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Κεφα λαιο 1
 Εισαγωγη  στη ν ιστορια τη ς τυπογραφιας

Κατα  του ς τελευταιους αιω νες του  Μεσαιωνα στη  δυτικη  και κεντρικη  Ευ ρω πη, οπου ειχει 
επικρατη σει ο  φεουδαρχικο ς τρο πος ο ργα νωσης της κοινωνιας, ιδιως α πο  τις α ρχε ς του  12ου 
αιω να, σημειω θηκε μεγα λη α να πτυξη τω ν πο λεων, α ρχικα  ω ς κεντρων εμπορικω ν α νταλλαγω ν, 
στη  συνεχεια ω ς το πων ο ργανωμενης βιοτεχνικης παραγωγης. Οι κα τοικοι τω ν πο λεων αυ τω ν 
συ ντομα συγκρου σθηκαν με  του ς η γεμο νες, κοσμικου ς η  ε κκλησιαστικου ς, που  οριζαν τη ν 
ευ ρυ τερη περιοχη  και  κατο ρθωσαν να  α ποσπα σουν συμβο λαια, που  του ς ε ξασφα λιζαν 
διοικητικη  και φορολογικη  αυ τονομια, δηλαδη  αυ τοδιοικηση. Σε  ο ρισμενες α πο  τις πο λεις αυ τες 
δημιουργη θηκαν τα  πρω τα πανεπιστη μια, ο ργανωμενα και αυ τοδιοικου μενα κεντρα μα θησης, 
που  α ποτελουσαν νεες μορφες εκπαιδευτικω ν ιδρυμα των, διαφορετικες α πο  τα  ω ς το τε γνωστα  
μεσαιωνικα  μοναστη ρια. Τα  πανεπιστη μια της Bologna, με  νομικη  σχολη , και του  Παρισιου , με  
σχολη  θεολογιας, ησαν τα  πρω τα ευ ρωπαϊκα  πανεπιστη μια. Α πο  σπουδαστες και καθηγητες του  
Παρισιου  δημιουργη θηκε στη  συνεχεια το  πανεπιστη μιο της Ο ξφο ρδης. Καθω ς η  διδασκαλια 
γινο ταν στα  λατινικα , η  ε κπαιδευση στη  δυτικη  και κεντρικη  Ευ ρω πη δε ν διασπατο α πο  επι 
μερους εθνικες γλωσσες. 

Στου ς το πους ο που βρισκονταν συγκεντρωμε νοι φοιτητε ς και  καθηγητε ς, ο πως η ταν 
φυσικο , δημιουργη θηκε α γορα  για  βιβλια και ειδη γραφης, επομε νως καταστη ματα γραφικω ν 
υ λικω ν και εργαστη ρια α ντιγραφης χειρογραφων βιβλιων. Η  α ναγεννηση της κλασσικης παιδει-
ας προκα λεσε ομως και νεες α να γκες α πο  του ς διανοουμενους του  15ου αιω να. Η  αυξηση της 
ζη τησης ειναι φυσικο  να  προκαλεσει ανοδο της τιμης ενο ς ηδη α κριβου  προϊο ντος. Κα τω α πο  
αυ τες τις συνθηκες α γορας αρχισαν οι προσπα θειες μηχανικου  πολλαπλασιασμου  τω ν χειρογρα -
φων. Συχνα  γινο ταν χρη ση ξυ λινων πλακω ν για  α ναπαραγωγη  φυ λλων συγχωροχαρτιω ν η  και 
σελιδων ο λο κληρων βιβλιων, που  λο γω της ευ τελεστερης εμφα νιση ς τους και του  χαμηλο τερου 
κο στους τους ο νομα ζονταν βιβλια τω ν πτωχω ν. Το  μειονεκτημα αυ της της λυ σης ηταν η  συ ντο-
μη φθορα  της ξυ λινης μη τρας και η  α δυναμια να  ξαναχρησιμοποιηθει σε  αλλο βιβλιο.

Μεταξυ  αυ τω ν που  πειραματιζονταν στο ν τομεα αυ το  η ταν και ο  Γερμανο ς χρυσοχο ος 
Ι ωα ννης Gutenberg. Στις προσπα θειες του ειχε ω ς χρηματοδο τη το ν Ι ωα ννη Fust.Η  εφευ ρεση 
του  Gutenberg επετυχε τελικα  τη ν εκτυ πωση του  πρω του βιβλιου με  κινητα  στοιχεια με  μεταλλι-
κε ς μητρες, που  προσαρμο ζονταν σε  χειροκινητο πιεστη ριο το  ο ποιο ε ξασφα λιζε ο μοιο μορφη 
πιεση σε  ολη τη ν επιφα νεια της σελιδας, και χρησιμοποιουσε μελα νι με  βα ση το  λα δι, τετοιο που  
να  ειναι δυνατη  η  εκτυ πωση και στις δυ ο οψεις ενο ς φυ λλου.

Το  1455, με  το ν συνεργα τη του Peter Schöffer, ο  Gutenberg ο λοκλη ρωσε στη  Γερμανικη  

  

  



πο λη Mainz τη ν εκτυ πωση της πρω της του Βιβλου, που  ο νομα σθηκε "Βιβλος τω ν 42 στιχων", σε  
δυ ο στηλες και δεθηκε σε  δυ ο το μους. Η  ε ργασια της εκτυ πωσης ειχε α ρχισει πριν α πο  τρια 
χρο νια, δηλαδη  η  επαναστατικη  αυ τη  εξελιξη σημειωνο ταν τα  ιδια χρο νια, που  η  Κωνσταντινου -
πολη επεφτε στα  χερια τω ν Ο θωμανω ν.

Στη  συνεχεια χρηματοδο της και εφευρετης διαφω νησαν και εφθασαν στα  δικαστη ρια. Το  
δικαστη ριο α ποφα σισε ο τι το  τυπογραφειο α νηκε στο ν Fust, που  συνε χισε τις τυπογραφικε ς 
εργασιες με  το ν Schöffer, ενω  ο  Gutenberg α ναγκα στηκε να  ξαναρχισει α πο  τη ν α ρχη  τη ν επιχει-
ρηση  του.

Παρα  τη ν α τυχια του  ιδιου του  Gutenberg, μετρο της επιτυχιας της εφευ ρεση ς του α ποτε-
λει η  ταχυ τατη δια δοση  της σε  ολη τη  δυτικη  και κεντρικη  Ευ ρω πη. Α ντιδρα σεις υ πηρξαν φυσι-
κα  α πο  του ς α ντιγραφεις χειρογραφων α λλα  δεν ησαν α ρκετες για  να  α νακοψουν τη ν εξα πλωση 
του  νεου μεσου. Χαρακτηριστικη  ειναι η  εχθρικη  υ ποδοχη , τη ν ο ποια επιφυ λαξε το  Παρισι στο ν 
Fust, οταν προσπα θησε να  διαφημισει εκει τα  προϊο ντα του  εργαστηριου του· το  Παρισι ηταν το  
ισχυρο τερο κεντρο παραγωγης χειρογραφων βιβλιων. 

Η  φυ ση τω ν νεων τυπογραφικω ν εργαστηριων με  τις α να γκες τους για  κεφα λαια διεφερε 
α πο  τα  εργαστη ρια α ντιγραφης κωδικων. Ε τσι ειχαν α να γκη α πο  πιστωτες η  και α πο  τη ν προ-
στασια κα ποιου ισχυρου  πολιτικου  παρα γοντα , π.χ. του  πα πα η  ε νο ς επισκο που η  κοσμικου  
η γεμο να  (Βενετια) η  πανεπιστημιου (Sorbonne). Στη  διαδικασια παραγωγης βιβλιων δεν αργησε 
να  εμπλακει η  πολιτικη  καθω ς οι α ρχες επεβαλλαν τη  λειτουργια τω ν τυπογραφειων υστερα α πο  
εγκριση α δειω ν λειτουργιας. Α πο  τα  πρω τα χρο νια της εμφα νισης του  νεου μεσου οι τυπογραφοι 
η σαν ε κτεθειμε νοι στη  δυσαρεσκεια η  τη ν ευ νοια για  το  περιεχο μενο τω ν προϊο ντων τους 
κυριως τω ν κοσμικω ν και  ε κκλησιαστικω ν α ρχω ν, α λλα  και  του  πλη θους. Συχνε ς η σαν οι  
διω ξεις ε ναντιον τους και η  δια λυση τω ν ε ργαστηριων τους. Α ρκετε ς φορε ς η  δια λυση ε νο ς 
τυπογραφειου σε  μια πο λη συνεβαλλε στη ν εγκατα σταση της επιχειρησης σε  αλλη και ετσι στη ν 
περαιτερω δια δοση της τυπογραφιας.

Τα  πρω τα μεγα λα κεντρα τυπογραφιας ανθισαν στις πο λεις της Γερμανιας, της Ο λλανδιας 
και της Ι ταλιας. Γνωστο ς μεγα λος τυπογραφος της Βενετιας ηταν ο  Aldus Manutius, στο ν κυ κλο 
του  ο ποιου ε ργα σθηκαν πολλοι Ε λληνες λο γιοι τη ς διασπορας, ο ταν αυ τοι ε γκατε λειπαν τις 
τουρκοκρατου μενες πατριδες τους. Το  πρω το ελληνικο  εντυπο βιβλιο, δηλαδη  βιβλιο εξ ο λοκλη -
ρου στα  ελληνικα , ειναι η  Ε πιτομη  των οκτω  του λογου μερων του  Κωνσταντινου Λα σκαρη, που  
τυπω θηκε στο  Μιλα νο 1476. Το ν ιδιο χρο νο τυπω θηκε στο  Λονδινο το  πρω το α γγλικο  βιβλιο, 
μια  μετα φραση δημοφιλους γαλλικου  εργου, α πο  το ν μεταφραστη  του, William  Caxton. Στη  
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Γαλλια, οπου το  πρω το τυπογραφειο λειτου ργησε στο  Παρισι υ πο  τη ν αιγιδα του  πανεπιστημιου 
τησ Σορβο ννης, περιφημος τυπογραφος ηταν ο  Robert Estienne.

Το  1627 λειτου ργησε στη ν Κωνσταντινου πολη το  πρω το ελληνικο  τυπογραφειο υ πο  τη ν 
αιγιδα του  πατρια ρχη Κυ ριλλου Λου καρη. Διαλυ θηκε μεσα σε  λιγους μηνες μετα  α πο  ενεργειες 
της Πυ λης και τω ν Ρωμαιοκαθολικω ν α ντιπα λων του  πατρια ρχη.

Δεν ειναι περιεργο οτι στο χος τω ν πρω των εντυπων βιβλιων ηταν να  μοια ζουν οσο γινο ταν 
με  τα  χειρο γραφα, και στο  περιεχο μενο -τη  θεματολογια-, το  ο ποιο εκαλουντο να  πολλαπλα-
σια σουν, και στη  μορφη . Η  επαναστατικη  α λλαγη , που  επηλθε στη ν κοινωνια και το ν πολιτισμο  
της Ευ ρω πης με  τη ν εφευ ρεση της τυπογραφιας, δεν εγινε α μεσως ο ρατη . Αυ το  που  ηταν ο ρατο  
η ταν η  α στραπιαια δια δοση  της μαζι με  τη  μεγα λη ε μπορικη  επιτυχια του  νεου μεσου στη ν 
κεντρικη  και δυτικη  Ευ ρω πη. Τιποτε ομως δεν μπορουσε να  παραμεινει οπως ηταν.

Ο  ε μπορικο ς α νταγωνισμο ς προκα λεσε νεωτερισμου ς στη  μορφη  του  βιβλιου για  τη ν 
προσελκυση α γοραστω ν. Τα  τυπογραφικα  στοιχεια εγιναν α πλου στερα, λιγω τερο περιτεχνα α πο  
τα  χειρο γραφα προ τυπα, η  δια ταξη τω ν βιβλιων εγινε πιο  χρηστικη , τα  βιβλια α πεκτησαν σελιδα 
τιτλου, πινακες περιεχομε νων, ευ ρετη ρια και α ριθμηση σελιδων, χαρακτηριστικα  αυ τονο ητα 
ση μερα α λλα  α πο ντα α πο  το  χειρο γραφο βιβλιο. Τα  ο νο ματα τω ν συντελεστω ν μιας εκδοσης, 
α πο  τη ν τελευταια σελιδα του  χειρογρα φου, μεταφερθηκαν στη ν πρω τη σελιδα του  εντυπου 
βιβλιου. Οι ρο λοι τω ν συντελετω ν αυ τω ν διαχωριστηκαν και ετσι ο  συγγραφεας ε νο ς εργου 
ξεχω ρισε α πο  το ν σχολιαστη , το ν συμπηλητη  και το ν μεταφραστη . Ε τσι ο  ρο λος του  συγγραφεα 
α πεκτησε ιδιαιτερο κυ ρος ενω  ταυτο χρονα αρχισαν να  τιθενται ζητη ματα πατρο τητος τω ν εργων 
και τω ν ιδεω ν και ζητη ματα copyright. Ε νας νεος κω δικας δεοντολογιας, συ μφωνα με  το ν ο ποιο 
ο  συγγραφε ας α ναγνω ριζε και  τιμου σε τη ν πηγη  τω ν πληροφοριω ν του, α πε βλεπε στη  
συγκρο τηση μιας ιδεατης και οικουμενικης κοινωνιας διανοουμενων (republic of letters).

Για  να  διευκολυνθει η  εμπορια τω ν βιβλιων δημιουργη θηκαν οι πρω τοι κατα λογοι βιβλι-
ων, ενω  η  δια δοση  τους και η  διευ ρυνση της α γορας του  βιβλιου σε  ευ ρυ τερα, μη  λατινομαθη  
κοινωνικα  στρω ματα, υ παγο ρευσε τη  συγγραφη  στις ζωντανε ς συ γχρονες γλω σσες. Ε τσι η  
διαδικασια αυ τη  ε πε βαλε στις γλω σσες αυ τε ς τη ν τυποποιηση που  συνε τεινε στη ν παγιωση 
εθνικω ν γλωσσω ν και τη ν ταυτο χρονη δημιουργια πολιτιστικω ν συνο ρων στη ν Ευ ρω πη.

Κατα  μεσο ορο ενα χειρο γραφο βιβλιο στοιχιζε οσο περιπου 300 εντυπα. Η  διαφορα  αυ τη  
ηταν α ρκετη  ωστε να  δημιουργη σει νεες σχεσεις μεταξυ  βιβλιου και α ναγνω στη. Η  κατοχη  βι-
βλιου, και μα λιστα βιβλιοθη κης, δεν α ποτελουσε πλεον προνο μιο τω ν πλου σιων και τω ν η γεμο -
νων η  τω ν μοναστηριω ν. Η  λογιοσυ νη εγινε προσιτη  σε  περισσο τερους. Ε πι πλεον ο  ιδιος λο γιος 
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μπορουσε να  συμβουλευ εται ταυτο χρονα και να  συγκρινει περισσο τερα βιβλια α πο  ο ,τι αλλοτε, 
ο ταν η ταν υ ποχρεωμε νος να  ταξιδευ ει σε  ο λο κληρη τη ν Ευ ρω πη για  να  α ναζητει μοναδικα  
χειρο γραφα σε  μοναστηριακες βιβλιοθηκες.

Πριν α πο  τη  δημιουργια νεας γνω σης, η  πρω τη συνεπεια της τυπογραφιας ηταν η  τυποποι-
ηση και δια δοση της παλαιας. Οι νεες γνω σεις α λλα  και οι νεες ιδεες προηλθαν α πο  τη ν κατοχη , 
τη  συ γκριση, τη ν κριτικη , τη ν α μφισβη τηση και τη  διαψευση της παλαιας γνω σης, τω ν παλαιω ν 
α ντιληψεων, α ντιφα σεων και δοξασιω ν. Ο ,τι οι διανοου μενοι και μελετητες δεν μπορουσαν να  
γνωριζουν, δεν μπορουσαν να  το  διορθω σουν. Αυ το ς ο  δρο μος προ ς τη ν προ οδο παρατηρειται 
σε  ολους του ς τομεις τω ν πνευματικω ν δραστηριοτη των: α πο  τη ν γνω ση της α ρχαιο τητας και τη  
φιλολογια, τις φυσικες επιστημες, τα  μαθηματικα , τη  γεωγραφια, τη ν α στρονομια και τις α νακα-
λυψεις. 

Α ξιζει ισως να  ξεχωρισει κανεις ενα τομεα στο ν ο ποιο η  συμβολη  της τυπογραφιας ειχε 
ιδιαιτερα σημαντικε ς πολιτικε ς προεκτα σεις: αυ το ν τη ς α μφισβη τησης τη ς παπικη ς επιρροη ς, 
δηλαδη  της θρησκευτικης μεταρρυ θμισης, που  εθεσε σε  κινηση ο  Μαρτινος Λου θηρος στα  μεσα 
του  16ου αιω να. 

Οι παλαιο τεροι επικριτες της παπικης αυ θαιρεσιας του  14ου αιω να John Wycliffe α πο  τη ν 
Α γγλια και Johann Hus α πο  τη  Βοημια ειχαν προκαλεσει λαϊκες εξεγερσεις και ο  δευ τερος ειχε 
τιμωρηθει με  θα νατο ω ς αιρετικο ς. Ο ταν ο  Λου θηρος θυροκο λλησε τις 95 θεσεις του, με  τις 
ο ποιες υ ποστη ριζε τη ν υ ποχρεωση κα θε Χριστιανου  να  εχει αμεση προ σβαση στα  κειμενα της 
Βιβλου και να  τα  ερμηνευ ει ο  ιδιος χωρις τη  μεσολα βηση της παπικης αυ θεντιας, οι ο παδοι του 
σε  ολη τη  Γερμανια προ εβησαν στη ν εκτυ πωση  αυ τω ν και αλλων κειμενων του σε  300,000 α ντι-
τυπα μεσα σε  τρια χρο νια. Η  μεσολα βηση τη ς τυπογραφιας στη  συ γκρουση μετε τρεπε το ν 
α μφισβητια μοναχο  α πο  α πομονωμε νο αιρετικο  σε  α ξιο μαχο α ντιπαλο. Ε τσι η  τυπογραφια 
κατεστη οπλο στα  χερια και τω ν δυ ο πλευρω ν της ιδεολογικης συ γκρουσης, ενω  στο  πολιτικο  
πεδιο η  κοσμικη  ε ξουσια της Ρωμαιοκαθολικης εκκλησιας βρεθηκε α ντιμε τωπη με  η γεμο νες, 
που  τω ρα πλε ον ε πιστρα τευαν τη  νε α ιδεολογικη  πλατφο ρμα: τις ιδε ες τη ς θρησκευτικη ς 
μεταρρυ θμισης.

Συμπερασματικα , στο  κεφα λαιο αυ το  ε ξετα στηκε η  τυπογραφια ω ς ε πιχειρηση και ω ς 
δυναμικο  φαινο μενο, που  επηρεασε ενα ευ ρυ τατο φα σμα αλλων δραστηριοτη των, διαδικασιω ν, 
και α νετρεψε α ξιες και συμπεριφορες, π.χ. στη ν επιστημονικη  γνω ση, του ς τρο πους επικοινω-
νιας (γλω σσα), τις ιδεολογικε ς και πολιτικε ς συγκρου σεις (θρησκευτικη  μεταρρυ θμιση), τη ν 
κοινωνικη  θεση του  συγγραφεα και τη  συμπεριφορα  του.

¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 2
 Η  μεταρρυ θμιση, ο  τριακονταετη ς ευ ρωπαϊκο ς πο λεμος και  οι  πρω τες 
 εφημεριδες

 Το  1794 ο  νεαρο ς το τε Ε λληνας λο γιος και  μετε πειτα υ πε ρμαχος τω ν ιδεω ν του  
 Ευ ρωπαϊκου  διαφωτισμου , Κωνσταντινος Κου μας α πο  τη  Λα ρισσα, ρωτουσε εναν αλλο Ε λληνα 
 λο γιο, ε γκατεστημε νο στη ν Αυ στρια, τι  η σαν οι  ε φημεριδες. Η ταν η  ε ποχη  του  πρω του 
 ευ ρωπαϊκου  συνασπισμου  (Αυ στριας, Πρωσσιας και Α γγλιας) ε ναντιον τη ς Γαλλιας κατα  τη  
 δια ρκεια τη ς Γαλλικη ς Ε πανα στασης. Λο γω του  πολεμου η  πολιτικη  α στα θεια στη ν Ευ ρω πη 
 ηταν μεγα λη και ο  πληθυσμο ς της ζητουσε κα ποια βεβαιο τητα στη ν ε νημερωση. Η  α πα ντηση 
 που  ελαβε ο  Κου μας ηταν η  εξης:

Αι  γαζε τταις ο που  ε ρωτα ς τι  ειναι, αι  ο ποιαι ο νομα ζονται και  νοβε λαις και  
εφημεριδες και  ζαϊτου νκια [Zeitung] α πο  του  ζα ϊτ [Zeit], ο  δηλοι το ν καιρο ν 
γερμανιστι, ειναι ο που  τυπω νονται εις Βιε ννην α πο  ε πι ταυτου  α νθρω πους και 
περιεχουσι κα θε πραγμα ο που  γινεται νεον εις ολην τη ν Ευ ρω πην και Τουρκιαν, 
και ω ς ειπειν εις ολην τη ν οικουμενην, και οστις α γαπα  και ειναι φιλομαθη ς τω ν 
νε ων πραγμα των περι  τε πολε μου και  α λλων συμβεβηκο των, πληρω νει 
δεκατεσσερα φιορινια το ν χρο νον και τω  στελλονται δις της εβδομα δος. Η μας μας 
στελλονται διπλα , και το  εν μερος το  στελλομεν τω  α γιω  Κοζα νησ, το  δε  αλλο τω  
α γιω  Λαρισσης.

Οι πρω τες εφημεριδες εμφανιστηκαν στη ν Ευ ρω πη στις α ρχες του  17ου αιω να κα τω α πο  
παρο μοιες συνθη κες πολιτικη ς α στα θειας, ι δεολογικω ν και  πολεμικω ν συγκρου σεων. 
Διαμορφω θηκαν και α ναπτυ χθηκαν κα τω α πο  τη ν ταυτο χρονη επιδραση πολλω ν συντελεστω ν.

Τεχνολογια: Οι εφημεριδες τυπω νονταν με  τη ν τεχνολογια της εκτυ πωσης τω ν βιβλιων, 
που  εμεινε ου σιαστικα  στα σιμη, βασισμενη στο  χειροκινητο πιεστη ριο, μεχρι τη ν επινο ηση του  
μηχανικου  πιεστηριου στο  τελος του  18ου αιω να, τα  μαντεμενια πιεστη ρια τω ν α ρχω ν του  19ου, 
ε ξελιξεις που  ε πε τρεψαν τη ν ε κμηχα νιση τη ς παραγωγη ς, και  α ργο τερα τη ν α τμοκινηση. 
Μεςολα βησαν μο νο λιγες βελτιω σεις, οπως η  προσθη κη ε νο ς α ντιβαρου για  να  σηκω νεται 
αυ το ματα η  πλα κα του  πιεστηριου, ο ταν ειχε γινει η  ε κτυ πωση τη ς σελιδας. Ω ς προ ς τη ν 
ταχυ τητα τη ς ε κτυ πωσης, ε νω  στη ν περιπτωση τη ς Βιβλου του  Γουτεμβε ργιου σε  μια ω ρα 
ε κτυπω νονταν 16 σελιδες, για  μια  ε φημεριδα στις α ρχε ς του  17ου αιω να ενα πιεστη ριο 

  5

  



υ πολογιζο ταν οτι μπορουσε να  τυπω σει 150 φυ λλα τη ν ω ρα. Στο  Παρισι, συγκεκριμενα, ενας 
τυπογραφος ξεκινουσε τη ν εργασια του στις 5πμ, τελειωνε κατα  τις 8-9μμ, και αν διεθετε δυ ο 
πιεστη ρια μπορουσε να  τυπω σει 2500-3000 α ντιγραφα μιας 4σελιδης εφημεριδας.

Οικονομια: Με χρι περιπου τα  μεσα του  18ου αιω να η  πρωτοβουλια για  τη ν εκδοση 
εφημεριδας και η  ιδιοκτησια της α νηκε στο ν τυπογραφο, του  ο ποιου α ποτελουσε μια α να μεσα 
σε  πολλες αλλες τυπογραφικες δραστηριο τητες. Η  σοβαρη  επενδυση κεφαλαιου που  χρειαζο ταν 
για  να  στηθει το  ε γχειρημα και να  συντηρηθει η  κυκλοφορια μιας εφημεριδας υ ποχρεωνε το ν 
εκδο τη-τυπογραφο να  διατηρει συνεχω ς μια λεπτη  ισορροπια α να μεσα σε  δυ ο παρα γοντες: α πο  
τη  μια  πλευρα , στη  ροη  ε νδιαφερουσω ν πληροφοριω ν και ειδη σεων για  ε πιμαχες τρε χουσες 
εξελιξεις, με  πρωταρχικα  τα  πολιτικα   γεγονο τα, ωστε να  εξασφαλιζουν ζη τηση και αυξηση της 
κυκλοφοριας τους, και, α πο  τη ν αλλη, τις διω ξεις η  αλλους περιορισμου ς, που  επεβαλλαν οι 
κρατικε ς α ρχε ς. Ε τσι η  α να πτυξη του  τυ που η ταν α πο  τη ν α ρχη  αμεσα συναρτημε νη με  το  
εκα στοτε πολιτικο  καθεστω ς κα θε κρα τους.

Πολιτικες εξελιξεις: Ο  πρω τος αιω νας της δημοσιογραφιας ξεκινησε μεσα στις συνθηκες 
ι δεολογικη ς και  πολιτικη ς ρευστο τητας, που  προκα λεσε το  κι νημα τη ς θρησκευτικη ς 
μεταρρυ θμισης και  συνεχιστηκε κα τω α πο  το  καθεστω ς τη ς α πο λυτης μοναρχιας, που  
εμπεδο θηκε στη ν Ευ ρω πη μετα  τη ν ειρη νη της Βεστφαλιας του  1648.

Οι  πρω τες εφημεριδες ε μφανιστηκαν στη  Γερμανια μετα  του ς πρω τους πολεμους τη ς 
μεταρρυ θμισης που  κατε ληξαν στη  συνθη κη του  Augsburg του  1555. Στη  συνθη κη αυ τη  
θεμελιω θηκε ο  κανο νας "cuius regio eius religio", δηλαδη  οτι σε  κα θε επικρα τεια επιβαλλο ταν η  
θρησκευτικη  επιλογη  του  η γεμο να, με  αλλα λο για η  α ρχη  της επισημης κρατικης θρησκειας -οχι 
της θρησκευτικης ελευθεριας, που  α ποτελει α τομικη  ε λευθερια και επιτευγμα τω ν α ρχω ν του  
ευ ρωπαϊκου  διαφωτισμου . Οι  πρω τες εφημεριδες κυκλοφο ρησαν πριν α πο  τη ν εκρηξη του  
Τριακονταετου ς Πολε μου  (1618-48), ο ταν ο  α νταγωνισμο ς μεταξυ  καθολικω ν και  
διαμαρτυρο μενων κρατιδιων, δηλαδη  ο  α νταγωνισμο ς για  τη ν κυριαρχια στα  γερμανικα  κρατιδια 
η γεμο νων τη ς μιας η  τη ς αλλης θρησκευτικη ς παρα ταξης, δε ν ειχε α κο μη καταλη ξει σε  νεα 
συ ρραξη. Ο  Τριακονταετη ς Πο λεμος ξεκινησε στη  Βοημια, ε νεπλεξε ο λο κληρη τη ν Ευ ρω πη 
(εκτο ς α πο  τη ν Α γγλια), διεξη χθη σχεδο ν ο λοκληρωτικα  πα νω στα  γερμανικα  εδαφη και διελυσε 
κυριολεκτικα  τη  Γερμανια. Η  Ειρη νη τη ς Βεστφαλιας κατε στησε τα  περισσο τερα α πο  300 
γερμανικα  κρατιδια, που  παλαιο τερα συνιστου σαν τη ν Α για Ρωμαϊκη  Αυ τοκρατορια, 
α νεξα ρτητα και κυριαρχα, καταλυ οντας ετσι τη  συνοχη  τω ν γερμανικω ν χωρω ν. 
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Δικτυα πληροφοριω ν: Οι πρω τες εφημεριδες ησαν φυσιολογικη  ε ξε λιξη ε νο ς τρο που 
δια δοσης ειδη σεων και α ναφορω ν, προφορικου  και χειρο γραφου, μεταξυ  α νθρω πων κυριως της 
πολιτικη ς, του  εμποριου και της οικονομιας, που  α κολουθουσε τα  ηδη διαμορφωμενα δικτυα 
επικοινωνιας της Ευ ρω πης, του ς εμπορικου ς δρο μους και τα  ταχυδρομεια (κρατικα  η  ιδιωτικα ). 
Η δη α πο  τη  μεσαιωνικη  εποχη  οι κρατικοι υ πα λληλοι της Α γιας Ρωμαϊκης Αυ τοκρατοριας οι 
ε πιφορτισμε νοι με  τη  μεταφορα  του  κρατικου  ταχυδρομειου ειχαν τη ν υ ποχρε ωση να  
συντα σσουν γραπτες α ναφορες με  τα  συμβα ντα της περιοχης τους και να  τα  προωθουν μεσα α πο  
το  ταχυδρομικο  δικτυο. Α λλου ειδους δικτυο, που  συνε λεγε και  διακινου σε ε μπορικου  
ενδιαφεροντος πληροφοριες και ειδη σεις μεταξυ  τω ν συνεργατω ν και πελατω ν του, ηταν αυ το  
που  α νηκε κατα  το ν 15ο και 16ο αιω να στη ν ισχυρη  οικογενεια τω ν μεγαλοτραπεζιτω ν α πο  το  
Augsburg τη ς Γερμανιασ Fugger. Ε τσι η  εκδοση τω ν ε φημεριδων η ταν η  διευ ρυνση τη ς 
λειτουργιας αυ της 

1ο με  το ν τυπογραφικο  πολλαπλασιασμο  της α ναφορας, και

2ο με  τη ν παροχη  της υ πηρεσιας αυ της στη ν ελευ θερη α γορα . Η  α γορα  αυ τη  α ποτελειτο 
κυριως α πο  του ς οικονομικα  δραστη ριους πληθυσμου ς τω ν α στικω ν κεντρων. Α ς σημειωθει οτι 
γυ ρω στο  1600 το  Amsterdam, το  Παρισι και το  Λονδινο ειχαν φθα σει σε  πληθυσμο  τις 250,000 
και το  Λονδινο με σα σε  εναν αιω να, το  1700 εφθασε τις 500,000 περιπου. Ε πι  πλε ον οι  
πληθυσμοι τω ν πο λεων α σχολουντο με  δραστηριο τητες, τις ο ποιες α φορουσαν αμεσα οι πρα ξεις 
τω ν η γεμο νων και γενικα  τα  λεγο μενα δημο σια πρα γματα, για  τα  ο ποια ζητουσαν ε νημερωση 
-σε  α ντιδιαστολη  με  τις α γροτικες δραστηριο τητες της υ παιθρου. Ειναι σαφες αλλωστε οτι μο νο 
η  τυπογραφια μπορουσε να  ικανοποιη σει τη ν το σο αυ ξημε νη ζη τηση για  ε νημε ρωση και  
ειδη σεις.

Θεσμικα  πλαισια: Στη ν α ρχη  οι κανο νες και οι περιορισμοι που  επιβα λλονταν στο ν τυ πο 
ησαν αυ τοι που  ισχυαν γενικω τερα για  τη ν τυπογραφια. Για  παρα δειγμα στη ν Α γγλια α πο  το  
1586, δηλαδη  κατα  τη ν εποχη  βασιλειας της Ε λισα βετ, η  τυπογραφια υ πο κειτο στη  δικαιοδοσια 
του  α νωτα του δικαστηριου τη ς Αιθουσας τω ν Α στερων (Star Chamber), που  ειχε θεσπισει ο  
Ε ρρικος 7ος, ο  πρω τος βασιλια ς της δυναστειας τω ν Tudor, α μεσως μετα  το ν εμφυ λιο πο λεμο 
τω ν Δυ ο Ρο δων, για  να  ενισχυ σει τη ν κεντρικη  εξουσια. Το  α νω τατο αυ το  δικαστη ριο δικαζε με  
βα ση το  ρωμαϊκο  δικαιο και  ο χι το  παραδοσιακο  ε θιμικο  δικαιο. Ε πισης η  λειτουργια 
τυπογραφειων επιτρεπο ταν μο νο στο  Λονδινο, το  Oxford και το  Cambridge. Ε νω  ηδη α πο  το  
1621 ειχαν κυκλοφορη σει οι  πρω τες α γγλικε ς ε φημεριδες, το  1637, κατα  τη  δια ρκεια τη ς 
διαμα χης α να μεσα στο ν βασιλια  Κα ρολο 1ο και το  κοινοβου λιο, που  σε  5 χρο νια θα  κατεληγε σε  
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ε μφυ λιο πο λεμο, το  Star Chamber α παγο ρευσε ε ντελω ς τη ν κυκλοφορια ειδησεογραφικω ν 
ε ντυ πων. Ο λες οι διαδικασιες οι σχετικε ς με  τα  εντυπα, α πο  τη ν παραγωγη  ω ς τη  δια θεση, 
ε λε γχονταν α πο  ενα μονοπωλιακου  χαρακτη ρα ο ργανισμο  τω ν χαρτοπωλω ν, το  Stationers’ 
Company. 

Στη  Γαλλια μεχρι τη ν κη ρυξη της Γαλλικης επανα στασης το  1789 κα θε εντυπο υ πο κειτο 
σε  λογοκρισια και κα θε νεα εκδοση χρειαζο ταν βασιλικο  προνο μιο. Στη  Γερμανια, τη ν Α για 
Ρωμαϊκη  Αυ τοκρατορια, οι περιορισμοι προερχονταν και α πο  τις κατα  το πους εκκλησιαστικε ς 
α ρχε ς, α πο  τις α ρχε ς τω ν πο λεων α λλα  και  α πο  του ς υ πευ θυνους τη ς εκθεσης βιβλιου στη  
μεγα λη εμποροπανη γυρη της Φραγκφου ρτησ, στη ν ο ποια, α πο  τα  πρω τα χρο νια της τυπογραφιας 
οι εκδο τες ερχονταν με  καταλο γους και βιβλια για  να  τα  διαθεσουν στη ν α γορα .

Η κυκλοφορια εβδομαδιαιων, στη ν α ρχη , εφημεριδων διαδεχθηκε τη ν παλαιο τερη εκδοση 
εξα μηνων η  ε τη σιων α ναφορω ν (almanach), που  κυκλοφορουσαν ηδη στα  τελη του  16ου αιω να. 
Η  καινοτομια της εφημεριδας ω ς ειδος α ναγνω σματος βρισκο ταν στη ν ταυτο χρονη κατα  σειρα  
παρα θεση α ναφορω ν για  ποικιλλα συμβα ντα σε  διαφορες χω ρες.

Τα  πρω τα γνωστα  εβδομαδιαια φυ λλα εφημεριδας κυκλοφο ρησαν στη  Γερμανια. Το  1609 
ο  Johann Carolus κυκλοφο ρησε στο  Στρασβουργο τη ν Avisa Relation oder Zeitung με  δελτια 
κυριως ε ξωτερικω ν ειδη σεων. Το  ιδιο ε τος με  το ν ιδιο τιτλο κυκλοφο ρησε μια  ε πισης 
εβδομαδιαια εφημεριδα στο  Augsburg. Η σαν 4σελιδες η  8σελιδες. Το ν επο μενο χρο νο, 1610, 
κυκλοφο ρησε στη  Βασιλεια της Ε λβετιασ η  εβδομαδιαια Ordinari Zeitung, που  εκλεισε μεσα σε  
ενα χρο νο, οταν ο  εκδο της της φυλακιστηκε για  α ντικυβερνητικα  σχο λια, α λλα  η  ιδεα εκδοσης 
εβδομαδιαιων φυ λλων διαδο θηκε γρη γορα α πο  το  Παρισι μεχρι το  Βερολινο. Η  ειδησεογραφικη  
δραστηριο τητα συνεχιστηκε στις πο λεις της Γερμανιασ κατα  τις πρω τες τρεις δεκαετιες του  17ου 
αιω να κα τω α πο  αυ στηρου ς ε λε γχους, α φ ε νο ς με  βραχυ βια φυ λλα, α φ ε τερου με  ε πισημα 
φυ λλα που  ε ξεδιδαν οι ταχυδρομικε ς α ρχε ς, τα  Postzeitungen. Τα  δεινα  του  Τριακονταετου ς 
πολεμου κατεστρεψαν, μαζι με  το 1/3 του  Γερμανικου  πληθυσμου , τη ν πολιτιστικη  α κμη  τω ν 
προηγου μενων δυ ο αιω νων και τη  Γερμανικη  τυπογραφια.

Η  Ο λλανδια το  1581 επε τυχε τη ν α νεξαρτησια της α πο  τη ν Ι σπανια με  τη ν ο νομασια 
Ε νωμενες Ε παρχιες τω ν Κα τω Χωρω ν. Σ αυ τε ς ηκμαζε το  θαλα σσιο εμπο ριο, η  βιοτεχνια, η  
τυπογραφια και η  θρησκευτικη  α νοχη , ο  υ λικο ς και ο  πνευματικο ς πολιτισμο ς. Η ταν η  χω ρα 
στη ν ο ποια εδραιω θηκε και α ναπτυ χθηκε το  νεο ειδος.

Το  1605 στη ν Α μβε ρσα ο  Abraham Verhoeven ξεκινησε τη  σποραδικη  εκδοση του  
φυ λλου Nieuwe Tydinghe, με  τη ν α δεια τω ν Ι σπανικω ν α ρχω ν. Το  1617 α πεκτησε τακτικη  

8  

  



εβδομαδιαια κυκλοφορια. Η  σημαντικω τερη α πο  τις Ο λλανδικες εφημεριδες, τα  corantos, ηταν 
η  εβδομαδιαια Courante uyt Italien , Duytslandt etc του  Caspar van Hilten, που  βρισκο ταν ηδη σε  
κυκλοφορια το  1618 στο  Amsterdam, κυκλοφο ρησε επισης σε  α γγλικη  και γαλλικη  εκδοση, 
συνεχισε τη ν εκδοση  της για  40 χρο νια και α ποτελεσε προ τυπο για  εφημεριδες στη ν υ πο λοιπη 
Ευ ρω πη. Η  εναρξη του  Τριακονταετους πολεμου  δημιου ργησε εκρηξη ζη τησης για  ειδη σεις, 
αυ ξη θηκαν οι σελιδες οσων εφημεριδων κυκλοφορουσαν ηδη και εκδο θηκαν νε ες σε  πολλε ς 
πο λεις. Το  1624 εμφανιστηκαν στο ν ο λλανδικο  τυ πο και οι πρω τες διαφημισεις, α παραιτητες σε  
μια  κατ εξοχη ν εμπορικη  κοινωνια.

Στη ν α ρχη  μεχρι το  1620 οι Α γγλοι δια βαζαν τα  α γγλοφωνα corantos, που  ειση γοντο α πο  
τη ν Ο λλανδια. Η δη στη ν η πειρωτικη  Ευ ρω πη ειχε ξεσπα σει ο  Τριακονταετη ς πο λεμος (1618-
1648) και  η  πολιτικη  ε νημε ρωση βρισκο ταν σε  αυ ξημε νη ζη τηση. Οι  πρω τες α γγλικε ς 
εφημεριδες ησαν α πομιμη σεις του  ο λλανδικου  προτυ που. Πρωτεργα τες του  α γγλικου  τυ που 
ησαν οι Thomas Archer, Nicholas Bourne και Nathaniel Butter. Ο  πρω τος εξεδοσε coranto το  
1621 και για  το  εγχειρημα  του φυλακιστηκε. Ο  δευ τερος εξεδοσε το ν ιδιο χρο νο ενα coranto με  
ε ξωτερικε ς μο νο ει δη σεις κατα  α τακτα διαστη ματα, ε νω  το  1622 οι  τρεις α πο  κοινου  
κυκλοφο ρησαν εβδομαδιαιο ειδησεογραφικο  φυ λλο 8 εως 48 σελιδων και με  τιτλο που  αλλαζε 
α πο  φυ λλο σε  φυ λλο, α να λογα με  το  περιεχο μενο τω ν ειδη σεων, π.χ. Weekly News from Italy, 
Germanie, κλπ. Οι κινη σεις αυ τε ς προσεκρουσαν στη  α πολυταρχικη  τα ση του  νεου βασιλια  
Καρο λου 1ου (1625-49), που  α παγο ρευσε τη ν κυκλοφορια τους, α λλα  το  1638, υ ποκυ πτοντας 
στη ν πιεστικη  ζη τηση του  κοινου  για  ε νημε ρωση, ε κχω ρησε στου ς Bourne και  Butter 
α ποκλειστικο  προνο μιο δημοσιευσης εξωτερικω ν ειδη σεων, ωστε τουλα χιστον να  διατηρει τη ν 
ενημερωση κα τω α πο  βασιλικο  ελεγχο.

Σταθμο  στη ν ιστορια του  α γγλικου  τυ που α ποτε λεσε η  κατα ργηση του  Α νω τατου 
Δικαστηριου (Star Chamber) α πο  το  κοινοβου λιο του  1641. Καταργη θηκε ε πισης και  ο  
Stationers’ Company. Ε τσι οι ελεγχοι πα νω στο ν τυ πο καταργη θηκαν, οι εφημεριδες αρχισαν να  
δημοσιευ ουν εσωτερικες ειδη σεις, α κο μη και τα  πρακτικα  του  κοινοβουλιου, και να  παιρνουν 
θεση στο ν υ πο  εξελιξη εμφυ λιο πο λεμο α να μεσα στο ν βασιλια  Κα ρολο και το  κοινοβου λιο. Το  
ενδιαφερον του  κοινου  για  εξωτερικες ειδη σεις εξανεμιστηκε και οι Bourne και Butter εκλεισαν. 
Η  δημοσιογραφια του  α γγλικου  εμφυλιου πολεμου ηταν φυσικα  πολιτικοποιημενη στο  επακρο, 
α πο λυτα ελευ θερη θεσμικα  κα τω α πο  το ν αυ θαιρετο ομως ελεγχο της μιας η  αλλης παρα ταξης, 
α λλα  εμπαθη ς και α χαλινωτη. Στο  τελος του  εμφυλιου το  κοινωνικο  κυ ρος του  δημοσιογραφου 
ηταν ε ξαιρετικα  χαμηλο . Τα  νεου τυ που αυ τα  φυ λλα κυκλοφορουσαν σε  μεγα λα τραβη γματα: 
εφθαναν μερικε ς φορε ς τα  1000. Η  διανομη  στο  Λονδινο, για  παρα δειγμα, γινο ταν α πο  

  9

  



εξειδικευμενες γυναικες, που  διακη ρυσσαν το  περιεχο μενο τω ν εφημεριδων συχνα  με  κινδυνο να  
προκαλεσουν κα ποια θιγο μενη παρα ταξη.

Μεσα στη ν α τμο σφαιρα αυ τη  ο  ποιητη ς John Milton δημοσιευσε το  1644 στο  Λονδινο τη  
διακη ρυξη  του Areopagitica, που  ηταν ο  λο γος του στο  κοινοβου λιο για  τη ν α ρχη  της ελευθεριας 
του  τυ που. Συγκεκριμενα υ ποστη ριζε οτι μο νο σε  καθεστω ς α πο λυτης ελευθεριας του  τυ που θα  
μπορουσε η  "α λη θεια" να  συναγωνιστει με  το  "ψεμμα" και τελικα  να  επικρατη σει, οπως πιστευε 
οτι ηταν φυσικο . Το  πρω ιμο αυ το , για  τη ν εποχη  του, κειμενο ασκησε μεγα λη επιδραση πολυ  
α ργο τερα, στου ς Γα λλους ε παναστα τες του  1789 και  μεταφρα στηκε στα  γαλλικα  α πο  το ν 
Mirabeau.

Η  βασιλικη  παρα ταξη ειχε τη ν εδρα της στο  Oxford. Ε κει ο  Sir John Berkenhead εξεδιδε 
το ν Mercurius Aulicus. Με  τη ν ηττα τω ν βασιλικω ν ο  Berkenhead κατεφυγε στη ν Ευ ρω πη για  να  
επανελθει στη ν Α γγλια μετα  τη ν παλινο ρθωση τω ν Stuarts το  1660 και να  α ναλα βει πα λι το  εργο 
του  εκδο τη. Α ντιθετα η  κοινοβουλευτικη  παρα ταξη ειχε εδρα το  Λονδινο, οπου ο  Marchamont 
Needham ε ξεδιδε το ν Mercurius Britanicus. Ο ταν α ποσκιρτησε το  1647 αρχισε να  επιτιθεται 
κατα  του  η γε τη τω ν κοινοβουλευτικω ν δυνα μεων Oliver Cromwell με  το  νεο του φυ λλο, το ν 
Mercurius Pragmaticus, και  μετα  τη  φυλα κιση  του υ στερα α πο  τη ν ε κτε λεση του  βασιλια  
Καρο λου 1ου, το  καθεστω ς της Κοινοπολιτειας, οπως ο νομαζο ταν το  πολιτευμα του  Cromwell, 
του  α νεθεσε επ α μοιβη  τη ν εκδοση του  Mercurius Politicus και του  Publick Intelligencer, τω ν 
εφημεριδων που  ε ξεφραζαν το  νεο καθεστω ς και που  κυκλοφορουσαν με χρι τη ν πτω ση του  
καθεστω τος αυ του , δηλαδη  μεχρι τη ν παλινο ρθωση της δυναστειας τω ν Stuart το  1660. Για  το ν 
Needham ειχε λεχθει ο τι μοια ζει με  γα τα· οπως και  α ν επεφτε, θα  επεφτε ο ρθιος. Με  τη ν 
παλινο ρθωση τω ν Stuart κατεφυγε στη ν Ο λλανδια για  να  ξαναγυρισει στη ν Α γγλια ενα χρο νο 
α ργο τερα μετα  α πο  βασιλικη  χα ρη. Παρεμεινε στο  χω ρο τω ν εκδο σεων α λλα  δεν εξεδοσε αλλη 
εφημεριδα. Κατα  τα  χρο νια τη ς Κοινοπολιτειας με  τη ν ε πικρα τηση πουριτανικω ν, δηλαδη  
αυ στηρα  διαμαρτυρο μενων α ντιληψεων για  τη  δημο σια και ιδιωτικη  συμπεριφορα , και με  του ς 
αυ στηρου ς περιορισμου ς στο ν πολιτικο  τυ πο, ανθισε ενα νεο ειδος: ο  χιουμοριστικο ς τυ πος, που  
εφθανε μα λιστα και τα  ορια της πορνογραφιας. Ι διαιτερα ρυπαρο ς α λλα  επιτυχημενος ηταν ο  
Mercurius Fumigosus (Ε ρμης ο  καπνιστη ς, 1654).

Θα  μπορουσε κανεις να  συνοψισει τη ν πρω ιμη ιστορια του  τυ που ω ς εξης: γεννη θηκε στη  
Γερμανια, γνω ρισε τη ν πρω τη του ανθιση στη ν Ο λλανδια και ω ριμασε στη ν Α γγλια.

¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 3
 Η  α πολυταρχια στη ν Ευ ρω πη, ο  τυ πος και  ο  δρο μος για  τη  Γαλλικη  
 επανα σταση

 Γαλλια: Στη  Γαλια η  διαμα χη μεταξυ  καθολικω ν και διαμαρτυρομενων ελαβε αιματηρο  
 χαρακτηρα με  σοβαρο τερο επεισο διο τη  σφαγη  της νυ χτας του  Α γιου Βαρθολομαιου το  1572 
 στο  Παρισι, α λλα  κατε ληξε με  τη ν εκδοση α πο  το  βασιλια  Ε ρρικο Δ του  διατα γματος τη ς 
 Nantes το  1598 σε  συμβιβασμο , που  νομιμοποιουσε του ς Γα λλους διαμαρτυρο μενους, του ς 
 ο νομαζο μενους Ου γενο τους. Κατα  τη  δια ρκεια του  Τριακονταετους πολεμου, η  Γαλλια υ πο  το ν 
 βασιλια  Λουδοβικο ΙΓ και υ πο  τη ν η γεσια του  καρδινα λιου Richelieu, υ ποστη ριζε τις α ντι-
 παπικες δυνα μεις και εμα χετο κατα  τω ν Αψβου ργων της Ι σπανιας και της Αυ στριας. Η  Γαλλια 
 ηταν η  δυ ναμη που  ενισχυσε τη  θεση της α πο  τη ν Ειρη νη της Βεστφαλιας και τη  α ποσυ νθεση 
 τω ν Γερμανικω ν κρατιδιων.

 Η  κυκλοφορια της πρω της Γαλλικης εφημεριδας εγινε το  1631, οταν ο  Ου γενο τος ιατρο ς 
 του  Λουδοβικου ΙΓ Théophraste Renaudot ε ξασφα λισε μονοπωλιακη  αδεια εκδοσης α πο  το ν 
 καρδινα λιο Richelieu. Ο  Renaudot, επηρεασμενος α πο τις ιδεες του  Montaigne για  τα  αιτια και 
 τη ν θεραπεια της φτω χειας μεσα α πο  τη ν κοινωνικη  δρα ση, ειχει ιδρυ σει στο  Παρισι ενα χω ρο 
 α νταλλαγης προσφορας και ζη τησης εργασιας και υ πηρεσιω ν, το  bureau d’adresse. Α πο  το  χω ρο 
 αυ το  οπου συγκεντρω νονταν πληροφοριες και ειδη σεις κα θε φυ σεως με  τη ν αδεια του  Richelieu 
 προηλθε το  1631 η  εβδομαδιαια εφημεριδα Gazette.

 Ο  Renaudot ε ξασφα λισε τη ν μονοπωλιακη  αδεια για  το ν εαυτο  του και τα  παιδια  του 
 (Isaac, Eusèbe) και το ν εγγονο  του abbé Eusèbe Renaudot, τα  ο ποια και συνεχισαν τη ν εκδοτικη  
 και  δημοσιογραφικη  του δραστηριο τητα μετα  το  θα νατο  του. Η  Gazette ο χι μο νο η ταν το  
 επισημο δημοσιογραφικο  οργανο τη ς γαλλικης μοναρχιας α λλα  εγραφε μο νο ο ,τι η  μοναρχια 
 ε πιθυμου σε να  γινει γνωστο . Οι  ειδη σεις συγκεντρω νονταν α πο  του ς intendants, του ς 
 εκπροσω πους τη ς βασιλικη ς κυβερνησης σε  ολη τη ν ε πικρα τεια, ε νω  μεσω του  υ πουργειου 
 εξωτερικω ν συγκεντρωνε τις εκθεσεις που  υ ποχρεω νονταν να  στελνουν οι Γα λλοι προ ξενοι στο  
 εξωτερικο . Κα θε ειδηση πριν δημοσιευθει περνουσε α πο  τη ν εγκριση του  α ρμο διου υ πουργειου, 
 που  ειχει τη ν ευ καιρια να  α φαιρεσει η  να  προσθεσει δικα  του κειμενα. Κατα  τα  μεσα του  18ου 
 αιω να με  τη ν α νανεωση του  προνομιου τη ς ε φημεριδας η  εκδοση α πο  ε βδομαδιαια εγινε 
 δισεβδομαδιαια. Το  επισημο αυ το  φυ λλο εχασε τη ν δημοτικο τητα  του τη ν ιδια εποχη  οταν το  
 α ναγνωστικο  κοινο  στραφηκε προ ς ξενες εφημεριδες, οι ο ποιες περιειχαν κριτικη  της Γαλλικης 

  11

  



 ε πισημης πολιτικη ς. Το τε α ναδειχθηκε νεα ε κδοτικη  δυ ναμη ο  Charles Joseph Panckoucke, 
 α ρχικα  με  τη ν εφημεριδα Mercure, συ ντομα α ναλαμβα νοντας και το ν ελεγχο τη ς Gazette και 
 αλλα φυ λλα με  συνολικη  εβδομαδιαια κυκλοφορια  24,000 φυ λλα λιγο πριν α πο  τη ν εκρηξη της 
 Γαλλικης επανα στασης του  1789.

 Στη  Γαλλικη  επαρχια κυκλοφορουσαν αλλα φυ λλα, με  τη  δεουσα κυβερνητικη  αδεια, που  
 συχνα  επαναλα μβαναν ειδη σεις α πο  τη ν Παρισινη  Gazette. Α ντιστοιχες αδειες, μονοπωλιακου  
 πα ντοτε χαρακτη ρα, για  περιοδικε ς ε κδο σεις χορηγουσε το  Γαλλικο  κρα τος για  τη ν εκδοση 
 ειδικω ν περιοδικω ν, πχ θρησκευτικης, φιλολογικης, φιλοσοφικης κλπ. υλης. Τα  σημαντικω τερα 
 α πο  αυ τα  τα  περιοδικα  ησαν το  εβδομαδιαιας κυκλοφοριας Journal des Savants (1665 εκδο της 
 Denis de Sallo) με  υλη γυ ρω α πο  τις επιστημες και τις τεχνες, που  επηρεασε πολλα  παρο μοια 
 εντυπα στη ν λοιπη  Ευ ρω πη και το  Mercure Galant (1672 εκδο της Donneau de Vizé) με  ειδη σεις 
 της αυ λης και της υψηλης κοινωνιας, και φιλολογικες επιθεωρη σεις.

 Το  συ στημα τω ν μονοπωλειων λειτουργουσε με  κα ποια σχετικη  ευ ελιξια. Α ν κα ποιο 
 εντυπο α ποκτουσε κυβερνητικη  α δεια για  υλη που  κα λυπτε κα ποιο α λλο εντυπο, το  πρω το 
 υ ποχρεωνο ταν να  καταβα λει δικαιω ματα στο  δευ τερο, η  να  καταβα λει α ποζημιωση στο  
 υ πουργειο ε ξωτερικω ν, που  ειχε ε ξελιχθει σε  α ρχη  που  παρειχε τις α δειες, για  το  ταμειο 
 συνταξιοδο τησης παλαιω ν εκδοτω ν.

 Αυ το  το  συ στημα τω ν κατα  υλη μονοπωλειων α ποτελεσε εμπο διο για  τη ν κυκλοφορια 
 η μερισιων εφημεριδων. Συγκεκριμενα, το  1777, κα τω α πο  τη ν επιδραση σχετικω ν εξελιξεων στο  
 Λονδινο, κυκλοφο ρησε στο  Παρισι η  η μερισια εφημεριδα Journal de Paris του  Pierre Antoine la 
 Place. Χωρις αδεια να  δημοσιευ ει πολιτικε ς ειδη σεις, α λλα  μο νο κοινωνικε ς, καλλιτεχνικε ς, 
 μετεωρολογικε ς κλπ. ειδη σεις, συ ντομα βρεθηκε στη ν α να γκη να  επικαλυ πτει τη ν υλη αλλων 
 εφημεριδων κα ι να  συγκρουσθει μαζι τους. Παρο λα αυ τα  α ποτελεσε εκδοτικη  επιτυχια. Το  1778 
 με  εκδο τη το ν Abbé Aubert κυκλοφο ρησε το  Journal général de France με  εκδοτικο  προνο μιο 
 40 ε τω ν. Η  υ λη του περιειχε ποικιλια οικονομικω ν, ναυτιλιακω ν, ε μπορικω ν και  α λλων 
 επαγγελματικω ν ειδη σεων, νομοθετη ματα κλπ., ηταν δηλαδη  μια  η μερη σια εκδοχη  τω ν affiches, 
 που  κυκλοφορουσαν α πο  τις α ρχες του  αιω να στις Γαλλικες επαρχιακες πο λεις.

 Βεβαια αυ τη  η ταν η  ε πισημη, νο μιμη και ε λεγχο μενη δραστηριο τητα του  τυ που. Στη ν 
 πραγματικο τητα και η  α ντιπολιτευση ειχε φωνη , αν και σαφω ς περιορισμενη και υ πο  διωγμο  με  
 φυλακισεις, βασανισμου ς, α κο μη και θανατικες καταδικες. Κυκλοφουσαν χειρο γραφα φυ λλα και 
 εντυπα, που  εξεδιδαν προ σφυγες στη ν Α γγλια και Ο λλανδια και ειση γοντο λαθραια. Η  Γαλλικη  
 κυβερνηση α σκουσε μα λιστα πιεση σε  ξενες κυβερνη σεις να  ελεγξουν τη ν εχθρικη  στα ση προ ς 
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 τη  Γαλλια στο ν δικο  τους τυ πο. Κυκλοφορουσαν ε πισης εντυπα φυλλα δια χωρις τακτικη  
 κυκλοφορια, τα  occasionels, τα  canards, τα  lardons, τα  libelles, που  α σκου σαν κριτικη , 
 διακωμωδουσαν τις α ρχε ς, και συχνα  χρησιμοποιουσαν το  χιουμορ και τη ν α λληγορια για  να  
 διαφυ γουν τις διω ξεις: ενα στερεο τυπο η ταν η  μεταφορα  τω ν γεγονο των σε  ξε νη χω ρα, π.χ. 
 διαδραματιζονταν σε  βαρβαρικη  χω ρα της Α νατολης, πρακτικη  που  εφαρμοζο ταν και σε  αλλες 
 μορφες γραπτου  λο γου, οπως τα  δοκιμια.

 Η  δια δοση τω ν ειδη σεων γινο ταν με  πολλου ς τρο πους, α λλα  πα ντα υ πο  κρατικη  
 επιτη ρηση:

 1 με  συνδρομες 
 2 στου ς  δρο μους με  του ς πλανω διους colporteurs
 3 σε  δημο σιες α ναγνω σεις τω ν εφημεριδων επ α μοιβη  α ντι 6 sous
 4 α πο  η μιεπισημους nouvellistes, στα  πα ρκα, που  ειχαν δικη  τους ο ργα νωση και  
 δικτυα α ντιγραφεων χειρογραφων φυ λλων
 5 στα  salons, τα  κοινωνικα  σαλο νια, οπως αυ το  τη ς Mme Doublet, που  συνη ρχετο 
 καθημερινα  για  36 χρο νια. Στα  salons κυκλοφορουσαν και διαβα ζονταν χειρο γραφα δελτια 
 τυ που, τα  bulletins, που  και αυ τα  υ πο κειντο σε  κρατικο  ελεγχο.

 Για  το ν παρα νομο τυ πο και  τις εφημεριδες που  ειση γοντο λαθραια α πο  το  ε ξωτερικο  
 υ πηρχε παρα νομο δικτυο διανομης.

 Αυ τη  η ταν η  κατα σταση του  Γαλλικου  τυ που κατα  τι ς παραμονε ς τη ς Γαλλικη ς 
 ε πανα στασης. Σε  α ντιθεση με  τη ν Α γγλια, ο που ο  τυ πος α ποτε λεσε ενα α πο  τα  ο πλα του  
 κοινοβουλιου στο ν α γω να του εναντιον τω ν συγκεντρωτικω ν τα σεων της μοναρχιας τω ν Stuarts, 
 στη  Γαλλια, με χρι τη ν εκρηξη τη ς Γαλλικη ς ε πανα στασης ο  τυ πος α ναπτυ χθηκε κα τω α πο  
 συνθηκες μονοπωλειου και ε ξυπηρε τησε τις προπαγανδιστικε ς α να γκες τη ς συγκεντρωτικη ς 
 μοναρχιας. Το  δημοσιογραφικο  ομως επα γγελμα στη  Γαλλια εχαιρε κυ ρους, συχνα  χα ρη στου ς 
 κινδυ νους που  διετρεχαν λο γω της α πολυταρχιας, κυ ρους που  ειχαν χα σει οι Α γγλοι συνα δελφοι 
 τους με  τη ν πο λωση και τις α κρο τητες του  εμφυλιου, α λλα  και τη ν πολιτικη  διαφθορα  του  18ου 
 αιω να, που  θα  δουμε στη  συνεχεια.

 Με  τη ν ε κρηξη τη ς Γαλλικη ς ε πανα στασης του  1789 οι  περιορισμοι  στο ν τυ πο 
 ε ξαφανιστηκαν. Το Μα ϊ ο ο  Jacques-Pierre Brissot ε χοντας ε πιστρε ψει α πο  Α μερικη  
 κυκλοφο ρησε το  φυ λλο Le Patriote français  και ο  κο μης de Mirabeau τη ν εφημεριδα Les États 
 généraux. Η  α ρχη  της ελευθεριας του  τυ που περιλη φθηκε στη  διακη ρυξη τω ν δικαιωμα των του  
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 α νθρω που τη ς 26 Αυ γου στου 1789 τη ς συντακτικη ς ε θνοσυνε λευσης. Κα θε παρα ταξη και  
 ιδεολογικη  τα ση εκφραζο ταν μεσα α πο  το ν τυ πο. 

 Οι κυριω τερες εφημεριδες της περιο δου ησαν η  Le Patriote français του Brissot, η  Les 
 Revolutions de Paris του  Prudhomme, που  εφθασε να  πωλει 200,000 φυ λλα, η  Le journal 
 politique national του  Sabatier και ο  Ami du peuple του  ριζοσπα στη Jean Paul Marat.

 Το  καθεστω ς αυ το  τη ς πλη ρους ε λευθεροτυπιας διη ρκεσε με χρι τη ν ε ποχη  του  
 Διευθυντηριου. Ι διως μετα  τη ν ανοδο του  Ναπολεοντα κα θε α ντιπολιτευση στο ν τυ πο σιγησε. 
 Το  1811 ο  Ναπολεων, επικαλου μενος τη ν εκτακτη κατα σταση λο γω του  πολεμου δη μευσε ολες 
 τις εφημεριδες. Α πο  το τε α πεμειναν μο νο 4 επισημες εφημεριδες στο  Παρισι (Le Moniteur, 
 Journal de l’ Empire, Gazette de France, Le Quotidien) και μια εφημεριδα για  κα θε περιφερεια. 
 Το  1815 η  παλινο ρθωση τη ς δυναστειας τω ν Βουρβο νων ε πανεφερε για  συ ντομο δια στημα 
 κα ποιες ελευθεριες εκφρασης στο  Γαλλικο  τυ πο.

 Α γγλια: Το  α βασιλευτο καθεστω ς του  Oliver Cromwell, οπως ηδη ειπαμε, για  να  ελεγξει 
 τη ν κριτικη  και τις α ντιδρα σεις τω ν κα θε μορφης α ντιπα λων του, καθολικου ς α λλα  και μεταξυ  
 τω ν διαφο ρων ειδω ν διαμαρτυρομε νων, ο δηγη θηκε σε  ο λοκληρωτικε ς πρακτικε ς. Μετα  το  
 θα νατο  του το  1658, το ν διαδεχθηκε ο  γιο ς του Richard, που  δεν ειχε τις ικανο τητες του πατερα 
 του. Το  καθεστω ς κατερρευσε και η  Α γγλια επανεφερε τη  δυναστεια τω ν Stuarts το  1660.

 Οι Stuarts εβλεπαν το ν τυ πο με  δυσπιστια. Α παγο ρευσαν τη  δημοσιευση τω ν συζητη σεων 
 στη  βουλη  και προσπαθουσαν να  επιβα λουν το ν ελεγχο  τους στη ν ενημερωση μεσω εμπιστων 
 εκδοτω ν και μεσω ειδικου  καθεστω τος α δειω ν (licences), το  ο ποιο θεσπιστηκε το  1662, ηταν 
 εξαιρετικα  α ντιδημοτικο  και τα  κοινοβου λια α ντιστεκονταν στη ν α νανεωση  του. Σε  α ντιθεση με  
 το ν Γαλλικο  χειρο γραφο τυ πο, που  η ταν α ντιπολιτευο μενος και  παρα νομος, ο  α γγλικο ς 
 χειρο γραφος τυ πος προοριζο ταν για  τα  εμπιστα κυβερνητικα  προ σωπα και περιειχε ενημερωση 
 α κατα λληλη για  το  ευ ρυ  κοινο .

 Η  α νατροπη  τω ν φιλοκαθολικω ν Stuarts το  1688 με  τη ν Ε νδοξη Ε πανα σταση εφερε στη  
 Βρεταννια πολιτικη  σταθερο τητα, διεθνε ς κυ ρος και  πρωτοφανη  οικονομικη  α να πτυξη. Το  
 καθεστω ς τω ν α δειω ν για  εκδοση ε φημεριδων ε ξε πνευσε μετα  το  1695. Παρο λα αυ τα  οι  
 περιορισμοι τω ν κυβερνητικω ν α ρχω ν στο ν τυ πο και οι προσπα θειες επηρεασμου  του ελαβαν 
 νεες μορφες.

 Ο  μο νος θεσμικο ς περιορισμο ς στη ν εκφραση του  τυ που ηταν ο  νο μος περι δυσφημισεως. 
 Η  κυβε ρνηση ε κανε συχνα  χρη ση του  νο μου αυ του  για  να  προβει σε  διω ξεις ε χθρικω ν 
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 εφημεριδων, εκδιδοντας μα λιστα τα  λεγο μενα "γενικα  εντα λματα", εντα λματα συ λληψης χωρις 
 να  ο ναματιζεται συγκεκριμενος κατηγορου μενος, και χρησιμοποιω ντας ειδικου ς πρα κτορες για  
 τις επιχειρη σεις συ λληψης. Η  βιαιη αυ τη  κρατικη  συμπεριφορα , η  α παγο ρευση δημοσιευσης τω ν 
 συζητη σεων στη  βουλη  συμπληρωνο ταν και  α πο  τη ν ε πιβολη  φο ρου χαρτοση μου στι ς 
 εφημεριδες α πο  το  1712 και  ε ξη ς. Ο  φο ρος αυ το ς ε κτεινο ταν ε πισης και στο  χαρτι  και  τις 
 διαφημισεις, σταδιακα  αυ ξανο ταν συνεχω ς μεχρι το  1836 και α ποσκοπουσε στο  να  καταστη σει 
 τις εφημεριδες λιγω τερο προσιτε ς στο  ευ ρυ  κοινο . Χαρακτηριστικα  ο νομα στηκε "φο ρος στη  
 γνω ση" (tax on knowledge) και ετσι παραμενει γνωστο ς στη ν ιστορια του  βρεταννικου  τυ που. 
 Α λλοι τρο ποι επηρεασμου  του  τυ που ησαν η  παροχη  προ σβασης δωρεα ν διανομης ο ρισμενων 
 εφημεριδων α πο  το  κρατικο  ταχυδρομειο και η  καταβολη  χρημα των του  δημοσιου για  εξαγορα  
 εφημεριδων.

 Ε κτο ς α πο  τις κυβερνητικες πιεσεις ο  τυ πος ηταν α νοικτο ς, και μα λιστα εξαρτημενος α πο  
 εισφορε ς πολιτικω ν κομμα των, χρη ματα ε κβιασμω ν και  δωροδοκιας. Σημαντικα  εσοδα τω ν 
 ε φημεριδων προε ρχονταν α πο  διαφημισεις υ πηρεσιω ν, προϊο ντων, ε κδο σεων, θεατρικω ν 
 παραστα σεων κλπ. Προ ς το  τε λος του  18ου αιω να η  σχε ση ε φημεριδας με  τη  διαφη μιση 
 δημιου ργησε μια  νεα τα ση στο  καθεστω ς ιδιοκτησιας του  τυ που: τη  συνε νωση τυπογρα φων, 
 εκδοτω ν, βιβλιοπωλω ν και αλλων ενδιαφερο μενων σε  μικρες ε ταιρειες μετοχικου  κεφαλαιου για  
 τη ν κατανομη  του  κινδυ νου της εκδοσης. Στο ν τομεα της διανομης τω ν εφημεριδων σημαντικο  
 ρο λο διαδραμα τιζαν τα  καφενεια, οι πλανω διοι πωλητες και το  ταχυδρομειο.

 Οι συγκρου σεις του  τυ που με  τις κυβερνη σεις ηταν συνεχεις και η  α γγλικη  δημοσιογραφια 
 κατε στη ε ξαιρετικα  μαχητικη . Τη ν ε ποχη  αυ τη  με σα α πο  τις στη λες τη ς ε βδομαδιαιας 
 εφημεριδας του Review ο  Daniel Defoe εγκαινιασε το  ειδος του  κυ ριου αρθρου, και μεσα α πο  
 αυ το  τη ν ιδεολογικη  δημοσιογραφια.

 Το  1702 κυκλοφο ρησε στο  Λονδινο η  πρω τη η μερισια εφημεριδα: η  Daily Courant του  
 Samuel Buckley. Το  1771 επετρα πη η  δημοσιευση τω ν συζητη σεων του  κοινοβουλιου και το  
 1785 ο  τυπογρα φος John Walter ε ξε δοσε το ν Daily Universal Register, που  συ ντομα 
 μετονομα στηκε σε  Times, τη ν ιστορικη  και εγκριτη λονδρεζικη εφημεριδα.

 Συμπερασματικα , α ξιζει να  τονιστει η  διαφορα  στη ν ε ξε λιξη του  τυ που α να μεσα στη  
 Γαλλια και τη ν Α γγλια κατα  το  17ο και 18ο αιω να. Η  σχεση του  τυ που με  τη ν πολιτικη  σε  κα θε 
 χω ρα ηταν διαφορετικη  καθω ς διαφορετικη  ηταν και η  σχεση με  τη ν οικονομια: μονοπω λια και 
 συγκεντρωτικο ς ελεγχος στη  Γαλλια - ποικιλια ο ργανωτικω ν μορφω ν, οπως μετοχικες ε ταιρειες, 
 και εξα ρτηση α πο  πολιτικα  κο μματα και διαφημισεις τω ν προϊο ντων της α γορας στη ν Α γγλια.

 ¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 4
 Η  βιομηχανικη  επανα σταση και ο  τυ πος του  19ου αιω να

 Στο  κεφα λαιο αυ το θα  ε ξεταστει η  μεγα λη κοινωνικη  και  οικονομικη  μεταβολη , που  
 ε γκαινια στηκε α πο  το  μεσο του  18ο αιω να στη ν Α γγλια και  που  ο νομα στηκε βιομηχανικη  
 επανα σταση, για  να  φανει στη  συνεχεια 

 1. η  α λλαγη  του  γενικω τερου πολιτικου  κλιματος στη  νεα κοινωνικη  πραγματικο τητα του  
 19ου αιω να και 
 2. οι νε ες συνθηκες τεχνολογιας, προσφορας και ζη τησης που  δημιουργη θηκαν για  το ν 
 τυ πο.
 Η  πολιτικη  σταθερο τητα που  επικρα τησε στη ν Βρεταννια μετα  τη ν Ε νδοξη Ε πανα σταση 
 ε ξασφα λιζε για  του ς Α γγλους γαιοκτη μονες προϋποθεσεις να  επενδυ σουν κεφα λαια για  τη ν 
 αυξηση της παραγωγης τους. Για  το  λο γο αυ το  και μεσω του  κοινοβουλιου, το  ο ποιο μπορουσαν 
 να  κατευθυ νουν, εθεσαν κα τω α πο  το ν ελεγχο  τους τις μεχρι το τε κοινο χρηστες εκτα σεις τη ς 
 υ παιθρου με  του ς νο μους τω ν Περιφρα ξεων (Enclosure Acts). Μεγα λα τμη ματα του  α γγλικου  
 α γροτικου  πληθυσμου  εχασαν ετσι τις πηγες βιοπορισμου  τους και εκτοπιστηκαν α πο  τις εστιες 
 τους. Παρα λληλα αυ ξη θηκε η  ζη τηση ε ργασιας στις πο λεις για  βιοτεχνικη  και  α ργο τερα 
 βιομηχανικη  παραγωγη  καθω ς με  τις νε ες εφευρεσεις η  νηματουργια και η  υ φαντουργια του  
 μαλλιου  και του  βαμβακιου  χρησιμοποιουσαν μηχανε ς. Η  νηματουργια α πο  τη  δεκαετια του  
 1780 με  τις εφευρεσεις του  Richard Arkwright εγινε α τμοκινητη. Οι  ε ξειδικευμε νες αυ τε ς 
 ε γκαταστα σεις δημιουργουντο σε  πο λεις κοντα  στις νε ες πηγε ς ε νεργειας, το ν ανθρακα, στη  
 μεση και βο ρεια Α γγλια, μακρια  α πο  το ν α γροτικο  νο το της χω ρας.

 Η  α τμοκινηση ξεκινησε στις α ρχες του  18ου αιω να α πο  τη ν α να γκη υ ποκατα στασης της 
 ξυλειας, τα  α ποθεματα της ο ποιας ειχαν α ρχισει να  ε ξαντλουνται σε  ολη τη ν Ευ ρω πη, με  το ν 
 ανθρακα. Α πο  τη  χρη ση στα  α νθρακορυχεια, κατο πιν στη  νηματουργια, τα  ποταμο πλοια, στη  
 δεκαετια του  1820 ο  α τμο ς εφερε τη ν εποχη  τω ν σιδηροδρο μων, που  επρο κειτο να  α λλα ξει τη  
 φυσιογνωμια της Ευ ρω πης και του  κο σμου. 

 Κοινωνια: Οι συνεπειες της εκβιομηχα νισης στη ν παραγωγικη  διαδικασια διαμο ρφωσαν 
 σταδιακα  νε ες κοινωνικε ς συνθη κες. Νε ες συνθη κες ε ργασιας: μισθωτη  ε ργασια, 14ωρη 
 α πασχο ληση α νδρω ν, γυναικω ν, παιδιω ν, συγκε ντρωση πληθυσμου  τη ς Α γγλιας στο  
 βιομηχανικο  με σο (Midlands) και  βορρα , α ντι  για  το ν α γροτικο  νο το, σε  πο λεις που  
 διαμορφω νονταν γυ ρω α πο  τα  ε ργοστα σια. Χαρακτηριστικο  παρα δειγμα τε τοιας νε ας 
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 μεγαλου πολης ειναι το  Manchester, που  με  πληθυσμο  25,000 το  1772, το  1851 α ριθμουσε 
 455,000. Συχνα  οι  πο λεις αυ τε ς δε ν ειχαν διοικητικε ς α ρχε ς (γεγονο ς με  συνε πειες στις 
 καθημερινες λειτουργιες της πο λης, τις οικιστικες συνθηκες, τις συνθηκες υ γιεινης κλπ.), ουτε 
 φυσικα  κοινοβουλευτικη  εκπροσω πηση, διο τι δεν καλυ πτονταν α πο  του ς μεσαιωνικου ς θεσμου ς 
 α ναγνω ρισης πο λεων με  χα ρτες δικαιωμα των στου ς α στου ς κατοικους τους. Το  ιδιο το  
 Manchester δεν ειχε πολιτικη  εκπροσω πηση μαζι με  πολλες αλλες πο λεις μεσα σε  ενα συ στημα 
 α ναχρονιστικο  και  διεφθαρμε νο. Τε τοια φαινο μενα ο δη γησαν τη ν βρεταννικη  κοινωνια σε  
 πολιτικη  συ γκρουση, οταν σημαντικη  μεριδα της κοινωνιας συνειδητοποιησε τη ν α να γκη για  
 μεταρρυ θμιση, πρω τον για  τη ν ε ξυγειανση του  πολιτικου  συστη ματος και  δευ τερον για  τη  
 διευ ρυνση τη ς πολιτικη ς συμμετοχη ς: τε τοιο μεταρρυθμιστικο  κινημα η ταν το  κινημα τω ν 
 Χαρτιστω ν (Chartists) με  εφημεριδα τους το  Northern Star.

 Πολιτικες εξελιξεις: Οι πρω τες φωνες για  θεσμικες μεταρρυθμισεις καταπνιγηκαν α πο  τη  
 σκλη ρυνση του  πολιτικου  καθεστω τος στη ν Α γγλια ο ταν αυ το  α ντεδρασε στα  γεγονο τα τη ς 
 Α μερικα νικης επανα στασης του  1776 και, κυριως, τη ς Γαλλικη ς επανα στασης του  1789, τη ς 
 ο ποιας τα  κοινωνικα  μηνυ ματα τω ν Ι ακωβινων ησαν α νατρεπτικα  και ισοπεδωτικα  κατα  τη ς 
 α τομικης ιδιοκτησιας. Α ποκορυ φωμα της α ντιδραστικης στα σης του  κρα τους κατα  του  τυ που 
 η ταν οι  Ε ξι Νο μοι (Six Acts) του  1819, μετα  τη ν αιματηρη  καταστολη  διαδη λωσης στο  
 Manchester (γεγονο τα του  Peterloo). Η  πρω τη μεταρρυ θμιση του  πολιτικου  συστη ματος συνεβη 
 το  1832 με  το  Reform Bill, που  παρειχε κα ποια διευ ρυνση του  ε κλογικου  σω ματος με  
 οικονομικα  κριτη ρια, και καταργουσε μερικες α ναχρονιστικες εκλογικες εδρες.

 Πω ς αυ τες οι κοινωνικες και πολιτικες εξελιξεις επηρεαζαν το ν τυ πο; Ειδαμε τις διαφορες 
 που  χω ριζαν το ν τυ πο ω ς ο ργανωμε νο συμφε ρον α πο  τη ν ε ξουσια: διω ξεις για  ε ξυ βριση, 
 ε ξαγορα  ε φημεριδων α πο  κυβερνη σεις για  ε πηρεασμο , η  α παγο ρευση δημοσιευσης τω ν 
 συζητη σεων στο  κοινοβου λιο, και, κυριως, ειδικη  φορολογια με  χαρτο σημο (1712), φορολογια 
 στη  διαφη μιση και  φο ρο στο  χαρτι , που  αυ ξα νονταν συνεχω ς με χρι το  1836 -- ο λα αυ τα  
 α νε βαζαν το  κο στος μια ς ε φημεριδας, περιο ριζαν τη ν κυκλοφορια τους καθιστω ντας την 
 α προ σιτη στα  φτωχο τερα κοινωνικα  στρω ματα (αυ το ς αλλωστε και οχι ταμιακο ς ηταν ο  στο χος 
 της φορολογιας) και εθεωρουντο και α ποκαλουντο "φο ρος στη  γνω ση": “tax on knowledge.” Η  
 κυκλοφορια μη  χαρτοσημασμε νων εφημεριδων “unstamped” α παγορευο ταν με ν, α λλα  η ταν 
 δυ σκολο να  επιβληθει η  α παγο ρευση αυ τη . Οι μη  χαρτοσημασμενες εφημεριδες α ποτελουσαν 
 ειδικη  κατηγορια ε ντυ που, η σαν οι  πιο  λαϊκε ς, οι  διω ξεις τους τις καθιστου σαν α κο μη 
 δημοφιλεστερες. Ε τσι οι διω ξεις τω ν unstamped εφημεριδων ειχαν α μφιβολα α ποτελεσματα, 
 διο τι ε νε τειναν τη ν κοινωνικη  α γανα κτηση. Υ πηρχαν ομως εφημεριδες, οπως οι εφημεριδες 
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 μεγα λης κυκλοφοριας του  Λονδινου, π.χ. οι Times, και μεγα λο μερος του  επαρχιακου  τυ που, για  
 τις ο ποιες η  φορολογια του  τυ που εξασφα λιζε, δευτερογενω ς βεβαια, καθεστω ς προστασιας α πο  
 το ν α νταγωνισμο , α κεραιο το  μεριδιο της α ναγνωστικης α γορας, και -- παρα μετρο που  επηρεαζε 
 ολο και περισσο τερο τη ν εκδοτικη  και επιχειρηματικη  πολιτικη  τω ν εφημεριδων, ηδη α πο  το τε,-- 
 α κε ραιο το  μεριδιο τη ς διαφημιστικη ς α γορα ς. Ειδαμε στο  προηγου μενο κεφα λαιο πω ς η  
 παρα μετρος τη ς διαφη μισης ε πηρε αζε τις ο ργανωτικε ς ε πιλογε ς και  στρατηγικε ς μερικω ν 
 ε φημεριδων, που  μετα  τα  με σα του  18ου αιω να γινονταν μικρε ς ε πιχειρη σεις μετοχικου  
 κεφαλαιου εκδοτω ν, τυπογραφων και βιβλιοπωλω ν.

 Η  φορολογια στις εφημεριδες, τις διαφημισεις και το  χαρτι αρχισε να  μειω νεται α πο  το  
 1836. Το  1855 καταργη θηκε η  φορολογια του  χαρτοση μου και  το  1861 καταργη θηκε η  
 φορολογια του  χαρτιου  τω ν εφημεριδων. Μεσα στα  χρο νια αυ τα  ομως σημειω θηκε και μεγα λη 
 τεχνολογικη  ε ξελιξη στο ν τυ πο, α πο ρροια της γενικω τερης εκβιομηχα νισης της παραγωγης, η  
 ο ποια αλλαξε το  προ σωπο και επηρεασε και το ν ρο λο τω ν εφημεριδων.

 Τεχνολογια: Η  πρω τη α λλαγη  στη  διαδικασια παραγωγη ς του  τυ που, που  εφερε η  
 ε κβιομηχα νιση, η ταν το  γεγονο ς ο τι τω ρα οι  μηχανε ς μπορουσαν να  κατασκευαστου ν α πο  
 μηχανε ς. Τα  ξυ λινα πιεστη ρια μπορουσαν να  α ντικατασταθουν α πο  μεταλλικα , μεγαλυ τερης 
 α κριβειας στη ν κατασκευη , πιο  ευ χρηστα, αρα με  μεγαλυ τερη α πο δοση. Τε τοια μηχανη  α πο  
 μαντεμι πρωτοδημιου ργησε το 1793 ο  Λο ρδος Stanhope, η  ο ποια διαδο θηκε με  μεγα λη ταχυ τητα 
 στη ν Ευ ρω πη και τη ν Α μερικη .

 Η  πραγματικα  επαναστατικη  επινο ηση ηρθε α πο  το ν Γερμανο  Friedrich König, ο  ο ποιος 
 βλεποντας τις δυνατο τητες του  α γγλικου  τυ που εγκαταστα θηκε α πο  τη  Σαξονια στο  Λονδινο και 
 το 1812 δημιου ργησε το  πρω το κυλινδρικο  πιεστη ριο που  φε ρει και  το  ο νομα  του . 
 Χρησιμοποιουσε κυλινδρους για  τη ν κυκλοφορια του  χαρτιου   και του  μελανιου . Η  μηχανη  αυ τη  
 συ ντομα εγινε α τμοκινητη κατα  παραγγελια τω ν Times το  1814, που  ειχαν α ναπτυχθει ιδιαιτερα 
 χα ρη στα  γεγονο τα της Γαλλικης επανα σταστης και του ς Ναπολεο ντειους πολεμους, ειχαν γινει 
 8σελιδοι και τυπω νονταν σε  αυ το  το  μηχα νημα. Α πο  εκει και περα οι τεχνολογικε ς προ οδοι 
 η σαν βελτιω σεις αυ τη ς τη ς μηχανη ς, που  α νταποκρινονταν στη  ζη τηση τη σ α γορα ς για  
 εφημεριδες, βελτιωναν τη ν παραγωγικο τητα, δηλαδη  α λλαζαν του ς ο ρους μια ς ε πε νδυσης 
 κεφαλαιου, α λλα  δημιουργουσαν στη ν α γορα  νεες συνθηκες προσφορας.

  _________________________________________________________________________ 
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1820 το  πιεστη ριο του  König τυ πωνε 1000 εφημεριδες τη ν ω ρα, α ντι για  250 με  εκεινο του  
Stanhope

1827 Νεο Πιεστη ριο τω ν Applegath & Cowper 5000 εφημεριδες τη ν ω ρα, επιτρεποντας στου ς 
Times να  βγαινουν α πο  ενα μο νο πιεστη ριο.

Η μερη σια κυκλοφορια το  1825 στο  Παρισι Journal des Débats: 15,000 φυ λλα, Λονδινο Times: 
10,000 

1831: Gaveaux κατασκευ ασε μηχανη  δυ ο κυλινδρων

1840: Α μερικανο ς Richard Hoe δημιου ργησε το  περιστρεφο μενο πιεστη ριο και  το  1848 το  
κυκλικο  πιεστη ριο (rotary press) προσαρμο ζοντας στο ν ενα κυ λινδρο τα  τυπογραφικα  
στοιχεια, ε νω  4 μικρο τεροι κυ λινδροι εφερναν το  χαρτι σε  επαφη  με  τα  τυπογραφικα  
στοιχεια. Α πο δοση: 8-12,000 φυ λλα τη ν ω ρα. Στη  συνεχεια δημιουργη θηκαν μηχανες με  
περισσο τερους κυλινδρους. Στις παραμονε ς του  Α μερικανικου  Ε μφυλιου (1861-65) 
τυ πωναν 20,000 εφημεριδες τη ν ω ρα.

1863 ο  William Bullock μπο ρεσε να  τροφοδοτει το  πιεστη ριο  του με  συνεχο μενο χαρτι, α ντι για  
μεμονωμενα φυ λλα. Ε πισης το  πιεστη ριο  του περιλα μβανε εναν επι πλεον νεωτερισμο : 
το  cliché, που  προερχο ταν α πο  τη ν βιομηχανια του  βιβλιου. Η  φθορα  τω ν τυπογραφικω ν 
στοιχειων μετα  α πο  χρη ση μερικω ν μηνω ν και  η  δαπανηρη  η  α ντικατα σταση  τους 
ο δη γησαν σε  σχετικου ς πειραματισμοου ς στη  Γαλλια. 

Το   1835 ο  Α μερικανο ς James Gordon Bennett δημιου ργησε τη  μεγα λη η μερη σια 
 εφημεριδα της Νεας Υ ο ρκης, τη ν New York Herald, ισχυριζο μενος για  τη  δυ ναμη του  τυ που οτι 
 "Μια  εφημεριδα μπορει να  στειλει περισσο τερες ψυχες στο ν Ου ρανο  και να  σω σει περισσο τερες 
 ψυχες α πο  τη ν Κο λαση, παρα  ολες οι εκκλησιες μαζι της Νεας Υ ο ρκης." Μεσα σε  ενα χρο νο 
 εφτασε τη ν κυκλοφορια της εφημεριδας του στα  20,000 φυ λλα τη ν η μερα, ενω  το  1860 εφτασε 
 τα  60,000 φυ λλα. Το  1854 επινο ησε μεθοδο εκτυ πωσης τη ς σελιδας σε  μεταλλικο  φυ λλο, το  
 οποιο στη  συνεχεια πολλαπλασιαζο ταν στο  χαρτι. Ε τσι τα  στοιχεια χρησιμοποιουντο μο νο σε  
 μια  εκτυ πωση και η  η μερη σια παραγωγη  ε ξαρτατο μο νο α πο  το ν α ριθμο  τω ν πιεστηριων. Με  
 τετοια μεθοδο το  Παρισινο  Petit Journal το  1865 πετυχε παραγωγη  250,000 φυ λλων τη ν η μερα.

 Η  τεχνολογια του  χαρτιου  συμβα διζε με  τη ν τεχνολογια τω ν πιεστηριων. Το  χαρτι  
 εξακολουθουσε να  παρα γεται α πο  ρα κη α λλα  η  εκμηχα νιση της κατασκευης του κατεβαςε κατα  
 πολυ  τη ν τιμη  του, ενω  α κο μη περισσο τερη οικονομια επιτυγχα νετο με  τη ν α ντικατα σταση της 
 μεθο δου τροφοδοσιας του  πιεστηριου α ντι  με  μεμονωμε να φυ λλα με  συνεχο μενο χαρτι. Οι 
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 μεγα λες κυκλοφοριες δημιου ργησαν ζη τηση για  χαρτι , τα  ρα κη δε ν ε παρκου σαν, ο πο τε 
 συμπληρωνο ταν η  ζη τηση με  τη ν αυξηση στη ν καλλιεργεια του  βαμβακιου  (στη ν Α μερικη ). 
 Ο ταν ομως το  1861 ο  Α μερικα νικος Ε μφυ λιος πο λεμος α πεκοψε τη ν Ευ ρωπαϊκη  α γορα  α πο  τη ν 
 παραγωγη  βαμβακιου , ε κτινα σσοντας τη ν τιμη  του στα  υ ψη, οι  ε φημεριδες α ρχισαν να  
 α ναζητουν νεες πηγες χαρτιου . Το τε ηταν που  στη ν Α γγλια καταργη θηκε ο  φο ρος του  χαρτιου . 
 Ε τσι α πο  τη  δεκαετια του  1860 και 1870 αρχισε να  ε πικρατει η  χρη ση ξυλοπολτου  για  τη ν 
 παραγωγη  του.

 Οικονομια: Ειναι σαφε ς ο τι η  νε α βιομηχανικη  ε ποχη  ε κινειτο σε  μια  α γορα  α λλης 
 κλιμακας α πο  ο ,τι παλαιο τερα. Το  με γεθος τη ς α παιτου μενης ε πε νδυσης, οι  α ναμενο μενες 
 α ποδο σεις σε  κερδη, η  σοβαρο τητα του  οικονομικου  α νταγωνισμου  και οι κινδυνοι α πο  μια 
 ε νδεχο μενη α ποτυχια α πε κτησαν πολυ  μεγαλυ τερες διαστα σεις. Οι  παρα μετροι αυ τε ς η σαν 
 κρισιμης σημασιας ιδιαιτερα για  τις η μερη σιες πρωινες εφημεριδες, που  ησαν οι πιο  α κριβες για  
 να  συσταθουν και να  λειτουργη σουν και α κο μη περισσο τερο για  τις εφημεριδες του  Λονδινου 
 που  ειχαν να  α νταγωνισθουν του ς Times, που  κατειχαν το  μεγαλυ τερο μεριδιο της α γορας. Οι 
 Times το  1815 πωλουσαν 5000 φυ λλα προ ς 7 πεννες, ενω  το  1850 α ντιστοιχα 50,000 φυ λλα προ ς 
 5 πεννες.

 Η  εξελιξη τω ν επενδυτικω ν μεγεθω ν στη ν α γγλικη  α γορα  ειχε ω ς εξης:

 1790-1820 κο στος ιδρυσης και συντη ρησης μεχρι να  α ρχισουν να  α ποδιδουν κερδη £2-5,000.

1830 £30-50,000.

1846 £100,000 δαπανη θηκαν για  τη ν ιδρυση του  Daily News του  Charles Dickens, και 
αλλα το σα για  να  συντηρηθει τα  πρω τα 10 χρο νια. 

1896 μισο  εκατομμυ ριο κατεβαλαν οι δυ ο α δελφοι Harmsworth για  να  ξεκινη σουν τη ν 
μεγα λη λαϊκης α πη χησης εφημεριδα Daily Mail. 

Ε τη σια κερδη:

1780 £1-2,000

1820-30 £6-12,000

1841 Times £17,000

1845 Times £30,000

Για  το ν επαρχιακο  η μερη σιο τυ πο υ πολογιζεται οτι στη  δεκαετια του  1840 α ρκουσε κυκλοφορια 
1000 φυ λλων για  ε τη σια κερδη £800-1,200. Ο  Manchester Guardian ξεπερνουσε τις £6,700.
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Διαφη μιση: Για  να  παραμε νει μια  ε φημεριδα κερδοφο ρα δε ν α ρκου σε να  αυ ξα νει τη ν 
κυκλοφορια της σε  α πο λυτους α ριθμου ς. Καθω ς το  α ναγνωστικο  κοινο  διευρυνο ταν επρεπε να  
ε ξασφαλι ζει συνεχω ς μεγαλυ τερο μερι διο  τη ς α γορα ς, ω στε να  προτιμα ται α πο  τα  
διαφημιζο μενα προϊο ντα (α ργο τερα τι ς ε ξειδικευμε νες διαφημιστικε ς ε ταιρειες, που  
διαμεσολαβουσαν) διο τι α πο  τις διαφημισεις προη ρχοντο τα  περισσο τερα κερδη, και οχι α πο  τις 
ιδιες τις πωλη σεις. Οι μεγα λης κυκλοφοριας εφημεριδες προτιμουσαν αυ του  του  ειδους τη ν πηγη  
εσο δων, παρα  ε κεινη του  18ου αιω να, που  προερχο ταν α πο  τα  πολιτικα  κο μματα. Ε τειναν 
μα λιστα προ ς τη ν α ποστασιοποιηση α πο  τα  κο μματα, για  να  μη ν α ποξενω σουν μεριδα του  
καταναλωτικου  κοινου .

Δικτυα πληροφοριω ν: Η  παραγωγικο τητα του  κυλινδρικου  πιεστηριου ση μαινε ο τι α πο  τη  
δευ τερη δεκαετια του  19ου αιω να η  πρωινη  εφημεριδα μπορουσε να  ξεκινα  τη  στοιχειοθεσια και 
τη ν εκτυ πωση  της α ργο τερα και ετσι να  προλαβαινει πιο  προ σφατες ειδη σεις και να  ειναι πιο  
ενη μερη α πο  το ν α νταγωνιστη  της.

Το  1815 η  ειδηση της νικηφο ρας εκβασης της μα χης του  Waterloo δημοσιευ θηκε στο  Λονδινο 
(α πο  το  α πεναντι Βελγιο, περιπου 390 χλμ μακρια ) μετα  α πο  4 η μερες μεταφερμενη με  εφιππο 
α γγελειοφο ρο, ενα ρεκο ρ ταχυ τητας τη ς ε φημεριδας Morning Chronicle. Η  ε φευ ρεση τη ς 
τηλεγραφιας και  κυριως η  στρω ση τω ν τηλεγραφικω ν καλωδιων α λλαξε τη  σημασια τη ς 
δια στασης του  χρο νου. Ω ς το τε η  μετα δοση τω ν ειδη σεων γινο ταν με  εφιππο ταχυδρομειο η  
ταχυδρομικα  περιστερια.

1849 δια θεση του  Πρωσσικου  καλωδιου Βερολινου-Aachen σε  δημο σια χρη ση, 
1851 συ νδεση Calais-Dover, 

1866 συ νδεση Ευ ρω πης και Α μερικης μεσω Α τλαντικου  ω κεανου .

Στο  πεδιο τη ς διανομη ς του  τυ που τω ρα διαδραμα τιζε το ν ε παναστατικο  του ρο λο ο  
σιδηρο δρομος. Στα  πλαισια ο λων αυ τω ν τω ν νεωτερισμω ν εκαναν τη ν ε μφα νιση  τους τα  
πρακτορεια ειδη σεων.

1835 στο  Παρισι ο  Charles Havas ιδρυσε πρακτορειο ειδη σεων για  να  διοχετευ ει στις γαλλικες 
εφημεριδες ειδη σεις σε  αλλες ευ ρωπαϊκες εφημεριδες. Στη  συνεχεια διευ ρυνε τις υ πηρεσιες του 
και  ξεκι νησε τη  διακι νηση ει δη σεων μεταξυ  Παρισιου , Λονδι νου και  Βρυξελλω ν με  
ταχυδρομικα  περιστερια και με  α νταποκριτε ς σε  πολλε ς αλλες πο λεις. Λειτουργουσε υ πο  το ν 
ε λεγχο τη ς ε κα στοτε Γαλλικη ς κυβε ρνησης, γεγονο ς που  ε πηρε αζε τη ν α ξιοπιστια του  
πρακτορειου διεθνω ς. Κατα  τις επιχειρηματικες συνη θειες της Γαλλικης οικονομιας κατειχε το  
διαφημιστικο  μονοπω λιο στη  Γαλλια, ετσι ωστε η  δυ ναμη  του ηταν α διαμφισβη τητη.
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Το  1848 εξι η μερη σιες εφημεριδες της Νεας Υ ο ρκης συγκρο τησαν το  Associated Press το  ο ποιο 
διεθετε στη  Βοστω νη ενα πρα κτορα, που  επαιρνε α πο  τα  α τμο πλοια τις ειδη σεις α πο  τη ν Ευ ρω πη 
και τις τηλεγραφουσε στη  Νεα Υ ο ρκη. Το  πρακτορειο διεθετε τις ειδη σεις στα  συμβαλλο μενα 
φυ λλα κατα  α ποκλειστικη  συ μβαση προ ς 30 λεξεις στο  δολλα ριο. 

Το  1849 η  Πρωσσια διε θεσε τη ν τηλεγραφικη  γραμμη  που  συνε δεε το  Βερολινο , τη ν 
πρωτευ ουσα, με  το  Aachen στα   συ νορα με  τη ν Ο λλανδια σε  δημο σια χρη ση. Το τε ο  Bernhard 
Wolff στο  Βερολινο, υ πευ θυνος τη ς εφημεριδας National Zeitung και πρω ην υ πα λληλος του  
Havas, ιδρυσε τηλεγραφικο  ειδησεογραφικο  πρακτορειο που  εξυπηρετουσε τις εφημεριδες του  
Βερολινου και του ς πιστωτικου ς οικους. Στη ν αλλη ακρη της γραμμης, στο  Aachen, βρισκο ταν ο  
Paul Julius Reuters, επισης πρω ην συνεργα της του  Havas, ο  ο ποιος το  1851 ιδρυσε στο  Λονδινο 
το  ο μω νυμο πρακτορειο, που  κυρια ρχησε με  τη ν α ξιοπιστια του. Ξεκινησε και  αυ το ς με  
οικονομικης φυ σης ειδησεογραφια α λλα  το  1858 αρχισε να  διοχετευ ει εξωτερικες ειδη σεις στο ν 
τυ πο, ξεκινω ντας α πο  μια  συμφωνια που  εκλεισε με  το  συ νδεσμο του  βρεταννικου  επαρχιακου  
τυ που, το  Press Association. Ο λοι αυ τοι οι οικοι συμβα λλονταν με  τις εφημεριδες εναντι τω ν 
υ πηρεσιω ν που  του ς παρειχαν. Λο γω της παγκο σμιας η γεμονικης θεσης της Μ. Βρεταννιας το  
Reuters κυριαρχου σε στη ν α γορα  τω ν ειδη σεων και  γι αυ το  το  1870 υ πογρα φηκε σειρα  
συμφωνιω ν μεταξυ  τω ν ειδησεογραφικω ν πρακτορειων, που  ουσιαστικα  κατενεμαν το ν κο σμο 
σε  α ποκλειστικε ς σφαιρες επιρροη ς. Στις ΗΠΑ το  Associated Press α πο  το  1893 κατειχε το  
α ποκλειστικο  προνο μιο της μεταφορας ειδη σεων μεταξυ  Ευ ρω πης και Α μερικης. Οι συμφωνιες 
αυ τες διατη ρησαν τη ν ισχυ  τους μεχρι το  1934.

¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 5
 Οι  μεγα λες ε φημεριδες του  19ου αιω να και  ο  λαϊκο ς τυ πος: Η νωμε νες 
 Πολιτειες και Α γγλια

 Οι εφημεριδες του  19ου αιω να: Μεσα στα  δεδομενα της α γορας που  ηδη περιγραψαμε, 
 οπου και οποτε η  α γορα  αυ τη  λειτουργουσε με  κα ποιο βαθμο  ελευθεριας, οπως για  παρα δειγμα 
 στη ν Α γγλια, τη ν Α μερικη , τη  Γαλλια μετα  το  1870 α λλα  και τη ν Ε λλα δα, η  σχεση τυ που και 
 α ναγνωστικου  κοινου  βρισκο ταν σε  συνεχη  εξελιξη. Ο  τυ πος αλλοτε κατηυ θυνε το  κοινο  του, 
 δηλαδη  διαμο ρφωνε τη ν "κοινη  γνω μη", και αλλοτε προσαρμοζο ταν στις α να γκες του  κοινου , 
 ιδιως οταν προσπαθουσε να  διευρυ νει τη ν α πη χηση  του σε  νεες κοινωνικες ο μα δες, στου ς νεους, 
 τις γυναικες, ο μα δες κατω τερης μο ρφωσης, του ς μετανα στες κ.α .

 Με  του ς ο ρους αυ του ς κατα  νου , στη  συνε χεια θα  α ναφερθου με στη  λειτουργια 
 συγκεκριμε νων ε φημεριδων και  σε  σημαντικα  ο νο ματα ε κδοτω ν και  δημοσιογρα φων, που  
 διαμο ρφωσαν το  χαρακτη ρα τω ν εφημεριδων του  19ου αιω να στη ν Α μερικη  και τη ν Ευ ρω πη.

 ΗΠΑ: Ο α μερικα νικος τυ πος εχει τις ριζες του στη ν εποχη  πριν α πο  τη ν Α μερικα νικη 
 επανα σταση του  1775 για  τη ν α ποτιναξη της Βρεταννικης κυριαρχιας. Α ντιμετω πιζε παρο μοια 
 προβλη ματα στη  σχεση του με  τη ν εξουσια, οπως και ο  α γγλικο ς τυ πος: φορολογια χαρτοση μου, 
 διω ξεις για  δυσφη μιση κλπ. Περα ομως α πο  τα  κοινα  αυ τα  προβλη ματα, ο  α μερικα νικος τυ πος 
 λειτουργουσε ω ς συνεκτικο ς δεσμο ς μεταξυ  τω ν α ποικων, που  ησαν εγκατεστημενοι δια σπαρτοι 
 στη ν εκτεταμμενη α μερικανικη  χω ρα, διατυ πωνε ενα μη νυμα κοινης ταυτο τητας, ενω  και κατα  
 τα  χρο νια τη ς ε πανα στασης κη ρυττε ενα ριζοσπαστικο  και  ε θνικιστικο  λο γο ε ναντιον τω ν 
 Α γγλων. Πρωτεργα τες τη ς α μερικα νικης ε παναστατικη ς δημοσιογραφιας η σαν οι  Samuel 
 Adams, Isaiah Thomas και ο  Α γγλος δημοκρατικο ς Thomas Paine.

 Μετα  τη ν ε πανα σταση τη  συγκρο τηση τω ν α μερικα νικων πολιτικω ν κομμα των 
 ε ξυπηρετουσε ενας κομματικα  ο ργανωμε νος τυ πος. Τα  πρω τα α μερικανικα  κο μματα ησαν οι 
 Federalists (συντηρητικοι ), υ πο  το ν Alexander Hamilton και  οι  Republicans (μετε πειτα 
 δημοκρατικοι), υ πο  το ν Thomas Jefferson. Του ς τελευταιους κυριως εξεφραζε με  τη ν National 
 Gazette ο  ε κδο της και δημοσιογρα φος Philip Freneau, που  η ταν στενα  ε ξαρτημε νη α πο  τη ν 
 κυβε ρνηση του  προε δρου Jefferson. Στο χος του  Freneau η ταν να  ε ξασφαλισει για  τη ν 
 κυβερνηση τις ψη φους τω ν α κριτικω ν πληθυσμω ν, τω ν α γροτω ν και τω ν κατοικων τω ν μικρω ν 
 α μερικανικω ν πο λεων. Κατα  τη ν εποχη  της γαλλικης επανα στασης του  1789 και τω ν πολεμων 
 που  τη ν α κολου θησαν η  National Gazette υ ποστη ριζε τη  Γαλλια ε ναντιον τη ς Α γγλιας. Τη ν 
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 εποχη  αυ τη  το  ε νδιαφερον του  α ναγνωστικου  κοινου  τω ν εφημεριδων η ταν το σο εντονο για  
 ε ξωτερικε ς, δηλαδη  ευ ρωπαϊκε ς, ειδη σεις ω στε οι  μεγα λες ε φημεριδες τω ν α νατολικω ν 
 πολιτειω ν εστελναν πλοια ρια α πο  τις α κτε ς για  να  παραλα βουν εγκαιρα τις εφημεριδες, που  
 μετεφεραν τα  πλοια α πο  τη ν Ευ ρω πη πριν αυ τα  φτα σουν στα  λιμα νια, ω στε οι α μερικα νικες 
 εφημεριδες να  σπευ σουν να  μεταφερουν πρω τες τις ειδη σεις τους.

 Ο  πολιτικο ς με  τη  μεγαλυ τερη επιδραση σε  εφημεριδα ηταν ο  προ εδρος Andrew Jackson, 
 που  α σκουσε ελεγχο πα νω στη ν Washignton Globe και χειριζονταν με  επιτυχια τη ν κοινη  γνω μη. 
 Στις μερες του η  κυβερνηση εφθανε να  πληρω νει  α πο  κρατικα  κονδυ λια 57 δημοσιογραφους. 
 Αυ τη  η  κατα σταση τερματιστηκε οταν το  1860 ο  προ εδρος Abraham Lincoln ιδρυσε το  επισημο 
 κυβερνητικο  τυπογραφειο, για  να  α πεγκλοβισει του ς πολιτικου ς α πο  τα  δικτυα του  τυ που. Με  
 τη ν α να πτυξη τη ς α μερικα νικης οικονομιας οι εφημεριδες αρχισαν να  ε νδιαφερονται και για  
 εμπορικες ειδη σεις και για  διαφημισεις, γεγονο ς που  επισης συνεβαλε στη ν προσθη κη πολιτικα  
 α νεξα ρτητων οικονομικω ν πο ρων για  το ν τυ πο.

 Α να μεσα στις α νεξα ρτητες εφημεριδες, που  αρχισαν να  α ναπτυ σσονται κατα  τις πρω τες 
 δεκαετιες του  19ου αιω να, ο  ο ποιος εχει χαρακτηρισθει ο  χρυσο ς αιω νας τη ς α μερικα νικης 
 πολιτικη ς, κορυφαιες ησαν οι η μερη σιες εφημεριδες τη ς Νεας Υ ο ρκης. Στις μεγα λες πο λεις, 
 οπως η  Νεα Υ ο ρκη ειχε α ναπτυχθει ενα νεο α ναγνωστικο  κοινο  α πο  μεσα λαϊκα  στρω ματα, που  
 ε νδιαφερο ταν για  κοινωνικα  συμβα ντα, κλοπε ς, φο νους. Τη ν α πη χηση και  τη ν τερα στια 
 ε κδοτικη  ε πιτυχια μια ς λαϊκη ς εφημεριδας, του  Sun, α κολου θησε ο  ε κδο της James Gordon 
 Bennett, ο  ο ποιος το  1835 ιδρυσε το ν New York Herald. Η  εφημεριδα αυ τη  α πευθυνο ταν στο  
 ιδιο κοινο  με  το ν Sun α λλα  η  υ λη της κα λυπτε με  α πλο  και  ενθερμο τρο πο τα  πολιτικα , 
 εξωτερικα , καλλιτεχνικα  και οικονομικα  νεα. Μεσα σε  ενα χρο νο α πεκτησε κυκλοφορια 20,000 
 φυ λλα, ε νω  το  1860 πωλουσε 60,000 φυ λλα. Ο  Bennett πιστευε στη ν κοινωνικη  και  η θικη  
 α ποστολη  του  τυ που.

 Η  δευ τερη μεγα λη α μερικανικη  εφημεριδα, που  ιδρυ θηκε τη ν εποχη  αυ τη ,  ηταν ο  New 
 York Tribune. Ι δρυτη ς της υ πη ρξε ο  Horace Greeley το  1841. Ειχε χαρακτη ρα κοινωνικο , 
 ιδεαλιστικο , εδινε κοινωνικου ς α γω νες και ειχε μαχητικο  υφος. Α κο μη και ο  Karl Marx ειχε 
 α ρθρογραφη σει σ αυ τη ν. 

 Η  τριτη α πο  τις μεγα λες εφημεριδες ηταν η  New York Times, που  ιδρυ θηκε το  1851 α πο  
 το ν Henry J. Raymond, η  ο ποια το  1860 εφθασε κυκλοφορια 45,000 φυ λλων. Το  υφος τη ς 
 εφημεριδας ηταν σοβαρο , α νεξα ρτητο και το  περιεχο μενο α πευθυνο ταν στο  μορφωμενο κοινο  
 της Νεας Υ ο ρκης, η  ο ποια ηδη διεθετε ενα α γοραστικο  κοινο  200,000 α ναγνωστω ν η μερη σιων 
 εφημεριδων. 
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 Κεφα λαια, που  επενδυ θηκαν για  τη ν ιδρυση τω ν εφημεριδων:

 NY Herald  300 δολλα ρια

 NY Tribune 3000 δολλα ρια

 NY Times  10,000 δολλα ρια

 Σε  ολη τη ν Α μερικη  κυκλοφορουσαν 400 η μερη σια και 3000 εβδομαδιαια φυ λλα. Η  ολη 
 ο ργα νωση μιας η μερη σιας εφημεριδας ειχε γινει ε ξειδικευμενη επιχειρηση με  ειδικα  γραφεια, 
 δηλαδη  πρακτορεια διανομη ς ει δη σεων, ο πως το  Associated Pres τη ς Νε ας Υ ο ρκης, 
 διαφημιστικα  γραφεια· διεθεταν επισης ειδικου ς α νταποκριτες στη ν Ευ ρω πη, τη ν Washington η  
 σε  πολεμικα  μετωπα, π.χ. στο ν μεξικα νικο η  το ν εμφυ λιο πο λεμο, για  τη ν κα λυψη του  ο ποιου οι 
 New York Times διεθεσαν 500,000$, τη ν εποχη  που  η  α γορα  μιας εφημεριδας κο στιζε 2 cents.

 Με  τη  γενικευση του  εκπαιδευτικου  συστη ματος της υ ποχρεωτικης παιδειας στη ν Ευ ρω πη 
 και τη ν Α μερικη  α πο  τη  δεκαετια του  1870 και μετα , διαμορφω θηκε ενα κοινο , χαμηλης με ν 
 μο ρφωσης α λλα  πα ντως ικανο  να  διαβα ζει, να  μετεχει στα  κοινα  και να  επιζητει ενημερωση και 
 ψυχαγωγια α πο  το ν τυ πο. Οι μεχρι το τε εφημεριδες ησαν υ περβολικα  δυ σκολες για  το  νεο αυ το  
 κοινο . Η  επο μενη φα ση  στη ν ιστορια του  τυ που ειναι πρω τον, η  εμφα νιση τω ν νεων λαϊκω ν 
 εφημεριδων για  τις α να γκες ε νημερωσης και ψυχαγωγιας του  κοινου  αυ του , και δευ τερον η  
 προσαρμογη  τω ν παλαιω ν εφημεριδων σε  ενα λαϊκω τερο επιπεδο ω στε να  μη  χα σουν μεριδιο 
 της νεας αυ της α γορας. Αυ το  το  φαινο μενο παρατηρειται και στη ν Ευ ρω πη και τη ν Α μερικη .

 Στη  διευρυμενη αυ τη  α γορα  ο  ρο λος της διαφη μισης α ποκτα  νεες διαστα σεις. Ετσι ενω  σε  
 ολη τη ν Α μερικη  το  1880 δαπανη θηκαν για  διαφημισεις 40 εκατομμυ ρια δολλα ρια, το  1904 
 ξεπερασαν τα  140 ε κατομμυ ρια. Ο  τυ πος με χρι τη ν ελευση του  ραδιοφω νου συνιστουσε το  
 μοναδικο  χω ρο διαφη μισης. Στη  διαφη μιση προσαρμο ζεται ο λο κληρη η  εκδοτικη  στρατηγικη  
 πολλω ν εφημεριδων, ετσι ωστε η  πολιτικη  η  αλλη υλη να  ειναι τετοια που  να  μη ν α ποξενω νει 
 κοινωνικε ς ο μα δες τω ν α ναγνωστω ν - α γοραστω ν - καταναλωτω ν και  χα νουν μεριδιο τη ς 
 διαφημιστικης α γορας. Η  α γορα  αυ τη  ειχε καταστει ε ξαιρετικα  σημαντικη  για  τα  εισοδη ματα 
 τω ν εφημεριδων. Στις α νεξα ρτητες πολιτικες εφημεριδες της προηγου μενης περιο δου ερχονται 
 να  προστεθουν οι πολιτικα  ου δε τερες λαϊκε ς εφημεριδες. Μερικε ς ομως εφημεριδες, μαζι με  
 αλλου ειδους συναισθηματικα  φορτισμενη υλη, προκαλουσαν το  ενδιαφερον του  α ναγνωστικου  
 τους κοινου  με  σταυροφοριες κα θαρσης και με  α ποκα λυψη πολιτικης διαφθορας.

 Πρωτοπο ρος τη ς λαϊκη ς δημοσιογραφιας στη ν Α μερικη  η ταν ο  ου γγρικη ς καταγωγη ς 
 Joseph Pulitzer με  το  World της Νεας Υ ο ρκης, το  ο ποιο α νελαβε το  1883. Η  μορφη  τω ν τιτλων, 
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 το  σκανδαλοθηρικο  περιεχο μενο, η  εμφαση στα  εγκλη ματα, τη  βια κλπ. ολα ησαν σχεδιασμενα 
 ω στε να  προκαλου ν το  ε νδιαφε ρον του  λαϊκου  κοινου , ιδιως τω ν νεων μεταναστευτικω ν 
 ρευμα των. Νεωτερισμο  επισης α ποτελουσε ειδικη  στη λη για  γυναικες. Το ν πρω το χρο νο τη ς 
 νεας ιδιοκτησιας του το  World του  Pulitzer εφθασε τα  100,000 φυ λλα. Το  1890 η  κυριακα τικη 
 εκδοση  του πωλουσε 250,000 φυ λλα. Το 1892 η  πρωινη  και η  α πογευματινη  εκδοση πωλουσαν 
 μαζι 347,000 φυ λλα και το  1898, οταν προπαγα νδιζε υ περ του  πολεμου με  τη ν Ι σπανια εφθασε 
 τα  1,000,000 φυ λλα. Η  νε ου ειδους ε φημεριδα, που  α πευθυ νεται στο  συναισθημα, ειχε 
 σημειω σει τερα στια επιτυχια. Χαρακτηριστικη  φυσιογνωμια της εικονογραφηση του  World ηταν 
 το  Yellow kid (κιτρινο παιδι), α πο  το  ο ποιο προσελαβαν τη ν ε πωνυμια του  "κιτρινισμου " οι 
 σκανδαλοθηρικες εφημεριδες. 

 Το  υ πο δειγμα αυ το  με  α κο μη μεγαλυ τερη επιτυχια α κολου θησε με  μεγαλυ τερες α κρο τητες 
 ο  ε κδο της William Randolph Hearst, ο  ο ποιος κυκλοφο ρησε το  1895 στη  Νε α Υ ο ρκη το  
 σκανδαλοθηρικο  Morning Journal, που  επισης καλλιεργησε πατριωτικες φοβιες και υ στερια στα  
 λαϊκα  κοινωνικα  στρω ματα τω ν α ναγνωστω ν του.

 Α γγλια: Στη ν Α γγλια η  μεταβολη  στη ν α γορα  τω ν εφημεριδων συνεβη ω ς ε ξη ς. Για  πολλα  
 χρο νια, οπως ειδαμε, οι εφημεριδες διετηρουντο σκο πιμα α κριβες μεταξυ  1712 και 1855 με  του ς 
 φο ρους και  τε λη χαρτοση μων. Κατα  τη ν περιοδο αυ τη  κυριαρχουσαν οι  υ ψηλου  ε πιπε δου, 
 α κριβε ς ε φημεριδες με  πρω τη και  κυριαρχη του ς πολιτικα  α νεξα ρτητους πλε ον Times. Η  
 πολιτικη  α νεξαρτησια και πρωτοφανη ς δυ ναμη της εφημεριδας αυ της υ πηρξε εργο του  δευ τερου 
 ιδιοκτη τη τη ς εφημεριδας, John Walter II. Κατα  τις η μερες του  ιδρυτη  τη ς εφημεριδας John 
 Walter I οι  Times δε ν διε φεραν α πο  τις α λλες συ γχρονε ς τους λονδρε ζικες ε φημεριδες, 
 α κολουθουσαν δηλαδη  τις ιδιες πρακτικε ς ε πιβιωσης, δωροδοκιες, ε κβιασμου ς, πολιτικε ς 
 ε ξαρτη σεις. Ο ταν α νε λαβε το  1814 ο  John Walter II, α νε θεσε τη ν ε κδοτικη  πολιτικη  τη ς 
 ε φημεριδας στο ν δημοσιογρα φο Thomas Barnes, ο  ο ποιος ε θεσε ω ς προτεραιο τητα τη  
 δημιουργια α νεξα ρτητης εφημεριδας, το  κυ ρος της ο ποιας θα  τη ν ξεχω ριζε α πο  τα  λοιπα  φυ λλα. 
 Ε τσι οι  Times χα ραξαν φιλελευ θερη γραμμη  σε  ε πιμαχα ζητη ματα τη ς ε ποχη ς, ο πως η  
 κατα ργηση του  δουλεμποριου, η  πολιτικη  μεταρρυ θμιση στη ν Α γγλια και αλλα. Υ ποστη ριζαν 
 ομως σταθερα  τη  διατη ρηση της φορολογιας στις εφημεριδες, η  ο ποια του ς προστα τευε α πο  το ν 
 φθηνο  α νταγωνισμο . Ο  Thomas Barnes χαρακτηριστηκε στη ν ε ποχη  του ο  ισχυρο τερος 
 ανθρωπος τη ς Α γγλιας. Συνεχιστη ς του  εργου του στη ν χα ραξη της εκδοτικη ς πολιτικης τω ν 
 Times υ πηρξε ο  John Thaddeus Delane. 
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 Οι  α γγλικε ς κυβερνη σεις συχνα  δυσφορουσαν με  τη ν α ντιπολιτευση και  τη ν πολιτικη  
επιρροη  τω ν Times, τη ν ο ποια ο  Λο ρδος Russell χαρακτη ριζε ω ς τυραννια τω ν Times. Ε τσι, οταν 
το ν Ι ου νιο του  1855 καταργη θηκε ο  φο ρος χαρτοση μου, τουτο α ποφασιστηκε εν μερει και για  να  
πληγουν οι Times.

Ω ς με τρο τη ς δυ σπεπτης φυσιογνωμιας τω ν Times του  Λονδινου ε νας μελετητη ς 
προ σφατα υ πολο γισε τη ν πυκνο τητα τη ς υ λης τη ς ε φημεριδας σε  ενα φυ λλο του  1855. Η  
δημοσιευση τω ν πρακτικω ν του  κοινοβουλιου σε  25 στηλες με  4 επι πλεον στηλες πολιτικου  
σχολιασμου  περιειχαν 58,000 λεξεις, το  α ντιστοιχο περιπου ε νο ς βιβλιου 170 σελιδων. Ποιο ς 
κοινο ς α ναγνω στης, ιδιως α πο  τα  πολυπληθη  μεσα α στικα  στρω ματα, θα  ε νδιαφερο ταν να  
διαβα ζει κα θε μερα τε τοια υλη; Η  υλη της εφημεριδας αυ της αφινε σημαντικα  στρω ματα της 
κοινωνιας α διαφορα.

Ε τσι, λιγες εβδομα δες μετα  τη ν κατα ργηση του  φο ρου χαρτοση μου στις εφημεριδες το ν 
Ι ου νιο 1855 ιδρυ θηκε νεα πρωινη  εφημεριδα στο  Λονδινο, η   Daily Telegraph, που  υ πο  τη   
διευ θυνση του  Joseph Moses Levy, ιδιοκτη τη τω ν Sunday Times, κατεβασε τη ν τιμη  του  φυ λλου 
α πο  2 σε  1 πε ννα και με  το ν ε λιγμο  αυ το  α φαιρεσε σημαντικο  μεριδιο τη ς α γορας α πο  του ς 
Times: σχεδο ν το  μισο . Με σα στα  τρια πρω τα χρο νια τη ς κυκλοφοριας του α πε κτησε 
περισσο τερη κυκλοφορια α πο  οση ειχαν ολες οι αλλες λονδρεζικες εφημεριδες μαζι. Ι διαιτερη 
α να πτυξη στο ν Daily Telegraph εδοσε ο  γιο ς του  Joseph Moses Levy, Edward Levy Lawson. 
Πιο  προσιτη  υ λη στα  μεσοαστικα  στρω ματα τη ς κοινωνιας, τω ν ο ποιων το ν ε νθουσιασμο  
προκαλουσε με  η ρωικε ς και  περιπετειω δεις ιστοριες α ξιοθαυ μαστων γεγονο των, π.χ. τη ν 
χορηγια του  Stanley για  το  ταξιδι του στη ν Α φρικη  για  να  βρει το ν χαμε νο ε ξερευνητη  
Livingston το  1871, βασιλικου ς γα μους και  α λλη υ λη σχετικη  με  τη ν βασιλικη  αυ λη , 
πατριωτικες α ναφορες στη  δο ξα της Βρεταννικης Αυ τοκρατοριας κ.α .

Η  Daily Telegraph δεν ηταν λαϊκη  εφημεριδα. Ουτε ησαν λαϊκες εφημεριδες αλλα φυ λλα, 
οπως η  Pall Mall Gazette, που  υ πο  τη ν ιδιοκτησια του  W.T. Stead α πο  το  1881 αρχισε να  
μιμειται με  επιτυχια τις η θικε ς σταυροφοριες α λλα  και τη  σκανδαλοθηρικη  φυσιογνωμια τω ν 
α μερικα νικων εφημεριδων. Σταθμο  στη  διευ ρυνση τη ς α γορας τω ν εφημεριδων προ ς τα  νεα 
λαϊκα  στρω ματα, του ς α ναγνω στες και  καταναλωτε ς, του ς ο ποιους ειχε διαμορφω σει το  
συ στημα της υ ποχρεωτικης εκπαιδευσης, α ποτελεσε η  εκδοση της Daily Mail α πο  το ν Alfred 
Harmsworth το  1896 στη ν μιση  τιμη  α πο  οσο οι λοιπες εφημεριδες, δηλαδη  στη  μιση  πεννα.

Ο  σχεδιασμο ς της εφημεριδας αυ της ηταν εντελω ς νεος: α πλοι τιτλοι, συ ντομα κειμενα με  
βραχειες προτα σεις , ει δη σεις στη ν πρω τη σελι δα , και  μεγα λη ποικιλι α υ λης,  α πο  
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συναισθηματικε ς στη λες ω ς α θλητικα  και  μαγειρικη . Α πευθυνο ταν σε  α νδρες α λλα  και  σε 
γυναικες α ναγνω στες. Το ν πρω το χρο νο τη ς κυκλοφοριας της η  εφημεριδα πε τυχε η μερη σια 
κυκλοφορια 200,000 φυ λλων και το  1900 πλησιαζε το  ενα εκατομμυ ριο. Η  εφημεριδα πωλουσε 
τα  φυ λλα της κα τω του  κο στους διο τι το  ου σιαστικο  της εσοδο προερχο ταν α πο  τις διαφημισεις. 
Τη ν επιτυχια της στο ν τομεα αυ το  διακη ρυσσε, δημοσιευ οντας εκθεσεις ο ρκωτω ν λογιστω ν με  
του ς α ριθμου ς τω ν πωλη σεω ν της. Τη ν εκδοση τη ς Daily Mail α κολου θησαν και  α λλες 
εφημεριδες, α πευθυνο μενες στο  ιδιο κοινο , μερικε ς α πο  τις ο ποιες κυκλοφο ρησαν σε  μικρο  
σχημα (tabloid).

¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 6
 Οι μεγα λες εφημεριδες του  19ου αιω να και ο  λαϊκο ς τυ πος: η  λοιπη  Ευ ρω πη

 Γαλλια: Ο  γαλλικο ς τυ πος καθυστερησε να  γνωρισει σταθερη  περιοδο ελευθεροτυπιας. 
 Μετα  το  καθεστω ς τω ν μονοπωλιων τη ς ε ποχη ς τη ς α πολυταρχιας α κολου θησαν συ ντομα 
 διαστη ματα ελευθεριας στο ν επαναστατικο  τυ πο, που  εναλλα σσονταν με  περιο δους α ντιδρασης 
 αυ ταρχικω ν η  α πλω ς συντηρητικω ν μοναρχικω ν καθεστω των. Κα τω α πο  τε τοιες συνθηκες σε  
 γενικες γραμμες ο  τυ πος συνη θισε να  α ποφευ γει τη ν ευ θεια πολιτικη  κριτικη . Παρο λα αυ τα  κατα  
 τη ν εποχη  τη ς δικτατοριας του  Ναπολεοντα Γ εκδο θηκε στο  Παρισι το  1854, στη ν α ρχη  ω ς 
 σατυρικο  φυ λλο, μια μικρη ς κυκλοφοριας ε φημεριδα, που  α πευθυνο ταν σε  περιορισμε νο 
 σχετικα  κυ κλο διανοουμε νων: ο  Figaro του  Hippolyte Villemessant. Το  1863, κατα  το  
 υ πο δειγμα τω ν σκανδαλοθηρικω ν φυ λλων αλλων χωρω ν, κυκλοφο ρησε στο  Παρισι η  La Petite 
 Presse του  Moise Millaud, η  ο ποια πετυχε πωλη σεις 470,000 φυ λλων.

 Η  ελευθερια του  τυ που εφθασε στη  Γαλλια με  τη ν πτω ση του  Ναπολεοντα Γ το  1870 και 
 τη ν ιδρυση της Τριτης Γαλλικης Δημοκρατιας, φιλελευ θερου α βασιλευτου πολιτευ ματος, που  
 διη ρκεσε μεχρι τη ν κατα ληψη της Γαλλιας α πο  τα  Γερμανικα  στρατευ ματα το  1940. Ο  πολιτικο ς 
 τυ πος γνω ρισε το τε μεγα λη α νθιση. Κα θε ενα α πο  τα  πολλα  πολιτικα  κο μματα, α λλα  και  
 μεμονωμενοι πολιτικοι η γετες διεθεταν ενα δημοσιογραφικο  οργανο, που  εξεφραζε τις α ποψεις 
 τους. Τα  εσοδα ομως τω ν εφημεριδων α πο  διαφημισεις, μεγα λο μεριδιο τω ν ο ποιων αλλωστε 
 ελεγχετο α πο  το  ειδησεογραφικο  πρακτορειο Havas, ησαν περιορισμενα, σε  α ντιθεση με  α γορες 
 οπως η  Α γγλια και η  Α μερικη . Η  οικονομικη  βιωσιμο τητα τω ν γαλλικω ν εφημεριδων η ταν 
 λοιπο ν ε πισφαλη ς. Ε τσι α ντλου σαν πο ρους α πο  πολιτικα  κο μματα, οι κονομικα  και  
 χρηματιστηριακα  συμφε ροντα και , σε  σημαντικο  ποσοστο , α πο  ξε νες κυβερνη σεις, που  
 επιδιωκαν να  επηρεα σουν τη ν γαλλικη  κοινη  γνω μη η  τις γαλλικες κυβερνη σεις. Στο  συ νολο ο  
 γαλλικο ς τυ πος τη ς εποχη ς αυ της χαρακτηριζο ταν α πο  διαφθορα  και α ναξιοπιστια. Μα λιστα, 
 μετα  τη ν ε πικρα τηση τη ς ε πανα στασης τω ν μπολσεβικων στη  Ρωσια το  1917, η  νε α 
 κομμουνιστικη  κυβερνηση προχω ρησε σε  α ποκαλυψεις τω ν μυστικω ν χρηματοδοτη σεων προ ς 
 παρισινες και επαρχιακες εφημεριδες της Γαλλιας καθω ς και του  Havas εκ μερους της τσαρικης 
 κυβερνησης.

 Περιορισμου ς στο ν γαλλικο  τυ πο εθετε ο  νο μος περι τυ που του  1881, που  βρισκο ταν σε  
 ισχυ  α κο μη και μεχρι τη  δεκαετια του  1960.
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 Γερμανια: Με χρι τη ν ε νοποιηση τη ς Γερμανιας υ πο  τη ν Πρωσσια α πο  το ν καγκελα ριο 
Bismark το  1871 η  χω ρα η ταν κατακερματισμε νη πολιτικα  και  οικονομικα · ε πομε νως οι  
ε φημεριδες της ειχαν περιφερειακη  και  ο χι ε θνικη  κυκλοφορια και  α πη χηση. Ε ξαιρεση 
α ποτελουσαν η  Kölnische Zeitung της Κολωνιας και η  Frankfurter Zeitung της Φραγκφου ρτης. 
Το  κοινο  τω ν εφημεριδων ηταν μικρο τερο α πο  οσο σε  αλλες ευ ρωπαϊκες χω ρες, ενω  ηδη α πο  τις 
προηγου μενες δεκαετιες διετηρειτο η  δια κριση μεταξυ  πολιτικω ν και οικονομικω ν εφημεριδων. 
Η  πρω τη λαϊκης κυκλοφοριας εφημεριδα εξεδο θη το  1883 στο  Βερολινο: η  Lokal Anzeiger.

Ο  Bismark επεβαλε αυ στηρου ς ελεγχους στο ν πολιτικο  τυ πο: με  το ν νο μο περι τυ που του  
1874 θεσπιζε τη ν προληπτικη  λογοκρισια ε νω  με  νο μο του  1878 α παγο ρευε τη  δημοσιευση 
κομμουνιστικω ν η  σοσιαλιστικω ν α πο ψεων στο ν τυ πο. Κατο ρθωνε  να  ε λε γχει τη ν 
ειδησεογραφια, κυριως τη  σχετικη  με  τις εξωτερικες και διπλωματικες υ ποθεσεις της Γερμανιας, 
και με  το  συ στημα τω ν σκο πιμων διαρροω ν στο ν τυ πο, να  δοκιμα ζει και να  ποδηγετει τη ν κοινη  
γνω μη και τις ξενες κυβερνη σεις. Ο  γερμανικο ς τυ πος δηλαδη  ειχε καταστει οργανο ασκησης 
ε ξωτερικη ς πολιτικη ς για  το ν Bismark. Κατα  συνεπεια το σο ο  ιδιος οσο και  οι ευ ρωπαϊκε ς 
κυβερνη σεις ειχαν περιφρονητικη  εικο να για  τις γερμανικες εφημεριδες.

Η  φυ ση τη ς δημοσιογραφιας: α πο  τις α ρχες της το  17ο αιω να μεχρι τις α ρχες του  20ου  
αιω να η  δημοσιογραφια υ πε στη μεγα λες μεταβολε ς κα τω α πο  τις συνθη κες, που  ε χουμε 
περιγραψει. Α πο  τη ν α ρχη  και ω ς τα  μεσα του  18ου αιω να η  κατα σταση ω ς προ ς τη  φυ ση του  
δημοσιογραφικου  επαγγελματος ηταν μαλλον στατικη . Η  ευ θυ νη και η  ολη επιχειρηση α νηκε σε  
ε να κυριως α τομο: το ν τυπογρα φο, που  ο ργα νωνε τη  συγκε ντρωση του  υ λικου  και  το  
παρουσιαζε στο  κοινο  χωρι ς ε πεξεργασια. Το  υ λικο  αυ το  μπορου σε να  ειναι καθαρα  
προπαγανδιστικο  (οπως για  παρα δειγμα κατα  τη  δια ρκεια του  α γγλικου  εμφυ λιου πολεμου), 
επισημες ειδη σεις (Γαλλια, Γερμανια), α ντιγραφη  α πο  εφημεριδες του  εξωτερικου  η  εφημεριδες 
τη ς πρωτευ ουσας, καταχωρισεις του  περιβα λλοντος του  ε κδο τη-τυπογρα φου η  πληρωμε νες 
καταχωρισεις ("correction and suppression" οπως στις α γγλικε ς εφημεριδες του  18ου αιω να), 
α γγελιες και διαφημισεις. Ε λειπε η  α ντιληψη τη ς επικαιρο τητας, η  ο ποια ηρθε μο νο με  τη ν 
ε πιτα χυνση τω ν ε πικοινωνιω ν το  19ο αιω να. Ω ς το τε κυριαρχουσαν οι προτεραιο τητες τη ς 
ενημερωσης, της διαμο ρφωσης της κοινης γνω μης και τις ψυχαγωγιας. Χαρακτηριστικα  ησαν τα  
κυριακα τικα λαϊκα  φυ λλα της Α γγλιας, συχνα  με  σκανδαλοθηρικο  περιεχο μενο, επιβιωση τω ν 
ο ποιων βρισκουμε στο  News of the World (1843).  Ε πισης α πο  τα  τελη του  18ου αιω να, α πο  το  
1791 κυκλοφορει ο  Observer ω ς κυριακα τικη σκανδαλοθηρικη  εφημεριδα α λλα  α πο  τις α ρχε ς 
του  20ου α ποτελει ενα α πο  τα  σοβαρο τερα κυριακα τικα φυ λλα, μεταμορφωμε νο υ πο  τη ν 
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ε κδοτικη  καθοδη γηση του  James Louis Garvin. Ου τε και  ε θεωρειτο ευ θυ νη του  ε κδο τη-
τυπογρα φου-δημοσιογρα φου η  διακριβωση τη ς α ξιοπιστιας τω ν καταχωρισεων. Ο πως ειχε 
γραψει ο  ποιητη ς Milton στα  Areopagitica, η  α λη θεια θα  α ναδεικνυο ταν α πο  τη  συ γκρουση  της 
με  το  ψεμμα, και αυ το  το  σκοπο  θα  εξυπηρετουσε η  ελευθερια του  τυ που. Α ρκετα  ενωρις, στις 
α ρχε ς του  18ου αιω να, κυριως σε  Α γγλικα  περιοδικα  εντυπα, οπως τη ν Review του  Defoe, 
ε χουμε το  κυ ριο α ρθρο, νε ο ειδος υ λης ιδεολογικου  περιεχομε νου, που  καθιστουσε τη ν 
εφημεριδα α ντιστοιχο του  πολιτικου  φυλλαδιου. Ε γκαινιαζεται ετσι η  δημοσιογραφια γνω μης.

Η  διευ ρυνση της α γορας τω ν εφημεριδων, που  σημειω θηκε με  τα  επαναστατικα  γεγονο τα 
του  τελους του  18ου και τω ν α ρχω ν του  19ου αιω να, και τη ν ο ποια συνο δευαν οι τεχνολογικες 
α λλαγες που  εξετα σαμε, ειχε ω ς πρω τη συνεπεια τη ν αυξηση της επιχειρησης της εφημεριδας σε  
με γεθος. Το  δημοσιογραφικο  εργο επρεπε να  επιμερισθει μεταξυ  περισσο τερων ειδικοτη των. 
Ε τσι εχουμε το ν η  του ς ιδιοκτητες, το ν υ πευ θυνο συ νταξης, α ργο τερα ειδικου ς συντα κτες και 
το ν τομεα της τελικης παραγωγης του  εντυ που. Στο ν 20ο  αιω να εμφανιζεται και ο  manager. Η  
διαδικασια αυ τη  ε ξελιχθηκε σταδιακα  και ειχε ω ς α ποτελεσμα τη  διαμο ρφωση ε νο ς τελειως 
διαφορετικου  ειδους. Χαρακτηριστικη  η ταν η  δια κριση μεταξυ  α νταποκριτη  και reporter. Οι 
α γγλικες εφημεριδες Times και Morning Chronicle του  James Perry διεθεταν "α νταποκριτες" στο  
Παρισι, που  μετε διδαν τα  δραματικα  γεγονο τα τη ς Γαλλικη ς ε πανα στασης. Πολεμικοι  
α νταποκριτε ς κα λυπταν συγκρου σεις στη ν Α μερικη  (Μεξικο  -ε μφυ λιος) και στο ν Κριμαϊκο  
πο λεμο, οπου διακριθηκε ο  μεγα λος πολεμικο ς α νταποκριτη ς William Howard Russell τω ν 
Times.

Ο  reporter γεννη θηκε σταδιακα  για  να  ικανοποιη σει τις κοινωνικε ς και  πολιτικε ς 
περιεργειες του  α ναγνωστικου  κοινου . Μεταξυ  τω ν πρωτοπο ρων του  ειδους ηταν ο  Defoe στη ν 
Review στα  1720 και ο  Charles Dickens στη ν εφημεριδα του  Daily News εναν αιω να α ργο τερα. 
Στη ν α ρχη  με ν λειτουργου σαν με  ε φο διο τη ν α πομνημο νευση  και  στη  συνε χεια με  τη  
στενογραφια, για  να  μπορου ν να  α ποτυπω νουν ο ,τι λεγο ταν στη  βουλη  τω ν κοινοτη των 
(παρα νομα μεταξυ  1660-1771), στα  δικαστη ρια και σε  πολιτικε ς και αλλες συγκεντρω σεις με  
α κριβεια, χωρις διαμεσολα βηση. 

Στη ν α ντιληψη για  τη ν "α ντικειμενικο τητα" του  reportage στα  με σα του  19ου αιω να 
προστεθηκε η  φωτογραφια. Δεν ελειπαν ομως α πο  τη ν εποχη  εκεινη οι περιπτω σεις γεννησης 
γεγονο των α πο  το ν ιδιο το ν τυ πο, οπως για  παρα δειγμα οι υ ποτιθεμενες α γριο τητες τω ν Ι σπανω ν 
κατα  τω ν Α μερικανω ν στο  Μεξικο , τις ο ποιες επικαλειτο ο  εκδο της Hearst για  να  υ ποκινη σει 
το ν Α μερικανο-ισπανικο  πο λεμο το  1896.
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Συμπερασματικα , η  διαμο ρφωση του  τυ που το  19ο αιω να στις Ευ ρωπαϊκες χω ρες Α γγλια, 
Γαλλι α  και  Γερμανι α  α κολουθου σε  τη ν  προ οδο  του  πολιτικου  και  οι κονομικου  
φιλελευθερισμου , σε  διαφορετικο  βαθμο  στη ν κα θε χω ρα. Στη ν Α γγλια υ πο  τη ν επιδραση τω ν 
Times διαμορφω θηκε ενας τυ πος πολιτικα  α λλα  και οικονομικα  α νεξα ρτητος α πο  κυβερνη σεις 
και  κο μματα, που  α ντλουσε του ς πο ρους του α πο  τη ν α γορα : τη ν κυκλοφορια τους και  τις 
διαφημισεις. Στη  Γαλλια α ντιθετα ο  τυ πος η ταν εντονα κομματικοποιημε νος, οι διαφημισεις 
επαιζαν σχετικα  μικρο  ρο λο στα  εσοδα  του, για  τα  ο ποια κατεφευγε συχνα  σε  μυστικου ς πο ρους 
(κο μματα, ξε νες κυβερνη σεις, τραπεζικα  και  α λλα οικονομικα  συμφε ροντα). Τε λος, στη ν 
Γερμανια μετα  τη ν ενοποιηση  της το  1871 η  ελευθερια του  τυ που ηταν περιορισμενη α πο  τη ν 
προληπτικη  λογοκρισια: λειτουργουσε κα τω α πο  το ν ελεγχο της κυβερνησης, συχνα  ω ς οργανο 
ασκησης ε ξωτερικης πολιτικης. Και στις τρεις αυ τε ς χω ρες, οπως και στις ΗΠΑ διευρυνο ταν 
ο λο και  περισσο τερο το  α ναγνωστικο  κοινο  τω ν ε φημεριδων, συνε πεια του  θεσμου  τη ς 
καθολικης εκπαιδευσης που  ειχε εισαγα γει ο  βιομηχανικο ς καπιταλισμο ς. Η  επιταγη  της α γορας 
ηταν η  ικανοποιηση τω ν α ναγκω ν αυ του  του  κοινου · ετσι εχουμε τη  γενεση του  λαϊκου  τυ που. 
Πρωτοπο ροι του  λαϊκου  τυ που στα  τελη του  αιω να ησαν οι Pulitzer, Hearst και Harmsworth. 

¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 7
 Ο  τυ πος στο ν 20ο  αιω να: Ρωσια, Γερμανια και ο λοκληρωτικα  καθεστω τα

 Ο  εικοστο ς αιω νας ηταν η  περιοδος τω ν μεγα λων ιδεολογικω ν συγκρου σεων, τω ν μαζικω ν 
 κοινωνικω ν κινημα των και της εκβιομηχανισμενης βιας. Τελειω νει τω ρα με  τη ν εκμηδενιση τω ν 
 γεωγραφικω ν α ποστα σεων στο ν τομε α τω ν ε πικοινωνιω ν με  τη  δικτυ ωση ο λο κληρου του  
 κο σμου, που  ειχε ξεκινη σει, οπως ειδαμε, α πο  το ν προηγου μενο αιω να.

 Σοβαρη  τομη  στη ν ιστορια τη ς Ευ ρω πης α ποτελει η  κη ρυξη του  Πρω του Παγκοσμιου 
 Πολεμου το ν Ι ου λιο 1914. Η  οικονομικη  προ οδος και οι πολιτιστικες κατακτη σεις της Ευ ρω πης 
 με  μιας α πειλη θηκαν. Στο ν πο λεμο αυ το  συγκρου στηκαν οι δυνα μεις τη ς Τριπλης Συμμαχιας 
 (Γερμανια, Αυ στρια, Ι ταλια) με  τις δυνα μεις της Τριπλης Συνεννο ησης (της Entente: Α γγλια, 
 Γαλλια, Ρωσια) ενω  στο  τελος του  πολεμου επενεβησαν οι ΗΠΑ και εγειραν τη ν πλα στιγγα υ περ 
 της Entente.

 Η ταν ενας πο λεμος με   στο χους καθαρα  γεωπολιτικου ς, ο πως και  οι  προηγου μενοι 
 Ευ ρωπαϊκοι πο λεμοι -οχι ιδεολογικο ς οπως ο  Δευ τερος Παγκο σμιος Πο λεμος η  οι πο λεμοι της 
 θρησκευτικης μεταρρυ θμισης. Α ντιθετα ομως με  του ς προηγου μενους Ευ ρωπαϊκου ς πολεμους, 
 ηταν μια συ γκρουση μεταξυ  στρατω ν κληρωτω ν, οχι επαγγελματιω ν στρατιωτω ν. Ε ξερρα γη στο  
 α ποκορυ φωμα ενο ς α νταγωνισμου  ε ξοπλισμω ν, ετσι ω στε οι δυ ο παρατα ξεις να  ειναι περιπου 
 ισοδυ μαμες και, ε νω  οι στρατιωτικοι επιτελεις πιστευαν οτι η  συ γκρουση θα  η ταν συ ντομη, 
 διαψευ σθηκαν τραγικα . Ο  πο λεμος τω ν χαρακωμα των σημα δεψε τη ν Ευ ρω πη δημογραφικα , 
 πολιτικα  και ψυχικα  και δημιου ργησε προβλη ματα α ναπαραγωγη ς του  πληθυσμου , αφησε τα  
 σημα δια του στη  λογοτεχνια, τη ν τεχνη, α κο μη και στη ν ψυχιατρικη . 

 Ο  πο λεμος αυ το ς διελυσε τεσσερεις αυ τοκρατοριες: τη  Γερμανια, τη ν Αυ στρουγγαρια, τη ν 
 Ο θωμανικη  Αυ τοκρατορια και τη  Ρωσια, δημιου ργησε νεα κρα τη στη ν Ευ ρω πη (Φινλανδια, τις 
 τρεις Βαλτικε ς δημοκρατιες, Πολωνια, Γιουγκοσλαβια, Ου γγαρια και Τσεχοσλοβακια) και τη  
 Μεση Α νατολη , α κο μη και Κουρδικο  κρα τος, και επεβαλε πρω τον, τη ν εννοια του  διεθνου ς 
 δικαιου (προηγουμενως επικρατουσε η  εννοια της ισορροπιας τω ν δυνα μεως και της Συμφωνιας 
 τη ς Ευ ρω πης: Concert of Europe) και  δευ τερον στο  διεθνε ς δικαιο ε πε βαλε τη ν α ρχη  τη ς 
 αυ τοδια θεσης τω ν λαω ν. Προϊο ν του  Πρω του Παγκοσμιου Πολεμου α σφαλω ς ειναι και  το  
 σοβιετικο  καθεστω ς στη  Ρωσια, που  δημιου ργησε ενα πο λο ιδεολογικη ς συ γκρουσης στο  
 σκηνικο  του  α νταγωνισμου  για  τη ν παγκο σμια η γεμονια. Στη  θε ση δηλαδη  τη ς Ρωσικη ς 
 Αυ τοκρατοριας δημιουργη θηκε ενα πολυεθνικο  κρα τος με  σκοπο  τη  δια δοση και επικρα τηση της 
 παγκο σμιας κομμουνιστικης επανα στασης.
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 Ρωσικο ς τυ πος: Η  Ρωσια το  1917 περασε στο ν κομμουνιστικο  ο λοκληρωτισμο  μετα  α πο  
 μακρα  παρα δοση α πολυταρχιας, αλλοτε καθυστερημενης και αλλοτε πεφωτισμενης. Το  πρω το 
 τυπογραφειο εγκατεστησε στη  Μο σχα το  1553 ο  Ι βα ν ο  Τρομερο ς, ενω  το  1703 ο  Μεγας Πετρος 
 ιδρυσε τη ν πρω τη εφημεριδα τη ν Vedomosti (=Gazette). Α ποτελουσε τη ν επισημη εφημεριδα, 
 μεσω  της ο ποιας οι α ξιωματουχοι ενημερω νονταν για  τις εσωτερικες και εξωτερικες ειδη σεις σε  
 μεταφραση α πο  ξενες εφημεριδες. Κυκλοφορουσε σε  1000 φυ λλα. Η  μεγα λη μα ζα του  Ρωσικου  
 λαου  ησαν α ναλφα βητοι. Κατα  τα  αλλα ο  Μεγας Πετρος προσπα θησε να  διαδο σει τη ν κοσμικη  
 παιδεια και συγκρου στηκε με  τη ν εκκλησια. Στη  συνεχεια η  Μεγα λη Αικατερινη, υ περμαχος της 
 πεφωτισμενης δεσποτειας και τω ν ιδεω ν του  Διαφωτισμου  του  18ου αιω να εθεσε σε  κυκλοφορια 
 το  περιοδικο  ποικιλης υλης Vsiakaia-Vsiachina (Every Little Thing, or Motley). Σε  μια  περιοδο 
 α ναγεννησης τω ν γραμμα των υστερα α πο  περιοδο α ντιδραστικω ν διω ξεων τω ν φιλελευ θερων 
 ιδεω ν, επι Α λεξανδρου Ι (1801-25) το  1805 μια  ο μα δα προοδευτικω ν διανοουμενων εξεδοσε το  
 περιοδικο  Περιοδικο  των Ρωσικων Γραμματων, που  ζητουσε περισσο τερες α τομικες ελευθεριες. 
 Α λλα  ο  Α λεξανδρος Ι ηταν ο  εμπνευστη ς και θεματοφυ λακας της Ι ερας Συμμαχιας. Στο  τελος 
 της βασιλειας του ο  τυ πος ειχε σχεδο ν εξαφανιστει. 

 Μεχρι το  τελος του  τσαρικου  καθεστω τος το  1917 η  κοινωνικη  α ναταραχη  συνυπηρχε με , 
 και τροφοδοτουσε, τη ν α να πτυξη μεταρρυθμιστικου  και επαναστατικου  κινη ματος και α να λογων 
 εκδηλω σεων στο  πεδιο του  τυ που. Στο  εσωτερικο  α νθουσε ο  φιλολογικο ς τυ πος ενω  στη ν εξορια 
 ο  επαναστατικο ς. Σημαντικο ς εκφραστη ς του  τελευταιου η ταν ο  Alexander Herzen, ο  ο ποιος 
 ε ξε δοσε το  1837 στο  Λονδινο το  Kolokol (Κουδου νι). Το  1861 ο  μεταρρυθμιστη ς τσα ρος 
 Α λεξανδρος ΙΙ χειραφετει του ς παροικους. Ο πως ομως και κατα  τις προηγου μενες δεκαετιες, η  
 φιλελευθεροποιηση τη ς Ρωσιας συνεχιζε να  α κολουθει α ντιφατικη  πορεια. Με  τη ν εκδη λωση 
 α ναρχικω ν, μηδενιστικω ν και αλλων επαναστατικω ν τα σεων ειτε στη ν πολιτικη  πρα ξη ειτε στο ν 
 πολιτικο  τυ πο, που  το τε περνουσε περιοδο ανθισης, το  καθεστω ς κατεφευγε σε  διω ξεις. 

 Τα  δεινα  του  Πρω του Παγκοσμιου Πολεμου επετειναν τη ν λαϊκη  δυσφορια με  το  τσαρικο  
 καθεστω ς, το  ο ποιο κατελυ θη με  τη ν ε πανα σταση του  Φεβρουαριου 1917. Πρωταγωνιστικο  
 ρο λο στη ν κινητοποιηση αυ τη  ειχαν διαδραματισει οι  Σοσιαλδημοκρα τες (Μενσεβικοι και  
 Μπολσεβικοι), α να μεσα στου ς ο ποιους η γετικη  φυσιογνωμια η ταν ο  ε ξο ριστος Βλαδιμηρος 
 Lenin, εκδο της της επαναστατικης εφημεριδας Iskra (Σπιθα). Ε πισης μετα  τη ν κατα λυση τη ς 
 δυναστειας τω ν τσα ρων νομιμοποιη θηκαν και οι δυ ο εφημεριδες τω ν μπολσεβικων: η  Pravda 
 και η  Isvestia. Με  τη ν επανα σταση του  Ο κτωβριου 1917 οι μπολσεβικοι κατελαβαν τη ν εξουσια 
 για  λογαριασμο  τω ν Σοβιε τ και  α πε κλεισαν κα θε α λλη πολιτικη  δυ ναμη ω ς ε χθρου ς τη ς 
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 εργατικης τα ξης. Συ ντομα εθεσαν υ πο  το ν α πο λυτο ελεγχο  τους το  συ νολο του  τυ που, και μετα  
 α πο  αιματηρο  εμφυ λιο πο λεμο, ολη τη ν κρατικη  δομη .

 Κα τω α πο  το  σοβιετικο  καθεστω ς ο  τυ πος κλη θηκε να  ε ξυπηρετη σει τη ν α να γκη τη ς 
 πολιτειας να  ε λε γξει πολιτικα  και να  κινητοποιη σει παραγωγικα  το  συ νολο του  πληθυσμου . 
 Τουτο θα  ηταν εφικτο  μο νο μετα  α πο  ενα προ γραμμα καταπολεμησης του  α ναλφαβητισμου , που  
 τεθηκε σε  εφαρμογη  σε  ολη τη ν επικρα τεια. Ο ταν μα λιστα, μετα  το  θα νατο του  Lenin το  1924, 
 τη ν η γεσια της χω ρας α νελαβε ο  Stalin, μαζι με  το ν κεντρικο  σχεδιασμο  της οικονομιας, τη ν 
 ενισχυση τω ν συγκεντρωτικω ν πολιτικω ν θεσμω ν και τα  πενταετη  προγρα μματα (α πο  το  1928 
 και εξης), ξεκινησαν προγρα μματα α να πτυξης και τω ν μεχρι το τε αγραφων εθνικω ν γλωσσω ν, 
 που  χρησιμοποιουσαν οι πολυπληθεις ε θνο τητες τη ς ε πικρα τειας, οι  ο ποιες ετσι α πε κτησαν 
 συ στημα γραφη ς και  εγιναν προσπελα σιμες στη ν ε πικοινωνια α πο  τη ν κεντρικη  πολιτικη  
 εξουσια. Τελος, ολος ο  τυ πος μαζι με  το  συ νολο της πνευματικης παραγωγης τεθηκε κα τω α πο  
 τη ν επιβλεψη και το ν α πο λυτο ελεγχο του  κεντρικου  ο ργα νου, Glavlit, που  α σκουσε εξοντωτικη  
 λογοκρισια.

 Μετα  το  θα νατο του  Stalin το  1953 και  τη ν ε πικρα τηση του  Khrushchev το  1958 οι  
 α κρο τητες του  σταλινισμου  α μβλυ νθηκαν. Παρο λο που  ο  σοβιετικο ς τυ πος α ποτελου σε 
 συντονισμενο οπλο για  τη  διεξαγωγη  του  Ψυχρου  Πολεμου και προ τυπο για  τις εφημεριδες τω ν 
 αλλων κομμουνιστικω ν χωρω ν, παρουσιαζε μεγαλυ τερη ποικιλια ειδη σεων και υλης α πο  ο ,τι στο  
 παρελθο ν.

 Η  δια ρθρωση του  σοβιετικου  τυ που η ταν αυ στηρα  ιεραρχικη . Στο  πρω το ε πιπεδο 
 α ντιστοιχουσαν οι εφημεριδες της κεντρικης εξουσιας α να μεσα στις ο ποιες ξεχω ριζαν οι εξης: 
 Pravda (Α λη θεια), οργανο του  κομμουνιστικου  κο μματος, η  Isvestia, οργανο της κυβερνησης 
 και  α λλες ε φημεριδες, ο ργανα υ πουργειων η  δημο σιων ο ργανισμω ν και  ο ργανω σεων, για  
 παρα δειγμα ο  Ε ρυθρο ς Α στερας, οργανο του  στρατου  και η  Komsomolskaya Pravda, οργανο 
 τη ς κομμουνιστικη ς ο ργα νωσης τη ς νεολαιας. Στο  δευ τερο ε πιπεδο κυκλοφορου σαν οι  
 α ντιστοιχες ε φημεριδες τω ν ε πι  με ρους δημοκρατιω ν. Ε τσι υ πη ρχε χωριστη  Pravda, για  
 παρα δειγμα, τη ς Ου κρανιας, χωριστη  για  το Ου ζμπεκιστα ν κλπ. Η  γενικη  τα ση η ταν οι με ν 
 περιφερειακες Pravda να  εκδιδονται στα  ρωσικα , ενω  οι α ντιστοιχες Isvestia να  εκδιδονται στις 
 κατα  το πους εθνικες γλωσσες, δηλαδη  στα  Ου κρανικα , Ου ζμπεκικα  κλπ. Στο  τριτο και τελευταιο 
 επιπεδο κυκλοφορουσαν οι τοπικε ς εφημεριδες τω ν πο λεων και επαρχιω ν, κυριως με  τοπικε ς 
 ειδη σεις και με  εξαγγελιες τοπικου  ενδιαφεροντος προγραμμα των και οικονομικω ν στο χων.
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 Γερμανικο ς τυ πος: Κατα  τη  δια ρκεια του  Πρω του Παγκοσμιου Πολεμου ο  γερμανικο ς 
τυ πος δοκιμασε τις συνε πειες τη ς στρατιωτικη ς λογοκρισιας α λλα  και  τη ς οικονομικη ς 
λιτο τητας, και λο γω του  περιορισμου  της α γοραστικης δυ ναμης του  κοινου  α λλα  κυριως λο γω 
τω ν ελλειψεων σε  χαρτι και αλλες πρω τες υλες που  επεβαλε ο  ναυτικο ς α ποκλεισμο ς. Πολλε ς 
α πο  τις μικρες εφημεριδες α ναγκα στηκαν ετσι να  κλεισουν.

Μετα  τη ν η ττα τη ς Γερμανιας στο ν πο λεμο ε γκαινια στηκε φιλελευ θερο καθεστω ς στη  
χω ρα, η  δημοκρατια της Βαϊμα ρης, στο  ο ποιο λειτουργουσαν ελευ θερα ολα τα  κο μματα και το  
καθενα ειχε τις δικες του φωνες στο ν τυ πο. Οι οροι της ειρη νης τω ν Βερσαλλιω ν, η  υ ποχρεωση 
καταβολη ς πολεμικω ν α ποζημιω σεων, η  γενικω τερη παγκο σμια οικονομικη  κριση του  
Μεσοπολεμου, που  επληξε με  ιδιαιτερη σφοδρο τητα τη ν κατεστραμμε νη Γερμανια, και  το  
συναισθημα εθνικης ταπεινωσης και α πομο νωσης δημιουργουσαν για  τη  νεοσυ στατη γερμανικη  
δημοκρατια πηγες εντασης και α στα θειας. 

Στα  με σα μα λιστα τη ς δεκαετιας του  1920, ο ταν τη ν γερμανικη  οι κονομια ειχε 
κυριολεκτικα  διαλυ σει ο  πρωτοφανη ς πληθωρισμο ς του  1923, πολλε ς α πο  τι ς παλαιε ς 
εφημεριδες δεν μπο ρεσαν να  επιβιω σουν και ε ξαγορα σθηκαν α πο  το ν Alfred Hugenberg, που  
δημιου ργησε ε τσι ε να πανισχυρο συγκρο τημα ε φημεριδων, περιοδικω ν, τηλεγραφικου  
πρακτορειου και παραγωγης κινηματογραφικω ν ταινιω ν. Το  συγκρο τημα αυ το  υ ποστη ριζε τις 
εθνικιστικες ιδεες και πολιτικη . 

Τη ν πολιτικη  και  κοινωνικη  α στα θεια μπο ρεσε να  καρπωθει ο  Adolf Hitler και  το  
εθνικοσοσιαλιστικο  του κο μμα, που  κατελαβε τη ν ε ξουσια στις εκλογε ς του  1933. Διεθετε ω ς 
δημοσιογραφικα  ο ργανα πολλε ς ε φημεριδες μεταξυ  τω ν ο ποιων σημαντικω τερες η σαν ο  
Völkischer Beobachter (Λαϊκο ς Παρατηρητη ς) και  Der Angriff (Η  Ε πιθεση) του  Joseph 
Goebbels, που  εγινε υ πουργο ς προπαγα νδας στη ν χιτλερικη  κυβε ρνηση. Ο  Hitler ο χι μο νο 
α παγο ρευσε τις κομμουνιστικες και σοσιαλιστικες εφημεριδες και προχω ρησε συστηματικα  στη  
φη μωση κα θε α ντιθετης φωνης α λλα  επεβαλε τη ν ιδεολογικη  γραμμη  του  ναζισμου  σε  ολες τις 
εφημεριδες καθω ς και στο  συ νολο της δημο σιας ζωης της χω ρας. Με  α ρχηγο  του  επιμελητηριου 
τυ που το ν εκδο τη του  Völkischer Beobachter Max Amman α πεβαλε α πο  το  δημοσιογραφικο  
επα γγελμα οσους δεν μπορουσαν να  α ποδειξουν τη ν "αρια" καταγωγη  τους α πο  το  ετος 1800 και 
εξης και α πεκλεισε τη  Γερμανια α πο  τη ν προ σβαση σε  ξενες πηγες ειδη σεων α πο  το  εξωτερικο . 
Το  μεγαλυ τερο μερος τω ν εφημεριδων εκλεισε η  υ ποχρεω θηκε σε  ε ξαγορα  α πο  το  καθεστω ς. 
Α κο μη και  ο  Hugenberg, α λλοτε υ ποστηρικτη ς του  Hitler κατα  τη ν πορεια του προ ς τη ν 
εξουσια, εχασε το  εκδοτικο  του συγκρο τημα. Ε τσι ο  γερμανικο ς λαο ς, α κο μη και αν το  ηθελε, 
δεν θα  ηταν σε  θεση να  πληροφορηθει τι συνεβαινε στο ν γυ ρω κο σμο.
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Η  ηττα της Γερμανιας στο ν Δευ τερο Παγκο σμιο Πο λεμο, το ν ο ποιο ειχε προκαλεσει το  
1939, τη ν βρηκε εντελω ς κατεστραμμενη υ λικα , με  τις κυριω τερες πο λεις της βομβαρδισμενες 
σε  α ντιποινα τω ν α ντιστοιχων γερμανικω ν βομβαρδισμω ν. Η  χω ρα βρισκο ταν διαιρημενη σε  
τεσσερες ζω νες κατοχης α πο  της νικη τριες συμμαχικε ς δυνα μεις: τη ν Α μερικη , τη  Γαλλια, τη  
Βρεταννια και τη  Ρωσια. Τα  πρω τα δημοσιογραφικα  φυ λλα για  τη ν επικοινωνια τω ν α ρχω ν με  
το ν γερμανικο  λαο  στη θηκαν α κο μη πριν α πο  τη ν τελικη  πτω ση του  Βερολινου, κατα  τη ν 
προελαση τω ν δυτικω ν δυνα μεων, στο  Aachen. Και στις τεσσερεις ζω νες κατοχης οι νικη τριες 
δυνα μεις κυκλοφο ρησαν γερμανο φωνες ε φημεριδες, με  τις ο ποιες πρω τα ε πιδιωκαν να  
εξηγη σουν στο  κοινο  τι ειχε συμβει και δευ τερον να  εκπαιδευ σουν α ξιο πιστα ντο πια στελεχη 
στο  εκδοτικο  εργο. Συ ντομα η  κα θε ξενη δυ ναμη στο  δικο  της τομεα προχω ρησε στη ν εκχω ρηση 
α δειω ν εκδοσης εφημεριδων σε  Γερμανου ς, α ρκει να  μη ν ειχαν εργασθει ω ς δημοσιογραφοι τω ν 
Ναζι . Με  τη ν ε πιτυχια αυ του  του  ε γχειρη ματος και  τη ν ευ νοϊκη  του α ποδοχη  α πο  το  
α ναγνωστικο  κοινο  η  εκδοση τω ν εφημεριδων α πελευθερω θηκε το  1949 στις 3 δυτικες ζω νες. 
Ταυτο χρονα δημιουργη θηκε και α νεξα ρτητο γερμανικο  πρακτορειο ειδη σεων ω ς κοινοπραξια 
εφημεριδων, περιοδικω ν και ραδιοσταθμω ν. Στη  ρωσικη  ζω νη οι α ρχες ευ νο ησαν τη ν εκδοση 
κομμουνιστικω ν φυ λλων, και επεβαλαν το  σοβιετικο  προ τυπο στο ν τυ πο.

Στο  κεφα λαιο αυ το  εξετα στηκαν οι δυ ο σημαντικω τερες περιπτω σεις εξελιξης του  τυ που 
κα τω α πο  ο λοκληρωτικα  καθεστω τα: τη ς Γερμανιας και τη ς Ρωσιας υ πο  τα  καθεστω τα του  
εθνικου  σοσιαλισμου  και τω ν Σοβιε τ α ντιστοιχα. Τα  ο λοκληρωτικα  αυ τα  καθεστω τα υ πηρξαν 
προϊο ντα α νελευ θερων ε ξελιξεων πριν α πο  τη ν επικρα τηση  τους. Στη  Γερμανια και τη  Ρωσια 
τω ν προηγου μενων αιω νων οι ελευθεριες ευ ρισκοντο υ πο  συνεχη  διωγμο , σε  α ντιθεση με  τη ν 
Α γγλια, τη ν Α μερικη , α κο μη και τη  Γαλλια και τη ν Ε λλα δα, οπου η  ελευθερια της εκφρασης 
ειχε γνωρισει συντομω τερες η  διαρκεστερες η μερες. Ι διαιτερα στη ν περιπτωση της Γερμανιας 
α ναφε ρθηκαν οι  συνε πειες τω ν δυ ο  παγκοσμιων  πολε μων  πα νω στη ν ε ξε λιξη τη ς 
δημοσιογραφιας. 

¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 8
 Ο  τυ πος στο ν 20ο  αιω να: Γαλλια στις δοκιμασιες τω ν παγκοσμιων πολεμων

 Στο  κεφα λαιο αυ το  εξετα ζονται οι εξελιξεις στη  Γαλλια κατα  το ν 20ο  αιω να. Η  Γαλλια 
 γνω ρισε τη ν ελευ θερη α να πτυξη του  τυ που α πο  τη ν πτω ση του  Ναπολεοντα ΙΙΙ και τη ν ιδρυση 
 τη ς Τριτης Γαλλικης Δημοκρατιας, το  φιλελευ θερο α βασιλευτο καθεστω ς, που  λειτουργουσε 
 με χρι τη ν κατα κτηση τη ς Γαλλιας α πο  του ς Nazi το  1940. Μο νο οι α να γκες α σφαλειας του  
 πρω του παγκοσμιου πολε μου κατε στησαν α παραι τητη τη  θε σπιση ε νο ς νο μου για  "τι ς 
 α διακρισιες του  τυ που" και συ ντομα και τη ν επιβολη  στρατιωτικης λογοκρισιας, τη ν ο ποια οι 
 πολιτικοι βρηκαν χρη σιμο να  τη ν α ξιοποιη σουν για  να  προστατευ σουν εαυτου ς α πο  τη ν κριτικη  
 τω ν ενεργειω ν τους. 

 Οι  συνθη κες εκδοσης και  κυκλοφοριας ε φημεριδων κατα  τη  δια ρκεια του  Πρω του 
 Παγκοσμιου Πολεμου στη  Γαλλια ησαν ιδιαιτερα δυ σκολες. Πρω τον το σο το  προσωπικο  τω ν 
 εφημεριδων, οσο και οι α ναγνω στες εκαλουντο συνεχω ς στο  με τωπο. Δευ τερον, το  πολεμικο  
 μετωπο, δηλαδη  τα  χαρακω ματα, βρισκο ταν μεσα στο  γαλλικο  εδαφος με  συνεπεια τη ν πλη ρη 
 δια λυση της γαλλικης οικονομιας: ουτε α ντικειμενο διαφημισεων υ πηρχε, ουτε συγκοινωνιες για  
 τη  διανομη  του  τυ που, ουτε επα ρκεια χαρτιου , το  ο ποιο μοιραζο ταν με  δελτιο. Κα τω α πο  τις 
 συνθηκες αυ τες πολλα  εντυπα υ ποχρεω θηκαν να  α ναστειλουν τη ν εκδοση  τους.

 Το  γενικω τερο κλιμα που  α ποτυπωνο ταν στις εφημεριδες η ταν ο ,τιδη ποτε μπορουσε να  
 τονω σει το  η θικο  τω ν Γα λλων, λιγες ασχημες ειδη σεις και περισσο τερες αισιο δοξες, κατα  τις 
 επιθυμιες τω ν κυβερνη σεων. Οι λιγες εφημεριδες, που  τολμουσαν να  α σκη σουν κριτικη  για  
 κακου ς χειρισμου ς η  α νεπα ρκεια και  ο λιγωρια τη ς κυβε ρνησης, τιμωρου ντο με  προ σκαιρη 
 α ναστολη  της κυκλοφοριας τους, οπως συνεβη με  τη ν εφημεριδα του  μετεπειτα πρωθυπουργου  
 Georges Clemenceau L’homme libre,  που  μετα  α πο  τη ν τιμωρια του ε ξεδο θη με  το ν τιτλο 
 L’homme enchaîné. Ο  Georges Clemenceau  ηταν ο  ριζοσπα στης πολιτικο ς στη ν εφημεριδα του  
 ο ποιου Aurore ο  Emile Zola δημοσιευσε το  αρθρο του "Κατηγορω " για  να  υ περασπιστει το  
 δικαιο του  αδικα τιμωρημενου με  α πο ταξη και ε ξορια α ξιωματικου  Dreyfuss στη ν πολυ κροτη 
 υ πο θεση Dreyfuss, που  για  πολλε ς δεκαετιες διχασε τη  Γαλλια. Ο  Clemenceau ε πισης η ταν 
 εκεινος που  το  Νοεμβριο 1917 α νελαβε τη ν πρωθυπουργια τη ς Γαλλιας για  να  τη ν ο δηγη σει 
 στη ν τελικη  νικηφο ρα προσπα θεια ε ναντιον του  εισβολε α γερμανικου  στρατου . Η ταν ο  
 πρωθυπουργο ς που  φιλοξενησε τη  δια σκεψη της ειρη νης στις Βερσαλλιες στη ν ο ποια επιδιωκε 
 να  επιβα λει εξοντωτικου ς ορους στη  Γερμανια, ωστε να  μη ν ειναι ξανα  σε  θεση να  α πειλη σει τη  
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 Γαλλια. Για  τη ν α διαλλαξια τω ν θεσεω ν του, τη ν ο ποια παρε καμψε ο  προ εδρος τω ν ΗΠΑ 
 Woodrow Wilson, ο νομα στηκε Τιγρης.

 Η  μεταπολεμικη  α νοικοδο μηση της Γαλλιας ηταν επιπονη. Η  λογοκρισια σταμα τησε, α λλα  
 το  χαρτι  η ταν α κριβο  και οι  εφημεριδες ε πισης α κριβε ς. Ο  πληθωρισμο ς καθιστουσε του ς 
 μισθωτου ς φτωχο τερους ε νω  μια  σειρα  α πο  α περγιες, μερικε ς με  κομμουνιστικη  υ ποστη ριξη, 
 επληξαν α κο μη περισσο τερο τις εφημεριδες ω ς επιχειρη σεις. Σημαντικω τερη α πο  ολες ηταν η  
 α περγια του  1921 στο  Παρισι, κατα  τη  δια ρκεια της ο ποιας συνασπισθηκαν οι εφημεριδες για  να  
 εκδο σουν μια  κοινη  εφημεριδα, τη ν La Presse de Paris. 

 Η  διαφη μιση εξακολουθουσε να  α ποτελει στη  Γαλλια δευτερευ ουσα πηγη  εσο δων για  το ν 
 τυ πο, ενω  η  διαφημιστικη  α γορα  τω ν εφημεριδων κατα  πα νω α πο  80% βισκο ταν υ πο  το ν ελεγχο 
 της Havas και επρεπε να  μοιραστει σε  πολλα  εντυπα. Ε τσι λιγες μεγα λες εφημεριδες κρατουσαν 
 τη ν α νεξαρτησια τους και εδιναν ξεχωριστη  σημασια και στη  διεθνη  ειδησεογραφια και τις 
 σχετικες α ναλυ σεις εμπειρων σχολιαστω ν, για  τη ν ο ποια η  ενισχυμενη μεταπολεμικη  θεση της 
 Γαλλιας στι ς ευ ρωπαϊκε ς ισορροπιες, προκαλου σε το  ε νδιαφε ρον του  κοινου . Τε τοιες 
 α νεξα ρτητες εφημεριδες ησαν η  παλαια  Figaro και η  καινου ργια α πογευματινη  εφημεριδα Paris 
 Soir, που  πρωτοκυκλοφο ρησε το  1920 και το  1939 ειχε επιτυ χει τη  μεγαλυ τερη κυκλοφορια 
 στη ν η πειρωτικη  Ευ ρω πη με  2,000,000 φυ λλα.

 Το  μεγαλυ τερο πληθος ομως τω ν γαλλικω ν εφημεριδων παρεμενε οικονομικα  εξαρτημενο 
 α πο  ξε να πολιτικα  η  και μεγα λα οικονομικα  συμφεροντα. Π.χ. η  ε θνικιστικη   Le Matin του  
 επιχειρηματια Maurice Bunau Varilla, ιδιοκτη τη της σιδηροδρομικης ε ταιρειας του  Congo, ο  
 ο ποιος ξεκινησε μεσα α πο  τη ν εφημεριδα του εκστρατεια εναντιον του  βασιλια  Λεοπο λδου του  
 Βελγιου, τη ν ο ποια  εκστρατεια σταμα τησε μο λις η  α ποικια του  Βελγικου  Κονγκο  εξαγο ρασε τις 
 σιδηροδρομικες του μετοχες σε  υψηλη  τιμη . Ε πισης ο  βιομη χανος Jean Hennesey (τω ν cognac) 
 εξαγο ρασε τη ν εφημεριδα Le Quotidien και τη  μετετρεψε σε  οργανο του  εθνικοσοσιαλιστικου  
 κινη ματος. Το  ειδησεογραφικο  πρακτορειο Havas εξα λλου επαιρνε κα θε χρο νο μυστικα  κρατικα  
 κονδυ λια, οπως και αλλες εφημεριδες, για  να  παρουσια ζουν τις ειδη σεις κατα  τις επιθυμιες της 
 γαλλικη ς κυβε ρνησης. Ο ταν το  1933 α νε βηκε ο  Hitler στη ν ε ξουσια, ο  γαλλικο ς τυ πος 
 α ποδειχθηκε ιδιαιτερα ευ α λωτος στη  γερμανικη  προπαγα νδα και τα  γερμανικα  χρη ματα. Πα λι 
 στο  φαινο μενο αυ το  η  εφημεριδα Le Matin πρωταγωνιστουσε. Ε γιναν προσπα θειες α πο  τις 
 κυβερνη σεις του  Leon Blum, του  σοσιαλιστικου  μετω που που  κερδισε τις εκλογε ς του  1936, 
 α λλα  και  του  Daladier, δηλαδη  του ς συντηρητικου ς που  α νε λαβαν το  1939, οι  ο ποιοι 
 προσπα θησαν να  πα ρουν μετρα κατα  της διαφθορας του  τυ που.
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 Το ν Ι ου νιο 1940 οι Γερμανοι κατελαβαν το  Παρισι και ε γκαθιδρυσαν κατοχικε ς α ρχε ς. 
 Στη  νο τιο Γαλλια ε πιβλη θηκε η  φιλογερμανικη  κυβερνηση συνεργατω ν του  Vichy υ πο  το ν 
 στρατηγο  Henri Pétain και το ν πρωθυπουργο  Pierre Laval. Οι μο νες Παρισινες εφημεριδες, που  
 κυκλοφο ρησαν α μεσως μετα  τη ν εισοδο τω ν Γερμανω ν ησαν η  Le Matin του  Maurice Bunau 
 Varilla και η  Paris Soir, η  ο ποια συνεχισε τη ν εκδοση  της κα τω α πο  τη  διευ θυνση του  Joseph 
 Schleisse, με χρι το τε υ παλλη λου του  α νελκυστη ρα τη ς ε πιχειρησης, που  παρουσια στηκε με  
 γερμανικη  στρατιωτικη  στολη . Συ ντομα ε μφανιστηκαν και  α λλες ε φημεριδες, ο λες υ πο  
 γερμανικη  διευ θυνση με  ε πιτελεια συνεργατω ν. Το  γαλλικο  α ναγνωστικο  κοινο  συ ντομα 
 κατα λαβε οτι αυ τες δεν ησαν οι εφημεριδες που  γνω ριζε α πο  παλαια , α λλα  οργανα τω ν α ρχω ν 
 κατοχης, χωρις τη ν παραμικρη  α ξιοπιστια. 

 Α πο  τις πρω τες η με ρες τη ς γερμανικη ς κατοχη ς παρουσια στηκαν στο  Παρισι και  τη  
 γαλλικη  ε παρχι α οι  πρω τες παρα νομες α ντιστασιακε ς  ε φημερι δες, χειρο γραφες η  
 δακτυλογραφημενες, που  τυπω νονταν και κυκλοφορουσαν με  κινδυνο συ λληψης, βασανισμου  
 και θανα του τω ν συντελεστω ν τους. Για  παρα δειγμα ολο το  προσωπικο  του  παρισινου  φυ λλου 
 Pantagruel  συνελη φθη α πο  του ς Γερμανου ς και  ε στα λη στο  ε κτελεστηκο  α πο σπασμα. Τα  
 παρα νομα αυ τα  εντυπα περιειχαν ειδη σεις για  τις πολεμικες επιτυχιες τω ν συμμα χων, α ναφορες 
 για  τις γερμανικες ω μο τητες, τοπικες α ντιστασιακες ειδη σεις και ο ,τι μπορουσε να  τονω σει το  
 φρο νημα και τη ν ο ργη  τω ν Γα λλων και να  διαψευ σει τη  γερμανικη  προπαγα νδα.

 Μεσα α πο  τα  φυ λλα του  α ντιστασιακου  τυ που για  πρω τη φορα  η  γαλλικη  δημοσιογραφια 
 παρουσιαζε ενα η ρωικο  και α νεξα ρτητο προ σωπο. Η  διαδικασια παραγωγης τω ν εφημεριδων 
 σταδιακα  ο ργανω θηκε καλλιτερα. Τα  τυπογραφεια ησαν κατ α να γκη μικρα  ωστε να  μπορουν να  
 κρυφτουν και να  μεταφερθουν σε  περιπτωση κινδυ νου. Το  χαρτι ηταν ειδος σπα νιο, στο  ο ποιο οι 
 Γερμανοι ειχαν επιβα λει διατιμηση, επομενως, αν κανεις ειχε χρη ματα, μπορουσε να  το  βρει στη  
 μαυ ρη α γορα . Οι  α ντιστασιακε ς ο ργανω σεις διε θεταν χρη ματα για  τη ν α γορα  του  χαρτιου , 
 χρη ματα που  του ς εστελναν ειτε η  εξο ριστη κυβερνηση α πο  τη ν Α λγερια, ειτε η  ο ργα νωση του  
 Charles de Gaulle α πο  το  Λονδινο. Τη  διανομη  τω ν ε φημεριδων κατηυ θυνε η  ε ντολη  που  
 βρισκο ταν τυπωμενη σε  πολλες α πο  αυ τες, να  μη ν καταστρεφεται το  φυ λλο, να  μη  φυλα σσεται 
 α λλα  να  κυκλοφορει. Προ ς το  τελος της περιο δου της κατοχης ειχαν διαμορφωθει περιφερειακες 
 ζω νες κυκλοφοριας τω ν εφημεριδων, οι ο ποιες παρα  του ς κινδυ νους, ειχαν ε πιτυ χει α ρκετα  
 τακτικη  εκδοση. Τε τοιες εφημεριδες η σαν η  France Tireur, Résistance, Parisien Libéré, η  
 σοσιαλιστικη  Populaire, η  κομμουνιστικη  L’Humanité, η  συντηρητικη  L’Aurore και η  Γκωλλικη  
 Combat. 
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 Τις παραμονε ς της α πελευθερωσης η  προσωρινη  γαλλικη  κυβερνηση στη ν Α λγερια ειχε 
 καταστρω σει σχε δια για  τη ν α ναμο ρφωση του  γαλλικου  τυ που μετα  τη ν α ποχω ρηση τω ν 
 γερμανικω ν δυνα μεων κατοχη ς. Οι α ντιστασιακε ς ομως ο ργανω σεις μεσα στη  Γαλλια ειχαν 
 δημιουργη σει ενα δικο  τους συντονιστικο  οργανο, τη ν Ε θνικη  Ο μοσπονδια Α ντιστασιακω ν 
 Ε φημεριδων, η  ο ποια ειχε η δη καθορισει πω ς θα  γινο ταν η  κατανομη  τω ν τυπογραφικω ν 
 εγκαταστα σεων μο λις θα  α ποχωρουσαν οι Γερμανοι. Πεντε η μερες πριν α πο  τη ν παρα δοση του  
 Παρισιου  εμφανιστηκαν στη ν πρωτευ ουσα τα  πρω τα φυ λλα της ε λευ θερης Γαλλιας και κα θε 
 μελος της ο μοσπονδιας γνω ριζε τι α κριβω ς επρεπε να  πρα ξει.

 Η  μεγα λη εκδοτικη  δραστηριο τητα τω ν πρω των χρο νων μετα  τη ν α πελευθερωση, οταν 
 κα θε α ντιστασιακη  και πολιτικη  ο ργα νωση διεθετε δικη  του εφημεριδα, περιοριζο ταν α πο  τη ν 
 α νεπα ρκεια του  χαρτιου , το  ο ποιο μοιραζο ταν με  δελτιο. Οι εφημεριδες ησαν μικρου  σχη ματος 
 μονοφυλλες. Μα λιστα κατα  τη  δια ρκεια της κρισιμης μα χης τω ν Α ρδεννω ν το  Δεκεμβριο του  
 1944, οταν οι συμμαχικες δυνα μεις λιγο ελειψε να  καμφθουν α πο  του ς Γερμανου ς, οι ελλειψεις 
 ησαν τετοιες, που  σε  μια περιπτωση δυ ο α ντιθετες μεταξυ  τους εφημεριδες εκδο θηκαν μαζι στις 
 δυ ο οψεις ενο ς φυ λλου χαρτιου , α πο  τις ο ποιες επιτιθεντο η  μια εναντιον της αλλης. 

 Για  να  εξασφαλιστει η  α νεξαρτησια τω ν μεταπολεμικω ν εφημεριδων α πο  τις προπολεμικες 
 υποπτες πηγες χρηματοδο τησης ο ριστηκε υψηλη  τιμη  κα θε φυ λλου στα  2 γαλλικα  φρα γκα. Στις 
 δυσκολιες πρεπει να  προστεθει και η  λογοκρισια, που  εξακολου θησε για  μερικου ς μηνες α κο μη 
 και μετα  τη ν η ττα τω ν Γερμανω ν και προκα λεσε ο ξυ τατες α ντιδρα σεις στο ν τυ πο, ετσι ω στε 
 καταργη θηκε το  Σεπτεμβριο του  1945.

 Σοβαρο  προ βλημα για  τη ν ε ξομα λυνση τη ς κατα στασης στο  γαλλικο  τυ πο μετα  τη ν 
 α πελευθερωση της Γαλλιας α ποτελουσε και η  τυ χη τω ν εφημεριδων, που  ειχαν συνεργαστει με  
 το ν κατακτητη  η  που  ειχαν υ ποχρεωθει να  του  παραδο σουν τα  τυπογραφεια τους. Στη ν α ρχη  οι 
 ε γκαταστα σεις τους κατελη φθησαν α πο  τις ε φημεριδες τω ν α ντιστασιακω ν ο ργανω σεων. 
 Α κολου θησαν ομως δικες, στις ο ποιες αλλοι παλαιοι εκδο τες καταδικα στηκαν για  συνεργασια 
 με  το ν εχθρο , ενω  αλλοι α θωω θηκαν. Τη ν κατα σταση περιεπλεκε και η  α ντιφατικη  α ντιμετω πιση 
 τω ν γαλλικω ν κυβερνη σεων. Οι  πρω τες σοσιαλιστικε ς κυβερνη σεις ευ νοου σαν τη ν 
 α παλλοτριωση τω ν τυπογραφειων αυ τω ν με  ο νομαστικο  τιμημα και τη ν παρα δοση  τους στις 
 α ντιστασιακες εφημεριδες. Η  συντηρητικη  κυβερνηση του  Schumann, που  επικρα τησε το  1947, 
 α νεστειλε τη  σχετικη  νομοθεσια τω ν σοσιαλιστω ν και οι παλαιοι ιδιοκτη τες, οσοι δε ν ειχαν 
 καταδικαστει ω ς συνεργα τες τω ν Γερμανω ν, επεστρεψαν στις εγκαταστα σεις τους.
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 Η  μεταπολεμικη  α να καμψη του  γαλλικου  τυ που επιτευ χθηκε σταδιακα  με  τη  γενικω τερη 
 προ οδο τη ς γαλλικη ς οικονομιας κατα  τη  δεκαετια του  1950, που  σημειω θηκε χα ρη στα  
 α ποτελεσματα του  σχεδιου Marshall για  τη ν οικονομικη  α νασυγκρο τηση της Ευ ρω πης. Παρα  τις 
 δυσκολιες και τη ν αυξηση του  κο στους και της τιμης πω λησης τω ν εφημεριδων, η  α να καμψη 
 της οικονομιας της α γορας εξασφα λισε σιγα  σιγα  εσοδα α πο  διαφη μιση προϊο ντων. Ε πισης οι 
 Γα λλοι α ναγνω στες διατη ρησαν για  α ρκετο  δια στημα μετα  το  τε λος του  πολε μου τη  
 συναισθηματικη  τους προ σδεση στα  επαρχιακα  φυ λλα, που  ω ς α ντιστασιακες εφημεριδες του ς 
 ειχαν βοηθη σει κατα  τη ν περιοδο της κατοχης. 

 Κατα  τη  δια ρκεια του  πολεμου στο  μεν Λονδινο δημιουργη θηκε ω ς γαλλικο  πρακτορειο 
 διανομης ειδη σεων η  Agence Française Indépendante, ενω  στη ν Α λγερια λειτου ργησε η  Agence 
 France Afrique. Μετα  τη ν α πελευθερωση ιδρυ θηκε ω ς ο ργανισμο ς με  κρατικη  ε πιδο τηση η  
 Agence France Presse, η  ο ποια α πο  το  1957 α πεκτησε τη ν α νεξαρτησια της α πο  το  κρα τος και 
 ετσι ενισχυσε τη ν α ξιοπιστια της και το  διεθνες της κυ ρος ω ς ειδησεογραφικο  πρακτορειο.

 

 

 ¯ ¯ ¯
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 Κεφα λαιο 9
 Ο  τυ πος στο ν 20ο  αιω να: Α γγλια - Τα  μεγα λα εκδοτικα  συγκροτη ματα

 Σταθμο ς για  το  Βρεταννικο  τυ πο υ πηρξε η  εκδοση της λαϊκης εφημεριδας Daily Mail το  
 1896 α πο  το ν Alfred Harmsworth. Α κολου θησε σειρα  α λλων παρο μοιων φυ λλων που  
 α πευθυ νονταν στη ν ιδια α ναγνωστικη  α γορα , υ πολογισιμο τμημα τη ς ο ποιας α ποτελουσαν οι 
 γυναικες. Το  επιτυχημενο εγχειρημα του  Harmsworth α κολου θησαν και αλλοι εκδο τες, οπως ο  
 Arthur Pearson, που  το  1900 ε ξε δωσε τη ν Daily Express. Πρω τη η  ε φημερι δα αυ τη  
 διαφοροποιη θηκε α πο  τις αλλες εφημεριδες που  δημοσιευαν τις διαφημισεις τους στη ν πρω τη 
 σελιδα και  κα λυψε τη  δικη  της πρω τη σελιδα με  ειδη σεις. Ο  Harmsworth στη συνε χεια 
 κυκλοφο ρησε στα  1903 τη ν Daily Mirror, α ρχικα  μο νο για  γυναικες και κατο πιν για  μικτο  κοινο  
 α λλα  με  πολλη  εικονογραφηση και σε μικρο  σχημα (tabloid).

 Οι  ε ξελιξεις αυ τε ς στο  χω ρο του  λαϊκου  τυ που συνε πιπταν με  τη ν μεγα λη κριση που  
 επληττε εκεινη τη ν εποχη  του ς Times, τη  μεγα λη αυ τη  η μερη σια εφημεριδα του  Λονδινου. Μετα  
 α πο  τη ν πτω ση της κυκλοφοριας της λο γω της κυκλοφοριας της Daily Telegraph α πο  το  1855, οι 
 πωλη σεις τω ν Times και  κατα  συνε πεια το  μεριδιο  τους στη ν α γορα  τω ν διαφημισεων 
 ελαττω θηκαν σημαντικα . Το  1887 υ πεπεσαν σε  ενα σοβαρο  σφα λμα δημοσιευ οντας επιστολη  
 του  Ιρλανδου  η γε τη Charles Stewart Parnell, η  ο ποια α ποδειχθηκε πλαστη . Το  πλη γμα στη ν 
 α ξιοπιστια της εφημεριδας σημα δεψε τη ν παραπερα πορεια της εφημεριδας, η  κυκλοφορια της 
 επεσε στα  38,000 φυ λλα ενω  τα  χρεη της υ ποχρεωσαν το ν προ εδρο της εφημεριδας John Walter 
 III να  α ναζητη σει α γοραστε ς. Το  1908 ο  John Walter III και ο  Alfred Harmsworth, ο  ισχυρο ς 
 α νδρας του  λαϊκου  τυ που, συμφω νησαν για  τη ν πω ληση τη ς ιστορικη ς εφημεριδας και τη ν 
 κα λυψη τω ν χρεω ν της, γεγονο ς που  προκα λεσε α ναταραχη  στη  βρεταννικη  κοινωνια. 
 Διαψευ δοντας ομως του ς φο βους πολλω ν, ο  Harmsworth εδειξε σεβασμο  στη ν παρα δοση της 
 εφημεριδας, διατη ρησε στη  θεση τους τα  στελε χη τη ς εφημεριδας, οπως το ν προ εδρο John 
 Walter III και το ν α ρχισυντα κτη George Buckle. Μετα  ομως το  θα νατο του  Buckle, το  1912 ο  
 Harmsworth τοποθε τησε στη  θε ση του  α ρχισυντα κτη το ν ικανο τατο και  δυναμικο  George 
 Geoffrey Dawson, ο  ο ποιος κατο ρθωσε να  ξαναφερει του ς Times στη  θεση α ξιοπιστιας, κυ ρους 
 α λλα  και πολιτικης επιρροης που  του ς χαρακτη ριζαν τη ν εποχη  της α κμης τους. Ο  Dawson ηταν 
 ιδιαιτερα ισχυρο ς κατα  τη  δια ρκεια του  μεσοπολεμου, εθεσε τη ν προσωπικη  του σφραγιδα στη ν 
 εφημεριδα και  υ πηρξε προσωπικο ς φιλος τω ν πρωθυπουργω ν Stanley Baldwin και  Neville 
 Chamberlain. Ο  Dawson υ ποστη ριξε τη ν πολιτικη  του  τελευταιου για  συμβιβαστικη  στα ση προ ς 
 το ν Hitler και διατη ρησε τη  θεση του  α ρχισυντα κτη τω ν Times ω ς το  1941.

  47

  



 Πριν α πο  τη ν εκρηξη του  Πρω του Παγκοσμιου Πολεμου εκτο ς α πο του ς Times, σοβαρες 
 η μερη σιες εφημεριδες του  Λονδινου ησαν και η  Daily Telegraph και η  Morning Post.

 Κατα  τη  δια ρκεια του  πολεμου η  σχεση πολιτικης εξουσιας τυ που περασαν κριση, καθω ς η  
 κυβερνηση και η  στρατιωτικη  η γεσια κρατουσαν του ς δημοσιογραφους μακρια  α πο  τα  πεδια τω ν 
 μαχω ν και τα  μετωπα και εφα ρμοζαν λογοκρισια. Η  κακη  εκβαση του  πολεμου προκα λεσαν τη ν 
 προσωπικη  παρεμβαση του  εκδο τη της Daily Mail και τω ν Times, Alfred Harmsworth. Με  ακρα 
 μυστικο τητα ε στειλε στο  δυτικο  με τωπο το ν στρατιωτικο  α νταποκριτη  τω ν Times , 
 συνταγματα ρχη A’Court Repington, και με  τις διαπιστω σεις του, επιτεθηκε το ν Μα ϊο του  1915 
 μεσα α πο  τη ν εφημεριδα του Daily Mail, κατα  τη ς στρατιωτικης η γεσιας και ιδιως κατα  του  
 α ρχιστρα τηγου Kitchener, για  κακη  προετοιμασια και  κακο  ε ξοπλισμο  του  στρατου  με  
 α παρχαιωμε νο ο πλισμο , καθιστω ντας τους υ πευ θυνους για  τις τρομακτικε ς α πω λειες του  
 βρεταννικου  λαου . Η  στα ση του  Harmsworth συνα ντησε ε χθρο τητα τη ς πολιτικη ς και  
 οικονομικης η γεσιας της Βρεταννιας, α λλα  αυ το ς επεμεινε πεισματικα  στη  σταυροφορια του και 
 τελικα  συνετελεσε α ποφασιστικα  στη ν πτω ση τη ς κυβερνησης Asquith και στη ν ανοδο στη ν 
 εξουσια του  Lloyd George. Αυ το ς, μαζι σε  συνεργασια με  του ς Γα λλους και του ς Α μερικανου ς, 
 α νεστρεψε τη ν τυ χη του  πολεμου.

 Σε  ενδειξη ευ γνωμοσυ νης η  μεταπολεμικη  κυβερνηση του  Lloyd George α πενειμε τιτλους 
 ευ γενειας το σο στο ν Alfred Harsworth (στο  εξης λο ρδο Northcliffe), οσο και στο ν α δελφο  του 
 Harold (λο ρδο Rothermere) α λλα  και  στο ν Καναδο  μεγιστα να του  τυ που Maxwell Aitken, 
 ε κδο τη τη ς Daily Express (βαρο νο Beaverbrook). Και  οι  τρεις ειχαν συμβα λει με σω τω ν 
 παρασκηνιακω ν τους ε νεργειω ν α λλα  και  με  τη ν υ πο  το ν ελεγχο  τους δημοσιογραφια στη ν 
 κυβερνητικη  α λλαγη  που  ειχε επισπευ σει το  τελος του  Πρω του Παγκοσμιου Πολεμου.

 Η  οικονομικη  κριση του  μεσοπολεμου εφερε τη  συνενωση πολλω ν εντυ πων κα τω α πο τα  
 μεγα λα ε κδοτικα  συγκροτη ματα τω ν "βαρο νων του  τυ που" με  σημαντικω τερους τους 
 Rothermere (ειχε διαδεχθει το ν Northcliffe μετα  το  θα νατο  του), Beaverbrook, Berry, Cadbury 
 και Hulten. Τα  συγκροτη ματα αυ τα  κατειχαν μετοχε ς στο ν η μερη σιο τυ πο του  Λονδινου, τω ν 
 επαρχιω ν και στο ν περιοδικο  τυ πο. Η  μεγα λη υφεση της δεκαετιας του  1930, η  α νεργια και η  
 πτω ση της α γοραστικης δυ ναμης τω ν λαϊκω ν στρωμα των, α λλα  και η  κο πωση α πο  τη ν πολιτικη  
 συνετε λεσαν στη  μεγα λη πτω ση τη ς κυκλοφοριας κυριως τω ν λαϊκω ν εφημεριδων. Οι τρεις 
 σημαντικω τερες α πο  αυ τε ς επιδο θηκαν σε  εναν α νταγωνισμο , που  ο νομα στηκε "πο λεμος τη ς 
 κυκλοφοριας". Συγκεκριμενα προσεφεραν στου ς α ναγνωστες τους κουπο νια για  τη ν α πο κτηση 
 δια φορων α ντικειμε νων οικιακη ς χρη σης και ετσι α γο ραζαν α ναγνωστικο  κοινο . Ο  πο λεμος 
 ομως της κυκλοφοριας ζημιωσε α κο μη περισσο τερο τις εφημεριδες αυ τες.
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 Μετα  το  δευ τερο παγκο σμιο πο λεμο η  παραπερα συγκεντρωση του  τυ που στα  χερια λιγων 
 συγκροτημα των α νησυ χησε τη ν πολιτικη  η γεσια, η  ο ποια α πο  το  1947 και μετα  α νεθεσε σε  τρεις 
 διαδοχικε ς βασιλικε ς επιτροπε ς να  ε ξετα σουν κατα  πο σο η  συγκεντρωση αυ τη  περιο ριζε τη ν 
 ε λευθερια τη ς δημοσιογραφικη ς εκφρασης. Τα  πορισματα τω ν ε πιτροπω ν κατε ληγαν στο  
 συμπερασμα οτι ο  περιορισμο ς της ελευθεριας αυ τη ς δεν εφτανε σε  α νησυχητικου ς βαθμου ς. 
 Στη ν πραγματικο τηα ομως ενω  το  1948 τα  τρια μεγαλυ τερα εκδοτικα  συγκροτη ματα ηλεγχαν το  
 43% του  α ναγνωστικου  κοινου , το  1974 το  ποσοστο  αυ το  εφτανε το  65%. Ε πισης στο  πλαισιο 
 ε νο ς νε ου παγκο σμιου α νταγωνισμου , τα  ε κδοτικα  συγκροτη ματα α ρχισαν να  α ποτελου ν 
 μονα δες μεγαλυ τερων και πανισχυρων πολυεθνικω ν ε ταιριω ν με  διασπορα  τω ν συμφερο ντων 
 τους στο  πεδιο του  βιβλιου, τη ς ψυχαγωγιας, τω ν τηλεπικοινωνιω ν, του  ε μποριου, τω ν 
 κατασκευω ν, πετρελαιου κλπ.

 

 ¯ ¯ ¯ 
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