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Περίληψη: 
 
Το νέο περιβάλλον των Μέσων, όπως εξελίσσεται, µας δίνει τη δυνατότητα να ξανασκεφτούµε και να 
επαναπροσδιορίσουµε την έννοια της δηµοσιογραφικής αφήγησης. Στην εποχή των συνδέσµων και των 
δικτύων, όπου οι πολίτες τελούν πράξεις δηµοσιογραφίας (acts of journalism), µοιραζόµενοι φωτογραφίες, 
links, βίντεο, πληροφορίες και εµπειρίες, είναι ο δηµοσιογράφος µόνο αυτός που διαµορφώνει την αρχή, τη 
µέση και το τέλος µιας ιστορίας; Στην ψηφιακή εποχή ο αφηγητής δεν είναι ένας και οι ιστορίες δεν 
σταµατούν. Εµπλουτίζονται διαρκώς από νέους αφηγητές και καινούριο υλικό και µεταφέρονται από τα πιο 
παραδοσιακά Μέσα, όπως οι εφηµερίδες ή η τηλεόραση, σε νέα Μέσα, όπως τα blogs ή το twitter ή 
σε ακόµα πιο εναλλακτικά όπως τα video games και τα comics. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι νέες ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο 
σύγχρονος δηµοσιογράφος προκειµένου να µπορέσει να συµµετάσχει στη «µακριά ουρά» (long tail) του 
περιεχοµένου που πλέον παράγεται από παντού; Πώς οι πολίτες γίνονται µέρος του διαδραστικού παιχνιδιού 
συλλογικής αφήγησης; 
 
Μελετώντας περιπτώσεις διαµεσικής αφήγησης (transmedia storytelling) από γεγονότα της σύγχρονης 
κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας (εκλογές Ιράν 2009, Αίγυπτος 2010), διερευνούµε τις νέες διαστάσεις 
που λαµβάνει η δηµοσιογραφική αφήγηση υπό το πρίσµα της ψηφιακής εποχής και των 
συνεργατικών δικτύων. 
 
 
“Η κοινωνία µας σήµερα βρίσκεται στις πρώτες φάσεις µιας διαφαινόµενης επανάστασης στο χώρο των 
Μέσων, στα χνάρια αυτής του Γουτεµβέργιου το 1448”1.  Με αυτόν τον πολύ γλαφυρό τρόπο περιγράφει σε 
άρθρο του ο Economist τις αλλαγές και τις προκλήσεις που βιώνουµε σήµερα στο πεδίο των Μέσων και της 
επικοινωνίας. Αλλαγές που έγκεινται στην κρίση που βιώνουν σήµερα οι παραδοσιακοί φορείς ενηµέρωσης 
και προκλήσεις που φέρνει στο προσκήνιο η ανάδειξη των κοινωνικών, ψηφιακών Μέσων.  
 
Στην εποχή µας παρατηρούµε και βιώνουµε σε παγκόσµιο επίπεδο, το επικοινωνιακό και δηµοσιογραφικό 
πεδίο να αλλάζει. Η τεχνολογική εξέλιξη και κυρίως η µετεξέλιξη της τεχνολογίας σε τεχνολογία µε 
κοινωνικές προεκτάσεις και κοινωνικά χαρακτηριστικά, έχει συµβάλει στη σύνθεση ενός καινούριου 
µιντιακού πεδίου. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
συλλογής, παρουσίασης και σχολιασµού των πληροφοριών και των ειδήσεων. Παράλληλα, διαπιστώνεται 
µια µάλλον απογοητευτική πορεία των παραδοσιακών Μέσων Ενηµέρωσης και του δηµοσιογραφικού 
επαγγέλµατος.2 Εκτός από τις απόψεις περί αναξιοπιστίας των ενηµερωτικών οργανισµών και των 

                                                
1  Βλ. Economist Survey: New Media, “What short of revolution?”, Economist, 20/04/06. 
2  Βλ. έρευνες που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγµα οι έρευνες της GFK Custom 
Research Worldwide, η οποία κάθε χρόνο διεξάγει τη µέτρηση του Δείκτη Εµπιστοσύνης (στην έρευνα του 2003 οι 
δηµοσιογράφοι βρέθηκαν στη δεύτερη θέση αναξιοπιστίας µετά από τους πολιτικούς), το Trust Barometer της 
Edelman, όπου το 2008 τα ΜΜΕ βρέθηκαν στην προτελευταία θέση εµπιστοσύνης, την έρευνα του Media Standard 
Trusts µε τίτλο “A more accountable press”, την έρευνα της Globe Scan του 2006 για λογαριασµό του BBC, του 
Reuters και του Media Center όπου και πάλι δηµοσιογράφοι και Μέσα τυγχάνουν βαθµιαίας αναξιοπιστίας, τις έρευνες 
της Public Issue για λογαριασµό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, όπως επίσης τις έρευνες του Ινστιτούτου 
Επικοινωνίας και του Παντείου Πανεπιστηµίου για την ευθύνη των Μέσων, όπου οι πολίτες δηλώνουν ξεκάθαρα την 
αφενός την ανάγκη για πιο υπεύθυνα ΜΜΕ. 



εκπροσώπων τους, ακούγονται συχνά σχόλια για τη χαµηλή ποιότητα, για ασυδοσία και έλλειψη ελέγχου και 
λογοδοσίας, για σύγκρουση των δεοντολογικών κανόνων µε την επιδίωξη να καταστούν τα Μέσα βιώσιµες 
και κερδοφόρες επιχειρήσεις. 
 
Ποιοι είναι όµως εκείνοι οι παράγοντες που συνθέτουν τη διαφαινόµενη κρίση στο χώρο των Μέσων; 
Θεωρητικοί των Μέσων, κοινωνικοί σχολιαστές, αλλά και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του χώρου υποστηρίζουν 
ότι η εµπορευµατοποίηση της πληροφορίας και η άνοδος της επιχειρηµατικής διάστασης των Μέσων, η 
στενή σχέση των ενηµερωτικών οργανισµών µε την πολιτική, η υποβάθµιση του ρόλου του δηµοσιογράφου 
από ανεξάρτητο υπέρµαχο του δηµόσιου συµφέροντος σε “media worker” που επηρεάζεται από τις 
προτροπές του εκάστοτε εκδότη ή επιχειρηµατία, καθώς και οι ελλείψεις που φαίνεται να παρουσιάζουν τα 
ρυθµιστικά εργαλεία του δηµοσιογραφικού τοπίου ή οι δυσκολίες και τα διλήµµατα που προκύπτουν κατά 
την εφαρµογή τους αποτελούν βασικές παραµέτρους που σκιαγραφούν µια αλλαγή στις προτεραιότητες και 
στον τρόπο λειτουργίας των Μέσων σήµερα. 
 
Το νέο περιβάλλον των Μέσων, όπως εξελίσσεται, µας δίνει τη δυνατότητα να ξανασκεφτούµε και να 
επαναπροσδιορίσουµε το ρόλο του σύγχρονου δηµοσιογράφου και την έννοια της δηµοσιογραφικής 
αφήγησης. Στην εποχή των συνδέσµων και των δικτύων, όπου οι πολίτες τελούν πράξεις δηµοσιογραφίας 
(acts of journalism), µοιραζόµενοι φωτογραφίες, links, βίντεο, πληροφορίες και εµπειρίες, είναι ο 
δηµοσιογράφος µόνο αυτός που διαµορφώνει την αρχή, τη µέση και το τέλος µιας ιστορίας; Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι νέες ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο σύγχρονος 
δηµοσιογράφος προκειµένου να µπορέσει να συµµετάσχει στη “µακριά ουρά” (long tail) του περιεχοµένου 
που πλέον παράγεται από παντού; Και τέλος, µπορούν οι συλλογικές, ψηφιακές, πολυµεσικές 
δηµοσιογραφικές αφηγήσεις να αποτελέσουν ένα βήµα προς τα Μέσα που θέλουµε και προσδοκούµε;  
 
Ποιος είναι ο δηµοσιογράφος σήµερα; 
 
Η Elisabeth Levy και ο Philippe Cohen στο βιβλίο τους Notre métier a mal tourné διαπιστώνουν ότι 
“σήµερα ενώ υπάρχουν περισσότεροι δηµοσιογράφοι ασκείται λιγότερη δηµοσιογραφία. Το επάγγελµά µας 
έχει πάρει άσχηµη στροφή”3. Βρισκόµαστε ασφαλώς σε ένα δύσκολο σταυροδρόµι για το ρόλο του 
σύγχρονου δηµοσιογράφου. Η απώλεια της ανεξαρτησίας του, παρά τους αγώνες τόσων ετών για την 
προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, η ανασφάλεια και η ρευστότητα που χαρακτηρίζουν το εργασιακό 
περιβάλλον των Μέσων σήµερα είναι ένα γεγονός που βιώνουµε καθηµερινά.  Στην εποχή των τηλεστάρ και 
των media workers “ο κλάδος των ΜΜΕ κατακτήθηκε, µε τη σειρά του, από το νεοφιλελευθερισµό και η 
ενηµέρωση τείνει να ανατίθεται όλο και περισσότερο εν είδει υπερεργολαβίας σε επισφαλείς 
δουλοπάροικους δηµοσιογράφους που εργάζονται φασόν και κατασκευάζουν µια ενηµέρωση επί 
παραγγελία4”.  
 
Από την άλλη πλευρά οι δυνατότητες παρέµβασης των πολιτών στις διαδικασίες συλλογής και παραγωγής 
πληροφοριών πληθαίνουν, ενώ καθηµερινά αναπτύσσονται νέες πλατφόρµες και εργαλεία δηµοσιογραφικής 
έρευνας και αφήγησης. Και ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που ταυτίζονται µε την αρκετά δεικτική άποψη του  
John Talton, ο οποίος υποστηρίζει ότι, “Όταν ακούω τον όρο δηµοσιογραφία των πολιτών ψάχνω για το 
πιστόλι µου. Η εντύπωση ότι εκατοντάδες πολίτες, µαθητές και διάφοροι άλλοι τύποι µπορεί να 
αντικαταστήσουν τη δηµοσιογραφία είναι απλά ηλίθια”5, πολλοί είναι και οι υποστηρικτές της αντίθετης 
άποψης όπου, “εκτός από τα παραδοσιακά Μέσα και τους παραδοσιακούς δηµοσιογράφους έχουµε αρχίσει 
να παρατηρούµε ένα µείγµα σχολιασµού και ανάλυσης που προέρχεται από κάτω καθώς απλοί άνθρωποι 
βρίσκουν τη φωνή τους και συνεισφέρουν στο µιντιακό πάζλ. Τα blogs δεν θα αντικαταστήσουν την 
παραδοσιακή δηµοσιογραφία, αλλά θα την ενισχύσουν µε σηµαντικούς τρόπους”6. 
 
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο ρόλος και το προφίλ του δηµοσιογράφου σήµερα 
µεταβάλλεται και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς. Ποιος είναι δηµοσιογράφος σήµερα; Ποιες προϋ ποθέσεις 
πρέπει να πληροί προκειµένου να θεωρείται επαγγελµατίας; Αν επιχειρήσουµε µια πολύ συνοπτική 
                                                
3  Βλ. P Cohen, E. Levy, Notre métier a mal tourne, Mille et une nuits, Paris, 2008, σελ. 7 και εξής. 
4  Βλ. Ι. Ραµονέ, Η τυραννία των ΜΜΕ, (Μετάφραση Φ. Μουρκούση), Πόλις Αθήνα, 1999, σελ.61. 
5  Βλ. J. Talton, “When I Hear the Term Citizen Journalist I reach for my Pistol”, 8 Απριλίου 2008, 
www.britannica.com/blogs. Ανακτήθηκε στις 15/04/2008. 
6  Βλ. J.D. Lasica, “What is Participatory Journalism?”, Online Journalism Review, 7 Αυγούστου 2003. 
Ανακτήθηκε στις 16/09/2005. 



περιγραφή των διαφορετικών προφίλ που παρουσιάζονται σήµερα στο χώρο της δηµοσιογραφίας εκτός από 
το πολύ παραδοσιακό πρότυπο του κλασικού δηµοσιογράφου, ο οποίος εργάζεται, τις περισσότερες φορές 
σε εφηµερίδα, και αναλύει- σχολιάζει τα γεγονότα, µε αύξουσα ιεραρχική κατηγοριοποίηση από πάνω προς 
τα κάτω συναντάµε τον media worker, το δηµοσιογράφο- παρουσιαστή talk show, το δηµοσιογράφο- 
παρουσιαστή ειδήσεων, το δηµοσιογράφο που προσφέρει υπηρεσίες δηµοσίων σχέσεων σε επιχειρήσεις και 
πολιτικούς φορείς, ακόµα και το δηµοσιογράφο επιχειρηµατία. Από την άλλη, οι σηµερινοί δηµοσιογράφοι 
είναι συνήθως καλύτερα καταρτισµένοι σε σχέση µε τους προκατόχους τους, ενώ είναι περισσότερο 
εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες.  
 
Μέσα στο νέο µιντιακό περιβάλλον και µε την αυξανόµενη συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση του 
παραγόµενου προϊ όντος των Μέσων οι απαιτήσεις από τους σύγχρονους δηµοσιογράφους αυξάνονται 
διαρκώς. Με την αλλαγή της δηµοσιογραφίας από παραγωγή προϊ όντος σε διαδικασία και “συζήτηση”, η 
ευθύνη, η διαφάνεια και το άνοιγµα στη δηµόσια σφαίρα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν, ή 
τουλάχιστον θα έπρεπε να συνθέτουν, το προφίλ του σύγχρονου δηµοσιογράφου. Ο δηµοσιογράφος του 
21ού αιώνα οφείλει να είναι καλός ακροατής και συνοµιλητής. Σύµφωνα µε τον Jarvis ο δηµοσιογράφος 
σήµερα είναι σαν επιµελητής7 που δουλεύει σε ένα µουσείο µε πολύ κόσµο και κατευθύνει τον κόσµο ή 
ακόµα καλύτερα σαν DJ που συνθέτει, επιλέγει, παρουσιάζει και αφήνεται στην κρίση του κοινού για το αν 
θα είναι επιτυχηµένος και θα τους ξεσηκώσει ή θα τους διώξει πρόωρα από το “µαγαζί”. Άλλωστε, “το 
µέλλον του Τύπου, ηλεκτρονικού και µη, εξαρτάται από αυτούς που τον γράφουν: από τους 
δηµοσιογράφους”8. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες σήµερα ζητούν όλο και περισσότερο διαφάνεια και 
ποιότητα στις δηµοσιογραφικές πρακτικές. Ακόµη, τείνουν να συνδέουν τους δηµοσιογράφους συχνά µε τα 
κέντρα εξουσίας και να τους κατατάσσουν σε υψηλές θέσεις όσον αφορά στη διαφθορά. Τέλος, τους 
αποδίδουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης τόσο για την κρίση των σύγχρονων Μέσων, όσο και για τη γενικότερη 
κρίση των θεσµών. Το ερώτηµα που τίθεται αµέσως είναι τι δηµοσιογράφους προσδοκούµε τελικά µέσα στο 
νέο περιβάλλον και στις προκλήσεις της εποχής; Θέλουµε δηµοσιογράφους που απλά µεταφέρουν 
πανοµοιότυπες ειδήσεις ή καταλύτες σε µια δηµόσια συζήτηση και κοινή δράση;. Θέλουµε δηµοσιογράφους 
που να είναι εξαρτηµένα µέλη µιας αλυσίδας παραγωγής ή ανεξάρτητους σχολιαστές και εκφραστές του 
δηµόσιου συµφέροντος; Θέλουµε δηµοσιογράφους απαξιωµένους και αποµακρυσµένους από την κοινή 
γνώµη, ή ισχυρούς παίκτες στο δηµόσιο διάλογο και δράση; Και πριν απαντήσουµε στα παραπάνω 
ερωτήµατα θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι έχουν µερίδιο ευθύνης για την 
κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα σήµερα. Ο Jeff Jarvis υποστηρίζει, “η κρίση της δηµοσιογραφίας είναι 
ευθύνη των δηµοσιογράφων. Είναι δικό µας σφάλµα που δεν είδαµε την αλλαγή που ερχόταν έγκαιρα και 
δεν προετοιµαστήκαµε για τη µετάβαση. Είναι δικό µας σφάλµα που δεν εκµεταλλευτήκαµε, και µάλιστα 
πολλοί από εµάς αντιστάθηκαν, τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν µε τα νέα µέσα και τις νέες σχέσεις µε το 
κοινό. Είναι δικό µας σφάλµα που χάσαµε αναγνώστες και διακινδυνεύσαµε την εµπιστοσύνη. Είναι δικό 
µας σφάλµα που δεν δώσαµε την απαραίτητη στήριξη στη δηµοσιογραφία και αφήσαµε τη δουλειά µας 
στους επιχειρηµατίες. Είναι δικό µας σφάλµα που σταθήκαµε πίσω και περιµέναµε κάποιον ισχυρό πάτρωνα 
να µας στηρίξει”9. Και όπως πολύ εύστοχα αναφέρει και ο Νίκος Ξυδάκης, “Μαθηµένος σε τρόπους 
περασµένων εποχών, µε µικροεξαρτήσεις, µε αδράνειες, µε κόπωση, µε ελλιπή µόρφωση, χωρίς ισχυρά 
κίνητρα, ο έντυπος δηµοσιογράφος καλείται τώρα να επανεφεύρει τον εαυτό του, να δυσκολέψει τον εαυτό 
του, να τον ξεπεράσει. Είναι ρίσκο χωρίς εξασφάλιση, πλην µιας: να κερδίσει το επάγγελµά του, να 
συνεχίζει να δουλεύει αξιοπρεπής και αυτάρκης, αφήνοντας πίσω του την αλαζονεία της 4ης εξουσίας, την 
οκνηρία και τη µονοµέρεια. Οι απαιτητικές οµάδες κοινού ζητούν από τους δηµοσιογράφους να είναι τα 
πρώτα φιλοπερίεργα βλέµµατα, τα µαχητικά στόµατα, οι ριψοκίνδυνες συνειδήσεις, οι story tellers των 
καιρών. Τίποτε λιγότερο. Αυτό µόνο άνθρωποι το µπορούν, κανένα hardware, κανένα software”10. 
 
Ο ανεξάρτητος λόγος πέρα από οικονοµικές και πολιτικές δεσµεύσεις, η διαµόρφωση µιας ατζέντας η οποία 
να αγγίζει πραγµατικά τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των πολιτών, η µετατροπή του δηµοσιογράφου 
από αυθεντία σε συνοµιλητή είναι µερικά από τα καινοτόµα στοιχεία που προτείνουν τα νέα συµµετοχικά 
Μέσα. Ο δηµοσιογράφος καλείται πια να λειτουργήσει σαν δηµιουργικός επιµελητής ειδήσεων και 
πληροφοριών, ο οποίος αντλεί, συνθέτει και αναδεικνύει χρησιµοποιώντας τη σοφία του πλήθους σε 

                                                
7  Βλ. J. Jarvis, “Death of curator. Long live the curator”, Απρίλιος 2009, www.buzzmachine.com. Ανακτήθηκε 
στις 5/5/2009. 
8  Βλ. P. Cohen, E. Levy, Notre métier a mal tourné, Mille et une nuits, Paris, 2008, σελ. 219 και εξής. 
9  Βλ. J. Jarvis, “Journalists must take responsibility”, εφηµερίδα Guardian, 13 Οκτωβρίου 2008. 
10  Βλ. Ν. Ξυδάκης, “Προς µια µερική αφήγηση του κόσµου”, εφηµερίδα Καθηµερινή, 10 Μαϊου 2009. 



συνδυασµό µε τη δική του επαγγελµατική εµπειρία ή σαν authenticator που επιβεβαιώνει και διασταυρώνει 
τις πληροφορίες που προέρχονται από τα κάτω ή ακόµα σαν έµπιστος οδηγός11 που επιτρέπει στο κοινό να 
“διαπραγµατευτεί” το πλήθος των διαθέσιµων δεδοµένων. Επιπλέον, καλείται να οικειοποιηθεί και να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες εφαρµογές αναπτύσσοντας  
πολυµεσικές αφηγήσεις (multimedia storytelling), πλούσιες περιεχοµένου και ελκυστικές στο κοινό.  
 
Συνεργατικές αφηγήσεις: ο δρόµος προς τη σύγχρονη δηµοσιογραφία; 
 
Η δηµοσιογραφία πάντα ήταν µια συνεργατική διαδικασία αφήγησης ανάµεσα στους δηµοσιογράφους, στις 
πηγές και στο ακροατήριο. Η είσοδος των κοινωνικών Μέσων στο µιντιακό περιβάλλον και η µετακίνηση 
των πολιτών από απλό ακροατήριο σε ενεργούς συµµέτοχους στη διαµόρφωση των ειδησεογραφικών 
ιστοριών δηµιουργεί νέες προϋποθέσεις για τη δηµοσιογραφική αφήγηση.  
 
Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, σήµερα βιώνουµε µια κρίση των Μέσων. Μια κρίση που ακουµπά τόσο στο 
λειτουργικό τους µοντέλο, όσο και στην αξιοπιστία, αλλά και το παραγόµενο προϊόν τους. Οι πολίτες 
δείχνουν να χάνουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους για τα δηµοσιογραφικά προϊόντα, οι οργανισµοί 
ενηµέρωσης διστάζουν να πειραµατιστούν- και εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης- και οι ίδιοι οι 
δηµοσιογράφοι βρίσκονται µπροστά σε πολλαπλές προκλήσεις. Μπορεί λοιπόν το διαδίκτυο και οι 
κοινωνικές του προεκτάσεις να αποτελέσουν ένα σηµείο αφόρµησης για την επανεκκίνηση του 
ενδιαφέροντος των πολιτών, για την ώθηση των παραδοσιακών Μέσων προς την καινοτοµία, για την 
αφύπνιση της δηµιουργικότητας των δηµοσιογράφων; 
 
Αναµφισβήτητα, το διαδίκτυο έχει εγείρει ανησυχίες ότι τα ψηφιακά Μέσα θα αποτελέσουν ανασταλτικό 
παράγοντα για τη δηµοσιογραφική αφήγηση- κυρίως στον Τύπο. Οι 140 χαρακτήρες του twitter, το χάος των 
ασύνδετων πληροφοριών που προέρχονται από παντού και σε διάφορες µορφές (βίντεο, δεδοµένα, 
φωτογραφίες, links) για κάποιους αποτελούν απειλή και παράγοντες που εντείνουν την ήδη υπάρχουσα 
κρίση (πχ. ένταση της αποµάκρυνσης των νέων κυρίως αναγνωστών από τις έντυπες µακροσκελείς 
δηµοσιογραφικές αναλύσεις).  
 
Αντί όµως να στεκόµαστε διστακτικά απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, µήπως θα πρέπει να δούµε το 
διαδίκτυο σαν µια ευκαιρία ανάπτυξης του δηµοσιογραφικού λόγου; Η δυνατότητα χρήσης και συνδυασµού 
πολλών και διαφορετικών τρόπων αφήγησης (κείµενο, ήχος, εικόνα κλπ), ο συνεχής εµπλουτισµός τους από 
υλικό που προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες, η ανάδειξη ιστοριών που βρίσκονται στην καρδιά του 
ενδιαφέροντος της κοινωνίας, η σφαιρική παρουσίαση πολλαπλών οπτικών για ένα θέµα, είναι µόνο κάποιες 
από τις νέες προοπτικές που ανοίγονται.   
 
Οι σύγχρονοι δηµοσιογράφοι ίσως θα πρέπει να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση και να επιτρέψουν 
στο κοινό να συνεργαστεί µαζί τους στη δηµιουργία των νέων συλλογικών αφηγήσεων και από την άλλη να 
διερευνήσουν καινούριους τρόπους σύνθεσης και παρουσίασης των ιστοριών τους. Άλλωστε και το κοινό-
στόχος αλλάζει σταδιακά. Η γενιά Υ και η γενιά Ζ, αλλά και οι  ψηφιακοί µετανάστες (digital immigrants) 
των προηγούµενων γενιών είναι πλέον εθισµένοι στην πολυµεσικότητα που προσφέρουν τα νέα Μέσα και 
απαιτούν από τους δηµοσιογράφους να αντιληφθούν αυτή τους την ανάγκη. Όλα τα παραπάνω γίνονται 
περισσότερο ορατά αν κάποιος παρατηρήσει τις νέες εφαρµογές, αλλά και τις νέες συσκευές που 
αναπτύσσονται για την ανάγνωση των δηµοσιογραφικών κειµένων (i-pad, i-phone κλπ).  
 
Πέρα όµως από την ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών, η δυνατότητα 
συνεργασίας πολιτών και δηµοσιογράφων στη δηµιουργία µιας αφήγησης µπορεί να συµβάλει στην 
προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας των Μέσων. Ο Jeff Jarvis υποστηρίζει ότι ο δηµοσιογράφος σήµερα 
δεν είναι storyteller ή τουλάχιστον δεν είναι ο µοναδικός. Όπως εξηγεί, “σήµερα υπάρχουν τόσες πολλές 
µορφές δηµοσιογραφίας. Τα δεδοµένα είναι δηµοσιογραφία, οι πλατφόρµες που επιτρέπουν στις κοινότηες 
να µοιράζονται όσα µαθαίνουν, σταδιακά γίνονται δηµοσιογραφία. Οι αλγόριθµοι που φιλτράρουν και 
οµαδοποιούν τις ειδήσεις είναι δηµοσιογραφία. Το crowdsourcing είναι πράξη δηµοσιογραφίας. Η 
δηµοσιογραφία µπορεί να είναι ένα stream (twitter), ένα απόσπασµα από µια υπάρχουσα αποθήκη γνωσης 
(wikipedia). Η δηµοσιογραφία είναι διαδικασία. Αλλά οι ιστορίες είναι προϊόντα. Επιπλέον, ο 

                                                
11  Όπως αναφέρει ο Alfred Hermida στο: V. Lavrusic, “The future of Social Media in journalism”, Σεπτέµβριος 
2010, www.mashable.com. Ανακτήθηκε στις 17 Μαϊου 2011. 



δηµοσιογράφος αποδεχόµενος το ρόλο του αφηγητή αυτοµάτως τοποθετεί τον εαυτό του στο κέντρο της 
ιστορίας, ενώ παράλληλα διεκδικεί την κατοχή της: είναι η δική µου ιστορία, εγώ αποφασίζω ποια θα είναι, 
θα την αφηγηθώ µε το δικό µου τρόπο. Ο αφηγητής έχει τον έλεγχο και η αφήγηση παραµένει 
µονόδροµη.”12. Με αυτή του την άποψη, ο Jarvis θέτει ξανά το ερώτηµα για το ρόλο του δηµοσιογράφου 
στη σύγχρονη εποχή. Και συνεχίζει λέγοντας, “αν συνεχίσουµε να θεωρούµε ότι ο ρόλος µας είναι αυτός του 
αφηγητή και περιορζόµαστε σε αυτό, τότε διακινδυνεύουµε να αποκλείσουµε τους εαυτούς µας από τους 
τρόπους συλλογής και διανοµής της πληροφορίας που δεν καταλήγουν σε ιστορίες. Αν ανοίξουµε το µυαλό 
µας µπορούµε να θεωρήσουµε τους δηµοσιογράφους σαν “διευκολυντές” (enabler), οργανωτές µιας 
κοινότητας, δασκάλους, επιµελητές, φίλτρα, δηµιουργούς νέων εργαλιών, συγγραφείς αλγορίθµων”13. 
 
Είναι λοιπόν ο δηµοσιογράφος σήµερα storyteller- δηλαδή αυτός που λέει την ιστορία- ή θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι γίνεται συνδηµιουργός της αφήγησης µιας ιστορίας;  Και αν ναι, είναι αυτός ένας τρόπος εξέλιξης 
του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος και επανεκκίνησης του ενδιαφέροντος του κοινού για τα Μέσα; 
 
Παραδείγµατα και εφαρµογές 
Προκειµένου να διερευνήσουµε τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να δούµε, αφενός νέα εργαλεία και 
πλατφόρµες που προάγουν τη συλλογική αφήγηση σε όφελος της αξιόπιστης και σφαιρικής ενηµέρωσης, 
καθώς και συγεκριµένα παραδείγµατα από πρόσφατα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα.  
 
Storyful: έχεις µια ιστορία να µοιραστείς; 
 
Το Storyful δηµιουργήθηκε από δηµοσιογράφους µε στόχο την ανάδειξη των πραγµατικών ειδήσεων και το 
διαχωρισµό τους από το “θόρυβο¨των πολλαπλών πληροφοριών του διαδικτύου. Όπως δηλώνει η ιδρυτική 
οµάδα, “στόχος µας είναι να ανακαλύπτουµε τις πιο έξυπνες συζητήσεις για τα παγκόσµια γεγονότα και να 
αναδεικνύουµε τις αυθεντικές φωνές στις µεγάλες ιστορίες”14. Αναζητώντας τους ανθρώπους που 
βρίσκονται πιο κοντά σε κάθε ιστορία, είτε αυτοί είναι δηµοσιογράφοι, φωτογράφοι, ή απλοί πολίτες, 
συγκεντρώνουν πηγές και πληροφορίες και χτίζουν µια ενδιαφέρουσα αφήγηση για κάθε γεγονός. Το  
Storyful αξιοποιεί στο έπακρο την έννοια του δηµοσιογράφου- επιµελητή και δίνει µια νέα διάσταση στη 
δηµοσιογραφική αφήγηση. Ο καθένας από εµάς µπορεί να γίνει story-teller και να µοιραστεί την ιστορία του 
ή να προσθέσει στοιχεία στην ιστορία κάποιου άλλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 
Storyful αποτελεί ένα από τα σηµαντικά δηµοσιογραφικά και ενηµερωτικά hubs που τροφοδοτεί και άλλους 
δηµοσιογραφικούς οργανισµούς, προσφέροντας έτσι όχι µόνο µια πλταφόρµα όπου η συνεργατική 
δηµοσιογραφία γίνεται πράξη, αλλά και ένα πρότυπο µοντέλο βιωσιµότητας των σύγχρονων µιντιακών 
επιχειρήσεων. 

#rbnews: όταν οι αξίες της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας συναντούν την κουλτουρα των νέων 
Μέσων 
 
Αρκετά κοντά στη φιλοσοφία του Storyful βρίσκεται η πρόσφατη πρωτοβουλία του ελληνικού Radiobubble. 
Στις αρχές Απριλίου το web-radio του radiobubble απήυθυνε κάλεσµα προς τους πολίτες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου και τους ενεργούς πολίτες εν γένει να συµµετάσχουν στην 
προσπάθεια, δηµοσιεύοντας στο Τwitter, κάτω από το hashtag “#rbnews”, τις δικές τους ειδήσεις. Ειδήσεις 
που ανακαλύπτουν σε διεθνή πρακτορεία ή ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, οι οποίες θεωρούν ότι δεν έχουν 
την προβολή που θα έπρεπε να είχαν από τα παραδοσιακά Μέσα ή ακόµα και  ειδήσεις που σχετίζονται µε 
γεγονότα τα οποία οι ίδιοι έτυχε να βιώσουν.Το εγχείρηµα πέρασε από αρχική, δοκιµαστική  φάση και πλέον 
έχει περάσει στην κανονική του λειτουργία. Το radiobubble, αφού φιλτράρει τα tweets, τα δηµοσιεύει σε ένα 
cover_it_live που κατασκεύασε ειδικά,  ενώ επιπλέον βγάζει στον αέρα (καθηµερινά στις 7:00 µµ.) ένα 
τρίλεπτο δελτίο, το οποίο εκτός των άλλων συµπυκνώνει και τα περιεχόµενα του cover_it_live. Όπως 
αναφέρουν και οι ίδιοι στην ιστοσελίδα τους, “χρησιµοποιώντας τα δηµοσιογραφικά εργαλεία της παλιάς 
εποχής (εγκυρότητα, σοβαρότητα, ταχύτητα, διασταύρωση της είδησης, αποφυγή σχολιασµού κτλ.), αλλά 
και τις δυνατότητες και -πολύ περισσότερο- την κουλτούρα των νέων µέσων, σας καλούµε, στην 
πραγµατικότητα, να µορφοποιήσουµε βήµα-βήµα ένα σοβαρό ελληνικό δίκτυο της δηµοσιογραφίας των 
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πολιτών”15. 
 
 
 
 Cartoon Movement: Υπάρχει παραπάνω από µια αλήθεια 
 
Τα comics είναι ένα αφηγηµατικό Μέσο που επιτρέπει σε χιλιάδες φωνές να ακουστούν. Με αυτή περίπου 
τη φράση o Scott McCloud κλείνει το Understanding Comics16, υπογραµµίζοντας την εκφραστική δυναµική 
της 9ης Τέχνης και δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι αυτή αποτελεί ένα εργαλείο έκφρασης ιδεών και απόψεων, 
πολλές φορές πιο γλαφυρό, αλλά και πιο προσιτό- τόσο από από την πλευρά του δηµιουργού, όσο και του 
αναγνώστη, από πολλά άλλα Μέσα. 

Και πράγµατι, σε αρκετές περιπτώσεις τα comics έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν γεγονότα και 
καταστάσεις συµπληρώνοντας, ακόµα και υπερκαλύπτοντας τις παραδοσιακές οδούς µετάδοσης της 
πληροφορίας. Πάρτε, για παράδειγµα, το Palestine17 του Joe Sacco. Παντρεύοντας τη δηµοσιογραφία µε τα 
comics, ο Sacco κατόρθωσε να µεταφέρει την ατµόσφαιρα της εµπόλεµης Παλαιστίνης µε τέτοιο τρόπο που 
θα ζήλευαν ακόµα και και τα µεγάλα ενηµερωτικά δίκτυα. Με αυτό του το έργο, ο Sacco άνοιξε το δρόµο 
για αυτό που αργότερα ονοµάστηκε “comics journalism” και που ακολούθησαν στη συνέχεια και αρκετοί 
άλλοι δηµιουργοί. 

Βέβαια, τα comics από πολύ νωρίς λειτούργησαν ως καθρέφτης της κοινωνικής και πολιτικής 
πραγµατικότητας, δίνοντας την ευκαιρία να ακουστούν απόψεις που δύσκολα θα έβρισκαν το δρόµο της 
δηµοσιοποίησης. Πολύ πριν, λοιπόν, την είσοδο των social media στη ζωή µας και των δυνατοτήτων που 
αυτά προσφέρουν στους πολίτες, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα comics λειτούργησαν σαν ένα 
εναλλακτικό Μέσο έκφρασης. 

Τον Δεκέµβρη του 2010, οι ιδρυτές του Video Journalism Movement18, µιας οργάνωσης 150 και πλέον 
video journalists από όλο τον κόσµο που στόχο έχουν την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης, 
προχώρησαν στην ίδρυση του Cartoon Movement19, συσπειρώνοντας πολιτικούς γελοιογράφους και 
δηµιουργούς comics προκειµένου να καταγράφουν, ο καθένας µε το δικό του τρόπο και από τη δική του 
οπτική την επικαιρότητα, βασιζόµενοι στο πάντρεµα της αφηγηµατικής γλώσσας των comics και των 
cartoons µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.  

Με κύριο µότο το “There is more than one truth” το Cartoon Movement καθηµερινά παρουσιάζει σκίτσα 
και comics προσφέροντας διαφορετικές προσεγγίσεις στα γεγονότα που απασχολούν καθηµερινά όλον τον 
πλανήτη, επιτρέποντας στον πολίτη να συνθέσει και να φτιάξει τη δικιά του αλήθεια. 

Το πιο σηµαντικό ίσως επίτευγµα της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας είναι όχι µόνο το γεγονός ότι όλοι εµείς 
µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε µια καθηµερινή τράπεζα πολιτικών σχολίων και δηµοσιογραφικών 
καταγραφών µε τη γλώσσα των comics, αλλά κυρίως το ότι οι δηµιουργοί είναι ελεύθεροι να 
δηµοσιεύουσουν τις απόψεις τους χωρίς να υπόκεινται σε καµία λογοκρισία, από όπου και αν προέρχονται, 
ό,τι και αν σχολιάζουν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Αιγύπτιου Sharif Arafa, ο οποίος µπόρεσε 
µέσω του Cartoon Movement να δηµοσιεύσει γελοιογραφίες για τα γεγονότα της Αιγύπτου, οι οποίες  στη 
χώρα του απαγορεύτηκαν. 

Πέρα όµως από την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης, το Cartoon Movement στοχεύει και στην 
προώθηση µιας δηµιουργικής πρότασης για τη µετάβαση και επιβίωση της πολιτικής γελοιογραφίας και των 
comics στην ψηφιακή εποχή. Ψάχνοντας στη σελίδα του Cartoon Movement, µπορεί κανείς να βρει 
ιδιοφυείς δηµιουργούς και καυστικές απόψεις, να συγκρίνει και να αντιπαραβάλει οπτικές και προσεγγίσεις, 
να επιβραβεύσει τον αγαπηµένο του σκιτσογράφο και να αναδείξει το καλύτερο σκίτσο, αλλά κυρίως να 
παρακολουθήσει τις πολλαπλές ιστορίες που δηµιουργούνται καθηµερινά για το ίδιο γεγονός µε τρόπους 
τελείως διαφορετικούς από αυτούς που παρακολουθούµε στα παραδοσιακά Μέσα, κάνοντας τη θεωρία του 
trans-media storytelling πράξη. 

Ιράν και Αύπτος: το Twitter και τα social media @ (στην) πρώτη γραµµή 
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Τον Ιούνιο του 2009 λαµβάνουν χώρα οι εκλογές στο Ιράν, υπό αντίξοες συνθήκες. Υποψίες για νοθεία του 
αποτελέσµατος και βίαιες συγκρούσεις στους δρόµους είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
αναµέτρησης. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται έλλειψη κάλυψης των γεγονότων από σηµαντικά τηλεοπτικά 
δίκτυα όπως το CNN. Το twitter λειτουργεί αφενός ως χρήσιµο εργαλείο για τη διάδοση των νέων, εντός και 
εκτός της χώρας, σε πραγµατικό χρόνο, και αφετέρου ως παρατηρητής και οµάδα πίεσης. Χιλιάδες χρήστες 
του χρησιµοποιώντας την ένδειξη #CNNfail αποδοκιµάζουν το αµερικάνικο κανάλι για την έλλειψη 
ενηµέρωσης, το οποίο σπεύδει να διορθώσει το λάθος του. Επιπλέον, µια οµάδα δηµιουργών comics, µε 
αφορµή το γνωστό graphic novel Persepolis20, της  Marjane Satrapi, δηµιουργεί το Persepolis 2.021 το οποίο 
περιγράφει γλαφυρά την κατάσταση και µοιράζεται µέσω των κοινωνικών δικτύων σε όλο τον κόσµο.  

 
Στα πιο πρόσφτατα γεγονότα της Αιγύπτου, τα social media διαδραµάτισαν και πάλι έναν ιδιαίτερα 
σηµαντικό ρόλο, τόσο επικοινωνιακό, όσο και πολιτικό. Παρά τις προσπάθειες των Αιγυπτιακών αρχών να 
“κλείσουν” τα δικτυακά κανάλια επικοινωνίας, το Facebook και το Twitter κατόρθωσαν να µεταφέρουν τον 
παλµό των γεγονότων, βοηθώντας αρκετούς δηµοσιογράφους να κατανοήσουν και να περιγράψουν 
καλύτερα την κατάσταση.  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του  Andy Carvin22 του NPR, ο οποίος 
καθηµερινά µέσα από το twitter account του, σε συνεργασία µε τους πολίτες και εφαρµόζοντας τις 
δηµοσιογραφικές του δεξιότητες και γνώσεις, µας προσφέρει µια πολύ πλούσια εικόνα- σε πραγµατικό 
χρόνο- από γεγονότα, απόψεις, αντιπαραθέσεις, ακόµα και φήµες που σχετίζονται µε την κατάσταση στη 
Μέση Ανατολή. Ακόµα πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα διαµόρφωσης συλλογικών αφηγήσεων που 
προκύπτει από τη συνέργεια επαγγελµατιών και ερασιτεχνών είναι το πρόσφατο βιβλίο µε τίτλο “Tweets 
from Tahir”23 σε επιµέλεια του δηµοσιογράφου Alex Nunns και της Αιγύπτιας Nadia Idle,  το οποίο 
συγκεντρώνει tweets από την περίοδο της επανάστασης σε µια διαφορετική και ίσως πιο “αδιαµεσολάβητη” 
αφήγησή της από τους ίδιους τους ανθρώπους που την προκάλεσαν.  

Afghans in the City of Asterix 

Τον Δεκέµβριο του 2008, η δηµοσιογράφος Carlotta Mismetti Capua  γνώρισε στο λεωφορείο τέσσερεις 
νεαρούς Αφγανούς. Είχαν µόλις φτάσει  από το Αφγανιστάν στη Ρώµη, έπειτα από ένα µακρύ ταξίδι πέντε 
µηνών. Η δηµοσιογράφος ξεκίνησε να ακολουθεί αυτούς και την ιστορία τους δηµιουργώντας ένα µείγµα 
ρεπορτάζ και δηµοσιογραφικής αφήγησης στο Facebook. Η ιστορία µε τίτλο, “City of Asterix” στη συνέχεια 
έγινε ντοκιµαντέρ και έπειτα comic strip. Το 2010, κέρδισε το δεύτερο βραβείο Ischia στην κατηγορία 
“social media”. “Χρησιµοποίησα το Facebook, όπως θα χρησιµοποιούσα το µολύβι. Η προϋπηρεσία µου 
ήταν στον γραπτό Τύπο και δεν είχα καµία εµπειρία στη διαδικτυακή δηµοσιογραφία.  Έτσι, διάβασα µε 
τροµερό ενδιαφέρον για τη δηµοσιογραφία των πολιτών και θαύµασα την τεχνική του   graphic journalism. 
Ο διευθυντής στην εφηµερίδα µου βρήκε την ιστορία του ταξιδιού των παιδιών συναρπαστική. Αλλά όπως 
ήταν αναµενόµενο, κανείς, ούτε στην εφηµερίδα µου, ούτε σε κανένα άλλο έντυπο ή δικτυακό τόπο δεν 
θέλησε να δηµοσιεύσει τι έγινε µετά. Δεν είχα λοιπόν συντάκτη, δεν είχα deadline, δεν έγραφα για κάποιο 
συγκεκριµένο κοινό. Τελικά, δεν ήµουν τίποτε άλλο από µια δηµοσιογράφος που έλεγε µια ιστορία 
απευθυνόµενη σε ένα εικονικό, απεριόριστο κοινό”24. Η ιστορία πήρε µεγάλες διαστάσεις και µάλιστα µετά 
τη βράβευσή της πολλά ήταν τα έντυπα που θέλησαν να την φιλοξενήσουν. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει 
η  Carlotta Mismetti Capua,  υπογραµµίζοντας την αλληλένδεση της σηµερινής κοινωνίας, “όλα ήταν σαν 
µια πυραµίδα. Αν οι νεαροί Αφγανοί δεν χαµογελούσαν τόσο πολύ και δεν είχαν κατέβει από το λεωφορείο 
στην ίδια στάση µε µένα, ίσως να µην είχα πει ποτέ αυτή την ιστορία. Αν µια αναγνώστρια δεν µου είχε 
γράψει στο Facebook την επόµενη µέρα προσφέροντάς µου τη βοήθειά της, ίσως και πάλι να µην την είχα 
πει”25. 
 
 Ψηφιακή, συλλογική αφήγηση: το αντίδοτο στην κρίση; 
 
Αναµφισβήτητα σήµερα, µια από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα Μέσα και οι δηµοσιογράφοι είναι η 
ανάκτηση του ενδιαφέροντος και της εµπιστοσύνης των πολιτών. Ειδικά στην εποχή των δικτύων και των 
                                                
20  Βλ. M. Satrapi, Persepolis,Pantheon, 2004 
21 Βλ. www.spreadpersepolis.com 
22  Βλ. @acarvin 
23  Βλ. N. Idle, A. Nunns (eds), Tweets from Tahir, Or Books, 2011 
24 Βλ. C. Mismetti Capua, “Afghans in the City of Asterix: social media storytelling”, Οκτώβριος 2010, www.ejc.net. 
Ανακτήθηκε στις 20 Μαϊου 2011. 

25  Βλ. την παραπάνω σηµείωση. 



συνδέσµων,όπου ο καθένας µπορεί να παράγει περιεχόµενο, αυτή η πρόκληση γίνεται ακόµα µεγαλύτερη. 
Μπορεί το πέρασµα στην ψηφιακή εποχή και ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του δηµοσιογράφου από 
αφηγητή (storyteller) σε συν-δηµιουργό και επιµελητή των ιστοριών που παράγονται καθηµερινά από όλους 
να αποτελέσει ένα βήµα προς πιο αξιόπιστα και ποιοτικά Μέσα;  
 
 
Μέχρι πρότινος υπήρχει διάχυτος ο φόβος ότι τα νέα Μέσα έρχονται για να αφανίσουν τα παραδοσιακά. Δύο 
χρόνια µετά την έκρηξη των κοινωνικών Μέσων όλα, ή σχεδόν όλα, είναι στη θέση τους. Οι εφηµερίδες και 
οι δηµοσιογράφοι αντέχουν έχοντας ως κύριο όπλο τη γνώση των δηµοσιογραφικών πρακτικών. Τα 
ερωτήµατα που εγείρονται είναι πολλά. Πόσο έτοιµοι και διατεθιµένοι είναι οι σύγχρονοι δηµοσιογράφοι να 
εγκαταλείψουν το ισχύον µοντέλο της απόλυτης εξουσίας της πληροφορίας και να στραφούν προς ένα πιο 
ανοιχτό παράδειγµα συνεργατικής δηµοσιογραφίας;  Πόσο εύκολο είναι να εξοικειωθούν µε τα νέα εργαλεία  
και τις πλατφόρµες των κοινωνικών Μέσων; Και κυρίως πόσο εύκολο είναι οι επιχειρηµατίες του Τύπου να 
επενδύσουν, σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, σε αυτό το νέο µοντέλο; 
 
Και αν αλλού γίνονται προσπάθειες εξέλιξης των εφηµερίδων “σε ένα επικοινωνιακό συνεχές µεταξύ 
παραδοσιακού hard copy (υλικό αντίγραφο) και εµφάνισης online26”, όπου η δικτυακή µορφή των εντύπων 
δεν θα είναι απλά η ψηφιοποίηση του περιεχοµένου της, αλλά ο εµπλουτισµός του µε άλλες µορφές 
αφήγησης (ήχος, εικόνα κλπ), στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Και αυτό συµβαίνει, όπως 
αναφέρει εύστοχα ο Ν. Μπακουνάκης, γιατί “εδώ η κρίση είναι διαφορετική γιατί η επιχειρηµατικότητα 
στον χώρο του Τύπου πάσχει πολλαπλώς. Βασικό στοιχείο της είναι η εξάρτησή της. Και όλες οι 
δηµοσιογραφικές αρχές- η περίφηµη αρχή της αντικειµενικότητας- στηρίζεται στην (οικονοµική) 
ανεξαρτησία του Τύπου. Χωρίς αυτήν όλα πάνε περίπατο27”. 
 
“Οι εφηµερίδες δεν χρειάζονται νοσταλαγία, αλλά πειραµατισµό28”, προτείνει ο Clay Shirky. Στην εποχή της 
κρίσης, οικονοµικής αλλά και αξιακής, αυτό που χρειάζεται είναι ευφυείς συνέργειες και η τόλµη να 
µπορούµε  να σκεφτόµαστε και να πράττουµε δηµιουργικά. 
 
 
 
Βιβλιογραφία 
Economist Survey: New Media, “What short of revolution?”, Economist, 20/04/06 
Cohen P., Levy E., Notre métier a mal tourne, Mille et une nuits, Paris, 2008 
Grabowicz P., “The transition to digital journalism”, http://multimedia.journalism.berkeley.edu/, Μάιος 2011 
Idle N., Nunns  A. (eds), Tweets from Tahir, Or Books, 2011 
Jarvis J., “Journalists must take responsibility”, εφηµερίδα Guardian, 13 Οκτωβρίου 2008 
Jarvis J., “Is journalism storytelling?”, www.buzzmachine.com, Δεκέµβριος 2009 
Jarvis J., “Death of curator. Long live the curator, www.buzzmachine.com, Απρίλιος 2009 
Lasica J.D., “What is Participatory Journalism?”, Online Journalism Review, 7 Αυγούστου 2003 
Lambert J., Digital storytelling: Capturing lives, creating community, Life on the water Inc, 2002 
Lavrusic V., “The future of Social Media in journalism”, www.mashable.com, Σεπτέµβριος 2010 
Leadbeater C., We Think, Profile Books, 2008 
Mismetti Capua C., “Afghans in the City of Asterix: social media storytelling”, Οκτώβριος 2010, 
www.ejc.net 
Shirky C.,“What newspapers and journalism need now: Experimentation not Nostalgia”, 
www.britannica.com/blogs, Απρίλιος 2008 
Surowiecki J., The wisdom of the crowds, Anchor, 2005 
Talton J., “When I Hear the Term Citizen Journalist I reach for my Pistol, www.britannica.com/blogs, 
Απρίλιος 2008 
Μπακουνάκης Ν., “Η κρίση του Τύπου”, εφηµερίδα Το Βήµα, 3 Ιουλίου 2009 
Ξυδάκης Ν., “Προς µια µερική αφήγηση του κόσµου”, εφηµερίδα Καθηµερινή, 10 Μαϊου 2009 
Ραµονέ Ι., Η τυραννία των ΜΜΕ, Πόλις Αθήνα, 1999 

                                                
26  Βλ. Ν. Μπακουνάκης, “Η κρίση του Τύπου”, εφηµερίδα το Βήµα, 3 Ιουλίου 2009 
27 Βλ. την πιο πάνω σηµείωση 
28  Βλ. C. Shirky, “What newspapers and journalism need now: Experimentation not Nostalgia”, 7 Απριλίου 
2008, www.britannica.com/blogs. Ανακτήθηκε στις 15/04/2008 



Σάλµον Κ.., Storytelling, η µηχανή που κατασκευάζει ιστορίες και χειραγωγεί τα πνεύµατα, Πολύτροπον, 
Αθήνα, 2008 
www.cartoonmovement.com 
www.storyful.com 
 
 


