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φωμένης κοινωνίας των πολιτών ως Ευρωπαίων και, δεύτερον, διότι αντιμετωπίϊουν τους Ευρωπαίου;
ποωτίστω; σαν αναλώσιμα ωφοατήρια-υποδοχεί; της εκάστοτε εμποΡΙΚΙ1ςτηλεοπτικής «σαβούοα;»
παρά σαν πολΙτες. Εν καταπλείδι, το Συνέδριο εδραίωσε το πόρισμα ότι η πολλαπλώ; διαπιστούμενη α-
ποπολιτικοποίηση, που εσχάτως ομολογείται μάλιστα και από τα όργανα της Ε.Ε. (Commission 2005,
Plan-D), παράγεται συστηματικά από το κατακερματισμένο, αποκλειστικά κερδοσκοπικής στόχευσης ε-
πικοινωνιακό σύστημα, το οποίο βοίοπεται εγκλωβισμένο στο νεοφιλελευθερης ΚΟΠΙ1ςπλαίσιο της ενι-
αία; αγοράς. Έτσι, εμφανίζεται ότι η πολιτική ακρωτηριάζεται, επειδή πρέπει «να σωθεί η αγορά/οικο-
νομία». Αναμφίβολα, η διατύπωση αυτή συμπυκνώνει τα αδυσώπητα διλήμματα που ορθώνονται ενώ-
πιόν μας, τα οποία όμως προσλαμβάνουν χαρακτήρα τελεσιγράφων. Διαιωνίζεται έτσι η πολιτική α-
πραξΙα. Χωοί; διορατικότητα, η πολιτική εξακολουθεί να αγνοεί τη σοφή ρήση πως «δεν υπάρχουν δη-
μοκρατίες χωρις δημοκράτες», παραβλέποντας συνάμα τα αυτονόητα: πως δεν υφίσταται πολιτική ι-
σχύ; ούτε επιβιώνει δημωφατία χωρίς ουσιαστική πολιτική επυωινωνία.
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Επιστημονικό Συνέδριο: «Πολιτισμόs των ΜΜΕ / Πολιτισμόs στα ΜΜΕ»
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Τμήμα Δημοσιογραφίαs και ΜΜΕ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκηs

Μπορούμε σήμερα να κάνουμε λόγο για τον «πολιτισμό» των μέσων μαζικής επαοινωνίω; Και αν ναι,
ποια θέση καταλαμβάνει ο πολιτισμός στα μέσα επικοινωνίας; Το δίπολο ΜΜΕ-Πολιτισμός αποτέλεσε
το κυριο αντικεLμενo ενασχόλησης και διερεύνηση; του επιστημοναού συνεδρίου που διοργάνωσε το
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ υπό τον τίτλο «Πολιτισμό; των ΜΜΕ / Πολιτισμός στα
ΜΜΕ»στην Αποθήκη 1στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά παρουσιάστηκαν τριάντα εισηγήσεις οι οποίες ανέδειξαν και συνέθεσαν τους κυριους αλ-
λά και καίριου; ποοβληματιομού; γυρω από τη σχέση των μέσων μαζικής επικοινωνίας με τον πολιτι-
σμό, σχέση η οποία έχει απασχολήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα,
οι βασικοί στόχοι του Συνεδρίου, όπως τέθηκαν και προσεγγιστηκαν, ήταν:

Πρώτον, να συζητηθούν και να εκτιμηθούν οι νέες ερευνητικές και θεωρητικές πατευθύνοει; που α-
κολουθεί η μελέτη των πολιτισμικών διαστάσεων και λειτουργιών των μέσων μαζΙΚΙ1ςεπικοινωνίας, κυ-
ρίως στη βάση ευρημάτων από πρόσφατες έρευνες.

Δεύτερον, να αναδειχθούν επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, τη διάδο-
ση και τη διαχείριση του πολιτισμού από τα μέσα μαζΙΚΙ1ςεπικοινωνίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο που δια-
μορφώνεται από τις πρόσφατες αλλαγές στην τεχνολογία και στο ευρύτερο περιβάλλον της πολιτισμι-
κής επικοινωνίας.

Και, τρίτον, να αναλυθούν και να αποτιμηθούν οι εθνικές και ευρωπαϊκέ; πολιτισμικές πολιτικές στο
χώρο της μαζικής επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταμορφώσεις της πολιτικής και της δημόσιας
σφαίρα; σε εθνικό, ευρωπααό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε με την ομιλία του ο υπουργός Πολιτισμού Γεώργιος Βουλγαρά-
κης. Το Συνέδριο αποτέλεσε στο σύνολό του ένα βήμα για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κράμα ερευνητι-
κών προσεγγίσεων, θεωρητικών αναζητήσεων και προβληματισμών. Οι εισηγητές εξέτασαν τα θέματα
του Συνεδρίου τόσο μέσα από θεωρητικές επεξεργασίες και στοχασμό, όσο και μέσα από εμπειρική έ-

111



ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ρευνα, προσφέροντας θεματική και μεθοδολογική ποικιλία η οποία ήταν εμφανής σε όλο το φάσμα των
,

εισηγησεων.
Οι εισηγήσεις παρουοιάοτηκαν σε δέκα παράλληλε; συνεδρίες πατά τη διαρκεια του τριημέρου και κι-

νήθηκαν γύρω από τους ακόλουθους θεματικούς αξονες: τα ΜΜΕ ως συντελεστής και παραγωγός πολιτι-
σμού, η εμφανής και η λανθάνουσα πολιτισμική ατζέντα των ΜΜΕ και η πολαιομαή πολΙΤΙΚΙ1για τα ΜΜΕ.

Ειδικότερα, οι δύο πρώτε; παραλληλες συνεδρίες ασχολήθηκαν με τον «Πολιτισμό των ειδήσεων»
και τη «Λογική της εμπορευματοποίησης». Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρία η Άννα Παναγιωταρέα
εστίασε στον προβληματισμό «Ειδήσεις άνευ ειδήσεων», ενώ ο Γιώργο; Πλειός ασχολήθηκε με τον «Πο-
λιτισμό των τηλεοπταών ειδήσεων». Στην παράλληλη συνεδρία η Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοπ επικε-
ντρώθηκε στις «Διαβρωτικές επιπτώσει; της εμπορευματοποίησης των ΜΜΕ στην πολΙΤΙΚ11επικοινωνία
και την πολιταή» και η ΕΙΡΙ1νηΣηφάκη μελέτησε «Το κινηματογραφικό προϊόν στα ΜΜΕ: αγεφύρωτες
σχέσεις αισθητικής, οικονομίας και πολιτικής».

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ξεκίνησε με δύο παράλληλε; συνεδρίες με τίτλους «Αναπαοαστά-
σεις του Άλλου» και «Ζητήματα πολιτικής επικοινωνίας». Στο πλαίσιο της πρώτη; συνεδρίας οι εισηγη-
τές εστίασαν την προσοχή τους στον τρόπο με τον οποίο παρουοιάζεται η εικόνα του Άλλου από τα ΜΜΕ.
Ειδικότερα, η Ιωάννα Αγγέλου, η Ευλαμπία Αγγέλου και η Αναστασία Αλευριάδου ασχολήθηκαν με το
θέμα «Η εικόνα των ατόμων με ποοβλήματα ακοής μέσα από τις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές της ελ-
ληνικής τηλεόρασης 2004-2006»,οι Φιλήμων Μπαντιμαρούδης και Ελένη Καμπανέλλου εισηγήθηκαν το
θέμα «Η υπόθεση της πολιτισμικής πλαισίωση ς: αναπαραστάσεκ πολιτισμαών συμμαχιών και συγκρού-
σεων», ενώ ο Γιάννη; Πανούσης μίλησε για το θέμα «ΜΜΕ, κοινή γνωμη και μετανάστε; Σχέσεις φό-
βου;». Η παραλληλη συνεδρία περιλάμβανε τις εωηγήσει; των Dalila Honorato με θέμα «Πολιτική ψυ-
χαγωγία και οπτικοακουστική αρένα», Βασίλη Νόττα «Αρχαϊκότητα, νεωτερισμός και μετανεωτερισμός
στα σύγχρονα ΜΜΕ: συμπλεύσεις, ανταγωνισμός και συγκρούσεις» και Χρήστου Φραγκονικολόπουλου
και Αλέξανδρου Μπαλτζή «Παρεμβατική τέχνη, κοινωνικά κινήματα και μέσα μαζικής επικοινωνίας».

Στην επόμενη ενότητα οι εισηγητές εξέτασαν ζητήματα της «Πνευματική; ιδιοκτησίας». Η ενότητα
περιλάμβανε εισηγήσεις της Έλσας Δεληγιάννη με θέμα «Η κρίση νομιμοποίησης της πνευματικής ι-
διοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον και οι όροι ένταξης του θεσμού στη νέα δημόσια σφαίρα - την "κυ-
βερνοσφαίρα"», της Διονυσίας Καλλινίκου «Το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας» και της Τατιάναο
Ελένης Συνοδινού «ΜΜΕκαι πολιτισμός. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων: από την πα-
ραγωγή ενημέρωσης στη δημιουργία πολιτισμού».

Τα ερωτήματα σχετικά με τις «Αναπαραστάσεκ του πολιτισμού στα ΜΜΕ» και την «Πολιτισμαή
πολιτική» κατέλαβαν εξέχουσα θέση στις επόμενες δύο παραλληλες συνεδρίες. Η Ζωζέτα Μηλιοπούλου
εξέτασε τη «Μαζική επικοινωνία των μαρκών ως πολιτιστική επικοινωνία» και η Ειρήνη Παπαδάκη με-
λέτησε τις «Εικόνες πολιτισμού στην καθημερινή αλληλόδραση. Τα ΜΜΕ ως παραγωγοί ή/και διαχειρι-
στές πολιτισμικών εικόνων». Αντικείμενο μελέτης του Γιάννη Σκοπετέα αποτέλεσε «Η προχωρημένη
μορφολογική ανάλυση στατιστικού τύπου και η εφαρμογή της στο τηλεοπτικό πολιτιστικό ελληνικό ντο-
κιμαντέρ», ενώ η ΛΙ1δα Τσενέ ανέλυσε «Τα κόμικς ως μέσα επικοινωνίας και φορείς κοινωνικών προ-
βληματισμών».

Στο πλαίσιο της πολιτισμικής πολιτικής κινήθηκε η εισήγηση του Γεωργίου Γκαντζιά «Πολιτική, πο-
λιτισμός και νέες τεχνολογίες: οι νέες προκλήοει; στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής βιομηχανίας»
(info-communication ίndustry) και των Γεωργίου Καλλίρη, Κωνσταντίνου Αβλελίδη και Κωνσταντίνου
Τροχίδη «Τα νέα πρωτόκολλα και οι τάσεις της ψηφιακής διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου:
η τεχνολογική σύγκλιση των ΜΜΕ και της πολιτισμικής διαχείρισης». Με το ίδιο αντικείμενο ασχολή-

112



ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

θηκε και η Εβίκα Καραμαγκιώλη «ί201Ο:οι νέες πολιτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την Κοινωνία της
Πληροφορίας και των μέσων επικοινωνίας» και η Χάρις Τσίγκου «Το κριτιιριο της ποιότητας ως εχέγ-
γυο και παράγοντας πολιτισμού στα ΜΜΕ»,

Σημαντικός αριθμός εισηγητών ασχολήθηκε στη συνεδρία της τρίτης και τελευταίας ημέρας του Συ-
νεδρίου με τη «Μουσική βιομηχανία», Στην ενότητα αυΤΙ1περιλαμβάνονται οι παρακάτω εισηγήσεις:
Γιώργος Μιχαήλ-Κλήμη; και Γιώργος Φρίγκας «ΜουσΙΚ11βιομηχανία και μέσα μαζικής ενημέρωση;
Συνέργειες και αλληλεπιδράσεις», Ιφιγένεια Μυλωνά και Ειρήνη Παπαδάκη «Ευτονίείοο: ένα προϊόν
της πολαιομαή; βιομηχανίας των μέσων» και Πελαγία Παπαδιά «Τηλεόραση και μουσική βιομηχανία:
τα μουσικά βραβεία 'Άρίων"». Στην «Πολυτροπικότητα των πολιτισμικών κειμένων» αναφέρθηκαν μέ-
σα από τις εισηγήσεις τους στην παράλληλη συνεδρία η Ζωή Βερβεροπούλου, «Λογοτεχνικά, θεατρικά
και κινηματογραφικά διακείμενα στους τίτλου; των εφημερίδων» και ο Νίκος Μπακουνάκης, «Τα "βι-
βλία" του Βήματος της Κυριακής. Η φιλοσοφία ενός δημοσιογραφικού ένθετου και η διαχείριση της κρι-
τικής» και η Χάρη Σβαλίγκου «Επιστημονική φανταοία και τεχνητός παράδεισος: η θεατρική καταγρα-
φή του Άλαν Έικμπορν».

Το Συνέδριο προσέφερε ένα πρόσφορο έδαφος για προβληματισμό και συζήτηση γύρω από τα καί-
ρια ζητήματα που απασχολούν τον καθένα από εμάς είτε με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του ε-
πιστήμονα-εοευνητή είτε με την ιδιότητα του προβληματισμένου πολίτη-καταναλωτή του σύγχρονου ε-
πικοινωνιακού πολιτισμού. Ο προβληματισμός αυτός αναδείχθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις συζητήσει;
στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου και οι οποίες προσέλκυσαν
τόσο το αεαδημαϊεό όσο και το ευρύτερο κοινό της πόλης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο στρογγυλό τραπέ-
ζι ο π. υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος, ο π. πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνστα-
ντόπουλος και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Χρήστος Ζαχόπουλος συζήτησαν, α-
ντιπαρατέθηκαν και σχολίασαν την υπάρχουσα αλλά και την απαιτούμενη πολιτιστική πολιτική για τα
μέσα επικοινωνίας. Τη συζήτηση των πολιτικών συντόνισε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματο;
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕτου ΑΠΘ Άννα Παναγιωταρέα.

Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι της επόμενης ημέρας ανέλαβαν τη σκυτάλη οι δημοσιογράφοι για
να αναλύσουν και να κρίνουν την παρουσία και την κριτικη των τεχνών στα ΜΜΕ.Στο στρογγυλό τρα-
πέζι συμμετείχαν η διευθύντρια του ραδιοφωνικού σταθμού 95.8Εύα Μέρτζου, ο κριτικός λογοτεχνία;
και συντάκτης του ένθετου «Βιβλιοθήκη» της εφημερίδας Ελευθεροτυπία Βαγγέλης Χατζηβασιλείου και
ο αρχισυντάκτης του ένθετου «Βιβλία» στο Βήμα της Κυριακής και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ε-
πικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Νίκος Μπακουνάκης υπό το συντονι-
σμό του κριτικού κινηματογράφου και δημοσιογράφου της εφημερίδας Τα Νέα Ηλία Κανέλλη,

Οι εργασίες του Συνεδρίου προσέφεραν ένα σημαντικό πλαίσιο διαλόγου γύρω από την περίπλοκη
σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και στα ΜΜΕ. Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ ανέδειξε
το ενεργό του ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία γι' αυτή την όγδοη
κατά σειρά διοργάνωση του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συνέδριο ποαγματοποιήθηκε με την ευγενική
χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάση;».

Δrlμπτpa ΔπμΠτΡaκοπούλου
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