Η Καθηµερινή / Τέχνες και Γράµµατα, 25/11/2001, σ. 5

«Τη στιγµή που νέα τµήµατα,
λανσαρισµένα εν χορδαίς και οργάνοις, όπως τα τµήµατα MME λ.χ.,
καρκινοβατούν ως γενικά ‘cultural studies’, χωρίς αποσαφηνισµένο γνωστικό
αντικείµενο, ως άθροισµα ασύµπτωτων ειδικοτήτων διδασκόντων που δεν
συντίθενται πουθενά…» (Ν. Ξυδάκης, «Κάθε χωριό και πανεπιστήµιο», Η Καθηµερινή
11-12-2000)

Τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα Επικοινωνίας
του Σπύρου A. Μοσχονά*

Προσπαθώντας να ορίσει το «πλήρες και συγκεκριµένο» αντικείµενο της γλωσσολογίας
ο διάσηµος Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure διαπίστωνε, στις αρχές του 20ου
αιώνα, το ακόλουθο παράδοξο: αντίθετα µε άλλους τοµείς, που εξετάζουν ένα εκ των
προτέρων δεδοµένο αντικείµενο, το αντικείµενο της γλωσσολογίας µοιάζει να
δηµιουργείται από την εκάστοτε προοπτική από την οποία εξετάζεται. Η γλωσσολογία ή,
ορθότερα, οι διάφορες γλωσσολογίες, έµοιαζαν να προηγούνται του αντικειµένου τους, της
γλώσσας.
Στις αρχές του νέου αιώνα, το παράδοξο που ο Saussure διαπίστωνε για τη γλωσσολογία
φαίνεται να χαρακτηρίζει εξίσου, αν όχι περισσότερο, τις νεότοκες επιστήµες της
επικοινωνίας. Οι διάφορες «επικοινωνιολογίες» και «µεσολογίες», οι συχνά
αντικρουόµενες θεωρίες της διαπροσωπικής και της µαζικής επικοινωνίας, οι µελέτες για
τις κάθε είδους επικοινωνιακές διαµεσολαβήσεις µοιάζουν να προηγούνται του
αντικειµένου τους, του «πλήρους και συγκεκριµένου» αντικειµένου της επικοινωνίας.
Στα εισαγωγικά πανεπιστηµιακά εγχειρίδια τίθεται συχνά το απλοϊκό ερώτηµα «Τι είναι
επικοινωνία;» Μια βολική απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα ήταν: τα πάντα. Κάθε άλλο
παρά αστόχαστη, η απάντηση αυτή θα έπαιρνε υπόψη της το γεγονός ότι είναι αδύνατον να
µην επικοινωνούµε, όπως εµφατικά τόνισαν οι επιστήµονες της λεγόµενης Σχολής του
Πάλο Άλτο. Κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά, ηθεληµένη ή αθέλητη, έχει µία ή περισσότερες
επικοινωνιακές όψεις, από τις οποίες και ορίζεται.
∆υστυχώς, η βολική αυτή απάντηση δεν µπορεί να ορίσει ένα ενιαίο και αυτόνοµο
γνωστικό πεδίο, διότι, απλούστατα, δεν υπάρχει γνωστικό πεδίο που να περιλαµβάνει τα
πάντα. Η επιστήµη της επικοινωνίας είναι λοιπόν «αναγκασµένη να ξεκινήσει από το
σταυροδρόµι διαφορετικών επιστηµών», όπως επισηµαίνει και ο Μιχάλης Μεϊµάρης,
Πρόεδρος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην εισαγωγή του στον νέο Οδηγό Σπουδών. ∆εν υπάρχει µία,
υπάρχουν πολλές επιστήµες της επικοινωνίας, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα «πλήρες και
συγκεκριµένο» αντικείµενο της επικοινωνίας.
Στην περίπτωση της γλωσσολογίας, η συνεχής απόκλιση και σύγκλιση των προοπτικών,
που έδειχνε να ενοχλεί τον Saussure, έδωσε δηµιουργική ώθηση στην ανάπτυξη της
επιστήµης και αποκρυσταλλώθηκε σταδιακά σε διαφορετικές ειδικεύσεις και «κλάδους»,
τα ονόµατα των οποίων ακούγονται ίσως παράξενα στο αµύητο αυτί: φωνολογία,
µορφολογία, σύνταξη, σηµασιολογία, ιστορική γλωσσολογία, διαλεκτολογία,
κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, νευρογλωσσολογία, µαθηµατική γλωσσολογία,

υπολογιστική γλωσσολογία κ.ά. Οι «κλάδοι» αυτοί συνυπάρχουν στο ίδιο ακαδηµαϊκό
πεδίο, µε αντιθέσεις ενδεχοµένως, αλλά χωρίς εµφανείς αντιφάσεις, υπηρετώντας µια
πλουραλιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση στα γλωσσικά φαινόµενα.
∆εν είµαι, ούτε εγώ, βέβαιος αν η συνύπαρξη των διαφορετικών πεδίων είναι εξίσου
αρµονική στην περίπτωση της επικοινωνιολογίας. Όχι βέβαια επειδή δεν έχουν γραφτεί
ακόµη τα «Μαθήµατα Γενικής Επικοινωνιολογίας» (έχει και ο κλάδος αυτός, όπως κάθε
άλλος, τους πατέρες, τους προστάτες και τους αγίους του)· κυρίως επειδή η θεσµική πράξη
κατοχύρωσης της επικοινωνιολογίας µοιάζει να προηγείται της ακαδηµαϊκής πράξης
σύστασης της επιστήµης αυτής.
Τα τρία πανεπιστηµιακά Τµήµατα Επικοινωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα (το
Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το
οµώνυµο Τµήµα του Παντείου Πανεπιστηµίου και το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) έχουν περιλάβει
στο πρόγραµµά τους πολλές διαφορετικές κατηγορίες µαθηµάτων, βάσει της παραδοχής
ότι το γνωστικό αντικείµενο που υπηρετούν ορίζεται «στο σταυροδρόµι διαφορετικών
επιστηµών». Προσφέρουν λοιπόν µαθήµατα οργανωµένα σε µικρές οµάδες που ανήκουν
σε επιστήµες τόσο όµοιες και τόσο διαφορετικές όσο οι σπουδές πολιτισµού, η πολιτική
επιστήµη, η κοινωνιολογία, τα νοµικά, η ιστορία, η ψυχολογία, η ψυχανάλυση, η
φιλοσοφία, η γλωσσολογία, η ρητορική, οι νεοελληνικές σπουδές, οι δηµόσιες σχέσεις κ.ά.
Τα µαθήµατα αυτά συνδυάζονται µε «εφαρµοσµένα» µαθήµατα (δηµοσιογραφικής
πρακτικής, νέων τεχνολογιών, πολιτιστικής διαχείρισης, διαφήµισης κλπ.). Στην περίπτωση
της επικοινωνιολογίας λοιπόν, τα επιµέρους γνωστικά πεδία είναι ήδη συγκροτηµένοι και
αυτόνοµοι επιστηµονικοί κλάδοι, που υπηρετούνται, διαρκέστερα και εκτενέστερα, σε
άλλα πανεπιστηµιακά Τµήµατα.
Η συγκρότηση ενός γνωστικού πεδίου από «αλλού φερµένους» είναι φυσικό να
υπακούει στον άτεγκτο νόµο της ακαδηµαϊκής αδράνειας. Το διδακτικό προσωπικό θα
εξακολουθήσει να υπηρετεί τον «πρωτογενή» τοµέα από τον οποίο προέρχεται και όχι,
µέσω αυτού, ένα «δευτερογενές» γνωστικό πεδίο. Ο κοινωνιολόγος, λ.χ., δύσκολα θα
µεταµορφωθεί σε επικοινωνιολόγο – κυρίως επειδή ως κοινωνιολόγος θα κριθεί και θα
εξελιχθεί, ακόµη και σ’ ένα Τµήµα Επικοινωνίας. Στην προσπάθειά τους να
δηµιουργήσουν ένα Μικρό Πανεπιστήµιο εντός του Μεγάλου Πανεπιστηµίου, τα Τµήµατα
Επικοινωνίας κινδυνεύουν όχι τόσο να αποκτήσουν ένα χαοτικό πρόγραµµα σπουδών όσο
να εξακολουθήσουν να προσφέρουν «λίγο απ’ όλα». Ο πραγµατικός κίνδυνος για τα
Τµήµατα Επικοινωνίας είναι η ανάσχεση της «φυσιολογικής» τάσης ανάπτυξής τους, που
τα ωθεί να συµπεριλάβουν «τα πάντα».
Οι πεντακόσιοι και πλέον φοιτητές και φοιτήτριες που εισάγονται κάθε χρόνο στα
πανεπιστηµιακά Τµήµατα Επικοινωνίας αντιµετωπίζουν θετικά τον πλουραλισµό των
γνώσεων και των προσεγγίσεων που τους προσφέρονται. Αισθάνονται ότι τα Τµήµατά τους
διαφοροποιούνται από άλλα Τµήµατα ή Σχολές που ακολουθούν «µονοκούκι» µιαν
απαρέγκλιτη και, ίσως, παρωχηµένη κατεύθυνση σπουδών. Τους επιτρέπεται να
πειραµατιστούν, να διαµορφώσουν το δικό τους «πρόγραµµα σπουδών». Από την άποψη
αυτή, και για τα δεδοµένα του ελληνικού Πανεπιστηµίου, τα προγράµµατα σπουδών των
Τµηµάτων Επικοινωνίας µπορούν να θεωρούνται από τα πιο νεωτεριστικά και
προοδευτικά. Όµως, λόγω του πληθωρισµού των µαθηµάτων, εύκολα µπορεί να
δηµιουργηθεί στους διδασκοµένους (ιδιαίτερα σε όσους θα ήθελαν ν’ ακολουθήσουν

καριέρα δηµοσιογράφου) η νοοτροπία της «κάλυψης», ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να
εµβαθύνουν σ’ ένα γνωστικό πεδίο: αρκεί να το «καλύψουν», όπως ενίοτε οι
δηµοσιογράφοι τα θέµατά τους, διασταυρώνοντας στοιχεία και γνώµες ειδικών, προτού
αναλάβουν να γράψουν το επόµενο «κοµµάτι» για κάποιο εντελώς διαφορετικό ζήτηµα.
Τα ακαδηµαϊκά αυτά προβλήµατα θα ήταν απλά και ευκόλως επιλύσιµα, αν ο
ακαδηµαϊκός χώρος της επικοινωνίας δεν διατηρούσε µια µάλλον ασαφή και φαντασιακή
σχέση προς την οµιχλώδη και εξίσου «φαντασιακά θεσµισµένη» αγορά της επικοινωνίας.
Το κύριο χαρακτηριστικό της δηµόσιας επικοινωνίας είναι η διαρκής, αενάως
µεταβαλλόµενη και φευγαλέα επικαιρικότητά της· που όσο πιο δύσκολο είναι να τη
συλλάβει κανείς τόσο περισσότερο θα ήθελε να την ελέγξει και να την κατευθύνει. Η
αγοραία αντίληψη παρουσιάζει την επικοινωνία σαν κάτι που πρέπει κανείς να το αρπάξει,
να το σχεδιάσει, να το διαχειριστεί και, ενδεχοµένως, να το εµπορευτεί. Θέλει να ρυθµίσει
την επικοινωνία και όχι να την περιγράψει. ∆εν ενδιαφέρεται η αγοραία αντίληψη για
επιστηµονικές µελέτες και έρευνες. Η προχειρολογία τής είναι χίλιες φορές προτιµότερη
από την αµερόληπτη προσπάθεια κατανόησης. Τα Τµήµατα Επικοινωνίας θα µπορούσαν
εύκολα, «εξ αντικειµένου», να υποκύψουν στην «εκσυγχρονιστική» τάση για σχεδιασµό
και διαχείριση προϊόντων, για παροχή υπηρεσιών µάλλον παρά γνώσεων – τάση που,
άλλωστε, άνωθεν επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια σε όλη την πανεπιστηµιακή έρευνα.
Τρία ζωντανά πανεπιστηµιακά Τµήµατα, δέκα χρόνια λειτουργίας, αλλά ούτε ένα
επιστηµονικό περιοδικό είναι λοιπόν ο πλούσιος απολογισµός των σπουδών επικοινωνίας
στην Ελλάδα.
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