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Δλόηεηεο

 Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα

 Αιιαγέο ζηε δεκνζηνγξαθία:

 ηηο δνκέο

 ηνπο ξόινπο

 Κάπνηα ζπκπεξάζκαηα



Σα Οηθνλνκηθά ηεο (Έληππεο) Γεκνζηνγξαθίαο

 Έζνδα από πσιήζεηο θύιισλ κεησκέλα
 Κπθινθνξίεο 2000

 Κπθινθνξίεο 2008

 Κπθινθνξίεο 2009

 Έζνδα από δηαθεκίζεηο κεησκέλα 

 Απνηειέζκαηα;
 Απνιύζεηο

 Κιείζηκν εθεκεξίδσλ 

 Υακειό εζηθό  

http://www.eihea.gr/stats_ads.asp?stype=2&smonth=1&syear=2009
http://anergoidimosiografoi.blogspot.com/
http://ergazomenoieleftherostipos.blogspot.com/


Κξίζηκα εξσηήκαηα

 Πνύ νθείιεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε;
 ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή ύθεζε

 ηελ άξλεζε ηεο (έληππεο) δεκνζηνγξαθίαο λα 
πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο κεληηαθέο ζπλζήθεο =>

 ην δηαδίθηπν

 Γηαδίθηπν
 Καηαζηξέθεη αιιά θαη ζώδεη ηε δεκνζηνγξαθία => 

θξίζε θαη αλαλέσζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
δεκνζηνγξαθίαο ζην βαζκό πνπ απνηειεί ζεζκό ηεο 
λεσηεξηθόηεηαο (creative destruction, Schumpeter, 
1949)



Οηθνλνκηθή Βησζηκόηεηα

 14 νηθνλνκηθά κνληέια γηα ηε δηαδηθηπαθή 
δεκνζηνγξαθία

 Έζνδα από δηαθεκίζεηο

 Έζνδα από δσξεέο (π.ρ. www.spot.us ή
www.propublica.org

 Έζνδα από παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. αγγειίεο ή 
άιιεο ππεξεζίεο)

 Pay walls (π.ρ. www.ft.com ή www.wsj.com) 

 Niche δεκνζηνγξαθία (π.ρ. www.paidcontent.com ) 

 Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα εζόδσλ αιιά... 

http://www.spot.us/
http://www.propublica.org/
http://www.ft.com/
http://www.wsj.com/
http://www.paidcontent.com/




Αιιαγέο ζηηο δνκέο

 Κιαζηθή δνκή ηεο δεκνζηνγξαθίαο: 

 Γεκνζηνγξάθνο=>πεξηερόκελν=>αλαγλώζηεο [source => 
message =>receiver, Shannon & Weaver, 1948]

 Ση γίλεηαη κε ηελ παξαγσγή, ηα πεξηερόκελα θαη ηελ 
θαηαλάισζε ησλ εηδήζεσλ ζηελ επνρή ηνπ 
δηαδηθηύνπ (θαη ηνπ Web 2.0);



Tάζεηο ζηελ Παξαγσγή 

 ύγθιηζε: ζπλδπαζκόο ηερλνινγίαο, ηερληθήο, 
πξντόλησλ, θαη κνξθώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 
δεκνζηνγξαθίαο (έληππε, ηειενπηηθή, ξαδηνθσληθή 
θαη online, Singer, 2004).

 ύγθιηζε ζηα newsrooms

 ύγθιηζε ζηηο δεκνζηνγξαθηθέο πξαθηηθέο

 H άλνδνο ηνπ multimedia δεκνζηνγξάθνπ

http://www.flickr.com/photos/ericwright/3641776579/


Daily Telegraph, 2007, source: Flickr



Σάζεηο ζηα Πεξηερόκελα

 User generated contents
 πκκεηνρή

 Απόιπηε (ζπκκεηνρηθή δεκνζηνγξαθία, π.ρ. www.TVXS.gr)
 Δθηελήο (π.ρ. uploading θείκελα ή θσηνγξαθίεο, 

crowdsourcing)
 Πεξηνξηζκέλε (π.ρ. κόλν ζρόιηα) 

 Άιιεο ηάζεηο: 
 Δλζσκάησζε SNS (π.ρ. Facebook, twitter, digg.it 

θιπ)
 Πξνζσπνπνηεκέλα θαη κηθξά θείκελα (twitter, 140 

chrs.)
 Μείμε δεκνζηνγξαθηθνύ κε δηαθεκηζηηθό 

πεξηερόκελν (advertorials)
 Story ranking (επηθνηλσλία ρξήζηε-κε-ρξήζηεο)

http://www.tvxs.gr/


Σάζεηο ζηελ Καηαλάισζε

 Υξήζε αληη γηα θαηαλάισζε:

 Δλεξγήο ελαζρόιεζε κε ηηο εηδήζεηο

 Πξνηίκεζε ζε UGC

 Κνηλό ειηαθηαθά λεαξό

 Σξόπνο: πνιιέο θνξέο ηε κέξα, grazing

 Απνηειέζκα: έκθαζε ζηελ ακεζόηεηα, breaking 
news, ελεκέξσζε κε ηίηινπο θαη soundbites



πλνιηθά:

 Αιιάδεη ε ξνή, θαηαιύνληαη παξαδνζηαθνί ξόινη 
θαη όξηα

 Παραγωγή περιεχόμενα χρήση-
κατανάλωση-παραγωγή

 Η δεκνζηνγξαθία είλαη αλαγθαζκέλε λα ιάβεη 
ππόςε ηηο αιιαγέο απηέο θαη λα ηηο ελζσκαηώζεη, 
αιιάδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ε ίδηα.

 Γεληθά δηαθαίλεηαη ε ηάζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο 
δεκνζηνγξαθίαο από παξνρέα εμεηδηθεπκέλσλ 
πιεξνθνξηώλ-ππεξεζηώλ ζε δηεπθνιπληή
επηθνηλσλίαο 

 Απν-δηακεζνιάβεζε (disintermediation, Hall, 
2001)

 ‘Post-journalism’ – Deuze, forthcoming



Αιιαγέο
Χηές

Media 1.0
Σήμερα

Media 2.0

Αύριο

Media  3.0

Παραδοζιακά Μέζα

Διαθημιζηές

Καηαναλωηές

Νέα Μέζα

Πηγή: Alan Mutter, 2008, http://newsosaur.blogspot.com/

http://newsosaur.blogspot.com/


Κνηλσληθν-Πνιηηηθόο Ρόινο ηεο Γεκνζηνγξαθίαο

 Ρόινη ηεο δεκνζηνγξαθίαο:
 ‘Όξγαλν’ ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο (Habermas αιιά θαη Schudson, 2008)

 Να παξέρεη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα λα δηακνξθσζεί κηα βάζηκε θνηλή γλώκε
 Να ειέγρεη ηελ εμνπζία (εξεπλεηηθή δεκνζηνγξαθία)
 Να παξέρεη πιαηθόξκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ
 Να παξέρεη αλάιπζε 
 Να νδεγεί ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο (θαη ελίνηε θαη ηνπ θνηλνύ)

 Τπάξρεη αθόκα ε αλάγθε γηα απηνύο ηνπο ξόινπο; 
 ην βαζκό πνπ ην πνιίηεπκα είλαη αθόκα αληηπξνζσπεπόκελε δεκνθξαηία 

κάιινλ λαη
 Αλ λαη, ππάξρεη ηίπνηε από απηά πνπ δελ δύλαηαη λα θάλεη ε δηαδηθηπαθή 

δεκνζηνγξαθία (ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο); 
 Αλ δερηνύκε όκσο όηη βξηζθόκαζηε ζε κεηαηρκηαθή επνρή [κεηάβαζε από 

εζλε-θξάηε ζε παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία δηθηύσλ (Castells, 2004)] ηόηε 
νη ξόινη πηζαλόλ λα αιιάμνπλ...  



Σν κέιινλ...

 Η δεκνζηνγξαθία αιιάδεη σο κέξνο κηαο δπλακηθήο 
θνηλσλίαο – λνζηαιγία κάιινλ αθαηάιιειε.

 Υξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπκε ην πσο δηακνξθώλεηαη ν 
επξύηεξνο θνηλσληθν-πνιηηηθόο αιιά θαη ηερλν-νηθνλνκηθόο 
νξίδνληαο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κέιινλ ηεο 
δεκνζηνγξαθίαο.

 Πηζαλόλ λα ρξεηαζηεί λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί ηνπο 
ξόινπο ηεο ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν, ηερλνινγηθά 
πξνεγκέλν θόζκν πνπ βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηα δίθηπα 
θαη νινέλα θαη ιηγόηεξν ζηα θξάηε. 

 Δπαλαδηαπξαγκάηεπζε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο αλάγθεο 
πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη κε βάζε ηηο ‘αξεηέο’ ηεο 
(δηαδηθηπαθήο ή πνιπκεζηθήο) δεκνζηνγξαθίαο
 Γηεπθόιπλζε (facilitation, mediation)
 Αμηνπηζηία
 Ακεζόηεηα-ηαρύηεηα 
 Πξόζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξηώλ
 Παξνρή επηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ κε επίθεληξν ηνπο ρξήζηεο


