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• H Kνίζε
• Τα μηθμκμμηθά μμκηέια ηεξ δεμμζημγναθίαξ
• Τμ δηαδίθηομ
• Τα δηαδηθηοαθά μμκηέια πνεμαημδόηεζεξ



Η εζηθή θνίζε

Η έιιεηρε αοημκμμίαξ ηεξ δεμμζημγναθίαξ ηεκ έπεη μεηαηνέρεη απμ
'ηέηανηε ελμοζία' ζε οπμπείνημ ηεξ αγμνάξ θαη ηςκ ζομθενόκηςκ ημο
θαπηηαιηζμμύ.

Τμ πεδίμ ηεξ δεμμζημγναθίαξ
βνίζθεηαη θάης από ηεκ θονηανπία ηεξ 
αγμνάξ θαη ιεηημονγεί με βάζε 
ηα θνηηήνηά ηεξ

Pierre Bourdieu, 1998, On 
Television and Journalism



H μηθμκμμηθή θνίζε

Πηώζε ζηηξ θοθιμθμνίεξ ηεξ ηάλεξ άκς ημο 50%

Ο θύθιμξ ενγαζηώκ μεγάιςκ δεμμζημγναθηθώκ μνγακηζμώκ
ζεμεηώκεη ναδγαία πηώζε θαη ακαθένμκηαη δεμίεξ 40-50%



Πώξ ελαζθαιίδεη εηζμδήμαηα ε δεμμζημγναθία; 

Ιζημνηθά, μ νηδμζπαζηηθόξ ηύπμξ πνεμαημδμημύκηακ από
πςιήζεηξ θύιιςκ, αιιά είπε μηθνά έλμδα παναγςγήξ θαη
δηακμμήξ.

Τν θεθάιαην εθθίλεζεο ήηαλ
πεξίπνπ 700 επξώ, θόζηηδε
πεξίπνπ 3 επξώ, θαη έθηαλε ζε
πεξίπνπ 500,000 αλαγλώζηεο . 
Σπρλά, ρξεζηκνπνηνύζαλ άξζξα
εζεινληώλ
αλαγλσζηώλ ειαρηζηνπνηώληαο ηα
έμνδα. Σε αληίζεζε κε ηηο αζηηθέο
εθεκεξίδεο (πρ Times) δελ είραλ
θαζόινπ έζνδα από δηαθεκίζεηο
θαη ήηαλ απηάξθεηο κε βάζε κόλν
ηηο πσιήζεηο ηνπο.



Λίγμ ανγόηενα, ζηηξ ανπέξ ημο 19μο αη. μη εθεμενίδεξ άνπηζακ
κα πνεμαημδμημύκηαη θονίςξ από ηηξ δηαθεμίζεηξ θαη αγγειίεξ. 

Αοηό είκαη ημ ηοπηθό
μηθμκμμηθό μμκηέιμ
γηα ημκ ηύπμ θαη
ανγόηενα γηα ημ
ναδηόθςκμ θαη ηεκ
ηειεόναζε. 
Σεμαημδμηεί μηα
ζεμακηηθή ζηνμθή: 
δεκ πμοιάεη πιέμκ
εηδήζεηξ ζημοξ
ακαγκώζηεξ, αιιά
ημοξ ακαγκώζηεξ
ζημοξ δηαθεμηζηέξ. 

Η ελάνηεζε ηεξ δεμμζημγναθίαξ από ηηξ δηαθεμίζεηξ θαη ηηξ πιενςμέκεξ
θαηαπςνήζεηξ μδήγεζε πμιιμύξ (π.π. Bourdieu, Habermas) ζηεκ θνηηηθή
ηεξ δεμμζημγναθίαξ ςξ εηενόκμμε



Μηα ηνίηε μμνθή πνεμαημδόηεζεξ απμηειεί ημ θνάημξ, πμο
θαηαβάιεη θναηηθέξ επηδμηήζεηξ ζηηξ εθεμενίδεξ ηόζμ ζημ
επίπεδμ ηεξ παναγςγήξ όζμ θαη ηεξ δηακμμήξ, όπςξ ζηε
Σμοεδία. Τμ ζθεπηηθό ηεξ θναηηθήξ οπμζηήνηλεξ είκαη ε 
εκίζποζε ηεξ πμιομμνθίαξ ημο ηύπμο. 

Καζώξ ηέημημο είδμοξ επηδμηήζεηξ
βνίζθμκηαη ζημ ζηόπαζηνμ ηεξ
Γπηηνμπήξ Ακηαγςκηζμμύ ηεξ ΓΓ, 
θάπμηα από ηα απμηειέζμαηά ημοξ δεκ
είκαη πάκηα ηα ακαμεκόμεκα. Η 
αθνμδεληά ζμοεδηθή εθεμενίδα
Nationell Idag έηοπε
γεκκαηόδςνεξ εκίζποζεξ από ημκ
ζπεηηθό θμνέα. Από ηεκ άιιε, μη
εκηζπύζεηξ αοηέξ θαίκεηαη όηη
επηηνέπμοκ πνάγμαηη ηεκ
επηβίςζε μεημκμηηθώκ θςκώκ ζηε
δεμόζηα ζθαίνα.



Daily newspaper circulation in the European Union, 2004
Country No. of copies per 1 000 adults
Finland 522
Sweden 489
Austria 371
UK 332
Germany 313
Netherlands 303
Luxembourg 303
Denmark 301
Ireland 234
Estonia 228
Slovenia 208
Czech Rep. 190
Latvia 189
Hungary 175
Belgium 173
France 160
Poland 126
Spain 123
Italy 115
Slovakia 107
Cyprus 75
Portugal 69
Greece 68
Source: World Press Trends 2005. 



Tι γίνεται με το ίντερνετ;
To Google έθιερε ηα
θμνηεγά δηακμμήξ, θαη ημ
Amazon ηα πενίπηενα

Σ΄αοηά ζα μπμνμύζαμε κα ζομπιενώζμομε:
• ημ Craiglist έθιερε ηηξ αγγειίεξ,
• ημ Flickr ηηξ θςημγναθίεξ,
• ηα μπιμγθξ ηηξ εηδήζεηξ θαη ηεκ ακάιοζε,
• ημ Facebook ηηξ πνμζςπηθέξ αγγειίεξ, 
• ημ Twitter ηα breaking news
• ημ YouTube ηα video news θιπ θιπ



Τμ ίκηενκεη...
• Υπμκμμεύεη ημ θύνημ μηθμκμμηθό μμκηέιμ ηεξ δεμμζημγναθίαξ, 

από ηε μία απμμαθνύκμκηαξ ακαγκώζηεξ από εθεμενίδεξ θαη
από ηεκ άιιε με μπμνώκηαξ κα ελαζθαιίζεη έζμδα από
δηαδηθηοαθέξ δηαθεμίζεηξ...

• Γηα ημοξ δηαθεμηζηέξ, μ μέζμξ πνήζηεξ ημο ίκηενκεη αλίδεη
35-55% από ημκ ακαγκώζηε έκηοπςκ μέζςκ...

• Η μενίδα ημο ιέμκημξ ηςκ δηαδηθηοαθώκ δηαθεμίζεςκ (40%) 
πάεη ζηηξ μεπακέξ ακαδήηεζεξ...

• Γπίζεξ ε θμοιημύνα ηεξ ειεύζενεξ δηαθίκεζεξ ηεξ
πιενμθμνίαξ θαη ηεξ ζοκενγαζημόηεηαξ (opensource) 
εμπμδίδεη ηεκ επηηοπεμέκε επηβμιή ζοκδνμμώκ ζε
ηκηενκεηηθμύξ εηδεζεμγναθηθμύξ ηζημηόπμοξ...



Έκα άιιμ δήηεμα αθμνά ζηεκ αιιαγή ηεξ θαηακάιςζεξ ζημ
δηαδίθηομ - ε 'εκκμηα ημο long tail:

Kαηακάιςζε 

Πνμσόκηα
Γη' αοηό ημ ιόγμ ηα εηζμδήμαηα από δηαθεμίζεηξ μπμνεί κα είκαη πμιιά
αιιά είκαη δηαζθμνπηζμέκα ζηα δηάθμνα εηδεζεμγναθηθά ζάηη. 



(Νέα) Οικονομικά Μονηέλα

• Πώο κπνξεί λα επηβηώζεη ε δηαδηθηπαθή (θαη θαη’επέθηαζε 
όιε) δεκνζηνγξαθία;

• Γηάθνξεο πξνηάζεηο, δηάθνξα νηθνλνκηθά κνληέια – ίζσο 
ε βησζηκόηεηα λα βαζίδεηαη αθξηβώο πάλσ ζηελ 
νηθνλνκηθή πνηθηινκνξθία

• Η πνηθηινκνξθία δείρλεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή αλαλέσζε, 
θαηλνηνκία αιιά θαη ζθέςε ζερηηθά κε ηνπο ξόινπο θαη 
ιεηηνπξγία ηεο δεκνζηνγξαθίαο.



1. 'Eζοδα από δωρεές
• Σπλήζσο ζε ad hoc βάζε, όπνπ θάζε ηζηνξία πξνζειθύεη

ζπγθεθξηκέλνπο δσξεηέο θπξίσο από ην θνηλό.
• Καη’ εμνρήλ παξάδεηγκα ην www.spot.us
• Πξνβιήκαηα: ζρεηηθά κηθξή επηζθεςηκόηεηα, θξηηήξηα

ρξεκαηνδόηεζεο όρη μεθάζαξα, δσξεέο ζρεηηθά κηθξέο...
• Μηα παξαιιαγή είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε από θηιαλζξσπηθά

ηδξύκαηα (angel funding)
• Παξάδεηγκα: http://propublica.org
• Έρεη 32 δεκνζηνγξάθνπο νη νπνίνη θάλνπλ απνθιεηζηηθά

εξεπλεηηθή δνπιεηά θαη θπλεγάλε ζθάλδαια ή άιιεο ηζηνξίεο
πνπ νη παξαδνζηαθνί δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί δελ
κπνξνύλ λα βγάινπλ ζηε θόξα. 

• Πξνβιήκαηα: κπνξεί νπζηαζηηθά λα δηαζθαιηζηεί ε απηάξθεηα, 
αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα κέζσ ηέηνηνπ είδνπο
ρξεκαηνδόηεηζεο; Mπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλερήο
ρξεκαηνδόηεζε;

http://www.spot.us
http://www.propublica.org
http://www.propublica.org


1. 'Γζμδα από δςνεέξ

Μια ακόμα παραλλαγή: τρημαηοδόηηζη μέζω 
ζσζηημαηικών δωρεών.
• Παξάδεηγκα ην ακεξηθάληθν NPR – www.npr.org πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

από δηάθνξεο πεγέο, αιιά θπξίσο (31%) από εζεινληηθέο εηζθνξέο 
αθξναηώλ. 

• Λεηηνπξγεί θάπσο ζαλ κηα ζπλνκνζπνλδία κηθξώλ ξαδηνθσληθώλ 
ζηαζκώλ ηνπηθήο εκβέιεηαο.

• Παξάγεη λέν θαη αλεμάξηεην πεξηερόκελν θαη εθπέκπεη ζε 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (αιιά θαη ςεθηαθά). 

• Πξνβιήκαηα: ηα γλσζηά: αλεμαξηεζία, ζπλερηδόκελε βησζηκόηεηα 
ρσξίο θξαηηθή ππνζηήξημε θιπ. 

http://corporate.disney.go.com/news/corporate/2007/2007_0801_clubpenguin.html


2. Μη-κερδοζκοπική (non-profit) 
Δημοζιογραθία

• Σηελ νπζία κηα δεκνζηνγξαθία πνπ θεξδίδεη αξθεηά γηα λα
παξακέλεη ελεξγή, αιιά πνπ δελ πηέδεηαη γηα θέξδνο από
δηάθνξνπο επελδπηέο θαη κεηόρνπο.

• Γνθηκαζκέλν θαη πεηπρεκέλν κνληέιν, π.ρ. C-Span, AP, 
The Christian Science Monitor, θ.α. 

• Πεηπρεκέλν γηαηί κπνξεί λα επαλεπελδύεη επηπιένλ
ρξήκαηα γηα αλάπηπμε θαη όρη γηα δηαλνκή θεξδώλ ζε
κεηόρνπο – επίζεο πην πηζαλό λα θαηεπζπλζεί πξνο
θαηλνηνκίεο, αθνύ θηλεηνπνηείηαη από αγάπε γηα ηε
δεκνζηνγξαθία.

• Αγάπε γηα ηε δεκνζηνγξαθία δελ απνηειεί εγγύεζε
βησζηκόηεηαο – έηζη εληέιεη πνιινί νξγαληζκνί
αλαγθάδνληαη λα ρξεκαηνδνηνύληαη από άιιεο
επηρεηξήζεηο.

http://www.c-span.org
http://www.c-span.org
http://www.c-span.org
http://www.ap.org/
http://www.csmonitor.com


3. Έζοδα από Δημόζιες 
Επιτορηγήζεις

• Τν κνληέιν δεκόζησλ κέζσλ (public 
service media)

• Παξάδεηγκα ην ΒΒC
• Πξνβιήκαηα: νη πξνβιεκαηηθνί νξηζκνί 

ηνπ ‘δεκνζίνπ’ ζπκθέξνληνο, δεηήκαηα 
αλεμαξηεζίαο, ε δηαζθάιηζε value for 
money γηα ην δεκόζην ρξήκα θιπ.

http://www.bbc.co.uk/news/


4. Niche Γεκνζηνγξαθία

Γλεηδηθεομέκε δεμμζημγναθία εζηηαζμέκε ζε ζογθεθνημέκα
πενηεπόμεκα, με ζογθεθνημέκμοξ ακαγκώζηεξ:
• Παξάδεηγκα, paid content πνπ εζηηάδεηαη ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν

θαη κέζα θαη ην GigaOm πνπ εμεηδηθεύεηαη ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα.
• Σηε νπζία ειθύνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν αλαγλσζηώλ θαη

ηαπηόρξνλα έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν δηαθεκίζεσλ, θξαηώληαο ην
θόζηνο ρακειό. Δπίζεο, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζπλδξνκέο από ην
εμεηδηθεπκέλν θνηλό ηνπο .

• Οπζηαζηηθά, εδώ ην κνληέιν είλαη ην θιαζηθό κνληέιν εζόδσλ από
δηαθεκίζεηο ή/θαη ζπλδξνκέο, αιιά είλαη πην πηζαλό λα πεηύρεη
επεηδή απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλό θαη ν αληαγσληζκόο είλαη
κηθξόηεξνο.

http://www.paidcontent.org/
http://gigaom.com/


4. Niche Δεμμζημγναθία

Γπίζεξ εδώ μπμνμύμε κα ημπμζεηήζμομε ηε ιεγόμεκε
hyperlocal δεμμζημγναθία - δει δεμμζημγναθία πμο
εζηηάδεηαη ζε ζογθεθνημέκεξ γεςγναθηθέξ πενημπέξ ή/θαη
ζέμαηα. 
• Μπμνεί κα ακηηπνμζςπεύεη πνςημβμοιίεξ πμιηηώκ
• Μπμνεί κα είκαη επαγγειμαηηθή πνςημβμοιία
• Μπμνεί κα είκαη οβνίδημ επαγγειμαηηθήξ δεμμζημγναθίαξ-

δεμμζημγναθίαξ πμιηηώκ - π.π. ημ Barista
Σε όιεξ ηηξ πενηπηώζεηξ ε έμθαζε είκαη ζε ημπηθήξ
εμβέιεηαξ ζέμαηα, ηα μπμία πνμζειθύμοκ ζογθεθνημέκμ θμηκό
θαη ζογθεθνημέκεξ δηαθεμίζεηξ.
Παναδείγμαηα: ημπηθά μπιμγθξ όπςξ ημ ΤαΦάιηα, αζιεηηθά
μπιμγθξ όπςξ ημ ΠαμθΜακηα, επαγγειμαηηθά ημπηθά ζάηηξ
όπςξ ε Voria, θαη ε ΜαγμύιαOnline

http://www.baristanet.com/
http://taxalia.blogspot.com/
http://www.paokmania.gr/
http://www.voria.gr/index.html
http://magoulaonline.gr/


5. Πμοιώκηαξ πενηεπόμεκα

Οη πενηζζόηενμη δεμμζημγναθηθμί μνγακηζμμί βιέπμκηαξ ηα
θένδε ημοξ κα ελακεμίδμκηαη, πνμζπαζμύκ κα βνμοκ ηνόπμοξ
κα πνεώζμοκ ημοξ πνήζηεξ γηα ηα πενηεπόμεκα πμο
θαηακαιώκμοκ. 
Σηεκ μοζία μηιάμε γηα ζπλδξνκεηηθά site κε θάπνην ειεύζεξν
πεξηερόκελν. Τν κνληέιν απηό είλαη επίζεο γλσζηό ως
freemium ή velvet rope. 

Παξαδείγκαηα: Economist.com, FT.com, WSJ.com 
(Wall Street Journal) - business titles
 Σπλδξνκή από $1.99 ηελ εβδνκάδα γηα ηo WSJ, 

$19.95 ην κήλα γηα ηνλ Economist, θαη $130 ην ρξόλν
γηα ηνπο Financial Times.
 Γεκνθηιέο κνληέιν γηα θάπνηεο εθεκεξίδεο πνπ

παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλα πεξηερόκελα.



5. Πμοιώκηαξ πενηεπόμεκα

Μπμνεί ημ ζοκδνμμεηηθό μμκηέιμ κα δμοιέρεη γηα εηδήζεηξ
γεκηθμύ πενηεπμμέκμο;

Ο Rupert Murdoch πόκηανε ζημ καη, θαζώξ εθάνμμζε έκα
ιεγόμεκμ paywall ζηηξ εθεμενίδεξ ημο The Times θαη News 
of the World

Μέπνη ζηηγμήξ πάκηςξ, μη Times έπμοκ πάζεη πενίπμο 95% 
ηςκ ακαγκςζηώκ, θαη ζπεδόκ όιεξ ηηξ δηαθεμίζεηξ...

Από ηεκ άιιε θάπμημο είδμοξ πιενςμήξ γηα πενηεπόμεκμ ζα
πνέπεη κα οπάνπεη, ημοιάπηζημκ όζμ ε δεμμζημγναθία
ζεςνείηαη επάγγειμα θαη όπη εζειμκηηθή ενγαζία...

http://www.thetimes.co.uk
http://www.newsoftheworld.co.uk/notw/public/home/
http://www.newsoftheworld.co.uk/notw/public/home/


5. Πνπιώληαο Πεξηερόκελα

Μια ακόμα επιλογή είναι οι μικρο-πληρωμές για κάθε
άρθρο ηοσ ζησλ iTunes (micropayments).
• Παξάδεηγκα: ην Wall Street Journal εθαξκόδεη έλα παξόκνην ζύζηεκα, 

όπνπ αλαγλώζηεο πνπ δελ έρνπλ ζπλδξνκή κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ
πεξίπνπ $3 γηα λα θαηεβάζνπλ θάπνηα άξζξα. 

• Θεσξείηαη από θάπνηνπο ην κνληέιν ηνπ κέιινληνο, εηδηθά αλ δηαδνζεί ε 
ρξήζε θαηλνύξγησλ gadgets όπσο ην Kindle.

• Αιιά αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα. Πξώηα ηα άξζξα, εηδηθά νη
εηδήζεηο, δελ είλαη όπσο ε κνπζηθή πνπ ηελ αθνπο επαλεηιεκέλα. 
Γεύηεξνλ, ππάξρεη ηέηνηα ππεξ-πξνζθνξά πεξηερνκέλνπ ζην ίληεξλεη, 
πνπ είλαη δύζθνιν λα πείζεηο θάπνηνλ λα αγνξάζεη πεξηερόκελν. 
Τξίηνλ, ε βησζηκόηεηα ηνπ κνληέινπ δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη κόλν ζε
κηθξνπιεξσκέο, εηδηθά αλ ηα πνζά είλαη ηόζν ρακειά. Τέηαξηνλ, ηα
ςεθηαθά ίρλε πνπ αθήλεη θάπνηνο κε ηηο online πιεξσκέο κπνξεί λα
απνηξέςεη ηνπο ρξήζηεο. 



Δύμ Αθόμα Σεκάνηα
Σεκάνημ Νμ. 1: Φηηάπκεηξ έκα μμκαδηθό brand name ςξ
δεμμζημγνάθμξ θαη πνμζπαζείξ κα θεθαιμπμηήζεηξ ηε
μμκαδηθόηεηά ζμο - μέζς ημο μκόμαηόξ ζμο πνμζειθύεηξ
ακαγκώζηεξ, θαη μέζς αοηώκ δηαθεμίζεηξ. Tαοηόπνμκα, 
θναηάξ ημ θόζημξ παμειό...
Παναδείγμαηα: Perez Hilton, Daily Kos, Huffington Post
αιιά θαη ηα brand names άιιςκ μέζςκ πμο πνμζπαζμύκ κα
θεθαιαημπμηήζμοκ ηε δεμμθηιία ημοξ - π.π. ε Έιιε Σηάε θαη μ 
Νίθμξ Γοαγγειάημξ

Πνμβιήμαηα: Πόζμ εύθμιμ είκαη κα θηηάλεηξ έκα
δεμμζημγναθηθό brand;

http://perezhilton.com/
http://www.dailykos.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://ellispoint.gr/
http://ellispoint.gr/
http://ellispoint.gr/
http://ellispoint.gr/
http://www.newsit.gr
http://www.newsit.gr


Σεκάνημ Νμ. 2

Γκίζποζε δεμμζημγναθηθμύ πενηεπμμέκμο μέζς πανάιιειςκ
επηπεηνεμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ. Δειαδή ηα έζμδα
πνμένπμκηαη από π.π. ecommerce, θαη άιιεξ οπενεζίεξ, 
όπςξ mobile news, iPhone apps, premium contents services, 
δηαθεμίζεηξ θ.α., αιιά ημ δεμμζημγναθηθό πενηεπόμεκμ
παναμέκεη ειέοζενμ.

Πανάδεηγμα: Η Guardian, Telegraph, New York Times

Πνμβιήμαηα: ζηελ νπζία εθκεηάιιεπζε ηνπ brand, αλ ππάξρεη
θαιώο, αλ όρη όκσο; Δπίζεο, αλάκεημε business κε
δεκνζηνγξαθία ίζσο πξνβιεκαηηθή... 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk
http://www.nytimes.com/


Σπκπεξάζκαηα

• Δληέιεη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο εγγπεκέλνο 
ηξόπνο γηα εηζόδεκα από ηε δηαδηθηπαθή δεκνζηνγξαθία –
εθηόο από ηνλ δνθηκαζκέλν: δηαθήκηζε θαη πιεξσκή γηα 
ην πεξηερόκελν. Καζώο όκσο ε δηαθήκηζε θαη ε 
θαηαλάισζε αιιάδεη ζην ίληεξλεη, ηα πξάγκαηα είλαη 
δύζθνια...

• Υπάξρεη ζπλερήο πίεζε γηα θαηλνηνκία, αιιά επεηδή νη 
ιύζεηο πνπ επηδεηνύλ πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ην 
θέξδνο, εληέιεη ε δεκνζηνγξαθία σο ιεηηνύξγεκα 
ππνθέξεη.

• Ίζσο λα ρξεηαζηεί λα επηζηξέςνπκε ζε έλα νηθνλνκηθό 
κνληέιν πνπ δελ επηδεηά ην θέξδνο αιιά ηελ επηβίσζε, θαη 
πνπ θηλεηνπνηείηαη από ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο θαη 
ζπκκεηνρήο θαη όρη από ηελ νηθνλνκηθή απόδνζε...


