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Η άνοδος και η πτώση των µονοπωλίων στα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Η Ελληνοαµερικανική Ένωση, το Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία µε
το Hellenic American University (Manchester, NH, USA) και οι Εκδόσεις Γιαλός
παρουσιάζουν το βιβλίο Ο Γενικός Διακόπτης, του αµερικανού συγγραφέα και
καθηγητή στο Columbia University Tim Wu. Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί τη
Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, στις 19:00 στο Θέατρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης
(Μασσαλίας 22, Κολωνάκι).
Γενικός Διακόπτης. Ο όρος αυτός, του τίτλου, υποδηλώνει τον κεντρικό έλεγχο των
µέσων µαζικής επικοινωνίας. Γιατί όµως τα Μ.Μ.Ε., που διαµορφώνουν το «τι και πώς
σκεφτόµαστε», καταλήγουν σταδιακά να γίνονται συγκεντρωτικοί και κεντρικά
ελεγχόµενοι κολοσσοί; Πού οδηγείται το Ίντερνετ; Έχει ελπίδες το διαδίκτυο να
παραµείνει ένα ανοικτό και ελεύθερο µέσο επικοινωνίας ή έχει ήδη αρχίσει και αυτό να
µετασχηµατίζεται σε κεντρικά ελεγχόµενο χώρο, ακολουθώντας έναν ιστορικό
µονοπωλιακό κύκλο παρόµοιο µε της τηλεφωνίας, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης;
Ο καθηγητής Tim Wu µας ξεναγεί στο ιστορικό µονοπάτι της εξέλιξης των συστατικών
της βιοµηχανίας της πληροφορίας κατά τον τελευταίο αιώνα. Περιγράφει, δηλαδή, και
αναλύει τη διαδροµή της τηλεφωνίας, του ραδιοφώνου, του κινηµατογράφου, της
τηλεόρασης για να καταλήξει στο σηµερινό Ίντερνετ που καταπίνει µε ταχύτητα τις
παλιές τεχνολογίες. Μας δίνει µια µυθιστορηµατικού τύπου αφήγηση περιστατικών και
περιγράφει τον ρόλο που έπαιξαν τα σηµαντικά πρόσωπα κλειδιά του χώρου.
Αποκαλύπτει έναν πρωτοφανή «κύκλο» µονοπωλιακής συγκέντρωσης και διάσπασης.
Το βιβλίο, µέσα από την ιστορική ανάλυση, αναδεικνύει και βάζει στη συζήτηση
σύγχρονα θέµατα όπως ανταγωνισµό και καταστροφική καινοτοµία, τον ρόλο της
διαφήµισης, το ανοιχτό διαδίκτυο (net neutrality), την αρχή του διαχωρισµού δικτύουπεριεχοµένου, ανοιχτά και κλειστά συστήµατα, την ασφάλεια και τα προσωπικά
δεδοµένα, τον ρόλο και την γιγάντωση των µεγάλων παικτών, το περιεχόµενο και τα
πνευµατικά δικαιώµατα, την αξία και τους κινδύνους της κρατικής ρύθµισης. Σταθµίζει
κριτικά τις διαφορετικές απόψεις και είναι αµάλγαµα οικονοµίας, πολιτικής, και
στρατηγικής, που µας κάνει να βλέπουµε τη βιοµηχανία της πληροφορίας και των
µέσων µαζικής επικοινωνίας µε εντελώς διαφορετικό µάτι.
Ο Tim Wu, καθηγητής στο Columbia Law School και ανώτατος σύµβουλος της
Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου των ΗΠΑ, είναι ειδικός σε ρυθµιστικά νοµικά
θέµατα, ενώ έχει ανακηρυχτεί από το Scientific American ένας από τους 50 κορυφαίους
στην επιστήµη και στην τεχνολογία. Έχει αφιερωθεί σε θέµατα που αφορούν την
εξελικτική πορεία του διαδικτύου και κατόρθωσε να τραβήξει το διεθνές ενδιαφέρον µε
τις απόψεις και τις θέσεις του, για τις πολιτικές και κυρίως κοινωνικές προεκτάσεις των
παρατηρήσεών του.
Οµιλητές

Για το βιβλίο µιλούν οι: Γιώργος Πλειός (καθηγητής, συγγραφέας και Πρόεδρος του
Τµήµατος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών), Γιώργος
Ματθιόπουλος (µεταφραστής του βιβλίου, συγγραφέας και καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας)
και Γιώργος Λαγογιάννης (γεν. δ/ντής της εταιρίας Space Hellas, ηλ. µηχανικός,
συγγραφέας, ειδικός σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα).
Τη συζήτηση συντονίζει ο δηµοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

Ηµεροµηνία

Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, 19:00

Διεύθυνση

Θέατρο Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (2 όροφος), Μασσαλίας 22, Κολωνάκι
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Διεύθυνση Πολιτιστικών (210 3680052), www.hau.gr/culture
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