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Περίλθψθ 

Η μελζτθ διερευνά τθ μετεξζλιξθ των ειδιςεων μζςα από το πρίςμα τθσ ανάδυςθσ των νζων μζςων 
ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ, με ζμφαςθ ςτα νζα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Με επίκεντρο τθ μορφι και 
τα χαρακτθριςτικά των διαδικτυακϊν ειδιςεων, θ ζρευνα προχωρά ςτθ μελζτθ των πολυμεςικϊν και των 
διαδραςτικϊν ςτοιχείων που εμπλουτίηουν τθν ειδθςεογραφικι εμπειρία. Επιπλζον, εςτιάηουμε ςτισ 
αλλαγζσ α.) ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ειδιςεων τόςο από το δθμοςιογράφο όςο και από το κοινό, β.) ςτθ 
ροι τθσ πλθροφόρθςθσ θ οποία πλζον ακολουκεί τθ δομι των δικτφων και γ.) ςτθ διαδικαςία μετάδοςθσ 
των ειδιςεων. Σζλοσ, εξετάηουμε τισ μεταβολζσ ςτον κακοριςμό τθσ θμεριςιασ κεματολογίασ, όπωσ 
διαμορφϊνεται μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ατηζντασ των κυρίαρχων και των εναλλακτικϊν μζςων 
ενθμζρωςθσ.  

 

Ένασ διαδραςτικόσ νζοσ κόςμοσ 

Ήδθ από το 1995 ςτο βιβλίο του «Ψθφιακόσ Κόςμοσ» ο Nicholas Negroponte διζβλεψε ότι ςτο μζλλον οι 
αναγνϊςτεσ των εφθμερίδων κα μποροφςαν να ενθμερϊνονται μόνο για τισ ειδιςεισ που τουσ 
ενδιαφζρουν. Όχθμα αυτισ τθσ εξατομικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ κα ιταν ζνα ενθμερωτικό-ψυχαγωγικό 
υβρίδιο με το φανταςτικό όνομα “The Daily Me”: μια προςωπικι εφθμερίδα κάκε χριςτθ το περιεχόμενο 
τθσ οποίασ κα το κακόριηε αποκλειςτικά και μόνο ο ίδιοσ.        

Οι ψθφιακζσ αλλαγζσ που ςυντελζςτθκαν μζςα από το μόρφωμα τθσ ςφγκλιςθσ τθσ πλθροφορικισ, τθσ 
ραδιοτθλεόραςθσ και των τθλεπικοινωνιϊν διεφρυναν τισ επιλογζσ τόςο ςτο πεδίο τθσ ροισ των 
διακζςιμων πθγϊν για τουσ δθμοςιογράφουσ όςο και ςτο πεδίο τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ από το 
ίδιο το κοινό. Άλλεσ φορζσ εγκολπϊνοντασ και αξιοποιϊντασ τισ αλλαγζσ και άλλεσ φορζσ 
οπιςκοδρομϊντασ ςτισ εξελίξεισ, το μεντιακό πεδίο μεταλλάςςεται ςε ζνα χαοτικό και κατακερματιςμζνο 
περιβάλλον υπό τθν επίδραςθ των δθμογραφικϊν και τεχνολογικϊν αλλαγϊν. Οι μεταβάςεισ που 
παρατθροφμε, ςυντελοφνται ςτα ακόλουκα επίπεδα (εικόνα 1):  

 

Εικόνα 1: Μεταβάςεισ από τθν αναλογικι ςτθν ψθφιακι εποχι 
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Σα νζα αυτά χαρακτθριςτικά αναδιαμορφϊνουν το πεδίο τθσ ειδθςεογραφικισ παραγωγισ: ο κφριοσ 
άξονασ τθσ μετεξζλιξθσ ςυνίςταται ςτθν μετατόπιςθ από τθ γραμμικι και πακθτικι διαδικαςία ενθμζρωςθσ 
(περιεχόμενο push) ςτθ μθ γραμμικι και εξατομικευμζνθ διαδικαςία επικοινωνίασ (περιεχόμενο pull). 

Μια διάκριςθ θ οποία ςυνειςφζρει ςτο να κατανοιςουμε τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο 
ενςωματϊνει τα χαρακτθριςτικά των παραδοςιακϊν μζςων και ταυτόχρονα καινοτομεί με τα ρθξικζλευκα 
χαρακτθριςτικά του είναι θ διάκριςθ ανάμεςα ςτα διαλογικά και ςτα ομαδικά μζςα. Σα διαλογικά μζςα, 
όπωσ το τθλζφωνο, επιτρζπουν τθ ςυηιτθςθ και τθν οριηόντια επικοινωνία (ζνασ προσ ζναν). Σα ομαδικά 
μζςα, από τθν άλλθ, όπωσ θ ραδιοτθλεόραςθ και ο τφποσ, δίνουν τθ δυνατότθτα τθσ κάκετθσ επικοινωνίασ, 
από ζναν πομπό προσ μια ομάδα (ζνασ προσ πολλοφσ).  

Σο διαδίκτυο αλλάηει τα δεδομζνα, κακϊσ επιτρζπει τθν επικοινωνία πολλϊν προσ πολλοφσ, 
υποςτθρίηοντασ τόςο τθν άμεςθ και διαπροςωπικι ςυηιτθςθ (διαλογικό μζςο) όςο και τθ μαηικι 
επικοινωνία (ομαδικό μζςο). τθν ουςία, μετατρζπεται ςτον καμβά  ςτον οποίο ςυγκλίνουν όλα τα μζςα. 
Χαρακτθριςτικό τθσ δφναμθσ αλλά και τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ διαςφνδεςθσ του διαδικτφου είναι θ 
‘χαρτογράφθςθ’ από τον Bill Cheswick όλων των δικτφων που υπάρχουν ςτον Ιςτό (εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2: Internet Mapping Project by Bill Cheswick, http://cheswick.com/ches/map/gallery/index.html  

Η μετάβαςθ από τθν εποχι των ζντυπων και των οπτικοακουςτικϊν μαηικϊν μζςων ςτθν εποχι των 
δικτυακϊν ψθφιακϊν μζςων άλλαξε δομικά τθ ροι των πλθροφοριϊν, οι οποίεσ διοχετεφονται ςτο κοινό 
μζςα από τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτο πλαίςιο ενόσ μθ γραμμικοφ μοντζλου που λειτουργεί ςτθ βάςθ τθσ 
επικοινωνίασ ενόσ προσ ζνα, ενόσ προσ πολλοφσ και πολλϊν προσ πολλοφσ. Με τον τρόπο αυτό, τα μζςα τθσ 
μεντιακισ παραγωγισ και διανομισ δόκθκαν και ςτο κοινό, επαναπροςδιορίηοντασ και «ξαναγράφοντασ» 
τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ δθμοςιογράφουσ, τουσ πολιτικοφσ φορείσ και ςτθν κοινωνία των πολιτϊν (εικόνα 
3).  

http://cheswick.com/ches/map/gallery/index.html
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Εικόνα 3: Αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτουσ φορείσ τθσ επικοινωνίασ μζςα από τισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ 

Το κοινό ωσ ςυμπαραγωγόσ ειδιςεων 

Οι αλλαγζσ ςυντελοφνται ςε τρία κυρίωσ επίπεδα που ςχετίηονται με τισ νζεσ δυνατότθτεσ ςυνζργειασ των 
φορζων επικοινωνίασ: 

- Οι δθμοςιογράφοι εμπλζκουν ολοζνα και περιςςότερο το κοινό τουσ ςτθ δθμοςιογραφικι τουσ 
δραςτθριότθτα, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςχολιαςμοφ και εμπλουτιςμοφ τθσ δουλειάσ τουσ, 
κακϊσ και άςκθςθσ κριτικισ. Οι δθμοςιογράφοι είναι πλζον ολοζνα και πιο ‘εκτεκειμζνοι’ ςτα 
ςχόλια και ςτισ επικζςεισ –ςυχνά- ενόσ ολοζνα και πιο ευερζκιςτου και αγανακτιςμζνου κοινοφ. 
Σθν ίδια όμωσ ςτιγμι ζχουν τθ δυνατότθτα να απολαμβάνουν τθν πλθροφοριακι ςυμβολι μελϊν 
του κοινοφ που λειτουργοφν ωσ αυτόπτεσ και αυτικοοι μάρτυρεσ του εξωτερικοφ κόςμου, που 
καταγράφουν τθν κακθμερινι πραγματικότθτα με τα μζςα που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ.  

- Οι πολιτικοί ενςωματϊνουν με ταχφτατουσ ρυκμοφσ ςτθν πολιτικι τουσ επικοινωνία τα νζα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ, προςδοκϊντασ ςτθν άμεςθ, διαδραςτικι και εξωςτρεφι επαφι με τουσ 
πολίτεσ. Οι πολιτικοί, ωσ κεντρικοί φορείσ διαμόρφωςθσ τθσ είδθςθσ, παίρνουν πλζον τθν ανάγκθ 
και τθν ζνταςθ τθσ αλλαγισ από το ίδιο το κοινό. Ωσ διαμορφωτζσ τθσ πολιτικισ ατηζντασ, τθ 
ςυγκροτοφςαν μζχρι τϊρα με το επιτελείο τουσ. τθν εποχι τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ και 
αλλθλόδραςθσ, τθ ςυγκροτοφν πλζον και ςε ςυνεργαςία με τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ. 

- Η κοινωνία των πολιτϊν ςυςπειρϊνεται πλζον με ποικίλουσ τρόπουσ και ποικίλα μζςα, 
αξιοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ web 2.0 (εικόνα 4). υςπειρϊνονται πλζον ςε κοινά που λειτουργοφν 
ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο, αλλά και κοινά που ζχουν ωσ άξονα ζνα κοινό ηιτθμα, 
κεματικι ι πρόβλθμα. Μια ενεργι και εναργισ κοινωνία των πολιτϊν εμφανίηεται δυναμικά, 
ςυνδιαμορφϊνοντασ ενεργά τθ δθμοςιογραφικι και πολιτικι ατηζντα.   



[4] 
 

 

Εικόνα 4: Public Media 2.0: Dynamic, Engaged Publics, February 2009 
Center for Social Media, School of Communication, American University 
http://www.centerforsocialmedia.org/resources/publications/public_media_2_0_dynamic_engaged_publics 

 Με γνϊμονα αυτζσ τισ αλλαγζσ, κάνουμε λόγο για τθν ανάδυςθ ενόσ νζου πεδίου δθμοςιογραφικισ 
δράςθσ, το οποίο το ςυναντάμε ωσ «ςυμμετοχικι δθμοςιογραφία», «δθμοςιογραφία των πολιτϊν ι του 
κοινοφ» (Kelly, J., Kayaks, R. & Gold, H., 2009; Bowman & Willis, 2003; Bruns, 2005; Deuze, 2009; Deuze, 
Bruns & Neuberger, 2007; Deuze & Marjoribanks, 2009; Bruns, & Neuberger, 2007; Domingo et al., 2007; 
Paulussen, Heinonen, Domingo & Quandt, 2007; Lasica, 2003; Goode, 2009; Gillmor, 2006) διαδραςτικι ι 
διαδικτυακι δθμοςιογραφία (Carpenter, 2008; Domingo, 2008; Kautsky & Widholm, 2009; Paterson & 
Domingo, 2008; Steensen, 2009; Thurman, 2008), «εναλλακτικι δθμοςιογραφία» (Coyer et. al. 2007; Atton 
& Hamilton 2008; Heinrich, 2008; Atton & Wickenden, 2005; Goode, 2009), ακόμα και ωσ 
«μεταδθμοςιογραφία» (Matheson, 2004; Wall, 2005), προκαλϊντασ νζα ερωτθματικά ςχετικά με το πϊσ 
ορίηεται πλζον ο δθμοςιογράφοσ και πϊσ κα επανεφευρεκεί ο ρόλοσ του, αλλά και τθ ςυμμετοχι πλζον του 
κοινοφ ςτθ δθμοςιογραφικι διαδικαςία.   

Διερευνϊντασ το βακμό και τθ ςυμμετοχι του κοινοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διάδραςθ και τισ ςυνζργειεσ με 
τουσ επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ, εντοπίηουμε τισ εξισ κατθγορίεσ (εικόνα 5): 

http://www.centerforsocialmedia.org/resources/publications/public_media_2_0_dynamic_engaged_publics
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Εικόνα 5: Βακμόσ και μορφι ςυμμετοχισ του κοινοφ  

Οι νζεσ αυτζσ μορφζσ δθμοςιογραφικισ πρακτικισ προχποκζτουν τθν ενεργό εμπλοκι του κοινοφ ςτθν 
ειδθςεογραφικι διαδικαςία, προκαλϊντασ ρωγμζσ ςτθν μζχρι πρόςφατα αυςτθρά προςδιοριςμζνθ 
διχοτομία ανάμεςα ςτον παραγωγό και ςτον καταναλωτι των ειδιςεων. Σο κοινό μπορεί πλζον να 
εμπλζκεται ςτον κακοριςμό (και ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ) τθσ ατηζντασ όχι μόνο παράγοντασ πρωτότυπο 
περιεχόμενο, αλλά αναπτφςςοντασ κριτικζσ παρεμβάςεισ ςτισ διαδικαςίεσ προςδιοριςμοφ τθσ ατηζντασ των 
κυρίαρχων μζςων. Ο κφκλοσ ηωισ των ειδιςεων γίνεται πλζον ακόμα πιο περίπλοκοσ και 
δυςπροςδιόριςτοσ. Ειδιςεισ που εμφανίηονται διαδικτυακά μπορεί να αγνοθκοφν εφκολα, καμμζνεσ μζςα 
ςτθν αχανι νζα οικονομία τθσ προςοχισ.  

Σα κυρίαρχα ΜΜΕ παραμζνουν ιςχυρά ςτθν επιλογι και ςτον προςδιοριςμό τθσ δθμόςιασ ατηζντασ. 
Ωςτόςο, θ ανάδυςθ ςυμμετοχικϊν μορφϊν κλονίηει τθ βεβαιότθτα ότι ο κακοριςμόσ τθσ ατηζντασ γίνεται 
πλζον αποκλειςτικά και μονόδρομα από τα ΜΜΕ προσ το κοινό. Οι επιρροζσ ςτον κακοριςμό τθσ θμεριςιασ 
κεματολογίασ ςτθ μεντιακι ςφαίρα εντοπίηονται ςε τρία κυρίωσ επίπεδα: 

• τουσ επαγγελματικοφσ δθμοςιογραφικοφσ κανόνεσ και πρακτικζσ 
• το δια-μεςικό κακοριςμό τθσ ατηζντασ (‘inter-media agenda setting’)    
• το ειδθςεογραφικό περιεχόμενο που παράγεται από τουσ πολίτεσ. 

Ο Jenkins ζκανε λόγο για τθν ανάδυςθ μιασ ςυμμετοχικισ κουλτοφρασ θ οποία ζρχεται ςε αντίκεςθ με 
παλαιότερεσ ζννοιεσ τθσ πακθτικισ μεντιακισ ‘κατανάλωςθσ’: «Αντί να μιλάμε για παραγωγοφσ μεντιακοφ 
περιεχομζνου και καταναλωτζσ που ζχουν διακριτοφσ ρόλουσ, μποροφμε να τουσ δοφμε ωσ ςυμμετζχοντεσ 
που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ςφμφωνα με ζνα νζο ςφνολο κανόνων τουσ οποίουσ κανζνασ από εμάσ δεν 
κατανοεί πλιρωσ» (2006: 3). Για να προςδιορίςει το κολό πλζον όριο ανάμεςα ςτουσ παραγωγοφσ και ςτο 
κοινό, ο Bruns (2005) χρθςιμοποίθςε τον όρο “produsers”, ςυνδυάηοντασ τισ λζξεισ και τισ ζννοιεσ 
“producers” (παραγωγοί) και “users” (χριςτεσ), ενϊ ο Rosen (2006) ζκανε λόγο για «τουσ ανκρϊπουσ που 
ιταν γνωςτοί ωσ το κοινό» (“people formerly known as the audience”). Οι αλλαγζσ αυτζσ προςδιορίηουν τον 
τρόπο με τον οποίο αλλάηουν οι ςχζςεισ εξουςίασ ςτισ βιομθχανίεσ των μζςων και ςτθ δθμοςιογραφία, 
μετατοπίηοντασ τθν εξουςία από το δθμοςιογράφο ςτο κοινό. Ο Gillmor, μάλιςτα, παρομοιάηει τθ 
δθμοςιογραφία των πολιτϊν με το κίνθμα βάςθσ   grassroots movement, ςτουσ πρωτεργάτεσ του οποίου 
ανικουν ο Tom Paine και οι επαναςτατθμζνοι pamphleteers (Gillmor, 2006). 

Σο πεδίο τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ επικοινωνίασ μετεξελίςςεται ςε ζνα περιςςότερο ςυμμετοχικό μεντιακό 
οικοςφςτθμα, το οποίο εξελίςςει τισ ειδιςεισ ςε μια κοινωνικι εμπειρία, όπωσ ζδειξε πρόςφατθ ζρευνα 
του Pew Internet (2010) για τισ ειδθςεογραφικζσ ςυνικειεσ ςτισ ΗΠΑ. Οι ειδιςεισ μετατρζπονται ςε μια 
ςυμμετοχικι δραςτθριότθτα ςτθν οποία οι άνκρωποι ςυνειςφζρουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ και εμπειρίεσ 
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και αναρτοφν τισ αντιδράςεισ τουσ ςτα γεγονότα. Η ζρευνα του Pew Internet καταγράφει ότι το 37% των 
χρθςτϊν του διαδικτφου, τουσ οποίουσ ονομάηει “news participators” (ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ειδθςεογραφία), ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ δθμιουργία, ςχολιαςμό ι διάχυςθ των ειδιςεων (Purcell et al, 
2010).  

 

Μια νζα ειδθςεογραφικι εμπειρία 

Σο διαδίκτυο αλλάηει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ δθμοςιογράφουσ και το κοινό τουσ από ζνα μονόδρομο, 
γραμμικό, αςφμμετρο μοντζλο επικοινωνίασ ςε ζνα διαδραςτικό, μθ γραμμικό και ςυμμετοχικό μοντζλο. 
Με άλλα λόγια, το διαδίκτυο επιτρζπει τθ διάνοιξθ ενόσ διαλόγου ανάμεςα ςτουσ παραγωγοφσ και τουσ 
καταναλωτζσ των ειδιςεων. Οι ειδιςεισ δεν είναι πλζον ζνα ςτατικό αγακό, αλλά ωσ ζνα αγακό ανοιχτό, 
κοινωνικό και διαρκϊσ μεταβαλλόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, οι δθμοςιογράφοι μποροφν να εμπλουτίηουν 
το περιεχόμενό τουσ με τισ απόψεισ, τισ ςκζψεισ και τισ δθμιουργικζσ εκφράςεισ του κοινοφ τουσ.    

Για τον καταναλωτι των ειδιςεων θ ψθφιακι επανάςταςθ δθμιουργεί μια αφκονία επιλογϊν, αλλά 
ταυτόχρονα κι ζναν κατακερματιςμό τθσ προςοχισ. Οι υπάρχουςεσ μορφζσ τθσ μεντιακισ διανομισ 
αμφιςβθτοφνται από τα νζα διαδικτυακά κανάλια, τα οποία προςφζρουν προςτικζμενεσ αξίεσ: 
εξατομίκευςθ, διαδραςτικότθτα και ανάδραςθ. Οι καινοτομίεσ αυτζσ δεν αλλάηουν μόνο το δομικό 
χαρακτιρα τθσ μεντιακισ κατανάλωςθσ, αλλά ςθματοδοτοφν επιπλζον ότι οι καταναλωτζσ μποροφν τϊρα 
να δρουν ωσ ςυμ-παραγωγοί και ςυν-διανομείσ ειδθςεογραφικοφ περιεχομζνου.        

Οι ειδθςεογραφικζσ ςυνικειεσ του κοινοφ αλλάηουν ςε τζςςερα κυρίωσ πεδία, κακϊσ πλζον οι χριςτεσ του 
διαδικτφου: 

Επιλζγουν: αντί να περιμζνουν πακθτικά το περιεχόμενο, όπωσ και όποτε τουσ το προςφζρουν τα 
‘παραδοςιακά’ μζςα ενθμζρωςθσ, οι χριςτεσ εμπλζκονται ςτθν ενεργθτικι πλθροφόρθςθ: αναηθτοφν και 
ςυγκρίνουν διαφορετικζσ και εναλλακτικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, εμβακφνουν ςτθν πλθροφορία μζςω 
μθχανϊν αναηιτθςθσ, οπτικοποιοφν τθν είδθςθ με ςχετικά βίντεο και φωτογραφικό υλικό και εμπλουτίηουν 
τθν ειδθςεογραφικι τουσ εμπειρία με τισ διακζςιμεσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ.  

Δθμιουργοφν: Οι χριςτεσ επιλζγουν από μια ευρεία πολυμεςικι παλζτα τα μζςα και τισ διαδραςτικζσ 
εφαρμογζσ, τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν ςτισ προςωπικζσ τουσ μορφζσ αυτοζκφραςθσ. Πειραματίηονται, 
επίςθσ, με τθ δθμοςίευςθ περιεχομζνου ςε μια ποικιλία από πλατφόρμεσ, από προςωπικά blogs ςε 
κοινωνικά δίκτυα.  

Συηθτοφν: Η ανάρτθςθ ςχολίων είναι πλζον πολφ δθμοφιλισ τακτικι ςτα blogs, όπωσ και οι ομάδεσ 
ςυηθτιςεων ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ και ςτα κοινωνικά δίκτυα. Οι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν τα εργαλεία 
ςυηιτθςθσ και διαβοφλευςθσ για να μοιραςτοφν τα ενδιαφζροντά τουσ και να κινθτοποιθκοφν γφρω από 
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ.  

Συνεργάηονται: Οι χριςτεσ αναλαμβάνουν πλζον νζουσ ρόλουσ ςτθν αλυςίδα τθσ ειδθςεογραφικισ 
παραγωγισ, ςχολιάηοντασ γεγονότα, κατακζτοντασ προςωπικζσ μαρτυρίεσ, εκκζτοντασ απόψεισ, 
αναδεικνφοντασ ηθτιματα εκτόσ τθσ κυρίαρχθσ μεντιακισ ατηζντασ. Η δθμοςιογραφία εμπλουτίηεται 
ολοζνα και περιςςότερο από δράςεισ και περιεχόμενο που αντλεί από το ίδιο το κοινό (crowdsourcing).  

τθν άλλθ άκρθ τθσ αλυςίδασ, οι εκδότεσ απαιτοφν πολφ περιςςότερο περιεχόμενο ςε όγκο από ό,τι μπορεί 
να παραχκεί από τουσ ίδιουσ τουσ δθμοςιογράφουσ. Για να κορζςουν τισ απαιτιςεισ των 24/7 μεντιακϊν 
πλατφορμϊν, οι εκδότεσ βαςίηονται ολοζνα και περιςςότερο ςε εξωτερικοφσ προμθκευτζσ για πρωτόλειο 
ειδθςεογραφικό που προζρχεται από τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ. Σθν ίδια ςτιγμι, αναηθτοφν νζεσ 
επικοινωνιακζσ εφαρμογζσ για να κάνουν το περιεχόμενό τουσ όςο πιο ςχετικό με τισ ανάγκεσ του κοινοφ 
γίνεται, ζτςι ϊςτε να αναδειχκεί ςτθν υπερςυνδεδεμζνθ αχανι μάηα του διαδικτφου. 

Οι τεχνολογίεσ web 2.0 παρζχουν ςτο κοινό δθμοφιλείσ και προςβάςιμουσ τρόπουσ για τθ δθμοςίευςθ 
κειμζνου, εικόνων, ιχου & βίντεο. Ο τφποσ, το ραδιόφωνο και θ τθλεόραςθ εμφανίηονται ωσ ανεπαρκείσ 
για να ενςωματωκοφν ςτισ πλατφόρμεσ ςυμμετοχισ. Ωςτόςο, τα παραδοςιακά ΜΜΕ αντιλαμβάνονται τισ 
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αυξανόμενεσ διαδραςτικζσ δυνατότθτεσ και πειραματίηονται με ςυμμετοχικζσ μορφζσ παραγωγισ 
περιεχομζνου με ςκοπό να εμπλζξουν το κοινό ςτθν ειδθςεογραφικι διαδικαςία.  

Οι ιςχυροί μεντιακοί οργανιςμοί διαγκωνίηονται για να επικυριαρχιςουν και ςτο νζο αναδυόμενο πεδίο 
των νζων κοινωνικϊν μζςων και δικτφων. Η αγορά του Flickr (ο δικτυακόσ τόποσ διαμοιράςματοσ 
φωτογραφιϊν που φιλοξενεί πολλζσ από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ περιπτϊςεισ ςυμμετοχικισ φωτο-
δθμοςιογραφίασ) από τθ Yahoo το 2005, θ απόκτθςθ του Blogger.com από τθ Google το 2003 και του 
YouTube το 2006, κακϊσ και θ αγορά του Newsvine από το MSNBC το 2007 είναι οριςμζνα μόνο 
παραδείγματα.  

Σο CNN εφάρμοςε ζνα μοντζλο ενςωμάτωςθσ τθσ δθμοςιογραφίασ του κοινοφ ςτο ειδθςεογραφικό του 
«επιτελείο» του. Μετά από τθ δθμοςίευςθ άρκρων από τουσ χριςτεσ του (όπωσ τουσ πυροβολιςμοφσ ςτθ 
ςχολι Virginia Tech και τθν κατάρρευςθ τθσ γζφυρασ ςτθ Μινεςότα), δθμιοφργθςε τθν πλατφόρμα iReport 
όπου το κοινό αναρτά ελεφκερα το δικό του περιεχόμενο. ε άλλεσ περιπτϊςεισ λογοκριςίασ των 
παραδοςιακϊν μζςων ενθμζρωςθσ, με τθν πιο χαρακτθριςτικι τισ διαδθλϊςεισ ςτθν Σεχεράνθ μετά από τισ 
εκλογζσ ςτο Ιράν το 2009 θ δθμοςιογραφία των πολιτϊν ιταν θ μόνθ διακζςιμθ δθμοςιογραφία.  

 

Ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ θμεριςιασ κεματολογίασ 

Σο κίνθμα, όμωσ, τθσ δθμοςιογραφίασ των πολιτϊν δεν ςθματοδοτεί το τζλοσ του κακοριςμοφ τθσ 
θμεριςιασ κεματολογίασ από τουσ επαγγελματικοφσ ι τουσ κυρίαρχουσ μεντιακοφσ οργανιςμοφσ, οι οποίοι 
εξακολουκοφν να επιλζγουν και να ιεραρχοφν τισ ειδιςεισ ακόμα και ςτθ διαδικτυακι ειδθςεογραφικι 
ςφαίρα (βλ. ςχετικά και Althaus & Tewksbury, 2002; McCombs, 2005; Jenkins, 2006). Αυτό όμωσ που 
αλλάηει είναι ότι οι κυρίαρχοι παραδοςιακοί οργανιςμοί διαγκωνίηονται για να προςελκφςουν τθν προςοχι 
του κοινοφ μαηί με μια πλθκϊρα διαδικτυακϊν πθγϊν. Σθν ίδια ςτιγμι, επιςθμαίνεται μια αναδιανομι 
εξουςίασ ςτο ςφγχρονο μεντιακό οικοςφςτθμα από τουσ επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ προσ τουσ 
πολίτεσ.   

Ο Bruns (2003) αναφερόμενοσ ςτισ διαδικτυακζσ ειδιςεισ, μεταςχθμάτιςε τον όρο ‘gatekeeper’ ςε 
‘gatewatcher’ (ο φφλακασ τθσ πφλθσ –πυλωρόσ- μεταςχθματίηεται ςτον παρατηρητή τθσ πφλθσ), 
εςτιάηοντασ ςτθν πρακτικι του χριςτθ να δθμοςιεφει ειδιςεισ και όχι να ελζγχει τθν επιλογι των 
πλθροφοριϊν υπό τισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ πλθροφοριακισ αφκονίασ (για τθν ζννοια τθσ πλθροφοριακισ 
εντροπίασ, βλ. Καϊτατηι-Γουίτλοκ, 2003). 

το ςφςτθμα των κυρίαρχων μζςων ενθμζρωςθσ, υπάρχει ιδιαίτερα αυςτθρι ιεραρχία ωσ προσ ποιεσ πθγζσ 
προςεγγίηονται από τουσ δθμοςιογράφουσ και κεωροφνται οι πιο ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ ι τουλάχιςτον οι 
πιο ‘αςφαλείσ’ με τθν ζννοια ότι εκφράηουν τθν επίςθμθ άποψθ ενόσ φορζα. υνικωσ οι πθγζσ αυτζσ είναι 
ομάδεσ ελίτ και κεςμοί με ιςχυρι κζςθ ςτο κοινωνικό και πολιτικό ςφςτθμα, των οποίων θ εξουςία, θ 
νομιμότθτα και θ ιεραρχικι κζςθ τουσ εξαςφαλίηουν τθν πρωτοκακεδρία ωσ πρωτογενείσ-άμεςεσ πθγζσ.  

τον αντίκετο πόλο βρίςκεται θ εναλλακτικι δθμοςιογραφία, θ οποία υποςτθρίηει μια αντίςτροφθ 
κυριαρχία με ζμφαςθ ςτουσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ και ςτισ ςυμμετοχικζσ και μθ-ιεραρχικζσ μορφζσ 
οργάνωςθσ. Ακολουκεί μια εναλλακτικι ιεραρχία ςτθν επιλογι των πθγϊν, δίνοντασ φωνι ςε όςουσ 
περικωριοποιοφνται από τα κυρίαρχα μζςα. τθν κυρίαρχθ δθμοςιογραφία ο δθμοςιογράφοσ είναι μζροσ 
του μεντιακοφ οργανιςμοφ-ςυςτιματοσ, με αυξθμζνο βακμό επαγγελματιςμοφ. Σθν ίδια ςτιγμι, ο πολίτθσ-
‘ειδθςεογράφοσ’ διατθρεί μια υποκειμενικι πολιτικι κζςθ τθν οποία αναδεικνφει διαδικτυακά.  

Η εναλλακτικι δθμοςιογραφία υποςτθρίηει ότι ζρχεται να καλφψει τα κενά που κεωροφν ότι ζχουν αφιςει 
τα κυρίαρχα ΜΜΕ, κενά που προκφπτουν από τθν εμπορευματοποίθςθ, τθν ιδιοκτθςιακι ςυγκζντρωςθ και 
τθ γραφειοκρατικι προςζγγιςθ των κυρίαρχων ΜΜΕ. τθ δικι τουσ ειδθςεογραφικι δραςτθριότθτα 
κυριαρχεί θ υποκειμενικι μαρτυρία του αυτόπτθ μάρτυρα (όπου πρωταγωνιςτισ & ειδθςεογράφοσ είναι 
ςυχνά το ίδιο πρόςωπο), ενϊ ιςχυρίηονται ότι προςφζρουν πρόςβαςθ ςε μεγαλφτερθ ποικιλία ‘φωνϊν’.  
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Το νζο ειδθςεογραφικό πρακτορείο των 140 χαρακτιρων 

To Twitter εμφανίηεται με τθ ςφντομθ μορφι των 140 χαρακτιρων του ωσ ζνα ψθφιακό εργαλείο 
‘ςτιγμιαίασ’ και άμεςθσ ενθμζρωςθσ που ςυγκεντρϊνει ζναν τεράςτιο όγκο μθνυμάτων, τα οποία μποροφν 
να κεωρθκοφν ωσ μετεξζλιξθ των τθλεγραφθμάτων των ειδθςεογραφικϊν πρακτορείων. Ωσ εργαλείο, το 
Twitter ξεπερνά μάλιςτα τθν ταχφτθτα ανάρτθςθσ και μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν τόςο ςε τοπικό, όςο 
και ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Σα ζκτακτα γεγονότα αναρτϊνται πλζον άμεςα και ςυχνά μζςω 
αυτόπτων και αυτικοων μαρτφρων ςτο Twitter, μετατρζποντάσ το ςε ζνα πλθροφοριακό εργαλείο με 
άμεςα ενθμερωτικά αντανακλαςτικά. Παραδείγματα όπου το Twitter αναδφκθκε ωσ δθμοςιογραφικι 
πλατφόρμα αποτελοφν οι προεδρικζσ εκλογζσ ςτισ ΗΠΑ το 2008, οι βομβιςτικζσ επικζςεισ ςτο Mumbai το 
Νοζμβριο του 2009, το αεροπορικό ατφχθμα των Αμερικανικϊν αερογραμμϊν τον Ιανουάριο του 2009, ο 
ςειςμόσ ςτθ Χιλι το Φεβρουάριο του 2010. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το Twitter λειτοφργθςε ωσ πλατφόρμα 
για ρεπορτάη από αυτόπτεσ μάρτυρεσ των γεγονότων, ςε πραγματικό χρόνο, χρθςιμοποιϊντασ το κινθτό 
τουσ τθλζφωνο ωσ το πρωτογενζσ δθμοςιογραφικό εργαλείο καταγραφισ.    

Η πλθροφόρθςθ είναι αδιαμφιςβιτθτα ζγκαιρθ διαδικτυακά, ωςτόςο παραμζνει το ερϊτθμα αν μπορεί να 
είναι και ζγκυρθ. Όςο κι αν διατυπϊνονται επιφυλάξεισ για τισ πλθροφορίεσ που εντοπίςει κανείσ ςτο 
διαδίκτυο, τόςο παραμζνει γεγονόσ ότι ςτο διαδίκτυο το λάκοσ μπορεί να διορκωκεί με ποικίλουσ τρόπουσ. 
Όςο πικανόσ είναι ο πολλαπλαςιαςμόσ μιασ παραπλθροφόρθςθσ διαδικτυακά, τόςο πικανι είναι θ 
διόρκωςθ είτε από τον ίδιο τον πομπό τθσ πλθροφορίασ είτε από άλλουσ χριςτεσ του διαδικτφου. Σθν ίδια 
ςτιγμι που θ ταχφτθτα ανάρτθςθσ των ειδιςεων μπορεί να αποτελζςει τροχοπζδθ για τθ διαςταφρωςθ και 
τθν εξακρίβωςι τουσ, μπορεί εξίςου να χρθςιμεφςει για τθν άμεςθ διόρκωςθ του λάκουσ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν παραδείγματα όπου ςτο Twitter, κακϊσ ςε άλλα διαδικτυακά μζςα 
ελζγχεται θ εγκυρότθτα και θ πρακτικι δθμοςίευςθσ των παραδοςιακϊν μζςων ενθμζρωςθσ αλλά και 
διευρφνεται θ μεντιακι ατηζντα. Χαρακτθριςτικι είναι θ δθμοςίευςθ αναλθκϊν δθμοςιευμάτων ςτθν 
θμεριςιο τφπο ςχετικά με τθ ςυνάντθςθ του Ζλλθνα πρωκυπουργοφ Κ. Καραμανλι και του Σοφρκου 
πρωκυπουργοφ Ρ. Σ. Ερντογάν ςε ελλθνικζσ εφθμερίδεσ, θ οποία όμωσ δεν πραγματοποιικθκε ποτζ λόγω 
ακφρωςθσ τθσ επίςκεψθσ του κ. Ερντογάν τθν τελευταία ςτιγμι, ςφάλμα το οποίο καταγράφθκε αμζςωσ 
ςτα κοινωνικά μζςα και δίκτυα Twitter και facebook, όπωσ και blogs, αναδεικνφοντασ το κζμα ςε κυρίαρχο 
ςτθν μεντιακι ατηζντα και πυροδοτϊντασ δεκάδεσ ζντυπα δθμοςιεφματα και τθλεοπτικζσ ςυηθτιςεισ για 
τθν κρίςθ τθσ δθμοςιογραφίασ και τα ‘ςτθμζνα’ ρεπορτάη. Μζςω των νζων δικτφων, λοιπόν, αφενόσ 
καταγράφεται και αναδεικνφεται μια νζα κεματολογία που μπορεί να αγνοείται από τα παραδοςιακά μζςα 
και αφετζρου ανοίγεται και αναπτφςςεται θ ςυηιτθςθ περί τφπου με τισ αλλαγζσ που επιφζρουν ςτο 
μεντιακό πεδίο.  

Σο Twitter, ειδικότερα, είναι ζνα ιςχυρό παράδειγμα τθσ αλλαγισ χριςθσ που μπορεί να επιφζρει θ 
αξιοποίθςθ ενόσ μζςου από το κοινό. Είναι ενδεικτικό ότι το Twitter ξεκίνθςε ωσ εργαλείο καταγραφισ τθσ 
προςωπικισ κατάςταςθσ του χριςτθ, το οποίο διαφαινόταν μζςα από τθν προτροπι-ερϊτθμα τθσ 
πλατοφόρμασ “what are you doing?” (τι κάνεισ;). Μζςα ςε λίγουσ μινεσ από τθ λειτουργία του Twitter, του 
οποίου θ δθμοφιλία εκτοξεφτθκε πολφ ςφντομα, το ερϊτθμα άλλαξε ςε “what is happening?” (τι 
ςυμβαίνει), μετακυλίοντασ το πεδίο του ενδιαφζροντοσ από τθν προςωπικι δράςθ/δραςτθριότθτα ςτθν 
καταγραφι του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ/κόςμου (εικόνα 6).  
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Εικόνα 6: Η μετεξζλιξθ του Twitter από εργαλείο καταγραφισ τθσ προςωπικισ δραςτθριότθτασ ςε ενθμερωτικό και 
πλθροφοριακό εργαλείο 

Αςφαλϊσ, κάκε πλθροφορία ςτο Twitter δεν ςυγκροτεί μια δθμοςιογραφικι δράςθ, αλλά ςίγουρα αποτελεί 
μια επικοινωνιακι δραςτθριότθτα. Τπάρχουν αναρτιςεισ για κάκε ςχεδόν κζμα, οι οποίεσ ςυχνά δεν 
αφοροφν κανζναν εκτόσ από το ίδιο το άτομο και το φιλικό του κφκλο, που ποικίλουν από τυχαίεσ ςκζψεισ 
και παρατθριςεισ μζχρι κακθμερινζσ αςιμαντεσ λεπτομζρειεσ. Είναι όμωσ αδιαμφιςβιτθτο ότι το Twitter 
εξελίχκθκε ςε μια ςθμαντικι πλατφόρμα που δίνει ςτο κοινό να δυνατότθτα να καταγράφει ειδιςεισ, να 
ςχολιάηει και να διαμοιράηεται ειδιςεισ γφρω από ςθμαντικά ηθτιματα ςε μια διαδικαςία κατά τθν οποία 
μεμονωμζνα άτομα ι ςυλλογικότθτεσ αςκοφν οριςμζνεσ από τισ κεςμικζσ λειτουργίεσ του επαγγελματία 
δθμοςιογράφου (όπωσ τθ λειτουργία του πυλωροφ και του κακοριςμοφ τθσ θμεριςιασ κεματολογίασ).  

 

Η δθμοςιογραφία επαναπροςδιορίηεται 

Οι αλλαγζσ που βιϊνει θ ςφγχρονθ δθμοςιογραφία, απορρίπτοντασ άλλεσ ωσ ξζνο ςϊμα και 
ενςωματϊνοντασ άλλεσ που εμπλουτίηουν το προφίλ τθσ και ενδυναμϊνουν τθ ςχζςθ τθσ με θλικιακά νζα 
κοινά, δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ίδιασ τθσ ζννοιασ τθσ δθμοςιογραφίασ, 
αλλά και τθσ διάκριςισ τθσ από τθν ειδθςεογραφικι δραςτθριότθτα των πολιτϊν. Η κυρίαρχθ 
δθμοςιογραφία διατθρεί τθν αμεςότθτα και τθν ιςχυρι τθσ κζςθ ςτθν πρόςβαςθ ςτισ κεςμικά επίςθμα 
πθγζσ, κακϊσ και τθν εγκυρότθτά τθσ ςτισ πολιτικζσ & οικονομικζσ ειδιςεισ (hard news). Η εναλλακτικι 
διαδικτυακι δθμοςιογραφία ζχει περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ κεςμικζσ πθγζσ, ενϊ θ εξάρτθςι τθσ από 
ςχόλια και απόψεισ τθν κάνουν ευάλωτθ ςε κατθγορίεσ για μερολθψία και υποκειμενικότθτα.   

Σθν ίδια ςτιγμι, τα παραδοςιακά ΜΜΕ παίηουν ακόμα ςθμαντικό ρόλο ςτθν κακθμερινότθτα τθσ 
πλειονότθτασ των ανκρϊπων και επικυριαρχοφν ςτισ επικοινωνιακζσ ροζσ. Άλλωςτε, κα ιταν ξεκάκαρα 
τεχνολογικά ντετερμινιςτικι θ προςζγγιςθ που ςυμπεραίνει ότι ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ είναι πιο 
‘ςυμμετοχικζσ’ από άλλεσ. Επιπλζον, ο μειωμζνοσ βακμόσ επαγγελματιςμοφ ςτα εναλλακτικά διαδικτυακά 
μζςα ενθμζρωςθσ δεν ςθμαίνει ότι εγκαταλείπονται οι πρακτικζσ των κυρίαρχων μζςων που κζλουν μια 
ςφιχτι ιεραρχία και φιλτράριςμα των ειςερχόμενων και  εξερχόμενων πλθροφοριϊν.  

Η υποκειμενικότθτα, όμωσ, τθσ εναλλακτικισ δθμοςιογραφίασ ςε αντίκεςθ με τθν οιονεί 
‘αντικειμενικότθτα’ των κυρίαρχων ΜΜΕ μπορεί να εμπνεφςει περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ ςε αυτι τθ μορφι 
ενθμζρωςθσ. ε παραδείγματα από τθν παγκόςμια μεντιακι πραγματικότθτα, τα κοινωνικά δίκτυα 
αποτζλεςαν τθ μόνθ διζξοδο τθσ πλθροφορίασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των διαδθλωτϊν ςτθν Σεχεράνθ το 
Μάιο του 2009, οι οποίοι χρθςιμοποίθςαν το twitter και το facebook για να οργανωκοφν και να 
ςυςπειρωκοφν, αλλά και για να ενθμερϊςουν τθν παγκόςμια κοινι γνϊμθ. Πρόκειται για μια περίπτωςθ 
κατά τθν οποία το κοινωνικό δίκτυο και δθμιοφργθςε το γεγονόσ (τισ διαδθλϊςεισ) και το μετζδωςε.  

Και ςε περιπτϊςεισ όμωσ που υπάρχει ελευκερία του Σφπου, τα κοινωνικά δίκτυα μετζδωςαν πρϊτα τθν 
πλθροφορία, όπωσ ςτισ βομβιςτικζσ επικζςεισ ςτο Μουμπάι το Νοζμβριο του 2008 και ςτο κάνατο των 
υπαλλιλων τθσ τράπεηασ Marfin ςτα μαηικά ςυλλαλθτιρια των ΑΔΕΔΤ και ΓΕΕ το Μάιο του 2010. Σθν 
θμζρα εκείνθ (5 Μαΐου 2010) απεργοφςαν και οι Ενϊςεισ υντακτϊν και δεν υπιρχε δθμοςιογραφικι 
κάλυψθ των γεγονότων, με αποτζλεςμα τα νζα μζςα να ςυγκροτιςουν τθ μόνθ διακζςιμθ πλατφόρμα 
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δθμοςίευςθσ ειδιςεων. Μόνο πολλζσ ϊρεσ αργότερα ενεργοποιικθκαν τα ραδιοτθλεοπτικά μζςα, 
ςταματϊντασ τθν απεργία και ξεκινϊντασ τθν αναμετάδοςθ ειδιςεων.  

Επιβεβαιϊνεται βζβαια ότι ςτο πεδίο των «ςκλθρϊν ειδιςεων» (hard news) τα νζα μζςα αναηθτοφν το 
κφροσ των παραδοςιακϊν. Πρόςφατθ χαρακτθριςτικι περίπτωςθ, θ διαρροι πάνω από 90 χιλιάδων 
ζμπιςτων ςτρατιωτικϊν αρχείων τον Ιοφλιο του 2010 ςτο δικτυακό τόπο Wikileaks που αποκαλφπτουν 
λεπτομζρειεσ, οι οποίεσ κα ζπρεπε να μείνουν μυςτικζσ, για τον πόλεμο ςτο Αφγανιςτάν. Μετά από τθν 
τεράςτια αναςτάτωςθ που προκάλεςε θ διαρροι, το Wikileaks προχϊρθςε ςε ςυνεργαςία με τα τρία 
ζγκυρα παραδοςιακά μζςα, το περιοδικό Der Spiegel και τισ εφθμερίδεσ The Guardian και The New York 
Times, αναπτφςςοντασ μια δθμοςιογραφικι ςυνζργεια που επικυρϊνει τθν εγκυρότθτα τθσ υπογραφισ 
τουσ και των δθμοςιευμάτων.1 

Σο παράδειγμα αυτό ανοίγει εκ νζου τθ ςυηιτθςθ περί επωνυμίασ και ευκφνθσ. Σα παραδοςιακά μζςα 
ζχουν τθν ευκφνθ τθσ υπογραφισ τουσ και τα νζα μζςα γίνονται πιο ζγκυρα όταν αποκτοφν 
‘ονοματεπϊνυμο’. τα νζα μζςα, όμωσ, τείνουμε να αναηθτάμε το όνομα μόνο ςε ζνδειξθ ςοβαροφ 
ποινικοφ αδικιματοσ, τθν ίδια ςτιγμι που θ ανωνυμία υποκάλπει πολλζσ μικρζσ προςβολζσ ςτο πεδίο του 
ιδιωτικοφ βίου. Η ςυηιτθςθ γφρω από τθν ανωνυμία και τθν επωνυμία ςτο διαδίκτυο γίνεται πιο επικαιρθ 
από ποτζ και καταγράφεται τόςο ςτο μεντιακό όςο και ςτο νομικό πεδίο.   

Γεγονόσ παραμζνει ότι θ επαγγελματικι δθμοςιογραφία βιϊνει μια ςθμαντικι αλλαγι μζςα από τισ 
διευρυμζνεσ μορφζσ τθσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ. Αναγνωρίηοντασ τισ νεόκοπεσ αλλαγζσ ςτο πεδίο τουσ, 
θ Παγκόςμια Ζνωςθ Εφθμερίδων επιςθμαίνει με μελζτθ τθσ ότι θ δθμοςιογραφία των πολιτϊν ςυγκροτεί 
μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ για τθ ςφγχρονθ επαγγελματικι δθμοςιογραφία (WAN, 2006). Σισ 
εξελίξεισ μζνει να ορίςει, μεταξφ άλλων παραγόντων, ο τρόποσ διαμόρφωςθσ των καταναλωτικϊν μοτίβων 
των μζςων ειδικά ανάμεςα ςτα νζα άτομα, τα οποία είναι και οι κφριοι χριςτεσ του διαδικτφου (εικόνα 7) 
και τα οποία κα ςυγκροτιςουν τον κφριο όγκο κοινοφ των μζςων ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ τισ 
επόμενεσ δεκαετίεσ.   

 

Εικόνα 7: Η διαμόρφωςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου ςτα θλικιακά ςτρϊματα από το 2000 μζχρι το 2010, ςτατιςτικι καταγραφι 
του Pew Internet, http://pewinternet.org/Infographics/2010/Internet-acess-by-age-group-over-time-Update.aspx  

  

                                                           
1
 Βλ. Wikileaks: Afghan War Diary, 2004-2010, διακζςιμο ςτο http://wardiary.wikileaks.org. Για τθ ςυνζργεια με τα παραδοςιακά 

μζςα ενθμζρωςθσ, βλ. Der Spiegel: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,708314,00.html 
The Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/series/afghanistan-the-war-logs 
The New York Times: http://www.nytimes.com/interactive/world/war-logs.html 

http://pewinternet.org/Infographics/2010/Internet-acess-by-age-group-over-time-Update.aspx
http://wardiary.wikileaks.org/
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,708314,00.html
http://www.guardian.co.uk/world/series/afghanistan-the-war-logs
http://www.nytimes.com/interactive/world/war-logs.html
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