Πως πωλείται η πληροφορία;

Κάθε φορά που συζητάµε για τα νέα Μέσα και την
δηµοσιογραφία φοβάµαι ότι ανακυκλώνουµε το παράδοξο. Κατ’
αρχήν ενώ µιλάµε για την νέα εποχή, στην οποία όλα αλλάζουν,
εµείς για το µόνο που προβληµατιζόµαστε είναι για το πως θα
αναπαράγουµε το παλιό µοντέλο στα νέα µέσα. Αναρωτιόµαστε πως
θα κερδίζουν οι επιχειρήσεις και πως θα πληρώνονται οι
δηµοσιογράφοι σε µια εποχή που υπάρχει τόση δωρεάν πληροφορία.

Νοµίζω ότι πρέπει να ανιχνεύσουµε τα πάντα από την αρχή.
Να δούµε κατ’ αρχήν που βρισκόµαστε. Να ξεχάσουµε ότι ξέρουµε
και να ξαναδούµε τα βασικά ζητήµατα.

Το πρώτο που πρέπει να παρατηρήσουµε είναι ότι µε τις νέες
τεχνολογίες η προσφορά πληροφορίας ανά άτοµο τείνει να γίνει
άπειρη, ενώ η ζήτηση είναι συγκεκριµένη. Το µέγιστο του χρόνου
που µπορεί ένα άτοµο να αφιερώσει είναι 24 ώρες. Με άπειρη
προσφορά και συγκεκριµένη ζήτηση η τιµή τείνει να γίνει µηδέν.

Το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουµε είναι ότι, σε
αντίθεση µε τα υλικά προϊόντα, δεν µπορούµε να ξέρουµε την
αξία µιας πληροφορίας πριν την καταναλώσουµε. Αν µιλήσουµε για
αγοραπωλησία της πληροφορίας, αυτή γίνεται στα τυφλά. Αν
κάποιος σας πει ότι έχω µια καλή πληροφορία για τον Μανδραβέλη
και θέλω 1.000 ευρώ για να την δώσω, ο πιθανός αγοραστής δεν
ξέρει α) αν η πληροφορία είναι καλή και αξίζει τα λεφτά της β)
αν είναι άχρηστη, µε την έννοια ότι µπορεί να την ξέρει, γ) αν
είναι έγκυρη. Υπό την έννοια αυτή είναι πολύ δύσκολο να
αποτιµηθεί η πληροφορία πριν την κατανάλωσή της, και για να
αποτιµηθεί πρέπει να καταναλωθεί οπότε ξαναγυρίζουµε στο «β».

Τρίτον. Όταν ανταλλάσσοµε υλικά προϊόντα χάνουµε κάτι και
κερδίζουµε κάτι άλλο. ∆ίνουµε το στιλό και παίρνω αυτό που
θεωρώ ότι είναι ισάξιο ή αξίζει κάτι παραπάνω. Αλλά το στιλό
το χάνω. ∆ίνοντας µια πληροφορία, δεν την χάνω, την
διπλασιάζω. Κάτι που ήξερα µόνο εγώ, τώρα το ξέρει και κάποιος

άλλος. Η έννοια της αποζηµίωσης δεν έχει νόηµα, διότι εγώ δεν
υφίσταµαι ζηµία.

Το τέταρτο που πρέπει να αναρωτηθούµε είναι: πότε ακριβώς
πουλούσαµε πληροφορία; Πόσοι από εσάς, που ήρθατε στην
ηµερίδα, πληρώσατε; Ας υποθέσουµε ότι ως δηµοσιογράφοι βγάζετε
ένα µεγάλο θέµα και αποκλειστικό. Το γράφετε στην εφηµερίδα
και το βράδυ πηγαίνετε σε ένα µπαρ να τα πιείτε. Θα µπορούσατε
να πείτε στους συµπότες σας «Κοιτάξτε να δείτε: έχω ένα φοβερό
αποκλειστικό θέµα. ∆ώστε από ένα ευρώ ο καθένας να σας το πω».
Αλλά ας πάµε

παραπέρα: πληρώθηκε ο Νεύτων, ο Αϊνστάιν, ο

Πλάτων, ο Παστέρ και τόσοι άλλοι που παρήγαγαν πρώτης τάξεως
πληροφορία; Αντιθέτως: όταν ρωτήθηκε ο εφευρέτης του εµβολίου
κατά της πολυοµελίτιδος Jonas Edward Salk, ποιος θα έχει στην
ιδιοκτησία του το νέο φάρµακο, απάντησε: «Θα έλεγα ο κόσµος.
∆εν υπάρχει πατέντα. Mπορείς να πατεντάρεις τον ήλιο;»

Στην πραγµατικότητα η πληροφορία σε ολόκληρη την ιστορία
διανέµετο δωρεάν. Τον πρώτο καιρό, µάλιστα, οι συγγραφείς, οι
επιστήµονες πλήρωναν από την τσέπη τους το χαρτί και τα
ταχυδροµικά για να στέλνουν µε επιστολές την πνευµατική τους
παραγωγή. Οι άνθρωποι θέλουν να µοιράζονται τις ιδέες τις
σκέψεις, τις εµπειρίες που έχουν το αποτέλεσµα της πνευµατικής
τους δουλειάς. Νιώθουν καλά όταν το κάνουν. Ο Αρχιµήδης έτρεχε
γυµνός στους δρόµους φωνάζοντας «Εύρηκα» όταν ανακάλυψε την
Αρχή της Άνωσης και ήθελε να το πει παντού.

Με την εµφάνιση όµως της τυπογραφίας η διάχυση των
πληροφοριών είχε κόστος. Κάποιος έπρεπε να πληρώνει το χαρτί
και τα µελάνια για να αποκτήσει αυτό που παλιότερα άκουγε
δωρεάν ως διήγηση, ως ωδή, ως θούριο. Έτσι αναπτύχθηκε αυτό
που λέµε σήµερα «αγορά πληροφοριών» αλλά στην ουσία είχε
περισσότερα χαρακτηριστικά από την αγορά των υλικών
πραγµάτων, παρά των πληροφοριών. Μπορεί ένα βιβλίο, ένας
δίσκος, µια ταινία να κυκλοφορεί σε χιλιάδες ή εκατοµµύρια
αντίτυπα, αλλά κάθε αντίτυπο είναι µοναδικό. Η ανταλλαγή έχει
νόηµα: ανταλλάσσεις το υλικό, που πάνω του τυχαίνει να έχει

αποτυπωµένη πληροφορία. Μπορεί να γίνει· δεν είναι άυλη
πληροφορία που δεν υπάρχει τρόπος να την αποτιµήσεις.

Παράλληλα επιχειρήθηκε να βρεθεί τρόπος για να πληρώνονται
οι δηµιουργοί. Παλιότερα πληρωνόταν για τον χρόνο που
κατανάλωναν αναπαράγοντας τα πνευµατικά έργα. Ο Σεξπιρ δεν
πληρωνόταν για τα έργα που έγραφε, πληρωνόταν άµα την και για
την αναπαραγωγή τους. Ο Όµηρος (αν ήταν ένας και πραγµατικός)
πληρωνόταν κάθε φορά που απήγγειλε την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια.
Οι τροβαδούροι του Μεσαίωνα πληρωνόταν για να τραγουδούν τα
δικά τους ή ξένα άσµατα, όχι για να τα γράφουν.

Στην βιοµηχανική εποχή γίνεται καταµερισµός. Άλλος γράφει,
άλλος µοιράζει, κι άλλος εκτελεί ένα πνευµατικό έργο. Τότε
επιχειρείται να βρεθεί ένας τρόπος να πληρώνονται οι
δηµιουργοί. Οι πατέρες του αµερικανικού έθνους ξέρουν ότι δεν
µπορεί να υπάρξει ιδιοκτησία και συνεπώς ανταλλαγή ιδεών µε το
χρήµα, αλλά βρίσκουν ένα έξυπνο τρόπο για να ξεπεράσουν την
αντίφαση. Λένε ότι οι ιδέες δεν µπορούν να

ιδιοκτησία, η

έκφραση όµως των ιδεών µπορεί να κατοχυρωθεί δια νόµου για ένα
µικρό χρονικό διάστηµα. Πέρασαν στο Σύνταγµα το άρθρο 8 που
έλεγε «Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία... να προωθήσει την
πρόοδο της επιστήµης και των πρακτικών τεχνών, εξασφαλίζοντας,
για περιορισµένο χρόνο, στους δηµιουργούς και εφευρέτες τα
αποκλειστικά δικαιώµατα στα έργα και τις ανακαλύψεις τους». Η
λογική που κυριάρχησε ήταν ότι µπορεί οι ιδέες να µην έχουν
ιδιοκτησία, αλλά το κράτος µπορεί να προστατεύσει την έκφραση
της ιδέας. Με άλλα λόγια καθένας µπορεί να γράψει ένα
µυθιστόρηµα για µια σχολή νεαρών µάγων, αρκεί να µην
χρησιµοποιήσει τις ίδιες λέξεις, που χρησιµοποίησε η Τζ. Κ.
Ρόουλινγκ.

Πάνω σ’ αυτόν τον συµβιβασµό δηµιουργήθηκε µια τεράστια
«αγορά» πνευµατικών προϊόντων, η οποία δούλευε σχετικά καλά,
επειδή ακριβώς

η πληροφορία έπρεπε να συνοδεύεται από ένα

υλικό µέσο. Φτιάχτηκαν επιχειρήσεις, προσελήφθησαν
εργαζόµενοι, επενδύθηκαν κεφάλαια κ.λπ. Έτσι, όµως,

µπερδευτήκαµε: ενώ ανταλλάσσαµε υλικά αγαθά, νοµίζαµε ότι
πληρώνουµε για πληροφορία. Σήµερα µας φαίνεται ως το πιο
φυσικό πράγµα του κόσµου να «πωλείται» η πληροφορία. Με τα
ψηφιακά µέσα, όµως, και ειδικά µε τα δίκτυα η πληροφορία
ξεκολλά από το υλικό της Μέσο και ξαναγίνεται άυλη και µη
εµπορεύσιµη. Έτσι συµβαίνει το εξής παράδοξο: ενώ µας φαίνεται
πολύ φυσικό να υπάρχει «αγορά άυλης πληροφορίας», µας φαίνεται
εντελώς αφύσικο να πληρώσουµε για να διαβάσουµε ένα άρθρο, ή
να ακούσουµε ένα τραγούδι στο διαδίκτυο. Μας φαίνεται ανόητο
να δώσουµε κάτι, για τίποτε.

Εδώ, λοιπόν, πρέπει να κάνουµε την εξής διαφοροποίηση. Ο
καπιταλισµός είναι το πιο παραγωγικό σύστηµα που βρέθηκε ποτέ
για τα υλικά πράγµατα. Η ιδιοκτησία είναι πολύ χρήσιµος
θεσµός, γιατί χωρίς ιδιοκτησία θα συνεχίσαµε να σκοτωνόµαστε
για την χρήση των µοναδικών υλικών πραγµάτων. Στον πνευµατικό
χώρο όµως ο σοσιαλισµός είναι πιο παραγωγικός. Όχι µόνο γιατί
ισχύει το «ο καθένας σύµφωνα µε τις δυνατότητές του, ο καθένας
σύµφωνα µε τις ανάγκες του», αλλά γιατί το µοίρασµα της
πληροφορίας πολλαπλασιάζει την συνολική αξία σε µια κοινωνία.
Αυτός που εφηύρε το άροτρο δεν πολλαπλασίασε µόνο την δική του
παραγωγή, πολλαπλασίασε την παραγωγή όλων. Αν θέλουµε να
µιλήσουµε µε µαρξιστικούς όρους στο χώρο της πληροφορίας οι
σχέσεις παραγωγής (ιδιοκτησία) έρχονται σε αντίθεση µε τις
παραγωγικές δυνάµεις (ψηφιακή τεχνολογία). Γι’ αυτό κάθε
προσπάθεια πάταξης της πειρατείας αποβαίνει µάταια. Όχι µόνο
γιατί οι πειρατές είναι πιο έξυπνοι, αλλά επειδή όλο το
σύστηµα της «ιδιοκτησίας» γίνεται αντιπαραγωγικό. Φτάνεις να
ξοδεύεις περισσότερα για να προστατεύσεις την ιδιοκτησία της
πληροφορίας, από το να παράγεις νέα πληροφορία.

Πρέπει να αντιληφθούµε τις θεµελιακές αλλαγές που γίνονται
στον χώρο της πληροφορίας, αν θέλουµε να προβλέψουµε τι θα
γίνει στο χώρο της δηµοσιογραφίας. Το σίγουρο είναι ότι δεν
µπορούµε να βασίσουµε το µέλλον µας στο παλιό µοντέλο. Οι
επιχειρήσεις που πωλούν πληροφορία σε υλικά µέσα θα
βουλιάζουν. Αυτό, όµως, µπορεί να είναι ευκαιρία για τους

παραγωγούς της πληροφορίας. Μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο
µοντέλο, όπου η πληροφορία θα δίδεται δωρεάν και οι παραγωγοί
της θα βγάζουν τα προς το ζειν πουλώντας υπηρεσίες πάνω στο
προϊόν τους. Όταν ο Brian Ferry ρωτήθηκε τι κάνει για τις
χώρες που έχουν µεγάλη πειρατεία στα τραγούδια του απάντησε:
«πάω και δίνω συναυλίες. Για να υπάρχει µεγάλη πειρατεία,
σηµαίνει ότι υπάρχουν πολλοί θαυµαστές που θα πληρώσουν
εισιτήριο για να µε δούνε». Το ίδιο θα µπορούσαν να κάνουν και
οι συγγραφείς: δίνουν δωρεάν το βιβλίο τους στο διαδίκτυο και
πληρώνονται για τις διαλέξεις που κάνουν. ήδη υπάρχει αγορά
οµιλητών.

∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς που να ξέρει πως θα είναι το
αύριο της δηµοσιογραφίας. Το µόνο σίγουρο είναι πως θα είναι
διαφορετικό. θα υπάρξουν πολλά υβρίδια νέας µορφής εργασίας
και επιχειρηµατικότητας. Στο µόνο πάντως που δεν θα µπορούµε
να κάνουµε είναι να ζητάµε κάτι υλικό για την άυλη πληροφορία
µας.

Οµιλία στην ηµερίδα µε θέµα «Νέα Μέσα, νέοι ρόλοι για τους
δηµοσιογράφους» που διοργάνωσε η Ένωση Συντακτών Ηµερησίων
Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ). Θεσσαλονίκη 12
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