
η έρευνα διαπιοτώνει ότι υπάρχουν συμαντικά κενά στα
συλλεγόμενα οτουαία, γεγονός που αποδίδει μια ελλ1πή
εικόνα, ιδίωο όσον αφορά «δευτερεύοντα» κανάλια (καλω-
διακά και δορυφορικά).

Για τη συναγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων, η έρευνα
εξετάζεΙ περαιτέρω ειδικά; παραμέτρους mς αγοράς, όπως
το μέγεθος mς αγοράς ττιλεοτπικύο διαφάμιοτκ και m συ-
γκέντρωση mς αγοράς και τκ; συνδέει με ρυθμιστικούς
παράγοντες, όπως η ύπαρξη σημαντικών δημόσιων χρημα-
τοδοτήσεων, ω κανόνες ρύθμιστκ του περιεχομένου και ο
τρόπος ενσωμάτωσικ των άρθρων 4 και 5 mς Οδυνκκ; για
mv αιτιολόγασα mς διαφορετικόmτας ανά εθνική αγορά. Η
ανάλυση αυτή βοηθάει σm διαπίστωση, αν ω απoκλiσεις
σικ συνέαειεο ανά κράτος μέλος οφείλονται στον τρόπο
εθνικτκ ενοωμάτωοτκ mς Οδαγίω; ή σmν αγορά και σε
ρυθμιστικούο παράγοντες (κεφάλαιο 8). Σττι συνέχεια πα-
ρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία των συνεντεύξεων που
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λήφθτισαν από παράγοντες mς αγοράς ανά κράτος μέλος
για mv υπόδειξη των οικονομικών παραμέτρων mς βιο-
μnxαviας (κεφάλαιο 9). Τέλος, και βάσει των στοιχείων
mς έρευνας, διαπιστώνεται αν και κατά πόσο τα άρθρα 4
(α) και 5 (α) mς Οδτιγκκ είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα,
εκτιμάται η συνολική οικονομικά απόδοση του τομέα και
διαγράφονται παράλληλα και ω αροκλάσεκ του μέλλοντος
(κεφάλαιο 10). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το συμπέρασμα
mς αναφοράς ότι η διάθεση για ανταγωνισμό θεαματικόσι-
«κ; συνδέεται θετικά με το ποσοστό μετάδοσικ; ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, αλλά και τον ισολογισμό του καναλιού,
ενώ είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, αν το κανάλι χρηματοδοτείται κρατικά. Παράλληλα,
διαπιστώνεται ότι το ποσοστό μετάδοοικ ανεξάρmτων πα-
ραγωγών εξαρτάται άμεσα από τον εμπορικό τομέα και mv
ανάπτυθι εμπορικών καναλιών.

http://europa.eu.int/comm/aνpolicy/stat/2003/4-5/27-
03-fmalreport.pd.f

Δάμτιτρα Δτηιατροκοτιούλου, Επικωνωνιολόγος

Εργαστήριο Κοινωνικάσ Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμάματοο Επικοινωνίας
και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Περιεχόμενο και ποιόrnrα

rnς rnλεοπrικnς εvnμέρωσnς

ΤΟ ελλnVΙKό ειδτισεογραφικό τοπίο σκιαγραφεί με
μελανά σημεία η έρευνα που πραγματοποίησε το
Εργαστήριο KωνωVΙΚΉς Έρευνας στα ΜΜΕ του

Τμήματος Επικωνωviας και ΜΜΕ του Πανεπισmμίoυ
Αθηνών. Η έρευνα με τίτλο «Περιεχόμενο και ποιότατο
mς τιιλεοπιυσκ ενυμερωσαο καταγράφει m σύγχρονη ει-
δασεογροφικά πραγμαnκόmτα, όπως αυτή προβάλλεται
από τοικ mλεοmικούς μας δέκτες.

Τα αποτελέσματα mς έρευνας υπογραμμίζουν ακόμα μια
φορά mv παθογένεια mς ελληνικής αιλεόροοτκ. Οι αριθμοί
και τα ποσοστά ΕΠιβεβαιώνουν όσα ο καθένας από εμάς ως
σιλεθεαακ ή mλεθεάτρια αοραταρεί καθημερινά: λαϊκίστι-
κη και ομφαλοσκοηυσι προσέγγιση των θεμάτων με υτιερτο-
vισμένα τα στουαία του θεάματος και mς δρσματοτιοίασικ.
Η έρευνα τιρονρατοτιοιάθωα το διάσmμα 20.11.2004-
31.12.2004 στα οκτώ κανάλια εθνικτκ εμβέλεκκ με m
μεγαλύτερη ταλεθέοου: Mega, ANTl, Alpha, Alter, Star,
ΝΠ, ΕTl και ΕΤ3. Συνολικά μελετήθηκαν 1.878 ειδάσεκ;
από 89 δελτία ειδήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σικ πρώτες ειδάσεκ. καθώς και στο
σύνολο των ειδήσεων σε όλους ιοικ σταθμού; επικρατούν
οι πολιτικές ειδήσεκ; Ακολουθούν ω ανθρώπινες ισιορίεο,
η εγκλημαnκόmτα, τα ζητήματα κοινωνυσκ; προστασίας
και τα οικονομικά. Η θεματολογία των δελτίων ειδήσεων
φαίνεται να είναι, σύμφωνα με την έρευνα, προϊόν ΕΠιλογής

και καταοκευόο και όχι ωιοτύαωοτκ κάπωας, ανείάρσιτικ
από του; παραγωγούς ειδήσεων, πραγματικόmτας. Η πα-
ρουσίοσο των ειδήσεων γίνεται με δραματοποmμένο τρόπο,
υπερτοviζοντας το σιουαίο mς «ενιιμερω-δισοκέδαοηφ. Η
εκφώνασα και το ρεπορτάζ των μισών σχεδόν ειδήσεων συ-
νοδεύεται από έντονου; επιθετικού ς προσδιορισμούς (στο
43% γίνεται χρήση έως τριών επιθετικών προσδιορισμών).
ο τόνο; του λόγου του παρουσιαστή είναι 56,7% ουδέτερο;
23.96% αρνητικό; και 16.61% θετικός.

Επιπλέον. ω ηολιτικέο ειδάσεκ xαρακmρίζoνται από
υψηλά ποσοστά εθνυσκ; εσωστρέφεκκ (62.11 %). η οποία
napampεiTOI και σm θεματολογία γενικότερα (88.3%).
ενώ τα θέματα που αφορούν mv ΕΕ συγκεντρώνουν μόλις
2,7%. Αναφορικά με mv πηγή τωνmλεοmικών ειδήσεων,
η έρευνα κατέγραψε ότι στο σύνολο των σταθμών κύρια
πηγή των ειδήσεων εiναι ω ρεπόρτερ (75.34%). γεγονός
που αποτελεί ένδειξη υψηλής γεωνραφυσκ συγκέντρωστκ
(Αθήνο-θεσσαλονίκα). Παράλληλα. καταδεικνύει ότι οι
δαμοοιογράφοι στρέφονται κυρίως προς τοικ εκπροσώ-
πους των θεσμών προκειμένου να εξασφαλίσουν ειδήσεκ
(<<γνωστέςπηγές»).

Σχετικά με m συκνόττιτα εμφάνιοτκ των πολιτικών αρ-
χηγών σικ; ειδάοεκ, η έρευνα κατέγραψε ότι ο αρχηγός mς
αξιωμαηκής αντιηολίτευστκ εμφαviζεται συχνότερα (48
φορέο) από τον πρωθυπουργό (31 φορές).
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Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευ-
νητικού προγράμματος που ήδη διεξάγετω και θα διαρκέσει
τρία με πέντε χρόνια, καταγράφοντας τα σταθερά ποιοτικά
κο: πολιτιστικά χαρακτηριστικά ως ταλεοπτυσκ τιολιτυσκ
και κοινωνυσκ ενημερωστκ.

Το EργασriιρlO ΚOlνωνιιdις Έρευνας στα ΜΜΕ λειroυργεί από ro
2003 με διευθυvτiι roν επίκουρο Kaenynm Γιώργο Πλειό. Διεςάγει
τακτικές έρευνες στους roμείς monitoring, ανάλυσης λόγου και πε-
ριεxOJ..lέvov, οργάνωσης και διοίκησης, πoλιrιKιΊς εmKoινωνίας και
ακροαrnρίου. Διαrnρεί ψηφιακό αρχείο rnλεοmικών ειδιΊσεων και
έχει εκπαιδεύσει J..IέχριafIJ..IEρG50 φοιrnτές aromonitoring.

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανετασττηιίου
Αθηνών και Ερευνητικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμέντικ Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ),

Περιοδικό ZnrfιJlara Επικοινωνίας

Τη συζήτηση κοι τον προβληματισμό γύρω από τα επι-
κοινωνιακά φαινόμενα επιδιώκει να θέσει σε επιστη-
μονική βάση το νεότευκτο εαισωμονικό περιοδικό

lnmJ..lara Εmκοινωνίας, που εκδίδουν το Τμήμα Επικοινωνίας
και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπισmμίoυ
Αθηνών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμέντκ
Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ).

Το πρόσφατο αυτό πόνημα του Τμήματος Επικοινωνίας
και ΜΜΕ και του ΕΠΙΕΕ στοχεύει να αποτελέσει μια διεισ-
δυτική ματιά σm μελέτη των μεντιατικών και επικοινωνι-
ακών φαινομένων, κaλύmοντας ένα σημαντικό κενό στην
ελληνική περιοδική βιβλιογραφία. Στο «άνυδρο» τοπίο που
επικρατεί στο χώρο των ελληνικών σιισωμονικών περιο-
δικών που αωωλούνται με τα ΜΜΕ και ων επικοινωνία,
συνιστά ένα σημαντικό βήμα για ων έκφραοτι έγκυρου και
κριτικού επισmμoνικoύ και δημόσιου διαλόγου. Το κοινό
του δεν περιορίζεται αποκλειστικά σmν ακαδημαϊκή και
αυσσιμονικά κοινότητα, αλλά εκτείνεται και σε δτιμοσιο-
γράφους, αολιτικούο, ακόμα και πολίτες που ενδιαφέρονται
για το μεντιατικό «γίγνεσθαι» σm Χώρα μας.

Τα ΖητιΊ}ιατα Επικοινωνίας εκδίδονται δύο φορές το χρόνο
και κυκλοφόρασαν πρόσφατα το δεύτερο τεύκοο τους. Στο
δεύτερο τεύκο; ο ονογνώσσκ θα συναντήσει γνωστά ξένα και
ελληνικά ονόματα ερευνητών, όπως ο Ντένκ ΜακΚουέιλ, ο
Πέιμς Κάραν και ο Πίτερ Γκόλντινγκ, ο Γιώργος Πλειός και
ο Νίκος Δεμερτζής. θα διαβάσει, μεταξύ άλλων, άρθρα σχε-
τικά με τη λογοδοσία και m δημοσίευση, m δημοκρατία και
τα ΜΜΕ, ων ανάλυση των επιmώσεων ως τεκνολογκκ; ως
τιληροφορικήο και ως επικοινωνίας από ων κοινωνιολογία
των μέσων, ων κοινωνική έλευση του ραδιοφώνου και ων
κάλυψη των θεμάτων ως ΕΕ. Σικ; τελευταίες σελίδες του
τεύκοικ μπορεί να βρει κανείς βιβλιοκρισίες για νέες εκδό-
σεκ, καθώς και θέματα ετυκαιρόωτοο, όπως παρουσιάσεις
συνεδρίων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρώτο τεύκοο που
εγκαινίασε ων επιστημονική αυτή έκδοση ήταν αφιερωμένο
σιοικ Ολυμπιακούς Αγώνες.
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Πιο συγκεκριμένα, στο τεύκοο που κυκλοφορεί, ο Ντένκ
ΜακΚουέιλ, εξετάζει ων έννοια ως υπευθυνόωτας των
μέσων, η οποία παραμένει προβληματική και ελλιπώς
ανεπτυγμένη. Ο ΜακΚουέιλ τονίζει την ανάγκη ως δια-
σφάλιστκ; τικ υτιεύθυντκ; επικοινωνίας, ως συμβολή στκ;
πρακτικές προτάσεις και τκ πολιτικό; για το χειρισμό των
αξιώσεων και των ανταπαιτήσεων για τκ δημόσια; κράσεκ
ως επικοινωνίας. Ο Πέιμς Κάρραν εστιάζει στη σημερινή
σχέση ΜΜΕ και δτιμοκροτίαο, η οποία πρέπει να επανα-
προσδιοριστεί με σκοπό να συνδέσει τοικ πολίτες με το
σύγχρονο τρόπο λειτουργίας ως δαμοκροτίσο, Τον κοινωνι-
κό αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών ως αλαροφορυσκ και
ως επικοινωνίας μελετά ο Πίτερ Γκόλνιινγκ, προτείνοντας
δύο τύπους τεχνολογιών: εκείνες που αλλάζουν και που
επεκτείνουν τκ; υπάρκουσεσ διαδικασίες και εκείνες που
διευκολύνουν πλήρως τκ; νέες δρασmριόωτες.

Από τκ ελληνικές συμβολές στο περιοδικό, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που πραγματοποίησαν ο
Νίκος Δεμερτζής κ.ά., διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο
οι 'Ελλανει; βουλευτά; χρησιμοποίησαν το διαδίκιυο κατά
την προεκλογική περίοδο των εκλογών ως 7ης Μαρτίου
2004. Τέλος, η Σοφία θεοδοσιάδου κ.ά. μελετούν τη θέση
των ευρωπαϊκών θεμάτων σmν ημερήσια θεματολογία του
ελληνικού Τύπου, εστιάζοντας στοικ παράγοντες που δια-
μορφώνουν το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών ειδήσεων.

Τη διεύθυνση rnc; σύvταςης roυ περιοδικού έχει ο αναπλη-
ρωmς καθηΥητιΊς του ΕΜΜΕ Στέλιος Παπαθανασόπουλος. Το
περιοδικό διανφεται από rις Εκδόσεις Καστανιώτη και n llJ..lfI

του ανέρχεται στα 15 ευρώ.

Σκετικοί δικτυακοί τότιοι:
Ερευνητικό Ινστιτούτο Εφορμοσμέντκ Επικοινωνίας:

www.media.uoa.gr/institute
Περιοδικό ΖlπιΊματα ΕmΚOlνωνίας: www.media.uoa.gr/

instίtute/Ρages/gr/Ζίtimata--ιr
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Δήμητρα Δημητρακοπούλου, Εαικοινωνιολόγοτ;

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Το ραδιόφωΥΟ arnv Ελλάδα,
Τεrράδια ΕΠΙΚΟΙΥωΥίας 06, Νοέμβριος 2005.

Τον κοινωνικό και πολnισnκό ρόλο του ραδιοφώνου
στην Ελλάδα διερευνά στην πρόσφαm μελέτη του
το Ινστιτούτο Οmικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ).

Η μελέτη υπό τον τίτλο «Το Ραδιόφωνο στην Ελλάδα» δη-
μοσιεύτηκε στην έκδοση του ΙΟΜ «Τετράδια Επικοινωνίας
06» που κυκλοφόρυσε το Νοέμβριο του 2005.

Η έρευνα του ΙΟΜ συμπίπτει με τη συμβολική ενηλικίωση
του ιδιωτικού ραδιοφώνου στη χώρα μας, καθώς συμπλη-
ρώνονται φέτος 18 χρόνια από mv απελευθέρωση των
ραδιοφωνικών συχνοτήτων και mv άρση του κρατικού
μoνoπωλioυ. Η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα εξαιρετlΚά
χρήσιμο και ενδιαφέρον πόνημα, διότι το ραδιόφωνο απο-
τελεί ένα μέσο που έχει περιορισμένη παρουσία τόσο στην
έρευνα όσο και στη βιβλιογραφία.

Το αντικείμενο mς έρευνας αροσεγγίοηικε διεαισωμονικά,
Στην πραγματοποίηση mς έρευνας συνέβαλαν συνολικά,
με κάθε τρόπο, 130 άτομα. Σιόκο; mς έρευνας είναι η
εξαγωγή χρήσιμων και αξιοπOlήσιμων συμπερασμάτων
τόσο για τοικ επαγγελματίες και τοικ ερεuvnτές στο Χώρο
mς Επικοινωνίας όσο και για τον καθένα και καθεμία από
εμάς που μεγάλωσε και αγάπησε το ραδιόφωνο.

Με ιστορική διάθεση αλλά και προσανατολισμό στο σήμε-
ρα, η μελέτη του ΙΟΜ ξεκινά από m γένεση του ραδιοφώ-
νου, ακολουθεί mv πoρεiα του στο χρόνο και εξετάζει την
εξέλιξη του θεσμικού του πλαισίου. Παράλληλα, διερευνά
το ραδιόφωνο κάτω από το κοινωνιολογικό (είδος σταθμών
και προγραμμάτων, ακροαματικότητα και ακροατήρια), το
οικονομικό (αγορά, διοφάμιοτι) και το τεχνολογικό πρίσμα
(ψυφιακό. διαδικτυακό ραδιόφωνο). Σαι μελέτη εντάσσε-
ται, εαίοτκ, η πρώm κοινωνική έρευνα του ΙΟΜ με θέμα m
σχέση ανάμεσα στο ραδιόφωνο και τοικ; φοιτηιέο των ΕΠΙ-

σmμών mς Επικοινωνίας και Πλιιροφόρτιοικ του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου

Πανεπιστημίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκτκ.

Παράλληλα, η μελέτη ενσωματώνει τη γνήσια ραδιοφωνικά
μνήμη των νεότερων χρόνων mς ραδιοφωνίας μέσα από
μαρτυρία; των ανθρώπων που την έζησαν. Για το σκοπό
αυτό, το ΙΟΜ πραγματοποίησε 40 αναλυπκές προσωπικές
ουνεντεύθεκ; με αροσωτιικότατεο του ραδιοφώνου, με κρι-
τήριο m θέση και το γενικότερο ρόλο που διαδραμάτισαν
σε ραδιοφωνικούο σταθμούς mv περίοδο αυτή.

Παρά το φιλόδοξο του εγκειράμστοτ; η μελέτη του ελλη-
νικού ραδιοφωνικού τοπίου υπήρξε δύσκολο εγχείρημα,
κυρίως λόγω τικ; πενίαο των πηγών αλλά και mς άναρxnς
κοτάοταοικ; που επικράmσε μετά την άρση του κρατικού
μoνoπωλioυ, το 1987, χρονιά που ουμαιοδοτεί mv κατα-
κόρυφτι αύξηση των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 777 σταθμοί σε όλη την
επικράτεια καταγράφονται από mv ανεξάρmm ρυθμιστι-
κή Αρχή με βεβαίωση νομίμου λεnουργίας, ενώ γίνεται
λόγο; για περισσότερους από 1.100 σταθμού; ΟΙ οποίοι
εκπέμπουν σε πανελλαδικό εαίηεδο.

Η έρευνα αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφά-
λαιο εξετάζονται η ιστορική αναδρομή του ραδιοφώνου. n
διαδρομή του ραδιοφωνικού αεριοωμένου. καθω; και η
ανάmυξη του ραδιοφώνου και το ρυθμιστικό του πλαίσιο.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στκ οημαντικότερεο τάσεκ
του ραδιοφώνου. όσον αφορά το κοινό, mv αγορά και το
ψυφιοκό του μέλλον. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο
περιλαμβάνει mv κοινωνική έρευνα του ΙΟΜ σε σχέση με
τοικ φοιττιτέο επικοινωνίας των τριών πανεπιστημιακών
τμημάτων Δτιμοσιογραφκκ; και Επικοινωνίας. Ιδιαίτερο
χρήσιμα εiναι το παράρmμα και η ενδεικτική βιβλιογραφία
που ολοκληρώνουν m μελέτη.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.iom.gr

*****
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Σχέδιο Νόμου για τον
Κιντιματονράφο

Τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα επεξεργαστεί τκ;
διατάξεκ; ενόι; νέου νόμου με αντικείμενο mv ενίσχυση
του κινυματογράφου και ειδικότερα ως παραγωγής και
διανομής κιντιματογραφικών ταινιών αποφάσισαν ων
7.3.2005 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Αλογοσκούφτκ
και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Τστούλικ; Η ομάδα
εργασίας, ως οποίας προίσταται ο κ. Ιωάνντκ; Ζωριός,
Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Πολιτισμού, θα ολο-
κλήρωνε τις εργασίες ως εντόο δύο μηνών.

Α.Ο.

Σχετικά: Νομοθετικό Δελτίο

Τέλος αναλογικού σάματοτ:
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει

για ημερομηνία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την 25.5.2005 τα κράm

μέλη να επιταχύνουν τη μετατροπή του αναλογικού σόματοο
ττιλεωηικών εκπομπών σε ψυφιακό προτείνοντας ως κατα-
ληκτική χρονολογία το 2012. Σε ανακοίνωσή mς η αρμόδια
επίτροπος κ. ν. Reding δήλωσε ότι με m μετάβαση στην
ψαφιακή μετάδοση και την απελευθέρωση πολλών συχνο-
τήτων, παρέχεται στους πολίτες η ευκαιρία να αποκτήσουν
πρόσβαση σε νέες υτυιρεοία; επικοινωνκκ που συνδυάζουν
κινητή υιλεφωνία και μετάδοση τιιλεοητυσκ; εικόναο,

Υπενθυμίζετω ότι πολλές κώρεο έχουν επιλέξΕΙ ως κα-
ταληκτική χρονολογία το 2010, ενώ άλλες (μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα) αναφέρουν το 2012. Αναμένεται
ότι με τη γενικευμένη χρήση ως ψαφιωσκ ττιλεόραοτκ θα
αυξηθεί ο ανταγωνισμό; μεταξύ των παρόκων υπηρεσιών
πρόσβαωκ; σε δίκτυα τιλεκτρονικών επικοινωνιών και θα
επιταχυνθεί η εφαρμογή καινοτόμων εφαρμογών.

Α.ο.
Σχετικά: http://euroΡa.eu.ίnt/ίnfοπηatίοn_sοcίety/toΡίcS/

ecomm/usefuUnfοπηatίοn!lί brary / comm unic_
reports/ίndex_en.htm

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες:
Η Εαιτροαά εναντίον
δέκα κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες γιο πα-
ράβαση εναντίον δέκα κρατών μελών γιο m μη προσή-
κουσα εναρμόνισή τους με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο για
τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες του 2001. Η ενέργεια
αυτή που αφορά m Γερμανία, ων Ιταλία, m Λετονία, ων
Ολλανδία, την Αυστρία, ων Πολωνία, m Σλοβακία και
τη Φινλανδία είναι αποτέλεσμα mς ωαιυσκ; έρευναο τικ
Ετιιτροωκ; για το Implementation Report 2004.
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Το σημαντικό σε αυτή mv οπόφασα mς Εαιτροιυκ; είναι
ότι ενώ οι κώρεο αυτέο έχουν ήδη ψηφίσει τοικ οκετι-
κούς νόμους για ων εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο
εντούτοκ, όπως έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ωτωτύ-
σεις των σχετικών Οδηγιών δεν έχουν εισοκθεί όπως θα
έπρεπε στο εσωτερικό δίκαιο. Χαρακτηριστικά αναφέρθτικε
ότι σε κάποιες Χώρες δεν δόθηκαν οι αναγκαίες και προ-
βλεπόμενες εξουσίες σικ Εθνικά; Ρυθμιστικά; Αρχές και σε
κάποιες άλλες δεν επιβάλλεται η παροχή mς φορυτότυταο
αριθμών.

Σ.Τ.

Σχετικά: http://www.ellractiv.com/ArticJe?tcmuri=tcm:29-
1380l4-16&type=News

Νέα Οδηγία για τκ; αθέμιιες
εμπορικές αρακτικέο

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ΤΕ-

λικό κείμενο mς Οδυγκκ γιο τκ αθέμιτα; εμπορικές
πρακτικές των επιχειρήσεων προς τοικ; καταναλωτές σmν
εσωτερική αγορά και για mv τροποποίηση των Οδηγιών
84/450/ΕΟΚ, 97/7 /ΕΚ και 98/27 /ΕΚ. Σκοπός mς εν
λόγω Οδηγίοο είναι να εναρμονίσει m νομοθεσία όλων
των κρατών μελών ως Ευρωπαύσκ; Ενωστκ κατά τρόπο
ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται από ων αθέμιm
συμπεριφορά των κοινοτικών επιχειρήσεων.

Η Οδηγία καλύπτει τκ σκέσεκ επιχειρήσεων και κατανα-
λωτών σε σχέση με τα οικονομικά και μόνον συμφέροντα
των τελευταίων και σκοπό έχει να ααογορεύοει εμπορικές
πρακτικές, οι οποίο; είναι αθέμιτες, όπως η αθέμιτα διαφύ-
μισυ. ηαρααλονητικό; ή επιθετικές, ώστε να ενδυναμωθεί
η προστασία των καταναλωτών και να λειτουργήσει σωστά
και ενιαία η Κοινή Αγορά. Μεταξύ άλλων η Οδηγία περι-
έχει μία λίστα απαγορευμένων εμπορικών πρακτικών, οι
οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο κάθε κράτοικ
μέλους και ειδικότερα; διατάξεις, όπως δlOτάξεις περί δια-
φάμιστκ προϊόντων που ααευθύνοντω σε παιδιά, κώδικες
συμπεριφοράς Κ.Ο.Κ.

Ε.Σ.

ΕΕ:Έλεγχος κρτηιατοδόταοτκ της
δτηιόσιαο ραδιοττιλεόραοτκ

Στο πνεύμα διασφάλιοικ mς διαφάνεκκ των χρηματο-
δοτήσεων που αφορούν m δημόσια ραδιοτηλεόραση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη διερεύνηση των χρημα-
τοδοτικών καθεστώτων των δημόσιων ροδιουιλεοπτικών
σταθμών στη Γερμανία, ων Ιρλανδία και ων Ολλανδία.
Κεντρικός άξονας των προκαταρκτικών συμπερασμάτων
τικ; ήταν ότι τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη δεν συμμορφώ-
νονται με τοικ κανόνες που τοικ; απαγορεύουν να παρέχουν
ετιιδοτάσεκ; που διαταράσσουν τον αντσγωνισμό. ΓΙα ΙΟ

λόγο αυτό, η Επιτροπή ζήτησε mv 2.3.2005 από τα τρία
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κράm-μέλn διευκριviσεις στο πλαίσω των εξής αρκών:
διατύαωσα ενός ξεκάθαρου ορισμού για τκ κραμοτοδοτά-
σεκ δημοσίων υταιρεσιών, δκαωρισμό των λογαριασμών
που αφορούν τκ δημόσια; υτυιρεοίεο και τις εμπορικές
δρασmριόmτες και ανάπτυξη μωωνισμών για mv αποφυγή
οαόδοοικ υαερβολυσκ ααοζαμίωοτκ στκ δρασmριόmτες
δτιμόοκκ υτωρεσκκ. Επιπλέον, τα κράm-μέλn πρέπει να
διασφαλίσουν ότι ΟΙ εμπορικές τοικ δρασαιριότυτετ; διε-
ξάγονται σύμφωνα με τις αρκέο mς αγοράς. Τέλος, πρέπει
να υπάρχει μια ανεξάρmm εθνική αρχή που θα ελέγχει το
βαθμό ουμρόρφωσύο τοικ με αυτού; τοικ κανονισμούτ.

Δ.Δ.

Σκειικά: Το δελτίο τύποu ΙΡ/05/250: http://merlin.obs.coe.
intlreclirect.php?id=9587 Γενικότερα:http://merlin.
obs.coe.intlreclirect.php?id=9588

Μεγ. Βρετανία: Οριστικοποιούνται
οι αλλαγές στο BBC

Δόθηκε σm δημοσιότητα σικ 2.3 .2005, από το Υπουργείο
Πολιτισμού, Τύπου και Αθλητισμού του Ηνωμένου
Βασιλείου, το σχέδιο για τον αναθεωρημένο κάρτα λει-
τουργίας (<<green paper») του BBC, ο οποίος πρόκειται
να ισχύσει για το χρονικό διάσmμα 2007-2016 (πρβλ.
ΔίΜΕΕ 1/2004, 10). Με το σκέδιο αυτό επιχειρείται μία
τομή στον τρόπο διοίκαστκ; του δημόσιου ραδιοιιιλεοητικού
οργανισμού, κοθώο το σώμα των 12 Κυβερνητών, το οποίο
είχε την αποκλειστική ευθύνη για m διεύθυνση, m λειτουρ-
γία και mv οικονομικό διαχείριση, αντικαθίσταται από δύο
συλλογικά όργανα με διακριτό; μεταξύ ιοικ λειτουργίες.

Αφενός το BBC Trust, το οποίο δεν θα επεμβαίνει κα-
θόλου σm διοίκηση του οργανισμού, πλην τικ; διακείρι-
σικ των μυνιαίων συνδρομών, θα είναι αρμόδιο γιο mv
έγκριση κάθε νέας υιυιρεσκκ που θα παρέχεται από το BBC
καθώς και για τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν
τα προγράμματα. Το νέο σώμα κατά ένα τρόπο θα λογοδοτεί
προς τους συνδρομητέο, καθώς θα συνεδριάζει δημόσια
και θα δαμοσιοηοιεί τα αποτελέσματα των ερευνών και
των ψτιφοφοριών τκ οποίες θα διεξάγει. Αφετέρου, συ-
γκροτείται εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
και θα λογοδοτεί στο Trust και θα είναι αρμόδιο για mv
καθημερινή λειτουργία του BBC.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έως τα τέλη Μαϊου
του 2005, θα έχει ολοκληρωθεί ο ανοικτό; διάλογος για
τα προτεινόμενα μέτρα, προκειμένου να δημοσιευθεί το
φθινόαωρο του 2005, το τελικό σκεδιο (<<whitepaper»)
για περαιτέρω συζήτηση. Η όλη διαδικασία αναμένεται να
ολοκληρωθεί στα μέσα του 2006.

Σχετικά: www.bbccharterreview.org.uk
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Το BBC ανοίγει ΙΟ δρόμο
στην ελεύθερη διάθεση ψτιφιακού

περιεχομένου
Ο βρετανικό; αιλεοπτικό; οτοθμόο BBC (Βήtίsh

Broadcasting Corporation) ξεκίνησε για πρώm φορά
mv παροχή σε τρίτοικ τιλεκτρονικά σε ανοικτή γραμ-
μή (on-line) του ψηφιακού υλικού και τιεριεκομένου
που διαθέτει. Σκοπός αυτού του σκεδίου είναι να μπορεί ο
καθένας να αποκτά πρόσβαση δωρεάν σε οποιοδήποτε πρό-
γραμμα σmν ταλεόροωι, τον υπολογιστή του ή οπουδήποτε
αλλού, εφόσον υπογράψει πρώτα και δεχθεί τοικ όρου;
τικ; Άδειας βάσει τις οποίας θα μπορέσει να κάνει χρήση
αυτού του περιεχομένου. Οι κρέστεο αυτοί θα πρέπει σε
αντάλλαγμα να αναφέρουν τους δαμιουργούο του κάθε έργου
καθώς και mv πηγή που το πρoμηθεύmκαν και να κάνουν
αναφορά σmν εν λόγω άδειο. Η χρήση των έργων αυτών
είναι αεριοριομέντι εντόο σκ; βρετανυσκ; επικράτειας.

Το εγχείρημα αυτό, αν και είναι πρωτοποριακό στον το-
μέα του αφού θα καθιστά προσβάσιμο έναν μεγάλο αριθμό
τιλαροφοριών και έργων σε έναν επίοτκ; μεγάλο αριθμό
προσώπων (προς το παρόν μόνον ένα περωρισμένο μέρος
ψτιφιοκού περιεχομένου είναι προσβάσιμο), θέτει μια σειρά
ερωmμάτων από mv άποψη του δικαίου mς πνευματυσκ
ιδιοκταοίαο, Ζητάματα κατά πόσο το BBCέχει mv απαραί-
τητη συναίνεση δημιουργών και δικαιούχων προκειμένου
να προβεί στη νέα αυτή χρήση των έργων ιοικ. κατά πόσο
η χρήση αυτή συνιστά νέα ή διαφορετικά χρήση ή καλύ-
πτεται από τκ; υαάρκουσ«; άδειες των δικαιούχων προς
τον σταθμό θεωρούμενη απλώς μiα πω εντατική χρήση
(ή ούτε καν πω εντατική) αυττκ; για mv οποία ευων στο
παρελθόν συναινέσει οι δτηιιουργοί, απασχολούν σοβαρά
επί του παρόντος το BBC.

Εάν όλα τα ανωτέρω προβλήματα υπερκεραστούν, τότε οι
οργανισμοί που προσφέρουν σιλεηικοινωνιακό; υωιρεοίεο
θα πρέπει να αναθεωρήσουν το ρόλο τοικ και μάλιστα σύ-
ντομα, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί σmν εθνικά
και τη διεθνή αγορά.

Ε.Σ.

Κ.Γ.

Μεγ. Βρετανία: Η από κοινού
ρύθμιση omv πράξη

Η Ανεξάρωω Ραδιοσιλεοατική Αρχή ως Μεγ.
Βρετανίας (Ofcom), ενέκρινε τκ; ετάσιεο εκθέσεις,
που υπέβαλαν οι ιδιωτικοί ταλεοητικοί σταθμοί ΙTV,
Channels 4 και Five, στκ; οποίες γίνεται απολογισμός για
το πρόγραμμα (είδη, κρόνοκ κ.λιι.) που προέβαλαν κατά
το 2004, και παράλληλα παρουσιάζεται η στρατυγικά, που
προτίθενται να ακολουθήσουν γιο το 2005. Ας σημειω-
θεί, ότι σύμφωνα με mv CommunicatJons Act του 2003,
με mv οποία προωθήθηκε η από-κοινού-ρύθμιση (<<co-
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ενίσκυστκ; ακ ιδιωτικόττιταο (Β. Ζορκάδτιο), στη σημασία
της κυβερνιιτυσκ πλαροφορκκ; και m δυνατότητα εμπο-
ρευματοποίοοτκ των τιλιιροφοριων που διαxειρίζovτω οι
δημόσιοι φορείς υπό ίΟ πρίσμα ττκ Οδπγίοτ; 2Ο03/98/ΕΚ
(Κ. Χατζηγιάννπ, Δ. Μοσκόπουλοο).

Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρoυσiασαν οι ειοηγήσεκ;
σχετικά με τα τεχνολογικά μέτρα προοταοκκ και διωαίρι-
σικ πνευματικών δικαιωμάτων (θ. Παπαθεοδώρου, Δ.
Τσώλαο) και m χρήση συσαιμάτων περιορισμού χρηστών
από τις ψηφιακές βιβλιοθάκει; (Δ. Κιούπτκ).

Την αναλυτικό προσέγγιση των εισηγητών στα θέματα που
ανακύπτουν από mv ψτιφιακά πρόκληση, ακολούθησε διεξο-
δικός διάλογος σε σχέση με τις ενδεδειγμένες ενέργειες και
ης προτεινόμενες λύσεις, προκειμένου να εξευρεθεί κοινή
συνισταμένη για mv εξισορρόπηση των συμφερόντων τικ;
ολόσιακ; και ίΟ σεβασμό των δικαιωμάτων των θιγομένων
μερών. Οι διοργανωτές του Συνεδρίου κατέληξαν ότι ο επα-
ναπροσδιορισμός των νομικών εννοιών που επlζIπεiτω διε-
θνώς, είναι σκόπιμο να γίνει με γνώμονα mv πρoστασiα τικ
πνευροτυσκ δεμιουργίοτ, καθόσον κωρκ σχετική προστασία
η πνευματική παραγωγή θα συρρικνωθεί δραματικά με άμεση
συνέπεια να μειωθεί εντέλει, αυτό τούτο, ίΟκατ' εξοχήν υλικό
αρχείων και βιβλιοθηκών: τα προστατευόμενα έργα.

Πιερρίνα Κοριατοπούλου - Ayγέλn,
Δ.Ν., ΔlκnΥόρος

Η μερίδα για τα ΜΜΕ σmν Ελλάδα πραγματο-
ποιήθηκε σm θεσσαλοviκn σικ; 4 Νοεμβρίου
από ίΟ Τμήμα Δαμοσιονραφίω; και ΜΜΕ του

Αρισιοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκαο. Η ημερί-
δα υπό τον τίτλο «Εικόνα και Λόγος στα Media» συγκέ-
ντρωσε τόσο ακοδημαϊκούο όσο και δτιμοσιογράφοικ. οι
οποίοι ενδιαφέρονται να ανιχνεύσουν τκ; συνιστώσα; τικ;
εικόνας και του λόγου στα ελληνικά μέσα επικοινωviας.

Στόκοτ;τικ; τιμερίδτκ; ήταν να συμβάλλει στον προβλομα-
τισμό που αφορά τκ διαφορετικές και πoλυσxιδεiς όψεκ
αφενός τικ; εικόνας και λόγου, όπως χρησιμοποιούνται
και αναπαράγοντω από τα ΜΜΕ και αφετέρου τικ εικόνας
και του λόγου που δημιουργούν τα ΜΜΕ. Η ημερίδα χα-
ροκσιρίσσικε από μια πολυμορφία εισηγήσεων από δτιμο-
σιογράφους, κοινωνικούς επιστήμονα; και ειδήμονα; στον
τομέα των νέων τεχνολογιών. Συνολικά υπήρξαν τέσσερκ;
συνεδρία; και ένα στρογγυλό τραπέζι, με το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε το πρόγραμμα τικ υμερίδοτ.

Συγκεκριμένα, σmν πρώm συνεδρία, ο Σωφρόντκ;
Χατόισαββίδτκ; διερεύνησε τα βασικά στoιxεiα που συγκρο-
τούν mv έννοια ττκ;πολυτροπικόmτας σmν εισήγησή του κά-
τω από τον τίτλο «Λόγος και Εικόνα στον Ημερήσιο Ελληνικό
Τύπο: Διερεύνηση του Βαθμού κω των Χαρακτηριστικών ακ
Πολυτροαυωσιταο. Ο Γιώργος Ξυδόπουλος σm «"Διπλή"
Γλώσσα m, Επικοινωνίοο ανέλυσε, από γλωσσολογική άπο-
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ψη, του; τρόπους δομιουρνίαο στoιxεiων «διπλής νλώσσοφ,
δηλαδή τικ γλώσσας η οποία παρουσιάζει το κακό ως καλό,
το αρνητικό ως θετικό. Η Ελένη Μηουτουλούοτι διερεύνη-
σε τις «Αφανείς Εικόνα; στο Δυμοσιογραφικό Λόγο», εικόνες
δηλαδή στκ; οποίες αναφέρονται οι μεταφορές. Τέλος, η
Χάρη Σβαλiyκou ανίκνευσε το «μυθικό» λόγο κατά m θεα-
τρική έκφανοτι και mv περαιτέρω σιλεοπτυω μεταφορά του
έργου True West του Sam Shepard (True West: Ο «Μυθικόο
Λόγος στο ~έατpo και σmν Τηλεόραση).

Στη δεύτερη συνεδρία, η Αφροδίm Σιβετίδου διερεύ-
νησε το «θέατρο ττκ Ακοάσ Η Δύναμη των Λέξεων», ενώ
η Τέσσα Δουλκέρτι κοι ο Μάρκος Χολέβας εξέτασαν mv
«Οπτικοακουστική Γλώσσα και τη Χρήση m, στο Τηλεοπτικό
Ρεπορτάζ», ααρουσίαζονταο συγκεκριμένα παραδείγματα από
mv ελληνική ταλεόραοτι με ανάλυση ττιλεοηιικών ρεπορτάζ.
Η Σοφία Φελοπούλου μελέτησε το «θέατρο και Τηλεόραση:
Τέχνη και Παραγνωρισμένη Τέχνη» και η Λίλυ Μπάνου
παρουσίασε μαζi με ομάδα φοιmτών έρευνα για mv «Εικόνα
και το Λόγο σmν Ελληνική Τηλεοπτική Ψυχαγωγία».

Η τpim συνεδρία σxετίσrnκε με τκ νέες τεκνολονίετ, Ο
Ανδρέας Βέγλικ; με τον Αλέξανδρο Μπαλτζή εξέτασαν
m «Διαδραστικόmτα και Επικοινωviα σικ Iστoσελiδες
Ελλήνων Μουσικών» κοι ο Νίκος Π. Τσινίκας ανέδειξε
τη σχέση του ήχου με mv εικόνα μέσα από mv εισήγησή
του «Απεικόνιση Ήχου και Ηκογράφτιοη Εικόναο. Η ομάδα
του Γιώργου Καλλίριι, τικ; Μαρίας Ματσιώλα και του Κ.
Αβδελίδτι παρoυσiασαν το εγκείριιμα σκεδίοσικ ενός εικο-
νικού αορουοιαστή με τον τίτλο «Εικονικοί Παρουσιαστές
Δελτίων Ειδήσεων στα Νέα Μέσα. Τεκνολογικό; Δυνα-
τόmτες - Μελλοντικές Τάσεκ». Τέλος, οι Αλεξάνδρα Ελευ-
θεριάδου και Γιώργος Τσουρβάκας avaζrΊmaav τις
«Αναπαραστάσεις ιικ; Ηλεκτρονυακ; Διαφάμιοτιφ.

rmv τέταρτη και τελευταία συνεδρία, ο Γιώργος
Πλειός εξέτασε τκ «Αθέατεο Οψεκ του Επικοινωνιακού
Εκσυγχρονισμού: Η Προπαγάνδα του Εικονιστικού
Λόγου», ενώ η Έλσα Δελεγιάνντι διερεύνησε mv πoρεiα
«Από mv Τηλεοπτική Διαφάμιοτι στο «Spam» κοι από mv
Πολιτισμικό Ομογενοαοίτιοτι σmν Προσβολή ττκ Ηθικύι;
Υαόσταοτκ; του Ατόμου». Ο Bασiλnς Νότταο παρουσίασε
τοικ «Σύγχρονους Εικονολάτρες και το «Ιερατείο»τους» και ο
Γιάνντκ Σκαρπέλος εξέτασε το τpimuxo «Εικόνα, Γνώση και
Εξουσία. Από τον 190 αιώνα στην Περmλανώμεvn Μητέρα».
Τέλος, ο Χρήστοο Φρσγκονικολόπουλοο μελέτησε mv
«Επίδραση των Σύγχρονων Μέσων Μαζικής Επικοινωviας
σm Διπλωματία κοι σmν Εξωτερική Πολιτική».

ΣίΟστρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε, οι δεμοσιογράφοι
Άννα Παναγιωταρέα, Πάωωο Μανδραβέλικ, Τραϊανός
Χατάιδιηιιιτρίου. θεοδώρα Αυγέρτι και Χριστίνα Χαλε-
πλiδoυ ανέλυσαν τα επιχειρήματά τοικ για το ρόλο των δτιμο-
σιογράφων ανάμεσα στο γεγονός και σmν είδηοτι,

Δάμπφα Δτιματρακοαούλου,
ΕmκοlvωvιολόΥος
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Μιαιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη δημοσιεύτηκε
από ω Ευ Monitoring and Advocacy Program
(EUMAP) του Open Society Institute σχετικά με

mv κατάσταση και το μέλλον mς ταλεόραοτκ σmν Ευρώπη.
Η μελέm περιλαμβάνει μια περινραφά mς συνολυσκ ει-
κόνας του mλεοmικού τοαίου σικ κώρεο mς Κεντρυσκ,
Ανατολικικ; και Νοτιο-Ανατολυσκ Ευρώτιτκ, σε επιλεγμένες
κώρα; mς Δυτική; Ευρώιακ; και στην Τουρκία, καθώς και
20 ξεχωριστές μελέτες που εστιάζουν στο mλεοmικό τοπίο
των χωρών αυτών.'

Η έρευνα εξετάζει τόσο τη δημόσια-κρατική τιιλεόροσα
όσο και την ιδιωτική. Η οπόφαοτι να μελεmθεί η ιτιλεόροοη
σmν Ευρώπη προέκυψε από m διαπίστωση ότι η mλεόρα-
ση - ένας συσιοτικόο παράγοντας mς δαμοκρατκκ - βιώνει
ραγδαίες αλλαγές, που σχετίζονται με ων ανταγωνισμό, ικ;
νέες τεκνολογία; και ω ιδιοκυιοιακό καθεστώτ,

Το κύριο ερευνητικό εύρημα, που είναι κοινό σε όλες τκ
κώρεο που μελετήθηκαν, είναι ότι η δημόσια υιλεόραοη
βρίσκεται σmν αιχμή σημαντικών και ραγδαίων αλλαγών. Οι
ιδιωτικοί πιλεoπnκoί σταθμοί, βέβαια, όπως ήταν άλλωστε
αναμενόμενο, είναι οι κύριοι παίκτες και κερδισμένοι από
mv τεχνολογική αλλαγή. Παρόλα αυτά, η ανάγκη για m δαμό-
σια αιλεόραοτι αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ, ως ω
αρόκωμα σmν καλαάζουοο εμπορευματοποίηση του μέσου.
Επιπλέον, η δημόσια τηλεόραση, σύμφωνα με τα συμπερά-
σματαmς έρευνας πάντα, ονεβάάι τον πήχη για mv ποιόmτα
των προσφερόμενων αιλεοπτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με m μελέm, ο στόκο; των σχεδιαστών οατι-
κοακουστικτκ αολιτυσκ, των επαγγελματιών των ΜΜΕ και
των πολιτών, πρέπει να είναι η αξιοποίηση των ωφελειών
mς τεχνολογικής αλλαγής, όπως για παράδογμα η ευρύτερη
επιλογή προγραμμάτων, η πρόσβαση σε περισσότερες, πιο
βολικές πλατφόρμες, κωρκ; όμως να χάνεται η δυνατότητα
αρόσβαοτκ σε μια ποιοτική δημόσια υιλεόρασα, η ποικιλία
και ο γνήσιος πλουραλισμός σε ένα τιογκόσμιο διαθέσιμο
περιεχόμενο, το οποίο να απευθύνεται τόσο σε εξεΙδικευμέ-
νες κοινωνικό; ομάδες όσο και σmν κοινωνία στο σύνολό

ιτκ. Παρόλα αυτά, δεν προτείνει συγκεκριμένους τρόποικ
αιίτευσκ αυτού ωυ στόχου. Ο κύριος λόγος είναι ότι η m-
λεόραοτι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από mv πολιτική
εμπειρία, τοικ θεσμούς και τκ αντιλάψεκ; μιας κοινωνκκ.
Ως εκ τούτου, κάθε κοινωνία αρέτια να ανοζατόσει και να
ανακαλύψει το δικό mς διακριτό μοντέλο εκπλάρωοτκ των
παραπάνω στόχων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δημόσια ττιλεόρασα των
νέων δημοκρατιών σmν Ευρώπη, οι οποίες βρίσκονται
σε ένα μεταβατικό στάδιο ρύθμιστκ και προσδιορισμού
του mλεοmικού τοικ τοπίου. Παρόλο που οι κώρεο αυτές
θεωρούνται ότι έχουν ξεπεράσεΙ το στάδιο mς μετάβασικ,
η δημόσια αιλεόροου βρίσκεται ακόμα στο πρώιμο στάδιο
mς μετάβασικ.

Τέλος, η μελέτη καταθέτει 41 ττροτάοεκ; στοικ εξής τεοσε-
ρκ τομεκ; με σκοπό να ουμβάλλει σmν ευρύτερη συζήτηση
περί αολιτυσκ; στο Χώρο των ΜΜΕ: πολιτική στο χώρο των
ΜΜΕ και ρύθμιση, υιλεοηωσι ρύθμιση, δημόσια τηλεό-
ραση και ιδιωτική ταλεόρασα.

Δυστυκώτ, η μελέm δεν έκει συμπεριλάβει σικ; κώρετ
που διερευνεί mv Ελλάδα, ώστε να μας προσέφερε μια πρό-
σφατα καταγραφά και του ελληνικού αιλεοπτικού τοπίου.

Η μελέm είναι διαθέσιμη σmν ηλεκτρονική διεύθυν-
ση http://www.soros.orglinitiatives/media/articles_
publications/publications/eurotν _20051 Ο 11

* Η παρούσα μελέm διεξήχθπ σε συνεργασία με το Network Media
Program (ΝΜΡ) του Open Sodety Ιαειίτυιε, το οποίο στοχεύει σmν
προαγωγή της ανεξάρωτης. επαγγελμαηκής και ηοιοτικικ δαμοοιονρα-
φίας. Το EUMAP του Open Society lnstitute εστιάζει στα ανθρώπινα
δικαιώματα και σε νομικά ζnrnματα σε όλη mv Ευρώπη. σε συνεργασία
με ιοπικές ΜΚΟ κο! οργανώσεις mς Koινωνiας των Πολιτών, Οι μελέτες
roυ EUMAP εκπoνoύνrαι από ανεξάρmrους ερευνητεο σικ κώρα; τκ
οποία; διερευνούν.

1. Οι κωρεο που διερευνήθηκαν ήταν οι ακόλουθα: Αλβανία, Boσνiα
και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία. Κροατία, Τσαικn Δημοκρατία. Εσθονία,
Γαλλία. Γερμανία. Ουγγαρία. Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία.
ΠΓΔΜ. Ρουμανία. Σερβία. Σλοβακία, Σλοβενία, Τoυρκiα και Ηνωμένο
Βασίλειο.

Βιβλιογραφικό Δελτίο
- Τάκοι; Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η έκδοση,

εκδ. Σάκκουλα ΑΕ Αθήνα - θεσσαλονίκη, 2005.
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- Τσιακρήο Χ., Συναλλαγές μέσω διαδικτύου:
Δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο κατά ω ελληνικό
και κοινοτικό ιδιωτικό διεθνέο δίκαιο, εκδ. Ανι. Ν.
Σάκκουλα, Αθάνα - Κομοτηνή, σελ. 112.


