αξιοποιήσουν (σε πιο ουσιαστικό βαθµό από ό,τι το αξιοποιούν τώρα) 

για την προσαρµογή και την εξέλιξή τους στην ψηφιακή εποχή. Η τάση που 

διαφαίνεται και για τα ίδια τα Μέσα είναι ότι το καθένα θα ισχυροποιηθεί στο δικό 

του πεδίο, αξιοποιώντας τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Αξίζει, βέβαια, να 

επισηµάνουµε ότι το Μέσο που αναδεικνύεται ως εκείνο που δύναται να 

αναζωογονήσει τη δηµοσιογραφία προσδίδοντάς της τον ουσιαστικό ρόλο, ως όφειλε 

να έχει, είναι η εφηµερίδα. Είναι εξόχως σηµαντικό το γεγονός ότι η άποψη αυτή 

διατυπώθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των δηµοσιογράφων είτε εργάζονταν 

σε εφηµερίδα είτε σε ραδιοτηλεοπτικό Μέσο.  
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

6.1. Εισαγωγή 

Πώς διαµορφώνεται το προφίλ των δηµοσιογράφων που εργάζονται σε διαδικτυακά 

Μέσα; Πώς αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου για ενεργητική πληροφόρηση 

και ποια καίρια ζητήµατα τους απασχολούν; ∆ιαφέρουν και αν ναι, σε ποια σηµεία, 

σε σύγκριση µε τους συναδέλφους τους που εργάζονται στα παραδοσιακά ΜΜΕ;  

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση της επαγγελµατικής οµάδας των παραδοσιακών 

δηµοσιογράφων, µπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στη διερεύνηση της 

επαγγελµατικής κατηγορίας των διαδικτυακών δηµοσιογράφων, καθώς και να 

προβούµε και στη σύγκριση των απαντήσεων που συγκεντρώσαµε τόσο από την 

οµάδα των παραδοσιακών δηµοσιογράφων όσο και από την οµάδα των διαδικτυακών 

δηµοσιογράφων, ώστε να εντοπίσουµε κοινά σηµεία, συγκλίσεις, αποκλίσεις και 

διαφορές.  

6.2. ∆ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος 

6.2.1. Ερωτηµατολόγια 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της δεύτερης οµάδας του δείγµατός µας ενέχουν 

ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, το δείγµα είναι σαφώς µικρότερο από ό,τι το 

δείγµα των παραδοσιακών δηµοσιογράφων, εξαιτίας του µικρού αριθµού των 

εργαζοµένων σε αποκλειστικά διαδικτυακά Μέσα.  

Η πλειονότητα των εργαζοµένων στα διαδικτυακά Μέσα (την περίοδο της έρευνάς 

µας τουλάχιστον) είναι άνδρες (72,5%), ενώ οι γυναίκες συγκροτούν ένα σηµαντικά 

µικρότερο ποσοστό της τάξης του 27,5% (γράφηµα 55).  
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Γράφηµα 55: Κατανοµή φύλου των ερωτώµενων (διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι) 

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος (γράφηµα 56), το 8,2% είναι 25 

ετών και κάτω, το 65,3% είναι 26-35 ετών, το 22,4% ανήκει στην ηλικιακή δεκαετία 

36-45 και µόνο το 4,1% είναι 46-55 ετών. Από τα παραπάνω ποσοστά διαπιστώνουµε 

ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζοµένων στα διαδικτυακά Μέσα (73,5%) δεν 

ξεπερνά τα 35 έτη, κάτι που συνδέεται σαφώς µε την ηλικία και του ίδιου του 

διαδικτύου. Το εύρηµα είναι εύλογο, αν αναλογιστούµε ότι η εργασία σε ένα 

διαδικτυακό Μέσο απαιτεί υψηλό επίπεδο εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες, το 

οποίο συναντάται ως επί το πλείστον στις µικρότερες ηλικίες.  
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Γράφηµα 56: Κατανοµή ηλικιακής κατηγορίας των ερωτώµενων (διαδικτυακοί 
δηµοσιογράφοι) 

Το υψηλότερο ποσοστό του δείγµατός µας (γράφηµα 57) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ 

(43,1%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι λυκείου (21,6%). Το 15,7% κατέχει 

µεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από φοιτητές (9,8%) και 

αποφοίτους ΤΕΙ (9,8%). Όσον αφορά στο αντικείµενο των σπουδών των 

ερωτώµενων, περιµέναµε ότι ένα υψηλό ποσοστό πιθανόν να προέρχεται από τον 

κλάδο της πληροφορικής, λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων που απαιτεί ο χώρος. 

Ωστόσο, τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι το 36,4% έχει σπουδάσει δηµοσιογραφία,235 

ακολουθούν οι απόφοιτοι φιλολογίας (11,4%), κοινωνιολογίας (11,4%), οικονοµικών 

σχολών (9,1%), πολιτικών επιστηµών (4,5%) και πολυτεχνείου (4,5%). Ένα 

σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 11,4% εντάσσεται στην κατηγορία «άλλο», η 

οποία περιλαµβάνει διάφορα αντικείµενα σπουδών που δεν συγκρότησαν δικές τους 

κατηγορίες λόγω του ότι είχαν µικρό όγκο απαντήσεων (π.χ. πληροφορική, 

κινηµατογραφικές σπουδές, ψυχολογία).  

                                                 
235 Το υψηλό ποσοστό των αποφοίτων δηµοσιογραφικής σχολής εξηγείται όπως και στο προηγούµενο 
κεφάλαιο (βλ. σελ. 148-149 στο πέµπτο κεφάλαιο) µε τη διαπίστωση ότι οι περισσότεροι έχουν 
σπουδάσει σε ιδιωτικά και δηµόσια ΙΕΚ και όχι στις πανεπιστηµιακές σχολές δηµοσιογραφίας.  
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Γράφηµα 57: Κατανοµή µορφωτικού επιπέδου των ερωτώµενων (διαδικτυακοί 
δηµοσιογράφοι) 

Από τα ποσοστά που αφορούν τη συνολική επαγγελµατική εµπειρία των 

ερωτώµενων, βρίσκουµε ότι έχουν σηµαντική προϋπηρεσία: το 47,1% εργάζεται ως 

δηµοσιογράφος 5-10 χρόνια, το 29,4% 11-20 χρόνια το 17,6% 1-4 χρόνια και µόλις 

το 2% κάτω από ένα χρόνο. Αναφορικά µε το χρόνο απασχόλησής τους στο 

διαδικτυακό Μέσο, ο µέσος όρος εργασιακής απασχόλησης είναι 3,6 χρόνια.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία µας, και οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι εργάζονται σε δύο ή 

περισσότερες δουλειές. Το 42,5% απασχολείται σε δύο εργασίες. Όσον αφορά στην 

επαγγελµατική σχέση που έχουν µε τα Μέσα όπου εργάζονται, το 84,3% έχει µόνιµη 

επαγγελµατική σχέση µε το πρώτο Μέσο στο οποίο εργάζεται, ενώ το ποσοστό 

µειώνεται στο 41,7% στο δεύτερο Μέσο. 

Μέχρι το σηµείο αυτό, παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα που συγκεντρώσαµε από 

τους διαδικτυακούς συντάκτες είναι σε µεγάλο βαθµό παρόµοια µε τα αντίστοιχα της 

οµάδας των παραδοσιακών δηµοσιογράφων. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για 

την διαπίστωση ότι η νέα αυτή επαγγελµατική κατηγορία αποτελείται από 

επαγγελµατίες δηµοσιογράφους που εργάζονταν µέχρι πρόσφατα σε παραδοσιακά 

Μέσα (και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται παράλληλα και σε κάποιο 
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παραδοσιακό Μέσο). Οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι δεν συγκροτούν, λοιπόν, µια 

αυτόνοµη και ευκρινώς διαφοροποιηµένη επαγγελµατική οµάδα ως προς τα βασικά 

χαρακτηριστικά της, η οποία αναδύθηκε από την ανάγκη κάλυψης νέων καθηκόντων. 

Οι δηµοσιογράφοι που εργάζονται σε αµιγώς διαδικτυακά Μέσα είναι ως επί το 

πλείστον επαγγελµατίες που αξιοποίησαν τις γνώσεις τους στην πληροφορική και 

στην τεχνολογία για να εργαστούν στο νέο αυτό Μέσο. Από τη στιγµή, µάλιστα, που 

τα πιο ισχυρά διαδικτυακά Μέσα ανήκουν σε ισχυρούς µεντιακούς οργανισµούς που 

έχουν στην ιδιοκτησία τους και παραδοσιακά Μέσα, αρκετοί από τους εργαζόµενους 

σε µια εφηµερίδα ή ραδιόφωνο απασχολούνται παράλληλα και στη διαδικτυακή πύλη 

του Μέσου στο οποίο εργάζονται. Η αξιοσηµείωτη, όµως, διαφορά εντοπίζεται στο 

ποσοστό των µελών των Ενώσεων Συντακτών σε αυτή την επαγγελµατική οµάδα 

(γράφηµα 58). Μόλις το 25,5% ανήκει σε κάποια από τις Ενώσεις. Οι περισσότεροι 

που είναι µέλη των Ενώσεων ανήκουν στην ΕΣΗΕΑ (61,5%), γεγονός που σηµαίνει 

ότι ήταν ήδη µέλη στη συγκεκριµένη Ένωση πριν εργαστούν στο διαδικτυακό Μέσο. 

Από το υπόλοιπο ποσοστό που αποµένει, το 30,8% ανήκει στην ΕΣΠΗΤ
236 και το 

7,7% στην ΕΣΗΕΜ-Θ.  

25,49%
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ΝΑΙ
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Γράφηµα 58: Μέλη Ενώσεων Συντακτών 

 

                                                 
236 Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου µετονοµάστηκε σε Ένωση Συντακτών Περιοδικού και 
Ηλεκτρονικού Τύπου για να ενσωµατώσει και τους εργαζόµενους στα διαδικτυακά Μέσα, οι οποίοι 
δεν µπορούσαν να ενταχθούν στην ΕΣΗΕΑ ή στην ΕΣΗΕΜ-Θ. Ωστόσο, η ένταξη στην ΕΣΠΗΤ δεν 
συνεπάγεται ασφαλιστική κάλυψη στην Ένωση.   
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6.2.2. Συνεντεύξεις 

Το ζήτηµα της ένταξης των διαδικτυακών δηµοσιογράφων στις δηµοσιογραφικές 

ενώσεις αναδείχθηκε και µέσα από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήσαµε, 

καταγράφοντας ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο στον τοµέα αυτό.  

«[Οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι] έχουν δικαίωµα ένταξης στην ΕΣΠΗΤ και αυτό 

διότι άλλαξε τον τύπο της, άλλαξε το καταστατικό της, αποσύνδεσε το θέµα της 

ασφαλιστικής κάλυψης από την ιδιότητα του µέλους στην Ένωση και αυτό βοήθησε 

τους ιντερνετικούς συντάκτες να ενταχθούν στην ΕΣΠΗΤ. Όµως οι ιντερνετικοί 

συντάκτες πρέπει να απασχολούνται παράλληλα σε άλλα Μέσα για να µπορούν να έχουν 

κάποιο ταµείο που να τους καλύπτει και να είναι καθαρά δηµοσιογραφικό» (Γ.Γ.). 

Το αβέβαιο ασφαλιστικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι συγκροτεί µια σηµαντική διάκριση σε βάρος αυτής της 

επαγγελµατικής οµάδας. Αξίζει να µεταφέρουµε τα λόγια ενός διευθυντή σύνταξης 

µιας διαδικτυακής πύλης, ο οποίος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά µε τη 

µεροληπτική αντιµετώπιση που τους επιφυλάσσουν οι δηµοσιογραφικές ενώσεις σε 

σύγκριση µε τους συναδέλφους τους  που εργάζονται στα παραδοσιακά Μέσα: 

«Πολλές φορές έντυπα χαµηλής κυκλοφορίας που δουλεύουν µε λίγο προσωπικό, αλλά 

ακόµη και µεγάλα έντυπα, παίρνουν τα κείµενά µας και τα δηµοσιεύουν. Αυτοί οι 

άνθρωποι που αντιγράφουν, δικαιούνται να είναι µέλη της Ένωσης, ενώ εµείς όχι. 

Έχουν γίνει βέβαια κάποιες κινήσεις για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Απ’ όσο ξέρω 

και η ΕΣΗΕΑ έχει ενδιαφερθεί, η ΕΣΠΗΤ έκανε το πρώτο βήµα, χωρίς όµως να λύσει 

το ασφαλιστικό µέρος της υπόθεσης, για να µπορούµε να έχουµε τουλάχιστον 

δηµοσιογραφική ταυτότητα». (∆. Μ..) 

Το πρόβληµα επισηµαίνει και ένας άλλος διευθυντής διαδικτυακής πύλης: 

«∆εν ανήκουν πολλοί εργαζόµενοι στη δική µας πύλη που να ανήκουν σε 

δηµοσιογραφική ένωση, υπάρχει το γνωστό πρόβληµα. Μόνο 5-6 είναι µέλη της 

ΕΣΠΗΤ,237 δηλαδή ένα ποσοστό 25% χονδρικά. […] Από αυτούς που ήταν µέλη των 

Ενώσεων πριν, όπως επί παραδείγµατι ήµουν κι εγώ, παρέµεινα µέλος, πράγµα που δεν 

ξέρω πλέον αν το επιθυµώ, από τη στιγµή που δεν απολαµβάνω πλέον την ασφαλιστική 

                                                 
237 Συνολικά οι εργαζόµενοι σε αυτό το µέσο είναι 23 (σ.σ.) 
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κάλυψη. ∆εν φρόντισαν οι Ενώσεις να κρατήσουν το ταµείο µας ερχόµενοι εδώ. […] 

Το πρόβληµα που υπήρχε ήταν το εξής: υπήρχε διαθεσιµότητα από την ιδιοκτησία να 

ανήκουµε µισθολογικά σε άλλες εταιρείες και µε αυτό τον τρόπο να διατηρήσουµε και 

τα ασφαλιστικά µας προνόµια. Αυτό όµως ερχόταν σε σφοδρή αντίθεση µε τα άλλα 

παιδιά και δηµιουργούνταν παρίες εδώ. Κι έτσι είπαµε όλοι, αν δεν έχει ένας ταµείο, 

δεν έχει κανένας». (Τ. Κ.). 

 

6.3. Χρήση  πηγών δηµοσιογραφικής έρευνας 

6.3.1. Ερωτηµατολόγια 

Παίρνοντας ως δεδοµένη την υψηλή χρήση του διαδικτύου από αυτή την οµάδα 

ερωτώµενων λόγω της εργασίας τους σε διαδικτυακό Μέσο, εξετάσαµε επιπλέον το 

βαθµό χρήσης παραδοσιακών και νέων πηγών δηµοσιογραφικής έρευνας. Στόχος µας 

ήταν η διακρίβωση του αν οι νέες πηγές έρευνας µέσω του διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχουν αντικαταστήσει τις παραδοσιακές και αν ναι, σε 

ποιο βαθµό.  

Συγκρίνοντας τους παρακάτω αναλυτικούς πίνακες, διαπιστώνουµε ότι το διαδίκτυο 

(πίνακας 23) πράγµατι κυριαρχεί στους τρόπους άντλησης πληροφοριών για τους 

διαδικτυακούς δηµοσιογράφους, καθώς το υψηλότατο ποσοστό του 80,4% δηλώνει 

ότι το χρησιµοποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, βέβαια, 

χρησιµοποιείται σε πολύ µικρότερο βαθµό (πίνακας 24): λιγότεροι από τους µισούς 

(38%) το χρησιµοποιούν σε πολύ µεγάλο βαθµό.238 Είναι αξιοσηµείωτο ότι είναι 

µειωµένη η εξωστρέφεια της επαγγελµατικής αυτής κατηγορίας, όπως διαπιστώνουµε 

στα χαµηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν η έρευνα µε επιτόπιο ρεπορτάζ και οι 

προσωπικές συναντήσεις (πίνακες 25 & 26): µόνο το 6% και το 14% προβαίνουν σε 

επιτόπιο ρεπορτάζ σε πολύ µεγάλο και µεγάλο βαθµό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τις προσωπικές συναντήσεις είναι 14% και 12% αντίστοιχα. Η µείωση της επιτόπιας 

έρευνας φαίνεται και στα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνει η χρήση του τηλεφώνου 

ως µέσου άντλησης πληροφοριών (πίνακας 27): το 36% το χρησιµοποιεί σε µεγάλο 

βαθµό και το 20% σε πολύ µεγάλο βαθµό. Οι εφηµερίδες και τα πρακτορεία 

                                                 
238 Για το συγκεκριµένο θέµα, βλ. παρακάτω σελ. 269 στο παρόν κείµενο.  
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ειδήσεων συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλή θέση στις επιλογές των ερωτώµενων 

(πίνακες 28 & 29): το 48% και το 26% αντλεί πληροφορίες από τις εφηµερίδες σε 

µεγάλο και σε πολύ µεγάλο βαθµό αντίστοιχα, ενώ το ανάλογο ποσοστό για τα 

πρακτορεία είναι 31,4% και 56,9%. Τα υπόλοιπα παραδοσιακά Μέσα, η τηλεόραση 

και το ραδιόφωνο (πίνακες 30 & 31) κατέχουν επίσης υψηλή θέση στην ιεραρχία των 

προτιµήσεων: οι ερωτώµενοι χρησιµοποιούν την τηλεόραση σε µεγάλο/πολύ µεγάλο 

βαθµό σε ποσοστό (56%) και το ραδιόφωνο σε ποσοστό (50%).  
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Πίνακας 23: Βαθµός χρήσης διαδικτύου ως τρόπου άντλησης πληροφοριών 
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Πίνακας 24: Βαθµός χρήσης ηλ. ταχυδροµείου ως τρόπου άντλησης πληροφοριών 
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Πίνακας 25: Βαθµός εφαρµογής επιτόπιας έρευνας ως τρόπου άντλησης 
πληροφοριών 
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Πίνακας 26: Βαθµός αξιοποίησης προσωπικών συναντήσεων ως τρόπου άντλησης 
πληροφοριών 
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Πίνακας 27: Βαθµός χρήσης τηλεφώνου ως τρόπου άντλησης πληροφοριών 
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Πίνακας 28: Βαθµός χρήσης εφηµερίδων ως τρόπου άντλησης πληροφοριών 
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Πίνακας 29: Βαθµός χρήσης ειδησεογραφικού πρακτορείου ως τρόπου άντλησης 
πληροφοριών 
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Πίνακας 30: Βαθµός χρήσης τηλεόρασης ως τρόπου άντλησης πληροφοριών 
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Πίνακας 31: Βαθµός χρήσης ραδιοφώνου ως τρόπου άντλησης πληροφοριών 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε στην επόµενη ερώτηση, διαπιστώνουµε ότι το 

διαδίκτυο χρησιµοποιείται κυρίως ως Μέσο ενηµέρωσης και έρευνας (γραφήµατα 59 

& 60). Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, το διαδίκτυο χρησιµοποιείται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό ως Μέσο ενηµέρωσης (78,6%) και ως Μέσο έρευνας (73,8%). Το ποσοστό 

µειώνεται κατά 30% περίπου στην αξιοποίησή του ως Μέσου επικοινωνίας (51%) 

(γράφηµα 61).  
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Γράφηµα 59: Βαθµός χρήσης του διαδικτύου ως Μέσου ενηµέρωσης 
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Γράφηµα 60: Βαθµός χρήσης του διαδικτύου ως Μέσου έρευνας 
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Γράφηµα 61: Βαθµός χρήσης του διαδικτύου ως Μέσου επικοινωνίας 
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6.3.2. Συνεντεύξεις 

Όσον αφορά στη διευκόλυνση που προσφέρει το νέο Μέσο στην εργασία τους, οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι εµφανίζονται να πιστεύουν έντονα στις δυνατότητες που 

το διαδίκτυο προσφέρει. Παραδέχονται όµως ότι πολλοί δεν τις αξιοποιούν ακόµη 

πλήρως, µε αποτέλεσµα να µην καλλιεργούνται οι καινοτόµες προοπτικές του: 

«Το ζήτηµα είναι ότι όταν ένα µεγάλο ποσοστό δηµοσιογράφων λειτουργεί µε 

δηµοσιουπαλληλίστικη νοοτροπία, κάποιοι από αυτούς όταν µπήκαν στο ίντερνετ για να 

δουλέψουν επαγγελµατικά θεώρησαν καλό να αντιγράψουν ειδήσεις που έβρισκαν στο 

ραδιόφωνο ή στην εφηµερίδα που δούλευαν µε αποτέλεσµα να περιορίσουν αυτή τη 

µοναδική δυνατότητα που διαθέτει αυτό το νέο Μέσο ενηµέρωσης το οποίο έχει την 

εξής ιδιαιτερότητα: είναι το µόνο µέσο που σου δίνει άπλετο χώρο να κινηθείς όσο 

θέλεις» (Φ.Κ.). 

«Η µεγάλη διαφορά που έχει ένα διαδικτυακό Μέσο είναι ότι λειτουργεί σε πραγµατικό 

χρόνο, άρα υπάρχει η δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης. Από κει και πέρα το ίντερνετ 

ουσιαστικά συνδυάζει κάποια πράγµατα που παραδοσιακά είχε ο παραδοσιακός τύπος. 

Στο ίντερνετ δεν υπάρχει η έννοια του χώρου και του περιορισµού του. Έτσι µπορείς να 

έχεις µια είδηση προσβάσιµη στους αναγνώστες µε πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα και από 

την άλλη πλευρά µπορείς να την πλαισιώσεις µε συνοδευτικό υλικό είτε αυτό είναι 

γραπτό είτε οπτικοακουστικό. Εν ολίγοις µπορείς να κάνεις τα πάντα µε το ίντερνετ. 

Κατά τη γνώµη µου, υπερέχει οπουδήποτε άλλου Μέσου αυτή τη στιγµή» (Τ. Π.). 

Παρά την αισιοδοξία που πηγάζει από τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, 

γίνεται σαφές ότι ακόµα και ένας διαδικτυακός δηµοσιογράφος που εργάζεται online 

σε πολύ µεγάλο βαθµό, δεν µπορεί να στηρίξει το ρεπορτάζ του σε διαδικτυακή και 

µόνο έρευνα. Σε περιπτώσεις δηµοσιογραφικής έρευνας το διαδίκτυο αποδεικνύεται 

ανεπαρκές να προσφέρει στο συντάκτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη σε 

βάθος οπτική που απαιτείται.  

«Είτε ο δηµοσιογράφος εργάζεται σε παραδοσιακό ή σε διαδικτυακό Μέσο πρέπει να 

έχει το υπόβαθρο και την ικανότητα να ξεχωρίσει τι είναι σωστό και τι δεν είναι, τι 

είναι διασταυρωµένο και τι δεν είναι. Για παράδειγµα, αν κάνεις µια αναζήτηση για την 

11 Σεπτεµβρίου θα δεις µέσα στο web γύρω στις 100 θεωρίες για το τι έγινε µε τους 

δίδυµους πύργους και, µάλιστα, απόλυτα τεκµηριωµένα. Ο δηµοσιογράφος όµως πρέπει 
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να έχει το κριτήριο για να ξέρει τι είναι διασταυρωµένο και τι δεν είναι. Στο κοµµάτι 

του ρεπορτάζ µπορεί να αντλήσει στοιχεία από το web, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να 

κινηθεί και offline» (Τ.Ο.). 

 

6.3.3. Σύγκριση 

Γενικά παρατηρούµε ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες 

επαγγελµατιών, η οποία αποδεικνύεται µέσα από τη στατιστική µε συγκριτικά τεστ 

χ
2. Συγκεκριµένα, στην ερώτηση για το βαθµό χρήσης του διαδικτύου ως Μέσου 

επικοινωνίας, υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια
239 µεταξύ των δυο 

οµάδων δηµοσιογράφων. Όπως είναι απολύτως εύλογο, η πιο σηµαντική στατιστική 

διαφορά εντοπίζεται στην κατηγορία «πολύ µεγάλο». Το ποσοστό χρήσης του 

διαδικτύου ως Μέσου επικοινωνίας σχεδόν διπλασιάζεται στους διαδικτυακούς 

δηµοσιογράφους, αποδεικνύοντας ότι όντας πιο εξοικειωµένοι µε τις διαδραστικές 

δυνατότητες του διαδικτύου, αξιοποιούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό το νέο 

Μέσο (πίνακας 32).  

 Αξιοποίηση ως µέσο επικοινωνίας Σύνολο 

  Πολύ µικρό Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ µεγάλο   

οµάδα παραδοσιακοί 15,5% 12,2% 17,8% 26,1% 28,4% 100,0% 

  διαδικτυακοί 5,9% 2,0% 11,8% 29,4% 51,0% 100,0% 

Σύνολο 14,4% 11,0% 17,1% 26,5% 31,0% 100,0% 

Πίνακας 32: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Στην ερώτηση για τη χρήση του διαδικτύου ως Μέσου έρευνας, διαπιστώνουµε 

στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα
240 ανοµοιογένειας. Ωστόσο, λόγω του p= 0,007 

(>0,005) δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα ως προς την 

ανοµοιογένεια των δυο οµάδων. Αξίζει όµως να παρατηρήσουµε τα σηµαντικά 

διαφορετικά ποσοστά των απαντήσεων στις κατηγορίες «µεγάλο» και «πολύ 

µεγάλο». Η χρήση του διαδικτύου για έρευνα σε πολύ µεγάλο βαθµό από τους 

                                                 
239 Χ2(4)=15,72   p=  0,003. 
240 Χ2(4)=14,136  p= 0,007. 
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διαδικτυακούς δηµοσιογράφους είναι σαφώς υψηλότερη από την αντίστοιχη χρήση 

που καταγράφεται στους παραδοσιακούς συντάκτες (πίνακας 33). 

 

 Αξιοποίηση ως µέσο έρευνας Σύνολο 

  Πολύ µικρό Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ µεγάλο   

οµάδα Παραδοσιακοί 1,0% 5,1% 13,7% 31,2% 49,0% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 2,0% 5,9% 5,9% 11,8% 74,5% 100,0% 

Σύνολο 1,1% 5,2% 12,8% 29,0% 51,9% 100,0% 

Πίνακας 33: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας που αφορά στη χρήση του διαδικτύου 

ως Μέσου ενηµέρωσης, εντοπίζουµε και πάλι στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα.241 

Στατιστικά όµως δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα ως προς την 

ανοµοιογένεια των δυο οµάδων.242 Επισηµαίνουµε, ωστόσο, τις διαφορές που 

εντοπίζουµε στις κατηγορίες «µέτριο» και «πολύ µεγάλο». Και πάλι οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι εµφανίζονται να ενηµερώνονται πιο συχνά µέσω του νέου Μέσου 

(πίνακας 34). 

 Αξιοποίηση ως µέσο ενηµέρωσης Σύνολο 

  Πολύ µικρό Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ µεγάλο   

Οµάδα Παραδοσιακοί 1,5% 3,6% 10,7% 29,4% 54,8% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί ,0% 3,9% ,0% 19,6% 76,5% 100,0% 

Σύνολο 1,3% 3,6% 9,4% 28,3% 57,3% 100,0% 

Πίνακας 34: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

6.4. ∆ιαδραστικότητα 

6.4.1. Ερωτηµατολόγια 

Η ακόλουθη οµάδα ερωτήσεων αφορά στην αξιοποίηση των διαδραστικών 

δυνατοτήτων του διαδικτύου από τους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους. Στην 

ερώτηση που αφορά στον αριθµό των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που λαµβάνουν από 

                                                 
241 Χ2(4)=11,465   p=0,022. 
242 Λόγω του ότι p= 0,022 (>0,005). 
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τους συνεργάτες τους και το κοινό (πίνακες 35 & 36), διαπιστώνουµε ότι οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι λαµβάνουν κατά µέσο όρο πάνω από 30 µηνύµατα την 

εβδοµάδα από συνεργάτες τους (60,8%) και αντίστοιχα µηνύµατα από το κοινό τους 

σε ποσοστό 39,2%.  

Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά µε τα αντίστοιχα των παραδοσιακών δηµοσιογράφων 

(47,7% και 13,8%) διαπιστώνουµε ότι η διαφορά είναι σηµαντική στα µηνύµατα που 

απευθύνονται από το κοινό προς τους διαδικτυακούς συντάκτες. Το γεγονός αυτό 

είναι ενδεικτικό για το σηµαντικό βαθµό διαδραστικότητας που υπάρχει ανάµεσα 

στους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους και στο κοινό, ο οποίος είναι ιδιαιτέρως 

υψηλός. Επίσης, το ποσοστό απάντησης των διαδικτυακών δηµοσιογράφων στα 

µηνύµατα του κοινού  (πίνακας 37) είναι σηµαντικό υψηλότερο, αγγίζοντας σχεδόν 

το σύνολο των ερωτώµενων (97,7%). Το υπόλοιπο 2,3% που δεν απαντά, 

προσδιορίζει ότι δεν προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία λόγω έλλειψης χρόνου.  
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Πίνακας 35: Συχνότητα λήψης ηλ. µηνυµάτων από συνεργάτες 
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Πίνακας 36: Συχνότητα λήψης ηλ. µηνυµάτων από το κοινό 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ

1 2,3

42 97,7

43 100,0

8

51

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο

Έγκυρα

SystemΆκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 37: Απάντηση σε ηλ. µηνύµατα του κοινού 

 

6.4.2. Σύγκριση 

Όσον αφορά στην ερώτηση σχετικά µε τα µηνύµατα που δέχονται οι δηµοσιογράφοι 

από τους συνεργάτες τους, δεν διαπιστώνουµε στατιστικά σηµαντική 

ανοµοιογένεια,243 όπως φαίνεται και από τα αντίστοιχα ποσοστά στον πίνακα 38 που 

ακολουθεί.  

 Μηνύµατα από συνεργάτες Σύνολο 

  Κανένα <  10 11 - 30 31 - 50 > 50   

Οµάδα Παραδοσιακοί 10,7% 19,1% 22,4% 13,0% 34,7% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 5,9% 9,8% 23,5% 19,6% 41,2% 100,0% 

Σύνολο 

 
10,2% 18,1% 22,6% 13,8% 35,4% 100,0% 

Πίνακας 38: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

∆ιαφορές όµως διαπιστώνουµε σε ό,τι αφορά στα µηνύµατα που λαµβάνουν οι 

δηµοσιογράφοι από το κοινό, όπου τα ποσοστά διαφέρουν σηµαντικά
244  ανάµεσα 

στις δύο οµάδες (πίνακας 39).  

 Μηνύµατα από κοινό Σύνολο 

  Κανένα <  10 11 - 30 31 - 50 > 50   

οµάδα Παραδοσιακοί 38,3% 35,7% 12,2% 3,1% 10,7% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 15,7% 31,4% 13,7% 15,7% 23,5% 100,0% 

Σύνολο 35,7% 35,2% 12,4% 4,5% 12,2% 100,0% 

                                                 
243 Χ2(4)=5,197   p=0,268. 
244 Χ2(4)=28,785   p<0,001. 
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Πίνακας 39: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

 

6.4.3. ∆ιαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

Αναµένοντας ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό διαδραστικότητας µε το κοινό, εντάξαµε µια 

ερώτηση που αναφέρεται στην αξία και στη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι στην ανάδραση που λαµβάνουν από τους χρήστες της 

διαδικτυακής πύλης όπου εργάζονται. Η πλειονότητα των ερωτώµενων θεωρεί 

πολύ/πάρα πολύ εποικοδοµητική την ανάδραση που λαµβάνουν µέσω διαδικτυακών 

δηµοσκοπήσεων σε ποσοστό 58,3% (γράφηµα 62). Η εµπιστοσύνη που δείχνουν οι 

ερωτώµενοι στα στοιχεία που προκύπτουν από διαδικτυακές δηµοσκοπήσεις είναι 

εντυπωσιακή, αν αναλογιστούµε ότι οι δηµοσκοπήσεις τέτοιου τύπου δεν θεωρούνται 

ούτε αντιπροσωπευτικές ούτε αξιόπιστες.  

Στην ιεράρχηση της σπουδαιότητας της ανάδρασης που λαµβάνουν οι ερωτώµενοι 

ακολουθεί η ανάδραση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (γράφηµα 63): το 53,1% τη 

θεωρεί πολύ/πάρα πολύ εποικοδοµητική). Η ανάδραση που προέρχεται µέσω οµάδων 

συζητήσεων (chat rooms) και διαδικτυακών forums συγκεντρώνουν πολύ χαµηλά 

ποσοστά (γραφήµατα 64 & 65). Μάλιστα, το 70,2% θεωρεί την ανάδραση µέσω chat 

καθόλου ή λίγο εποικοδοµητική. Η ανάδραση που δέχονται οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι µέσω των forums συγκεντρώνει πιο υψηλά ποσοστά: µάλιστα, το 

48,9% τη θεωρεί αρκετά εποικοδοµητική.   
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Γράφηµα 62: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδραση µέσω διαδικτυακής 
δηµοσκόπησης 
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Γράφηµα 63: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδραση µέσω ηλ. ταχυδροµείου 
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Γράφηµα 64: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδραση µέσω chat 
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Γράφηµα 65: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδραση µέσω διαδικτυακού forum 

Η επόµενη ερώτηση αναφέρεται στο συντονισµό κάποιου διαδικτυακού φόρουµ από 

τους διαδικτυακούς συντάκτες. Προκύπτει ότι ένα µικρό µόνο ποσοστό της τάξης του 

15,7% έχει αναλάβει να συντονίζει κάποιο φόρουµ στο διαδίκτυο (γράφηµα 66). Το 
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ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό για το γεγονός ότι ακόµα και οι διαδικτυακοί 

συντάκτες που έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση µε τις διαδραστικές δυνατότητες του 

διαδικτύου, δεν επιδεικνύουν σηµαντική αξιοποίησή τους. Όσον αφορά στο 

αντικείµενο συζήτησης του φόρουµ, το 40% ασχολείται µε πολιτικά, το 40% µε 

πολιτιστικά και το 20% µε οικονοµικά θέµατα.  

15,69%

84,31%

ΝΑΙ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥΜ

 

Γράφηµα 66: Συντονισµός διαδικτυακού forum 

Η τελευταία ερώτηση σε αυτή την ενότητα αφορά στη στάση των ερωτώµενων σε µια 

σειρά προτάσεων-δηλώσεων που διατυπώνονται για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Οι 

ερωτώµενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το βαθµό συµφωνίας τους µε τις 

διάφορες προτάσεις-δηλώσεις στην κλίµακα του 5 ή να επιλέξουν την απάντηση «∆εν 

Ξέρω/∆εν απαντώ». Στην πρόταση «το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο διευκολύνει 

εξαιρετικά την επικοινωνία», οι ερωτώµενοι συµφωνούν/συµφωνούν απόλυτα στην 

ισχυρή πλειονότητα της τάξης του 98% (γράφηµα 67). Σε συνάφεια µε το ποσοστό 

αυτό βρίσκεται και η τελευταία πρόταση-δήλωση, σύµφωνα µε την οποία «η 

δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρει είναι άχρηστη» (γράφηµα 68): το 93,8% 

διαφωνεί/διαφωνεί απόλυτα. Περισσότεροι από τους µισούς σε ποσοστό 51% 

συµφωνούν ότι οι διαδραστικές δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν 

έχουν αξιοποιηθεί ακόµα πλήρως (γράφηµα 69), ενώ το 20,4% εµφανίζεται ουδέτερο, 
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καθώς ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί. Το 75,5% δεν θεωρεί ότι «η σπουδαιότητα του 

και η επίδραση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχουν υπερεκτιµηθεί» (γράφηµα 70): 

το 49% διαφωνεί και το 26,5% διαφωνεί απόλυτα. Ένα µικρότερο, αλλά σηµαντικό 

ποσοστό (16,3%) ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί.  
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Γράφηµα 67: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το ηλ. ταχυδροµείο διευκολύνει 
εξαιρετικά στην επικοινωνία» 
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Γράφηµα 68: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το ηλ. ταχυδροµείο είναι 
άχρηστο» 
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Γράφηµα 69: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «οι διαδραστικές δυνατότητες 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα πλήρως» 
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Γράφηµα 70: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «η σπουδαιότητα και η επίδραση 
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έχουν υπερεκτιµηθεί» 

 

6.4.4. Σύγκριση 

Και σε αυτή τη θεµατική κατηγορία ερωτήσεων εντοπίζουµε σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στις δύο κατηγορίες δηµοσιογράφων. Η πρώτη ερώτηση αφορά στη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο (πίνακας 40). Οι διαφορές 

εντοπίζονται στις απαντήσεις «συµφωνώ απόλυτα», «συµφωνώ», «ούτε συµφωνώ 

ούτε διαφωνώ» µε στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα.245  Κυρίως αξίζει να 

εστιάσουµε στη µεγάλη διαφορά που εντοπίζουµε στην κατηγορία «συµφωνώ 

απόλυτα» η οποία είναι πάνω από 30%.  

 

 

 

 

                                                 
245 Χ2(5)=20,678   p=0,001. 
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Οµάδα 

 
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί Σύνολο 

Συµφωνώ 
απολύτως 

51,5% 84,3% 55,3% 

Συµφωνώ 33,8% 13,7% 31,5% 
Ούτε συµφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

9,6% ,0% 8,5% 

∆ιαφωνώ 1,0% ,0% ,9% 
∆ιαφωνώ 
απολύτως 

1,0% ,0% ,9% 

∆ιευκόλυνση 
επικοινωνίας 

∆Ξ/∆Α 3,0% 2,0% 2,9% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 40: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Στην πρόταση-δήλωση «οι διαδραστικές δυνατότητες του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα αρκετά» οι ερωτώµενοι και από τις δύο 

οµάδες φαίνεται να συγκλίνουν. Όπως παρατηρούµε και στον πίνακα 41, δεν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά των απαντήσεων (δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).246 

 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

∆εν έχει 
αξιοποιηθεί 
αρκετά 

Συµφωνώ 
απολύτως 13,8% 10,2% 13,4% 

  Συµφωνώ 46,4% 51,0% 46,9% 
  Ούτε 

συµφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

21,5% 20,4% 21,4% 

  ∆ιαφωνώ 8,2% 14,3% 8,9% 
  ∆Ξ/∆Α 10,0% 4,1% 9,3% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 41: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Αρκετά σηµαντική διαφορά παρατηρούµε στην ερώτηση που καταγράφει τη στάση 

των ερωτώµενων γύρω από την υπερεκτίµηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου 

(πίνακας 42). Τα ποσοστά των απαντήσεων δείχνουν ότι υπάρχει σχετική ασυµφωνία 

ανάµεσα στις δύο οµάδες. (υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).247 Αξίζει 

                                                 
246 Χ2(4)=4,097   p= 0,393. 
247 Χ2(5)=20,365   p=0,001. 
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να σηµειώσουµε ότι οι περισσότεροι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι από το δείγµα 

διαφωνούν ως προς την υπερεκτίµηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων.  

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Έχει υπερεκτιµηθεί Συµφωνώ 
απολύτως 

3,6% ,0% 3,2% 

  Συµφωνώ 14,3% 6,1% 13,4% 
  Ούτε συµφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
25,8% 16,3% 24,8% 

  ∆ιαφωνώ 41,4% 49,0% 42,3% 
  ∆ιαφωνώ 

απολύτως 
8,7% 26,5% 10,7% 

  ∆Ξ/∆Α 6,1% 2,0% 5,7% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 42: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Τέλος, παρατηρούµε πως τόσο οι παραδοσιακοί όσο οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι  

τείνουν να συµφωνούν ως προς τη χρησιµότητα της επικοινωνίας που προσφέρει το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Όπως βλέπουµε και στον πίνακα 43, τα ποσοστά 

συγκλίνουν σε µεγάλο βαθµό (δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).248 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Μεγάλη χρησιµότητα 
στην επικοινωνία 

Συµφωνώ 
απολύτως 

2,1% ,0% 1,8% 

  Συµφωνώ 1,0% ,0% ,9% 
  Ούτε συµφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
5,4% 2,0% 5,0% 

  ∆ιαφωνώ 50,8% 46,9% 50,3% 
  ∆ιαφωνώ 

απολύτως 
31,8% 46,9% 33,5% 

  ∆Ξ/∆Α 9,0% 4,1% 8,4% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 43: Πίνακας 44: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

 

6.4.5. Συνεντεύξεις 

Όπως ήταν εύλογο, οι διαδικτυακοί συντάκτες ήταν σαφώς πιο εξοικειωµένοι µε την 

έννοια και το περιεχόµενο της διαδραστικότητας, καθώς και τις δυνατότητές της. 

                                                 
248 Χ2(5)=6,824   p=0,234. 
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Ωστόσο, οι απόψεις τους συγκλίνουν µε αυτές των παραδοσιακών συναδέλφων τους, 

ως προς την υποτυπώδη µόνο αξιοποίησή της από τα ελληνικά Μέσα ενηµέρωσης. 

Εκτός από τη µερική µόνο αξιοποίηση των διαδραστικών δυνατοτήτων του 

διαδικτύου, οι παρακάτω απαντήσεις αναδεικνύουν ότι το διαδίκτυο συνιστά ένα εν 

δυνάµει µέσο εκδηµοκρατισµού που οφείλει να εξελιχθεί περισσότερο για να 

συµπεριλάβει τους πολίτες στις δηµοσιογραφικές διαδικασίες. Ειδικότερα, 

εντοπίζουµε και ορισµένα ‘ψήγµατα’ σχετικά µε την ανάγκη ανάπτυξης της 

συµµετοχικής δηµοσιογραφίας ή της δηµοσιογραφίας του κοινού:   

«Οι κλασικές µορφές της διαδραστικότητας και αυτές που εφαρµόζονται µέχρι στιγµής 

στις ελληνικές πύλες είναι το ‘να στείλετε την άποψη σας’ και στην καλύτερη των 

περιπτώσεων το my want, δηλαδή να µπορεί ο χρήστης, όταν εµφανίζεται η σελίδα, να 

επιλέξει τι θέλει. Το άλλο κοµµάτι της διαδραστικότητας είναι η επικοινωνία µέσω 

mail, ότι θέλω δηλαδή να έχω κάθε µέρα τους τίτλους των ειδήσεων για να ξέρω τι 

γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγµα µπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο αν 

δεν αλλάξει κάτι στις δοµικές αρχές του διαδικτύου, που είναι ένα µέσο πολύ 

δηµοκρατικό. Αν δεν το χαλιναγωγήσουµε, θα πρέπει να αυξηθεί πολύ περισσότερο η 

διαδραστικότητα. Πρέπει να υπάρχει µια µίξη ανάµεσα στους συντάκτες και τους 

αναγνώστες του µέσου όπου και οι δυο θα παράγουν περιεχόµενο» (Τ.Ο.). 

«Η διαδραστικότητα αξιοποιείται από τη δυναµική που προκαλείται από το ίδιο το 

Μέσο. Ο αναγνώστης της είδησης στο ίντερνετ έχει τη δυνατότητα της άµεσης 

επέµβασης, της άµεσης αντίδρασης. […] Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να εκφράσει 

ένα παράπονό του για ένα ορθογραφικό λάθος µέχρι για κάτι σοβαρό, να εκφράσει την 

αντίθεσή του. Επίσης, οι ειδήσεις των ιντερνετικών Μέσων µπορούν πολύ εύκολα να 

συνδεθούν µε φόρουµ που διαθέτουν οι πύλες, οπότε µπορεί κάποιος να διαβάσει την 

είδηση και να πάει στο φόρουµ για να καταθέσει την άποψή του. Πολλές φορές µέσα 

από τα φόρουµ διαπιστώνουµε ότι βγαίνει είδηση. Μέσα σε 10-15 λεπτά ο κόσµος το 

αντιλαµβάνεται και µπαίνει στο αντίστοιχο φόρουµ, τη σχολιάζει, την αναµεταδίδει από 

το φόρουµ για να ενηµερώσει και τους άλλους παριστάµενους µέσα στο φόρουµ και έτσι 

αναπτύσσεται ένας διάλογος γύρω από την είδηση. Αναπτύσσεται, δηλαδή, µια 

ηλεκτρονική αρχαία αγορά. Οπότε, από αυτή την άποψη, η ειδησεογραφία στο ίντερνετ 

βοηθάει κατά κάποιο τρόπο στο να αναπτυχθούν κάποιες δοµές ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας, και όσο φιλόδοξο κι αν ακούγεται αυτό, συµβαίνει. Αυτό είναι 
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πρωτοποριακό για τα παγκόσµια δεδοµένα, αλλά δυστυχώς δεν έχουµε ακόµη 

αντιληφθεί επαρκώς αυτή τη δυνατότητα της ιντερνετικής δηµοσιογραφίας» (∆. Μ.). 

«Η διαδραστικότητα στο ίντερνετ όπως την αντιλαµβάνοµαι σχετίζεται κυρίως στη 

σχέση µε το κοινό […] Όποιος κάνει µια προσωπική ή µια ενηµερωτική σελίδα, ένας 

φορέας που έχει µια σελίδα δική του, αυτοµάτως µπορεί να µεταφέρει πολύ εύκολα 

αυτά που θέλει στο κοινό και να πάρει την ανάδραση του κοινού […] Από εκεί και πέρα 

υπάρχει και η διαδραστικότητα που αναπτύσσει ο οποιοσδήποτε στο δηµοκρατικό αυτό 

χώρο για να παρουσιάσει τις απόψεις του και να επιλέξει τις απόψεις άλλων 

ενδιαφεροµένων» (Γ.Γ.). 

Η αξία της επικοινωνίας µε υψηλό βαθµό διαδραστικότητας που αναπτύσσεται µε το 

κοινό τονίζεται και µέσα από τη σύγκριση µε τα παραδοσιακά Μέσα ενηµέρωσης, τα 

οποία σαφώς υστερούν ως προς αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, παρατηρούµε ότι 

υπάρχει η δυνατότητα µέσω των πληροφοριών που λαµβάνουν οι διαδικτυακοί 

συντάκτες από το κοινό τους να σκιαγραφήσουν το προφίλ του κοινού των 

διαδικτυακών πυλών, το οποίο εµφανίζεται ως ένα σύνολο ατόµων που έχουν υψηλό 

βαθµό ενηµέρωσης και έντονο ενδιαφέρον για την επικαιρότητα και που αναζητούν 

µια διαφορετική ενηµέρωση από αυτή που προσφέρεται από τα παραδοσιακά Μέσα. 

Ωστόσο, επισηµαίνουν ότι αυτό το κοινό είναι ακόµη ολιγάριθµο.    

«Είναι εκπληκτική η συναλλαγή πληροφοριών µε το κοινό. Γιατί εδώ βλέπεις µια 

αλληλεπίδραση, η οποία δεν υπάρχει σε άλλα Μέσα ενηµέρωσης. Ίσως σε µικρό βαθµό 

να υπάρχει στην εφηµερίδα µε τη µορφή των επιστολών, ίσως και στο ραδιόφωνο όταν 

κάποιος ακροατής βγαίνει στις ζωντανές εκποµπές και λέει την άποψή του. Το ζήτηµα 

είναι ότι εδώ µπορούν να σου στείλουν e-mail µέχρι και 1000 άτοµα και να λένε τις 

απόψεις τους. Και αυτό σε προκαλεί να τα δεις ένα-ένα […] Τότε αντιλαµβάνεσαι ότι 

το κοινό σου ότι δε µπορεί να είναι κάποιος ο οποίος απλώς περνάει την ώρα του. 

Είναι άνθρωποι σκεπτόµενοι που τους ενδιαφέρει να διαβάσουν εναλλακτική 

ενηµέρωση, όχι ‘γραφική’ ενηµέρωση. Το να λες ό,τι θέλεις, δε σηµαίνει ελευθερία ή 

γνώση. Το να γράφεις πράγµατα τεκµηριωµένα χωρίς να φοβάσαι τις συνέπειες και 

χωρίς να γίνεσαι γραφικός, νοµίζω ότι εκεί πια αναπτύσσεις ένα άλλο κοινό, το οποίο 

έχει γνώµη και προέρχεται από όλες τις ηλικίες» (Φ.Κ.).  
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«Στην εφηµερίδα ή στο ραδιόφωνο ο αναγνώστης είναι απλώς δέκτης. Στο ίντερνετ ο 

αναγνώστης µπορεί να αντιδράσει είτε µέσω του φόρουµ είτε αν αισθάνεται ότι θίγεται 

ή ότι δεν του αρέσει κάτι στην είδηση ή ότι υπάρχει λάθος στοιχείο, µπορεί να 

αντιδράσει άµεσα. Στην εφηµερίδα ή στο ραδιόφωνο θα πρέπει να στείλει επιστολή, δεν 

θα µπορέσει να συµµετάσχει σε ένα δηµόσιο διάλογο. Εκεί είναι πολύ πιο περιορισµένα 

τα όρια έκφρασης των αναγνωστών τους. Ενώ στο ίντερνετ τα όρια έκφρασης των 

αναγνωστών ανοίγονται, σχεδόν καταργούνται. ∆ηλαδή, το Μέσο µπορεί πιο εύκολα να 

αντιληφθεί και το παράπονο του αναγνώστη του και αυτό που ζητά, αλλά και να 

καταλάβει την επίδραση που έχει στη κοινή γνώµη» (∆. Μ.). 

«Αυτό [η διαδραστικότητα] είναι πάρα πολύ σηµαντικό. ∆εν υπάρχει κανένα άλλο 

Μέσο στο οποίο να µπορεί να απευθυνθεί κανείς πέντε λεπτά µετά τη δηµοσίευση ενός 

κειµένου και να απαντήσει στο συγγραφέα. Η δηµοσιοποίηση µιας άποψης δεν υπάρχει 

περίπτωση να έχει αντίλογο ένα λεπτό µετά σε κάποιο άλλο Μέσο» (Γ.Γ.). 

 

6.5. Η εργασία στην ψηφιακή εποχή 

6.5.1. Ερωτηµατολόγια 

Η έρευνά µας επικεντρώθηκε επίσης στο ζήτηµα της εργασίας στην ψηφιακή εποχή 

και στην επίδραση που έχουν οι θεµελιακές αλλαγές στον εργασιακό τοµέα στην 

αξίωση νέων προσόντων από τους δηµοσιογράφους. Συγκεκριµένα, µέσω δύο 

ερωτήσεων καταγράψαµε τη στάση των δηµοσιογράφων απέναντι στα βασικά 

χαρακτηριστικά της τηλε-εργασίας.  

Το 49% αξιολογεί τη δυνατότητα της παράλληλης ενασχόλησης µε την οικογένεια ως 

πολύ θετική και το 26,5% ως θετική (γράφηµα 71). Το 1/5 όµως των ερωτώµενων 

αποφεύγουν να τοποθετηθούν αρνητικά ή θετικά στη δυνατότητα αυτή: το 20,4% την 

αξιολογεί ως «ουδέτερη». Η χρονική και χωρική ευελιξία που προσφέρεται µέσω της 

τηλε-εργασίας (γράφηµα 72) αξιολογείται σε µεγάλο βαθµό πολύ θετικά (54,9%). 

Και σε αυτή την πρόταση συναντάµε όµως ένα σηµαντικό ποσοστό που επιλέγει την 

απάντηση «ουδέτερα» (15,7%).  
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Γράφηµα 71: Αξιολόγηση της δυνατότητας που προσφέρει η τηλε-εργασία για 
παράλληλη ενασχόληση µε την οικογένεια 

ΠΘετικΘετικΟυδετΠΑρνητ

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

54,9%

25,49%

15,69%

3,92%

ΧΩΡΙΚΗ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

 

Γράφηµα 72: Αξιολόγηση της χωρικής και χρονικής ευελιξίας που προσφέρει η 
τηλε-εργασία 
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Στα αρνητικά στοιχεία της τηλε-εργασίας αναφέρονται η αποµόνωση από το 

εργασιακό περιβάλλον και η κατάληψη χρόνου και χώρου από την προσωπική ζωή 

(γραφήµατα 73 & 74). Οι περισσότεροι ερωτώµενοι χαρακτηρίζουν την αποµόνωση 

ως αρνητική (30%) και πολύ αρνητική (24%). Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (38%) 

διατηρεί ουδέτερη στάση, εµφανιζόµενο επιφυλακτικό στη διατύπωση αρνητικής ή 

θετικής θέσης. Παρόµοια είναι και τα ποσοστά στην απάντηση σχετικά µε την 

κατάληψη της προσωπικής ζωής: το 31,4% την αξιολογεί αρνητικά και το 19,6% 

πολύ αρνητικά, ενώ το 41,2% επιλέγει να µείνει ουδέτερο.  
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Γράφηµα 73: Αξιολόγηση της αποµόνωσης από το εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας 
της τηλε-εργασίας 
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Γράφηµα 74: Αξιολόγηση της περιορισµού του προσωπικού χρόνου και χώρου 
εξαιτίας της τηλε-εργασίας 

 

6.5.2. Σύγκριση 

Σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις 

απαντήσεις των δύο οµάδων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει η εργασία 

µέσω διαδικτύου για παράλληλη ενασχόληση µε την οικογένεια και χρονική και 

χωρική ευελιξία. Στο θέµα της οικογένειας (πίνακας 45), οι απόψεις διίστανται 

σηµαντικά.249 Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι σχεδόν οι µισοί διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι θεωρούν τη δυνατότητα που προσφέρει η τηλε-εργασία πολύ θετική, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους είναι µόνο 

16%. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι σε αυτό το θέµα έχει διαµορφωθεί µια 

διαφορετική εργασιακή κουλτούρα ανάµεσα στις δύο αυτές επαγγελµατικές 

κατηγορίες. Οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι εµφανίζονται πιο εξοικειωµένοι και 

δεκτικοί ως προς την ένταξη εργασιακών καθηκόντων στον προσωπικό τους χώρο, 

εστιάζοντας στα οφέλη που µπορεί να τους προσφέρει η παρουσία τους στο σπίτι 

                                                 
249 Χ2(4)=31,514   p<0,001. 
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µαζί µε την οικογένεια. Η διαφορά βέβαια αυτή µπορεί να οφείλεται είτε σε θέµα 

γενιάς είτε σε θέµα ιδεολογίας.  

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Παράλληλη 
ενασχόληση µε 
οικογένεια 

Πολύ 
αρνητικά 5,7% ,0% 5,0% 

  Αρνητικά 9,8% 4,1% 9,2% 
  Ουδέτερα 31,4% 20,4% 30,2% 
  Θετικά 37,1% 26,5% 35,9% 

  Πολύ θετικά 16,0% 49,0% 19,7% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 45: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Εντοπίζουµε µια επιπλέον διαφορά στην ερώτηση που αφορά την αξιολόγηση της 

χωρο-χρονικής ευελιξίας του διαδικτύου (πίνακας 46). Το ποσοστό σχεδόν 

διπλασιάζεται στις απαντήσεις των διαδικτυακών δηµοσιογράφων στην περίπτωση 

της πολύ θετικής αξιολόγησης (υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα).250 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Χρονική και χωρική 
ευελιξία 

Πολύ 
αρνητικά 

2,1% 3,9% 2,3% 

  Αρνητικά ,5% ,0% ,5% 
  Ουδέτερα 12,3% 15,7% 12,7% 
  Θετικά 56,0% 25,5% 52,5% 

  Πολύ 
θετικά 

29,0% 54,9% 32,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 46: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Οι απαντήσεις που έδωσαν τόσο οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι όσο και οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι προσιδιάζουν σε µεγάλο βαθµό, όπως διαπιστώνουµε 

και στους ακόλουθους δύο πίνακες (πίνακες 47 & 48). Και οι δύο οµάδες αξιολογούν 

αρνητικά και πολύ αρνητικά την αποµόνωση που προκαλεί η τηλε-εργασία από το 

εργασιακό περιβάλλον (δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).251 Το ίδιο 

ισχύει και στο ζήτηµα της κατάληψης χώρου και χρόνου από την προσωπική ζωή. 

                                                 
250 Χ2(4)=18,769   p=0,001. 
251 Χ2(4)=5,969 p=0,201. 
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Και οι δύο οµάδες αξιολογούν κυρίως αρνητικά και ουδέτερα αυτό το 

χαρακτηριστικό της τηλε-εργασίας (δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

ανοµοιογένεια).252 Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε µια σχετική αντίφαση 

ανάµεσα στις απαντήσεις των διαδικτυακών δηµοσιογράφων για την παράλληλη 

ενασχόληση µε την οικογένεια και σε εκείνες για την κατάληψη προσωπικού χρόνου 

λόγω της τηλε-εργασίας. Μια εξήγηση γι’ αυτό θα µπορούσε να είναι το µεταβατικό 

στάδιο στο οποίο βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή όσον αφορά την υιοθέτηση και την 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων τηλε-εργασίας. 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Αποµόνωση από 
εργασιακό περιβάλλον 

Πολύ 
αρνητικά 

16,2% 24,0% 17,1% 

  Αρνητικά 39,3% 30,0% 38,3% 
  Ουδέτερα 36,8% 38,0% 36,9% 
  Θετικά 6,7% 4,0% 6,4% 
  Πολύ θετικά 1,0% 4,0% 1,4% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 47: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

  Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Καταλαµβάνει την 
προσωπική ζωή 

Πολύ 
αρνητικά 

17,1% 19,6% 17,4% 

  Αρνητικά 34,8% 31,4% 34,4% 
  Ουδέτερα 43,9% 41,2% 43,6% 
  Θετικά 3,1% 3,9% 3,2% 
  Πολύ θετικά 1,0% 3,9% 1,4% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 48: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

 

6.5.3. ∆ιαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

Όσον αφορά στην αξίωση των προσόντων από το σύγχρονο δηµοσιογράφο 

(γραφήµατα 75-80), παρατηρούµε ότι ως πιο απαραίτητο προσόν θεωρείται η πολύ 

καλή γνώση ελληνικών (το 82,4% τη θεωρεί πάρα πολύ σηµαντική) και η γνώση 

                                                 
252 Χ2(4)=3,198 p=0,525. 
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ξένων γλωσσών (το 72,5% τη χαρακτηρίζει πάρα πολύ απαραίτητη). Το τελευταίο 

είναι µάλλον αναµενόµενο, καθώς η διαρκής χρήση του διαδικτύου απαιτεί πολύ 

καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Ως τρίτο προσόν σε ποσοστά 

έρχεται η επαγγελµατική εµπειρία (το 47,1% τη θεωρεί πάρα πολύ απαραίτητη και το 

31,4% πολύ απαραίτητη). Την τέταρτη θέση στην αξιολόγηση καταλαµβάνει η γνώση 

χρήσης πολυµέσων (το 43,1% τη θεωρεί πολύ απαραίτητη και το 19,6% πάρα πολύ 

απαραίτητη). Στις τελευταίες θέσεις συναντάµε το πτυχίο πανεπιστηµίου (το 25,5% 

το θεωρεί πάρα πολύ σηµαντικό και το 23,5% πολύ σηµαντικό) και τη γνώση 

σχεδιασµού ιστοσελίδων (HTML): µόλις το 25,5% τη θεωρεί πολύ/πάρα πολύ 

σηµαντική). 
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Γράφηµα 75: Χρησιµότητα γνώσης πολύ καλών ελληνικών 
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Γράφηµα 76: Χρησιµότητα γνώσης ξένων γλωσσών 
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Γράφηµα 77: Χρησιµότητα επαγγελµατικής εµπειρίας 
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Γράφηµα 78: Χρησιµότητα γνώσης χρήσης πολυµέσων 
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Γράφηµα 79: Χρησιµότητα κατοχής πτυχίου πανεπιστηµίου 
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Γράφηµα 80: Χρησιµότητα γνώσης HTML 

 

6.5.4. Σύγκριση 

Στην αξιολόγηση των προσόντων που απαιτούνται από τους σύγχρονους 

δηµοσιογράφους, διαπιστώνουµε ότι τόσο οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι όσο και οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι αποδίδουν την ίδια σπουδαιότητα στα προσόντα που 

παραθέσαµε. Μόνο τις ξένες γλώσσες αξιολογούν ως πολύ πιο σηµαντικές οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι, πράγµα αναµενόµενο εξαιτίας της εξοικείωσης που 

πρέπει να έχουν µε την αγγλική (κυρίως, αλλά και όχι µόνο) γλώσσα για να 

χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά το διαδίκτυο (πίνακας 49). Μια επιπλέον διαφορά 

εντοπίζουµε στην περισσότερη σηµασία που δίνουν οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι, 

συγκριτικά µε τους παραδοσιακούς, στην πολύ καλή γνώση ελληνικών (πίνακας 50).  
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Ξένες Γλώσσες Καθόλου 1,5% ,0% 1,4% 
  Λίγο 1,5% ,0% 1,4% 
  Αρκετά 7,6% ,0% 6,8% 
  Πολύ 45,5% 27,5% 43,5% 

  Πάρα 
πολύ 

43,8% 72,5% 47,1% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 49: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Πολύ καλή γνώση 
ελληνικών 

Καθόλου 
1,5% ,0% 1,4% 

  Λίγο ,5% ,0% ,5% 
  Αρκετά 5,6% 2,0% 5,2% 
  Πολύ 29,0% 15,7% 27,5% 

  Πάρα πολύ 63,4% 82,4% 65,5% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 50: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

 

6.5.5. Συνεντεύξεις 

Στις ερωτήσεις που σχετίζονταν µε την τηλε-εργασία, διαπιστώσαµε ότι οι στάσεις 

και οι αντιλήψεις ήταν µοιρασµένες ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα που προσφέρει, 

αλλά και στις σηµαντικές επιπτώσεις που έχει κυρίως για τον προσωπικό χώρο/χρόνο. 

Ως θετικά στοιχεία αναφέρονται όσα καταγράψαµε και µέσα από τα ερωτηµατολόγια: 

η δυνατότητα της εργασίας από το σπίτι ή από οπουδήποτε και της πρόσβασης σε 

διαδικτυακό υλικό από όπου και να βρίσκεται κανείς. 

«Στη δουλειά αυτή µπορείς σε πολύ µεγάλο βαθµό να δουλεύεις και από το σπίτι σου ή 

από οποιοδήποτε άλλο γραφείο βρίσκεσαι, να δουλέψεις από ένα ίντερνετ καφέ, από το 

laptop, ένα κινητό, από κάρτα κινητής τηλεφωνίας κλπ. Βέβαια αυτό έχει τα υπέρ, έχει 

και τα κατά. Είναι σαν το κινητό τηλέφωνο, µιλάς µε αυτό όπου κι αν βρίσκεσαι, αλλά 

σε ελέγχουν κιόλας όλο το 24ωρο. Ειδικά οι δηµοσιογράφοι που δουλεύουν σε 

περισσότερες από µια δουλειές, µπορούν ταυτόχρονα να στείλουν πολύ εύκολα 
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απευθείας υλικό σε µια πύλη, σε ένα site ειδήσεων, χωρίς να µεσολαβήσουν ενδιάµεσοι. 

Με άλλα λόγια, η αίσθηση της πρόσβασης σε ένα site από οπουδήποτε κι αν είσαι, είναι 

καταπληκτική» (Γ.Γ.). 

«Νοµίζω ότι έχουµε πια τα όπλα στα χέρια µας για να κάνουµε τη δηµοσιογραφία από 

το σπίτι µας. ∆ε χρειάζονται πλέον γραφεία. Οι δηµοσιογράφοι µπορούν να δουλεύουν 

από όπου και αν βρίσκονται. Πέφτουν πάρα πολλά από τα σύνορα που υπήρχαν στην 

ανεξαρτησία της δουλειάς. Υπήρχαν εµπόδια στην ανεξαρτησία της δουλειάς και στο 

real time. Τώρα ένας Έλληνας δηµοσιογράφος µπορεί να δηµοσιεύσει το ρεπορτάζ του 

ενώ βρίσκεται στην Αυστραλία» (Γ.Χ.). 

Αυτό βέβαια που αναδεικνύεται ως το πιο θετικό χαρακτηριστικό της τηλε-εργασίας, 

µπορεί να γίνει και ο πιο σηµαντικός κίνδυνος: να καταργηθούν η ελευθερία και η 

ανεξαρτησία του δηµοσιογράφου ως ατόµου. 

 «Το αρνητικό είναι ότι πρέπει το site να είναι στον αέρα 24 ώρες και να ενηµερώνεται 

και επτά µέρες την εβδοµάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής 

του τµήµατος ενηµέρωσης για παράδειγµα, µπορεί να είναι προσβάσιµος µε τον ίδιο 

τρόπο και ακριβώς τις ίδιες ώρες. Αυτό µπορεί να γίνει ενοχλητικό» (Τ.Ο.). 

«Το κυριότερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σταθερό ωράριο. Επίσης, ένα 

άλλο αρνητικό είναι ότι οι συντάκτες που έχουν πιο αυξηµένες ευθύνες, όπως 

αρχισυντάκτες, διευθυντές ειδήσεων κλπ. βρίσκονται σχεδόν όλη την ηµέρα σε 

ετοιµότητα, γιατί µπορούν να αντλήσουνε τις πληροφορίες αυτές όπου κι αν βρίσκονται 

και θα πρέπει να τις επεξεργαστούν» (∆. Μ.). 

«Οι εργασιακές συνθήκες αλλάζουν. Το ωράριο γίνεται κάτι περίεργο. Είναι σαν τα 

κινητά. ∆υνατότητα πρόσβασης από έξω οποιαδήποτε ώρα, µας διευκολύνει τη ζωή, 

αλλά και ταυτόχρονα µας τη δυσκολεύει» (Γ.Γ.). 
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6.6. Η επαγγελµατική ταυτότητα των διαδικτυακών δηµοσιογράφων 

6.6.1. Ερωτηµατολόγια 

Μέσα από την ακόλουθη ενότητα στοχεύουµε να µελετήσουµε κατά πόσο η 

επαγγελµατική κατηγορία των διαδικτυακών δηµοσιογράφων εξελίσσεται ως ένα νέο 

είδος δηµοσιογραφίας και σε ποιο βαθµό διαφοροποιείται από την παραδοσιακή 

δηµοσιογραφία. Για το σκοπό αυτό θέσαµε τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ζητά από τους 

διαδικτυακούς συντάκτες να επιλέξουν έναν όρο που θεωρούν ότι εκφράζει πιο 

εύστοχα το επάγγελµά τους (γράφηµα 81). Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, 

το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων επέλεξε τον όρο «διαδικτυακοί/ψηφιακοί 

δηµοσιογράφοι» (43,8%). Οι όροι που επιλέχθηκαν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση 

είναι «διαχειριστές πληροφοριών» (25%) και «δηµοσιογράφοι-ορχήστρα» (18,8%). 

Ένα µικρό ποσοστό (8,3%) αυτοχαρακτηρίζεται ως «παροχείς περιεχοµένου». Από 

τις απαντήσεις συνάγουµε ότι οι διαδικτυακοί συντάκτες προσδιορίζουν τον εαυτό 

τους ως µια διαφορετική κατηγορία δηµοσιογράφων, καθοριζόµενοι από το µέσο στο 

οποίο εργάζονται. Αξιοσηµείωτα είναι και τα σηµαντικά ποσοστά που 

συγκεντρώνουν οι επιλογές «διαχειριστές πληροφοριών» και «δηµοσιογράφοι-

ορχήστρα», καθώς δείχνουν ότι η συγκεκριµένη κατηγορία επαγγελµατιών 

προσανατολίζονται σε µια πιο συµπεριληπτική και πιο χρηστική επεξεργασία 

πληροφοριών και όχι σε κριτική ανάλυση και σχολιασµό, ενώ, παράλληλα, έχουν την 

υποχρέωση να συνδυάζουν σε µεγάλο βαθµό τόσο δηµοσιογραφικές όσο και 

τεχνολογικές ικανότητες (βλ. «δηµοσιογράφοι-ορχήστρα»).  
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Γράφηµα 81: Προσδιορισµός ταυτότητας διαδικτυακών δηµοσιογράφων 

Η επόµενη ερώτηση διατυπώθηκε σε συνάρτηση µε την προηγούµενη, ώστε να 

καταγράψουµε και να µελετήσουµε τις απόψεις των ερωτώµενων σε σχέση µε την 

ανάπτυξη της διαδικτυακής δηµοσιογραφίας ως αυτόνοµου είδους δηµοσιογραφίας 

σε σύγκριση µε την παραδοσιακή. ∆ιατυπώσαµε συνολικά οκτώ προτάσεις-δηλώσεις 

στις οποίες ζητήσαµε από τους ερωτώµενοι να σηµειώσουν το βαθµό συµφωνίας 

τους.  

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτώµενων συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης της 

διαδικτυακής δηµοσιογραφίας ως ενός νέου και διακριτού είδους δηµοσιογραφίας 

(γράφηµα 82): το 46% συµφωνεί απόλυτα και το 38% απλώς συµφωνεί µε την 

πρόταση-δήλωση αυτή. Απορρίπτουν, ωστόσο, την πρόταση-δήλωση ότι η 

διαδικτυακή δηµοσιογραφία περιορίζεται σε τεχνικές κυρίως δεξιότητες (γράφηµα 

83), γεγονός που δείχνει ότι δεν θεωρούν πως η διαδικτυακή δηµοσιογραφία 

προσανατολίζεται σε µια τεχνικοποίηση και αλλοίωση του επαγγέλµατος. Ως προς το 

θέµα αυτό, το 69,4% διαφωνεί/διαφωνεί απόλυτα. Επιπλέον, το 70% 

συµφωνεί/συµφωνεί απόλυτα ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία λειτουργεί 
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συµπληρωµατικά/ενισχυτικά προς την έντυπη και τη ραδιοτηλεοπτική 

δηµοσιογραφία (γράφηµα 84). Αυτή η άποψη βέβαια, έρχεται σε µια σχετική 

αντίφαση µε την παρακάτω πρόταση-δήλωση που διατυπώνεται, σύµφωνα µε την 

οποία η διαδικτυακή δηµοσιογραφία «δύναται να διαµορφώσει ένα αυτόνοµο 

προφίλ» (γράφηµα 85): το 54% απλώς συµφωνεί και το 28% συµφωνεί απόλυτα. 

Ακόµα όµως διαφαίνεται ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία δεν έχει βρει ακόµα το 

δρόµο της, καθώς στην πρόταση-δήλωση ότι «δεν έχει ακόµα συγκεκριµένο 

περιεχόµενο και λειτουργίες» τα ποσοστά εµφανίζονται να ποικίλλουν αισθητά 

(γράφηµα 86): το 34,7% διαφωνεί, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό 30,6% εµφανίζεται 

ουδέτερο.  
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Γράφηµα 82: Βαθµός συµφωνίας ως προς την ανάπτυξη της διαδικτυακής 
δηµοσιογραφίας ως νέου και διακριτού είδους δηµοσιογραφίας 
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Γράφηµα 83: Βαθµός συµφωνίας ως προς τον περιορισµό της διαδικτυακής 
δηµοσιογραφίας σε τεχνικές αρµοδιότητες  
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Γράφηµα 84: Βαθµός συµφωνίας ως προς τη δυνατότητα της διαδικτυακής 
δηµοσιογραφίας να λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την παραδοσιακή 
δηµοσιογραφία 
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Γράφηµα 85: Βαθµός συµφωνίας ως προς τη δυνατότητα της διαδικτυακής 
δηµοσιογραφίας να αναπτύξει αυτόνοµο προφίλ 
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Γράφηµα 86: Βαθµός συµφωνίας ως προς το ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία 
δεν έχει ακόµη συγκεκριµένο περιεχόµενο 

Οι περισσότεροι ερωτώµενοι αναγνωρίζουν ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία έχει 

σηµαντικές προοπτικές για να δηµιουργήσει µια πιο στενή και διαδραστική σχέση µε 
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το κοινό (γράφηµα 87): το 54% συµφωνεί και το 24% συµφωνεί απόλυτα. Αν και θα 

περιµέναµε ότι η εργασία σε ένα διαδικτυακό Μέσο θα προσέλκυε περισσότερο νέα 

άτοµα, λόγω στενότερης σχέσης µε τη νέα τεχνολογία, και θα ήταν ίσως πιο 

πρόσφορη επαγγελµατική επιλογή για νέα κυρίως άτοµα που βρίσκονται στο 

ξεκίνηµα της επαγγελµατικής τους πορείας, διαπιστώνουµε ότι τα πράγµατα 

διαφέρουν πολύ από αυτό, καθώς το 54% διαφωνεί και το 22% διαφωνεί απόλυτα 

(γράφηµα 88). Θα µπορούσαµε να πούµε, εποµένως, ότι η διαδικτυακή 

δηµοσιογραφία αποτελεί ελκυστική επιλογή για πολλές ηλικιακές οµάδες 

δηµοσιογράφων και όχι µόνο για νέους επαγγελµατίες που θέλουν να ξεκινήσουν από 

εκεί. Η µελλοντική προοπτική του επαγγέλµατος αυτού διαφαίνεται και στην 

τελευταία πρόταση-δήλωση, σύµφωνα µε την οποία το 54% διαφωνεί απόλυτα και το 

26% διαφωνεί µε την πρόταση-δήλωση ότι η διαδικτυακή δηµοσιογραφία έχει 

βραχυπρόθεσµη ηµεροµηνία λήξης (γράφηµα 89). Προκαλεί εντύπωση ότι οι ίδιοι οι 

επαγγελµατίες του χώρου διαβλέπουν ένα σύντοµο κύκλο ζωής για τη διαδικτυακή 

δηµοσιογραφία. Σε συνδυασµό όµως µε την άποψη ότι θα συντελούσε και στην 

αναζωογόνηση της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας, προκύπτει σαφώς αντίφαση και 

σύγχυση στις απαντήσεις.  

∆ιαφΑπολ∆ιαφΣυµφ∆ιαφΣυµφΣυµφΑπολ

60

50

40

30

20

10

0

P
er

ce
n

t

2,0%

8,0%
12,0%

54,0%

24,0%

ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ

 

Γράφηµα 87: Βαθµός συµφωνίας ως προς την προοπτική της διαδικτυακής 
δηµοσιογραφίας για ανάπτυξη διαδραστικότητας µε το κοινό 
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Γράφηµα 88: Βαθµός συµφωνίας ως προς την προοπτική της διαδικτυακής 
δηµοσιογραφίας να προσελκύσει νέα άτοµα 
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Γράφηµα 89: Βαθµός συµφωνίας ως προς την περιορισµένο ‘κύκλο ζωής’ της 
διαδικτυακής δηµοσιογραφίας 



 

 303 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας επιδιώκουµε να καταγράψουµε τους λόγους 

για τους οποίους οι ερωτώµενοι αποφάσισαν να εργαστούν σε διαδικτυακό Μέσο και 

όχι σε κάποιο από τα παραδοσιακά Μέσα (γράφηµα 90). Ισχυρά κίνητρα 

προσέλκυσης των ερωτώµενων για να εργαστούν στα νέα Μέσα αποτελούν η 

δυναµική του κλάδου (61,2%) και το ενδιαφέρον τους για τις νέες τεχνολογίες 

(57,7%). Ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 24,5% επέλεξε την εργασία σε 

διαδικτυακό Μέσο λόγω του κορεσµού της αγοράς εργασίας στα παραδοσιακά ΜΜΕ. 

Αρκετοί ερωτώµενοι προσδιορίζουν ως κίνητρο την απογοήτευση που αποκόµισαν 

από τα υπόλοιπα ΜΜΕ (18,4%). Μόλις ένα 4,1% εξέφρασε ως δέλεαρ την πιο υψηλή 

αµοιβή για να εργαστεί στο διαδίκτυο. 
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Γράφηµα 90: Κίνητρα εργασίας σε διαδικτυακό Μέσο 

 

6.6.2. Συνεντεύξεις 

Μέσα από τις συνεντεύξεις που διεξήγαµε, διαπιστώσαµε ότι ακόµη δεν µπορεί να 

εξαχθεί ένα ασφαλές συµπέρασµα ως προς το αν αναδύεται µια νέα, αυτόνοµη 

επαγγελµατική κατηγορία δηµοσιογράφων. Όπως βλέπουµε στις επόµενες 

απαντήσεις, η πορεία του επαγγέλµατος θα εξαρτηθεί πρωταρχικά από τη διείσδυση 

των νέων τεχνολογιών στη χώρα µας. Η κύρια αλλαγή εντοπίζεται στη σχέση που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στο δηµοσιογράφο και το κοινό του, το οποίο είναι 

υποψιασµένο, αυστηρό, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και γνώστης της 
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επικαιρότητας. Αυτό το συγκεκριµένο κοινό, ενδυναµώνεται σε βαθµό που να µπορεί 

να ελέγξει το δηµοσιογράφο και να ‘φιλτράρει’ τις προσφερόµενες πληροφορίες 

επιδοκιµάζοντας το δηµοσιογράφο ή αντιδρώντας στα γραφόµενά του. 

«Ειδικά στο διαδίκτυο, όπου κατά γενική οµολογία από πλευράς µόρφωσης και 

γνώσεων οι αναγνώστες είναι υψηλότερου επιπέδου από ό,τι αυτοί των εφηµερίδων, 

χρειάζεται πάρα πολύ µεγάλη προσοχή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα εξειδικευµένα 

θέµατα […] Υπάρχουν αναγνώστες, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 

γνώσεων και έχουν επίσης τη δυνατότητα όχι απλώς να ενηµερωθούν άµεσα, αλλά και 

να παρέµβουν άµεσα. Άρα αυτό δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερες απαιτήσεις από το 

σύγχρονο δηµοσιογράφο» (ΠΑΠ.). 

«Θεωρώ ότι [στο διαδίκτυο] λειτουργείς µε τελείως διαφορετικό τρόπο γραφής, 

χρησιµοποιείς περισσότερο φαντασία και απευθύνεσαι σε ένα διαφορετικό κοινό. […] 

Ένας άνθρωπος όµως που µπαίνει στο ίντερνετ έχει περιηγηθεί σε τόσες σελίδες στις 

οποίες έχει αναπτύξει και ένα δικό του κώδικα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή στο 

ίντερνετ αναπτύσσεται µια καινούρια γλώσσα, που όσο κι αν κάποιοι συντηρητικοί 

θέλουν να µας πουν ότι καταστρέφεται για άλλη µια φορά η ελληνική γλώσσα, η γη 

γυρίζει είτε το θέλουν είτε όχι. Σίγουρα διαµορφώνεται ένα νέο είδος δηµοσιογράφου. 

Μπορεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή αυτό το πράγµα να είναι σε µια πρωτόγονη 

κατάσταση, γιατί τώρα ανακαλύψαµε τον κυβερνοχώρο, αλλά το σίγουρο είναι ότι στα 

επόµενα χρόνια θα υπάρχουν διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι µε τελείως διαφορετική 

φιλοσοφία, τρόπο εργασίας και ωράριο» (Φ.Κ.). 

«Το διαδίκτυο περνάει ακόµα παιδικές ασθένειες. Θα υπάρξει οπωσδήποτε αυτή η 

κατηγορία ιντερνετικών δηµοσιογράφων. Για το πώς θα εξελιχθεί, µόνο υποθέσεις 

µπορούµε να κάνουµε. ∆εν µπορούµε να είµαστε σίγουροι. Προσωπική µου εκτίµηση 

είναι ότι σίγουρα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ιντερνετικοί δηµοσιογράφοι, 

σίγουρα όµως έχουν ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από την 

ανταπόκριση του κόσµου και από τεχνικούς παράγοντες, που δε τους αναφέραµε, δηλ., 

από το αν θα περπατήσει το ίντερνετ στην Ελλάδα, αν ο κόσµος έχει θα έχει φθηνή 

πρόσβαση στο ίντερνετ, αν θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει υπολογιστή. Εξαρτάται 

επίσης από το κατά πόσο θα υποχωρεί ο τεχνικός αναλφαβητισµός. […] Άρα το µέλλον 

των ιντερνετικών δηµοσιογράφων εξαρτάται και από αυτούς τους παράγοντες. […] 

Μπαίνουµε σε µια φάση όπου εδραιώνεται το ίντερνετ ως πηγή πληροφόρησης και 
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ενηµέρωσης κυρίως στη κοινή γνώµη, περνάµε σε άλλες φάσεις χρήσης του διαδικτύου, 

δηλαδή παροχή της πληροφόρησης µέσα από άλλες πλατφόρµες, όπως τα κινητά. Κι 

αυτό είναι µέρος της ιντερνετικής δηµοσιογραφίας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες». (∆. 

Μ.). 

Στην επόµενη απάντηση διαφαίνεται και η ανάληψη εµπορικών και διαχειριστικών 

καθηκόντων από τους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους, γεγονός που αλλοιώνει την 

αποκλειστικά δηµοσιογραφική φύση του επαγγέλµατος και το µετασχηµατίζει σε ένα 

υβρίδιο δηµοσιογραφίας και µάνατζµεντ. 

«Αναγκαστικά κάνουµε διαχείριση πια του περιεχοµένου. Με αυτή την έννοια και το 

εµπορικό βάρος των εφαρµογών περνάει πιο άµεσα σε αυτόν που ήταν κάποτε 

διευθυντής σύνταξης. Πρέπει να χειρίζεσαι µια σειρά συµφωνιών που είναι πιο κοντά 

στο νοµικό τµήµα, στα κέντρα αποφάσεων, στην ιδιοκτησία […] Αυτά τα παιδιά που 

είναι δηµοσιογράφοι στο διαδίκτυο µαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα τη δουλειά στην 

πράξη, παίρνουν την απόφαση πάνω στη δουλειά, επικοινωνούν διαδραστικά µε τον 

αναγνώστη, άρα µαθαίνουν τη χρήση των πηγών. Με αυτό τον τρόπο στην ουσία είναι 

εν δυνάµει διευθυντικά στελέχη σε όλα τα media. Αν έχουν διαχειριστεί και βίντεο και 

κάνουν και ψηφιακό µοντάζ όπως κάνουµε εδώ, δεν υπάρχουν και πολλά άλλα 

πράγµατα να µάθουν για να εργαστούν στην τηλεόραση ή στην εφηµερίδα. Εποµένως, 

σαν εξέλιξη αυτά τα παιδιά έχουν κερδίσει το µέλλον» (Τ. Κ.). 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι διαβλέπουν στο διαδίκτυο τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν την αυτονοµία και την ελευθερία τους, στο βαθµό που το 

νέο αυτό Μέσο βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο ανάπτυξης και ως εκ τούτου επιτρέπει 

άλλα επίπεδα ανεξαρτησίας, πριν ‘απορροφηθεί’ πλήρως από τα εµπορικά Μέσα 

ενηµέρωσης. ∆εν παρατηρούµε όµως, προοπτικές να συγκροτήσει το διαδίκτυο στο 

σύνολό του και σε βάθος χρόνου µια πλατφόρµα ανάπτυξης µιας εναλλακτικής, 

ανεξάρτητης δηµοσιογραφίας. Οι δυνατότητες αυτές περιορίζονται σε αυτό το αρχικό 

στάδιο ανάπτυξής του, όπου δεν το έχουν εκµεταλλευθεί – και άρα, ελέγξει πλήρως – 

οι ιδιοκτήτες των κυρίαρχων Μέσων ενηµέρωσης. Η παρατήρηση αυτή είναι 

αποθαρρυντική ως προς τις ενδυναµωτικές προοπτικές του νέου Μέσου και µας 

προσανατολίζει προς την αναπαραγωγή της υπάρχουσας πραγµατικότητας στο 

πλαίσιο της οποίας οι µεγάλοι µεντιακοί όµιλοι είναι κυρίαρχοι στο χώρο των 

παραδοσιακών Μέσων.  
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«Πιστεύω ότι τα µέσα ενηµέρωσης ειδικότερα όταν αυτά είναι στην αρχή τους, δίνουν 

πολύ µεγάλη ελευθερία κινήσεων. Θεωρώ ότι ο δηµοσιογράφος είναι άνθρωπος 

ελεύθερος, άνθρωπος που δεν µένει πίσω από οικονοµικά συµφέροντα ή από 

προσωπικές φιλοδοξίες µόνο. […] Αντιµετώπισα το ίντερνετ ως το νέο µέσο 

ενηµέρωσης όπου θα µπορούσα κάνω πράξη τα δηµοσιογραφικά µου όνειρα. Να 

γράψω τα κείµενα, όπως εγώ τα φανταζόµουν και όχι έτσι όπως τα ήθελαν οι άλλοι». 

(Φ.Κ.). 

 «Βλέπω το διαδίκτυο σαν ένα µέσο προσωπικής δηµοσιογραφίας, όχι συνολικής, µε 

την έννοια του ότι σου δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα, ξεφεύγοντας από όλα τα άλλα 

µέσα -κι αυτή είναι η µεγάλη του διαφορά- να τα κάνεις όλα µόνος σου. Είναι εύκολο. 

Εύκολο και γρήγορο. Αυτό είναι θετικό στοιχείο, διότι διαχέει τη δηµοσιογραφία 

περισσότερο. Μπορείς να στήσεις δηµοσιογραφικούς οργανισµούς µε πολύ µικρό 

κόστος, πολύ µικρό αριθµό προσωπικού, µπορείς να κάνεις ανεξάρτητη δηµοσιογραφία 

πιο εύκολα, δεν εξαρτάσαι από µεγάλα κεφάλαια όπως γίνεται σε όλα τα Μέσα αυτή τη 

στιγµή, από εκδότες…µε όλα όσα αυτά ακολουθούν µαζί τους. Αυτά όµως αργότερα, όχι 

για την ώρα. Για την ώρα είµαστε στην αρχή, στη φάση της εξερεύνησης του Μέσου» 

(Γ.Γ.). 

      

6.7. Η δηµοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή 

6.7.1. Ερωτηµατολόγια 

Στο πέµπτο κεφάλαιο διερευνήσαµε το βαθµό στον οποίο οι παραδοσιακοί 

δηµοσιογράφοι αντιλαµβάνονται τον πιθανό κίνδυνο υπονόµευσης της εργασίας τους 

από το κοινό και από τους διάφορους φορείς που µπορούν να γίνουν οι ίδιοι ποµποί 

πληροφόρησης. Οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι ονοµατίζουν τα αµιγώς διαδικτυακά 

Μέσα ως έναν από τους σηµαντικότερους κινδύνους υπονόµευσης της εργασίας τους. 

Στην ίδια ερώτηση, οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι, όπως είναι εύλογο και 

αναµενόµενο, δεν αντιµετωπίζουν τα αµιγώς διαδικτυακά Μέσα ως κίνδυνο 

υπονόµευσης της παραδοσιακής δηµοσιογραφικής εργασίας (γράφηµα 91): το 56,9% 

θεωρεί ότι η δηµοσιογραφική εργασία δεν υπονοµεύεται καθόλου ή υπονοµεύεται 

λίγο από τα αµιγώς διαδικτυακά Μέσα που ανανεώνουν διαρκώς το περιεχόµενό 
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τους. Ένα σηµαντικό όµως ποσοστό της τάξης του 39,2% θεωρεί ότι τα διαδικτυακά 

Μέσα υπονοµεύουν αρκετά τη δηµοσιογραφική εργασία.  
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Γράφηµα 91: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από τα 
αµιγώς διαδικτυακά Μέσα 

Μελετώντας και τις υπόλοιπες απαντήσεις, διαπιστώνουµε ότι οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι δεν διαβλέπουν κανένα κίνδυνο υπονόµευσης της δηµοσιογραφικής 

εργασίας, όπως οι συνάδελφοί τους στα παραδοσιακά Μέσα. Το 68,6% δεν διακρίνει 

κανένα κίνδυνο υπονόµευσης από τους πολιτικούς φορείς (γράφηµα 92) και το 29,4% 

θεωρεί ότι η δηµοσιογραφία δεν υπονοµεύεται καθόλου ή υπονοµεύεται λίγο (σε 

ποσοστό 35,3%) από τους εµπορικούς ιστότοπους που παρέχουν ενηµέρωση για 

διαφηµιστικούς λόγους (γράφηµα 93). Στην ίδια λογική κινούνται και οι απαντήσεις 

όσον αφορά την υπονόµευση από το κοινό, το οποίο µπορεί να αναζητήσει αυτόνοµα 

πληροφορίες: το 49% δεν διαβλέπει καµία και το 43,1% µια µικρή µόνο υπονόµευση 

για τη δηµοσιογραφία (γράφηµα 94).  
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Γράφηµα 92: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από τους 
πολιτικούς φορείς 
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Γράφηµα 93: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από τους 
εµπορικούς ιστότοπους 
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Γράφηµα 94: Βαθµός υπονόµευσης του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από το 
κοινό 

 

6.7.2. Σύγκριση 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των δύο οµάδων ερωτώµενων, διαπιστώνουµε ότι 

υπάρχουν σηµαντικές στατιστικές διαφορές στις ερωτήσεις που αφορούν στην 

υπονόµευση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος από το κοινό και από τους 

πολιτικούς. Όσον αφορά στην υπονόµευση του επαγγέλµατος από το κοινό, οι 

παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι εντοπίζουν έναν αρκετό έως πολύ µεγάλο βαθµό 

υπονόµευσης σε σύγκριση µε τους διαδικτυακούς συναδέλφους τους (πίνακας 51). 

(υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).253 ∆ιαφορά υπάρχει και στην 

ερώτηση που αφορά την υπονόµευση από τους πολιτικούς (πίνακας 52), όπου οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι πιστεύουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό ότι δεν τίθεται 

ζήτηµα υπονόµευσης του επαγγέλµατός τους από τους πολιτικούς (υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).254 

 

                                                 
253 Χ2(4)=10,142 p=0,038. 
254 Χ2(4)=14,387 p=0,006. 
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Κοινό Καθόλου 41,1% 49,0% 42,0% 
  Λίγο 30,7% 43,1% 32,2% 

  Αρκετά 19,6% 5,9% 18,0% 
  Πολύ 6,5% 2,0% 5,9% 

  Πάρα 
πολύ 

2,1% ,0% 1,8% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 51: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Πολιτικοί Καθόλου 42,6% 68,6% 45,7% 

  Λίγο 32,8% 21,6% 31,5% 
  Αρκετά 14,2% 9,8% 13,7% 
  Πολύ 6,2% ,0% 5,5% 
  Πάρα πολύ 4,1% ,0% 3,7% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 52: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Οι απαντήσεις των δύο οµάδων συγκλίνουν, όµως, σε µεγάλο βαθµό στα θέµατα που 

αφορούν στην υπονόµευση της δηµοσιογραφίας από τους εµπορικούς ιστότοπους 

(πίνακας 53) (δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια)255, όπως και από τα 

αµιγώς διαδικτυακά Μέσα
256 (πίνακας 55). Αξίζει όµως να αναφέρουµε ότι στην 

περίπτωση της υπονόµευσης από τα αµιγώς διαδικτυακά Μέσα, οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι απαντούν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι η δηµοσιογραφία υπονοµεύεται 

«αρκετά» συγκριτικά µε τους συναδέλφους τους στα παραδοσιακά Μέσα. Αυτό 

προφανώς σηµαίνει ότι οι ίδιοι αντιλαµβάνονται σε µεγαλύτερο βαθµό τις 

προκλήσεις που θέτει η δυνατότητα διαρκούς και συνεχούς ενηµέρωσης από τα 

διαδικτυακά Μέσα στην παραδοσιακή δηµοσιογραφία. 

 

 

                                                 
255 Χ2 (4)=1,355   p=0,852. 
256 Χ2 (4)=9,009   p=0,061. 
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Εµπορικοί ιστότοποι Καθόλου 26,9% 29,4% 27,2% 
  Λίγο 31,8% 35,3% 32,2% 
  Αρκετά 22,6% 19,6% 22,2% 
  Πολύ 12,3% 7,8% 11,8% 
  Πάρα πολύ 6,4% 7,8% 6,6% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 53: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

∆ιαδικτυακά µέσα Καθόλου 27,8% 35,3% 28,7% 
  Λίγο 31,4% 21,6% 30,3% 

  Αρκετά 26,3% 39,2% 27,8% 

  Πολύ 10,8% 2,0% 9,8% 
  Πάρα πολύ 3,6% 2,0% 3,4% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 54: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Συνολικά συνάγουµε ότι οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι εµφανίζονται πιο αισιόδοξοι 

στο ζήτηµα της υπονόµευσης της δηµοσιογραφικής εργασίας από ό,τι οι συνάδελφοί 

τους στα παραδοσιακά Μέσα. Αυτό µπορεί ενδεχοµένως να εξηγηθεί στη βάση της 

λογικής ότι οι διαδικτυακοί συντάκτες είναι εξ αντικειµένου πιο τεχνόφιλοι και πιο 

εξοικειωµένοι µε το νέο Μέσο. Ως εκ τούτου δεν το αντιµετωπίζουν ως ενδεχόµενη 

απειλή, αλλά το ενσωµατώνουν οµαλά στην εργασιακή τους πρακτική.  

 

6.7.2. ∆ιαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

Η επόµενη ερώτηση αφορά το βαθµό ικανοποίησης των διαδικτυακών συντακτών 

από ορισµένα στοιχεία του επαγγέλµατός τους. Όσον αφορά στις οικονοµικές 

απολαβές, µόλις το 9,8% δηλώνει ότι είναι πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιηµένο 

(γράφηµα 95). Τα ποσοστά είναι επίσης χαµηλά όσον αφορά την κοινωνική 

αναγνώριση που απολαµβάνουν από το επάγγελµά τους (γράφηµα 96): µόνο το 

19,6% είναι πολύ/πάρα πολύ ικανοποιηµένο. Το στοιχείο αυτό συνδέεται άµεσα µε 

την έντονη έλλειψη εµπιστοσύνης που δείχνει το κοινό απέναντι στους 
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δηµοσιογράφους. Το ίδιο ισχύει και στο ζήτηµα της επαγγελµατικής τους 

σταθερότητας (γράφηµα 97), καθώς λιγότερο από το 1/5 δηλώνει πολύ/πάρα πολύ 

ικανοποιηµένο (19,6%). Ο βαθµός ικανοποίησης αυξάνεται στα θέµατα της 

εργασιακής ελευθερίας (το 47,1% είναι πολύ και το 17,6% πάρα πολύ 

ικανοποιηµένο) (γράφηµα 98), των συναδελφικών σχέσεων (37,3% και 17,6% 

αντίστοιχα) (γράφηµα 99) και του ωραρίου (33,3% και 9,8% αντίστοιχα) (γράφηµα 

100).  
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Γράφηµα 95: Βαθµός ικανοποίησης από τις οικονοµικές απολαβές 
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Γράφηµα 96: Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο κοινωνικής αναγνώρισης 
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Γράφηµα 97: Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο επαγγελµατικής σταθερότητας 
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Γράφηµα 98: Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο εργασιακής ελευθερίας 
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Γράφηµα 99: Βαθµός ικανοποίησης από τις συναδελφικές σχέσεις 
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Γράφηµα 100: Βαθµός ικανοποίησης από το εργασιακό ωράριο 

 

6.7.3. Σύγκριση 

Ο βαθµός ικανοποίησης που καταγράψαµε από τις απαντήσεις των δύο οµάδων 

συγκλίνει ως προς την ικανοποίηση για τις οικονοµικές απολαβές (πίνακας 56),257 την 

επαγγελµατική σταθερότητα (πίνακας 57)258 και τις συναδελφικές σχέσεις (πίνακας 

58).259 Οι διαφορές αυτές µπορούν να ερµηνευθούν στη βάση του ότι τα καίρια και 

κύρια προβλήµατα της δηµοσιογραφίας – οικονοµικές απολαβές και επαγγελµατική 

σταθερότητα – συνιστούν εµπόδια για το δηµοσιογραφικό επάγγελµα στο σύνολό του 

είτε πρόκειται για παραδοσιακούς είτε για διαδικτυακούς δηµοσιογράφους. Παρόλο 

που δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια, αξίζει να σχολιάσουµε ότι οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι από τις απολαβές 

τους σε διπλάσιο ποσοστό από ό,τι οι συνάδελφοί τους που εργάζονται στα 

παραδοσιακά Μέσα. Οµοίως, δηλώνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένοι σε 

σηµαντικά µικρότερο βαθµό από ό,τι οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι. Τα στοιχεία 

                                                 
257 Χ2(4 )=7,6 p= 0,107. 
258 Χ2( 4)=1,234 p=0,872. 
259 Χ2( 4)=8,006 p=0,091. 
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αυτά είναι ενδεικτικά για το ρευστό ακόµη επαγγελµατικό και οικονοµικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι.  

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Οικονοµικές απολαβές Καθόλου 11,7% 23,5% 13,1% 

  Λίγο 33,2% 35,3% 33,4% 

  Αρκετά 47,2% 31,4% 45,4% 

  Πολύ 4,3% 5,9% 4,5% 
  Πάρα πολύ 3,6% 3,9% 3,6% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 55: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Επαγγελµατική 
σταθερότητα 

Καθόλου 
15,3% 13,7% 15,1% 

  Λίγο 24,7% 29,4% 25,3% 
  Αρκετά 40,8% 37,3% 40,4% 
  Πολύ 13,8% 11,8% 13,5% 
  Πάρα πολύ 5,4% 7,8% 5,6% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 56: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

 Οµάδα Σύνολο 

  Παραδοσιακοί 
διαδικτυ

ακοί   
Συναδερφικές σχέσεις Καθόλου 2,6% 2,0% 2,5% 
  Λίγο 15,3% 2,0% 13,8% 
  Αρκετά 40,3% 41,2% 40,4% 
  Πολύ 30,4% 37,3% 31,2% 
  Πάρα πολύ 11,5% 17,6% 12,2% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 57: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Οι απαντήσεις όµως διαφέρουν σηµαντικά ως προς την ικανοποίηση από το ωράριο 

εργασίας τους (πίνακας 59),260 την επαγγελµατική αναγνώριση (πίνακας 60)261 και 

                                                 
260 Χ2(4)=20,737 p<0,001. 
261 Χ2(4)=15,355 p=0,004. 
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την εργασιακή ελευθερία (πίνακας 61).262 Ο πολύ µεγαλύτερος βαθµός ικανοποίησης 

των διαδικτυακών δηµοσιογράφων σχετικά µε το εργασιακό ωράριο µπορεί να 

εξηγηθεί µε την µεγαλύτερη ευελιξία που απολαµβάνουν µέσω της τηλε-εργασίας 

που τους προσφέρει η εργασία τους σε ένα διαδικτυακό Μέσο. Το ίδιο µπορούµε να 

πούµε και για την περίπτωση της εργασιακής ελευθερίας, που οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι φαίνεται να απολαµβάνουν σε µεγαλύτερο βαθµό λόγω της 

οριζόντιας ιεραρχίας της αίθουσας σύνταξης ενός διαδικτυακού Μέσο που 

συνεπάγεται απουσία ελέγχου από τον αρχισυντάκτη/διευθυντή σύνταξης. Η 

επαγγελµατική αβεβαιότητα όµως που αντιµετωπίζουν λόγω του ρευστού 

ασφαλιστικού τοπίου σε συνδυασµό µε την επιφυλακτικότητα µε την οποία 

αντιµετωπίζονται από τους παραδοσιακούς συναδέλφους τους φαίνεται στην 

ερώτηση που αφορά το βαθµό επαγγελµατικής αναγνώρισης και καταξίωσης. 

Συγκεκριµένα, δηλώνουν καθόλου ικανοποιηµένοι σε τριπλάσιο σχεδόν ποσοστό σε 

σχέση µε τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους. 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Ωράριο Καθόλου 27,3% 15,7% 26,0% 
  Λίγο 26,0% 11,8% 24,4% 
  Αρκετά 28,3% 29,4% 28,4% 

  Πολύ 12,2% 33,3% 14,7% 

  Πάρα πολύ 6,1% 9,8% 6,5% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 58: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Κοινωνική αναγνώριση  Καθόλου 7,0% 23,5% 8,9% 

  Λίγο 20,7% 17,6% 20,4% 
  Αρκετά 50,8% 39,2% 49,4% 
  Πολύ 15,8% 13,7% 15,6% 
  Πάρα πολύ 5,7% 5,9% 5,7% 
Σύνολο  100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 59: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

                                                 
262 Χ2(4)=28,415 p<0,001. 
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδοσιακ

οί 
διαδικτυ

ακοί   
Εργασιακή 
ελευθερία 

Καθόλου 
8,2% 3,9% 7,7% 

  Λίγο 18,6% 3,9% 16,9% 
  Αρκετά 44,9% 27,5% 42,9% 

  Πολύ 20,4% 47,1% 23,5% 
  Πάρα πολύ 7,9% 17,6% 9,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 60: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

6.7.4. ∆ιαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας εξετάζουµε πιο συγκεκριµένα τα κρισιµότερα 

ζητήµατα που απασχολούν τους διαδικτυακούς συντάκτες (πίνακες 62-65). Ως πιο 

σηµαντικά θέµατα αναδείχτηκαν η µη καταβολή του νόµιµου µισθού (22%) και η 

µείωση προσλήψεων (16%). Ακολουθούν η έλλειψη επαγγελµατικής κατοχύρωσης 

(12%) και η έλλειψη ασφάλισης (10%).  
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Πίνακας 61: Ιεράρχηση µη καταβολής νόµιµου µισθού ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 62: Ιεράρχηση µείωσης προσλήψεων ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 63: Ιεράρχηση επαγγελµατικής αναγνώρισης ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 64: Ιεράρχηση έλλειψης ασφάλισης ως καίριου προβλήµατος 
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Ως λιγότερο σηµαντικά θέµατα (πίνακες 66-70) καταγράφηκαν η καταπάτηση των 

εργασιακών δικαιωµάτων (4%), η ακύρωση της µοναδικότητάς του λόγω της 

πληθώρας πηγών για την ίδια είδηση (4%), ο ανταγωνισµός από τα άλλα ΜΜΕ (4%). 

Τέλος, η έλλειψη σταθερού ωραρίου, η απαίτηση τεχνολογικών γνώσεων και ο 

ανταγωνισµός από τα διαδικτυακά Μέσα αναφέρθηκαν ως τα πιο σηµαντικά 

προβλήµατα σε ποσοστό 2% το καθένα.     
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Πίνακας 65: Ιεράρχηση καταπάτησης εργασιακών δικαιωµάτων ως καίριου 
προβλήµατος 
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Πίνακας 66: Ιεράρχηση απώλειας µονοπωλίου ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 67: Ιεράρχηση έλλειψης σταθερού ωραρίου ως καίριου προβλήµατος 
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Πίνακας 68: Ιεράρχηση απαίτησης τεχνολογικών γνώσεων ως καίριου 
προβλήµατος 
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Πίνακας 69: Ιεράρχηση ανταγωνισµού από το διαδίκτυο ως καίριου προβλήµατος 
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Παρόλο που η ερώτηση αυτή ήταν κοινή και στα δύο ερωτηµατολόγια, δεν 

παρουσιάζουµε τη στατιστική σύγκριση ανάµεσα στις δύο οµάδες ερωτώµενων, η 

οποία είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη λόγω της κλίµακας ιεράρχησης που υπάρχει. 

Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουµε ότι ως κοινά θέµατα που απασχολούν και τις δύο 

οµάδες δηµοσιογράφων αναδεικνύονται όσα σχετίζονται µε ζητήµατα α.) ασφάλισης, 

β.) µείωση προσλήψεων και γ.) καταβολής του νόµιµου µισθού, γεγονός που τονίζει 

µια γενικευµένη κατάσταση δυσκολιών που αντιµετωπίζει το δηµοσιογραφικό 

επάγγελµα σήµερα.   

 

6.7.5. Συνεντεύξεις 

Στο ενδεχόµενο υπονόµευσης ή ακόµα και έκλειψης της δηµοσιογραφίας που 

προκύπτει ως πιθανότητα λόγω της ενεργητικής πληροφόρησης στην οποία µπορεί 

πλέον να προβεί το κοινό, αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος φορέας, οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι εµφανίζονται κατηγορηµατικά αρνητικοί. Υποστηρίζουν, µάλιστα, 

ότι ο ρόλος του δηµοσιογράφου θα γίνει ακόµα πιο σηµαντικός, καθώς καλείται να 

ανασύρει από τον ωκεανό των πληροφοριών το σηµαντικό και το ουσιαστικό και να 

το µεταφέρει στους πολίτες. Με άλλα λόγια, ο δηµοσιογράφος είναι εκείνος που θα 

αναδείξει την είδηση, θα καταδείξει τις προεκτάσεις και τις συνέπειές της.  Ακόµα 

και µε τη δυνατότητα της ενεργητικής πληροφόρησης του κοινού και της 

παρεµβατικής λειτουργίας που µπορεί να αναπτύξει, ο δηµοσιογράφος εξακολουθεί 

να διατηρεί το πλεονέκτηµα της πρόσβασης στις πηγές. 

«Ο καταιγισµός πληροφοριών που δεχόµαστε σε αυτή την εποχή που ζούµε είναι 

τεράστιος. Βρισκόµαστε σε µια πλούσια πληροφορηµένη κοινωνία, η οποία όµως 

χρειάζεται επιτακτικά δηµοσιογράφους, γιατί ο δηµοσιογράφος είναι κατά κάποιο 

τρόπο ο ‘σελιδοδείκτης’ όλης αυτής της πληροφορίας, είναι ο άνθρωπος που θα 

αποκρυσταλλώσει την ουσία. […] Χρειαζόµαστε το δηµοσιογράφο, ο οποίος θα 

διεισδύσει µέσα στο πλήθος, θα κάνει το ρεπορτάζ και θα µας φέρει την πληροφορία 

κοντά. Άρα λοιπόν όσο περισσότερη πληροφόρηση υπάρχει, τόσο πιο πολύ χρειάζονται 

οι πραγµατικοί δηµοσιογράφοι για να αναδείξουν την ουσία. Η υπερβολική πληροφορία 

είναι και ένα µεγάλο όπλο των µεγάλων δυνάµεων και των µεγάλων συµφερόντων. Τι 

κάνουν; ∆ίνουν πάρα πολύ πληροφορία, η οποία δεν έχει επεξεργαστεί, ώστε ο πολίτης 
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να ‘µπουκώνει’, να µουδιάζει, να αποµακρύνεται από την ουσία. Ένα Μέσο 

ενηµέρωσης και ένας δηµοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του αντιλαµβάνεται τα 

σηµεία των καιρών και τα βγάζει προς τα έξω» (Φ.Κ.).  

«Κατά την άποψή µου ο δηµοσιογράφος θα γίνεται ολοένα και περισσότερο 

απαραίτητος. ∆ιόλου παράξενο ενδεχοµένως µια και είµαι δηµοσιογράφος, αλλά η 

αλήθεια είναι ότι όσο µεγαλώνει ο όγκος της πληροφορίας, τόσο µεγαλώνει και η 

ανάγκη της ταξινόµησης και της ιεράρχησής της. […] Πράγµατι ζούµε σε µια περίοδο 

στην οποία υπάρχει πολλαπλασιασµός της πληροφορίας, σε σχέση µε παλαιότερα 

γίνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Αυτό όµως σηµαίνει ότι για ένα χρήστη, ο οποίος δεν 

είναι επαγγελµατίας, είναι εξαιρετικά χρήσιµος ο ρόλος ενός ενδιάµεσου, ενός συντάκτη 

ή ενός αρχισυντάκτη, ο οποίος είναι σε θέση να ιεραρχήσει και να ταξινοµήσει αυτή την 

πληροφορία» (Γ. Π.). 

Οι επόµενες απαντήσεις µας επαναφέρουν στο κεφαλαιώδες ζήτηµα που αναλύσαµε 

και στην ενότητα σχετικά µε το ρόλο του δηµοσιογράφου στην ψηφιακή εποχή.263 

Επικυρώνεται η υπόθεσή µας ότι ο µελλοντικός δηµοσιογράφος θα προσανατολιστεί 

προς δύο βασικές κατευθύνσεις: πρώτον, προς την εργαλειακή δηµοσιογραφία, η 

οποία θα εστιάζει κυρίως στη διαχείριση των πληροφοριών και, δεύτερον, στην 

προσανατολιστική δηµοσιογραφία, η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία της 

επεξήγησης, της ερµηνείας, του σχολιασµού και της ανάλυσης, προσφέροντας στο 

κοινό το νοηµατικό πλαίσιο των ειδήσεων.  

«Το ίντερνετ είναι µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών. Είναι άλλο το να µπεις σε ένα 

υπουργείο και να πάρεις πληροφορίες, που αυτό έχει να κάνει περισσότερο µε την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα υπουργείο και είναι 

άλλο το να παρουσιάζεις µε δηµοσιογραφικό τρόπο τα γεγονότα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη ή έστω και πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε υπηρεσίες. ∆εν είναι το ίδιο. 

Και σαφώς ο δηµοσιογράφος εκεί λειτουργεί και σαν ένα φίλτρο. Γιατί αν είναι σε ένα 

υπουργείο και µεταφέρει απλώς τα δελτία τύπου, δεν θα µπορέσει να βοηθήσει το κοινό 

του να κατανοήσει τι γίνεται αν ο ίδιος δεν έχει µια συνολική εικόνα. Το 

δηµοσιογραφικό κείµενο είναι σαφώς διαφορετικό, δηλαδή θα έχει µέσα σίγουρα την 

πληροφορία του δελτίου τύπου αλλά θα δώσει στο κοινό και µια σφαιρική προσέγγιση 

στο θέµα» (∆. Μ.). 
                                                 
263 Βλ. σχετική ανάλυσή µας στο υποκεφάλαιο 3.6, σελ. 108 κ.ε. στην παρούσα διατριβή.  



 

 324 

Στην τελευταία απάντηση επανερχόµαστε στο ζήτηµα της λειτουργίας των ΜΜΕ ως 

επιχειρήσεων, γεγονός που συρρικνώνει και υπονοµεύει την ανεξαρτησία της 

δηµοσιογραφικής εργασίας. Το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται και στο διαδίκτυο, όπου 

η δηµοσιογραφική ελευθερία και αυτονοµία παραµένουν ελεγχόµενες και 

περιορισµένες.  

 «Όχι, δεν αποδυναµώνεται ο ρόλος του δηµοσιογράφου. Σε µια ιστοσελίδα ενός 

πολιτικού ή ενός υπουργείου όλα είναι ελεγχόµενα. […] Πρέπει να είµαστε 

επιφυλακτικοί, να τα βλέπουµε λίγο …δεν έχει επιτευχθεί ξαφνικά µια παγκόσµια 

δηµοκρατία όπου ο καθένας βγαίνει σε ένα παράθυρο και λέει την άποψή του. Αυτά που 

δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο θέλουν προσοχή. […] Είναι αρκετά δύσκολο να επιτύχει 

κανείς ακόµα και στο διαδίκτυο µια ανεξάρτητη δουλειά […] και αυτό είναι µια 

εταιρία. Μη φανταστείτε ότι θα βγουν αγνοί δηµοσιογράφοι που θα δουλεύουν σε αγνά 

µέσα. Αγνοί θα είναι οι άνθρωποι, θα δουλεύουν το θέµα, ποιος θα είναι όµως πίσω 

από αυτά τα Μέσα; Θα υπάρχουν κάποια συµφέροντα, παντού υπάρχουν. Είτε κρατικό 

είτε ιδιωτικό είναι το µέσο είναι αυτονόητο. Είναι επιχείρηση» (Γ.Γ.). 

 

6.8. Ο µελλοντικός ρόλος της δηµοσιογραφίας 

6.8.1. Ερωτηµατολόγια 

Σε αυτή την ενότητα ενδιαφερόµαστε να καταγράψουµε την άποψη των 

διαδικτυακών δηµοσιογράφων σχετικά µε τις πιο βασικές παραδοσιακές 

δηµοσιογραφικές λειτουργίες σε συνδυασµό µε ορισµένες καινούριες που σχετίζονται 

µε τις νέες τεχνολογίες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι διαδικτυακοί συντάκτες (όπως 

και οι παραδοσιακοί) προσδίδουν τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα στην ταχύτατη 

µετάδοση πληροφοριών (γράφηµα 101) (το 94,2% δηλώνει ότι δίνει πολύ/πάρα πολύ 

µεγάλη σηµασία) και ακολουθεί η ανάδειξη της σπουδαιότητας των γεγονότων  

(γράφηµα 102) (το 94,1% αποδίδει πολύ/πάρα πολύ µεγάλη σηµασία). Ακολουθούν 

σε σειρά προτεραιότητας η διευκόλυνση της δηµόσιας συζήτησης (γράφηµα 103) 

(56%), η άσκηση κριτικής (γράφηµα 104) (52%) και η ψυχαγωγία του κοινού 

(γράφηµα 105) (38,7%). 
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Γράφηµα 101: Βαθµός σπουδαιότητας στην ταχύτατη µετάδοση πληροφοριών 
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Γράφηµα 102: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδειξη της σηµασίας των 
γεγονότων 
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Γράφηµα 103: Βαθµός σπουδαιότητας στη διευκόλυνση της δηµόσιας συζήτησης 
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Γράφηµα 104: Βαθµός σπουδαιότητας στην άσκηση κριτικής 
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Γράφηµα 105: Βαθµός σπουδαιότητας στην ψυχαγωγία του κοινού 

Τις τρεις τελευταίες θέσεις καταλαµβάνουν ο επηρεασµός της κοινής γνώµης (32%), 

η ανάδειξη θεµάτων που απασχολούν τις µειονοτικές οµάδες (31,9%) και η 

προσέλκυση διαφηµιστών (30%) (γραφήµατα 106-108). 
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Γράφηµα 106: Βαθµός σπουδαιότητας στον επηρεασµό της κοινής γνώµης 
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Γράφηµα 107: Βαθµός σπουδαιότητας στην ανάδειξη θεµάτων των ειδικών 
οµάδων 
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Γράφηµα 108: Βαθµός σπουδαιότητας στην προβολή περιεχοµένου που θα 
προσελκύσει διαφηµιστές 

 

6.8.2. Σύγκριση 

Στις περισσότερες δηµοσιογραφικές λειτουργίες που καταγράφονται στο 

ερωτηµατολόγιό µας, δεν διαπιστώνουµε σηµαντικές στατιστικές διαφορές ανάµεσα 

στους παραδοσιακούς και στους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους. Όσον αφορά στην 

ταχύτατη µετάδοση των πληροφοριών (πίνακας 71), οι δηµοσιογράφοι και των δύο 

οµάδων προσδίδουν πολύ µεγάλη σηµασία. Παρόλο που δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική ανοµοιογένεια,264 αξίζει να παρατηρήσουµε ότι οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι αναδεικνύουν την ταχύτητα ως πάρα πολύ σηµαντική σε ποσοστό 

66,7%, 10% περίπου περισσότερο από τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους, 

δείχνοντας το βαθµό στον οποίο τους έχει επηρεάσει το διαδίκτυο στην πρόταξη της 

γρηγορότερης και αµεσότερης πληροφόρησης.   

 

 

  

                                                 
264 Χ2 (4)=2,986   p=0,56. 
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Ταχύτητα πληροφόρησης Καθόλου ,5% ,0% ,5% 
  Λίγο 2,0% ,0% 1,8% 
  Αρκετά 10,5% 5,9% 9,9% 
  Πολύ 29,6% 27,5% 29,3% 

  Πάρα πολύ 57,4% 66,7% 58,5% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 70: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Παρόλο που και στην ανάδειξη της σπουδαιότητας των γεγονότων δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια,265 έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουµε ότι οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία σε αυτή από ό,τι οι 

παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι (πίνακας 72). Θα περιµέναµε ότι οι παραδοσιακοί 

δηµοσιογράφοι θα εστίαζαν περισσότερο στην ανάδειξη της σηµασίας και της 

ερµηνείας των γεγονότων, ως πιο παραδοσιακής λειτουργίας.      

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Ανάδειξη σπουδαιότητας γεγονότων Καθόλου 2,0% ,0% 1,8% 
  Λίγο 4,6% 2,0% 4,3% 
  Αρκετά 16,1% 3,9% 14,7% 

  Πολύ 28,1% 41,2% 29,6% 
  Πάρα πολύ 49,1% 52,9% 49,5% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 71: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Ούτε και στην περίπτωση της διευκόλυνσης της δηµόσιας συζήτησης (πίνακας 73), 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια.266 Ωστόσο, είναι και πάλι 

ενδεικτικό το υψηλότερο ποσοστό που εµφανίζουν οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

στην πολύ µεγάλη σηµασία που προσδίδουν στη λειτουργία αυτή. 

 

 

 

 

                                                 
265 Χ2( 4)=9,06   p=0,06. 
266 Χ2(4 )=8,747   p=0,068. 
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

∆ιευκόλυνση δηµόσιας συζήτησης Καθόλου 6,4% 4,0% 6,1% 
  Λίγο 12,8% 4,0% 11,8% 
  Αρκετά 26,9% 36,0% 27,9% 

  Πολύ 25,8% 38,0% 27,2% 

  Πάρα πολύ 28,1% 18,0% 27,0% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 72: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Η πλέον σηµαίνουσα διαφορά που εντοπίζουµε, είναι στην άσκηση κριτικής σε 

κυβερνητικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες (πίνακας 74) (υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια.267 Οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι θεωρούν 

πολύ πιο σηµαντική την άσκηση κριτικής από ό,τι οι διαδικτυακοί συνάδελφοί τους. 

Ωστόσο, στην ιεράρχηση των λειτουργιών από τους παραδοσιακούς 

δηµοσιογράφους, η σηµαντική αυτή λειτουργία εκπίπτει στην τρίτη θέση, γεγονός 

ενδεικτικό για την ολοένα συρρικνούµενη σπουδαιότητα που αποδίδουν σε αυτήν την 

κρίσιµη λειτουργία της πολιτικής επικοινωνίας οι σύγχρονοι δηµοσιογράφοι.   

 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Άσκηση κριτικής Καθόλου 6,9% ,0% 6,1% 
  Λίγο 12,8% 16,0% 13,2% 
  Αρκετά 13,3% 32,0% 15,4% 

  Πολύ 31,7% 16,0% 29,9% 
  Πάρα 

πολύ 
35,3% 36,0% 35,4% 

Σύνολο  100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 73: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Ο επηρεασµός της κοινής γνώµης (πίνακας 75) δεν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική 

δηµοσιογραφική λειτουργία για καµία από τις δύο οµάδες δηµοσιογράφων (δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια,268 καθώς βλέπουµε ότι τα ποσοστά 

είναι χαµηλά και στις δύο κατηγορίες. 

 

                                                 
267 Χ2(4)=17,518   p=0,002. 
268 Χ2(4 )=0,913   p=0,923. 
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 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Επηρεασµός κοινής γνώµης Καθόλου 11,3% 14,0% 11,6% 
  Λίγο 24,4% 28,0% 24,8% 
  Αρκετά 26,9% 26,0% 26,8% 
  Πολύ 20,3% 18,0% 20,0% 
  Πάρα πολύ 17,2% 14,0% 16,8% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 74: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Η ψυχαγωγία του κοινού εµφανίζεται πολύ λιγότερο σηµαντική για τους 

διαδικτυακούς δηµοσιογράφους από ό,τι για τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους 

(πίνακας 76), καθώς απαντούν σε αρκετά µεγαλύτερο ποσοστό ότι για αυτούς η 

ψυχαγωγία του κοινού (πίνακας 80) δεν είναι  καθόλου σηµαντική (υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια µεταξύ των δυο οµάδων).269 

 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Ψυχαγωγία Καθόλου 5,7% 18,4% 7,1% 

  Λίγο 16,8% 14,3% 16,5% 
  Αρκετά 35,3% 28,6% 34,6% 
  Πολύ 25,3% 26,5% 25,4% 
  Πάρα πολύ 17,0% 12,2% 16,5% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 75: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Η επόµενη λειτουργία που διερευνήσαµε, η προώθηση θεµάτων που ενδιαφέρουν 

ειδικές οµάδες (πίνακας 77), συγκεντρώνει παρόµοια ποσοστά και από τις δύο οµάδες 

δηµοσιογράφων (δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια).270  

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Χ2(4)=11,247   p=0,024. 
270 Χ2( 4)=7,247   p=0,123. 
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Οµάδα 

 
Παραδοσι

ακοί 
∆ιαδικτυ

ακοί σύνολο 

Καθόλου 2,6% 8,5% 3,2% 
Λίγο 16,6% 17,0% 16,6% 
Αρκετά 36,0% 42,6% 36,7% 
Πολύ 21,5% 19,1% 21,2% 

Προώθηση 
θεµάτων 
ειδικών 
οµάδων  

Πάρα πολύ 23,3% 12,8% 22,2% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 76: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Η τελευταία λειτουργία που αναφέραµε αφορά τη δηµοσίευση περιεχοµένου που θα 

προσελκύσει διαφηµιζόµενους (πίνακας 78). Και για τις δύο κατηγορίες, η λειτουργία 

αυτή δεν κατατάσσεται ως σηµαντική (δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

ανοµοιογένεια),271 όπως διαπιστώνουµε και από τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

 Οµάδα Σύνολο 

  
Παραδο-
σιακοί 

∆ιαδι-
κτυακοί   

Προσέλκυση 
διαφηµιζόµενων 

Καθόλου 
25,1% 18,0% 24,3% 

  Λίγο 25,4% 26,0% 25,5% 
  Αρκετά 26,4% 26,0% 26,4% 
  Πολύ 13,8% 22,0% 14,8% 
  Πάρα πολύ 9,2% 8,0% 9,1% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακας 77: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

Από τα συγκριτικά αποτελέσµατα που παρουσιάσαµε στην ερώτηση αυτή, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι φαίνεται να αποδίδουν 

πολύ µεγαλύτερη σηµασία σε ‘παραδοσιακές’ λειτουργίες της δηµοσιογραφίας, όπως 

η ανάδειξη της σπουδαιότητας των γεγονότων και η διευκόλυνση της δηµόσιας 

συζήτησης από ό,τι οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι. ∆εν παρατηρούµε πάντως 

σηµαντικές διαφορές που να συνιστούν ένδειξη για τη διαµόρφωση δύο ξεχωριστών 

επαγγελµατιών κατηγοριών που έχουν διαφορετικό προφίλ και διαφορετικές 

προτάξεις στο ρόλο τους.  

 

                                                 
271 Χ2(4 )=3,004   p=0,557. 
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6.8.3. ∆ιαδικτυακοί δηµοσιογράφοι 

Στις επόµενες µεταβλητές που αφορούν σε χρόνο η περιγραφή τους γίνεται µέσα από 

τη στατιστικά ελάχιστη - µέγιστη  τιµή, µέση τιµή και τυπική απόκλιση. Σύµφωνα µε 

τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε στην ερώτηση σχετικά µε τις ώρες που 

αφιερώνουν οι διαδικτυακοί συντάκτες σε διάφορες δηµοσιογραφικές 

δραστηριότητες (πίνακας 79), παρατηρούµε ότι ο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται 

κατά µέσο όρο α.) στη σύνταξη κειµένων, β.) την ενηµέρωση από τα ΜΜΕ και γ.) 

την επιλογή και ιεράρχηση των θεµάτων. Έτσι, ιδιαιτέρως συρρικνωµένος είναι ο 

χρόνος που αφιερώνεται στην επιτόπια έρευνα και στο ρεπορτάζ, ενώ ο αντίστοιχος 

µέσος όρος για την έρευνα µέσω του διαδικτύου εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλός. 

 ΧΡΟΝΟΣ Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή Μέση τιµή Τυπική απόκλιση  
Ενηµέρωση 
από ΜΜΕ 

1,00 12,00 2,7292 2,20724 

Έρευνα στο 
διαδίκτυο 

,00 6,00 1,9479 1,09758 

Οργανωτικά-
διοικητικά 
καθήκοντα 

,00 7,00 1,0542 1,74560 

Επιλογή-
ιεράρχηση 
ειδήσεων 

,00 30,00 2,3000 5,93522 

Ρεπορτάζ ,00 9,00 ,7300 1,84670 
Συνεντεύξεις ,00 2,00 ,1958 ,47801 
Εmail ,00 2,00 ,4260 ,43332 
Σύνταξη ,00 10,00 3,3333 1,81112 
Πίνακας 78: Χρόνος που αφιερώνεται στις δηµοσιογραφικές αρµοδιότητες 

 

6.8.4. Σύγκριση 

Οι διαφορές που παρατηρούµε σε σχέση µε τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους 

σχετίζονται µε το χρόνο που αφιερώνουν στις διάφορες δραστηριότητες. Σύµφωνα µε 

τα συγκριτικά τεστ που εφαρµόσαµε στην ερώτηση αυτή, οι διαδικτυακοί 

δηµοσιογράφοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην έρευνα µέσω διαδικτύου από 

ό,τι οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι, γεγονός αναµενόµενο λόγω της αυξηµένης 

ενασχόλησής τους µε το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι αφιερώνουν 

επίσης περισσότερο χρόνο στη σύνταξη των κειµένων, καθώς και σε οργανωτικά και 

διοικητικά καθήκοντα. Οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι ξοδεύουν περισσότερο 
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χρόνο σε επιτόπια έρευνα και ρεπορτάζ, καθώς και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι λόγω της διευκόλυνσης 

που τους παρέχει το διαδίκτυο να διεκπεραιώσουν την εργασία τους σε πολύ µεγάλο 

βαθµό από το γραφείο, δεν µπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ρεπορτάζ και 

προσωπικές συνεντεύξεις. Ως αποτέλεσµα, η δουλειά τους περιορίζεται σε εργασία 

γραφείου, εξ ορισµού αντίθετη µε την ουσία της δηµοσιογραφίας. Παρατηρείται, 

λοιπόν, µια αυξανόµενη γραφειοκρατικοποίηση του επαγγέλµατος, το οποίο φαίνεται 

να εγκαταλείπει τις πρακτικές της επιτόπιας έρευνας και του ρεπορτάζ.    

 

6.9. Αξιοπιστία στο διαδίκτυο – ζητήµατα δεοντολογίας 

6.9.1. Ερωτηµατολόγια 

Για να µελετήσουµε το εξέχον ζήτηµα της αξιοπιστίας των πληροφοριών που 

συλλέγονται διαδικτυακά, καθώς και τις προκλήσεις που εγείρονται για την ήδη 

παραβιαζόµενη δηµοσιογραφική δεοντολογία, διατυπώσαµε τρεις ερωτήσεις που 

αφορούν αφενός την επιλογή συγκεκριµένων δικτυακών τόπων από τους 

διαδικτυακούς συντάκτες ως τους πλέον αξιόπιστους και έγκυρους και αφετέρου την 

καταγραφή του βαθµού συµφωνίας τους όσον αφορά στην επίδραση της πληθώρας 

των πηγών που προσφέρονται διαδικτυακά στην εργασία τους.  

Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι ερωτώµενοι σηµείωσαν τους 

δικτυακούς τόπους που επισκέπτονται πιο συχνά και εκείνους που θεωρούν 

περισσότερο έγκυρους και αξιόπιστους. Συνολικά αναφέρθηκαν 60 διαφορετικοί 

ιστότοποι και 43 σηµειώθηκαν στην ερώτηση «ποιους ιστότοπους στο διαδίκτυο 

θεωρείτε τους πλέον αξιόπιστους και έγκυρους;». Όπως και στην περίπτωση των 

παραδοσιακών δηµοσιογράφων, για λόγους οικονοµίας χώρου δεν θα καταγράψουµε 

όλους τους ιστότοπους, παρά µόνο αυτούς που εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά.  

Οι πιο πολυσύχναστοι ιστότοποι για τους διαδικτυακούς συντάκτες είναι το 

www.bbc.co.uk (8,4%) και το www.cnn.com (8,4%) και ακολουθούν η δικτυακή 

πύλη www.in.gr (7,9%), το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων www.ana.gr (7,5%) και 

η µηχανή αναζήτησης www.google.com (4,7%).  
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Οι αντίστοιχοι ιστότοποι που θεωρούνται ως οι πιο έγκυροι είναι το www.bbc.co.uk 

(14,6%), το www.in.gr (11,4%), το www.cnn.com (10,1%) και το πρακτορείο Reuters 

www.reuters.com (7%). Η καίρια παρατήρηση που προκύπτει από τα παραπάνω, 

συνάδει µε όσα διαπιστώσαµε αναλύοντας τις απαντήσεις των παραδοσιακών 

δηµοσιογράφων (βλ. πέµπτο κεφάλαιο, σελ. 196) ότι, δηλαδή, κυριαρχούν ως πιο 

έγκυρες και στο διαδίκτυο οι πηγές που έχουν αναδειχτεί ως οι πιο αξιόλογες και 

αξιόπιστες και στην παραδοσιακή δηµοσιογραφία. Μόνο η µηχανή αναζήτησης 

google εντάσσεται στη λίστα των πιο πολυσύχναστων ιστότοπων, αν και όχι των πιο 

αξιόπιστων.  

Η τρίτη ερώτηση ζητά από τους ερωτώµενοι να διατυπώσουν το βαθµό συµφωνίας 

τους σε µια σειρά προτάσεων-δηλώσεων που σχετίζονται µε την πληθώρα των πηγών 

που παρέχει το διαδίκτυο. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που συγκεντρώσαµε, το 55% 

διαφωνεί/διαφωνεί απόλυτα µε την άποψη ότι η πληθώρα των πηγών που παρέχει το 

διαδίκτυο δυσχεραίνει τον έλεγχο των πληροφοριών (γράφηµα 109).  

Οι διαδικτυακοί συντάκτες φαίνεται να βιώνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τη χρονική 

πίεση που προκαλεί η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωσης των πληροφοριών που 

προέρχονται από το διαδίκτυο (γράφηµα 110): το 62% συµφωνεί/συµφωνεί απόλυτα 

µε την πρόταση-δήλωση ότι εντείνονται οι χρονικές πιέσεις. Πάντως, η δυνατότητα 

του διαδικτύου να προσφέρει πληροφορίες οι οποίες δεν θα µπορούσαν να 

συγκεντρωθούν αλλιώς, αναγνωρίζεται από τους διαδικτυακούς συντάκτες οι οποίες 

συµφωνούν/συµφωνούν απόλυτα στο υψηλό ποσοστό 74% (πίνακας 111). Υψηλά 

ποσοστά συγκεντρώνει και η δυνατότητα του διαδικτύου να προσφέρει χωρική και 

χρονική ευελιξία (πίνακας 112): το 78% συµφωνεί/συµφωνεί απόλυτα. Αξίζει βέβαια 

να σηµειώσουµε ότι σε όλες τις απαντήσεις εµφανίζεται ένα σηµαντικό ποσοστό – 

περίπου 15-25%- που διατηρεί ουδέτερη στάση σε όλες τις παραπάνω προτάσεις-

δηλώσεις.  
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Γράφηµα 109: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «η πληθώρα πηγών που παρέχει 
το διαδίκτυο δυσκολεύει τον έλεγχο των πληροφοριών» 
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Γράφηµα 110: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το διαδίκτυο εντείνει τις 
χρονικές πιέσεις»  
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Γράφηµα 111: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το διαδίκτυο προσφέρει 
πληροφορίες που δεν θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν αλλιώς» 
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Γράφηµα 112: Επίπεδο συµφωνίας στην πρόταση «το διαδίκτυο προσφέρει 
χρονική και χωρική ευελιξία» 
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6.9.2. Σύγκριση 

Παρατηρούµε ότι ανάµεσα στους διαδικτυακούς και στους παραδοσιακούς 

δηµοσιογράφους υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις περισσότερες 

ερωτήσεις αυτής της ενότητας. Από τις απαντήσεις των πρώτων δηµοσιογράφων 

συµπεραίνουµε ότι οι ίδιοι βιώνουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τους δεύτερους 

την ένταση και τη χρονική πίεση που προκαλεί η πληθώρα των πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα).272 Όπως βλέπουµε στον 

πίνακα 80, οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι συµφωνούν/συµφωνούν απόλυτα σε 

ποσοστό 62%, σαφώς υψηλότερο από ό,τι οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι (29,5%).  

 Εντείνει χρονικές πιέσεις Σύνολο 

  
Συµφωνώ 
απολύτως Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ ∆ιαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
απολύτως ∆Ξ/∆Α   

Οµάδα Παραδο-
σιακοί 

5,6% 23,9% 22,6% 29,7% 8,6% 9,6% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 14,0% 48,0% 26,0% 8,0% 4,0% ,0% 100,0% 

Σύνολο  6,5% 26,6% 23,0% 27,3% 8,1% 8,6% 100,0% 

Πίνακας 79: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Στην επόµενη ερώτηση (πίνακας 81), οι διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι εµφανίζονται 

περισσότερο αβέβαιοι (υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα)273 σχετικά µε τη 

µοναδικότητα των πληροφοριών που προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς ούτε 

συµφωνούν ούτε διαφωνούν σε ποσοστό 18% (έναντι 7,6% των παραδοσιακών 

δηµοσιογράφων). Επιπλέον, οι παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι εµφανίζονται να 

συµφωνούν/συµφωνούν απόλυτα στη µοναδικότητα των πληροφοριών που 

αποκτώνται µέσω διαδικτύου (85% έναντι 74% των διαδικτυακών δηµοσιογράφων).   

 

 

 

 

 

 

                                                 
272 Χ2(5)=28,425   p<0,001 
273 Χ2(5)=24,005   p<0,001. 
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 Προσφέρει µοναδικές πληροφορίες Σύνολο 

  
Συµφωνώ 
απολύτως Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ ∆ιαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
απολύτως ∆Ξ/∆Α   

Οµάδα Παραδο-
σιακοί 

41,9% 43,1% 7,6% 6,3% ,0% 1,0% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 44,0% 30,0% 18,0% 4,0% 4,0% ,0% 100,0% 

Σύνολο   41,7% 8,8% 6,1% ,5% ,9% 100,0% 

Πίνακας 80: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Παρόλο που στην παρακάτω ερώτηση (πίνακας 82) υπάρχει στατιστικά σηµαντικό 

αποτέλεσµα
274 δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα ως προς την 

ανοµοιογένεια των δυο οµάδων, καθώς τα ποσοστά διαφέρουν σε µικρό βαθµό. Οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι διαφωνούν/διαφωνούν απόλυτα ως προς την χωρική και 

χρονική ευελιξία που προσφέρει το διαδίκτυο σε ποσοστό 8%, σε αντίθεση µε τους 

παραδοσιακούς δηµοσιογράφους που διαφωνούν σε ποσοστό µόλις 1%.  

 

 Προσφέρει ευελιξία Σύνολο 

  
Συµφωνώ 
απολύτως Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ ∆ιαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
απολύτως ∆Ξ/∆Α   

Οµάδα Παραδο-
σιακοί 

39,8% 49,5% 6,1% 1,0% ,0% 3,6% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 38,0% 40,0% 14,0% 6,0% 2,0% ,0% 100,0% 

Σύνολο   48,4% 7,0% 1,6% ,2% 3,2% 100,0% 

Πίνακας 81: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

Τέλος, στην ερώτηση σχετικά µε τη δυσκολία ελέγχου εγκυρότητας που προκύπτει 

από την πληθώρα των προσφερόµενων πληροφοριών µέσω διαδικτύου (πίνακας 83), 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική ανοµοιογένεια.275 Και οι δύο οµάδες 

δηµοσιογράφων θεωρούν ότι η πληθώρα των πληροφοριών ευνοεί και διευκολύνει 

τον έλεγχο και τη διασταύρωσή τους.     

 

 

  

                                                 
274 Χ2(5)=21,488   p=0,001. 
275 Χ2(5)= 10,997  p= 0,051. 
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 Υπάρχει δυσκολία ελέγχου των πληροφοριών Σύνολο 

  
Συµφωνώ 
απολύτως Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ ∆ιαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
απολύτως ∆Ξ/∆Α   

Οµάδα Παραδο-
σιακοί 

7,1% 17,3% 17,3% 39,8% 15,5% 3,0% 100,0% 

  ∆ιαδικτυακοί 11,8% 9,8% 23,5% 27,5% 27,5% ,0% 100,0% 
Σύνολο   16,4% 18,0% 38,4% 16,9% 2,7% 100,0% 

Πίνακας 82: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

 

6.9.3. Συνεντεύξεις 

Στο θέµα της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχονται διαδικτυακά, καθώς και 

στην ένταση των χρονικών πιέσεων που µπορεί να προκαλέσει το διαδίκτυο στους 

δηµοσιογράφους, οι συνεντευξιαζόµενοι επικεντρώνουν και πάλι την προσοχή τους 

στις µεθόδους ελέγχου και διασταύρωσης που εφαρµόζουν οι συντάκτες για το 

διαδικτυακά συλλεγόµενο υλικό, καθώς και στους κινδύνους που µπορεί να 

προκύψουν από τη βιαστική, άκριτη µετάδοση µε σκοπό τη δηµοσιογραφική 

‘πρωτιά’.  

«Η πυρηνική ενέργεια δε φταίει που βρίσκεται µέσα σε βόµβες. Μπορεί να βρεθεί σε 

ένα νοσοκοµείο και να σώσει ανθρώπινες ζωές. Ότι το νέο µέσο βρίσκεται σε χέρια 

λάθος ανθρώπων, δεν ακυρώνει το ίδιο το Μέσο. Όταν µια ιντερνετική ειδησεογραφική 

εταιρεία δουλεύει µε κάποιο σύστηµα και έχει πραγµατικά κανόνες και τρόπους 

εργασίας δεν νοµίζω ότι συµβαίνουν περιπτώσεις λογοκλοπής ή µετάδοσης 

ανεξακρίβωτων πληροφοριών. […] Χρειάζεται να είµαστε πραγµατικά λογικοί, δηλαδή 

δεν έγινε τίποτα αν η άλλη ιστοσελίδα έβγαλε κάτι πιο γρήγορα. Έχουµε την εντύπωση 

ότι οι χρήστες κάθονται µπροστά σε µια οθόνη και τσεκάρουν ποιος θα τα βγάλει πιο 

γρήγορα. ∆εν υπάρχει αγώνας εκτάκτου. […] Εγώ προτιµώ να βγει στο ίντερνετ µια 

ώρα µετά ένα κείµενο, αλλά να είναι έγκυρο, εµπεριστατωµένο, µε σωστά ελληνικά και 

πραγµατικά να πληροφορεί, παρά να κάθοµαι να κάνω κόντρες µε τα άλλα site για το 

ποιος θα το βγάλει πρώτος» (Φ.Κ.). 

Στο κοµµάτι της δεοντολογίας, οι διαδικτυακοί συντάκτες επικεντρώνονται στη 

λογοκλοπή η οποία ευνοείται ή ‘ενθαρρύνεται’ σε µεγάλο βαθµό στο διαδίκτυο, 

καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολο (τεχνικά) να αντιγραφούν κείµενα µε τη µέθοδο του 
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copy-paste, να αλλαχθούν εν µέρει και να παρουσιαστούν ως πρωτότυπα. Οι 

επόµενοι δηµοσιογράφοι θέτουν το ζήτηµα της απουσίας των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στα παραδοσιακά Μέσα για να υποστηρίξουν ότι από τον 

ίδιο το δηµοσιογράφο και µόνο εξαρτάται η τήρηση ή η καταστρατήγηση της 

επαγγελµατικής δεοντολογίας.  

«Όλες οι εικόνες που αναµεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί στη τηλεόραση από ξένα 

πρακτορεία είναι πληρωµένες; Ένα το κρατούµενο. Όλες οι φωτογραφίες που 

βρίσκονται στις εφηµερίδες έχουν πληρωθεί; Τα κείµενα στις εφηµερίδες είναι δικά 

τους; Τα ραδιοφωνικά κείµενα είναι πρωτότυπα; Ή µήπως αλλάζουνε λίγο τον 

πρόλογο, λίγο το τέλος και τα βάζουνε; ∆εν έχει να κάνει µε το Μέσο. Η τήρηση της 

δεοντολογίας έγκειται στους ίδιους τους δηµοσιογράφους» (Φ.Κ.). 

«Αυτό είναι ένα φαινόµενο, το οποίο παρατηρείται στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δε 

νοµίζω ότι παρατηρείται µε την ίδια συχνότητα. Και αυτό έχει περισσότερο να κάνει µε 

τους νόµους της πνευµατικής ιδιοκτησίας και την τήρηση αυτών. […] Το φαινόµενο 

αυτό αφορά κυρίως περιθωριακές προσπάθειες, γιατί σίγουρα µε τη µέθοδο του copy-

paste ένα real time online µέσο δε µπορεί παρά να είναι δεύτερου.» (Γ. Π.). 

«Το όλο τοπίο είναι µια ζούγκλα. Πάντοτε υπήρχε η κλοπή ειδήσεων. Το ίντερνετ το 

βοηθάει στο γεγονός ότι τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα copy-paste, είναι γραπτός 

λόγος, οπότε µπορεί κανείς να παίρνει τα κείµενα πολύ εύκολα και να τα βγάζει σε άλλα 

Μέσα. Από αυτήν την άποψη ναι, η λογοκλοπή υπάρχει και αυξάνεται µε το ίντερνετ» 

(∆. Μ.). 

Όσον αφορά στο αν η αποκλειστικότητα και η επικαιρότητα εξαλείφονται στο 

διαδίκτυο, οι απόψεις των δηµοσιογράφων διίστανται. Η πρώτη οµάδα 

συνεντευξιαζοµένων απορρίπτει ότι η αποκλειστικότητα καταργείται στο διαδίκτυο, 

καθώς σπάνια η αποκλειστική είδηση θα δηµοσιευθεί πρώτα εκεί.276 

«Το αποκλειστικό είναι κάτι συγκεκριµένο. Για το τι είναι αποκλειστικό υπάρχει 

κανόνας. Το τι είναι δηµοσιογραφία είναι κάτι συγκεκριµένο. Το ποιος είναι 

δηµοσιογράφος και το τι είναι είδηση είναι πάλι κάτι συγκεκριµένο. Το ότι τα έχουµε 

κάνει µια αφηρηµένη έννοια και όλοι δηλώνουν δηµοσιογράφοι, όλοι δηλώνουν ότι 

                                                 
276 Βλ. και την άποψη των παραδοσιακών δηµοσιογράφων, σελ. 203 στο παρόν κείµενο. 
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κάνουν αποκλειστικά και ότι έχουν ειδήσεις, νοµίζω ότι πια είναι µια γελοιότητα» 

(Φ.Κ.). 

 «∆εν θα βρει κανείς αποκλειστικότητα δηµοσιευµένη στο ίντερνετ. Βρίσκει πρωτογενή 

πληροφόρηση που µπορεί να γεννήσει ρεπορτάζ, µπορεί να βγάλει ειδήσεις, αλλά δεν θα 

βρει κρυµµένες αποκλειστικότητες και ρεπορτάζ στο ίντερνετ. Οι παραδοσιακές πηγές 

πληροφόρησης παραµένουν» (Γ.Γ.). 

Μια άλλη οµάδα συνεντευξιαζοµένων, συνηγορεί υπέρ της συρρίκνωσης του κύκλου 

ζωής µιας είδησης που ενδεχοµένως να ακυρώνει κάποιες φορές την αξία της.277  

«Αν συγκρίνουµε τον κύκλο ζωής της είδησης µε την εφηµερίδα, τότε αυτός µικραίνει 

πραγµατικά. […] Σίγουρα αλλάζει πολύ το κοµµάτι της ταχύτητας της ενηµέρωσης. Το 

διαδίκτυο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι µια εφηµερίδα online που αλλάζει µε όποιο 

τρόπο θες, µε ταχύτητα ραδιοφώνου, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα µπορεί να στο 

δώσει την ίδια στιγµή» (Τ.Ο.). 

«Το διαδίκτυο συντοµεύει πάρα πολύ το χρόνο ζωής της πληροφορίας, αλλά από την 

άλλη πλευρά έχει τα συν και τα πλην. Το συν είναι ότι αυτή καθαυτή η πληροφορία 

µικραίνει, η εικόνα όµως η πληροφοριακή µεγαλώνει, γιατί συνδέεται µε τις 

προηγούµενες και κάνει καλύτερη την πληροφόρηση. Το πρόβληµα είναι στην 

πληροφοριακή σύγχυση που δηµιουργεί ο µεγάλος όγκος πληροφορίας. Εκεί λοιπόν 

έχεις το πρόβληµα του πώς αναδεικνύεις την πληροφορία και δεύτερον πόσο έχεις τα 

ποιοτικά κριτήρια, τη γνώση δηλαδή, να καταλάβεις τι θα αναδείξεις και τι θα 

παρακάµψεις. Εκεί είναι ένα κρίσιµο θέµα το οποίο σχετίζεται µε τη θεσµική θωράκιση 

των new media, µε τη βελτίωση των εκπαιδευτικών δοµών και το κυριότερο µε τη 

δουλειά που πρέπει να κάνουµε όλοι ώστε να ελκύσουµε τα παιδιά που έχουν µια 

καλύτερη δηµοσιογραφική παιδεία και κυρίως επιστηµονική µέθοδο» (Τ. Κ.). 

 

 

 

                                                 
277 Βλ.. σχετικά και τις απαντήσεις των παραδοσιακών δηµοσιογράφων, σελ. 201-202 στο παρόν 
κείµενο.  
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6.10. ΜΜΕ και διαδίκτυο: συµβιωτική ή ανταγωνιστική σχέση; 

6.10.1. Ερωτηµατολόγια 

Η τελευταία ενότητα του ερωτηµατολογίου αφορά στη σχέση που διαµορφώνεται 

ανάµεσα στο διαδίκτυο και στα παραδοσιακά Μέσα. Η µία ερώτηση διερευνά το 

βαθµό αυτονοµίας των διαδικτυακών πυλών που αποτελούν το δείγµα µας όσον 

αφορά στην παραγωγή και τη δηµοσίευση πρωτότυπου περιεχοµένου (πίνακες 84-

89).  

Τα αντίστοιχα ποσοστά όµως είναι τόσο διφορούµενα και αντικρουόµενα, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούµε να οδηγηθούµε σε κάποια ασφαλή συµπεράσµατα ως 

προς την ύπαρξη πρωτότυπου ή µη περιεχοµένου.  

ΠΡΩΤΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

2 4,0

16 32,0

18 36,0

11 22,0

3 6,0

50 100,0

1

51

Κανέν

λιγα

Αρκ

Πολλα

Όλα

Σύνολ

Έγκυρα

99Άκυρα

Σύνολο

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 83: Παραγωγή πρωτοδηµοσιευµένων άρθρων 

ΑΡΘΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΛΛΟΥ

3 5,9

16 31,4

16 31,4

15 29,4

1 2,0

51 100,0

Κανεν

λιγα

Αρκ

Πολλα

Όλα

Σύνολ

Έγκυρα

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 84: ∆ηµοσίευση άρθρων που έχουν ήδη δηµοσιευθεί αλλού 
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ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ

5 9,8

19 37,3

16 31,4

9 17,6

2 3,9

51 100,0

Κανεν

λιγα

Αρκ

Πολλα

Όλα

Σύνολ

Έγκυρα

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 85: ∆ηµοσίευση άρθρων από ελληνικά ΜΜΕ 

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΜΜΕ

2 3,9

8 15,7

18 35,3

20 39,2

3 5,9

51 100,0

Κανεν

λιγα

Αρκ

Πολλα

Όλα

Σύνολ

Έγκυρα

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 86: ∆ηµοσίευση άρθρων από ξένα ΜΜΕ 

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

5 9,8

7 13,7

37 72,5

2 3,9

51 100,0

λιγα

Αρκ

Πολλα

Όλα

Σύνολ

Έγκυρα

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 87: ∆ηµοσίευση άρθρων από ειδησεογραφικά πρακτορεία 

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

22 43,1

20 39,2

7 13,7

2 3,9

51 100,0

Κανεν

λιγα

Αρκ

Πολλα

Σύνολ

Έγκυρα

Συχνότητα Ποσοστό

 

Πίνακας 88: ∆ηµοσίευση άρθρων που στέλνουν χρήστες του διαδικτύου 

Η δεύτερη ερώτηση στοχεύει να καταγράψει αν τα διαδικτυακά Μέσα λειτουργούν 

συµπληρωµατικά ή ανταγωνιστικά προς τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Η συνολική εικόνα 

των αποτελεσµάτων δείχνει ότι το διαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει 
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συµπληρωµατικά προς και τα τρία παραδοσιακά ΜΜΕ (γραφήµατα 113-115): 

εφηµερίδες, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Το 70% θεωρεί το διαδίκτυο 

συµπληρωµατικό προς τις εφηµερίδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην περίπτωση 

της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου διαµορφώνεται στο 63,3% και στο 67,3% 

αντίστοιχα.  

ΣΧΕΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

70%

30%

συµπληρωµατική

ανταγωνιστική

 

Γράφηµα 113: Σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και στις εφηµερίδες 

ΣΧΕΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

63%

37%

συµπληρωµατική

ανταγωνιστική

 

Γράφηµα 114: Σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση 
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ΣΧΕΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ

67%

33%

συµπληρωµατική

ανταγωνιστική

 

Γράφηµα 115: Σχέση ανάµεσα στο διαδίκτυο και στο ραδιόφωνο 

 

6.10.2. Σύγκριση 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις των απαντήσεων των 

παραδοσιακών και διαδικτυακών δηµοσιογράφων σχετικά µε την ανταγωνιστική ή 

συµπληρωµατική σχέση που διαµορφώνεται ανάµεσα στα παραδοσιακά και 

διαδικτυακά Μέσα. Όπως βλέπουµε στον πίνακα 90, υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες. ∆εν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι οι 

παραδοσιακοί δηµοσιογράφοι φαίνεται να θεωρούν τα διαδικτυακά Μέσα 

περισσότερο ανταγωνιστικά (50%) σε σχέση µε τους διαδικτυακούς δηµοσιογράφους 

(30%).  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

191 191 382

50,0% 50,0% 100,0%

35 15 50

70,0% 30,0% 100,0%

226 206 432

52,3% 47,7% 100,0%

Αριθµός

% εντός οµάδας

Αριθµός

% εντός οµάδας

Αριθµός

% εντός οµάδας

παραδοσ

διαδικτ

οµάδα

Σύνολο

ΟΧΙ ΝΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Σύνολο

 
Πίνακας 89: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
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Σε κάθε περίπτωση, η άποψη που κυριαρχεί και στις δύο οµάδες σχετικά µε τη σχέση 

των διαδικτυακών Μέσων µε το ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι ότι λειτουργούν 

συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά. Όπως βλέπουµε και στους πίνακες 91 και 

92, τα ποσοστά και των δύο κατηγοριών συγκλίνουν στην άποψη περί συνεργατικής 

και συµβιωτικής σχέσης των οπτικοακουστικών και των διαδικτυακών Μέσων.  

 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

260 114 374

69,5% 30,5% 100,0%

31 18 49

63,3% 36,7% 100,0%

291 132 423

68,8% 31,2% 100,0%

Αριθµός

% εντός οµάδας

Αριθµός

% εντός οµάδας

Αριθµός

% εντός οµάδας

παραδοσ

διαδικτ

οµάδα

Σύνολο

ΟΧΙ ΝΑΙ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Σύνολο

 
Πίνακας 90: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

255 117 372

68,5% 31,5% 100,0%

33 16 49

67,3% 32,7% 100,0%

288 133 421

68,4% 31,6% 100,0%

Αριθµός

% εντός οµάδας

Αριθµός

% εντός οµάδας

Αριθµός

% εντός οµάδας

παραδοσ

διαδικτ

οµάδα

σύνολο

ΟΧΙ ΝΑΙ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Σύνολο

 
Πίνακας 91: Σύγκριση απαντήσεων παραδοσιακών και διαδικτυακών 
δηµοσιογράφων 
 

6.10.3. Συνεντεύξεις 

Η άποψη που παρουσιάστηκε παραπάνω σχετικά µε τη συµβιωτική σχέση ανάµεσα 

στα παραδοσιακά Μέσα και στο διαδίκτυο επιβεβαιώνεται και στις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζοµένων, οι οποίες επαληθεύουν τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων. Ειδικότερα, επισηµαίνεται η αυξανόµενη σπουδαιότητα της 

εφηµερίδας ως µέσου το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη ανάλυση και 

εµβάθυνση γύρω από ένα θέµα.  
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«Το ένα µέσο δεν αναιρεί το άλλο. Όταν βγήκε η εφηµερίδα και αργότερα το 

ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο δεν έκλεισε την εφηµερίδα, όπως πίστευαν κάποιοι. Όταν 

βγήκε η τηλεόραση που είχε και ήχο και εικόνα, δεν κατήργησε το ραδιόφωνο που είχε 

µόνο ήχο. Προσαρµόστηκε στις ανάγκες των καινούριων Μέσων. Το διαδίκτυο είναι 

λοιπόν ένα καινούριο Μέσο, δε θα καταργήσει τα προηγούµενα, αλλά θα δηµιουργήσει 

µια καινούρια γενιά δηµοσιογράφων και νοοτροπίας» (Φ.Κ.). 

«Κινούµαστε σε ολοένα και ταχύτερους ρυθµούς πληροφόρησης. Άρα χρειάζεται 

ρεπορτάζ το οποίο να είναι ταχύτατο. Ο ρόλος των εφηµερίδων παρόλο που στην 

Ελλάδα δεν τον έχουν ανακαλύψει ακόµα είναι να προσφέρουν µια µέρα µετά 

µεγαλύτερη εµβάθυνση και περισσότερη ανάλυση γύρω από µια είδηση. Ο πολίτης έχει 

ενηµερωθεί για την είδηση την ίδια µέρα, άρα την επόµενη πρέπει να διαβάσει 

πράγµατα παραπάνω, να δει πίσω από την είδηση. Κι αυτός ενδεχοµένως είναι ένας 

λόγος µαζί µε πολλούς άλλους που η αναγνωσιµότητα των εφηµερίδων πιέζεται» (Γ. 

Π.). 

«Από τη στιγµή που ήρθαν τα new media που είναι multimedia, ο παραδοσιακός τύπος 

υποχρεώνεται να κινηθεί σε άλλα πεδία. Χαράζονται νέοι ρόλοι. Είτε το θέλουµε είτε 

όχι. Ο νέος ρόλος, εποµένως για την εφηµερίδα γίνεται του αρθρογράφου του βαρέως 

ειδικευµένου στο αντικείµενό του, συγκροτώντας ένα σχεδόν επιστηµονικό αναλυτή». 

(Τ. Κ.).   

«Το ίντερνετ δεν είναι ανταγωνιστικό προς τα άλλα µέσα. Λειτουργεί συµπληρωµατικά. 

Μπορεί να δηµιουργεί νέες ισορροπίες στο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αλλά 

δεν έρχεται ανταγωνιστικά. Το έσχατο παράδειγµα είναι να πεις ότι επειδή βγήκε το 

ραδιόφωνο, περιορίστηκε το ρεπορτάζ της εφηµερίδας. Απλώς αναγκάστηκε να 

προσαρµοστεί και να µην περιορίζεται είναι τόσο πολύ το περιεχόµενο τους παράθεση 

στοιχείων ειδήσεων, αλλά να έχει εµβάθυνση και ανάλυση. Αυτά τα δύο συνδέονται. 

Ρεπορτάζ υπάρχει και στο ίντερνετ, στην εφηµερίδα και στο ραδιόφωνο. Ίσως το 

περιεχόµενό τους και ο προσανατολισµός τους να είναι διαφορετικός» (∆. Μ.).  

 

 

 



 

 350 

6.11. Επίλογος 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε την επαγγελµατική κατηγορία 

των διαδικτυακών δηµοσιογράφων µε βάση την επεξεργασία και την ανάλυση των 

δεδοµένων που συγκεντρώσαµε. Παράλληλα, προχωρήσαµε και σε µια σύγκριση 

ανάµεσα στους παραδοσιακούς και στους διαδικτυακούς συντάκτες χρησιµοποιώντας 

στατιστικά τεστ συσχέτισης.  

Η έρευνά µας στην οµάδα των διαδικτυακών δηµοσιογράφων επιβεβαιώνει εκείνες 

τις θεωρητικές προσεγγίσεις που απορρίπτουν την πιθανότητα αναζωογόνησης της 

δηµοσιογραφίας µέσα από το διαδίκτυο.278 Μέσα από την έρευνά µας δεν 

διαπιστώσαµε καµία σηµαντική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, 

διαπιστώσαµε ότι οι συντάκτες που εργάζονται σε διαδικτυακά Μέσα παράγουν 

ελάχιστο πρωτότυπο ειδησεογραφικό περιεχόµενο και αναλώνονται περισσότερο σε 

οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα. Προς το παρόν τουλάχιστον, η κατάσταση, 

όπως την καταγράψαµε απέχει πολύ από µια ‘αναγέννηση’ ή έστω µερική 

αναζωογόνηση της δηµοσιογραφίας. Η ταυτόχρονη µελέτη άλλων παρόµοιων 

ερευνών που έχουν εκπονηθεί σε άλλες χώρες που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 

διείσδυση του διαδικτύου, αποδεικνύει ότι το πρόβληµα δεν συνδέεται µε τα χαµηλά 

ποσοστά χρήσης του νέου αυτού Μέσου στη χώρα µας. Τα φαινόµενα του 

περιορισµού της διαδικτυακής δηµοσιογραφίας σε µια δουλειά γραφείου που 

υπολείπεται σε ρεπορτάζ και επιτόπια έρευνα και της απασχόλησης των 

διαδικτυακών συντακτών µε καθήκοντα εκτός δηµοσιογραφικής εργασίας 

καταγράφονται και επιβεβαιώνονται και σε άλλες έρευνες.279 

Παρόλο που µέσα από τις απαντήσεις των δηµοσιογράφων διαφαίνεται η προοπτική 

ανάπτυξης ενός πιο παρεµβατικού ρόλου για τη διαδικτυακή δηµοσιογραφία, δεν έχει 

καταγραφεί ακόµη κάποια συστηµατική πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας 

σηµαντικός λόγος που συγκροτεί ένα σηµαντικό εµπόδιο προς τούτο είναι το γεγονός 

ότι και στο διαδίκτυο επικρατούν τα ισχυρά παραδοσιακά Μέσα που χαρακτηρίζονται 

από έντονο εµπορικό προσανατολισµό, µε αποτέλεσµα να µεταφέρουν την 

επικυριαρχία τους και στο νέο Μέσο. Εποµένως, οι εµπορικές πιέσεις που ασκούνται 

                                                 
278 Βλ. Hall, 2000, McChesney, 1999 
279 Βλ. ενδεικτικά Deuze, 2001, Deuze & Paulussen, 2002, Deuze & Dimoudi, 2002, Deuze 1999, 
2004, Neuberger, 2000, Singer, 2003. 
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και στο διαδίκτυο είναι τόσο ισχυρές που καθιστούν οποιαδήποτε προσπάθεια 

αναζωογόνησης ή ανάτασης της δηµοσιογραφίας ιδιαιτέρως δύσκολη. Με άλλα 

λόγια, η διαδικτυακή δηµοσιογραφία δεν εµφανίζεται αποδεσµευµένη από τις 

αδυναµίες και τις ατέλειες της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας για να υποστηρίξουµε 

ότι παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές.  

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι, σύµφωνα µε την έρευνά µας η κατηγορία των 

διαδικτυακών δηµοσιογράφων δεν εµφανίζεται ως µια νέα επαγγελµατική οµάδα που 

αναπτύσσεται αυτοδύναµα και ανεξάρτητα από την παραδοσιακή δηµοσιογραφία. Οι 

διαδικτυακοί δηµοσιογράφοι εµφανίζονται µάλλον αµήχανοι µπροστά στις νέες 

δυνατότητες και προκλήσεις που θέτει το νέο διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς 

µάχονται ακόµη να αυτο-προσδιοριστούν και να ισχυροποιηθούν µέσα στο νέο αυτό 

χώρο. Παρόλο που αντιλαµβάνονται, όπως δηλώνουν, τη διαδικτυακή δηµοσιογραφία 

ως ένα νέο και διακριτό είδος δηµοσιογραφίας, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τις 

πρακτικές, τις λειτουργίες και τις εργασιακές µεθόδους που ακολουθούν σε σχέση µε 

τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε παραδοσιακά Μέσα. Εποµένως, αυτή τη 

στιγµή, η διαδικτυακή δηµοσιογραφία εµφανίζεται να αναλαµβάνει το ρόλο της 

εργαλειακής ‘δηµοσιογραφίας’, της απλής παροχής πληροφοριών και εξειδικευµένου 

περιεχοµένου.280 Παίρνοντας, µάλιστα, ως δεδοµένο ότι τίθεται σοβαρό ζήτηµα 

οικονοµικής βιωσιµότητας των ειδησεογραφικών Μέσων στο διαδίκτυο, οποιοδήποτε 

επιχείρηµα υπέρ της αναζωογόνησης της δηµοσιογραφίας στο διαδίκτυο 

αποδεικνύεται διαβλητό και επισφαλές.   

                                                 
280 Βλ. τη σχετική µας ανάλυση στις ενότητες 3.2.3. σελ. 98 κ.ε. και 5.9., σελ. 226 κ.ε. στην παρούσα 
διατριβή. 



 

ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα µελέτη διερευνήσαµε τόσο θεωρητικά όσο και εµπειρικά τη 

µετεξέλιξη του ρόλου και του επαγγέλµατος της δηµοσιογραφίας στην ύστερη 

νεωτερικότητα. Εφαρµόζοντας αυτή τη µελέτη στην ελληνική δηµοσιογραφία, 

διαπιστώσαµε στην πορεία τις σηµαντικές ελλείψεις που υπάρχουν στον τοµέα της 

πρωτογενούς έρευνας στο χώρο. Λαµβάνοντας το κενό αυτό σοβαρά υπόψη, 

επιχειρήσαµε να προεκτείνουµε την έρευνά µας σε µια καθολικότερη καταγραφή της 

σύγχρονης δηµοσιογραφίας στην Ελλάδα, µε σαφή και σταθερό προσανατολισµό 

προς τη διαµόρφωση και τη εξέλιξή της υπό το φως των νέων τεχνολογιών, µε 

κυρίαρχο το διαδίκτυο.  

Για το σκοπό αυτό, κρίναµε απαραίτητο να παράσχουµε στον αναγνώστη ένα στέρεο 

θεωρητικό υπόβαθρο, στο πλαίσιο του οποίου εξετάσαµε αρχικά ξεχωριστά τις δύο 

βασικές έννοιες που µας απασχόλησαν, τη δηµοσιογραφία και το διαδίκτυο. Στο 

πρώτο κεφάλαιο διερευνήσαµε την ανάδυση και την εξέλιξη της δηµοσιογραφίας 

παίρνοντας ως σηµείο εκκίνησης την εποχή της πρώιµης νεωτερικότητας και 

φτάνοντας στο σήµερα, την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Θεµελιώνοντας την 

ανάγκη για τη δηµοκρατική αποστολή του Τύπου, προχωρήσαµε στην προσεκτική 

εξέταση της κρίσης και της αµφισβήτησής του για να καταλήξουµε στην ανάγκη για 

τον επαναπροσδιορισµό της δηµοσιογραφίας στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο 

επικοινωνιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της νέας 

τεχνολογίας του διαδικτύου. Παράλληλα, εµβαθύναµε στη συζήτηση γύρω από το 

ρόλο της δηµοσιογραφίας σήµερα, επιχειρώντας να καταγράψουµε τους κύριους 

προβληµατισµούς που έχουν διατυπωθεί για την αδυναµία της δηµοσιογραφίας να 

ανταποκριθεί στη δηµοκρατική αποστολή της και να θέσουµε τις βάσεις για να 

εξετάσουµε τις δυνατότητες αναζωογόνησης της δηµοσιογραφίας µε τη δύναµη των 

νέων διαδραστικών και ενδυναµωτικών τεχνολογιών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο µας απασχόλησαν οι θεωρίες και οι απόψεις που έχουν 

διατυπωθεί σχετικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας και το διαδίκτυο, ώστε να 

προσδιορίσουµε το σύγχρονο επικοινωνιακό και τεχνολογικό πεδίο µέσα στο οποίο 

µετεξελίσσεται η δηµοσιογραφία. Ως έννοιες αλληλένδετες και αναπόσπαστες, η 
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Κοινωνία της Πληροφορίας και το διαδίκτυο όφειλαν να παρουσιαστούν σε στενή 

σύνδεση και αλληλουχία.  

Ο λόγος για τον οποίο µελετήσαµε τους δύο αυτούς χώρους – τη δηµοσιογραφία και 

το διαδίκτυο – αυτόνοµα ήταν διττός: αφενός επιδιώξαµε να αποδείξουµε τη σε βάθος 

γνώση των κύριων και θεµελιακών εννοιών του θέµατός µας και αφετέρου θέλαµε να 

προσφέρουµε στον κάθε πρόθυµο αναγνώστη την απαραίτητη θεωρητική βάση, ώστε 

να οδηγηθεί βήµα-βήµα στον πυρήνα της θεµατικής µας, δηλαδή την επίδραση του 

διαδικτύου στη δηµοσιογραφία. Έχοντας προσδιορίσει τους δύο αυτούς κεντρικούς 

όρους, προχωρήσαµε στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο εξετάσαµε τους 

µετασχηµατισµούς και τις προσκλήσεις που αντιµετωπίζει ο δηµοσιογράφος στο 

σύγχρονο δικτυακό περιβάλλον, καθώς και στο ρόλο που δύναται να αναλάβει σε µια 

κοινωνία η οποία εµπλέκεται σε νέου τύπου διαδραστικές σχέσεις που µπορούν να 

λειτουργήσουν δίχως τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση. Στο πλαίσιο αυτής της 

κατάστασης που διαµορφώνεται σήµερα, ο ρόλος και η θέση του δηµοσιογράφου 

γίνονται ολοένα και πιο επισφαλείς.  

Επιχειρώντας να εξετάσουµε µέσα από πρωτογενή έρευνα τους παραπάνω 

προβληµατισµούς, εκπονήσαµε ενδελεχή εµπειρική µελέτη την οποία παρουσιάσαµε 

στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύσαµε τη 

µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, ενώ στο πέµπτο και στο έκτο κεφάλαιο 

προχωρήσαµε στη  µελέτη και στην ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων µας. Στόχος 

µας ήταν να ελέγξουµε µέσα από την εµπειρία και τις προσωπικές καταθέσεις των 

δηµοσιογράφων τα κύρια ζητήµατα που µας απασχόλησαν στο θεωρητικό µέρος της 

διατριβής. Τόσο η θεωρητική µας εντρύφηση στο διερευνώµενο θέµα όσο και ο 

έλεγχος των ερευνητικών ερωτηµάτων µας µέσα από την εµπειρική µας έρευνα µας 

οδήγησαν στη διατύπωση των ακόλουθων παρατηρήσεων: Καταρχάς, οι 

δηµοσιογράφοι περιορίζονται όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου σε 

δραστηριότητες πληροφόρησης και έρευνας, διατηρώντας µειωµένη την ενασχόλησή 

τους µε τις πιο εξειδικευµένες διαδραστικές λειτουργίες του διαδικτύου, όπως το 

φόρουµ ή το weblog. Με άλλα λόγια, οι δυνατότητες του διαδικτύου για ενεργητική 

πληροφόρηση αξιοποιούνται σε πρωτόλειο επίπεδο από τους δηµοσιογράφους. Η 

αξιοποίηση της διαδραστικότητας βρίσκεται ακόµα σε πρωταρχικά στάδια. Ούτε οι 

δηµοσιογράφοι που εργάζονται στα παραδοσιακά Μέσα έχουν στραφεί σε σηµαντικό 
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βαθµό προς το διαδίκτυο αξιοποιώντας το ως Μέσο ενδυνάµωσης και 

απελευθέρωσής τους από τις ενδεχόµενες πιέσεις που δέχονται από τα ισχυρά Μέσα 

όπου εργάζονται – ούτε όµως και οι δηµοσιογράφοι των διαδικτυακών Μέσων 

κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, παρατηρούµε ότι οι τελευταίοι 

περιορίζονται στην απλή διαχείριση του περιεχοµένου των δικτυακών 

ειδησεογραφικών τόπων.  

∆εύτερον, οι δηµοσιογράφοι καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες 

τεχνολογικές απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, χωρίς την πρόβλεψη και την ύπαρξη 

συστηµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσής τους στη χρήση και στην αξιοποίηση 

της νέας τεχνολογίας. Η πλειονότητα προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 

αυτές µέσα από προσωπική και ως επί το πλείστον αποσπασµατική και πρόχειρη 

ενασχόληση. Ως αποτέλεσµα, µειώνονται οι δυνατότητες για αξιοποίηση της νέας 

ενδυναµωτικής τεχνολογίας του διαδικτύου, το οποίο χρησιµοποιείται απλώς για 

πρωτογενή πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών. Την ίδια στιγµή, ούτε οι 

δηµοσιογράφοι που εργάζονται στα διαδικτυακά Μέσα φαίνεται να προχωρούν σε πιο 

εξειδικευµένη χρήση του, καθώς ο ρόλος τους περιορίζεται στην απλή διαχείριση 

περιεχοµένου/πληροφοριών.  

Τρίτον, η βαθιά κρίση που βιώνει σήµερα η δηµοσιογραφία ανακόπτει κάθε 

προσπάθεια αναζωογόνησης το χώρου. Η κρίση της δηµοσιογραφίας εξαιτίας της 

ισχυρής αµφισβήτησής της από το κοινό, η έλλειψη κατοχύρωσης του επαγγέλµατος, 

η διείσδυση πολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων στο πεδίο του ενδιαφέροντος 

των δηµοσιογράφων και η συνεπακόλουθη πρόσδεση των ιδιοκτητών των κυρίαρχων 

Μέσων ενηµέρωσης σε σχέσεις διαπλοκής µε την πολιτική και οικονοµική εξουσία 

διογκώνουν το πρόβληµα.  

Τέταρτον, και ως απόρροια των προαναφερθέντων προβληµάτων, η δηµοσιογραφία 

χάνει ολοένα και περισσότερο την αυτονοµία, την ανεξαρτησία και τη δύναµή της. 

Την ίδια στιγµή, αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό από συναφή επαγγέλµατα και τις 

νεόκοπες δηµοσιογραφικές ενέργειες του κοινού, ο οποίος την αποδυναµώνει ακόµη 

περισσότερο. Η ένταση αυτή πολλαπλασιάζεται από τους πιεστικούς χρονικούς 

καθορισµούς-περιορισµούς στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί ο σύγχρονος 

επαγγελµατίας, θυσιάζοντας συχνά την ποιότητα και την εγκυρότητα του 

παραγόµενου αποτελέσµατος.   
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Η συµβολή της µελέτης µας έγκειται κυρίως στην ενδελεχή πρωτογενή έρευνα που 

πραγµατοποιήσαµε, εστιάζοντας σε ένα σηµαντικό δείγµα Ελλήνων δηµοσιογράφων 

που εργάζονται στα παραδοσιακά ΜΜΕ (εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) και 

στα νεοφανή αµιγώς διαδικτυακά Μέσα. Το εκτενές ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήσαµε, αλλά και οι προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος που διενεργήσαµε 

συνεισέφεραν όχι µόνο στο να απαντήσουµε στα ερευνητικά ερωτήµατα της 

διατριβής µας, αλλά και στο να προχωρήσουµε σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε µια 

ευρύτερη σκιαγράφηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα σήµερα.  

Μέσα από τη µελέτη µας αναδείχθηκε η βαθιά κρίση που βιώνει η δηµοσιογραφία 

που αφορά όχι µόνο στο ρόλο και στις λειτουργίες της, αλλά και στη µελλοντική της 

επαγγελµατική βιωσιµότητα. Ένα σηµαντικό ερώτηµα το οποίο προέκυψε µέσα από 

την ενασχόλησή µας µε το διερευνώµενο θέµα σχετίζεται µε τη διττή ιδιότητα της 

δηµοσιογραφίας η οποία αφενός διαδραµατίζει κοινωνικό και πολιτικό ρόλο από τη 

µία και αφετέρου συνιστά ένα επάγγελµα που, για να υπάρξει, πρέπει να 

εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητά του. ∆ιαπιστώνουµε ότι ο κοινωνικός και 

πολιτικός ρόλος της δηµοσιογραφίας έχει κλονιστεί εξαιτίας της υποταγής της σε 

ποικίλα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα µε αποτέλεσµα να συρρικνώνεται ο 

παρεµβατικός της ρόλος και να χάνει την αξιοπιστία της και να αµφισβητείται 

δριµύτατα από το κοινό. Την ίδια στιγµή, αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 

επιβίωσης ως επάγγελµα λόγω της έντονης εργασιακής ανασφάλειας που 

εισπράττουν οι δηµοσιογράφοι σήµερα. Η δηµοσιογραφία απειλείται από δύο 

πλευρές: τόσο ως ρόλος όσο και ως επάγγελµα. Καθίσταται εποµένως απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί η οικονοµική του βιωσιµότητα για να µπορέσει να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά ο πολιτικός και κοινωνικός του ρόλος. 

Στην ανάπτυξη της θέσης µας που διατυπώνουµε στην παρούσα διατριβή 

υιοθετήσαµε µια κανονιστική προσέγγιση για το ρόλο και τις λειτουργίες της 

δηµοσιογραφίας σε µια δηµοκρατική φιλελεύθερη κοινωνία η οποία µας εξυπηρετεί 

στη διατήρηση ενός µέτρου αξιολόγησης για την απόδοση της δηµοσιογραφίας 

σήµερα, καθώς και µιας βάσης ελέγχου αναφορικά µε την εκπλήρωση της 

δηµοκρατικής αποστολής του Τύπου. Η κανονιστική αυτή προσέγγιση εδράζεται στη 

δηµοκρατική αποστολή µε την οποία είναι επιφορτισµένοι οι δηµοσιογράφοι και η 

οποία κατοχυρώνει το βαρυσήµαντο ρόλο τους ως επιτηρητών – θεµατοφυλάκων της 
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δηµοκρατίας. Ωστόσο, στη διατύπωση της θέσης µας επιχειρήσαµε ένα ‘άνοιγµα’ της 

προσέγγισης της δηµοσιογραφίας κυρίως στο θέµα της αυτονοµίας της, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι η δηµοσιογραφία είναι µια µορφή εξουσίας και ως τέτοια οφείλει να 

υπόκειται σε δηµοκρατικό έλεγχο, όντας ανοιχτή, προσβάσιµη και ως εκ τούτου 

ελέγξιµη στους πολίτες των οποίων τα συµφέροντα οφείλει να εκπροσωπεύει και να 

υπηρετεί. Με άλλα λόγια, διατυπώνουµε την ένσταση ότι η απόλυτη αυτονοµία του 

πεδίου της δηµοσιογραφίας οδηγεί σε µια εσωτερική ανάκλαση των ενδιαφερόντων 

και των συµφερόντων των δηµοσιογράφων τα οποία θα επικυριαρχούν στο συµφέρον 

και στις απόψεις του κοινού το οποίο οφείλουν να υπηρετούν. Αυτή η εσωστρέφεια 

που αναπτύσσεται, είναι ακυρωτική στον ανοιχτό, δηµόσιο χαρακτήρα του 

επαγγέλµατος.  

Με βάση αυτή την άποψη, προχωρούµε στην πρόταση για ένα άνοιγµα της 

δηµοσιογραφίας προς τους πολίτες, προτείνοντας ένα µοντέλο «συνεργατικής 

δηµοσιογραφίας», όπως το ονοµάσαµε. Μέσα από τη σχετική µας ανάλυση στο τρίτο 

κεφάλαιο απορρίψαµε τη θεώρηση ότι η συµµετοχική δηµοσιογραφία ή αλλιώς η 

δηµοσιογραφία του κοινού µπορεί να αφανίσει τη δηµοσιογραφία ως λειτουργία και 

ως επάγγελµα. ∆ιακρίνουµε προοπτικές ενδυνάµωσης µέσα από τη συνέργεια 

δηµοσιογράφων και κοινού η οποία θα προκύψει ως το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας 

που θα προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισµό του επαγγέλµατος από τους ίδιους τους 

δηµοσιογράφους µε γνώµονα την ενδυνάµωση του παρεµβατικού και κριτικού τους 

ρόλου και ταυτόχρονα την παραγωγή δηµοσιογραφικού-σχολιογραφικού 

περιεχοµένου από πολίτες-διανοούµενους που προσανατολίζονται προς την ανάπτυξη 

δράσης και παρέµβασης µέσα από την αρθρογραφία. Το διαδίκτυο µπορεί να 

αποτελέσει την ιδεατή πλατφόρµα υλοποίησης αυτού του σχεδίου µέσα από το χώρο 

που προσφέρει για ανάπτυξη θέσεων και µέσω των καινοτόµων και πρωτοφανών 

διαδραστικών δυνατοτήτων του. Η ετοιµότητα και η προθυµία αυτής της µερίδας 

πολιτών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην παραγωγή δηµοσιογραφικού περιεχοµένου 

είναι πιθανό να µπορέσει να αντισταθµίσει και το πρόβληµα της συρρικνωµένης 

αίθουσας σύνταξης που παρατηρείται στα περισσότερα διαδικτυακά Μέσα λόγω των 

περιορισµένων επενδύσεων στο Μέσο αυτό και της µειωµένης (προς το παρόν 

τουλάχιστον) οικονοµικής απόδοσής τους. Η δραστηριοποίηση εκ µέρους της 

κοινωνίας των πολιτών θα µπορέσει να λειτουργήσει ως πιθανό αντίβαρο στην 

εκµετάλλευση του διαδικτύου αποκλειστικά από τις δυνάµεις της αγοράς.  
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Στο σύγχρονο επικοινωνιακό πεδίο η πληθώρα των πληροφοριών που προέρχονται 

από ποικίλες πηγές είναι δεδοµένη. Το κοινό απολαµβάνει σήµερα µια πρωτοφανή 

ποικιλία επιλογών από κανάλια ενηµέρωσης. Τα διάφορα Μέσα δέχονται έντονες 

πιέσεις µέσα από τον ανταγωνισµό στον οποίο επιδίδονται για να κερδίσουν την 

προσοχή του κοινού. Η δηµοσιογραφία δεν έχει πλέον το πλεονέκτηµα του 

µονοπωλίου της πληροφόρησης και παίρνοντας αυτό ως δεδοµένο, είναι ανάγκη να 

αναπτύξει ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτηµα το οποίο µπορεί να είναι µόνο η κριτική 

οπτική και η ανάλυση και η τοποθέτηση σε ένα ευρύτερο νοηµατικό όσων 

συµβαίνουν γύρω µας. Θεωρούµε ότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν οι 

δηµοσιογράφοι να αποκτήσουν ένα πιστό κοινό, το οποίο θα τους εµπιστεύεται. Την 

ίδια στιγµή, οι δηµοσιογράφοι υπόκεινται σε εντονότερες πιέσεις από το κοινό το 

οποίο έχει πλέον στη διάθεσή του τα απαραίτητα εργαλεία για να τους αξιολογήσει 

και να τους κρίνει.  

Χωρίς να παρασυρόµαστε σε µελλοντολογικές ‘προβλέψεις’ που δύσκολα µπορούν 

να είναι ασφαλείς, διαπιστώνουµε τη διαµόρφωση δύο βασικών τάσεων στο χώρο της 

πληροφόρησης: από τη µία, βλέπουµε να εξελίσσεται το κοµµάτι της εξειδικευµένης, 

εξατοµικευµένης πληροφόρησης ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες του κοινού 

το οποίο µπορεί πλέον να θέτει τα δικά του, προσωπικά κριτήρια στις πληροφορίες 

που το ίδιο επιλέγει να δέχεται. Από τη στιγµή που ο ρόλος αυτός προσανατολίζεται 

προς την επιλογή και την παροχή περιεχοµένου στο κοινό, θα µπορούσαµε να 

διαχωρίσουµε από τους δηµοσιογράφους όσους επαγγελµατίες ασχοληθούν µε αυτόν 

τον τοµέα προσδιορίζοντάς τους ως παρόχους περιεχοµένου ή διαχειριστές 

πληροφοριών. Από την άλλη, ανάγεται σε πρώτης τάξεως σπουδαιότητα η ανάληψη 

ενός κριτικού ρόλου από δηµοσιογράφους οι οποίοι θα δίνουν βαρύτητα στην 

ερµηνεία και στην ανάλυση των γεγονότων, αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες του κοινού 

τους. Από τη στιγµή που εµφανίστηκε η ενδυναµωτική διαδραστική τεχνολογία του 

διαδικτύου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλέον ως άλλοθι από τους δηµοσιογράφους 

η παροχή φθηνού και πρόχειρου δηµοσιογραφικού έργου µε το επιχείρηµα ότι «αυτό 

θέλει το κοινό». Πλέον το κοινό έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες για να 

διασταυρώσει, να ελέγξει και να κρίνει – είναι διαδραστικό και ως εκ τούτου µπορεί 

να έρθει σε άµεση επαφή µε τους δηµοσιογράφους.   
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Σηµαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η δηµοσιογραφία κυρίως διαδικτυακά θα 

διαδραµατίσει ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει η νέα γενιά το διαδίκτυο. Η 

νέα γενιά πολιτών που έχει µεγαλώσει µε το διαδίκτυο και είναι σε πολύ µεγάλο 

βαθµό εξοικειωµένοι τόσο µε τη χρήση όσο και µε τις δυνατότητες εξέλιξης αυτού 

του νέου Μέσου θα λειτουργήσει καθοριστικά στο πώς θα µετεξελιχθεί ο χώρος της 

δηµοσιογραφίας στο προσεχές µέλλον.  

Όπως κατέδειξε και η έρευνά µας, η εφηµερίδα αναδεικνύεται από τους 

δηµοσιογράφους όλων των Μέσων, παραδοσιακών και διαδικτυακών, ως εκείνο που 

µπορεί να προσδώσει στη δηµοσιογραφία το χαµένο της κύρος προσβλέποντας στην 

ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήµατός της που είναι η δυνατότητα για φιλοξενία 

κριτικής ανάλυσης και σχολιογραφίας. Το διαδίκτυο µπορεί να διαδραµατίσει 

ιδιαιτέρως σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εφηµερίδας. Αν οι εφηµερίδες 

εγκολπώσουν το νέο αυτό Μέσο και αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του, χωρίς να 

φοβούνται ότι θα τις ‘κανιβαλλίσει’ και θα τις αφανίσει, αλλά προσβλέποντας στο ότι 

θα τις εµπλουτίσει θα µπορέσουν να ενδυναµώσουν την παρουσία τους. Στην πρώιµη 

δικτυακή τους παρουσία, οι περισσότερες εφηµερίδες που δραστηριοποιήθηκαν 

διαδικτυακά αρκέστηκαν στην απλή µεταφορά του έντυπου περιεχοµένου τους στο 

δικτυακό τους τόπο και προσέλαβαν φθηνό και νέο προσωπικό, διατηρώντας τους 

καλύτερους και πιο έµπειρους δηµοσιογράφους τους για την έντυπη έκδοση. Το 

αποτέλεσµα ήταν να εξελιχθούν µε εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς οι δικτυακές 

εκδόσεις τους, αποκλείοντας την αναβάθµιση του δηµοσιογραφικού περιεχοµένου 

τους αλλά και κάθε περιθώριο κέρδους.  

Μία άλλη παράµετρο που πρέπει να λάβουµε υπόψη σχετίζεται µε την εκπαίδευση 

των µελλοντικών δηµοσιογράφων ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

αυξανόµενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής οι οποίες επιτάσσουν τον 

προσανατολισµό της δηµοσιογραφικής εκπαίδευσης προς τέσσερις βασικές 

κατευθύνσεις: α.) την απόκτηση γνώσεων, πρακτικών, αρχών και αξιών που µπορούν 

να βρουν εφαρµογή στα νέα Μέσα, λαµβάνοντας υπόψη την εξελισσόµενη σύγκλιση 

των Μέσων, β.) την εξοικείωσή τους µε το γεγονός ότι πλέον µπορεί να κληθούν να 

γράφουν για ένα παγκοσµιοποιηµένο, τοπικά διάσπαρτο κοινό, το οποίο 

ενδυναµώνεται µέσω της διαδραστικότητας, γ.) την εντρύφησή τους στα οικονοµικά 

των ΜΜΕ, ως απαραίτητη γνώση για να αντιµετωπίσουν την οικονοµικοποίηση και 
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την εµπορευµατοποίηση των Μέσων και δ.) την ανάπτυξη και όξυνση της κριτικής 

τους ικανότητας, αξιοποιώντας τη ως το συγκριτικό πλεονέκτηµα διαφοροποίησης 

της εργασίας τους από την απλή παροχή πληροφοριών η οποία πλέον µπορεί να 

προσφέρεται από οποιονδήποτε.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουµε στην εξέλιξη της έρευνάς µας σε επόµενο 

ερευνητικό στάδιο προς τη µελέτη της εξέλιξης τόσο της διαδικτυακής 

δηµοσιογραφίας όσο και της προσαρµογής των παραδοσιακών Μέσων στην ψηφιακή 

εποχή και της αξιοποίησης της τεχνολογίας από την πλευρά τους. Σε πρώτο στάδιο, 

θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε στη διερεύνηση της εξέλιξης της χρήσης και της 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών την επόµενη δεκαετία, όταν θα έχουν βγει στην 

αγορά εργασίας και οι νεότεροι επαγγελµατίες οι οποίοι θα είναι πολύ περισσότερο 

εξοικειωµένοι µε αυτές. Ειδικότερα, µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε τις προσπάθειες 

αξιοποίησης του διαδικτύου από τους δηµοσιογράφους, µελετώντας για παράδειγµα 

τη δηµιουργία και την εξέλιξη των προσωπικών τους weblogs, τις προοπτικές και την 

πρακτική εφαρµογή της δηµοσιογραφικής δραστηριότητας των πολιτών, καθώς και 

τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργιών ανάµεσα στους δηµοσιογράφους και στο 

κοινό.  
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Α. Ερωτηµατολόγιο προς δηµοσιογράφους που εργάζονται σε παραδοσιακά ΜΜΕ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ονοµάζοµαι ∆ήµητρα ∆ηµητρακοπούλου και είµαι υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και 
ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του διδακτορικού µου µε θέµα 
«∆ιαδίκτυο: προκλήσεις και κίνδυνοι για το µέλλον της δηµοσιογραφίας» εξετάζω την επίδραση του 
διαδικτύου στο ρόλο και στο επάγγελµα των δηµοσιογράφων.  
 
Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο αποτελεί τµήµα της εµπειρικής έρευνας του διδακτορικού µου. Η επιτυχία 
της θα εξαρτηθεί πολύ από τη συµβολή σας. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ να συµµετάσχετε στην 
έρευνα, συµπληρώνοντας µε προσοχή τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
διαρκεί 10-15 λεπτά.  
 
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και εµπιστευτικό. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή παρατήρηση ή 
αν ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσµατα της έρευνας, παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µου. Σας ευχαριστώ εκ 
των προτέρων για τη συµµετοχή σας. 
 

 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 
1. Πόσο τακτικά χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο για να… 

 καθόλου 
1 φορά την 
εβδοµάδα 

2-3 φορές 
την 

εβδοµάδα 
καθηµερινά 

στείλετε ηλεκτρονικά µηνύµατα � � � � 
συγκεντρώσετε πληροφορίες για ένα άρθρο � � � � 
ενηµερωθείτε για την επικαιρότητα � � � � 
συµµετάσχετε σε διαδικτυακά φόρα � � � � 
συζητήσετε σε chat rooms � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � 

 
2. Πόσο τακτικά χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να… 

 καθόλου 1 φορά την 
εβδοµάδα 

2-3 φορές την 
εβδοµάδα 

καθηµερινά 

ζητήσετε πληροφορίες για ένα άρθρο � � � � 
προγραµµατίσετε επαγγελµατικές συναντήσεις  � � � � 
επικοινωνήσετε µε συναδέλφους � � � � 
απαντήσετε σε µηνύµατα που στέλνει το κοινό � � � � 
γράψετε σε φιλικά – συγγενικά πρόσωπα � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε)  
 

� � � � 

 
3. Αν δεν χρησιµοποιείτε καθόλου το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ποιοι είναι οι 

λόγοι της µη χρήσης τους;      
(Μπορείτε να επιλέξετε όσους λόγους θέλετε) 

Έλλειψη χρόνου � Πολυπλοκότητα της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή � 
Έλλειψη ενδιαφέροντος � Απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο εργασίας � 
Απόρριψη της τεχνολογίας � Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) � 
Έλλειψη τεχνολογικής γνώσης �  � 

∆ήµητρα ∆ηµητρακοπούλου 
Τηλ.: 2310-419172 
Κιν.: 6936-713727 
Φαξ: 2310-220715 
e-mail: gdimis@otenet.gr  
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
4α. Θεωρείτε ότι το διαδίκτυο…  

� έχει διευκολύνει την καθηµερινή σας εργασία;   
� έχει δυσκολέψει την καθηµερινή σας εργασία;  

 
4β. Με ποιο/ους τρόπο/ους; 
1. 
2. 
3. 
 
5α. Ποιους ιστοτόπους επισκέπτεστε συστηµατικά στο διαδίκτυο; 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
5β. Ποιους ιστοτόπους στο διαδίκτυο θεωρείτε τους πλέον αξιόπιστους και έγκυρους; 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6.Σε ποιο βαθµό αξιοποιείτε το διαδίκτυο ως µέσο… 

 
Σε πολύ 
µικρό 
βαθµό 

Σε µικρό 
βαθµό 

Σε µέτριο 
βαθµό 

Σε µεγάλο 
βαθµό 

Σε πολύ 
µεγάλο 
βαθµό 

επικοινωνίας  
(π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φόρουµ, chat) 

� � � � � 

έρευνας  
(π.χ. αναζήτηση πηγών, διασταύρωσης 
πληροφοριών) 

� � � � � 

ενηµέρωσης  
(π.χ. επίσκεψη σε ξένους και ελληνικούς 
ενηµερωτικούς ιστοτόπους) 

� � � � � 

 
7. Παρακαλώ σηµειώστε τη θέση σας στις παρακάτω προτάσεις. 
Η πληθώρα πηγών που παρέχει το διαδίκτυο… 

 
 

 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆εν ξέρω/ 
∆εν 

απαντώ 

δυσχεραίνει τον έλεγχο  
των πληροφοριών 

� � � � � � 

εντείνει τις χρονικές πιέσεις � � � � � � 
παρέχει πληροφορίες που δεν θα 
µπορούσα να συγκεντρώσω αλλιώς 

� � � � � � 

προσφέρει χρονική και χωρική ευελιξία � � � � � � 
‘Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � � 
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8.Πώς αξιολογείτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά της τηλε-εργασίας; 

 πολύ 
αρνητικά 

αρνητικά ουδέτερα θετικά πολύ 
θετικά 

παράλληλη ενασχόληση µε την οικογένεια  � � � � � 
ευελιξία χρόνου και χώρου � � � � � 
αποµόνωση από το εργασιακό περιβάλλον � � � � � 
κατάληψη χώρου και χρόνου από την προσωπική ζωή  � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
 
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
9. Πόσα ηλεκτρονικά µηνύµατα λαµβάνετε κατά µέσο όρο την εβδοµάδα… 

 

  
10α. Απαντάτε στα ηλεκτρονικά µηνύµατα που σας στέλνει το κοινό σας; 

� Ναι 
� Όχι 

 
10β. Αν όχι, για ποιο/ους λόγο/ους δεν απαντάτε; (Μπορείτε να επιλέξετε όσους λόγους θέλετε) 

∆εν έχω χρόνο � ∆εν προκύπτει από το περιεχόµενο των µηνυµάτων η 
ανάγκη απόκρισης  

� 

Το περιεχόµενο των µηνυµάτων µε 
αφήνει αδιάφορο/η 

� Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
� 

 
11. Παρακαλώ σηµειώστε τη θέση σας στις παρακάτω προτάσεις. 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο… 

 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ 

∆εν 
ξέρω/ 
∆εν 

απαντώ 
∆ιευκολύνει εξαιρετικά την επικοινωνία  � � � � � � 
∆εν διευκολύνει προς το παρόν  
την επικοινωνία σηµαντικά 

� � � � � � 

∆εν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα οι 
διαδραστικές δυνατότητές του πλήρως 

� � � � � � 

Η σηµασία του και η επίδρασή  
του έχουν υπερεκτιµηθεί 

� � � � � � 

Η δυνατότητα επικοινωνίας που 
προσφέρει είναι άχρηστη 

� � � � � � 

‘Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � � 

 

α. από τους συνεργάτες σας;  
λιγότερα από 10 � περισσότερα από 50 � 
11 – 30  � 
31 – 50  � 

∆εν λαµβάνω ηλεκτρονικά  
µηνύµατα από τους συνεργάτες µου. 

� 

β. από το κοινό σας;  
λιγότερα από 10 � περισσότερα από 50 � 
11 – 30  � 

31 – 50  � 

∆εν λαµβάνω ηλεκτρονικά  
µηνύµατα από το κοινό.  
(Αν επιλέξετε αυτή την απάντηση, παρακαλώ πηγαίνετε στην 
ερώτηση 11). 

� 
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Η ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
12. Πόσο χρόνο αφιερώνετε καθηµερινά στις παρακάτω δραστηριότητες; 

Αρµοδιότητες Ώρες 
Ενηµέρωση από ΜΜΕ και ειδησεογραφικά πρακτορεία   
Έρευνα στο διαδίκτυο   
Οργανωτικές και διοικητικές αρµοδιότητες (π.χ. 
συσκέψεις) 

 

Επιλογή και ιεράρχηση ειδήσεων   
Ρεπορτάζ / επιτόπια έρευνα   
Συνεντεύξεις  
Απάντηση σε e-mail  
Σύνταξη κειµένων  
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

 

 
13. Πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω λειτουργίες; 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

Ταχύτατη µετάδοση πληροφοριών � � � � � 
Ανάδειξη της σπουδαιότητας των γεγονότων � � � � � 
∆ιευκόλυνση της δηµόσιας συζήτησης  � � � � � 
Άσκηση κριτικής στους κυβερνητικούς, πολιτικούς  
Και οικονοµικούς παράγοντες 

� � � � � 

Επηρεασµός της κοινής γνώµης � � � � � 
Ψυχαγωγία του κοινού � � � � � 
Προώθηση θεµάτων που ενδιαφέρουν ειδικές οµάδες  
(π.χ. µειονότητες, γυναίκες) 

� � � � � 

∆ηµοσίευση περιεχοµένου που θα προσελκύσει 
διαφηµιζόµενους 

� � � � � 

Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
14. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η δηµοσιογραφική εργασία υπονοµεύεται στο διαδίκτυο από… 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

το κοινό που µπορεί να αναζητήσει αυτόνοµα πληροφορίες � � � � � 
τους εµπορικούς ιστοτόπους που παρέχουν ενηµέρωση  
για διαφηµιστικούς λόγους 

� � � � � 

τα αµιγώς διαδικτυακά µέσα που ανανεώνουν διαρκώς  
το περιεχόµενό τους  

� � � � � 

από τους πολιτικούς φορείς που πληροφορούν άµεσα τους πολίτες � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
15. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την εργασία σας όσον αφορά… 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

τις οικονοµικές απολαβές  � � � � � 
την επαγγελµατική σταθερότητα � � � � � 
την ελευθερία κινήσεων (π.χ. στην επιλογή 
θεµάτων, στην άσκηση κριτικής)  

� � � � � 

την κοινωνική αναγνώριση  � � � � � 
τις συναδελφικές σχέσεις σας  � � � � � 
το ωράριο εργασίας � � � � � 
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16. Πόσο απαραίτητα θεωρείτε τα παρακάτω προσόντα για το σύγχρονο δηµοσιογράφο; 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

Επαγγελµατική εµπειρία � � � � � 
Πτυχίο πανεπιστηµίου  � � � � � 
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας � � � � � 
Γνώση ξένων γλωσσών � � � � � 
Γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτύου � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
17. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα θέµατα που απασχολούν το σύγχρονο δηµοσιογράφο; Παρακαλώ 
σηµειώστε τα πιο σηµαντικά µε σειρά προτεραιότητας 1ο, 2ο, 3ο…5ο (Επιλέξτε µέχρι πέντε) 

Μείωση προσλήψεων  � 
Μη καταβολή νόµιµου µισθού � 
Έλλειψη σταθερού ωραρίου εργασίας � 
Καταπάτηση εργασιακών δικαιωµάτων � 
Έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης � 
Απαίτηση για απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων � 
Ακύρωση της µοναδικότητάς του λόγω της πληθώρας πηγών  
για την ίδια είδηση 

� 

Ανταγωνισµός από τις διαδικτυακές πύλες για µερίδιο κοινού � 
Ανταγωνισµός από άλλα ΜΜΕ (εφηµερίδες, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο)  
για µερίδιο κοινού 

� 

Επαγγελµατική καταξίωση / αναγνώριση � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� 

 
18. Ποιο ρόλο πιστεύετε ότι πρέπει να αναλάβει ο σύγχρονος δηµοσιογράφος στο άµεσο µέλλον; 
(Επιλέξτε 1) 
ουδέτερος πάροχος 
πληροφόρησης 

� πάροχος εξειδικευµένης πληροφόρησης 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κοινού 

� 

κριτικός αναλυτής 
 

� Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε)  � 

ψυχαγωγός �   
 
19. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη διαδικτυακή έκδοση του µέσου στο οποίο εργάζεστε ως προς… 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

την προσέλκυση καινούριου και ηλικιακά νέου κοινού � � � � � 
την ανταγωνιστικότητα του µέσου  � � � � � 
την ‘εικόνα’ του µέσου � � � � � 
την ενδυνάµωση της επιχειρησιακής θέσης του µέσου  
στο µεντιακό χώρο 

� � � � � 

την προσαρµοστικότητα του µέσου στην ψηφιακή εποχή  � � � � � 
την προσέλκυση διαφηµιστών � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
20. Θεωρείτε ότι τα διαδικτυακά µέσα λειτουργούν ως προς… 

 τις εφηµερίδες την τηλεόραση το ραδιόφωνο 
ανταγωνιστικά � � � 
συµπληρωµατικά � � � 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα παρακάτω στοιχεία θα µε βοηθήσουν να επεξεργαστώ στατιστικά τα δεδοµένα. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα στοιχεία 
που θα συµπληρώσετε δεν θα χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο, παρά µόνο για τη στατιστική επεξεργασία των 
στοιχείων του ερωτηµατολογίου. Θα εκτιµούσα την ειλικρινή σας απάντηση.  

 
Ι. Ηλικία  

 
 
ΙΙ. Φύλο 
Άνδρας � Γυναίκα � 
 
ΙΙΙ. Μορφωτικό επίπεδο 
Απόφοιτος/η λυκείου � Απόφοιτος/η ανωτάτης σχολής � 
Φοιτητής/τρια � Μεταπτυχιακές σπουδές � 
Απόφοιτος/η ανωτέρας σχολής � ∆ιδακτορικό � 
 
IV. Αντικείµενο σπουδών 

 
 

V. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως δηµοσιογράφος; 
λιγότερο από 1 χρόνο � 11 – 20 χρόνια � 
1 – 4 χρόνια � περισσότερα από 20 χρόνια � 
5 – 10 χρόνια �   

 
VI. Σε ποιο/α µέσο/α εργάζεστε; 

 
 
VII. Ποια θέση κατέχετε στο/α µέσο/α όπου εργάζεστε;  

 
 
VIII. Ποια είναι η επαγγελµατική σας σχέση µε το µέσο στο οποίο εργάζεστε (ως κύρια απασχόληση); 
Μόνιµη (µισθολόγιο) 
 

� Άλλη (παρακαλώ συµπληρώστε) 
� 

Εξωτερικός συνεργάτης  
(δελτίο παροχής υπηρεσιών) 

�  
 

 
IX. Είστε µέλος δηµοσιογραφικής ένωσης; 

� Ναι (παρακαλώ συµπληρώστε την ένωση στην οποία είστε µέλος) 
________________________________________________________ 
� Όχι 

 
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για τις πληροφορίες που µου εµπιστευτήκατε. 

Οποιαδήποτε σχόλια σχετικά µε την έρευνά µου είναι όχι µόνο ευπρόσδεκτα, 
αλλά και επιθυµητά. 

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Β. Ερωτηµατολόγιο προς δηµοσιογράφους που εργάζονται σε αµιγώς διαδικτυακά Μέσα 
Επικοινωνίας 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ονοµάζοµαι ∆ήµητρα ∆ηµητρακοπούλου και είµαι υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και 
ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του διδακτορικού µου µε θέµα 
«∆ιαδίκτυο: προκλήσεις και κίνδυνοι για το µέλλον της δηµοσιογραφίας» εξετάζω την επίδραση του 
διαδικτύου στο ρόλο και στο επάγγελµα των δηµοσιογράφων.  
 
Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο αποτελεί τµήµα της εµπειρικής έρευνας του διδακτορικού µου. Η επιτυχία 
της θα εξαρτηθεί πολύ από τη συµβολή σας. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ να συµµετάσχετε στην 
έρευνα, συµπληρώνοντας µε προσοχή τις ερωτήσεις που ακολουθούν.  
 
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και εµπιστευτικό. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή παρατήρηση ή 
αν ενδιαφέρεστε για τα αποτελέσµατα της έρευνας, παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µου. Σας ευχαριστώ εκ 
των προτέρων για τη συµµετοχή σας. 
 
 
 
 
 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

1. Σε ποιο βαθµό χρησιµοποιείτε τους παρακάτω τρόπους άντλησης πληροφοριών; 

 
Σε πολύ 
µικρό 
βαθµό 

Σε µικρό 
βαθµό 

Σε µέτριο 
βαθµό 

Σε µεγάλο 
βαθµό 

Σε πολύ 
µεγάλο 
βαθµό 

Τηλέφωνο � � � � � 
Προσωπική συνάντηση � � � � � 
Επιτόπια έρευνα � � � � � 
Εφηµερίδες � � � � � 
Τηλεόραση � � � � � 
Ραδιόφωνο � � � � � 
Πρακτορεία ειδήσεων � � � � � 
∆ιαδίκτυο � � � � � 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 

 
� � � � � 

 
2α. Ποιους ιστοτόπους επισκέπτεστε συστηµατικά στο διαδίκτυο; 
1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 
 
2β. Ποιους ιστοτόπους στο διαδίκτυο θεωρείτε τους πλέον αξιόπιστους και έγκυρους; 
1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 

 
 
 
 

∆ήµητρα ∆ηµητρακοπούλου 
Τηλ.: 2310-419172 
Κιν.: 6936-713727 
Φαξ: 2310-220715 
e-mail: gdimis@otenet.gr  
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3.Σε ποιο βαθµό αξιοποιείτε το διαδίκτυο ως µέσο… 

 
Σε πολύ 
µικρό 
βαθµό 

Σε µικρό 
βαθµό 

Σε µέτριο 
βαθµό 

Σε µεγάλο 
βαθµό 

Σε πολύ 
µεγάλο 
βαθµό 

επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
φόρουµ, chat) 

� � � � � 

έρευνας (π.χ. αναζήτηση πηγών, διασταύρωσης 
πληροφοριών) 

� � � � � 

ενηµέρωσης (π.χ. επίσκεψη σε ξένους και 
ελληνικούς ενηµερωτικούς ιστοτόπους) 

� � � � � 

 
4. Παρακαλώ σηµειώστε τη θέση σας στις παρακάτω προτάσεις. Η πληθώρα πηγών που παρέχει το 
διαδίκτυο… 

 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆εν ξέρω/ 
∆εν 

απαντώ 

δυσχεραίνει τον έλεγχο  
των πληροφοριών 

� � � � � � 

εντείνει τις χρονικές πιέσεις � � � � � � 
παρέχει πληροφορίες που δεν θα 
µπορούσα να συγκεντρώσω αλλιώς 

� � � � � � 

προσφέρει χρονική και χωρική ευελιξία � � � � � � 
‘Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � � 

 
5.Πώς αξιολογείτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά της τηλε-εργασίας; 

 πολύ 
αρνητικά 

αρνητικά ουδέτερα θετικά πολύ 
θετικά 

Επιτρέπει την παράλληλη ενασχόληση µε την οικογένεια  � � � � � 
Προσφέρει ευελιξία χρόνου και χώρου � � � � � 
Προκαλεί αποµόνωση από το εργασιακό περιβάλλον � � � � � 
Καταλαµβάνει χώρο και χρόνο από την προσωπική ζωή  � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 
6. Παρακάτω αναφέρονται ορισµένοι όροι για τους συντάκτες που εργάζονται στο διαδίκτυο. Ποιος 
από τους παρακάτω όρους θεωρείτε ότι εκφράζει πιο εύστοχα το επάγγελµά σας;  (Επιλέξτε 1) 
Παροχείς περιεχοµένου 

� ∆ιαδικτυακοί / ψηφιακοί 
δηµοσιογράφοι 

� 

∆ηµοσιογράφοι-ορχήστρα � Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε)  � 
∆ιαχειριστές πληροφοριών �  � 
 
7. Για ποιους λόγους αποφασίσατε να εργαστείτε στη διαδικτυακή πύλη;  
(Μπορείτε να επιλέξετε όσους λόγους θέλετε) 
Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες � Κορεσµός της αγοράς εργασίας στα υπόλοιπα ΜΜΕ � 

∆υναµική του κλάδου � Υψηλότερη αµοιβή � 
Απογοήτευση από τα υπόλοιπα 
ΜΜΕ 

� Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) � 
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8.Θεωρείτε ότι τα διαδικτυακά µέσα λειτουργούν ως προς… 
 τις εφηµερίδες την τηλεόραση το ραδιόφωνο 

ανταγωνιστικά � � � 
συµπληρωµατικά � � � 

 

9. Πόσα από τα άρθρα της διαδικτυακής πύλης είναι… 
 κανένα λίγα αρκετά πολλά όλα 

Πρωτοδηµοσιευόµενα άρθρα  � � � � � 
άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί σε / µεταδοθεί από άλλα  
ΜΜΕ του ίδιου δηµοσιογραφικού οργανισµού 

� � � � � 

άρθρα από ελληνικά ΜΜΕ  � � � � � 
άρθρα από ξένα ΜΜΕ  � � � � � 
άρθρα από πρακτορεία ειδήσεων � � � � � 
άρθρα που στέλνουν χρήστες του διαδικτύου � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
10. Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω απόψεις; 
Η διαδικτυακή δηµοσιογραφία…  
 

συµφωνώ 
απόλυτα 

συµφωνώ 

ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

διαφωνώ 
διαφωνώ 
απόλυτα 

αναπτύσσεται ως ένα νέο και διακριτό είδος 
δηµοσιογραφίας 

� � � � � 

περιορίζεται σε τεχνικές κυρίως δεξιότητες � � � � � 
λειτουργεί συµπληρωµατικά / ενισχυτικά προς την 
έντυπη και τη ραδιοτηλεοπτική δηµοσιογραφία 

� � � � � 

∆εν έχει ακόµα συγκεκριµένο περιεχόµενο και 
λειτουργίες 

� � � � � 

έχει προοπτική να δηµιουργήσει µια πιο στενή και 
διαδραστική σχέση µε το κοινό 

� � � � � 

δύναται να διαµορφώσει ένα αυτόνοµο προφίλ � � � � � 
αποτελεί επαγγελµατική επιλογή µόνο για νέα άτοµα 
που βρίσκονται στο επαγγελµατικό τους ξεκίνηµα  

� � � � � 

έχει βραχυπρόθεσµη ηµεροµηνία λήξης � � � � � 
‘Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
 
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
11. Πόσα ηλεκτρονικά µηνύµατα λαµβάνετε κατά µέσο όρο την εβδοµάδα… 
α. από τους συνεργάτες σας;  
λιγότερα από 10 � περισσότερα από 50 � 
11 – 30  � 
31 – 50  � 

∆εν λαµβάνω ηλεκτρονικά  
µηνύµατα από τους συνεργάτες µου. 

� 

 
β. από το κοινό σας;  
λιγότερα από 10 � περισσότερα από 50 � 
11 – 30  � 

31 – 50  � 

∆εν λαµβάνω ηλεκτρονικά  
µηνύµατα από το κοινό.  
(Αν επιλέξετε αυτή την απάντηση, παρακαλώ πηγαίνετε στην 
ερώτηση 13). 

� 
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12α. Απαντάτε στα ηλεκτρονικά µηνύµατα που σας στέλνουν οι χρήστες της πύλης; 
� Ναι 
� Όχι 
 

12β. Αν όχι, για ποιο/ους λόγο/ους δεν απαντάτε; (Μπορείτε να επιλέξετε όσους λόγους θέλετε) 
∆εν έχω χρόνο � ∆εν προκύπτει από το περιεχόµενο των µηνυµάτων  

η ανάγκη απόκρισης  
� 

Το περιεχόµενο των µηνυµάτων  
µε αφήνει αδιάφορο/η 

� Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) � 

 
13. Πόσο εποικοδοµητική θεωρείτε την ανάδραση που λαµβάνετε από τους χρήστες της πύλης µέσω… 

 
Καθόλου 
εποικοδο-
µητική 

Λίγο 
εποικοδο-
µητική 

Αρκετά 
εποικοδο-
µητική 

Πολύ 
εποικοδο-
µητική 

Πάρα πολύ 
εποικοδο-
µητική 

Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου � � � � � 
Οµάδων συζητήσεων (chat)  � � � � � 
∆ιαδικτυακού φόρουµ � � � � � 
∆ιαδικτυακής δηµοσκόπησης  � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 
14α. Έχετε αναλάβει το συντονισµό κάποιου διαδικτυακού φόρουµ; 

� Ναι 
� Όχι   
 

14β. Αν ναι, περιγράψτε σύντοµα τα αντικείµενα συζήτησης του συγκεκριµένου διαδικτυακού 
φόρουµ. 
 
 
 
15. Παρακαλώ σηµειώστε τη θέση σας στις παρακάτω προτάσεις. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο… 

 
Συµφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

∆ιαφωνώ 

∆εν 
ξέρω/ 
∆εν 

απαντώ 
∆ιευκολύνει εξαιρετικά την 
επικοινωνία  

� � � � � � 

∆εν διευκολύνει προς το παρόν  
την επικοινωνία σηµαντικά 

� � � � � � 

∆εν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα  
οι διαδραστικές δυνατότητές του 
πλήρως 

� � � � � � 

Η σηµασία του και η επίδρασή  
του έχουν υπερεκτιµηθεί 

� � � � � � 

Η δυνατότητα επικοινωνίας  
που προσφέρει είναι άχρηστη 

� � � � � � 

‘Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � � 
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Η ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
16. Πόσο χρόνο αφιερώνετε καθηµερινά στις παρακάτω δραστηριότητες; 

Αρµοδιότητες Ώρες 
Ενηµέρωση από ΜΜΕ και ειδησεογραφικά πρακτορεία   
Έρευνα στο διαδίκτυο   
Οργανωτικές και διοικητικές αρµοδιότητες (π.χ. συσκέψεις)  
Επιλογή και ιεράρχηση ειδήσεων   
Ρεπορτάζ / επιτόπια έρευνα   
Συνεντεύξεις  
Απάντηση σε e-mail  
Σύνταξη κειµένων  
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε)  

17. Πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω λειτουργίες; 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

Ταχύτατη µετάδοση πληροφοριών � � � � � 
Ανάδειξη της σπουδαιότητας των γεγονότων � � � � � 
∆ιευκόλυνση της δηµόσιας συζήτησης  � � � � � 
Άσκηση κριτικής στους κυβερνητικούς, πολιτικούς  
και οικονοµικούς παράγοντες 

� � � � � 

Επηρεασµός της κοινής γνώµης � � � � � 
Ψυχαγωγία του κοινού � � � � � 
Προώθηση θεµάτων που ενδιαφέρουν ειδικές οµάδες  
(π.χ. µειονότητες, γυναίκες) 

     

∆ηµοσίευση περιεχοµένου που θα προσελκύσει 
διαφηµιζόµενους 

� � � � � 

Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) � � � � � 
 
18. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η δηµοσιογραφική εργασία υπονοµεύεται στο διαδίκτυο από… 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

το κοινό που µπορεί να αναζητήσει αυτόνοµα πληροφορίες � � � � � 
τους εµπορικούς ιστοτόπους που παρέχουν ενηµέρωση για 
διαφηµιστικούς λόγους 

� � � � � 

τα αµιγώς διαδικτυακά µέσα που ανανεώνουν διαρκώς το 
περιεχόµενό τους  

� � � � � 

από τους πολιτικούς φορείς που πληροφορούν άµεσα τους 
πολίτες 

� � � � � 

Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 

 

19. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την εργασία σας όσον αφορά… 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ 

τις οικονοµικές απολαβές  � � � � � 
την επαγγελµατική σταθερότητα � � � � � 
την ελευθερία κινήσεων (π.χ. στην επιλογή 
θεµάτων,  
στην άσκηση κριτικής)  

� � � � � 

την κοινωνική αναγνώριση  � � � � � 
τις συναδελφικές σχέσεις σας  � � � � � 
το ωράριο εργασίας � � � � � 
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20. Πόσο απαραίτητα θεωρείτε τα παρακάτω προσόντα για το επάγγελµά σας; 
 

 

 

 
 
 
 
 

21. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα θέµατα που απασχολούν το σύγχρονο διαδικτυακό συντάκτη; 
Παρακαλώ σηµειώστε τα πιο σηµαντικά µε σειρά προτεραιότητας 1ο, 2ο, 3ο…5ο (Επιλέξτε µέχρι πέντε) 
 
Μείωση προσλήψεων  � 
Μη καταβολή νόµιµου µισθού � 
Έλλειψη σταθερού ωραρίου εργασίας � 
Καταπάτηση εργασιακών δικαιωµάτων � 
Έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης  
Απαίτηση για απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων � 
Ακύρωση της µοναδικότητάς του λόγω της πληθώρας πηγών  
για την ίδια είδηση 

� 

Ανταγωνισµός από τις διαδικτυακές πύλες για µερίδιο κοινού � 
Ανταγωνισµός από άλλα ΜΜΕ (εφηµερίδες, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο)  
για µερίδιο κοινού 

� 

Επαγγελµατική καταξίωση / αναγνώριση � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� 

 καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα  
πολύ 

Επαγγελµατική εµπειρία � � � � � 
Πτυχίο πανεπιστηµίου  � � � � � 
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας � � � � � 
Γνώση ξένων γλωσσών � � � � � 
Γνώση σχεδιασµού ιστοσελίδων (HTML) � � � � � 
Γνώση χρήσης πολυµέσων  � � � � � 
Άλλο (παρακαλώ συµπληρώστε) 
 

� � � � � 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα παρακάτω στοιχεία θα µε βοηθήσουν να επεξεργαστώ στατιστικά τα δεδοµένα. Είναι αυτονόητο ότι όλα 
τα στοιχεία που θα συµπληρώσετε δεν θα χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο, παρά µόνο για τη 
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων του ερωτηµατολογίου. Θα εκτιµούσα την ειλικρινή σας απάντηση.  
 
Ι. Ηλικία  

 
 
ΙΙ. Φύλο 
Άνδρας � Γυναίκα � 
 
ΙΙΙ. Μορφωτικό επίπεδο 
Απόφοιτος/η λυκείου � Απόφοιτος/η ανωτάτης σχολής � 
Φοιτητής/τρια � Μεταπτυχιακές σπουδές � 
Απόφοιτος/η ανωτέρας σχολής � ∆ιδακτορικό � 
 
IV. Αντικείµενο σπουδών 

 
 

V. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως δηµοσιογράφος; 
λιγότερο από 1 χρόνο � 11 – 20 χρόνια � 
1 – 4 χρόνια � περισσότερα από 20 χρόνια � 
5 – 10 χρόνια �   

 
VI. Σε ποιο/α µέσο/α εργάζεστε; 

 
 
VII. Ποια θέση κατέχετε στο/α µέσο/α όπου εργάζεστε;  

 
 
VIII. Ποια είναι η επαγγελµατική σας σχέση µε το µέσο στο οποίο εργάζεστε (ως κύρια απασχόληση); 
Μόνιµη (µισθολόγιο) 
 

� Άλλη (παρακαλώ συµπληρώστε) 
� 

Εξωτερικός συνεργάτης  
(δελτίο παροχής υπηρεσιών) 

�  
 

 
IX. Είστε µέλος δηµοσιογραφικής ένωσης; 

� Ναι (παρακαλώ συµπληρώστε την ένωση στην οποία είστε µέλος) 
________________________________________________________ 
� Όχι 

 
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για τις πληροφορίες που µου εµπιστευτήκατε. 

Οποιαδήποτε σχόλια σχετικά µε την έρευνά µου είναι όχι µόνο ευπρόσδεκτα, 
αλλά και επιθυµητά. 

 
ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Γ. Οδηγός συνέντευξης προς δηµοσιογράφους που εργάζονται σε παραδοσιακά ΜΜΕ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

1. Πώς συµβάλλει το διαδίκτυο στη διευκόλυνση και στη βελτίωση της ποιότητας της 

καθηµερινής σας εργασίας; Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένα παραδείγµατα που 

αναδεικνύουν τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της καθηµερινής εργασίας σας µε τη χρήση 

του διαδικτύου; 

2. Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείτε ότι η έρευνα µέσω διαδικτύου είναι κατάλληλη/ 

καταλληλότερη;  

 Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείτε ότι η έρευνα µέσω διαδικτύου είναι ανεπαρκής και 

ακατάλληλη;  

 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

3. Πώς ορίζετε τη διαδραστικότητα στο διαδίκτυο; Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένα 

παραδείγµατα σχετικά µε την έννοια και το περιεχόµενο της διαδραστικότητας στο 

διαδίκτυο;  

4. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να επικοινωνήσει άµεσα µε το συντάκτη ενός 

άρθρου για να εκφράσει τη γνώµη του και να σχολιάσει ένα θέµα. Πόσο συχνά λαµβάνετε 

ηλεκτρονικά µηνύµατα από τους χρήστες του διαδικτυακού µέσου όπου εργάζεστε; Πώς 

επηρεάζουν τη δουλειά σας τα σχόλια που σας έχουν στείλει; Έχετε τη δυνατότητα να 

σχηµατίσετε µια εικόνα για το κοινό σας από τα µηνύµατα που λαµβάνετε; 

5. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς 

να επικοινωνούν απευθείας µε το κοινό τους. Τι προκλήσεις θέτει αυτή η δυνατότητα για το 

διαµεσολαβητικό ρόλο του δηµοσιογράφου; 

6. Το διαδίκτυο λειτουργεί ενδυναµωτικά ως προς την ενεργητική πληροφόρηση του χρήστη. 

Ως αποτέλεσµα, κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να αναζητά και να 

επιλέγει αυτόβουλα τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να γίνει ο ίδιος ποµπός 

πληροφοριών σε άλλα άτοµα. Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη υπονοµεύει / απειλεί το ρόλο και 

την εργασία του δηµοσιογράφου; 

(εναλλακτική διατύπωση) Στη συζήτηση γύρω από την επίδραση του διαδικτύου στη 

δηµοσιογραφία έχουν διατυπωθεί αντικρουόµενες απόψεις. Η µία άποψη υποστηρίζει ότι το 
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διαδίκτυο εγκαινιάζει την αναγέννηση της δηµοσιογραφίας. Η άλλη άποψη ισχυρίζεται ότι η 

δηµοσιογραφία είναι πλέον περιττή στο διαδίκτυο. Μία τρίτη άποψη θεωρεί ότι η 

δηµοσιογραφία χάνει την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητά της στο διαδίκτυο, καθώς δεν 

κατορθώνει να διαφοροποιήσει επαρκώς το προϊόν της  και µετατρέπεται σε απλή παροχή 

περιεχοµένου. Ποια είναι η δική σας θέση στο συγκεκριµένο ζήτηµα;  

7. Πώς αντιλαµβάνεστε τις έννοιες του ρεπορτάζ και της αποκλειστικής είδησης στην εποχή 

του διαδικτύου, όταν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης πολλαπλών πηγών για την ίδια 

είδηση;  

 

ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

8. Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια της επικαιρότητας στην ψηφιακή εποχή, όταν οι ταχύτητες 

ροής και µετάδοσης των πληροφοριών είναι ακαριαίες;  

9. Το διαδίκτυο ως ένα άµεσο και ταχύτατο µέσο δηµιουργεί καινοτόµες δυνατότητες 

παραγωγής και µετάδοσης ειδήσεων, καθώς και νέες εργασιακές συνθήκες για τους 

δηµοσιογράφους. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τους έντονους χρονικούς καθορισµούς – 

περιορισµούς που θέτει το διαδίκτυο για α.) τον έλεγχο και την αξιοπιστία της παρεχόµενης 

πληροφόρησης και β.) τις άλλες καθηµερινές εργασιακές πρακτικές των δηµοσιογράφων;  

 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

10. Ποιες µεθόδους ελέγχου αξιοπιστίας και εγκυρότητας εφαρµόζετε στο υλικό που συλλέγετε 

στο διαδίκτυο; Γιατί επιλέγετε τις συγκεκριµένες µεθόδους; 

11. Τι προβλήµατα εγείρει το διαδίκτυο όσον αφορά στην τήρηση της δηµοσιογραφικής 

δεοντολογίας; 

12. Με ποιον τρόπο µπορεί να διαφυλαχθεί η δηµοσιογραφική δεοντολογία στο διαδίκτυο; 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

13. Πιστεύετε ότι τα διαδικτυακά µέσα λειτουργούν ανταγωνιστικά ή συµπληρωµατικά ως προς 

α.) τις εφηµερίδες, β.) την τηλεόραση, γ.) το ραδιόφωνο, δ.) τα περιοδικά; 

14. Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει ενδυναµωτικά για το δηµοσιογράφο 

όσον αφορά στην αυτονοµία του; Αν ναι, µε ποιο/ους τρόπο/ους; 
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

15. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις τεχνολογικών γνώσεων από τους δηµοσιογράφους µπορεί να 

οδηγήσουν στην αλλοίωση – τεχνικοποίηση του επαγγέλµατος;
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∆. Οδηγός συνέντευξης προς δηµοσιογράφους που εργάζονται σε αµιγώς διαδικτυακά Μέσα 

Επικοινωνίας 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΣΟΥ  

(Η συγκεκριµένη ενότητα ερωτήσεων απευθύνεται σε έναν εκπρόσωπο του διαδικτυακού µέσου) 

� Πόσα άτοµα εργάζονται στο ειδησεογραφικό τµήµα του διαδικτυακού µέσου στο οποίο 

εργάζεστε; 

� Πώς διαµορφώνεται το οργανόγραµµα του συγκεκριµένου τµήµατος; 

� Πόσοι από τους εργαζοµένους είναι µέλη δηµοσιογραφικών ενώσεων και ποιών;  

� Ποια προσόντα θεωρείτε απαραίτητα για να προσλάβετε ένα νέο συντάκτη στο διαδικτυακό 

µέσο στο οποίο εργάζεστε; 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

1. Πώς ορίζετε την επαγγελµατική σας δραστηριότητα στο διαδικτυακό µέσο;  

2. Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα και οι αρµοδιότητές σας;  

3. Εργαζόσασταν σε άλλο µέσο επικοινωνίας πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο παρόν 

διαδικτυακό µέσο; Αν ναι, σε ποιο; (εφηµερίδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικό). Για 

ποιο/ους λόγο/ους αλλάξατε εργασιακό περιβάλλον; 

4. Θεωρείτε ότι διαµορφώνεται ένα νέο είδος δηµοσιογράφου στο διαδίκτυο;  

5. Αν ναι, ποιο είναι το προφίλ του δηµοσιογράφου στο διαδίκτυο;  

6. Αν όχι, σε ποια χαρακτηριστικά µοιάζει στο δηµοσιογράφο των εφηµερίδων / της 

τηλεόρασης / του ραδιοφώνου; 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

7. Πώς συµβάλλει το διαδίκτυο στη διευκόλυνση και στη βελτίωση της ποιότητας της 

καθηµερινής σας εργασίας; Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένα παραδείγµατα που 

αναδεικνύουν τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της καθηµερινής εργασίας σας µε τη χρήση 

του διαδικτύου; 

8. Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείτε ότι η έρευνα µέσω διαδικτύου είναι κατάλληλη; Σε ποιες 

περιπτώσεις θεωρείτε ότι η έρευνα µέσω διαδικτύου είναι ανεπαρκής και ακατάλληλη;  
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∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

9. Πώς ορίζετε τη διαδραστικότητα στο διαδίκτυο; Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένα 

παραδείγµατα σχετικά µε την έννοια και το περιεχόµενο της διαδραστικότητας στο 

διαδίκτυο;  

10. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να επικοινωνήσει άµεσα µε το συντάκτη ενός 

άρθρου για να εκφράσει τη γνώµη του και να σχολιάσει ένα θέµα. Λαµβάνετε ηλεκτρονικά 

µηνύµατα από τους χρήστες του διαδικτυακού µέσου όπου εργάζεστε; Πώς επηρεάζουν τη 

δουλειά σας τα σχόλια που σας έχουν στείλει; Έχετε τη δυνατότητα να σχηµατίσετε µια 

εικόνα για το κοινό σας από τα µηνύµατα που λαµβάνετε; 

11. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς 

να επικοινωνούν απευθείας µε το κοινό τους. Τι προκλήσεις θέτει αυτή η δυνατότητα για το 

διαµεσολαβητικό ρόλο του δηµοσιογράφου; 

12. Το διαδίκτυο λειτουργεί ενδυναµωτικά ως προς την ενεργητική πληροφόρηση του χρήστη. 

Ως αποτέλεσµα, κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να αναζητά και να 

επιλέγει αυτόβουλα τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να γίνει ο ίδιος ποµπός 

πληροφοριών σε άλλα άτοµα. Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη υπονοµεύει / απειλεί το ρόλο και 

την εργασία του δηµοσιογράφου; 

(εναλλακτική διατύπωση) Στη συζήτηση γύρω από την επίδραση του διαδικτύου στη 

δηµοσιογραφία έχουν διατυπωθεί αντικρουόµενες απόψεις. Η µία άποψη υποστηρίζει ότι το 

διαδίκτυο εγκαινιάζει την αναγέννηση της δηµοσιογραφίας. Η άλλη άποψη ισχυρίζεται ότι η 

δηµοσιογραφία είναι πλέον περιττή στο διαδίκτυο. Μία τρίτη άποψη θεωρεί ότι η 

δηµοσιογραφία χάνει την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητά της στο διαδίκτυο, καθώς δεν 

κατορθώνει να διαφοροποιήσει επαρκώς το προϊόν της  και µετατρέπεται σε απλή παροχή 

περιεχοµένου. Ποια είναι η δική σας θέση στο συγκεκριµένο ζήτηµα;  

13. Πώς αντιλαµβάνεστε τις έννοιες του ρεπορτάζ και της αποκλειστικής είδησης στην εποχή 

του διαδικτύου, όταν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης εκατοντάδων πηγών για την ίδια 

είδηση; 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 

14. Αλλάζει η έννοια της επικαιρότητας στην εποχή του διαδικτύου εξαιτίας της ταχύτατης 

ροής και µετάδοσης των πληροφοριών; 
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15. Το διαδίκτυο ως ένα άµεσο και ταχύτατο µέσο δηµιουργεί καινοτόµες δυνατότητες 

παραγωγής και µετάδοσης ειδήσεων, καθώς και νέες εργασιακές συνθήκες για τους 

δηµοσιογράφους. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τους έντονους χρονικούς καθορισµούς – 

περιορισµούς που θέτει το διαδίκτυο για α.) τον έλεγχο και την αξιοπιστία της παρεχόµενης 

πληροφόρησης και β.) τις καθηµερινές εργασιακές πρακτικές των δηµοσιογράφων;  

 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

16. Ποιες µεθόδους ελέγχου αξιοπιστίας και εγκυρότητας εφαρµόζετε στο υλικό που συλλέγετε 

στο διαδίκτυο; Γιατί επιλέγετε τις συγκεκριµένες µεθόδους; 

17. Τι προβλήµατα εγείρει το διαδίκτυο όσον αφορά στην τήρηση της δηµοσιογραφικής 

δεοντολογίας; 

18. Με ποιον τρόπο µπορεί να διαφυλαχθεί η δηµοσιογραφική δεοντολογία στο διαδίκτυο; 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

19. Πόσο αυτόνοµο είναι το διαδικτυακό µέσο όπου εργάζεστε από τα παραδοσιακά ΜΜΕ της 

ιδιοκτήτριας εταιρίας; (όσον αφορά π.χ. την οικονοµική βιωσιµότητα, την αυτοτέλεια του 

τµήµατος σύνταξης ειδήσεων, την παραγωγή νέου και πρωτότυπου ειδησεογραφικού 

υλικού;) 

20. Πιστεύετε ότι τα διαδικτυακά µέσα λειτουργούν ανταγωνιστικά ή συµπληρωµατικά ως προς 

α.) τις εφηµερίδες, β.) την τηλεόραση, γ.) το ραδιόφωνο, δ.) τα περιοδικά; 

21. Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει ενδυναµωτικά για το δηµοσιογράφο 

όσον αφορά στην αυτονοµία του; Με ποιο/ους τρόπο/ους; 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

22. Πώς πιστεύετε ότι θα διαµορφωθεί – εξελιχθεί το επάγγελµα του διαδικτυακού συντάκτη 

στο µέλλον;  

 


