
Παγκοσμιοποίηση και τηλεοπτική γλώσσα:Ο ρόλος της εκπαίδευσης απέναντιστις «πολιτισμικά αβοήθητες μάζες
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ΠερίληψηΤο υπάρχον παγκοσμιοποιημένο σύστημα με την ελεύθερη διακίνησητου υπερεθνικού κεφαλαίου, την τεχνολογική και επιστημονική επανά-σταση δημιουργεί αναμφίβολα νέα δεδομένα στο χώρο των ΜΜΕ. Η εμπο-ρευματοποίηση των ειδήσεων και η συγκρότηση επιχειρηματικών ολιγο-πωλίων που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης, επιφέρουν δραστικές αλλαγέςκαι στη γλώσσα που αυτά μεταδίδουν, με κυρίαρχη ασφαλώς τη δημοσιο-γραφική.Η λαϊκίστικη μορφή σε συνδυασμό με την επιλογή μίας λαϊκής θεμα-τολογίας στοχεύει άλλοτε στην εύκολη και γρήγορη προώθηση του τηλεο-πτικού προϊόντος και άλλοτε στην ιδεολογική ποδηγέτηση του κοινού πουπαρακολουθεί. Τα παραπάνω επιβάλλουν την ενθάρρυνση και κινητοποί-ηση των αποδεκτών του λόγου της τηλεοπτικής εξουσίας προς την κατεύ-θυνση όχι μόνον της ανάπτυξης μίας κριτικής σκέψης απέναντι στη γλώσ-σα των media, αλλά και της ενεργητικής παρουσίας τους στο επίπεδο τηςδιαμόρφωσής της. Τέτοιου είδους επιδιώξεις συνιστούν σημαντικά προ-τάγματα της εποχής, για όσο μάλιστα οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης συ-γκλίνουν στην ομοιογενοποίηση των φωνών.
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ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ-ΜΑΛΛΙΔΗ Ν.172 SummaryToday’s globalized system with its free flow of supranational capital,technological and scientific revolution, undoubtedly brings new facts in thearea of mass media. News commercialization and the emergence of busi-ness oligopolies, that penetrate mass media, bring about drastic changes inthe language that they broadcast, with the journalist’s language being thedominant.The populistic form, combined with the selection of presenting popu-lar issues, sometimes aims at easily and rapidly selling the tv product andsometimes at ideologically manipulating the audience watching. Thus, theabove mentioned necessitate that the recipients of the tv power speech areencouraged and motivated towards developing a critical thought regardingmedia language and they are actively present at the level of its shaping.Such aspirations constitute important dictates of our era and for as long asthe trends of globalization aim at homogenizing voices.
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ΕισαγωγήΗ παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στιςραγδαίες τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, που δημιουρ-γούνται από την     παγκοσμιοποίηση, και τον δημοσιογραφικό λόγο, ο ο-ποίος μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.Ειδικότερα, εστιάζει στις επιδράσεις τις οποίες δέχεται η δημοσιο-γραφική γλώσσα από δεδομένα, όπως είναι αυτά της εμπορευματοποίησηςκαι της ιδεολογικής χειραγώγησης που συνδέονται, αφενός με τη δημιουρ-γία ολιγοπωλιακών καθεστώτων στο χώρο του τύπου, και αφετέρου με τημετεξέλιξη του λόγου των ΜΜΕ σε εμπορευματικό αγαθό. Σε ένα τέτοιοπλαίσιο, αναλύονται οι συνθήκες της ανάπτυξης ενός «ρεπερτορίου» προϊ-όντων από τις σύγχρονες πολιτισμικές βιομηχανίες, στο οποίο συμπερι-λαμβάνεται το υψηλού κοινωνικού κύρους αγαθό των ειδήσεων.Η εργασία, τέλος, αναφέρεται στο ρόλο των αποδεκτών του σύγχρο-νου δημοσιογραφικού λόγου και την αναγκαιότητα αυτοί να λειτουργούν
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κριτικά απέναντί του, αντιστεκόμενοι στην επιβαλλόμενη ομοιομορφία ηοποία εξυπηρετεί συγκεκριμένους λόγους και σκοπιμότητες. Επιπροσθέ-τως, υπογραμμίζεται η ανάγκη εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών αλλάκαι μιας επικοινωνιακής εκπαίδευσης, η οποία ανατρέπει μεμψίμοιρες α-ντιλήψεις περί «πολιτισμικά αβοήθητων μαζών» και παθητικοποιημένωνπολιτών.

Ο δημοσιογραφικός λόγος στη «Νέα Τάξη»Τα σημερινά οικουμενικά συστήματα εξουσιών και προνομίων με τηναπεριόριστη και ενίοτε ανεξέλεγκτη διακίνηση του υπερεθνικού πλούτουκαι την τεχνικοεπιστημονική επανάσταση, δημιουργούν αναπόδραστα νέ-ες συνθήκες και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, η ε-πιδίωξη των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης για τον σχηματισμό και τηστερεοποίηση ενός πολυπολιτισμικού κόσμου εγείρει σοβαρές απορίες α-ναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και επηρεάζει μία τέτοιακατάσταση τον τομέα των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνί-ας. Η ισχύς και η ένταση των δεδομένων της παγκοσμιοποίησης και τωννέων τεχνολογιών συνδέεται κατά την άποψή μας και σε ό,τι αφορά τηδιαμόρφωση και την παραγωγή του δημοσιογραφικού λόγου, με τα ακό-λουθα κρίσιμα ζητήματα:α) την ύπαρξη ολιγοπωλιακών ή και μονοπωλιακών καθεστώτωνστον τομέα της ενημέρωσης τα οποία νομοτελειακά παραπέμπουν σε μίαιδεολογική επιβάρυνση των media, που ελέγχονται είτε από συγκεκριμέ-νους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε από κρατικές ιδιοκτησίες,β) τη γενικότερη αντιμετώπιση των ειδήσεων όχι ως ένα δημοκρατικόαγαθό αλλά ως ένα αγαθό προς πώληση, στόχος που για να επιτευχθείπροϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου κάθε φορά κοινού, με κατάλληλομέγεθος και σύνθεση.Από την άλλη πλευρά είναι επιβεβλημένη η διαρκής μελέτη των ριζο-σπαστικών εξελίξεων που σηματοδοτούνται από την έξαρση της εναλλα-κτικής και συμμετοχικής δημοσιογραφίας, έτσι όπως αυτή σχηματοποιεί-ται μέσα από τα ποικίλα blogs και τις διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δι-κτύωσης. Κι αυτό, διότι τα άλλοτε απολύτως κυρίαρχα ΜΜΕ δεν μπορούν
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να αγνοούν τις νέες πηγές εναλλακτικής ενημέρωσης του κοινού και τη δυ-νατότητα της «μάζας» να εκπέμπει το δικό της πληροφοριακό ή και κα-ταγγελτικό υλικό, προνόμιο που μέχρι σήμερα διέθεταν μόνον οι επιχειρη-ματικές και πολιτικές «ελίτ» και οι εντεταλμένοι από αυτές σχεδιαστές καιπαραγωγοί του λόγου.Ωστόσο, στην παρούσα εργασία και για λόγους οικονομίας θα περιο-ριστούμε στη μελέτη της τηλεοπτικής γλώσσας η οποία μεταδίδεται απότα παραδοσιακά ΜΜΕ, δεδομένου ότι και αυτή γνωρίζει διαρκείς επιδρά-σεις και μεταβολές σε ένα τοπίο που μεταλλάσσεται και αναμορφώνεταιμε ραγδαίο ρυθμό.

Η διάταξη των ειδησεογραφικών οργανισμώνκαι η οπτική της κυρίαρχης ομάδαςΣτο διεθνή περίγυρο η επιλογή και η ιεράρχηση των ειδήσεων επηρεά-ζεται και δρομολογείται από μία σειρά πολιτικών και οικονομικών αφετη-ριών και έχει την αναφορά της σε συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικέςαξιολογήσεις. Λόγου χάρη, είναι κοινός τόπος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείεςτης Αμερικής δεσπόζουν εδώ και πολλές δεκαετίες στην παραγωγή καιδιακίνηση της πληροφορίας, καθώς η έμφαση την οποία δίδουν κάθε φοράοι αμερικανικές ειδήσεις για συγκεκριμένα θέματα καθορίζει και την ενα-σχόληση της πλειονοψηφίας των διεθνών ΜΜΕ με αυτά. Ως επιγέννημα καιπαρακολούθημα της υπάρχουσας διάταξης των ειδησεογραφικών οργανι-σμών ένα υπολογίσιμο μέρος της διεθνούς πληροφόρησης παράγεται καιδιακινείται από τα ισχυρά οικονομικά και πολιτισμικά κράτη. Κατά κανόνατη μιντιακή μετάδοση και περιγραφή των σημαντικών πολιτικοοικονομι-κών γεγονότων που συμβαίνουν στον πλανήτη από τους διάφορους εθνι-κούς τηλεοπτικούς σταθμούς συνοδεύει σταθερά η άποψη και η θέση/σχολιασμός τους από τους εκπροσώπους της εκάστοτε ηγεσίας των Ηνω-μένων Πολιτειών. Ασφαλώς, μια τέτοια «ομοδοξία» απηχεί την υπεροχήτων ΗΠΑ στο πολιτικοοικονομικό επίπεδο και κατά συνέπεια τη διάχυσήτης στη δημοσιογραφική σφαίρα.Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αυτού του είδους της δημοσιο-γραφικής προσέγγισης αποτελούν οι βίαιες αναταραχές και πολύνεκρεςδιαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του Ιανουαρίου του 2011 στην Αίγυ-
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πτο με την εξέγερση των πολιτών κατά του καθεστώτος του Χόσνι Μου-μπάρακ. Σε εθνικό επίπεδο, αφού μεταδόθηκε η είδηση στην Ελλάδα απότους μεγάλους εγχώριους τηλεοπτικούς σταθμούς, σχεδόν αμέσως μετάζητήθηκε η καταγραφή «της αντίδρασης του Λευκού Οίκου» που αποτέλε-σε τελικά και αναπόσπαστο μέρος της είδησης. Φερ’ ειπείν στις 31/1/11και στην ενημερωτική εκπομπή του MEGA «Κοινωνία ώρα MEGA» οι πα-ρουσιαστές της εκπομπής, Γ. Οικονομέας και Δ. Καμπουράκης συνδέθηκανμε την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή του καναλιού Μιχάλη Ιγνατίου,για να παρακολουθήσουν και να μεταδώσουν τη θέση του Λευκού Οίκουγια τα γεγονότα στην Αίγυπτο. Αντίστοιχη ήταν και η προσέγγιση του έ-ντυπου τύπου αλλά και στις ηλεκτρονικές εφημερίδες των εφημερίδων. Ε-πί παραδείγματι, την ίδια ημέρα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδαςΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ on line, η είδηση από τις πρώτες κιόλας σειρές τηςπεριλάμβανε την οπτική των δυτικών χωρών για όσα συνέβαιναν στο Κάι-ρο: «Δεκάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει και σήμερα
το κέντρο της πρωτεύουσας της Αιγύπτου ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις
στο καθεστώς Μουμπάρακ, την ώρα που η Δύση ζητάει ομαλή μετάβαση
προς τη δημοκρατία» (ανακτήθηκε από το www.tovima.gr στις 31/1/11).Για τη σύγχρονη «αρχιτεκτονική» των διεθνών και εθνικών κοινοπρα-ξιών και εταιρειών αλλά και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς αναπτύσσε-ται κατά καιρούς  ένας έντονος σκεπτικισμός, λόγω της θεαματικής επιβο-λής που πλέον επιτυγχάνουν απέναντι στις μάζες, ως κυρίαρχα πλέγματαενημέρωσης και προπαγάνδας (Mc Chesney, 2008).Άλλωστε, οι ειδήσεις αποτελούν ένα ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό πα-ράδειγμα της διαμορφωμένης οπτικής ενός ειδησεογραφικού οργανισμούαπέναντι στην πραγματικότητα. Κατά μία φιλελεύθερη ανάλυση μάλιστα,αυτό το οποίο μεταδίδεται για οτιδήποτε συμβαίνει δεν είναι παρά η ανα-φορά και η ανάλυση που κάνει στα γεγονότα η εκάστοτε κορυφή της ιε-ραρχίας. Με άλλα λόγια, η κυρίαρχη ομάδα διαθέτει τη δύναμη να επιβάλ-λει την εν γένει άποψή της απέναντι στις εξελίξεις από το δικό της πρίσμασυμφερόντων και τη δική της σκοπιά των συμφεροντολογικών αντιλήψε-ων. Κατά συνέπεια, η γνώση και η ενημέρωση των πολιτών και αποδε-κτών του δημοσιογραφικού λόγου για τους πολιτικοοικονομικούς συσχε-τισμούς και το ιδιοκτησιακό status των πολυειδών τηλεοπτικών επιχειρή-σεων, κρατικών ή και ιδιωτικών, αποτελεί καίρια προϋπόθεση για τη δια-
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μόρφωση μιας κατά το δυνατόν πλήρους εικόνας σχετικά με το περιεχόμε-νο και τη μορφή των εκπεμπόμενων μηνυμάτων.

Υπερσυγκέντρωση και δημοκρατίαΟ σκεπτικισμός για τις σημερινές διαστάσεις και τις μελλοντικές συ-νέπειες της διόγκωσης των μέσων ενημέρωσης, σε σχέση και με το ιδιο-κτησιακό καθεστώς μιας υπολογίσιμης μερίδας εξ αυτών, παραμένει σήμε-ρα έντονος. Το συγκεκριμένο θέμα κερδίζει συνεχώς έδαφος και στο πεδίοτης βιβλιογραφίας (Mc Chesney, 2008. Fairclough, 2006).Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η υπερ-συγκεντροποίηση των μέσων σταχέρια ολίγων που τους καθιστά «γίγαντες επικοινωνίας», οι οποίοι και«καταπίνουν» τα κανάλια και τους φορείς διανομής της ειδησεογραφίαςτον ένα μετά τον άλλον, έχει πυροδοτήσει την τελευταία δεκαετία – σε με-ρικές των περιπτώσεων και νωρίτερα - έναν σοβαρό προβληματισμό μετα-ξύ μερίδας των διανοουμένων σε σχέση με την ελευθερία της δημοσιογρα-φικής έκφρασης και τη συγκάλυψη γεγονότων που αφορούν στα ποικίλασυστήματα πολιτικοοικονομικών ωφελημάτων .Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις και παρατηρήσεις οι οποίεςδημοσιεύθηκαν στο τεύχος Φεβρουαρίου του 2003 του περιοδικού «Le
Monde Diplοmatique». Με φράσεις όπως «ο παλιός φόβος είχε γίνει πραγ-
ματικότητα, ορισμένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ βρίσκονται πλέον στα χέρια
εμπόρων κανονιών», περιγράφεται η ανησυχητική ιδιαιτερότητα της ανά-πτυξης αλυσίδας από  media γύρω από εταιρείες με δραστηριότητες, πουαφορούν ακόμη και σε οπλικά συστήματα (Κύρτσος, 2003, σελ. 242).Σε εθνικό επίπεδο, ανάλογος προβληματισμός έχει κατά καιρούς ανα-πτυχθεί και από τον δίαυλο της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης (Κουβα-ράς, 2005). Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτες είναι οι διάφορες δημοσιογρα-φικές μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες και στη χώρα μας κατά καιρούς α-ναδύθηκαν «μεγάλες εφημερίδες που προέκυψαν από παρθενογένεση»(Λιαρέλλης, 2005).Αδρομερώς, ακόμη κι αν πρόκειται για ακραία παραδείγματα ανησυ-χίας και φόβου, το σίγουρο είναι ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕεξελίσσεται σε αρκετά κράτη του δυτικού κόσμου ως ολιγοπωλιακό ή καιμονοπωλιακό. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει στα media τεράστια πληρο-
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φοριακή και πολιτική δύναμη, αλλά και έντονη ιδεολογική επιβάρυνση, ωςαπόρροια της πρόσδεσής τους σε οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες(Πολίτης, 2001, σελ. 114-5). Πάντως, αξίζει να προστεθεί ότι οι ανησυχίεςκαι οι ενστάσεις για τον ειδησεογραφικό πληθωρισμό και τις καταστάσειςμονοπώλησης που επιβαρύνουν, δεσμεύουν και κατευθύνουν την πληρο-φόρηση είχαν εκφρασθεί πολύ έγκαιρα στη χώρα μας (Μπασαντής – Στρά-τος, 1991, σελ. 64).

Η εγκατάσταση της εμπορευματικής λειτουργίαςΈνα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τις επιλογές και τους προσανατο-λισμούς του σημερινού παγκοσμιοποιημένου συστήματος αφορά στην α-ντιμετώπιση της ενημέρωσης και της πληροφόρησης της «μάζας» με οικο-νομικά κριτήρια. Όσο κυνική θεωρείται η τσομσκική διαπίστωση, ότι «ει-
δήσεις είναι αυτό που τυπώνεται πίσω από τις διαφημίσεις», άλλο τόσο ρε-αλιστική χαρακτηρίζεται (Chomsky, 2006).Η έντονη επίδραση την οποία υφίσταται ο τηλεοπτικός δημοσιογρα-φικός λόγος από τον διαφημιστικό παράγοντα στη σύγχρονη τηλεοπτικήαγορά, και ιδιαίτερα στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης, ομολογείταισήμερα τόσο από επιφανείς φορείς του (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006,σελ.185- 205), όσο και στο πλαίσιο θεωρητικών προσεγγίσεων (Chomsky,2006, σελ: 177- 178. Schultz, 2000, σελ. 20. Mc Chesney, 2008). Η συγκε-κριμένη παραδοχή αξιώνει τη διερεύνηση των επιδράσεων που επιφέρει ηεμπορευματοποίηση του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου στα ποικί-λα και διαχρονικά καθορισμένα συστατικά χαρακτηριστικά και λειτουργί-ες του. Λόγω της εύρυνσης του φαινομένου ανακύπτει η ανάγκη της απο-κάλυψης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εγκαθίσταται μία «νέα λει-τουργία» στα είδη εκείνα του δημοσιογραφικού λόγου τα οποία προσανα-τολίζονται προς την αγορά. Η συγκεκριμένη λειτουργία ορίζεται ως «εμπο-ρευματική» και είναι δυνατός ο ιστορικός προσδιορισμός της.Καταρχάς, ως εμπορευματική λειτουργία του δημοσιογραφικού λόγουορίζεται η σχέση που  προκύπτει μεταξύ του «επικοινωνητή» ή ‘πομπού’ ε-νός μέσου ενημέρωσης (‘communicator’) και των πολλών «ληπτών» ή τη-λεθεατών (‘recipients’, ‘communicants’) (Πεπονής, 1974, σελ. 15), όπως αυ-τή αφορμάται και εξικνείται στη σταδιακή μεταβολή του δημοσιογραφι-
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κού λόγου από κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό σε ένα προς πώλησηπροϊόν. Η σχέση συγκροτείται ως «λειτουργία» από τη στιγμή κατά την ο-ποία αναπτύσσεται μεταξύ δύο μεταβλητών, που είναι αφενός ο παραγω-γός του δημοσιογραφικού λόγου και το μέσο ενημέρωσης κατ’ επέκταση,και αφετέρου, ο αποδέκτης της μορφής και του περιεχομένου αυτού τουλόγου, δηλαδή, η κοινή γνώμη, ο «λαός».Η διακίνηση του δημοσιογραφικού προϊόντος γίνεται με βάση τουςκανόνες της υλικής οικονομίας και διευκολύνεται μέσω λαϊκίστικων μορ-φικών στοιχείων και προσεγγίσεων. Ο πομπός και ο αποδέκτης του δημο-σιογραφικού λόγου, συνειδητά ή ασύνειδα κατά περίπτωση, επηρεάζονταιαπό τον παράγοντα του κέρδους ο οποίος παρεισδύει και ετεροκαθορίζειτο σύστημα της μεταξύ τους επικοινωνίας. Ο παραγωγός των μηνυμάτωνεξαρτάται από τη διαμεσολάβηση του λόγου του στο επίπεδο της κατανά-λωσης, και όχι μόνον της ιδεολογίας. Από την άλλη, ο παραλήπτης αντιμε-τωπίζεται ως «καταναλωτής» που επιδιώκεται να πεισθεί ότι συμμετέχειστην «αλήθεια» την οποία παράγει το μέσο, ακόμη κι όταν η διαμόρφωσημίας τέτοιας «πεποίθησης» παραπέμπει στην ψευδαίσθηση μίας εικονικήςκαι περιστασιακής παντοδυναμίας.Ιστορικά, η εμπορευματική λειτουργία του τηλεοπτικού δημοσιογρα-φικού λόγου εντός των ελληνικών συνόρων προσδιορίζεται στα τέλη τηςδεκαετίας του 1980, όταν και εισβάλλει στη χώρα μας η ιδιωτική τηλεόρα-ση, βάσει του νομικού πλαισίου που επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών τηλε-οπτικών σταθμών (Ν.1866/ 1989). Στη συνέχεια, κατακτώνται εξελικτικάοι διάφορες διαδικασίες συστηματικής συσσώρευσης γνώσεων, μεθόδωνκαι τεχνικών που αφορούν στην παραγωγή, τον έλεγχο, τη διανομή και τηνπώληση του δημοσιογραφικού λόγου ως πολιτισμικού εμπορευματικού α-γαθού.  Από την ελληνική βιβλιογραφία αντλούνται σημαντικές πληροφο-ρίες για τη γενικότερη στρατηγική εκείνων των επιχειρήσεων του τύπουστην Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες λειτούργησαν ως τμήμα ευρύτε-ρων οικονομικών συνόλων (Λέανδρος, χ.χ., σελ.: 176-186). Ωστόσο, το υ-πάρχον υλικό δεν εμβαθύνει σε περιεργασία και επιστάμενη ανάλυση τωνστοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώςτων τηλεοπτικών σταθμών και τη χειραφέτηση από τα ιδιωτικά ολιγοπώ-λια ή και μονοπώλια. Η βιβλιογραφική ένδεια και το ερευνητικό έλλειμμααποτελούν κατά την άποψή μας απόρροια της σύγχυσης που κατά κανόναδιακρίνει το καθεστώς της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,
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αλλά και της επικρατούσας ημιδιαφάνειας σε σχέση με την ταυτότητα τωνπροσώπων που κατέχουν τα «πλειοψηφικά πακέτα» των μετοχών τους.Εκτός συνόρων, η εμπορευματική λειτουργία καταγράφεται ως τάσητης βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ (Blumler και Kavanagh,1999). O Chomsky (2006, σελ. 177-178) συνδέει την ένταση της εμπορευ-ματικής λειτουργίας του τηλεοπτικού λόγου με τους ιδιωτικούς τηλεοπτι-κούς σταθμούς, καθώς, αναφερόμενος στην έγκριση λειτουργίας της κρα-τικής τηλεόρασης στις Η.Π.Α. στη δεκαετία του 1960 υποστηρίζει ότι αυτόσυνέβη επειδή η μέχρι τότε ενασχόληση με θέματα κοινής ωφελείας, κατ’εντολή του Κογκρέσου, «ήταν αγγαρεία για τα ιδιωτικά κανάλια». Έτσι, οερχομός της κρατικής τηλεόρασης κατενθουσίασε τους επιτελείς τους: «Ε-
κείνη θα ασχοληθεί με θέματα κοινού ενδιαφέροντος κι εμείς με θέματα που
μπορούν να πουληθούν σε διαφημιστές!». Στην πορεία όμως, η αμερικανικήκρατική τηλεόραση δεν αντιστάθηκε στο φαινόμενο της εμπορευματοποί-ησης, για να φθάσουμε στο σημείο σήμερα κάθε εκπομπή να αρχίζει με τηνεκφώνηση: «Έχουμε για σπόνσορα την τάδε ή τη δείνα επιχείρηση».Στην εμπορευματική αξία του δημοσιογραφικού λόγου παραπέμπεικαι ο Fiske (2000, σελ. 413- 414). Σε ότι αφορά τις βραδινές ειδήσεις, επι-σημαίνει ότι είναι κατά τέτοιο τρόπο μελετημένες (θεματολόγιο, παρουσί-αση), με στόχο να συγκεντρώνουν μπροστά στη μικρή οθόνη ολόκληρο τοοικογενειακό κοινό, προκειμένου αυτό σύσσωμο να παρακολουθεί στη συ-νέχεια το υψηλού κέρδους νυχτερινό διαφημιστικό πρόγραμμα που προ-βάλλεται σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (“prime time”), και στο οποίο για τιςεπόμενες δύο ή τρεις ώρες οι διάφορες εκπομπές μπαίνουν απλά ως «σφή-να». Παρόλο που οι εξακολουθητικά μεταβαλλόμενες φάσεις που επιθετικάδιαμορφώνονται στο ρευστό παγκοσμιοποιημένο τοπίο είναι δεσμευτικές,εν τούτοις τα μέσα ενημέρωσης καλούνται ή και είναι πειθαναγκασμένα ναανταποκρίνονται όχι μόνο στα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους ή τωνδιαφημιστών, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των αποδεκτών/ κα-ταναλωτών.Εφόσον μάλιστα είναι αποδεκτή η θέση ότι ο δημοσιογραφικός λόγοςκαι ειδικά ο λόγος των δελτίων ειδήσεων ανήκει στα προϊόντα υψηλού κύ-ρους και μεγάλης κοινωνικής ευθύνης, τότε αντιλαμβάνεται κανείς τουςλόγους εκείνους για τους οποίους οι παραγωγοί και φορείς των media επι-διώκουν να εμφανίζονται ως στενά συνδεδεμένοι με το «λαό», τις αναμο-
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νές και τις προσδοκίες του.Εν κατακλείδι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μεταβολή του τηλε-οπτικού δημοσιογραφικού λόγου από πολιτισμικό αγαθό σε αντικείμενοεμπορικής συναλλαγής εγκαθιστά στις υπάρχουσες λειτουργίες του μία α-κόμη, την εμπορευματική. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιδρά με επίτασητόσο στις πρωτογενείς λειτουργίες του δημοσιογραφικού λόγου, όσο καιστις ιδεολογικές. Η πίεση που ασκεί η εμπορευματοποίηση του δημοσιο-γραφικού λόγου δυναστεύει τους παραγωγούς του και απειλεί με σύγχυσητους αποδέκτες του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κίνητρα των ι-διοκτητών των μέσων ενημέρωσης είναι ιδιοτελή, τα περιθώρια αντίδρα-σης των δύο συντελεστών της επικοινωνίας είναι περιορισμένα. Εδώ ακρι-βώς, οι πρωταγωνιστές της επικοινωνίας καλούνται να αναλαμβάνουν τοδικό τους μερίδιο κοινωνικής ευθύνης: Οι δημοσιογράφοι να αντιστέκο-νται στο ρόλο του παθητικού εντολοδόχου των διαφημιστών και οι τηλε-θεατές να αποποιούνται την απαξιωτική έγκληση των «αβοήθητων κατα-ναλωτών».

Η στάση εικονικής ευμένειαςΣε παγκόσμιο επίπεδο, και ειδικότερα στις κοινωνίες δυτικού τύπου,όπου τα μέσα ενημέρωσης γνωρίζουν μία τρομακτική ανάπτυξη και απή-χηση, ο «λαός» δεν αντιμετωπίζεται ως μία σταθερή και ενοποιημένη έν-νοια, αλλά ως μία έννοια της οποίας οι όροι υπόκεινται διαρκώς σε ανα-σχηματισμό σε μία διαλεκτική σχέση με τις κυρίαρχες τάξεις. Ο όρος «λα-ός» αναφέρεται σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες στερούνταισχετικώς την εξουσία, αλλά διαθέτουν τις δικές τους πολιτισμικές μορφέςκαι συμφέροντα τα οποία μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά τωνπαραγωγών πολιτισμικών εμπορευματικών αγαθών.Προκειμένου όμως να έχει απήχηση ένα πολιτισμικό εμπορευματικόαγαθό, σημαντικό είδος του οποίου είναι ο δημοσιογραφικός λόγος, θαπρέπει να εξυπηρετεί όχι μόνον τα συμφέροντα των παραγωγών και τωνδιανομέων του, αλλά και των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται.Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πολιτισμικές βιομηχανίες προχωρούνστην παραγωγή ενός «ρεπερτορίου» προϊόντων (Garnharn, 1987, σελ. 23-37), έτσι ώστε, ακόμη κι αν δεν είναι σε θέση να μαντεύουν ποιο από τα ε-
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μπορευματικά αγαθά θα έχει απήχηση στους αποδέκτες, να καταφέρνουνορισμένα από αυτά τα αγαθά να εξασφαλίζουν υπολογίσιμα ποσοστά επι-τυχίας.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί η ανάπτυξη της «στάσης υψη-
λής εικονικής ευμένειας» ή «απατηλής οικειότητας» από την πλευρά των
φορέων του δημοσιογραφικού λόγου. Πρόκειται για την προσπάθεια να εμ-
φανίζονται οι φορείς της δημοσιογραφικής εξουσίας οικείοι, προσηνείς και
φιλικοί προς το τηλεοπτικό κοινό, με στόχο την ευχερέστερη ιδεολογική χει-
ραγώγηση του ακροατηρίου, αλλά και τη μετεξέλιξη του παραγόμενου λόγου
σε ένα «ευπώλητο» προϊόν (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006).

Αυτή η στάση αποτυπώνεται στη χρησιμοποιούμενη δημοσιογραφική
γλώσσα με μία σειρά τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση των γεω-
γραφικών και κοινωνικών ποικιλιών, η υιοθέτηση λαϊκών και λαϊκότροπων
φράσεων και λέξεων, η επιλογή μίας λαϊκής θεματολογίας, η κυριαρχία του
συναισθήματος στον λόγο και η έκφραση μίας γενικής ιδεολογικής συμπα-
ράταξης και σύμπλευσης του δημοσιογράφου με τα αιτήματα του τηλεοπτι-
κού κοινού (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011).

Πιο αναλυτικά: Η χρήση συγκεκριμένων ειδών λόγου στον τηλεοπτικό
δημοσιογραφικό λόγο, όπως ο ιδιωτικός, καθώς και η επιστράτευση των χα-
μηλών ποικιλιών συγκροτούν μια «στάση υψηλής εικονικής και απατηλήςοικειότητας», ή, εν συντομία, μια «στάση εικονικής ευμένειας » (“attitude ofvirtual sympathy”) (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2008). Η στάση αυτή συνίστα-
ται στην προσπάθεια να εμφανίζεται ο δημοσιογραφικός λόγος ολοένα και
περισσότερο λαϊκός, φιλικός και ευμενώς διακείμενος απέναντι στους απο-
δέκτες του με σκοπό:Α. Να φαίνεται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανθρώπων του«λαού», εκείνων δηλαδή των κοινωνικών ομάδων οι οποίες έχουν τις δικέςτους πολιτισμικές μορφές και συμφέροντα που ορισμένες φορές μπορεί ναέρχονται σε αντίθεση με αυτά των παραγωγών και των διανομέων πολιτι-σμικών εμπορευματικών αγαθών.Β. Παράλληλα με τη λειτουργία της πληροφόρησης να διευκολύνεται ηπροπαγανδιστική λειτουργία (Χατζησαββίδης, 2000, σελ. 35-42) αλλά καιη κατασκευή της συναίνεσης στην κοινή γνώμη (Chomsky, 1987).Γ. Να διευρύνεται και να συγκρατείται ένα κοινό κατάλληλου μεγέ-θους και σύνθεσης, ώστε να έχει εμπορική απήχηση ο δημοσιογραφικόςλόγος (Fiske, 2000, σελ. 454).
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Όπως καταδεικνύεται από την ανάλυση των δειγμάτων λόγου από ταδελτία ειδήσεων, η «στάση εικονικής ευμένειας» αποτυπώνεται γλωσσικάστον δημοσιογραφικό λόγο μέσα από τις ακόλουθες πρακτικές:– Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων, αλλά και γεωγραφικώνκαι κοινωνικών ποικιλιών στο πλαίσιο μιας «κατώτερης σύγκλισης» (“down

convergence”), που επιχειρεί ένα μέσο υψηλότερου κύρους προς «υποδεέ-στερα», «λαϊκά» κοινωνικά στρώματα (Coupland & Giles, 1988). Μολονότιέχουμε να κάνουμε με δημόσιες συζητήσεις, υιοθετείται ένα λαϊκό συνομι-λιακό ύφος, καθώς ο λόγος διαφοροποιείται προς λαϊκότερα στάνταρντ
(“popspeak”) (Βαλιούλη, 2001, σελ. 10-17).– Με την αναγωγή και την αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στοδημόσιο επίπεδο και την απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων μεταξύιδιωτικού-προσωπικού και δημόσιου-απρόσωπου (Scannell, 1991.Livingstone & Lunt, 1994).– Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης καιτην έκφραση μιας γενικής ιδεολογικής συμπαράταξης του φορέα του δη-μοσιογραφικού λόγου με το κοινό και τα συμφέροντά του.– Με την κυριαρχία του συναισθήματος πάνω στη λογική.– Με την προβολή της λαϊκής θεματολογίας.Ειδικότερα και σε σχέση με τη γλώσσα διαπιστώνεται ευρεία χρήσηλαϊκών και λαϊκότροπων φράσεων και λέξεων οι οποίες κινούνται σε ποι-κίλα επίπεδα ύφους, όπως το λαϊκό, το λαϊκότροπο, το οικείο, το προφορι-κό, ακόμη και το θεωρούμενο ως χυδαίο. Μια τέτοια χρήση εξυπηρετεί τηνκαλλιέργεια των δυνατοτήτων της γλωσσικής δημιουργικότητας αλλά καιτων φυσικών ικανοτήτων πρόσληψης λανθανόντων μηνυμάτων από τηνπλευρά των αποδεκτών του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού. Σε σχέση μετη θεματολογία καταγράφεται μια αρέσκεια σε λαϊκά κοινωνικά θέματα,όπως είναι το μνημόνιο, η οικονομική κρίση, η ακρίβεια στην αγορά, το α-σφαλιστικό και η ανεργία. Πρόκειται για θέματα τα οποία ενδιαφέρουνκυρίως τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα που αποτε-λούν και την πλειονότητα των τηλεθεατών. Εξάλλου, η έμφαση στα προ-βλήματα των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων (όπως είναι η λειτουρ-γία του ΙΚΑ, η χορήγηση των συντάξεων, οι δωρεάν διακοπές με κουπόνιακ.ά.) αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτοί αποτελούν το βασικό κορμό της τη-λεθέασης, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις διάφορες μετρήσεις θεαματι-κότητας.
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Περιληπτικά, μπορούμε να πούμε ότι το μέσο ενημέρωσης εμφανίζε-ται ως κατασκεύασμα του λαού και ταυτόχρονα φορέας αναφερόμενοςπρος αυτόν. Ο δε δημοσιογραφικός λόγος που μεταδίδεται από αυτό πα-ρουσιάζεται ως ενός είδους «διακονητής» των λαϊκών συμφερόντων καιεπιθυμιών (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011). Η ανάπτυξη της «στάσης υψη-λής εικονικής ευμένειας» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία προσπάθειααπόσπασης της παραγωγής του δημοσιογραφικού λόγου από τους κεφα-λαιοκράτες – ιδιοκτήτες των media και σύνδεσής της με τα συμφέροντακαι τις επιδιώξεις των καταναλωτών, ακόμα και σε ένα καθαρά επιφα-νειακό επίπεδο. Το στοιχείο της οικειότητας της γλώσσας που χρησιμο-ποιεί ο δημοσιογράφος εντάσσεται στο διεθνές φαινόμενο της επιδίωξηςάσκησης γοητείας στην κοινή γνώμη και κυρίως τα λαϊκά στρώματα πουσυνήθως δεν εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους εκείνους οι οποίοι μετον λόγο τους και το εν γένει παρουσιαστικό τους δημιουργούν απόσταση.Πρώτα διδάξαντα είναι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πολιτισμικά υποτελείς ή ενεργοί παίκτες της επικοινωνίας;Στη συνέχεια, εξετάζεται ο επικοινωνιακός ρόλος τον οποίο αναλαμ-βάνει ή καλείται να αναλαμβάνει το κοινό που παρακολουθεί τον λόγο τηςτηλεοπτικής δημοσιογραφικής εξουσίας. Καταρχάς, εντοπίζονται οι δυ-σκολίες του ακριβούς προσδιορισμού των ειδικών χαρακτηριστικών τωνδιαφόρων ακροατηρίων τα οποία μπορεί να είναι πολυσχιδή ή ακόμη καιμη μετρήσιμα. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένεςενθαρρυντικές απόψεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχειρηματολο-γίας υπέρ μίας αισιόδοξης άποψης για τον «κόσμο» στις σύγχρονες καπι-ταλιστικές κοινωνίες (Fiske, 2000, σελ. 453).Σύμφωνα με αυτές αναιρείται η θέση ότι ο «κόσμος» είναι μία «πολι-τισμικά υποτελής», παθητική και αβοήθητη μάζα που βρίσκεται στο έλεοςτων βαρόνων της βιομηχανίας. Απεναντίας, υποστηρίζεται ότι όσο και εάνη κυρίαρχη ιδεολογία επιδιώκει την ομοιογένεια, εν τούτοις στον καπιτα-λισμό οι υποτελείς ομάδες καταφέρνουν και διατηρούν αξιοσημείωτεςδιαφοροποιήσεις, αναγκάζοντας το σύστημα να ανέχεται μία ποικιλομορ-φία φωνών. Η δε διαφοροποίηση των καπιταλιστικών φωνών εκλαμβάνε-ται ως μίας μορφής απόδειξη της συγκριτικά ασυμβίβαστης στάσης των
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υποτελών.Κατά συνέπεια, για να εξασφαλίζει τη λαϊκή απήχηση ένα πολιτισμικόεμπορευματικό αγαθό, θα πρέπει να ικανοποιεί όχι μόνον τις αναμονές τωνπαραγωγών του, αλλά και των ανθρώπων στους επιδιώκεται να έχει απή-χηση. Οι τελευταίοι θα πρέπει να καθρεφτίζουν και να προβάλλουν τασυμφέροντα και τις επιδιώξεις τους μέσα στο προς διανομή προϊόν προ-κειμένου αυτό να έχει πιθανότητες επιτυχίας.Ενδιαφέρουσα, τέλος, είναι η άποψη ότι η τηλεόραση δεν θα πρέπει ναλειτουργεί ως φορέας της ιδεολογίας των κυρίαρχων τάξεων, αλλά ως «η
βασική έδρα, όπου οι κυρίαρχοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν την επισφαλή
θέση της εξουσίας τους και να ενθαρρύνουν τις πολιτισμικές διαφορές με ό-
λον τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται για τη δική τους θέση» (ό.π, σελ.478).Κατά λογική ακολουθία, η δυναμική της σύγχρονης τηλεοπτικής ειδη-σεογραφίας με δεδομένη την κυριαρχία της τηλεόρασης δεν μπορεί παράνα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευθύνη. Θεωρούμε, πά-ντως, ότι σήμερα υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί, μέχρι την πι-θανή ανάληψη από την πλευρά των ΜΜΕ της διακινδύνευσης για τον εκ-δημοκρατισμό της σχέσης με το τηλεοπτικό κοινό. Προς μία τέτοια κατεύ-θυνση, ωστόσο, τις δικές τους ευθύνες καλούνται να αναλαμβάνουν και οιίδιοι οι καταναλωτές, συνειδητοποιώντας ότι ένα μέρος της «δικαιοδοσί-ας» για τη διαμόρφωση των τηλεοπτικών προϊόντων τους ανήκει (Tsitsa-noudis – Mallidis, 2010).

Επιμύθιες διαπιστώσειςΟι σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες επηρεάζουν σε σημαντι-κό βαθμό τον λόγο που μεταδίδουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ι-διαιτέρως τα τηλεοπτικά τα οποία σήμερα διακρίνονται για την προνομια-κή τους ισχύ και διείσδυση στις κοινωνίες. Ο προσανατολισμός στο λόγοκαι τη θεματολογία τους βρίσκεται σε συνάρτηση με νέα δεδομένα, με κυ-ρίαρχο αυτό της εμπορευματοποίησης και της υπερσυγκέντρωσης πολλώνμέσων μαζικής επικοινωνίας γύρω από στεγανοποιημένες ιδιοκτησίες. Ωςφυσική συνέπεια της συνάρμοσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας με συ-γκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα καταγράφεται η ιδεολογική υ-



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 185
περφόρτωσή, αλλά και η οικειοποίηση τακτικών και στρατηγικών πουυιοθετούν διαφημιστικούς στόχους και σκοπιμότητες.Αυτού του είδους οι συνθήκες οι οποίες προκύπτουν από τις εξελισ-σόμενες  διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, επιβάλλουν την κινητοποίη-ση των αποδεκτών του λόγου της τηλεοπτικής εξουσίας. Οι τηλεθεατέςκαλούνται να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος και της δικής τους πολιτισμι-κής ισχύος που προκύπτει από το γεγονός ότι ο δημοσιογραφικός λόγοςδιαμεσολαβείται ως ένα προϊόν που διεκδικεί τη λαϊκή απήχηση, η οποίασε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί και ταυτίζεται με την εμπορική απήχη-ση. Εις επίμετρον και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διεθνώς ενός κινή-ματος επικοινωνιακής αγωγής, προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη και δια-κύβευμα της εποχής η «ανύψωση» του παραλήπτη του δημόσιου λόγου α-πό τη θέση του ηθικού αποδέκτη στο ρόλο του κριτικού αναγνώστη καιτελικά του ενεργού επιτελεστή της επικοινωνίας. Πρόκειται για μία μετά-βαση που συνιστά προσωπική υπόθεση του κάθε πολίτη της σημερινήςπολυσύνθετης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
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