
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΜΕ ΑΠΘ

Δήμητρα Δημητρακοπούλου



Εναλλακηική και Σσμμεηοτική Δημοζιογραθία: 

Θεωρηηικές Προζεγγίζεις 

και Πρακηικές Εθαρμογές για ηην ενημέρωζη ζηο διαδίκησο



Το πεδίο της εναλλακτικής & 

συμμετοχικής δημοσιογραφίας

Δλαιιαθηηθή & 
ζπκκεηνρηθή 

δεκνζηνγξαθία

Νέεο κνξθέο & 
αμίεο ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο

Νέεο δνκέο ηεο 
δεκόζηαο 
ζθαίξαο



Το φαινόμενο δεν είναι νέο…

«είλαη κηα ζπλερηδόκελε 
πξνζπάζεηα γηα κηα θξηηηθή 
απάληεζε θαη πξόθιεζε ζηηο 
θπξίαξρεο ζεσξήζεηο ηεο 
δεκνζηνγξαθίαο» (Atton, 2009)

Γηαηαξάζζεη ηηο θπξίαξρεο κνξθέο 
ηεο κεληηαθήο παξαγσγήο

• ζεζκηθή δηάζηαζε

• θεθαιαηνπνίεζε & εκπνξεπκαηνπνίεζε

• ηδηνθηεζηαθή ζπγθέληξσζε



Σταθμοί εξέλιξης

Βξεηαληθόο 
ξηδνζπαζηηθόο 
ηύπνο ηνπ 19νπ

αηώλα

Ρηδνζπαζηηθόο 
ζνζηαιηζηηθόο 

ηύπνο ζηηο 
ΗΠΑ ζηηο 
αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα

Πεξηζσξηαθόο 
θαη 

θεκηληζηηθόο 
ηύπνο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 
1960 θαη ηνπ 

1970

Fanzines & 
zines ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 
1970 θαη κεηά 

Πεηξαηηθνί 
ξαδηνθσληθνί 

ζηαζκνί



Η συμβολή του διαδικτύου



Οη ηερλνινγίεο web 2.0 
παξέρνπλ δεκνθηιείο θαη 
πξνζβάζηκνπο ηξόπνπο 

γηα ηε δεκνζίεπζε 
θεηκέλνπ, εηθόλσλ, ήρνπ 

& βίληεν

Ο ηύπνο, ην ξαδηόθσλν 
θαη ε ηειεόξαζε 
εκθαλίδνληαη σο 

αλεπαξθείο γηα λα 
ελζσκαησζνύλ ζηηο 

πιαηθόξκεο ζπκκεηνρήο



Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Weblogs

Social 
networking/Mi
croblogging

RSS

Widgets
Chat 

rooms/Messa
ge boards

Podcasts

Video/Photo 
sharing



Τη στιγμή που μιλάμε…

http://www.personalizemedia.com/garys-social-

media-count/

http://popacular.com/gigatweet/

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://popacular.com/gigatweet/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://popacular.com/gigatweet/


Αλληλεπιδράσεις

Ψεθηαθά 
κέζα 

επηθνηλσλίαο

Γεκνζην-
γξαθία

Κνηλσλία 
ησλ 

πνιηηώλ
Πνιηηηθή/νί



Η τάση του βιβλιογραφικού 

ενδιαφέροντος

Η βηβιηνγξαθία εκπινπηίδεηαη δηαξθώο από 
έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ηελ ελαιιαθηηθή θαη ηε 

ζπκκεηνρηθή δεκνζηνγξαθία

2007

Δγρεηξίδην 
ελαιιαθηηθώλ 

κέζσλ 

Coyer et. Al.

2008

Πξώην βηβιίν γηα 
ηελ ελαιιαθηηθή 
δεκνζηνγξαθία 

Atton & Hamilton

2009 

Δπηζηεκνληθό 
πεξηνδηθό 
Journalism

εηδηθό αθηέξσκα 
ζηελ ελαιιαθηηθή 
δεκνζηνγξαθία



Ωστόσο…

«απηή ε πινύζηα θιέβα ηεο δεκνζηνγξαθίαο…παξακέλεη 
ζρεδόλ αόξαηε ζηηο δεκνζηνγξαθηθέο ζπνπδέο, ζηα 
δεκνζηνγξαθηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ή ζηηο ζπδεηήζεηο 
γηα ηε δημοκραηική διαδικαζία θαη ηελ επαγγελμαηική 
δημοζιογραθία»

(Hartley, 2009: 314)

«παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε εζηίαζε ζηηο πξαθηηθέο 
δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα ξεπνξηάδ θαη ζύληαμε 
άξζξσλ, ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ θαη ζηελ 
ελαιιαθηηθή νξγάλσζε ηεο κεληηαθήο παξαγσγήο»

(Atton, 2009: 284)



Μεταβάσεις

Αλαινγηθή ηερλνινγία

Παζεηηθή θαηαλάισζε

ηαηηθέο πιαηθόξκεο  

Σνπηθό

Ψεθηαθή  ηερλνινγία

Γηάδξαζε παξαγσγνύ-
ρξήζηε

Γηαδξαζηηθέο πιαηθόξκεο

Παγθόζκην επίπεδν



Time: 2006



TPFKATA (Rosen, 2006)

Μεηαηόπηζε εμνπζίαο από ην δεκνζηνγξάθν 
ζην θνηλό

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη ζρέζεηο εμνπζίαο 
ζηηο βηνκεραλίεο ησλ κέζσλ θαη ζηε δεκνζηνγξαθία

“The People Formerly Known as the Audience”



• Σα παξαδνζηαθά 
ΜΜΔ 
αληηιακβάλνληαη ηηο 
απμαλόκελεο 
δηαδξαζηηθέο
δπλαηόηεηεο

• Πεηξακαηίδνληαη κε 
ζπκκεηνρηθέο 
κνξθέο παξαγσγήο 
πεξηερνκέλνπ κε 
ζθνπό λα εκπιέμνπλ 
ην θνηλό 



http://www.ireport.com



http://online.wsj.com/community



http://jetzt.sueddeutsche.de

http://jetzt.sueddeutsche.de/


http://www.elpais.com/yoperiodista

http://www.elpais.com/yoperiodista/


http://www.bildblog.de

http://www.bildblog.de/


http://www.protagon.gr



Αλαδηαλνκή εμνπζίαο 
ζην ζύγρξνλν κεληηαθό
νηθνζύζηεκα από ηνπο 

επαγγεικαηίεο 
δεκνζηνγξάθνπο πξνο 

ηνπο πνιίηεο



Σημείο εκκίνησης

H ζπκκεηνρή 
σο κηα πνιηηηθή

θαη ηδενινγηθή 
έλλνηα



Προσδιορισμός βαθμού συμμετοχής

Μερική

Γύν ή πεξηζζόηεξα 
κέξε 

αιιεινεπεξεάδνληαη 
ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, 
αιιά ε ηειηθή 

εμνπζία αλήθεη κόλν 
ζην έλα κέξνο

Ολική

Κάζε κέινο ηνπ 
ζώκαηνο ιήςεο 

απνθάζεσλ έρεη ίζε 
εμνπζία λα θαζνξίζεη 
ην απνηέιεζκα ησλ 

απνθάζεσλ



Βαζκόο θαη κνξθή ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ

Διαδραζηική/ 
Διαδικησακή 

δημοζιογραθία
Αλαθέξεηαη ζηηο 
πξαθηηθέο ηεο 
δηαδηθηπαθήο 

δεκνζηνγξαθίαο

Χξεζηκνπνηεί ηηο 
λέεο ηερλνινγίεο 

γηα 
δηαδξαζηηθόηεηα

θαη ζπδήηεζε

Σσμμεηοτική 
δημοζιογραθία

Σν θνηλό 
ζπλεηζθέξεη 
ελεξγά ζηηο 
δηαδηθαζίεο 
ζπιινγήο 
εηδήζεσλ, 

επηινγήο θαη 
ζρνιηαζκνύ ζε 
ζπλεξγαζία θαη 

δηάδξαζε κε 
ηνπο 

επαγγεικαηίεο 
δεκνζηνγξάθνπο 

Δημοζιογραθία 
ηοσ κοινού         
Μηα κνξθή 

δεκνζηνγξαθίαο 
από θαη γηα ην 

θνηλό

Δκπιέθεη ελεξγά 
ην θνηλό ζηε 
δηαδηθαζία 

παξαγσγήο 
εηδήζεσλ 

Δμηζνξξνπεί ηνλ 
έιεγρν αλάκεζα 

ζηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο 

θαη ζην θνηλό 

Εναλλακηική 
δημοζιογραθία 
Δθπξνζσπεί  ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ 

θνηλνύ 

Γίλεη έκθαζε 
ζηελ άκεζε 

ζπκκεηνρή ησλ 
πνιηηώλ θαη ζηελ 
αλεμαξηεζία από 

ηνπο 
επαγγεικαηίεο 

δεκνζηνγξάθνπο 

Δημοζιογραθία 
ηων πολιηών

Γεκνζηνγξαθία 
ηεο ιατθήο 

βάζεο

πκκεηέρνπλ εμ 
νινθιήξνπ νη 

πνιίηεο πνπ είλαη 
ηαπηόρξνλα θαη 
παξαγσγνί θαη 
ρξήζηεο ησλ 

εηδήζεσλ 



Ανεξάρτητα Κέντρα Πληροφόρησης



http://athens.indymedia.org



Πηγές

Απζηεξή 
ηεξαξρία 

Οκάδεο ειίη & ζεζκνί κε 
ηζρπξή ζέζε ζην 

θνηλσληθό θαη πνιηηηθό 
ζύζηεκα

Η εμνπζία, ε λνκηκόηεηα 
θαη ε ηεξαξρηθή ζέζε ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ 
πξσηνθαζεδξία σο 
πξσηνγελείο-άκεζεο 

πεγέο

Έκθαζε ζηνπο 
απηόπηεο κάξηπξεο θαη 
ζηηο ζπκκεηνρηθέο θαη 
κε-ηεξαξρηθέο κνξθέο 

νξγάλσζεο

Γίλεηαη θσλή ζε όζνπο 
πεξηζσξηνπνηνύληαη 

από ηα θπξίαξρα κέζα. 

Δλαιιαθηηθή 
ηεξαξρία



• Μέξνο ηνπ κεληηαθνύ νξγαληζκνύ-
ζπζηήκαηνο

• Απμεκέλνο βαζκόο 
επαγγεικαηηζκνύΓεκνζηνγξάθνο 

• Η πνιηηηθή ζέζε είλαη πην 
ζεκαληηθή από ηηο 
δεκνζηνγξαθηθέο ηθαλόηεηεο 

• Θνιώλνπλ ηα όξηα αλάκεζα ζηελ 
πεγή θαη ζην δεκνζηνγξάθν

Πνιίηεο-
δεκνζηνγξάθνο



θαιύπηνπλ ηα θελά πνπ ζεσξνύλ όηη έρνπλ αθήζεη 
ηα θπξίαξρα ΜΜΔ…

…θελά πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, 
ηελ ηδηνθηεζηαθή ζπγθέληξσζε θαη ηε γξαθεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ θπξίαξρσλ ΜΜΔ

θπξηαξρεί ε ππνθεηκεληθή καξηπξία ηνπ απηόπηε κάξηπξα 
(πξσηαγσληζηήο & εηδεζενγξάθνο)

ελώ ηα θπξίαξρα ΜΜΔ πξνβάιινπλ εθηελώο ηηο νκάδεο-ειίη, 
ηα ελαιιαθηηθά κέζα πξνζθέξνπλ πξόζβαζε 

ζε κεγαιύηεξε πνηθηιία „θσλώλ‟ 

Πρακτικές εναλλακτικής 

δημοσιογραφίας



ηηο πνιηηηθέο & νηθνλνκηθέο 
εηδήζεηο (hard news), 

ε ελαιιαθηηθή δεκνζηνγξαθία 
έρεη πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε 
ζηηο ζεζκηθά επίζεκα πεγέο

Η εμάξηεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
δεκνζηνγξαθίαο από ζρόιηα 

θαη απόςεηο ηελ θάλνπλ 
επάισηε ζε θαηεγνξίεο γηα 

κεξνιεςία θαη 
ππνθεηκεληθόηεηα

Περιορισμοί



Η ππνθεηκεληθόηεηα ηεο ελαιιαθηηθήο δεκνζηνγξαθίαο 
ζε αληίζεζε κε ηελ νηνλεί „αληηθεηκεληθόηεηα‟ ησλ 

θπξίαξρσλ ΜΜΔ κπνξεί λα εκπλεύζεη πεξηζζόηεξε 
εκπηζηνζύλε ζε απηή ηε κνξθή ελεκέξσζεο

Προοπτική



Κινήσεις πολιτών μέσα από το διαδίκτυο



Οη δηαδεισηέο ζηελ 
Σερεξάλε ην Μάην 
ηνπ 2009 
ρξεζηκνπνίεζαλ ην 
twitter θαη ην 
facebook γηα λα 
νξγαλσζνύλ θαη λα 
ζπζπεηξσζνύλ



Πρώτη φορά μια ομάδα ανθρώπων 

ενσωματώνεται στα πρόσωπα της χρονιάς



Προς μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου

213.324 μέλη



http://diavatirio.net



http://www.enosipezon.gr



http://www.paramithas.tv



Εργαλεία για πολίτες-

δημοσιογράφους



http://www.nowpublic.com

Crowd powered media



http://reportingon.com



http://www.kcnn.org



http://www.allvoices.com



Περιορισμοί & προοπτικές



Περιορισμοί & προβληματισμοί

Σα παξαδνζηαθά ΜΜΔ παίδνπλ αθόκα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 
θαζεκεξηλόηεηα ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ & 
επηθπξηαξρνύλ ζηηο επηθνηλσληαθέο ξνέο 

Σερλνινγηθά ληεηεξκηληζηηθή ε πξνζέγγηζε πνπ ζπκπεξαίλεη όηη 
ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο είλαη πην „ζπκκεηνρηθέο‟ από άιιεο

Ο κεησκέλνο βαζκόο επαγγεικαηηζκνύ δελ ζεκαίλεη όηη 
εγθαηαιείπνληαη νη πξαθηηθέο ησλ θπξίαξρσλ κέζσλ

Πξνβιήκαηα: Μεησκέλν θεθάιαην, εζεινληηθόο ραξαθηήξαο, 
ρακειόκηζζνη δεκνζηνγξάθνη, νξγαλσηηθέο πηέζεηο



Προκλήσεις & προοπτικές

Η επαγγεικαηηθή δεκνζηνγξαθία βηώλεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή κέζα από 
ηηο δηεπξπκέλεο κνξθέο ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο

Η Παγθόζκηα Έλσζε Δθεκεξίδσλ ζεσξεί ηε δεκνζηνγξαθία ησλ 
πνιηηώλ σο κηα από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

δεκνζηνγξαθία (WAN, 2006)

Αιιάδνπλ ηα θαηαλαισηηθά κνηίβα ησλ κέζσλ εηδηθά αλάκεζα ζηα λέα 
άηνκα

Δκπινπηίδνληαη νη αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηε δεκνθξαηηθή & ελεξγό 
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ



Time: 2009



Άνοδος των κοινωνικών μέσων & 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης…



• Η Βηβιηνζήθε ηνπ 

Κνγθξέζνπ ζα 

αξρεηνζεηεί  ηηο 

αλαξηήζεηο ζην 

twitter…

• …ζπγθεληξώλνληαο 

θαζεκεξηλά έλαλ 

όγθν 55 

εθαηνκκπξίσλ 

κελπκάησλ

Το twitter ως ιστορία…



• Σν πεξηνδηθό “Forbes” 
πξνζθέξεη ζηνπο 
media bloggers ηελ 
επθαηξία (sic) λα 
εξγαζηνύλ δσξεάλ

• Σν “Forbes” όπσο θαη 
ε “HuffPost” πξνηείλεη 
κηα πιαηθόξκα γηα 
blogging κε 
αληάιιαγκα ηελ 
πξνζνρή (θαη όρη 
ρξήκαηα

Blogging αντί προσοχής



• Πώο ζα αμηνπνηήζεη 

ην θαηλνύξην αιιά θαη 

ην ειηθηαθά λέν θνηλό 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο;



μπορείτε να βρείτε το υλικό του μαθήματος 

και σχετική βιβλιογραφία

στο προσωπικό μου blog

dimitrakopouloud.wordpress.com

μαζί επικοινωνούμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dimitrakopouloud@gmail.com

ευχαριστώ για την προσοχή σας!


