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τότε θα γίνουν ορατές οι μακροχρόνιες επιδράσεις τους στους πολίτες. Ωστόσο πρέπει να εκπονηθεί ένα
σχέδιο διαχείρισης της μνήμης που θα κατευθύνει τις διάφορες δραστηριότητες με αναφορά στους Αγώ-
νες και θα «κεφαλαιοποιήσει» ταχύτερα τα οφέλη.

Γενικά υπήρξε μια πολύ επιτυχημένη ημερίδα επειδή έθιξε ένα καίριο και επίκαιρο ζήτημα της τοέ-
χουσας πολιτικής. Η ημερίδα κατέδειξε τις αντιθέσεις της πολιτικής των δύο μεγάλων πολιτικών κομ-
μάτων σε ένα θέμα που έτυχε της ομόθυμης υποστήριξης των Ελλήνων. Ο ενδελεχής προβληματισμός
των συνέδρων και η μεγάλη απήχηση που είχε η ημερίδα στα ΜΜΕ απέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον των
πολιτών για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων -υλικών και άυλων- που μας κληροδότησε η διοργάνω-
ση των Ολυμπιακών Αγώνων.
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Διεθνέs Επιστημονικό Συνέδριο «Nέεs Κατευθύνσειs στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ»
θεσσαλονίκη, 5-7 ΝοεμΒρίου 2004
Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνιολόγων - Ερευνητικό Δίκτυο για τα ΜΜΕ
Τμήμα Δημοσιογραφίαs και ΜΜΕ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλοvίκηs

Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Νέες Κατευθύνσεις στα Ευρωπααά ΜΜΕ» πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη στις 5-7 Νοεμβρίσυ 2004 με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ερευνητικού Δικτύου για τα ΜΜΕ της
Ευρωπαϊκή; Ένωσης Κοινωνιολόγων (European Sociological Association - Media Research Network).
Το συνέδριο αυτό του Ερευνητικού Δικτύου για τα ΜΜΕ συγκέντρωσε στη Θεσσαλονίκη επιστήμονες και
ερευνητές από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Συνολικά παρουσιάστηκαν 34 εισηγήσεις οι οποίες κατέγραψαν, ανέδειξαν, αλλά και συνέθεσαν τις
σημαντικότερες εξελίξεις που παρατηρούνται σήμερα στα ευρωπααά ΜΜΕ. Το συνέδριο αποτέλεσε έ-
να βήμα για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κράμα ερευνητικών προσεγγίσεων, αντικειμένων και προβλη-
ματισμών. Η θεματική και μεθοδολογική ποικιλία ήταν εμφανής σε όλο το φάσμα των εισηγήσεων, οι ο-
ποίες παρουσιάστηκαν σε οκτώ συνεδρίες και μία συζήτηση στρογγυλή; τραπέζης. Οι εισηγητές εξέτα-
σαν τα θέματα του συνεδρίου τόσο μέσα από θεωρητικές επεξεργασίες και στοχασμό, όσο και μέσα από
εμπειρική έρευνα. Οι εισηγήσεις των συνέδρων εστίασαν σε μια σειρά φλέγοντα θέματα που απασχο-
λούν την ευρύτερη κοινωνιολογική επιστημοναή κοινότητα, όπως:

• Τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκή; δημόσιας σφαίρας ή τουλάχιστον μιας κοινής δι-
ευρωπαϊκή; ηλεκτρονικής δημοσιότητας

• Τις επιπτώσεις των νέων μέσων στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική και τον πολιτισμό
• Το επικοινωνιακό και μεντιατικό πεδίο στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση
Το συνέδριο αποτέλεσε ένα πρόσφορο έδαφος για προβληματισμό και συζήτηση γύρω από τα καί-

ρια ζητήματα που απασχολούν τον καθένα από εμάς είτε με το ρόλο του επαγγελματία και του επιστή-
μονα-ερευνητή είτε με το ρόλο του προβληματισμένου πολίτη-καταναλωτή της σύγχρονης μεντιατικής
κουλτούρας. Στη συνέχεια παραθέτω επιλεκτικά, λόγω περιορισμένου χώρου στο παρόν κείμενο, ένα εν-
δεικτικό μέρος των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

Κεντρικό άξονα της επιστημονικής συζήτησης που αναπτύχθηκε και εξελισσόταν καθ' όλη τη διάρ-
κεια του συνεδρίου αποτέλεσε και το αίτημα για την ύπαρξη μιας «δημόσιας σφσίρα;», η οποία στην επο-
χή μας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το επίμαχο και η επικαιρότητα του όρου αυτού φάνηκε από το γεγο-
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νός ότι πλήθος εισηγήσεων εγκολπώνουν αυτή την έwοια-κλειδί, ακόμα κι αν το αντικείμενο ή οι προ-
σεγγίσεις διαφέρουν. Για παράδειγμα, η Αναστασία Ιωαννίδου (<<Themaking of the public spheres and
articulation of interests»)* επιστρέφει στους θεωρητικούς Σμιθ, Χέγκελ, Καντ και Ρουσσώ για να εξετάσει
τις θεωρητικές συνθήκες και αξίες στο μετασχηματισμό της διάκρισης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπααό επίπεδο και πραγματεύεται τη δημόσια διαβούλευση στη νέα ευρωπα"ίΚ11
κοινωνία. Το ρόλο του διαδικτύου ως μία νέα δημόσια σφαίρα εξετάζουν η Μαρίνα Ρήγου και οι Renee
van Os και Nicholas W. Jankowsi. Η Μαρίνα Ρήγου (<<Intemetan the construction of the European
identity») εξετάζει ειδικότερα την ΠΡΟΟΠΤΙΚ11διαμόρφωσης μιας ευρωπα"ίκήςταυτότητας μέσα από την α-
ναδυόμενη διαδικτυακή δημόσια σφαίρα, ενώ οι van Os και Jankowski (<<Investigatingthe concept of
European public sphere in an online environment») εξερευνούν τις δυνατότητες του διαδικτύου να απο-
τελέσει μια ευρωπα'ίκή δημόσια σφαίρα η οποία θα συναθροίσει τους Ευρωπαίους πολίτες και να ανα-
πτύξει την εμπλοκή τους στα ζητήματα της Ευρωπα"ίκής 'Ενωση; Επιπρόσθετα, η Σοφία Καϊτατζή-
Whitlock (<<ΑmissingEuropean public sphere and the absence of an imagined common European citizen-
ship») θεωρεί την έλλειψη μίας κοινής ευρωπα'ίκής ταυτότητας απότοκο της απουσίας μιας κοινής ευρω-
παϊεή; δημόσιας οφοίοο; Το έλλειμμα αυτό επιτείνεται ασφαλώς από τις γλωσσικές διαφορές και τις πο-
λιτιστικές ιδιαιτερότητες στις ευρωπα'ίκές χώρες, Ωστόσο η ίδια υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της κοινής
ευρωπαϊκή; ταυτότητας θα ήταν εφικτή εάν δίνονταν τα μέσα και η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των
πολιτών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσα από την πρόσβαση σε έναν κοινό ευρωπα"ίκόχώρο ενημέρωσης
και δημόσιου διαλόγου, Ο Stuart Ρτίοε και η Αλεξάνδρα Χαλκιά (<<Politics,governance and secuήty:
Public rhetοήc in the European public sphere») εξετάζουν το δημόσιο λόγο στην ευρωπαϊκή δημόσια
σφαίρα μέσα από τη μελέτη ομιλιών και δημοσίων ανακοινώσεων των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων
στην Ευρώπη και στην Αμερική, Η εισήγηση της Irene Neverla (<<Emergenceof a european public sphere
through ήsk communication») δίνει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στο θέμα, εξετάζοντας τη δυνατότητα α-
νάδυσης μιας ευοωπαϊεή; δημόσιας σφαίρας μέσα από θέματα επικοινωνίας της επικινδυνότητας,

Η έννοια της διαδικτυακής δημόσιας σφαίρας αναδύεται στις μέρες μας ως η πιθανή δυνατότητα
ενδυνάμωσης του ρόλου του πολίτη που προσφέρουν τα νέα μέσα, Θεμελιώδες ερώτημα που εκφράζει
την επιστημονική αγωνία όλων μας παραμένει, ωστόσο, το αν και κατά πόσο θα μπορέσουμε να αξιο-
ποιήσουμε τον ενδυναμωτικό χαρακτήρα των νέων μέσων, Αν και κατά πόσο τελικά η εμπορική εκμε-
τάλλευσή τους θα κυριαρχήσει σε βάρος της δυνατότητας της πολιτικής ενδυνάμωση;

Δεύτερο κεντρικό θέμα του συνεδρίου συνιστούν τα νέα μέσα και οι επιδράσεις τους στην κοινωνία,
στην πολιτική και τον πολιτισμό, Οι προεκτάσεις του συγκεκριμένου θέματος είναι σαφώς πολυποίκιλες
και πολυδιάστατες, γεγονός που είναι ευδιάκριτο και στην πολυμορφία του αντικειμένου των εισηγή-
σεων: Η Ιφιγένεια Μυλωνά (<<Mobilephone messages (SMS): Α new way of communication?») διερευ-
νά τη διαμόρφωση του νέου είδους της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μέσω των γραπτών μηνυμάτων
κινητής τηλεφωνίας. Τις νέες μορφές καλλιτεχνικών έργων που δημιουργούνται μέσα από τις δυνατό-
τητες των νέων μέσων και κυρίως του διαδικτύου για διαδραστικότητα και μη γραμμικότητα διερευνά
ο Αλέξανδρος Μπαλτζής (<<Newmedia and the arts: Interactivity, non-linearity and reconfiguration of
the artistic communication»), Τέλος, τις δυνατότητες της ψηφιακής τηλεόρασης εξετάζουν στις εισηγή-
σεις τους ο Μιχάλης Κλόντζας (<<PSBand the delivery of public policy: Digital action plans ίη Europe»)
και οι Carmelo Gaήtaοηaηdίa, Ιοεέ Α. Oleaga και Emilio Femandez (<<Τοbe or not to be interactive-
that is the question. Interactivity οα digital television οιι the υει»).

* Οι τιτλοι των εισηγήσεων παρατίθενται στα αΥΥλικά,όπως συμπεριλήφθησαν στο πρόγραμμα του συνεδρίου,
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Οι δημοσιογράφοι ως συστατικό στοιχείο του μεντιατικού πεδίου δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν
από το επίκεντρο της έρευνας. Οι Σοφία Θεοδοσιάδου, Ιωάννα Κωσταρέλλα και Γιώργος Τσαντόπουλος
(<<Greekjournalists reporting Europe») εξετάζουν το ρόλο των ευρωπαϊκών ειδήσεων στην ατζέντα των
Ελλήνων δημοσιογράφων, καθώς και τους παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν το ευοωπαϊ-
κό ειδησεογραφικό περιεχόμενο. Τα αίτια απουσίας των ειδήσεων που σχετίζονται με την Ευρώπη από
την ημερήσια διάταξη πραγματεύεται στην ειοήγησή της η Άννα Παναγιωταρέα (<<Why European news
is out of the agenda?»), ενώ ο Νίκος Κούρτης (<<Therole of the regional media») δίνει τη δική του διά-
σταση σχετικά με το ρόλο των περιφερειακών ΜΜΕ στην προβολή των ευρωπα'ίκών ζητημάτων.

Στις θεματικές του συνεδρίου εντάσσεται και η αυξανόμενη τάση προς το νέο φαινόμενο της «ενη-
μερω-διασκέδασης» στην τηλεόραση την οποία καταγράφουν ο Γιώργος Πλειός (<<Televisualinfotain-
ment and pre-election campaigns - the case of greek national and European election ίn 2004»)για την
προεκλογικη περίοδο στην Ελλάδα και η Mine Gencel Bek (<<Tabloidisationof news media: an analysis
of television news in Turkey») για τις τηλεοπτικές ειδήσεις στην Τουρκία. Τέλος, στα ζητήματα που α-
πασχόλησαν το συνέδριο περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στον τομέα της ελληνικής και της ευρωπαϊ-
ΚΙ1ςβιομηχανίας του κινηματογράφου, όπως παρουσιάστηκαν μέσα από τις εισηγήσεις της Μαρίας Κο-
μνηνού (<<Greekfilm industry: changing trends, changing audiences» ) και του Γρηγόρη Πασχαλίδη (<<War
of the screens: the economic and cultural politics of the european cinema»).

Τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου επισφράγισε η συζήτηση στρογγυλή; τράπεζας με τίτλο «Mass
Media and Europe - questions for policy and social research». Κάτω από το γενικό αυτό τίτλο, οι συμ-
μετέχοντες στη συζήτηση προσέφεραν τη διεή τους οπταή γύρω από τους κύριους προβληματισμούς
του συνεδρίου. Στη συζήτηση συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι καθηγητές, καθώς και επαγγελματίες δη-
μοσιογράφοι: Peter Golding (<<Eurocrats,technocrats and democrats: competing ideologies in the Euro-
pean information society»), Σοφία Κα'ίτατζή-Whitιοck (ό.π.), Νίκος Κούρτης (ό.π.), Peter Ludes (<<Mass
media and Europe» ), Άννα Παναγιωταρέα (ό.π.) και Στέλιος Παπαθανασόπουλος (<<Trends and realities
in new European media landscape»).

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.π.Θ. ανέλα-
βε για πρώτη φορά μία τόσο σημανταή επιστημονική διοργάνωση και πρόσφερε γόνιμο έδαφος για προ-
βληματισμόκαι στοχασμό τόσο στους σύνεδρους όσο και στα μέλη του ακροατηρίου που συμμετείχανζωη-
ρά στις συζητήσεις. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα κυκλοφορήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε CD-
ROM από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.π.Θ. Το επόμενο συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύ-
ου για τα ΜΜΕ της Ευοωπαϊεή; Ένωσης Κοινωνιολόγων θα πραγμαwποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Nicholas
Copernicus στο Τορούν της Πολωνίας στις 9-13 Σεπτεμβρίου 2005.Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριό-
τητες του Δικτύου είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο http://www.valt.helsinki.fi/esa/commun.htm.

Δrίμπτρα Δπμπτρακοπούλου*

ΔιάλεΣη για το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΙ Jazeera

Την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου του 2005,στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» πραγματοποιήθηκε διά-
λεξη του δόκτορα Yasser Thabet (Γιάσερ Θάμπετ), Broadcast Editor του δορυφορικού τηλεοπτικού κα-

* Η Δήμητρα Δημητρακοπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκουσα στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Α.Τ.Ε.Ι.Δυτικής Μακεδονίας
- Παράρτημα Καστοριάς.


