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Αξιοπιστία Ελευθεροτυπίακαι

στην Ψηφιακή Εποχή
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
52ου Πανελληνίου Δημοσιογραφικού Συνε-
δρίου της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού
Τύπου, με θέμα: «Αξιοπιστία και Ελευθεροτυπία
στην Ψηφιακή Εποχή», που έλαβε χώρα 11-13
Μαΐου στην Αιδηψό.

Συνδιοργανωτές του συνεδρίου η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, η
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.),
ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, ο Οργανισμός Λι-
μένων Νομού Ευβοίας και η Εταιρεία Επιστη-
μόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων.

Πολλές και διαφορετικές οι θέσεις που παρου-
σιάστηκαν στο βήμα του συνεδρίου, στην συ-
νεδριακή αίθουσα «Εύβοια» του ξενοδοχείου
“Thermae Sylla”, από δημοσιογράφους, ακαδη-
μαϊκούς και ερευνητές, που μαζί με τους συνέ-
δρους κατέληξαν σε έναν παραγωγικό
διάλογο για το μέλλον της δημοσιογραφίας
και των περιφερειακών μέσων της χώρας. Το
συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία
για αυτήν τη συζήτηση και παράλληλα για γνω-
ριμία των συνέδρων δημοσιογράφων και ακα-
δημαϊκών με την τοπική κοινωνία, τους
ανθρώπους και τις ομορφιές της Αιδηψού, της
πόλης με τα διάσημα θεραπευτικά λουτρά. 

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτησαν ο εκ-
πρόσωπος του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, ο
Υφυπουργός Μεταφορών Ν. Μαυραγάννης, η
βουλευτής Ζωή Λιβανίου ,  ο βουλευτής Γ.
Ακριώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας
Φάνης Σπανός, η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Λίνα Ευσταθίου, ο Πρόεδρος του Οργανισμού
Λιμένων Ν. Εύβοιας, Ανδρέας Παπανδρέου,
εκπρόσωπος της διοίκησης του Νοσοκομείου
Χαλκίδας. Η ΕΣΕΤ τίμησε για την πολύχρονη
προσφορά του στην Ένωση, τον Γιάννη Σώκο,
ανακηρύσσοντάς με ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. ως Επίτιμο Γενικό Γραμματέα της ΕΣΕΤ. Τι-
μήθηκαν επίσης για την προσφορά τους και την
συνεργασία στην διοργάνωση του 52ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου η Δήμαρχος Ιστιαίας -
Αιδηψού κ. Λίνα Ευσταθίου, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Ιδιοκτητών, το ξενοδοχείο «Thermae
Sylla”. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν με τοποθετήσεις για
την ελευθερία έκφρασης και την αξιοπιστία
στην ψηφιακή εποχή. Η δημοσιογράφος Μαρ-
γαρίτα Σπηλιοπούλου ανέπτυξε το θέμα «Από
τον Ερμή στο homo inernetikus» ξεκινώντας από
τον πρώτο δημοσιογράφο που ερμηνεύει την

είδηση, στις σύγχρονες επικρίσεις για τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης μέσα από τις σύγχρονες
πηγές πληροφόρησης τα social media  και η
ηθική ευθύνη των συντακτών. Ο δημοσιογρά-
φος Ε. Πάλλας μίλησε για την ηθική των ηλε-
κτρονικών ΜΜΕ. Ο δημοσιογράφος - Content
Editor Αλέξανδρος Σωματαρίδης παρουσίασε
το θέμα «Η Ελευθερία έκφρασης και διάχυσης
της πληροφορίας μέσω οπτικοακουστικού υλι-
κού με άδεια Creative Commons (Φωνή στις το-
πικές κοινωνίες, διάλογος με την παγκόσμια
κοινότητα, παρέμβαση στα Κοινά και έλεγχος
εξουσιών - αποφάσεων - ο ρόλος του Δημο-
σιογράφου).

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου Αγγελική Γαζή με θέμα
«Δεδομένα και νέες μορφές ατομικότητας στα
ψηφιακά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα» τό-
νισε ότι με μία απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο
κατηγοροποιούμαστε σαν άτομα και ότι είμα-
στε όλοι «δεδομένα» στην εποχή της σύγκλι-
σης. Ακολούθησε ομιλία της Αν. Καθηγήτριας
και Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας,
Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπι-
στήμιου Μαριάννα Ψύλλα και της Υποψήφιας
Διδάκτορος του Τμήματος Επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπι-
στημίου Άρτεμις Αργύρη με θέμα «Τοπικότητα
και Παραγωγή Περιεχομένου: Η προσέγγιση
της διαφορετικότητας» όπου υπογράμμισε ότι
η τοπικότητα της δημοσιογραφίας τα τελευταία
χρόνια αναδύεται.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης εξέφρασε την ανησυχία
του για το όλο αυξανόμενο ενδιαφέρον στη
ποσότητα της πληροφορίας αντί για την ποι-
ότητά της. Στη ομιλία του με θέμα «Η αξία και η
Απαξίωση της Πληροφορίας: Οικονομικές
Προκλήσεις στην Ψηφιακή Εποχή», πρόσθεσε
ότι μπορεί η προσβασιμότητα στην πληροφο-
ρία έχει ανοίξει αλλά δεν έχει η διαχειρισιμό-
τητά της. Επόμενος εισηγητής, ο καθηγητής
Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Σωκράτης Δεληβογιατζής ανα-
φέρθηκε στο διακύβευμα της Πολιτικής σή-
μερα σε συνάρτηση με τα ΜΜΕ και την
κοινωνία της πληροφορίας, κάνοντας παράλ-
ληλα αναφορά στη στάση των πολιτών απέ-
ναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω τους.
Ο Δημοσιογράφος και Συγγραφέας Τζεμίλ
Τουράν αναφέρθηκε στο Κουρδικό, στο πρό-

https://www.youtube.com/watch?v=LKCu8v_vY8k
https://www.youtube.com/watch?v=sNLYvoeBGpo
https://www.youtube.com/watch?v=k-L2t2I2pWE
https://www.youtube.com/watch?v=Epx2YYCVjcM
https://www.youtube.com/watch?v=KN1syg9Qtt0
https://www.youtube.com/watch?v=yvBxVwm3AK8
https://www.youtube.com/watch?v=DoEXf475CQ8
https://www.youtube.com/watch?v=2FRITRC-gzc
https://www.youtube.com/watch?v=2FRITRC-gzc
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βλημα της ελευθεροτυπίας και το σοβάρο κίν-
δυνο που αντιμετωπίζουν Κούρδοι δημοσιο-
γράφοι, ενώ παράλληλα τόνισε την
ανικανότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύω-
σης να συμβάλουν  στη γρηγορότερη  επίλυση
του προβλήματος. Ακολούθως, η Δημοσιογρά-
φος-Founder & CEO 3asyR Μαρία Τσιάνα πα-
ρουσίασε την  εφαρμογή της  που προσφέρει
υπηρεσίες για ευκολότερο και πιο ευχάριστο
online διάβασμα, που απευθύνεται σε ανθρώ-
πους με δυσκολίες στην ανάγνωση, σε δυσλε-
κτικούς αλλά και σε κάθε χρήστη. 

Η Καθηγήτρια Επικοινωνίας του ΑΠΘ, Τέσσα
Δουλκέρη, η Υποψία Διδάκτωρ του Παντείου
Πανεπιστημίου Βασιλλική Δάλλα και η φοιτή-
τρια του Παντείου Πανεπιστημίου Αννίτα Βούλ-
γαρη ανέπτυξαν το θέμα «Από την τοπική στην
περιφεριακή τηλεόραση. Μια κοινωνιολογική
προσέγγιση». Κατά την παρουσίαση της εισή-
γησης, παρουσιάστηκε το ερώτημα για την
χρησιμότητα της ύπαρξης περιφερειακής τηλε-
όρασης, επιχειρηματολογώντας υπέρ αυτής
της αναγκαιότητας, καθώς η περιφερειακή τη-
λεόραση έχει κοινωνικό ρόλο, προσφέρει ενη-
μέρωση χωρίς εντυπωσιασμούς και
υπερβολές, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα πο-
λυδιάστατης ενημέρωσης των πολιτών.

Ο Πολιτικός Επιστήμονας και Δημοσιογρά-
φος, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΤ, Γιώργος
Παπούλιας σε ομιλία του με θέμα «Τα δεδο-
μένα DATA: Ρόλος, διαχείριση και συμβολή
στην επικοινωνία και πληροφόρηση» μίλησε
για το φαινόμενα της ευκολότερης δίαδοσης
των ψευδών ειδήσεων έναντι των πραγματι-
κών ενώ έκανε αναφορά στην ασφάλεια των
δεδομένων των χρηστών, σημειώνοντας την
κινητικότητα σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης
προς την κατεύθυνση αυτή. Η υποψήφια Διδά-
κτωρ Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας ΑΠΘ
και Δημοσιογράφος Αλέκα Σταματιάδη σε

ομιλία της με θέμα «Ο τοπικός Τύπος όπλο
κατά των ψευδών ειδήσεων στο νέο Παγκό-
σμιο Χωριό μας» αναφερόμενη σε παραδείγ-
ματα ψευδών ειδήσεων μίλησε για το
φαινόμενο, παρουσιάζοντας παράλληλα τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί να μειωθεί.
Κλείνοντας την πλούσια σε περιεχόμενο δεύ-
τερη μέρα του Συνεδρίου ο δημοσιογράφος
της ΕΣΕΤ, Ανδρέας Κατσιάπης ανέπτυξε το
θέμα «Ο δημοκρατικός έλεγχος κάθε μορφής
τοπικής & υπερτοπικής εξουσίας ως βασική
αποστολή της Περιφερειακής Δημοσιογρα-
φίας»

Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης αφιερώ-
θηκε στην τοπική κοινωνία, την ιστορία και τον
πολιτισμό της περιοχής. Ξεχώρισε η εισήγηση
των μαθητών των - Αιδηψού, που παρουσίασαν
την περιοχή τους μέσα από την δική τους ματιά.
Ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις των κ. Αν.
Στέφου, πρ. Προέδρου της Παν. Ένωσης Φιλο-
λόγων ««Η επαρχία Ιστιαίας στην ιστορική της
διαδρομή»,   Γιώργου Ανδρίτσου Γλωσσολό-
γου Master of arts στην εφαρμοσμένη Γλωσ-
σολογία University College London (U.C.L.) «Η
γλώσσα του Τύπου της Περιφέρειας: Μια κοι-
νωνιογλωσσολογική προσέγγιση» και της δη-
μοσιογράφου Πάρης Ντελκή «Η επίδραση του
τοπικού Τύπου κι η ευθύνη  του δημοσιογράφου
απέναντι στην τοπική κοινωνία». Κλείνοντας τις
εργασίες του Συνεδρίου ο κ. Δημ. Λαγός, Κα-
θηγητής Τουριστικής Οικονομικής- Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιου Αιγαίου, πα-
ρουσίασε μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την
ανάπτυξη και ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας,
στην εισήγησή του με θέμα «Ανάπτυξη ειδικών
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα της Εύβοιας». 

Αποδεικνύοντας το «άνοιγμα» της ΕΣΕΤ στον
ακαδημαϊκό χώρο και την νέα γενιά, παράλ-

ληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν με επιτυχία δράσεις σε επίπεδο
εργαστηρίων με την συνδρομή έμπειρων δη-
μοσιογράφων της ΕΣΕΤ. Συγκεκριμένα, στην
αίθουσα «Σκιάθος» του ξενοδοχείου Thermae
Sylla, το Γραφείο Τύπου του Συνεδρίου αποτέ-
λεσε Εργαστήρι  Δημοσιογραφίας για ομάδα
φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης
ένα δεύτερο Δημοσιογραφικό Εργαστήρι με
μαθητές των Λυκείων του Δήμου Ιστιαίας-Αι-
δηψού οι οποίοι επεξεργάστηκαν υλικό που
συγκέντρωσαν για την Βόρεια Εύβοια και το
παρουσίασαν το πρωί της Κυριακής στο Συνέ-
δριο. Φυσικά, έγιναν ενδιαφέρουσες ξεναγή-
σεις σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
της περιοχής της Αιδηψού, της Ιστιαίας, όπως
στα Λιχαδονήσια, στον Πύργο του Δροσίνη
στις Γούβες, στα ιαματικά λουτρά. 

(Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε από τις
φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου Χρι-
στιάνα Μπράμο, Ζαφειρία Ζερβού, Άννα
Βούλγαρη, Κωνσταντίνα Αντωνάτου, Ελπίδα -
Γεωργία Ρεβογέδο Χρυσοχόου, στο πλαίσιο
εργαστηρίου γραφείου τύπου του συνεδρίου)
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Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 

14.00  - 16.00: Υποδοχή συνέδρων 

16.30: Αναχώρηση για ξενάγηση στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού 

- Παναγία Ντινιούς, στάση κι αναφορά στην ιστορία του Ναού, από τον Ιερέα

π. Γεώργιο Γρεμενά

- Αρτεμίσιο: «Η ναυμαχία του Αρτεμισίου», μικρή ομιλία από τον

Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Πλατιά.

- Γούβες: Πύργος Δροσίνη, ξενάγηση από την Ελένη Βαχάρη - Πρόεδρο του

Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Δροσίνη»   

21.00: Δείπνο  στο χωριό Γούβες

23.00: Επιστροφή στην Αιδηψό  

Σάββατο 12 Μαΐου 2018  

Αίθουσα Συνεδρίων «Εύβοια» ξενοδοχείου THERMAE SILLA – Αιδηψός  

09.00 – 09.30: Εγγραφή συνέδρων 

Α’ Συνεδρία 

Η Ελευθερία έκφρασης και η αξιοπιστία των Μέσων Ενημέρωσης στην

Ψηφιακή Εποχή

Α’ Μέρος – Συντονίστρια: Μαριάννα Ψύλλα 

1.09.30 – 9.45: «Από τον Ερμή στον homo interneticus»

Μαργαρίτα Σπηλιοπούλου, Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΕΤ

2.09.45 – 10.00:  «Η Ηθική των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ» 

Ευάγγελος Πάλλας, Δημοσιογράφος A.E.J. & I.F.J. 

3.10.00 – 10.15: Η Ελευθερία έκφρασης και διάχυσης της πληροφορίας

μέσω οπτικοακουστικού υλικού με άδεια Creative Commons (Φωνή στις

τοπικές κοινωνίες, διάλογος με την παγκόσμια  κοινότητα, παρέμβαση στα

Κοινά και έλεγχος εξουσιών - αποφάσεων – ο ρόλος του Δημοσιογράφου) 

Αλέξανδρος Σωματαρίδης, Δημοσιογράφος – Content Editor

4.10.15 – 10.30: «Δεδομένα και νέες μορφές ατομικότητας στα ψηφιακά

δημοσιογραφικά περιβάλλοντα».  

Αγγελική Γαζή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Β’ Μέρος - Συντονιστής: Δημήτριος Λαγός

5.10.30 – 10.45: «Τοπικότητα και Παραγωγή Περιεχομένου: Η προσέγγιση

της διαφορετικότητας»

Μαριάννα Ψύλλα, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και

Πολιτισμού, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με

γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Επικοινωνία - Άρτεμις Αργύρη, Υποψήφια

Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

6.10.45 – 11.00: «Η Αξία και η Απαξίωση της Πληροφορίας: Οικονομικές

Προκλήσεις στην Ψηφιακή Εποχή».

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αν. Καθηγητής - Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών

και Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7.11.00 – 11.15: «To διακύβευμα της Πολιτικής σήμερα» 

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής

Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό. Εκδότης - Διευθυντής της Επιθεώρησης

Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά.

11.15 – 12.00: Ερωτήσεις – Συζήτηση 

12.15 - 14.30 Αναχώρηση για ξενάγηση στα Λιχαδονήσια  

(Μέσα στο 1ο λεωφορείο στη διάρκεια της διαδρομής αναφορά στο

γεωλογικό φαινόμενο της Αιδηψού από τον πρώην Δήμαρχο Αιδηψού

Πολυχρόνη Ματάκια, Γεωλόγο)   

14.30 – 15.30 Γεύμα στο χωριό Άγιος Γεώργιος Λιχάδας 

(Μέσα στο 2ο λεωφορείο στη διάρκεια της διαδρομής αναφορά στο

γεωλογικό φαινόμενο της Αιδηψού από τον πρώην Δήμαρχο Αιδηψού

Πολυχρόνη Ματάκια, Γεωλόγο)   

16.30: Επιστροφή στην Αιδηψό

18.30 Επίσημη Έναρξη Συνεδρίου 

Αίθουσα Συνεδρίων «Εύβοια» ξενοδοχείου THERMAE SILLA

18.30 – 19.15: Χαιρετισμοί Επισήμων 

19.15 – 19.30: Απονομές τιμητικών πλακετών 

Β’ Συνεδρία 

Η δημοσιογραφία, τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης και η τοπικότητα στην

παγκοσμιοποιημένη πληροφόρηση

Συντονιστής: Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

8.19.30 – 20.00: «Το Κουρδικό δεν λύνεται με twitter»

Τζεμίλ Τουράν, Δημοσιογράφος & Συγγραφέας 

9.20.00 –20.15:  «www.3asyR.com» 

Μαρία Τσιάνα, Δημοσιογράφος-  Founder & CEO 3asyR

10.20.15- 20.35: «Από την τοπική στη περιφερειακή Τηλεόραση.  Μία

κοινωνιολογική  προσέγγιση» 

Τέσσα Δουλκέρη, Καθηγήτρια Επικοινωνίας του Α.Π.Θ.  και Πρόεδρος της

Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων ΤΑΔ, με τη

συμμετοχή της Βασιλικής Δάλλα, υποψήφιας Διδάκτορος του Παντείου

Πανεπιστημίου και Αννίτας Βούλγαρη, φοιτήτριας Παντείου Πανεπιστημίου.

11.20.35 – 20.50: «Τα δεδομένα (DATA): Ρόλος, διαχείριση και συμβολή

στην επικοινωνία και την πληροφόρηση» 

Γιώργος Παπούλιας, Πολιτικός Επιστήμονας, Δημοσιογράφος, Γεν.

Γραμματέας ΕΣΕΤ  

12.20.50 – 21.05: «Ο τοπικός Τύπος όπλο κατά των ψευδών ειδήσεων στο

νέο Παγκόσμιο Χωριό μας»

Αλέκα Σταματιάδη, υποψήφια Διδάκτωρ Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσιογράφος «Ενημέρωση

Μεγάρων & Δυτ. Αττικής» www.enimerosi-news.gr

13.21.05 – 21.20: «Ο δημοκρατικός έλεγχος κάθε μορφής τοπικής &

υπερτοπικής εξουσίας ως βασική αποστολή της Περιφερειακής

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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Δημοσιογραφίας»

Ανδρέας Κατσιάπης – Γαλανός, Πτυχιούχος Α.Ε.Σ. Αθηνών, Πτυχιούχος

Θεολογικής Αθηνών, Δημοσιογράφος (Blog stalagmaties.blogspot.com).

21.20 – 21.50  Ερωτήσεις - Συζήτηση 

21.55: Αναχώρηση για δείπνο 

Κυριακή 13 Μαΐου 2018 

09.00 – 09.30: Ιαματικές Πηγές Αιδηψού – Επιτόπου επίσκεψη, ενημέρωση

από την Διευθύντρια  του ΕΟΤ της Αιδηψού Τάρσα Γκίκα 

Αίθουσα Συνεδρίων «Εύβοια» ξενοδοχείου THERMAE SILLA

Γ’  Συνεδρία

Αφιερωμένη στην τοπική ιστορία και τον πολιτισμό 

Συντονιστής: Σωκράτης Δεληβογιατζής 

09.45 -10.15:  Παρουσίαση εργασίας για την Βόρεια Εύβοια

Εργαστήρι Δημοσιογραφίας Μαθητών Λυκείων Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

14.10.15 – 10.30: «Η επαρχία Ιστιαίας στην ιστορική της διαδρομή» 

Αναστάσιος Στέφος, πρ. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης  Φιλολόγων

15.10.30 – 10.45: «Η Αιδηψός από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα»

Γεώργιος Σταρατζής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Συμβούλιο

Επικρατείας, πρώην Επιστημονικός συνεργάτης «Αρχείου Νομολογίας»

16.10.45 – 11.00: «Η επίδραση του τοπικού Τύπου κι η ευθύνη  του

δημοσιογράφου απέναντι στην τοπική κοινωνία»

Πάρη Ντελκή, Εκπαιδευτικός - Εκδότρια της ηλεκτρονικής εφημερίδας pal-

mosev.gr

17.11.00 – 11.15:  «Η γλώσσα του Τύπου της Περιφέρειας: Μια

κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση» 

Γιώργος Ανδρίτσος, Γλωσσολόγος Master of arts στην εφαρμοσμένη

Γλωσσολογία University College London (U.C.L.)

18.11.15 – 11.30: «Ανάπτυξη ειδικών  και εναλλακτικών μορφών

τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας»                        

Δημήτρης Λαγός, Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής- Διοίκησης

Τουριστικών Επιχειρήσεων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Πανεπιστήμιου Αιγαίου

11.30 – 12.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση 

12.30 – 12.45: Συμπεράσματα Συνεδρίου – Βεβαιώσεις Συνέδρων  

13.00: Λήξη Συνεδρίου 

Παράλληλες Δράσεις Συνεδρίου

Α. Εργαστήρι Δημοσιογραφίας 

Αίθουσα Συνεδρίων «Σκιάθος» ξενοδοχείου THERMAE SILLA

Γραφείο Τύπου Συνεδρίου με τη συμμετοχή φοιτητριών του Τμήματος

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Παντείου Πανεπιστημίου. 

Συντονιστές Δημοσιογράφοι: 

Πανδρούλα Τζίνα, δημοσιογράφος ΕΣΕΤ – Προϊσταμένη Γραφείου Τύπου

Δήμου Γαλατσίου 

Σταματιάδη Αλέκα, δημοσιογράφος ΕΣΕΤ – Αρχισυντάκτρια «Ενημέρωση

Μεγάρων & Δυτ. Αττικής» www.enimerosi-news.gr

Βουδούρης Νικόλαος, Δημοσιογράφος – Μέλος ΕΣΕΤ 

Οι φοιτήτριες 

Αντωνάτου Κωνσταντίνα, Βούλγαρη Αννίτα,  Zερβού Ζαφειρία, Μπράμο

Χριστιάνα, , Ρεβογεδο Χρυσοχόου Ελπίδα Γεωργία 

Β. Εργαστήρι Δημοσιογραφίας 

Αίθουσα Συνεδρίων «Σκιάθος» ξενοδοχείου THERMAE SILLA

Μαθητές των Λυκείων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού επεξεργάζονται

κείμενα και υλικό που συγκέντρωσαν προκειμένου να προετοιμαστούν και

να παρουσιαστεί ως συλλογική δημοσιογραφική εργασία – αφιέρωμα για

την παρουσίαση της Βόρειας Εύβοιας

Συντονιστές Δημοσιογράφοι ΕΣΕΤ 

Κουλουράς Γεώργιος

Ντελκή Πάρη

Κατσιάπης Ανδρέας 

Οι μαθητές των Λυκείων

Ομάδα μαθητών Λυκείου Αιδηψού

Μαρία Αμανατίδου, Καραμπέτ Γιαβασιάν, Μαρσίντα Γκοζίνα, Σοφία Ζάχαρη,

Δημήτρης Θεοδώρου, Ιλιάνα Κανελλοπούλου, Μαριαλένα Καππέ, Αγγελίνα

Κιάτου,  Γεωργία Μαμούχα, Λευτέρης Μαυρομιχάλης, Βασιλική Μηλιώτη,

Γιάννης Μήτσου, Ιωάννα Πλιούκα, Μαρία Ντρέκη, Κατερίνα Παπαδοπούλου,

Ιωάννα Προδρομίτη, Μαίρη Στεργίου,  Βαγγέλης Χατζής, Χριστίνα

Χριστοπούλου, 

Ομάδα μαθητών Λυκείου Ιστιαίας  

Θωμάς Αναστασίου, Αρετή Καλούτσα, Γιάννης Σταματονικολός, Κώστας

Φράγκος,  

Ομάδα  Μαθητών Λυκείου Γουβών

Τριανταφυλλιά Βλάχου, Κωνσταντίνα Καστριώτη,  Κυριακή Κουβέλη,

Αντωνία Λεμπέση, Μάγδα Σούρλα, Δέσποινα Χονδρού 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Πρόεδρος: Τέσσα Δουλκέρη, Καθηγήτρια Επικοινωνίας, ΑΠΘ και Πρόεδρος

της  Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων  ΤΑΔ

Μέλη: 

Μαριάνα Ψύλλα, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο

Πολιτική Επικοινωνία

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής

Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό. Εκδότης - Διευθυντής της Επιθεώρησης

Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά.
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Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αν. Καθηγητής - Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών

και Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής- Διοίκησης

Τουριστικών Επιχειρήσεων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Αγγελική Γαζή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γεώργιος Παπούλιας, Πολιτικός Επιστήμονας Παντείου – Δημοσιογράφος,

Γραμματέας ΕΣΕΤ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Πρόεδρος: Ντελκή Πάρη, Δημοσιογράφος – Μέλος ΕΣΕΤ  

Μέλη: Μιχολού Ευαγγελία, Δημοσιογράφος – Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤ 

Ναστούλης Γεώργιος, Δημοσιογράφος – Μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΤ 

Κορώνης Ευριπίδης, Δημοσιογράφος – Μέλος ΕΣΕΤ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Συντονίστρια: Δούλαλα Τάνια, Δημοσιογράφος – Μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Τ., Έφορος

Δημοσίων Σχέσεων 

Μέλη: Τσαλού Κατερίνα, Δημοσιογράφος ΕΣΕΤ 

Σιδηροπούλου Σοφία, Δημοσιογράφος – Μέλος Ε.Σ.Ε.Τ

Κοντοδήμα Παναγιώτα, Δημοσιογράφος – Μέλος Ε.Σ.Ε.Τ

Κατσάρη Ελένη, Δημοσιογράφος – Μέλος Ε.Σ.Ε.Τ

Κάργα Λυδία, Πολιτικός Επιστήμονας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Γεώργιος Κουκουλιάτας, πρόεδρος ΕΣΕΤ  6977297221 

Με ευθύνη την γενική εποπτεία του Συνεδρίου 

Ευαγγελία Μιχωλού, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤ 6974109766

Με ευθύνη την γενική παρουσίαση του προγράμματος 

Γεώργιος Παπούλιας, Γραμματέας ΕΣΕΤ 6977593328

Με ευθύνη την εποπτεία των δύο Δημοσιογραφικών Εργαστηρίων 

Κωνσταντίνος Τσιμόπουλος, Ταμίας ΕΣΕΤ 6972606037

Με ευθύνη την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού του Συνεδρίου
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Ο Θεός Ερμής, ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος, φτερωτός, αεικίνητος, φλύα-

ρος, κατεργάρης, ευφράδης. Φρόντιζε να συλλέγει πληροφορίες, να ενη-

μερώνει, να επιλέγει και να αναδεικνύει την είδηση. Γι' αυτό, τρύπωνε

παντού και κυνηγούσε

την αποκλειστικότητα.

Βέβαια, οι Αρχαίοι Έλ-

ληνες ένιωθαν έρμαια,

μπροστά στις ειδήσεις

που τους κόμιζε ο

Ερμής, που σύμφωνα

με τον Πλάτωνα, το

όνομα του προέρχεται

από τη λέξη Ερμηνεύς

και εδώ συναντάμε τις

ρίζες, για την άποψη

που έχουν οι σύγχρο-

νοι άνθρωποι για το

δημοσιογράφο, που

ερμηνεύει και κατα-

σκευάζει την είδηση,

όπως ο Ερμής. Οι επι-

κρίσεις για τα ΜΜΕ  τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Φαί-

νεται ότι η κοινωνία δεν συναντιέται με τα ΜΜΕ. Υπάρχει καχυποψία, για την

ηθική ακεραιότητα του δημοσιογράφου και αμφισβητείται η χρησιμότητά

του. Υπάρχει διάχυτη υποψία, για πολιτικο-οικονομική διαπλοκή, για χειρα-

γώγηση της κοινής γνώμης, για κατασκευή ειδήσεων, για κατάχρηση εξου-

σίας με προσπάθεια την καθοδήγηση των πολιτών, για επιρροή και επιβολή

προσώπων, δημιουργώντας έτσι τους πρωταγωνιστές του δημόσιου βίου.

Οι αναγνώστες έχουν γυρίσει την πλάτη στον έντυπο τύπο, υπάρχει ραγδαία

πτώση στις πωλήσεις των εφημερίδων. Παρ' όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες τους

συνεχίζουν να τις συντηρούν για ευνόητους λόγους. Η πρώτη πηγή πληρο-

φόρησης είναι τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα. Τα διαδικτυακά ειδη-

σεογραφικά portal έχουν υψηλή επισκεψιμότητα και λειτουργούν χωρίς

συντακτική ομάδα, αγοράζουν ειδήσεις από διάφορα μεγάλα, κυρίως δυτικά

πρακτορεία ειδήσεων και συνεχώς αναρτούν νέες ειδήσεις. Αυτό σημαίνει

ότι ο δημοσιογράφος, δεν πρωταγωνιστεί στη διάδοση της πληροφορίας. Η

είδηση επιβάλλεται, είναι μια είδηση κηδεμονευόμενη από διεθνείς οργα-

νισμούς πληροφόρησης. Οι νέες αυτές τεχνολογίες, δίνουν τη δυνατότητα

σε όλους να συμμετέχουν στο εμπόριο της πληροφορίας και αυτό βέβαια

επηρεάζει και διαμορφώνει την κοινή γνώμη, διαμορφώνει πολιτικές και

κινήματα, όπως συμβαίνει στον αραβικό κόσμο, με την ανάπτυξη του κινή-

ματος της αραβικής άνοιξης, όπου τα ΜΜΕ και ο δημοσιογράφος ουσιαστικά

παρακάμφθηκαν. Σήμερα ουσιαστικά η κοινωνά συνδιαλέγεται μέσα από

τον “μιντιακό” χώρο του διαδικτύου, αυτός είναι ο τόπος που συμβαίνει η

δημόσια συζήτηση και η οποία διαμορφώνει την κοινωνική συνείδηση. Τα

κοινωνικά δίκτυα έχουν εκατομμύρια επισκέπτες καθημερινά, άλλωστε ο

τύπος και τα τηλεοπτικά κανάλια είναι πλέον και στο διαδίκτυο. Ο επισκέ-

πτης του διαδικτύου καταλαβαίνει, ότι η δικτατορία της αγοράς έχει επιβάλ-

λει την καταναλωτική λογική του. Πάνω από τις ειδήσεις, υπάρχουν

διαφημίσεις ως επικεφαλίδες των άρθρων, δημιουργείται πολλές φορές η

εντύπωση  πως διαβάζουμε ένα διαφημιστικό έντυπο που περιέχει κάποιες

πληροφορίες. Υπάρχουν καταναλωτικές ειδήσεις, που μας καθοδηγούν για

αγαθά και υπηρεσίες, που υπερβαίνουν τις ανάγκες μας, καλλιεργώντας με

υπόγειο και περίτεχνο τρόπο την ψυχολογική έλλειψη.  Ακόμα πιο έξυπνα,

οι ειδήσεις αυτές συνδυάζουν την απόκτηση των υλικών αγαθών, με την

υπόσχεση και εγγύηση για μια συναρπαστική και γεμάτη πιλοτικές αλλαγές

στη ζωή μας. Η πολιτιστική δημοσιογραφία διαμορφώνει τις προτιμήσεις

μας. Κάποια βιβλία, κάποιες ταινίες, κάποιες παραστάσεις είναι must , όμως

η δημοφιλία ενός έργου τέχνης δεν έχει σχέση με την αξία του. Οι ειδήσεις

για την υγεία, κάποιες φορές δημιουργούν υπερβολικό άγχος και ανησυχία

στους αναγνώστες, γιατί υποννοούν και υπερτονίζουν πόσο ευπρόσβλητοι

και ευάλωτοι είμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι συνοδευτικές διαφημίσεις είναι

συνήθως ιατρικά κέντρα, γυμναστήρια, ινστιτούτα αδυνατίσματος. Στα γυ-

ναικεία περιοδικά, η σύγχρονη γυναίκα υφίσταται μία άνευ προηγουμένου

χειραγώγηση, που αφορά στην εξωτερική της εικόνα. Τα ρεπορτάζ και συ-

νεντεύξεις επώνυμων, ίσως είναι οι πιο θλιβερές στιγμές της δημοσιογρα-

φίας. Τα ρεπορτάζ γύρω από την καθημερινή ζωή διάσημων και

επαγγελματικά επιτυχημένων συνανθρώπων μας, ουσιαστικά λειτουργεί

ένα ηδονοβλεπτικό αναγνωστικό κοινό, που παρακολουθεί τη ζωή των

άλλων, που θαυμάζει και φθονεί και ταυτόχρονα χλευάζει, νιώθοντας ικα-

νοποίηση με κάθε αποτυχία τους. Απολαμβάνει την αποκαθήλωσή τους. Σε

δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει για το ποιες είναι οι ειδήσεις που κατά προ-

τεραιότητα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαίνεται ότι αυτού του τύπου τα ρε-

πορτάζ υποστηρίζουν και τις πιο σημαντικές πολιτικές και οικονομικές

ειδήσεις. Τα ρεπορτάζ και οι συνεντεύξεις πολιτικών προσώπων, όταν είναι

στημένες και υποταγμένες οικονομικές  σκοπιμότητες, είναι ένα πλήγμα

που υφίσταται η ελευθερία του τύπου. Η ΕΡΤ ως κρατική τηλεόραση και ρα-

διοφωνία, είναι κομματικά κηδεμονευόμενη, ποτέ ουσιαστικά δεν υπήρξε

δημόσια και ελεύθερη. Το Μάρτη του 2015, το website της γαλλικής εφη-

μερίδας Monde, χρησιμοποίησε πρώτη φορά, για την κάλυψη του πρώτου

γύρου των εκλογών, δημοσιογράφους ρομπότ, τα οποία έγραψαν 36.000

μικρά άρθρα μέσα σε μία ώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη, διεισδύει στο χώρο

της ενημέρωσης και αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει μελλον-

τικά. Ως αναγνώστες, ας είμαστε πάντοτε σε επιφυλακή και εγρήγορση. Τα

ΜΜΕ δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, προσπαθούν να την προσεγ-

γίσουν και κάποιες φορές παραπλανητικά. Δεν υπάρχουν έγκυρες εφημε-

ρίδες, δεν υπάρχουν έγκυρα πρακτορεία ειδήσεων, αυτά είναι ένας μύθος.

Κάθε είδηση, είναι μία μερική και μεροληπτική προσέγγιση της πραγματι-

κότητας, που κάποιοι έχουν επιλέξει να προβάλλουν, ανάμεσα σε δεκάδες

άλλες που παρουσιάζονται ως εξαιρετικά έγκυρες και αξιόπιστες. Τι αξίζει

όμως ένα ρεπορτάζ, αν δεν αναζητά και δεν εμπεριέχει την αλήθεια; Ο Αρι-

στοτέλης γράφει: “Ο φιλαλήθης νοιάζεται περισσότερο για την αλήθεια,

παρά για την κοινή γνώμη. Μιλά και πράττει ανοιχτά για τη λιγοστή προσοχή

που δίνει στη γνώμη των άλλων, του επιτρέπει να μιλά με ειλικρίνεια, γι

αυτό του αρέσει να λέει και να αναζητά την αλήθεια.” Ως δημοσιογράφοι,

ας σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και τη ευφυΐα των αναγνωστών, ας κάνουμε

τον αναγνώστη ουσιαστικό παράγοντα του δημόσιου βίου, ας εστιάζουμε

στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ας μη μετατρέπουμε σε είδηση τη

δυστυχία των συνανθρώπων μας, ας ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και την

επικοινωνία με τους άλλους λαού. Ας διευκολύνουμε την  κοινωνική αλ-

ληλεγγύη. Ας παίρνουμε συνεντεύξεις που να ενισχύουν την έμπνευση του

αναγνώστη. Ας ενισχύουμε την ιδέα της οικουμενικότητας ως παγκόσμιας

αξίας. Έτσι το επάγγελμα του δημοσιογράφου, γίνεται κρίσμο για τη δημο-

κρατία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, γίνεται μια μεγάλη πολιτιστική δύναμη.

Μαργαρίτα Σπηλιοπούλου, Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΕΤ

«Από τον Ερμή στον homo interneticus»

https://www.youtube.com/watch?v=zM-qN8R1-8M


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Ευάγγελος Πάλλας, Δημοσιογράφος A.E.J. & I.F.J. 
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Η ηθική ανυποληψία των σημερινών ΜΜΕ δεν
αποτελεί είδηση. Τουλάχιστον όχι φρέσκια εί-
δηση. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με διαφο-
ρετική διάσταση σε κάθε χώρα ανάλογα με τις
ιδιαίτερες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Το
θέμα είναι, αν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι και το
κοινό είναι σε εγρήγορση, για να την αντιμετωπί-
σουν ή απλώς επαναπαύονται στην αδράνεια, την
παραγωγή και κατανάλωση εύπεπτης «ειδησεο-
γραφικής» τροφής, την απώλεια προσανατολι-
σμού. Και είναι προφανές ότι στις ημέρες μας
αυτό κάνουν συνήθως.

Τα οπτικοακουστικά ΜΜΕ ως αποκλειστικοί δια-
μεσολαβητές της πληροφόρησης και της επικοι-
νωνίας, έχοντας καταλάβει ολοκληρωτικά τον
δημόσιο χώρο, όχι μόνο συρρικνώνουν το δι-
καίωμα του πολίτη στη δημόσια επικοινωνία, αλλά
και υποβαθμίζουν γενικότερα την ποιότητα της,
μέσα από τα ομογενοποιημένα πρότυπα τα οποία
προωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η ισχύουσα θεσμική
διάσταση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας
κρίνεται απολύτως ανεπαρκής για τη διευθέτηση
της κρίσης που μαστίζει το σύστημα μαζικής επι-
κοινωνίας. Πώς είναι δυνατό, να διανοηθεί ο δη-
μοσιογράφος, ότι προσβάλλει τα παραπάνω
δικαιώματα του πολίτη, ότι τον αποξενώνει από
τον ζωτικό γι’ αυτόν, αλλά και για τη δημοκρατία
δημόσιο χώρο, όταν η ελευθερία του ως διαμε-
σολαβητή (μια ελευθερία που εμπεριέχει την ευ-
θύνη προς το κοινωνικό σύνολο) ταυτίζεται'
σύμφωνα με την ισχύουσα φιλελεύθερη αντί-
ληψη για τα ΜΜΕ με το ατομικό και εγωκεντρικό
του δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης; Η
διαπίστωση αυτή, δεν συνεπάγεται την υιοθέτηση
της θεωρίας ρύθμισης της δημοσιογραφικής δε-
οντολογίας με νόμο. Συνιστά, όμως, την ανα-
γκαία προϋπόθεση για την μεταρρύθμιση του
ισχύοντος φιλελεύθερου θεωρητικού υπόβαθρου
της ελευθερίας της επικοινωνίας, με στόχο την ρι-
ζική διαφοροποίηση της από την ελευθερία του
Τύπου και από το ατομικό δικαίωμα στην ελευθε-
ρία της έκφρασης. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί
επιτακτική ανάγκη στο στάδιο που βρίσκεται η πο-
λιτική ενοποίηση της Ευρώπης σήμερα, ως όρος

για την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού πλουρα-
λιστικού και δημοκρατικού συστήματος μαζικής
επικοινωνίας, θεμελιώδους προαπαιτούμενου για
την συγκρότηση μιας δημοκρατικής δημόσιας
σφαίρας και, άρα, μιας δημοκρατικής υπερεθνι-
κής πολιτικής κοινότητας στην Ευρώπη.
Ως λειτούργημα λοιπόν έχει ορίσει σήμερα η κοι-
νωνία και το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
Συμφωνάμε όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν
για Ηθική, Μεσότητα, Επάγγελμα και Λειτούρ-
γημα, αντιλαμβανόμαστε πως η σωστή δημοσιο-
γραφική δράση πρέπει να χαρακτηρίζεται από
αίσθημα ευσυνειδησίας απέναντι στο κοινό, εξι-
σορρόπηση της προσωπικής ιδιοτέλειας και της
κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό τόσο στο Δί-
καιο όσο και στους «άγραφους νόμους».
Οι τελευταίες δεκαετίες και η έξαρση της χρήσης
των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης
φέρνει διαυγέστερα στην επιφάνεια γνωσιολο-
γικά και ηθικά προβλήματα, τα οποία μέχρι πρό-
τινος, μολονότι υπήρχαν, δεν γίνονταν αμέσως
καταληπτά από την απλή παρατήρηση ενός σκε-
πτόμενου , ανθρώπου. Τα ηλεκτρονικά μέσα ενη-
μέρωσης δρουν ως παράγοντες εμφατικοί
κάποιων εγγενών προβλημάτων της ανθρώπινης
κοινωνίας, αλλά και της ατομικής ιδιαιτερότητας
του κάθε πολίτη. Αυτή η θεώρηση από μόνη της
ως ένα σημείο μπορεί να εκληφθεί από ορισμέ-
νους ως «απενοχοποιητική» για τα σύγχρονα
ΜΜΕ, καθώς αυτά από μόνα τους δεν αποτελούν
τη ρίζα των σημαντικότερων προβλημάτων μας.
Ωστόσο, επειδή ακριβώς δρουν ως παράγοντες
που δίνουν έμφαση στο κακό, κάνοντας το χει-
ρότερο, αλλά και στο καλό, κάνοντας το καλύ-
τερο, μας φέρνουν ξεκάθαρα ενώπιον των
ευθυνών μας. Τώρα πλέον δεν έχουμε την πολυ-
τέλεια να αγνοήσουμε προβλήματα που μέχρι σή-
μερα δεν θα μπορούσαν να μας αγγίξουν. Τώρα
πλέον ο ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας
απλώνεται σε πολλαπλούς τομείς της ζωής, σε
ψυχαγωγία, καθημερινή πρακτική και εργασία,
οδηγώντας μας σε προβληματισμό πάνω σε ζη-
τήματα που μέχρι σήμερα δεν μας απασχολού-
σαν. Πέρα από αυτό όμως, μήπως και η αλλαγή
των διαστάσεων της αξιολογικής και περιγραφι-
κής πραγματικότητας, αποτελεί στη βάση της ένα
σημαντικό πρόβλημα;

Η τόσο κραυγαλέα διάδοση των ηλεκτρονικών
ΜΜΕ λειτουργεί ως καταλύτης που μπορεί εύ-
κολα να άρει την απροθυμία συλλογισμού πάνω
σε ένα ευρέως προβαλλόμενο πρόβλημα ή φαι-
νόμενο. Το γεγονός αυτό πολλές φορές τυγχάνει
εκμετάλλευσης από το ίδιο το μέσο με ιδιοτελείς
σκοπούς, πράγμα σύνηθες στις ανταγωνιστικές
εμπορικές επιχειρήσεις μιας δυτικής κεφαλαι-
οκρατικής κοινωνίας. Έτσι για παράδειγμα, η
υπερβολική έμφαση σε ένα πρόβλημα ή φαινό-
μενο, το οποίο, απόντων των μέσων ενημέρω-

σης, θα ήταν ήσσονος σημασίας, δημιουργεί μια
νέας μορφής πραγματικότητα, όπου και το πιο
ασήμαντο πράγμα, μπορεί να πάρει τερατώδεις
διαστάσεις. Επομένως ο εμφατικός ρόλος των
ΜΜΕ, μολονότι τις περισσότερες φορές δεν αλ-
λοιώνει την αξιολογική ουσία ενός προβλήματος
ή φαινομένου (κάτι που θεωρείται κοινώς κακό,
τις περισσότερες φορές εξακολουθεί και αντιμε-
τωπίζεται ως τέτοιο), αλλοιώνοντας της διαστά-
σεις του, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, ένα
νέο στερέωμα ιδεών, αντιλήψεων, προτύπων και
τρόπων ζωής. Ενώ δηλαδή η λέξη «ενημέρωση»
εξορισμού πηγάζει από την εμπειρική πραγματι-
κότητα και την περιγραφική της ανάλυση, τώρα
μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο, ξένο από την ουσία
της: την καλλιέργεια νέων τάσεων και συνηθειών,
την αλλαγή του τρόπου αντίληψης για τα πράγ-
ματα, την ολοκληρωτική οικοδόμηση ενός νέου
κόσμου, μιας νέας πραγματικότητας. Επειδή μά-
λιστα η εμπορική φύση των μεγαλύτερων ηλε-
κτρονικών μέσων ενημέρωσης είναι δεδομένη,
ο ανταγωνισμός οδηγεί σε μια στενή παρακολού-
θηση του ενός ηλεκτρονικού μέσου στο άλλο,
πράγμα που οδηγεί στην υιοθέτηση μιας γραπτής
ή άγραφης νόρμας που καθορίζει κοινές στρατη-
γικές και ομογενοποιήσεις που αφορούν τη λει-
τουργία και τη δράση τους, παγιώνοντας
νοοτροπίες: Αν κάποια μικρά αγόρια αφεθούν να
παρακολουθήσουν συστηματικά τηλεοπτικές πα-
ραγωγές οι οποίες προβάλλουν έντονα το στοι-
χείο της βίας εναντίον των γυναικών σε
καθημερινή πρακτική, έχει αποδειχθεί πειραμα-
τικά εδώ και κάποιες δεκαετίες ότι θα αλλάξουν
στάση συμπεριφοράς και θα κατευθυνθούν προς
την αποδοχή των προτύπων αυτών βίας. Αν το πεί-
ραμα αυτό ήταν ικανό να δώσει τέτοιο αποτέλε-
σμα πριν μερικές δεκαετίες, οπότε και τα
τεχνολογικά μέσα της εποχής δεν ήταν ιδιαιτέ-
ρως εξελιγμένα, εικάζουμε ότι σήμερα, με την
συμβολή της τεχνολογικής εξέλιξης στη δημιουρ-
γία μεγάλων και εντυπωσιακών τηλεοπτικών πα-
ραγωγών, θα είχαμε αποκομίσει σαφώς
μεγαλύτερα και φανατικότερα ποσοστά έγκρισης
της βίας κατά των γυναικών από τα νεαρό αγόρια.
Κάτι που προβάλλεται έντονα και εμφατικά από
ένα ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, δεν θα αρ-
γήσει να αποκτήσει και το ανάλογο κοινό που θα
αποδεχτεί και θα εναρμονιστεί με τη νέα αυτή συ-
νήθεια της υπερβολής και των ακροτήτων.

Το νέο στερέωμα που εγκαθιδρύεται μέσα από τα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ έρχεται να νοηματοδοτήσει εκ
νέου, θεματικές περιοχές της ανθρώπινης σκέ-
ψης και δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει ακόμα
και στο επίπεδο των επιστημών. Πολλές φορές
παρατηρείται η προσπάθεια «εκλαΐκευσης» ενός
επιστημονικού αντικειμένου, το οποίο, υπό τη νέα,
απλουστευμένη του μορφή, φιλοδοξεί να κατα-
στεί εύληπτο στον μέσο τηλεθεατή, στον μέσο

https://www.youtube.com/watch?v=vCM2_YF2-WQ
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ακροατή μιας εκπομπής. Η εκλαΐκευση αυτή φυ-
σικά είναι δυνατόν να προσδώσει στο θεματικό
αντικείμενο μιας επιστήμης μια γενικότερη δημο-
φιλία στην κοινωνία. Σύμφωνα με μια λογική,
κάτι που ήταν κλεισμένο σε βιβλία και πανεπιστη-
μιακές αίθουσες, κάτι που ήταν περιορισμένο σε
λίγους και «εκλεκτούς», τώρα πλέον γίνεται υπό-
θεση οποιουδήποτε ενδιαφέρεται γι αυτό. 
Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο κατά τα φαινό-
μενα. Η ουσία βρίσκεται στον τρόπο της εκλαΐ-
κευσης αυτής-και στο τελικό αποτέλεσμα. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας αφορά εν
προκειμένω είναι εκείνο της επιστήμης της ψυχια-
τρικής και της ψυχολογίας. Ολοένα και περισσό-
τερο, σε θέματα εκπομπών που αφορούν
προβλήματα προσωπικού χαρακτήρα, κάνουν την
εμφάνιση τους (στην καλύτερη των περιπτώσεων)
ειδικοί της ψυχικής υγείας που επιδιώκουν να τεκ-
μηριώσουν την επιστημονική τους άποψη επιδιώ-
κοντας τη λύση σε ένα πρόβλημα που τους
παραδίδεται δημόσια. Στην συγκεκριμένη περί-
πτωση, είναι φυσικό και επόμενο, οι επιστήμες της
ψυχικής υγείας να αποκτήσουν δημοφιλία σε ένα
ευρύτερο κοινό. Ενδέχεται επίσης, ο μέσος τηλε-
θεατής, θεωρώντας ότι κάποιο πιθανό δικό του
πρόβλημα ομοιάζει προς την κατάσταση που πα-
ρακολουθεί στην τηλεόραση, να αποφανθεί ότι η
λύση που προβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού
μέσου είναι και η ενδεδειγμένη για τη δική του πε-
ρίπτωση. Ωστόσο, όπως ομολογείται στην ιατρική
κοινότητα, η ρίζα των ηθικών και επιστημονικών
προβλημάτων που ανακύπτουν σε τέτοιες περι-
πτώσεις είναι: «Η παροχή διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών συμβουλών που βασίζονται σε ένα
(φυσιολογικά) ελλιπές-ανακριβές ιστορικά και
δημιουργούν στον τηλεθεατή-«ασθενή» μια «ψευ-
δαίσθηση» αντιμετώπισης του προβλήματος του,
καλλιεργώντας ταυτόχρονα μια στρεβλή εντύ-
πωση αναφορικά με την ψυχοπαθολογία, την αι-
τιολογία της και την αντιμετώπιση της και β) η
διατήρηση ή και αύξηση του φόβου που ήδη υπάρ-
χει στο πλατύ κοινό απέναντι στον ψυχιατρικό άρ-
ρωστο και η συνέχιση της απομόνωσης του μέσα
από μια διαδικασία στιγματισμού». Όπως γίνεται
κατανοητό, η δημοφιλία και η «εκλαΐκευση» από
μόνη της δεν είναι παράγοντες που είναι σε θέση
να προωθήσουν την επιστημονική διαδικασία. Τα
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι χρει-
άζονται να περάσουν αρκετές παραδε¬δομένες
κλασικές έννοιες μέσα από ένα εννοιολογικό
«άλεσμα», προκειμένου να δημιουργήσουν με το
υλικό που θα εξαχθεί τη νέα τους πραγματικότητα.
Μια επανάσταση στα ΜΜΕ μεταμορφώνει, ριζικά
και πιθανώς αμετάκλητα, τη φύση της δημοσιο-
γραφίας και της ηθικής της. Τα μέσα για τη δημο-
σίευση είναι τώρα και στα χέρια των πολιτών, ενώ
το διαδίκτυο ενθαρρύνει τις νέες μορφές δημο-
σιογραφίας που είναι διαδραστική και άμεση. Το
τοπίο των μέσων μπορεί να χαρακτηριστεί χαώ-
δες ενώ εξελίσσεται με τρελούς ρυθμούς. Οι

επαγγελματίες δημοσιογράφοι μοιράζονται τη
δημοσιογραφική σφαίρα με χρήστες του Twitter,
με bloggers, πολίτες-δημοσιογράφους και χρή-
στες κοινωνικών μέσων. Μέσα σε κάθε επανά-
σταση, νέες δυνατότητες αναδύονται ενώ παλιές
πρακτικές απειλούνται. Η σημερινή εποχή δεν
αποτελεί εξαίρεση. Η επαγγελματική δημοσιο-
γραφία αγωνίζεται να επιβιώσει καθώς το κοινό
μεταναστεύει στην απευθείας σύνδεση και οι αί-
θουσες αρχισυνταξίας μειώνονται. Ωστόσο,
αυτοί OΙ ίδιοι φόβοι επιτρέπουν πειραματισμούς
όπως για παράδειγμα, τη δημιουργία Μη Κερδο-
σκοπικών κέντρων ερευνητικής δημοσιογραφίας.
Ένα κεντρικό ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η
υπάρχουσα ηθική των μέσων είναι κατάλληλη για
τα σημερινά και μελλοντικά μέσα ενημέρωσης
που είναι άμεσα, διαδραστικά και πάντα παρόντα-
μια δημοσιογραφία ερασιτεχνών και επαγγελ-
ματιών. Οι περισσότερες από τις αρχές που ανα-
πτύχθηκαν κατά τον τελευταίο αιώνα, έλκουν την
καταγωγή τους από την επαγγελματική, αντικειμε-
νική ηθική του τέλους του 19ου αιώνα οπότε ανα-
πτύχθηκαν οι μαζικές, εμπορικές εφημερίδες.
Οδεύουμε προς μία κατάσταση μικτών-μέσων
ενημέρωσης, σε μια κατάσταση «συνεργασίας»:
ο πολίτης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η
επαγγελματική δημοσιογραφία, μέσω πολλών
πλατφόρμων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή
η νέα δημοσιογραφία μικτών μέσων, απαιτεί μια
νέα μικτή ηθική των μέσων ενημέρωσης -κατευ-
θυντήριες γραμμές που θα ισχύουν για ερασιτέ-
χνες και επαγγελματίες είτε αυτοί χρησιμοποιούν
blog, Tweet, είτε δουλεύουν για πρακτορεία μετά-
δοσης ειδήσεων είτε γράφουν για τις εφημερί-
δες. Η δημοσιογραφική δεοντολογία πρέπει να
επανεξετασθεί και να εφευρεθεί εκ νέου για τα
μέσα ενημέρωσης του σήμερα, όχι του παρελ-
θόντος.

Οι αλλαγές αμφισβητούν τα θεμέλια της δεοντο-
λογίας και της ηθικής των μέσων ενημέρωσης. Η
πρόκληση είναι βαθύτερη από τις συζητήσεις σχε-
τικά με τη μία ή την άλλη αρχή, όπως η αντικειμε-
νικότητα. Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από
συγκεκριμένα προβλήματα, όπως το πώς οι αί-
θουσες αρχισυνταξίας μπορούν να ελέγξουν το
περιεχόμενο που έρχεται από τους πολίτες. Αυτή
η επανάσταση απαιτεί από εμάς να επανεξετά-
σουμε κάποιες παραδοχές. Τι μπορεί να σημαίνει
δεοντολογία/ ηθική για ένα
επάγγελμα που πρέπει να πα-
ρέχει άμεσα ειδήσεις και
αναλύσεις όταν ο καθένας
με ένα μόντεμ γίνεται εκδό-
της;

Στο πρώτο επίπεδο, υπάρχει
μια ένταση μεταξύ της παρα-
δοσιακής δημοσιογραφίας
και της ηλεκτρονικής δημο-
σιογραφίας της απευθείας

σύνδεσης. Η φιλοσοφία της παραδοσιακής δη-
μοσιογραφίας, με τις αξίες της ακρίβειας, της
επαλήθευσης πριν τη δημοσίευση, της ισορρο-
πίας, της αμεροληψίας και των ανθρώπων-
πηγών, έρχεται σε αντίθεση με την κουλτούρα της
ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, που δίνει έμ-
φαση στην αμεσότητα, τη διαφάνεια, ασκείται
συχνά από μη- επαγγελματίες δημοσιογράφους
και η διόρθωση ακολουθεί τη δημοσίευση.
Στο δεύτερο επίπεδο, υπάρχει μια ένταση μεταξύ
της τοπικιστικής και της παγκόσμιας δημοσιογρα-
φίας. Αν η δημοσιογραφία έχει παγκόσμιο αντί-
κτυπο, ποιες είναι οι παγκόσμιες ευθύνες; Θα
έπρεπε να αναδιατυπώσει τους στόχους και τους
κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας των
μέσων ενημέρωσης ώστε να καθοδηγήσει μια
δημοσιογραφία που είναι τώρα παγκόσμια σε εμ-
βέλεια και αντίκτυπο; Με τι θα έμοιαζαν;

Η πρόκληση για τη σημερινή δεοντολογία και
ηθική των μέσων ενημέρωσης μπορεί να συνο-
ψιστεί στην εξής ερώτηση: Προς τα πού οδηγείται
η δεοντολογία κι η ηθική σε έναν κόσμο πολυμέ-
σων, παγκόσμιας δημοσιογραφίας; Η δημοσιο-
γραφική ηλεκτρονική δεοντο-λογία πρέπει να
κάνει περισσότερα από την απλή επισήμανση
αυτών των εντάσεων. Θεωρητικά, θα πρέπει να
ξεμπερδέψει τις συγκρούσεις μεταξύ των αξιών.
Πρέπει να αποφασίσει ποια θα πρέπει-να διατη-
ρηθεί ή να επανεφευρεθεί. Πρακτικά, θα πρέπει
να δώσει νέα πρότυπα για την καθοδήγηση της
ηλεκτρονικής και μη δημοσιογραφίας.
Στην Ελλάδα αντίθετο, οι ειδήσεις είναι σχεδόν
μονοθεματικές, και οι μεγαλοδημοσιογράφοι
που τις παρουσιάζουν, δεν παρουσιάζουν την εί-
δηση, αλλά πλασάρουν τον εαυτό τους και την
υποκειμενική τους γνώμη και ως πάνσοφοι ανα-
λυτές και επί παντός επιστητού ειδήμονες, στηλι-
τεύουν, επικρίνουν, αναδεικνύουν ή θάβουν
πρόσωπα και καταστάσεις κατά το δοκούν. Θυ-
μάμαι ρεπόρτερ μεγάλου καναλιού σε κεντρικό
δελτίο ειδήσεων, να μεταφέρει δήλωση απάν-
τηση ενός βουλευτή κόμματος καθόλου αρεστού
προφανώς στον διευθυντή ειδήσεων, χαρακτηρί-
ζοντας την δήλωση κατάπτυστη και την απάντηση
γελοία.
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Εισαγωγή

Η έρευνα του δημοσιογράφου δεν περιορίζε-
ται στην είδηση. Πάντοτε αποτελούσε ζητού-
μενο ο τρόπος και το μέσο δημοσίευσης,
καθώς κι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ανέκα-
θεν υπήρχαν ειδήσεις που έψαχναν τον δρόμο
τους για να τεκμηριωθούν, να προβληθούν και
να βρουν το κοινό τους. Μέσα στον κατακερ-
ματισμό του διαδικτύου, η κατάσταση φαντάζει
περισσότερο χαοτική και η καταγραφή των γε-
γονότων μοιάζει με σκόρπια λόγια, πάντα
χρωματισμένα. Συνηθίζεται να λέμε ότι και οι

πλέον δύσπιστοι πείθονται μέσω της εικόνας.
Ακόμα κι αν δεν πρόκειται για την αποτύπωση του ίδιου του γεγονότος, ο
δημοσιογράφος που μιλάει μπροστά στην κάμερα γίνεται πιστευτός σε
σχέση με την άγνωστη ακόμα και ανώνυμη πηγή ειδησεογραφικών κειμέ-
νων σε ιστοσελίδες. Όταν το διαδίκτυο άρχισε να γίνεται κοινός τόπος και
η δημοσιογραφία να μεταφέρει όλο και περισσότερο τις δραστηριότητές
της εκεί, ακόμα κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα ερχόταν η μέρα
που θα υπήρχαν πάνω από 45 εκατομμύρια αρχεία (εικόνες, βίντεο και μου-

σική) που θα ήταν διαθέσιμα σε όποιον επιθυμούσε να κάνει χρήση τους ή
ακόμα και να τα επεξεργαστεί.
Για να φτάσουμε στο σήμερα, η Creative Commons (CC), μια μη κερδοσκο-
πική οργάνωση αφιερωμένη στην επέκταση του εύρους των πνευματικών
έργων που είναι διαθέσιμα για να βασιστούν σε αυτά και άλλα έργα και να
μοιραστούν νόμιμα, ιδρύθηκε το 2001, με την υποστήριξη του Center for the
Public Domain. Η έναρξη του εγχειρήματος είχε την πρόσθετη υποστήριξη
από τους σπουδαστές και συνεργάτες της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ
και το Κέντρο Νομικής Σχολής του Στάνφορντ για το Διαδίκτυο και την Κοι-
νωνία.
Η οργάνωση έχει εκδώσει διάφορες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων

γνωστές ως άδειες Creative Commons. Αυτές οι άδειες επιτρέπουν στους
δημιουργούς να δηλώσουν εύκολα ποια δικαιώματα διατηρούν, και από
ποια παραιτούνται, προς όφελος άλλων δημιουργών. Το αρχικό σύνολο
αδειών Creative Commons δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002, ενώ
έκτοτε έχουν επικαιροποιηθεί. 
Σε μια εποχή που ο πολίτης, ακόμα και ο ενεργός, νιώθει αποδυναμωμένος
σε ό,τι αφορά τις επιλογές του στην ενημέρωση και την επικοινωνία, καθώς
ελέγχονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από πολυεθνικούς κολοσσούς,
κάθε εργαλείο που μπορεί να δώσει φωνή σε ατομικό αλλά και κοινωνικό
επίπεδο αξίζει της προσοχής όσων δραστηριοποιούνται στον χώρο των
ΜΜΕ. 
Οι άδειες Creative Commons μπορεί με μια πρώτη ματιά να αφορούν πε-
ρισσότερο οπτικοακουστικά έργα τέχνης, όμως η ελευθερία στην δημοσιο-
ποίηση (κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο), επανάχρηση και επεξεργασία αυτού
του υλικού, δίνει διέξοδο για πολλές ειδήσεις που δεν θεωρούνται “δημο-
φιλείς”, πάντα με εταιρικά κριτήρια, αποτελώντας επιπλέον πηγή ειδήσεων
με ενισχυμένη αξιοπιστία, καθώς μπορούν να ελεγχθούν σε κάθε φάση
τους.

Η εισήγηση αναφέρεται:

• στις υποκατηγορίες που χωρίζονται η άδειες Creative Commons, 
• πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό που φέρει αυτή την αδειοδότηση, 
• περιπτώσεις χρήσης τους,
• πως επηρεάζουν το μέλλον της δημοσιογραφίας και τον ρόλο του δη-
μοσιογράφου

Κατηγορίες αδειών CC

Η άδεια Creative Commons (CC) είναι μία από τις άδειες που προωθούν την
ελεύθερη διακίνηση των έργων, περιορίζοντας τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας που απολαμβάνουν οι δημιουργοί των εν λόγω έργων. Προ-
σφέρουν στον εκάστοτε δημιουργό μεγάλη ευελιξία ως προς τη δυνατότητα
καθορισμού των δικαιωμάτων που επιθυμεί να παραχωρήσει. Παράλληλα,
δημιουργούν ένα σαφές νομικό πλαίσιο ως προς τους όρους εκμετάλλευ-
σης του κάθε έργου.
Για παράδειγμα, διάφορες πλατφόρμες, όπως το Soundcloud, χρησιμοποι-
ούν τις άδειες CC, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να αναπαράγει και
να τροποποιεί τα μουσικά κομμάτια που διατίθενται.
Οι άδειες CC ποικίλλουν ανάλογα με το συνδυασμό των όρων που παρέ-
χουν σχετικά με τη χρήση του έργου. Δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στις
16 Δεκεμβρίου 2002 από την Creative Commons, μια μη κερδοσκοπική ορ-
γάνωση που ιδρύθηκε το 2001 στις ΗΠΑ.
Χαρακτηριστικά των αδειών Creative Commons. Προσφέρονται δωρεάν
μέσω διαδικτύου, Δεν είναι αποκλειστικές, Επιτρέπουν την ανταλλαγή έργων
μέσω του διαδικτύου, και Η χρήση τους δεν προϋποθέτει την πλήρη παραί-
τηση του δικαιούχου από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου του.
Οι άδειες CC δεν είναι αποκλειστικές, δηλαδή ο δημιουργός μπορεί να δια-
θέσει το έργο χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αδειών (άδειες CC και
άλλες άδειες που δεν ανήκουν στην CC). Επίσης, οι εν λόγω άδειες δεν πα-
ρέχουν τη δυνατότητα ανάκλησης, δηλαδή ο δημιουργός δε δύναται να ακυ-

Η Ελευθερία έκφρασης και διάχυσης 

της πληροφορίας μέσω οπτικοακουστικού 

υλικού με άδεια Creative Commons

(Φωνή στις τοπικές κοινωνίες, διάλογος με την παγκόσμια κοινότητα, παρέμβαση στα

Κοινά και έλεγχος εξουσιών-αποφάσεων – ο ρόλος του Δημοσιογράφου)

Αλέξανδρος Σωματαρίδης, Δημοσιογράφος/Content Editor

https://www.youtube.com/watch?v=uJuAStaFvLE
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ρώσει εκ των υστέρων την άδεια CC εφόσον το έργο έχει ήδη κυκλοφορή-
σει. Στην περίπτωση έργων που διατίθενται με διαφορετικές άδειες CC,
είναι στην ευχέρεια του χρήστη να επιλέξει μία από αυτές.
Οι βασικοί όροι των αδειών Creative Commons είναι 4. Το φάσμα των
αδειών Creative commons είναι μεταξύ Κοινού Κτήματος (Public Domain)
(επάνω) και «Υπό την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος» (All rights re-
served) (κάτω). 
| Αναφορά (Attribution, BY) | Επιτρέπεται σε τρίτους να χρησιμοποιούν το

έργο με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση να αναγνωρίζουν το δη-
μιουργό με τον τρόπο που ορίζει ο ίδιος.
| Μη εμπορική χρήση (Non-commercial, NC) | Επιτρέπεται σε τρίτους να αν-
τιγράφουν, να διανέμουν, να επικοινωνούν και να τροποποιούν το έργο,
για οποιονδήποτε μη εμπορικό σκοπό.
Προσοχή: εάν, επί παραδείγματι, έχει επιλεγεί αυτή η άδεια σε συνδυασμό
με την άδεια «Όχι παράγωγα έργα», τότε η τροποποίηση του έργου δεν είναι
δυνατή ούτε για μη εμπορικό σκοπό.
| Παρόμοια διανομή (Share-Alike, SA) | Επιτρέπεται σε τρίτους να αντιγρά-
φουν, να διανέμουν, να επικοινωνούν και να τροποποιούν το έργο, υπό την
προϋπόθεση να διανέμουν κάθε τροποποιημένη εκδοχή του (=παράγωγο
έργο) υπό τους ίδιους ακριβώς όρους. Εάν επιθυμούν να διανέμουν τα πα-
ράγωγα έργα υπό διαφορετικούς όρους, θα πρέπει να ζητήσουν την άδεια
του δημιουργού.
| Όχι παράγωγα έργα (No Derivatives, ND) | Επιτρέπεται σε τρίτους να αν-
τιγράφουν, να διανέμουν, να παρουσιάζουν και να εκτελούν μόνο πρωτό-

τυπα αντίγραφα του έργου. Εάν επιθυμούν να τροποποιήσουν το έργο, θα
πρέπει να ζητήσουν την άδεια του δημιουργού.
Με βάση τα παραπάνω μπορούν να δημιουργηθούν έντεκα διαφορετικοί
έγκυροι συνδυασμοί.  

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Η άδεια αυτή δεν αποτελεί νομικό ζήτημα μόνο όταν αναζητείτε περιεχό-
μενο – μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας και στο να διανέμετε δικό
σας υλικό. Επιλέγοντας άδεια Creative Commons για δικό σας έργο βοηθά
να το συστήσετε σε νέα ακροατήρια και να διευκολύνετε συνεργασίες και
τη δημιουργία νέου υλικού.
Όσον αφορά την αναζήτηση υλικού, Η wikipedia είναι υπό το καθεστώς CC,
στο flickr μπορεί κανείς να βρει φωτογραφίες για σχεδόν κάθε θέμα, ενώ
υπάρχουν πολλά βίντεο σε youtube, vimeo και αρχεία μουσικής στο sound-
cloud, για να παραθέσουμε μόνο τις δημοφιλείς πλατφόρμες. 
Επειδή τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν εξ αρχής, υπάρχουν αυτοί που
προτείνουν να τα κατοχυρώσετε, ώστε να μην υπάρχει ασάφεια της μη
ύπαρξης σχετικής αναφοράς ιδιοκτησίας. Οι άδειες Creative Commons απο-
τελούν έναν τρόπο διαμοιρασμού του έργου σας με ευέλικτο τρόπο,

ωστόσο είναι κατ επιλογήν. 
Πολλοί επαγγελματίες του χώρου τις χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα
της δουλειάς τους, όμως πολύ λίγοι από αυτούς κατανοούν πως πραγματικά
δουλεύουν. Για το λόγο αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιείται
υλικό που υπόκειται στην εν λόγω αδειοδότηση χωρίς να γίνεται καμία σχε-
τική αναφορά, του δημιουργού ή των όρων.
Όσο προχωρούσε η χρήση τους, διαμορφωνόταν και το περιεχόμενο των
αδειών, και πλέον απαιτείται “απόδοση κοινής λογικής”, καθώς είχε απο-
δειχθεί ότι το 98% όσων χρησιμοποιούσαν την άδεια για τα έργα τους ήθε-
λαν να τους αποδίδονται τα εύσημα για την δουλειά τους. Ο σωστός τρόπος
για να γίνεται αυτό είναι να αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η άδεια και η
υποκατηγορία στην οποία έγκειται. 

Περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται

Στον τομέα της χρήσης τους, τα μεγαλύτερα βήματα έχουν γίνει στις Η.Π.Α.,
χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ΜΜΕ ή δημοσιογράφοι
και δημιουργοί ερευνητικών ντοκιμαντέρ σε πολλές ακόμα χώρες, που επι-
λέγουν για το έργο τους τις άδειες CC. 
Μία από τις προβεβλημένες ιστοσελίδες ερευνητικής δημοσιογραφίας στις
Η.Π.Α., η propublica, ανέφερε το 2013 ότι η απόφασή της τα ρεπορτάζ που
δημοσιεύει να έχουν άδεια χρήσης Creative Commons, είχε αποφέρει 4
εκατομμύρια επιπλέον προβολές των σελίδων της για το 2013. Αυτό μετα-
φραζόταν σε 29% αύξηση της συνολικής κίνησης της ιστοσελίδας.
Για την διαδικασία αυτή έχει επιλεγεί ο τύπος της άδειας που ζητά την ανα-
φορά της πηγής και δεν επιτρέπει την επεξεργασία ούτε την εμπορική χρήση.
Κι όπως σημειώνουν, η άδεια Creative Commons λύνει γι’ αυτούς το πρό-
βλημα που θα είχαν να αντιμετωπίσουν με το να διαπραγματεύονται συμ-
φωνίες αναδημοσίευσης των άρθρων τους.  Στο ίδιο μήκος κύματος με το
ProPublica είναι το παγκόσμιο δίκτυο ερευνητικής δημοσιογραφίας Global
Investigative Journalism Network. 
Η πλατφόρμα Opendemocracy, δίνει στην επιλογή για χρήση αδειών Cre-
ative Commons ιδεολογική χροιά, χαρακτηρίζοντάς την ως σαφή δήλωση
υπέρ της σημασίας της ανοιχτότητας και εναντίον των κινδύνων που επιφέ-
ρει η κουλτούρα εκτεταμένης ιδιοκτησίας.  Στην λίστα δημοφιλών ΜΜΕ που
έκαναν το βήμα προστίθενται η La Stampa από την Ιταλία και η ιστοσελίδα
20(veinte)minutos από Ισπανία. 
Ανάλογη πολιτική ακολουθεί και το Democracy Now! Ενώ και το
Groundreport, ειδησεογραφική πλατφόρμα με πάνω από 5.000 συνεργα-
ζόμενους πολίτες-δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και συμφωνίες ανα-
δημοσίευσης με Google News, Huffington Post & Youtube, δίνει στους
συνεργάτες του την επιλογή τα ρεπορτάζ τους (για τα οποία μοιράζονται τα
όποια έσοδα φέρνουν 50%-50%) να φέρουν την άδεια Creative Commons.
Από τους μεγάλους οργανισμούς ενημέρωσης, ο πρώτος που υιοθέτησε
τις άδειες Creative Commons ήταν το Al Jazeera, δημιουργώντας «δεξα-
μενή» βίντεο σε ποιότητα αναμετάδοσης τα οποία μπορούσε ο καθένας να
χρησιμοποιήσει αναφέροντας την πηγή, κάτι που έγινε κατά κόρον στον πό-
λεμο στην Γάζα, όπου η πλειονότητα των δυτικών μέσων δεν μπόρεσε να
έχει απεσταλμένους λόγω περιορισμών του ισραηλινού στρατού. 
Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ με την συγκεκριμένη άδεια.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Black Snake Killaz, παραγωγής του
Unicorn Riot,  ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με εκπαιδευτικό, απο-
κεντρωμένο προσανατολισμό και αφιερωμένου στο να ενισχύει την φωνή
κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινημάτων. Η ιστορία αυτού του ντοκιμαν-
τέρ είναι για τους προστάτες του νερού ενάντια στον αγωγό Dakota Access
Pipeline, που έμεινε γνωστή ως ο αγώνας των ιθαγενών της Αμερικής στο
Standing Rock (2016) για να σώσουν το περιβάλλον και την γη τους. 
Ανάμεσα σε αρκετά ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν με άδεια χρήσης Cre-
ative Commons είναι και το ελληνικό Debtocracy των Κατερίνα Κιτίδη και
Άρη Χατζηστεφάνου. Στηρίχθηκε στο crowdfunding και όπως αναφέρεται
από τους δημιουργούς, περιγράφει τα βήματα που οδήγησαν την Ελλάδα
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στην παγίδα τους χρέους, συνομιλώντας με οικονομολόγους, δημοσιο-
γράφους και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.  Τέλος, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι πολλά από τα υπόλοιπα έρχονται από την Αφρική και σημαντικός
αριθμός είναι παλιές παραγωγές που άλλαξαν άδειες χρήσης όταν δημι-
ουργήθηκε το καθεστώς  των cc.
Ακόμα, παράλληλα με δημοσιογράφους και κινηματογραφιστές κινούνται
και αρκετοί μουσικοί, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί «δεξαμενές»
μουσικών συνθέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επένδυση
ντοκιμαντέρ, στις οποίες ξεχωρίζει η περίπτωση του διάσημου μουσικού
Moby. 

Το μέλλον της Δημοσιογραφίας σε συνάρτηση με CC

Με επιχειρήματα πολλά από τα παραπάνω, υποστηρίζεται  η άποψη ότι οι
άδειες CC αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβίωση μικρών και
περιφερειακών ΜΜΕ. Είναι ο δρόμος ώστε να μπορούν να αναδημοσι-
εύουν άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό χωρίς να κινδυνεύουν με νομικές
επιπλοκές. 
Επίσης, πολύ σημαντικό δεδομένο στο εξωτερικό, οι δημοσιογραφικοί ορ-
γανισμοί που διεκδικούν και λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από ιδρύματα,
κληροδοτήματα κι άλλους λογαριασμούς που επιλέγουν να στηρίξουν την
δημοσιογραφία, έχουν ως ένα από τα βασικά τους επιχειρήματα, όταν αι-
τούνται χρηματοδότηση, το ότι λειτουργούν υπό το καθεστώς των CC και με
την δράση τους το προάγουν. 
Κοιτώντας προς το μέλλον, καταλαβαίνει κανείς πόσο ανέφικτη είναι πια
μια ανάλυση με όρους του παρελθόντος. Άλλωστε η πτώση κυκλοφορίας
και εσόδων είναι κάτι που έχει παγιωθεί για τα μέσα που ακολουθούν τους
νόμους που παραδοσιακά ίσχυαν στην αγορά των ΜΜΕ και δεν προσπα-
θούν να προσαρμοστούν σε ό,τι φέρνει η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου
και η επέκταση των όρων λειτουργίας του στην καθημερινότητά μας. Για
αυτό δεν μπορεί να βρεθεί απάντηση με βάση τα όσα ίσχυαν πριν το διαδί-
κτυο.
Εκτός των CC, άλλες λύσεις που δείχνουν να λειτουργούν, έστω και σε
μικρή κλίμακα, είναι η επί πληρωμή πλήρης προβολή του δημοσιογραφικού
υλικού, ενώ στην δωρεάν έκδοση φιλοξενείται μόνο μια σύνοψη, το crowd-

funding, οι μικροπληρωμές, σε πολλές περιπτώσεις με αντάλλαγμα κάποια
υπηρεσία προσωποποίησης των ειδήσεων που λαμβάνει ο αναγνώστης,
και η συνδρομή που οι σταθεροί αναγνώστες κάποιων ΜΜΕ είναι διατεθει-
μένοι να πληρώσουν. Συζήτηση γίνεται επίσης και για μια μορφή εισφοράς
από την πλευρά μεγάλων social media που «τρώνε το ψωμί» των δημοσιο-
γραφικών οργανισμών. 
Οι άδειες Creative Commons και η δυναμική που σχηματίζεται γύρω από

αυτές δείχνει να δημιουργεί τρόπους προβολής ώστε δημοσιογραφικά
έργα που αξίζουν προώθησης αλλά δεν την έχουν, να έρθουν μπροστά σε
μεγαλύτερα κοινά, δίνοντας έτσι ελευθερία έκφρασης και διαβούλευσης
σε άτομα και κοινωνικές ομάδες που για διάφορους λόγους στερούνται
διαύλων επικοινωνίας με παραδοσιακά ΜΜΕ και μεγάλα συγκροτήματα. 
Η ύπαρξή τους δημιουργεί καταστάσεις τις οποίες ο δημοσιογράφος οφεί-
λει να παρακολουθεί και να συμμετέχει με διάφορους τρόπους στην πορεία
εξέλιξής τους. Το ζήτημα δεν περιορίζεται απλώς στην χρήση αυτού του δι-
αύλου ενημέρωσης, αλλά και στην διάδοση του στο ευρύ κοινό και την ανα-
τροφοδότηση των λειτουργών της ενημέρωσης από έργα συναδέλφων
τους και άλλα που βρίσκονται στην σφαίρα των Creative Commons.
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Η εισήγηση στην οποία θα επικεντρωθώ σήμερα

αφορά τη χρήση των μεγάλων δεδομένων. Θα

έχω περισσότερα ερωτήματα τα οποία θα θέσω

και θα έχουμε στην πορεία την δυνατότητα να

συζητήσουμε και να απαντήσουμε και με επό-

μενες εισηγήσεις που ακολουθούν. 

Ηθελα να ξεκινήσω την συζήτηση για τον τρόπο

με τον οποίο τίθενται σήμερα ζητήματα ελευθε-

ροτυπίας, ηθικής και αξιοπιστίας στην εποχή των

μεγάλων δεδομένων. Οι επιθυμίες μας, ο τρόπος ζωής μας , οι πληροφορίες για

εμάς, είναι αυτό που σήμερα ονομάζεται η νέα δημοκρατία της διαφήμισης, ή

όπως τα Wikileaks το τόνισαν, η παγκόσμια μαζική βιομηχανία της επιτήρησης.

Ο θετικισμός του 20ου και 21ου αιώνα, επιτάσσει να επιτρέψουμε στα δεδομένα

να μιλήσουν για εμάς. Έτσι, όπου τα δεδομένα μας κατευθύνουν, εκεί θα βρί-

σκεται και η αλήθεια. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να μας κατηγοριο-

ποιήσουν, μιλούν εκ μέρους μας. Συλλέγονται από άτομα, τα διαχειρίζονται και

τα χειρίζονται ερευνητές και ερμηνεύονται από κοινωνικούς επιστήμονες, προ-

κειμένου να κατανοηθούν συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα. Κατά συνέπεια,

όποιος σήμερα αναφέρεται σε δεδομένα, κατέχει την εξουσία να ορίσει και τον

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας και τη θέση μας στην

κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο. Στην προ-

σπάθεια μας να συμμετάσχουμε σε ένα ψηφιακά συνδεδεμένο κόσμο, παράγουμε

σήμερα έναν εντυπωσιακό αριθμό δεδομένων. Όσοι για παράδειγμα από εμάς,

αναρτούμε προσωπικά δεδομένα, πχ στην πλατφόρμα του Facebook, όσοι κου-

βαλάμε μαζί το κινητό μας τηλέφωνο, και καθώς τα δεδομένα μας αποθηκεύον-

ται σε εμπορικές και κρατικές βάσεις δεδομένων, με σαφήνεια χάνουμε το

δικαίωμα μας να ερμηνεύουμε αυτά τα οποία οι ίδιοι παράγουμε. Τι σημαίνει

όμως “αποτελούμαστε από δεδομένα”; Η γνώση που σχηματοποιεί τόσο τον

κόσμο, όσο και τους εαυτούς μας online διαμορφώνεται από αλγοριθμικά δε-

δομένα σήμερα. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν παράλληλα όσοι παλιότερα

ασχολούνταν με τους αλγόριθμους ήταν η έλλειψη δεδομένων για να εξελιχθούν

οι αλγόριθμοι. Σήμερα, είμαστε παραγεμισμένοι με δεδομένα και παραγεμισμένοι

με πληροφορία που παράγεται από αυτά τα δεδομένα. Αλγοριθμικές ερμηνείες

από δεδομένα, από το σερφάρισμα μας στο διαδίκτυο, από τις σελίδες τις οποίες

επισκεπτόμαστε, δεδομένα του προσώπου μας και ακόμη δεδομένα των φίλων

μας δημιουργούν τους διαδικτυακές μας ταυτότητες και στην συγκροτούν τη δια-

δικτυακή μας αλήθεια. Αν ανοίξουμε τον υπολογιστή μας και περιηγηθούμε για

λίγο στο διαδίκτυο, έστω και για πέντε λεπτά, έχουμε κατηγοριοποιηθεί ως

άτομο. Κάπου, πολύ μακριά από μας κατηγοριοποιούμαστε με βάση το φύλο μας,

την εθνικότητά μας, την κοινωνική μας τάξη, την ηλικία μας, το εκπαιδευτικό

μας υπόβαθρο, ως προς την μητρότητα ή την πατρότητα, ίσως ακόμη και από

τον αριθμό των παιδιών μας. Αν κάποιος έχει δεδομένα που τον κατηγοριοποιούν

ως ξένο για παράδειγμα ίσως χάσει πχ τα δικαιώματα ιδιωτικότητας που παρέ-

χονται σε πολίτες των ΗΠΑ. Πως κάτι πχ σήμερα τόσο σημαντικό, όπως η υπη-

κοότητα μπορεί να μας κατηγοριοποιήσει μέσω της επίσκεψής μας σε μία

ιστοσελίδα ή μέσω ενός σχολίου που θα αφήσουμε στο διαδίκτυο, χωρίς τη

χρήση του διαβατηρίου μας; Η πανταχού παρούσα επιτήρηση και η πανταχού πα-

ρούσα συνδεδεμένη κοινότητα στην εποχή των ψευδών ειδήσεων. Τα περισσό-

τερα από όσα κάνουμε στον κόσμο της παρατήρησης αφορούν κόσμο όπου οι

τεχνολογίες έχουν βοηθήσει να αναπτυχθεί ένας τεράστιος αριθμός δεδομένων.

Μία απλή αναζήτηση στο κινητό, παράγει για μας δεδομένα που αφορούν το πε-

ριεχόμενο της αναζήτησης , την τοποθεσία του τηλεφώνου, την ημέρα και την

ώρα της αναζήτησης, τους όρους που αναζητήθηκαν πριν και μετά την κύρια

αναζήτηση , το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου μας, το IP Αdress μας και

ακόμη τα Applications που είναι εγκατεστημένα στο κινητό μας. Σε αυτή την κοι-

νωνία, μπορεί κανείς να μας κατατάξει και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα ανα-

φορικά με την ταυτότητά μας. Μία αλγοριθμική κατηγοριοποίηση του εαυτού

που μιλάει για μας, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για εμάς.

Σπάνια αυτό που είμαστε εμείς είναι αυτό το οποίο είναι ο εαυτός μας online.

Όσοι από εμάς χρησιμοποιούμε λογαριασμούς στην Google, στην επιλογή setting

for google ads μπορούμε να δούμε τι αναφέρει το google για την ηλικία και το

φύλο μας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν βασίζονται φυσικά στον τρόπο με τον

οποίο ορίζουμε εμείς τον εαυτό μας , αλλά είναι αποτέλεσμα της συλλογής των

σελίδων που έχουμε επισκεφθεί κατά την δημοσιογραφική μας πορεία στη μη-

χανή αναζήτησης Google. Και είτε το γνωρίζουμε, είτε όχι, είτε μας είναι ευχάρι-

στο είτε όχι, η κατασκευή της αλγοριθμικής μας ταυτότητας επηρεάζει τις ζωές

μας.

Και πως εν τέλει οι διαδικτυακές μας ταυτότητες μιλάνε για εμάς; Πως μιλούν

για τη δράση μας στο δημόσιο χώρο; Πως κατηγοριοποιούμαστε βάσει της πα-

ραγωγής δεδομένων; (διαφάνεια) Σας δείχνω δεδομένα κατηγοριοποίησης από

δύο έρευνες τις οποίες έχουν κάνει μέσω της χρήσης μεγάλων δεδομένων, ίχνη

που αφήνουν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι δεδομένα

από δύο έρευνες που αφορούν τη χρήση του Twitter και τη χρηση της δημοσιο-

γραφικής ετικέτας #Rbnews κατά το κλείσιμο της ΕΡΤ στην Ελλάδα και παράλ-

ληλα κατά την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου το 2012. Μέσω συλλογής

δεδομένων, είμαστε σε θέση να κάνουμε κατηγοριοποίηση των ατόμων οι οποίοι

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη δημοσιογραφική ετικέτα αφήνοντας δεδομένα,

απόψεις υλικό και αυτά τα γεγονότα. Εδώ είναι τα προφίλ των χρηστών τα οποία

συμμετείχαν στην έρευνα και χρησιμοποίησαν τη δημοσιογραφική ετικέτα αφή-

νοντας δεδομένα, και εδώ μπορείτε να δείτε μια επίσης έρευνα που αφορά με-

γάλα δεδομένα που διεξήχθη στη Λευκωσία και είμαστε σε θέση μέσω του Clicker

και του panoramio να κατατάξουμε με βάση την υπηκοότητα τους Ελληνοκύ-

πριους και τους τουρκοκύπριους και να εξαχθούν δεδομένα για τον τρόπο με

τον οποίο κινούνται μέσα στην πόλη και άρα να έχουμε μια πρώτη δυνατότητα

συζήτησης για το δημόσιο χώρο και τη χρήση δημοσίου χώρου μόνο μέσω των

αναρτήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Βλέπετε εδώ προφίλ τα οποία

δεν γνωρίζουν ότι βρίσκονται στην έρευνα, δεν γνωρίζουν ότι έχουν συμμετάσχει

σε αυτή την έρευνα. Είμαστε λοιπόν δεδομένα, τι σημαίνουν όλα αυτά στην εποχή

της πληροφορίας; Τι σημαίνουν όλα αυτά για την δημοσιογραφία , για την εξέλιξη

των μέσων στην εποχή της σύγκλισης είναι ερωτήματα τα οποία θα μείνουν ανα-

πάντητα  γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία στη συνέχεια να τα συζητήσουμε. Τι συμ-

βαίνει στο διαδίκτυο σε ένα λεπτό μπορούμε να δούμε τον απίθανο αριθμό και

ρυθμό παραγωγής δεδομένων τα οποία αφήνουμε διαθέσιμα προς χρήση. Πως

ορίζεται λοιπόν η ελευθεροτυπία σήμερα, πως η αξιοπιστία, πως διαχειριζόμαστε

σήμερα τα μεγάλα δεδομένα και πως ξεκινάει η συζήτηση για το ψευδές και το

αληθές; 

Ευχαριστώ πολύ.

Αγγελική Γαζή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δεδομένα και νέες μορφές ατομικότητας στα ψηφιακά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα

https://www.youtube.com/watch?v=3GbhrcuS92g
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Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λιανό, έκανα

λίγο γρήγορα, δεν ήξερα ότι θα ξεκινούσε

τόσο άμεσα η συνεδρίαση. 

Η δική μας εισήγηση, η οποία γίνεται συ-

νεργαστικά με την κυρία Αργύρη, που

είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού,

σχετίζεται με την τοπικότητα, την παρα-

γωγή του περιεχομένου και τα θέματα της

διαφορετικότητας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτά. Η έμφαση

που δίνουμε, έχει να κάνει με την ιδιαίτερη φύση του τοπικού χώρου, στο

πως παράγεται η είδηση και κυρίως με ένα πολύ ζωτικό θέμα, το οποίο

δουλεύουμε και επεξεργαζόμαστε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνερ-

γασία με πέντε χώρες της Ευρώπης, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Γερ-

μανία, τη Ρουμανία ( και εμείς, η Ελλάδα), σε σχέση με την πολιτισμική

διαφορετικότητα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δείτε αυτή την προσέγγιση,

να δείτε αυτό το πρόβλημα και αυτή την προσπάθεια που γίνεται, από τη

μεριά του Παντείου και άλλων πανεπιστημιακών χώρων, συνδέοντας

όμως αυτή την προσπάθεια με την παραγωγή περιεχομένου, με το χώρο

των ΜΜΕ και την συνεργασία πολλαπλών φορέων για τον εντοπισμό της

διαφορετικότητας, την αποφυγή του αποκλεισμού και την διαχείριση της

ετερότητας με έναν ισότιμο τρόπο. 

Η πρόταση που εισηγούμαστε, έχει να κάνει πέρα από το εφαρμόσιμο

πεδίο  και με μία αντίληψη σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η επι-

κοινωνία στα πλαίσια του δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα στην τοπική του

διάσταση, ακριβώς γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουμε

τις κοινωνικές σχέσεις, κάτω από την οπτική της δράσης των διαφόρων

ατόμων και ομάδων, όπως αυτή συγκεκριμενοποιείται στα πλαίσια του το-

πικού, δίνοντας όμως και τη δυνατότητα να εξετάσουμε, να θέσουμε στο

στόχαστρο τις σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τους πολίτες

και την διερεύνηση της διαδικασίας νομιμοποίησης της εξουσίας. Η ιδι-

αιτερότητα του τοπικού λοιπόν στοιχείου, μας δίνει τη δυνατότητα να επα-

νεξετάσουμε τα σύνορα ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, ανάμεσα

στην ατομικότητα και τη συλλογικότητα. Οι επικοινωνιακές συνθήκες

όπως διαμορφώνονται στα πλαίσια του 21ου αιώνα, είτε στην άμεση δια-

προσωπική μορφή τους, όπως αυτές λειτουργούν πλέον, είτε στις διαμε-

σολαβημένες έμμεσες μορφές τους, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την

εικόνα που προσλαμβάνει ο δημόσιος χώρος μέσα στην πρακτική, την κι-

νητικότητα δηλαδή της καθημερινότητας. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να

αναφερθώ στον φιλόσοφο-κοινωνιολόγο Ντεσερτό, ο οποίος επιχειρεί μια

πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του δημόσιου χώρου ως πρακτική. Ο συγ-

γραφέας αναφέρεται στο λεγόμενο espace pratica για να δηλώσει την κι-

νητικότητα που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ενός χώρου, που βιώνεται

από τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή. Ο δημόσιος έτσι χώρος, γί-

νεται αντιληπτός ως βιωμένος χώρος, που καταγράφεται διαμέσου των

πρακτικών, των πολιτικών και της δυναμικής των σχέσεων. Ο ρόλος των

τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας είναι καθοριστικός,

τόσο στην αντίληψη της σχέσης που δημιουργείται με το χώρο, όσο και

στην τροποποίηση αυτής της σχέσης. Υπάρχουν δηλαδή δύο θέματα που

διαδραματίζονται, το πως αντιλαμβανόμαστε το χώρο και το χρόνο, αλλά

και το πως εν δυνάμει δημιουργούνται οι συνθήκες για την τροποποίηση

αυτής της σχέσης. Είναι γεγονός λοιπόν ότι σήμερα, η παγκοσμιοποίηση

των αγορών και η επέκταση των δικτύων είναι σημαντικοί παράγοντες,

τόσο στον προσδιορισμό του χώρου, όσο και του χρόνου. Παρ' όλα αυτά,

επισημαίνεται η ιδιαίτερη φύση του τοπικού για τη θεώρηση της λειτουρ-

γίας του δημόσιου χώρου, εφόσον η μικροκλίμακα έχει μία σχετική ευχέ-

ρεια για τη συγκεκριμενοποίηση πρακτικών και πολιτικών, ενώ

παράλληλα ζητήματα που αναφέρονται στη διάρθρωση που εκδηλώνεται

ανάμεσα στην επικοινωνία, τον κοινωνικό δεσμό και την εδαφικότητα,

βρίσκουν έκφραση κατ' εξοχήν στο τοπικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν, ο τοπικός

χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να επανεξετάσουμε και να επαναπροσδιο-

ρίσουμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται, ανάμεσα στην πολιτική εξουσία

και τους πολίτες, κάτω από την επήρρεια της κοινωνίας και κυρίως των

σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά, η επικοινωνιακή πο-

λιτική του Δήμου, της περιφέρειας, οι σχέσεις που αναπτύσσει η τοπική

πολιτική εξουσία με τις διάφορες ομάδες που δρουν στο χώρο, η λειτουρ-

γεία των τοπικών μέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας και σε τελευ-

ταία ανάλυση ο προσδιορισμός των σχέσεων, που αναπτύσσονται ανάμεσα

στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, είναι δηλωτική της εικόνας που παρου-

σιάζει ο δημόσιος χώρος στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας. 

Τα παραπάνω που αναπτύχθηκαν, μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλογι-

στούμε, να σκεφτούμε πάνω στο τοπικό και στον έπαναπροσδιορισμό των

θεσμών και των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό

του. Η διάσταση της μικροκλίμακας, πληθυσμιακή και χωρική, η έννοια

της εγγύτητας στο χώρο, καθώς και η οργάνωση της διακυβέρνησης του,

θεσμοί δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σχετική αποκέντρωση

εξουσιών, εμφανίζουν το τοπικό ως ένα ιδιαίτερο δείγμα, αντιπροσωπευ-

τικό για την εξέταση του ρόλου της πολιτικής σήμερα, της θέσης του ατό-

μου-πολίτη, τη διερεύνηση του ίδιου του αντιπροσωπευτικού συστήματος

και την εμφάνιση νέων θεσμών λειτουργίας και οργάνωσης της τοπικής

διακυβέρνησης και του κοινωνικού συνόλου, όπου η ενδυνάμωση και θε-

μελίωση του κοινωνικού δεσμού είναι κάθε άλλο, παρά επιτακτική. Ασφα-

λώς, οι σύγχρονες μορφές οργάνωσης της επικοινωνίας, καθώς και οι

στρατηγικές διαχείρισης του χώρου και των θεσμών του έχουν επικρατή-

σει και στο χώρο του τοπικού, αναπαράγοντας σε μικροδιάσταση την ίδια

τη λογική που διέπει την εξουσία και στο εθνικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά,

η δυναμική της τοπικής κοινωνίας στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, είναι

αναμφισβήτητη. Είναι το σήμα ενός ανοίγματος του μηχανισμού προς την

κοινωνία των πολιτών, εφόσον ευνοεί έστω και δυνητικά τη συμμετοχή,

προσφέροντας στα άτομα και τις ομάδες, στοιχεία για την καλύτερη γνώση

της τοπικής πραγματικότητας, καθώς και ευκαιρίες παρέμβασης, στις μι-

κρές ή μεγάλες δημόσιες συζητήσεις. Από αυτή την άποψη, η τοπική επι-

κοινωνία θα πρέπει να λειτουργήσει ως ενεργοποιητικός παράγοντας που

θα οδηγήσει στην κοινωνική σύνδεση. Η τοπική λοιπόν επικοινωνία απο-

κτά έτσι υπόσταση, μόνο σε σχέση με τα πολλαπλά πεδία επενέργειας των

δυνάμεων, που ενεργοποιούν την τοπική ζωή. Η δυναμική του φαινομέ-

νου, θεωρεί την ίδια την επικοινωνία ως κοινωνική σχέση που εξελίσσεται

διαρκώς στο μέτρο των σχετικών κινήσεων των διαφόρων κοινωνικών

ομάδων. Η έννοια της κοινωνικής σχέσης στην επικοινωνιακή πρακτική

ή η θεώρηση την επικοινωνίας ως κοινωνικής σχέσης, δίνει μια νέα διά-

σταση στη σύλληψη του τοπικού χώρου. Το τοπικό, γίνεται με αυτό τον

τρόπο αντιληπτό, όχι μόνο στη θεσμοθετημένη του μορφή – περιφέρεια,

δήμος κλπ- αλλά και στην καθαρά κοινωνική του διάσταση, στο επίπεδο

της κοινωνικής παρέμβασης μέσα από την οργάνωση της εθελοντικής

«Τοπικότητα και Παραγωγή Περιεχομένου: Η προσέγγιση της διαφορετικότητας»

Μαριάννα Ψύλλα, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Επικοινωνία 

https://www.youtube.com/watch?v=cyZnmSBvD-8
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συμμετοχής, τη δραστηριοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τη

συνεισφορά ατομικών και συλλογικών πρωτοβουλιών. Ο δημόσιος χώρος

λοιπόν στην τοπική του διάσταση, επαναπροσδιορίζεται κάτω από τη δυ-

ναμική του διαλόγου και των διαβουλεύσεων, που είναι δυνατόν να δη-

μιουργηθούν ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες που υπάρχουν

στην τοπική κοινωνία. Η δυναμική έτσι των κοινωνικών ομάδων  στον το-

πικό χώρο, αλλά και η επιτυχής ενσωμάτωσή τους καθιστά πιο αποτελε-

σματική την κυβέρνηση του, αλλά και πιο ουσιαστκή την κοινωνική

συνύπαρξη. Η δυνατότητα συνύπαρξης ποικίλων υποκειμενικοτήτων και

ομαδοποιήσεων, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών γνω-

μών, στον καθορισμό της πολιτικής δράσης, επανεργοποιεί το δημόσιο

χώρο, αποδίδοντας του μια καθαρά πολιτική διάσταση, εκεί όπου το άτομο

μπορεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες του ως κοινωνικό ον, αλλά και κυ-

ρίως ως πολιτικό, ανακτώντας δηλαδή μια ταυτότητα ως πολίτης, στα

πλαίσια του τοπικού χώρου. Έτσι, ο τοπικός χώρος γίνεται αντιληπτός, ως

ένα σύνολο γνωμών, διαντιδράσεων αλλά και συγκρούσεων, μέσα από

την ενεργοποίηση της επιχειρηματολογίας του δημόσιου χώρου και της

αντιπαραβολής. Με αυτό τον τρόπο, ο τοπικός χώρος ανακτά τον πραγ-

ματικό του ρόλο, ένα ρόλο συνδεδμένο από τη μια με το πολιτικο-διοι-

κητικό σύστημα και από την άλλη με την ίδια την κοινωνική της τοπικής

κοινωνίας στην καθημερινότητα της. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να

θέσω στα πλαίσια της προβληματικής που ενεργοποιεί τον πολίτη-άτομο

μέσα σε συλλογικές δράσεις και διαδικασίες, η παραγωγή περιεχομένου

αναδεικνύει την βαρύτητα της παραγωγής τοπικής είδησης, τοπικού πε-

ριεχομένου, σε σχέση με πολλαπλά ζητήματα και ιδιαιτέρως την προβολή

της πολιτισμικής διαφορετικότητας χωρίς διακρίσεις. 

(Αρτεµις)

Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη.

Θα ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς από την έννοια της διαφορετικότητας, η

οποία τόσο στην διεπιστημονικότητα πολλαπλών θεωρητικών πεδίων,

από ένα πολύ μεγάλο φάσμα δηλαδή επιστημών ανθρωπιστικών των

οποίων κεντρώνει το διάλογο, αλλά κυρίως – και αυτό είναι στο οποίο

αναφέρθηκε η Μαριάννα Ψύλλα -  στην καθε αυτή της προσέγγιση και τη

διαπραγμάτευση εντός των συνθηκών της κοινωνικής ζωής, στο πλαίσιο

των διεθνικών και πολυσύνθετων σύγχρονων κοινωνιών μας, βρίσκεται

ακριβώς στο επίκεντρο μίας δημόσιας διαπραγμάτευσης, μέσα από ρα-

γδαίες δημοκρατικές αλλαγές, με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική

περίπτωση, παρακολουθεί συνεχόμενες αλλαγές στη σύνθεση του εργα-

τικού δυναμικού, επηρεάζοντας τον τομέα της οικονομίας πολυαπλούσας

επικοινωνίας, διεγκζώμενοι σε πολιτικές αποφάσεις , τόσο σε διεθνές

αλλά και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά πάνω από όλα, αποτυπώνε-

ται σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοπολιτική δομή και φυσικά

σε αυτό παίζουν σημαίνοντα ρόλο, οι βάσεις και οι προοπτικές της ψη-

φιακής στροφής στην επικοινωνιακή δημόσια σφαίρα. Και εδώ ακριβώς

τα ζητήματα που παρακολουθήσαμε και σε προηγούμενες εισηγήσεις ως

προς την αφήγηση, τον ρόλο του δημοσιογράφου, την απόφαση δηλαδή

του ίδιου του κοινωνικού υποκειμένου ως κοινωνικού τρόπου, θέλει ακρι-

βώς την ανθρωποκεντρική επικοινωνία των νέων μέσων, όχι μόνο επι-

κοινωνίας αλλά και (18:35) στο προσκήνιο, ρίχνοντας φως στο

περιεχόμενο. Στην πάντοτε διαλεκτική και συμπληρωματική διεργασία

των εννοιών του εαυτού μας και του άλλου και από το βήμα της κοινω-

νικής ανθρωπολογίας, που προσέφερε τον ορισμό της ετερότητας, ως ένα

σύνολο στοιχείων που ορίζουν τις ανθρώπινες ιδιομορφίες μας τις δια-

φορές φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας, αλλά κυρίως

πολιτισμού και κουλτούρας και εδώ ακριβώς είναι η τελευταία επισή-

μανση που δίνει και το εύρος της έννοιας της πολιτισμικής διαφορετικό-

τητας, το γεγονός πως μοιάζουμε, αλλά ταυτόχρονα διαφέρουμε από

κάποιον άλλο ή από κάποιους άλλους και κυρίως η αντίληψη ως εσωτε-

ρική διεργασία του εαυτού μας ως προς τη διαφορά μας αυτή  αλλά και η

στάση μας, ως κοινωνική συμπεριφορά, συγκροτεί ακριβώς την υποκει-

μενική ταυτότητα σύμφωνα τον Ντεπολ. Στη νέα κοινωνική πραγματικό-

τητα, της οικονομικής κρίσεως, την έντονη προβληματική και συζήτηση

γύρω από ζητήματα φύλων, ετερότητας διαφορετικών ομάδων αναπηρίας,

που εισέρχονται στη δημόσια επικοινωνιακή σφαίρα, αλλά πιο σημαντικά,

στο απτό κοινωνικό και πολιτικό πεδίο της βιωμένης εμπειρίας μας, ζη-

τήματα αποδοχής, διαλόγου, συμπερίληψης και έκθεσης, καθορίζονται

σήμερα περισσότερο έντονα από ποτέ στην κοινωνική μας σφαίρα, ως

πάνω από όλα τρόπος κατανόησης του διαφορετικού, προσδιορίζοντας

έτσι αφενός μεν την επικοινωνιακή δομή, αλλά και από την άλλη το ίδιο

το αξιακό υπόβαθρο της κοινωνίας μας. Ακολουθούν δηλαδή, τις όψεις

της επικοινωνίας πάνω στο κοινό έδαφος της ενδυνάμωσης του κοινωνι-

κού δεσμού, της επικοινωνιακής πρακτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο

υποκειμενικές και συλλογικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικές και πολιτι-

σμικές δράσεις, που όπως σημειώνει η Μαριάννα Ψύλλα, συντονίστρια

της ερευνητικής μας ομάδας, στο πανευρωπαικο πρόγραμμα (Κοντες),

διεκδικούν με τη σημασία τους τον όρο παρέμβαση, παρέμβαση σε αξιακό,

ηθικό , πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, προσπαθώντας ακριβώς να

βρούμε τις αταξίες, τις τάξεις, τις συμπεριφορές που μπορεί να διαμορ-

φώσουν την έννοια του ενεργού πολίτη, να επαναπροσδιορίσουν την ευ-

ρωπαικη μας ταυτότητα και από την άλλη να βοηθήσουν και σε επίπεδο

παρέμβασης προς τη διαμόρφωση αυτή, συνδέοντας το Πανεπιστήμιο με

τον κοινωνικό του χώρο. Στην καθημερινότητα της σύγχρονης πόλης, ερ-

χόμαστε σε συνάντηση όχι μόνο με τα μεγάλα αφηγήματα του σκόπιμου

πολιτικού ή μεσολαβημένου λόγου. Ίσως λοιπόν να παρατηρήσουμε ποια

είναι η σημασία αυτών των παρεμβάσεων, συλλογικές, εθελοντικές ορ-

γανώσεις, κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτεχνικές πρωτοβου-

λίες και κοινωτικά εγχειρήματα, αναδεικνύουν ζητήματα σημαντικά για

την κοινότητα, καθώς ακριβώς και στην ταυτότητα τους αναγνωρίζουν

κοινά εγγράματα ζωής ή ιστορίας . Εδώ θα μου επιτρέψετε μία μικρή ανα-

φορά ενδεικτικά στην κουζίνα του άλλου ανθρώπου , όπου ακριβώς αγ-

καλιάζει αλληλέγγυα  την εικόνα του άστεγου που συχνά το καθημερινό

μας βλέμμα δεν αντέχει, παράδειγμα γειτονιών, που τα εγγράματα της

ιστορικής τους μνήμης ανέπτυσσαν ποικίλες δράσεις, καθώς ακριβώς η

πολιτισμικά ζωντανή αφήγηση της προσφυγιάς ή του πολέμου, έδωσε κα-

τόπιν το βήμα από την ιστορική μνήμη που κατοικούσε στους συμβολι-

σμούς του τόπου, να διαμορφώσει μία ενεργή κοινωνική συνείδηση και

να ξεδιπλώσουν έτσι οι πολιτικές δράσεις, συνδιαμορφώνεται μετά το κοι-

νωικό και πολιτικό πεδίο σε μία μετατόπιση του διαλόγου από κάτω προς

τα πάνω. Σε αυτή την κατεύθυνση η επικοινωνιακή διάσταση της τοπικό-

τητας έχει ιδιαίτερη κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική λειτουργία. Η

σημασία των τοπικών μέσων ενημέρωσης, που σύμφωνα με τον Γκίτελς,

λειτουργούν ως κατ' εξοχήν τόποι του ανήκειν, όπου η κοινότητα ενσω-

ματώνεται επικοινωνιακά, μέσω των αναπαραστάσεων και της κατανόη-

σης των διαφορετικών ομάδων της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική

ενημέρωση μπορεί να προσφέρει τη διαφορετική οπτική, διυλίζοντας

αξίες, στάσεις και προβάλλοντας ως περιεχόμενο δράσεις τηλεοπτικές της

αφήγησης της προσέγγισης.
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Ο καλύτερος πρόλογος στην εισήγησή μου στο 52ο

Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης

Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ) κρίνω πως

είναι η εισαγωγική περιγραφή της αποστολής στην

ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών

Επιστημών (ΟΠΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης: «Η Σχολή θεραπεύει επιστημονικά

πεδία που άπτονται των τριών βασικών διακυβευ-

μάτων του μέλλοντος, τα οποία διασυνδέονται ορι-

ζόντια, διαμορφώνοντας όχι απλώς τη δυνατότητα,

αλλά την ανάγκη της δημιουργικής συνολοκλήρω-

σής τους... (1) αυτό της παραγωγής, διευρυνόμενη στη διάσταση της ποιοτικής εξειδίκευσης

και διαφοροποίησης, παρά σε αυτήν της κλίμακας, διασφαλίζοντας την κοινωνική και την

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, (2) τη νομιμοποίηση της εξουσίας, που δεν μπορεί να είναι

παρά μόνο δημοκρατική, σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα του κοινωνικοοικονομικού

γίγνεσθαι, (3) το διακύβευμα της πληροφορίας, που οφείλει να καταστεί προσβάσιμη και

χρήσιμη, όχι χειραγωγήσιμη και φλύαρη.» (https://www.auth.gr/eps) 

Στην πορεία εξέλιξης της σύγχρονης αστικής κοινωνίας η πληροφορία απέκτησε σταδιακά

ιδιαίτερη σημασία για να καταστεί σήμερα, στη φάση της προεπαναστατικής περιόδου για

τη μάλλον τελική μετεξέλιξη της αστικής κοινωνίας και του καπιταλισμού, ένας από τους

βασικούς τελεστές της συστημικής αλλαγής. 

Πολύ νωρίς, πριν από τη γενίκευση της βιομηχανικής επανάστασης, διευρύνεται η αξία

χρήσης της πληροφορίας, απόρροια ακριβώς της εξαρχής εξελισσόμενης, συστημικά, εν-

δογενώς προκαλούμενης αναγκαιότητας της χωρικής και κλαδικής επέκτασης του καπι-

ταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η γνώση για τις νέες αγορές συνιστά βασικό εργαλείο

επέκτασης και (άρα) επιβίωσης των κεφαλαιακών συγκεντροποιήσεων, δηλαδή των επι-

χειρηματικών μονάδων – αρχικά και κυρίως αυτών που έχουν έναν καθαρά παραγωγικό

χαρακτήρα, όμως ολοένα και περισσότερο και των άλλων που (αυτό-) περιορίζονται στις

χρηματοπιστωτικές λειτουργίες.

Σχεδόν παράλληλα προκύπτει η εμπορευματοποίηση της πληροφορία, αναπόφευκτη εξέ-

λιξη για ένα οικονομικό αγαθό που καθίσταται ολοένα και πιο χρήσιμο / απαραίτητο στο

πλαίσιο μιας γενικευόμενης εμπορευματικής παραγωγής. Η πληροφορία, ακριβώς λόγω

της διευρυνόμενης αξίας χρήσης της, αποκτά πλέον και ανταλλακτική αξία, γίνεται με άλλα

λόγια αντικείμενο ανταλλαγών και έχει τιμή.

Από το αποκτά νέες χρησιμότητες που δεν είχε (τουλάχιστον όχι τόσο γενικευμένα) στην

προηγούμενη κοινωνικοοικονομική δομή της αριστοκρατίας και της αγροτικής κυρίως οι-

κονομίας των φέουδων, η πληροφορία αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα βασικό εργαλείο

για τη συγκεντροποίηση κεφαλαίου και για την ίδια τη λειτουργία της καπιταλιστικής οι-

κονομίας. Η συστημική διανόηση αντιλαμβάνεται αυτό το χαρακτηριστικό και συμπερι-

λαμβάνει την έννοια των «τέλειων» πληροφοριών ως βασικό συστατικό στοιχείο του

«τέλειου» ανταγωνισμού, δηλαδή του θεωρητικού κατασκευάσματος στην προσπάθειά

της να τεκμηριώσει λογικά (και ηθικά) την αναγκαιότητα της απελευθέρωσης των δυνά-

μεων που συγκεντρώνουν οι νέες (κεφαλαιακά οριζόμενες) συγκεντροποιήσεις οικονο-

μικής και κοινωνικοπολιτικής εξουσίας.

Αυτή η διεργασία θα οδηγήσει έως του σημείου όπου πλέον η πληροφορία από ιδιαιτέρως

χρήσιμη θα καταστεί συντελεστής παραγωγής! Αυτή η ουσιώδης μετεξέλιξη συνιστά κατά

τη γνώμη μου τη λεγόμενη «κοινωνία της πληροφορίας», η οποία, προς αποφυγή παρα-

νοήσεων, προφανώς και αποτελεί ένα από τα στάδια μετεξέλιξης του καπιταλισμού και όχι

κάποιο διαφορετικό συστημικό πρότυπο, καθώς δεν αναιρούνται τα βασικά προσδιοριστικά

στοιχεία του.

Ενδογενώς, σε πλήρη σύμπτωση με τα παραπάνω και ως αποτέλεσμα αυτών, προκύπτει ο

ανατροφοδοτούμενος, αέναος (για επαρκές ιστορικό διάστημα) κύκλος του εντεινόμενου

προσανατολισμού της τεχνολογικής εξέλιξης στην «πληροφορία» (information biased

technology) και της συνεχιζόμενης διεύρυνσης της αξίας χρήσης της. Η επένδυση του κε-

φαλαίου σε προϊοντικές και διεργασιακές αλλαγές δεν μπορεί παρά να επικεντρώνεται (να

«μεροληπτεί» κατά μια έννοια που συνηθίζεται στη σχετική βιβλιογραφία) σε αυτό το στοι-

χείο, δηλαδή την πληροφορία, που καθίσταται (εν πολλοίς λόγω ακριβώς αυτής της με-

ροληπτικής τεχνολογικής εξέλιξης) ολοένα και πιο σημαντικό για τη διευρυνόμενη

αναπαραγωγή του.

Μοιραία, η συνέχιση αυτού του προτσές οδηγεί στην ανταλλακτική απαξίωση του οικονο-

μικού αγαθού πληροφορία. Η επιταχυνόμενη τεχνολογική εξέλιξη αποδομεί ραγδαίως το

κόστος της ανα-παραγωγής της (καλύτερα και με πιο δόκιμους όρους της διάχυσης της

πληροφορίας). Με άλλα λόγια η (δυνητική) τιμή της πληροφορίας εκμηδενίζεται και το

συγκεκριμένο οικονομικό αγαθό αποεμπορευματικοποιείται. Εδώ χρειάζεται να σημει-

ώσουμε ότι το γεγονός πως διατηρείται ή ακόμη και αυξάνει – πάντα σε σχετικούς όρους

– η τιμή της πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή δεν αναιρεί αυτήν τη μετουσίωση της ίδιας

της φύσης της ως αγαθό, αλλά είναι το αποτέλεσμα της διαστρεβλωτικής παρέμβασης των

κεφαλαιακών συγκεντροποιήσεων και της προσπάθειας διαμόρφωσης τεχνητών περιορι-

σμών στην πρόσβασή στην πληροφορία, κυρίως μάλιστα στη χρήση της. Επιστρέφοντας,

η πληροφορία συνιστά πλέον τον βασικό εκφραστή της σύγχρονης, γενικευόμενης και

μάλλον τελικής διεργασίας της αποεμπορευματοποίησης, όχι μόνο λόγω της ίδιας της

δικής της ανταλλακτικής απαξίωσης, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι, όπως εξηγήθηκε

παραπάνω, αυτή κατέστη ένας βασικός συντελεστής παραγωγής των άλλων (υλικών και

άυλων) προϊόντων. Έτσι, η πληροφορία, αναδεικνυόμενη ως μια ολοένα σημαντικότερη

αξία χρήσης στο πλαίσιο της συστημικής λειτουργίας και καθιστάμενη ως εκ τούτου αντι-

κείμενο της αιχμής της τεχνολογικής εξέλιξης, συνιστά σταδιακά έναν από τους (έστω εν

δυνάμει) βασικούς τελεστές της ίδιας της συστημικής αλλαγής.

Βεβαίως, όπως προαναφέραμε, η πραγμάτωση των συστημικά προκυπτουσών δυνατοτή-

των κοινωνικοποίησης της πληροφορίας συναντά σημαντικά τεχνητά εμπόδια. Η εξόχως

ανεπτυγμένη, ιστορικά, ικανότητα της αστικής κοινωνίας και οικονομίας να αναιρεί, με τε-

χνολογικές και θεσμικές, κοινωνικοπολιτικές παρεμβάσεις, τις δυνατότητες υπέρβασής

της που η ίδια γεννά βρίσκει κι εδώ εφαρμογή: (1) περιορισμοί στην προσβασιμότητα

(βλέπε δικαιοχρησίες) αλλά κυρίως (2) στη διαχειρισιμότητα – περιορισμοί στην πρόσβαση

σε εργαλεία ικανώς αποτελεσματικής και γρήγορης επεξεργασίας της πληροφορίας.

Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα, συνεχώς επιστρέφον, αναπόφευκτα πολιτικό ερώτημα, με

πολλές επιμέρους εκφάνσεις του: 

Τι να κάνουμε; 

Ποιο μέλλον προδιαγράφουν αυτές οι συστημικά, ενδογενώς προκύπτουσες εξελίξεις; 

Ή μάλλον καλύτερα, ποιο μέλλον μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε αξιοποιώντας

αυτές; 

Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις συντηρητικές επιλογές τεχνητής επιβράδυνσης της αναπό-

φευκτης συστημικής μετ- εξέλιξης (βλέπε προηγούμενα);

Αν όχι, πόσο μπορεί και πρέπει να παρέμβει το άτομο και οι συλλογικότητές του προκει-

μένου να (συν-) διαμορφώσει την ταυτότητα της συστημικής μετ-εξέλιξης; Η απελευθέ-

ρωση των ανατρεπτικών διεργασιών που συσπειρώνονται στην αποεμπορευματοποίηση

θα οδηγήσουν σε ιστορική οπισθοδρόμηση ή σε πρόοδο; Και άραγε, στο πλαίσιο ποιου συ-

στήματος αξιών μπορούμε να κρίνουμε την κάθε εναλλακτική προοπτική μετ-εξέλιξης ως

οπισθοδρομική ή προοδευτική;

Είναι προφανές, όπως σημειώθηκε ήδη, ότι οι απαντήσεις σε αυτούς τους προβληματισμούς

είναι πολιτικές και όχι τεχνοκρατικής φύσεως. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει μια σωστή

απάντηση αλλά παρά πολλές, αναλόγως των υποκειμενικών και παρά ταύτα εξόχως πραγ-

ματικών συμφεροντολογικών διαφοροποιήσεων, σε ατομικό και κυρίως σε κοινωνικό /

συλλογικό επίπεδο. Μάλιστα, η απαίτηση για απαντήσεις βαραίνει ιδιαιτέρως τους βασικούς

λειτουργούς της πληροφορίας, δηλαδή της / του καθεμιάς -ενός συντάκτη και δημοσιο-

γράφου, αλλά και των συλλογικοτήτων, ενώσεων και σωματείων αυτών. 

Σε αυτήν τη συζήτηση που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, καθώς μας την επιβάλει ολοένα

και πιο επιτακτικά η ίδια η ιστορική εξέλιξη, πρέπει να τολμήσουμε να εκφέρουμε άποψημε

ειλικρίνεια και θάρρος. 

Ας είναι λοιπόν εν τέλει αυτός ο επίλογος της συνεισφοράς μου στο συνέδριό σας: κατά τη

γνώμη μου και σίγουρα υπό το πρίσμα του ιδεολογικού υποκειμενισμού μου ο ρόλος σας

και ο ρόλος της της Ένωσής σας δεν μπορεί παρά να είναι η διευκόλυνση της επιστροφής

της «πληροφορίας» ως κοινωνικό αγαθό – πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά – προκει-

μένου να ανταποκριθεί (και να ανταποκριθείτε) στην ιστορική αποστολήτης διευκόλυνσης

(αν όχι της επιτάχυνσης) της μετάβασης από το ανθρωπογενές περιβάλλον του εμπορεύ-

ματος και της αγοράς σε αυτό του αγαθού και της κοινωνίας, η συμβολή σας στην «επι-

στροφή της αξίας χρήσης», στη μετουσίωση της διαρκούς συστημικής  κρίσης σε

απελευθερωτική ανατροπή και στην επόμενη φάση προόδου της ανθρώπινης κοινωνίας.

Το πώς θα το κρίνετε εσείς, ως καλύτεροι γνώστες – εμπειρικά και επαγγελματικά – του

κλάδου που υπηρετείτε, σε συνεργασία με περισσότερο σχετικούς επιστήμονες κι αναλυτές:

ενσωματώνοντας νέες μεθόδους (τεχνολογικά ή διεργασιακά οριζόμενων) διάχυσης της

πληροφορίας, αλλά και συμβάλλοντας στη διαχειρισιμότητα αυτής, είτε μέσω της ενδιά-

μεσης επεξεργασίας πριν τη διάχυσή της, είτε μέσω της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας

σε χρηστικά και αποτελεσματικά εργαλεία για την επεξεργασία της πληροφορίας.

Τίτλος Εισήγησης:

Η Αξία Χρήσης και η Ανταλλακτική Απαξίωση της Πληροφορίας

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Αν. Καθηγητής Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ.

https://www.youtube.com/watch?v=bMUiLUcqOtA
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«Χαίρομαι που πα-
ρευρίσκομαι για μία
ακόμη φορά στο
πλαίσιο συναντή-
σεων που οργανώνει
η ένωση σας του πε-
ριφερειακού Τύπου
και ακόμη περισσό-
τερο που ήδη τέθηκαν
ζητήματα κομβικά
μιας ανίχνευσης, που
θα προϋποθέτει  μία
απόφαση στη βάση
έντασης και αρμοδιό-
τητας ενός λόγου ου-
σίας.  
Ο Γρηγόρης Ζαρω-
τιάδης προηγουμέ-
νως, έθεσε ένα
ζήτημα ad hoc πληρο-
φοριακού υλικού

αλλά και χρήσης του, στο εσωτερικό πάντα μίας τελεολογίας ολοκλήρωσης και
όχι τελεολογίας  χωρίς τέλος, όπως θα το ήθελε ένας στοχαστής του Ευρωπαϊ-
κού Διαφωτισμού τέλους 18ου αιώνα, από την άποψη αυτή αναγνώρισης, όπως
το είπε η κυρία Ψύλλα τοπικότητες, συνανήκειν,  γειτνιάσεις , κάνουν ώστε ταυ-
τόχρονα να λειτουργούμε στη βάση μιας γενικής θεωρίας και ενός συμπτώμα-
τος που είναι ο περιφερειακός Τύπος. 
Ασφαλώς βρισκόμαστε σε μία εποχή τέλους των ιδεολογιών, δηλαδή όπως τις
ξέραμε κατά το 19ο αιώνα, -με την έννοια δηλαδή- ότι αυτή η αταξική κοινωνία
από τη μια μεριά και η αυτοδιάλυση του Κράτους από την άλλη μεριά, που δεν
έχουν επισυμβεί, τέλους της Ιστορίας, όπως ένας όπως ένας που εργαζόταν
στις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ o Φουκουγιάμα το είχε
προσδιορίσει  ύστερα από μία ενδελεχή σκόπιμη κατευθυντική ανάγνωση του
Hegel. Δεν πρόκειται ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο.
Υπάρχει ακόμη μία κριτική υπόρρητη τελεολογία και η Ιστορία μόλις τώρα αρ-
χίζει με την έννοια της Τετάρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία εκτός από
το internet of Things, ξετυλίγεται σαν μία αλυσίδα με κρίκους προστιθέμενης
αξίας, στη βάση του ότι όλα επικοινωνούν με όλα και αυτό που απομένει σε μας
είναι μία δομική αντίδραση. Δομική αντίδραση, όταν εγγραφόμαστε σε μία
προοπτική τέλους, που είναι αυτό της ολοκλήρωσης.
Άρα η ζωή μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζαμε οργανική ή ιστο-
ρική ζωή μέχρι τώρα. Παίρνει διαστάσεις άλματος, γεωμετρικής τάξης, επιτα-
χύνονται όλα, είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς πως θα είμαστε μετά από
50 χρόνια, δεν τολμώ να πω 200 και ούτω καθεξής και το βλέπουμε ακόμη και
στις διακυβεύσεις του πολιτικού, όπως έχουν συμβεί μέχρι ας πούμε την πτώση
του τείχους του Βερολίνου. 
Μετά το έτος αυτό ορόσημο, οι εξελίξεις στην Ευρώπη πριν από την εμφάνιση
του ψηφιακού -όπως είναι σήμερα ή τις απαρχές του – οι εξελίξεις είναι σε τέ-
τοιο βαθμό ραγδαίες, που εκπλήσσουν τον άνθρωπο σε ότι αφορά ένα καθε-
στώς, υπό το οποίο τελούσε και ήταν αυτό της αντίδρασης. Είπα προηγουμένως
ότι οι αντιδράσεις μας οφείλουν να είναι δομικής τάξης. Αλλά αυτό δεν σημαί-
νει παθητικοποίηση του παντός. Ζούμε δηλαδή σήμερα σαν ουσιαστικά  να μην
μας αφορά αυτό που επισυμβαίνει, ενώ χάνονται ανθρώπινες ζωές και ασκείται
μια εξουσία βιολογικής τάξης. Είπε ο Μ. Φουκώ τη δεκαετία 60-70 με τον όρο
που εισήγαγε βιοεξουσία, όρο ο οποίος που συνέχισε στα στρατόπεδα της Χιτ-
λερικής Γερμανίας εννοώ στη βιοπολιτική. 
Σε κάθε περίπτωση το ραγδαίο των εξελίξεων σήμερα, μπορεί να συνοψιστεί
στο ότι, η Ευρώπη διαιρείται στην πολιτική της εκδοχή, από την μια μεριά και τη

σύγχρονη  τεχνοκρατική διαστρέβλωση της από την άλλη.
Ακόμη επικρατεί το οικονομικό υποσύστημα εις βάρος της ίδιας της πολιτικής,
πράγμα που σημαίνει, ότι ανάμεσα στο χρήμα και την εξουσία προέχει το
χρήμα, το ίδιο ως προϊόν. Δηλαδή τη βασική διαφορά που διέπει τον Καπιταλι-
σμό ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο, όπου το κεφάλαιο ουσιαστικά
υπεισέρχεται προκειμένου να παραχθεί υπεραξία, χωρίς ακόμη το ίδιο να παίζει
ρόλο υποκατάστατου, τώρα συμβαίνει και αυτό. Θα παρέπεμπα  σε δύο βιβλία
το «Ah Europa” και “Europa interfalle”  τα οποία προσεγγίζουν αυτή την ιστορική
εξέλιξη σε ότι αφορά την Ευρώπη, εξέλιξη δηλαδή μιας πραγματολογικής καμ-
πής και δέστε από ένα φιλόσοφο ίσως το καταληκτικότερο όλων, δεδομένου
ότι ζει και πλησιάζει τα 100 και που απεικονίζει και αυτός ο ίδιος το στοιχείο του
μεταξύ, το στοιχείο μιας συναντίληψης, ενός παραγωγικού άλλου που σημαίνει
πιο συγκεκριμένα, ότι μόνο μέσα από μία συνέγερση των λαών μία μεταστροφή
και συναντίληψη των κυβερνήσεων μία επιστράτευση αλλιώς των πολιτικών Θε-
σμών, αλλά και μιας πτύχωσης, κάμψης, άλλης κατεύθυνσης των γραφειοκρα-
τικών δομών, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι άλλο, το οποίο ακόμη
δυστυχώς δεν έρχεται και σε ότι αφορά τα μέσα ενημέρωσης σήμερα, με το
κοινό με αυτό το κοινωνικό φαντασιακό που τα μαστίζει θα έλεγα ότι συνέβαλαν
και δεν συνέβαλαν, προσωπικά ή απρόσωπα, σε αυτή τη μετατροπή της αλή-
θειας, σε μετααλήθεια και του γεγονότος σε μεταγεγονός, δηλαδή ότι δηλαδή
το γεγονός ως τέτοιο απολαμβάνει  υπόσταση και διάρκεια στο μετρό της συν-
τήρησης του ως εικόνα. Ως ενός φαντασιακού που οριακά μόνο σχετίζεται Ή
ερεθίζει το φανταστικό από την μία μεριά και από την άλλη αυτή η αλήθεια, νο-
είται μόνο στο εσωτερικό μιας απόβλεψης στο εσωτερικό έλεγε ο Michel Fou-
cault, ενός «διπλώνω τη δίνη» και επομένως έχουμε να κάνουμε με μία
παρέλαση των πιο υπερβολικών προκλητικών, δυστυχών φυσικά στιγμών της
Ιστορίας δηλαδή να δικαιώνεται και να επαναφέρεται χωρίς όνομα στο προ-
σκήνιο ο Καρλ Σμιτ, ο οποίος όριζε την πολιτική στη βάση του φίλου και του εχ-
θρού.  Από την άποψη αυτή, ο έλεγχος -γιατί περί αυτού πρόκειται -είναι ένα
παιχνίδισμα, ένα αποκύημα άσκησης εξουσίας στα σώματα, μέσω μιας τεχνο-
λογίας τους, έλεγε πάλι ο φιλόσοφος που αναφέραμε αυτός ο έλεγχος όπως
ασκείται πλέον και που αφορά τα μέσα ενημέρωσης και που αφορά την ίδια
την πληροφορία, την προέλευση και τη χρήση της, την ατομική συμπεριφορά,
διεργασίες ας πούμε αμφισβήτησης, ή ανατροπής του συστήματος, ο έλεγχος
λέω όπως ασκείται πλέον σήμερα, δεν εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ασυνε-
χής, χασματικός, καθολικός δηλαδή γενικός και απρόσωπος, δηλαδή ως ημιέ-
λεγχος, πράγμα που χαρακτήριζε το προηγούμενο, ως παρυφές πολιτικό από
apriorico Έθνος επιβάλλεται απεναντίας αυτός ο έλεγχος ως συνεχής, αρηγ-
μάτιστος, ατομικός, ειδικός και προσωπικός- η Αγγελική προηγουμένως ανέ-
φερε μία λογαριθμική ψηφιακή ταυτότητα, που συγκροτείται ερήμην αυτού, στον
οποίον αφορά. Ταυτόχρονα επιστρατεύονται πρακτικές αυτοαναφοράς, δηλαδή
όσο γίνεται λιγότερη επίκληση, χρήση, δομική υλοποίηση, παρεμβολή του λαϊ-
κού φορέα, παιχνίδια εξουσίας- δέστε τι γίνεται με τις Τράπεζες- αλλά και προ-
πάντων όλοι ολιγαρχικότητα, δεδομένου ότι σήμερα το σύστημα δρα ως μία
κορύφωση αϋλοτήτων στο εσωτερικό ανώνυμων προθετικότητων,  που ασκούν
εξουσία, στη βάση μιας αριθμητικής, ποσοτικής, μόνο αναγνώρισης, του τύπου
60 άνθρωποι μόνο σήμερα ελέγχουν το 50% του πλούτου της ανθρωπότητας,
ή το 10% ελέγχει το υπόλοιπο το υπόλοιπο 90% αυτή η ποσοτικοποίηση είναι ότι
πιο αποπροσανατολιστικό και όλα αυτά τα οποία ακούμε είναι παραλλαγές μιας
παραφθοράς, προς την κατεύθυνση αποπροσανατολισμού και στο βάθος ολο-
ποίησης μέσα στο ρητό και το φανερό. Η απενσάρκωση του πολιτικού σώματος
με την έννοια μιας μη ταυτότητας και μη σύμπτωσης της κοινωνίας με τον εαυτό
της, μπορεί να εγγράφεται στο εσωτερικό μιας πολιτικής διαφοράς, όπως ει-
σάγεται στις αρχές του δέκατου έκτου αιώνα από τον Μακιαβέλι -θετικά ιδωμένο
- αλλά δεν διατηρεί παρά μία σχέση καθαρής εξωτερικότητας αυτό που απαιτεί-
ται είναι εγρήγορση, σε ότι μας αφορά επαναληπτικότητα και συμπύκνωση
αυτών των συναντήσεων, προς μία κατεύθυνση διαύγασης του γεγονότος και
της αλήθειας».

To διακύβευμα της Πολιτικής σήμερα
Σωκράτης Δεληβογιατζής

Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό. 

Εκδότης - Διευθυντής της Επιθεώρησης Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά.

https://www.youtube.com/watch?v=s0zVE0qn3vs
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Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, καλοί μου συνά-
δελφοι
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στο συνέδριό
σας και όχι μόνο εύχομαι κάθε επιτυχία αλλά κυ-
ρίως επωφελή για τον κλάδο μας συμπεράσματα. 
Οι πληροφορία με απίστευτη ταχύτητα μας κυκλώ-
νει από παντού πριν προλάβουμε να τη φιλτρά-
ρουμε, πριν προλάβουμε να την κάνουμε γνώση.
Το Ίντερνετ άνοιξε όλα τα παράθυρα στην ενημέ-
ρωση ή μήπως όχι; Και πόσοι στον κόσμο έχουν
ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό; Πόσο κοστίζει, ας
πούμε, στην Κούβα μία ώρα σερφαρίσματος στο
Ίντερνετ; Ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν τα προ-
σωπικά μας δεδομένα, τα οποία όμως εμείς οι ίδιοι
διοχετεύσαμε στο facebook; Γιατί σοβαρές πολιτι-
κές δηλώσεις γίνονται μέσω τουίτερ; Αυτά και
πολλά παρεμφερή ερωτήματα ίσως απασχολή-
σουν αυτό το συνέδριο. 
Αλλά εγώ θα σας μιλήσω για τις τελευταίες εξελί-
ξεις στο κουρδικό ζήτημα που δεν λύνεται με τουί-
τερ, αλλά ήθελε και θέλει αγώνα, επειδή οι
συναλλαγές των ισχυρών όσο κι αν προχωρήσει

η τεχνολογία πάντα θα γίνονται κάτω από το τραπέζι…
Η Μέση Ανατολή πάντα ήταν περιοχή συγκρούσεων και διεκδικήσεων, κι αν θέ-
λαμε να δείξουμε τον υπεύθυνο θα στέφαμε το δάχτυλό μας στο πλούσιο υπέ-
δαφος της. Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα ́ πιάσω το ιστορικό νήμα από το
2014, τη χρονιά που «φύτρωσε» το φονταμενταλιστικόISIS. Οι εξτρεμιστές ισλα-
μιστές που ήθελαν να φτιάξουν το χαλιφάτο τους και στο πέρασμά τους σκορ-
πούσαν τον θάνατο. Η επίδειξη αποφασιστικότητας και δύναμης πέρασε και
περνάει και από τον δυτικό κόσμο, διότι ο σημαντικότερος σύμμαχός τους είναι
ο φόβος. Και πράγματι τα μηνύματά τους, οι αποκεφαλισμοί των αντιπάλων τους
και δη Ευρωπαίων και Αμερικανών, που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, αυτόν
το στόχο είχαν: να φοβίσουν την ανθρωπότητα αλλά και να ντοπαριστούν και οι
ίδιο με τη δύναμή τους. Φαύλος κύκλος, στον οποίο εγκλωβίστηκαν χιλιάδες νέοι
μουσουλμάνοι. Το γιατί οι εξτρεμιστές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε Ευρώπη
και Αμερική είναι ένα κοινωνιολογικό ζήτημα που προς το παρόν ο δυτικός κό-
σμος δεν δείχνει να το αντιμετωπίζει. 
Τον Μάιο του 2014 το ISIS επιτέθηκε στο Κουρδιστάν-Ιράκ. Οι Κούρδοι, που βρί-
σκονταν στη διαδικασία να φτιάχνουν το ανεξάρτητο ομόσπονδο κράτος τους,
λυτρωμένοι από τον άδοξο θάνατο του δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν, αντιστάθηκαν
και πολέμησαν ηρωικά. Πήραν στις πλάτες τους όλο το Ιράκ. Ο ISIS εκδιώχτηκε
από όλες τις κουρδικές περιοχές του Ιράκ. Τότε όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί,
ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ χειροκρότησαν τουςπεσμεργκά, τα συγχα-
ρητήρια τουίτερ έφευγαν κατά ριπάς. Και έλεγαν ότι «οι Κούρδοι πολεμούν για
όλους μας».  
Εν τω μεταξύ ο ISIS δρούσε στη Συρία, όπου εκεί κάποια στιγμή γινόταν τόσο γρή-
γορα η εναλλαγή των συμφερόντων που δεν ήξερες ποιος είναι με ποιον –κα-
θεστωτικοί, αντιπολίτευση, ισλαμικές οργανώσεις και τα παρακλάδια τους…Κι
εκεί οι Κούρδοι, στη Ροζάβα, όπως λέγεται το κομμάτι του Κουρδιστάν που κατέχει
η Συρία- στην πρώτη γραμμή…για να διώξουν από τα εδάφη τους τούς καινούρ-
γιους επίδοξους κατακτητές από τα έτσι κι αλλιώς κατεχόμενα από τους Σύρους
εδάφη τους. Παράνοια, θα πείτε. Συμφέροντα, θα απαντήσω. Όταν οι Κούρδοι
πολεμούσαν στο Κομπάνι κατά του ISIS, η τουρκικοί κυβέρνηση τους υποστήριζε
και είχε ταχθεί στο πλευρό των κουρδικών οργανώσεων της Συρίας! Η Άγκυρα
υποδεχόταν ηγετικά στελέχη από το Κουρδιστάν της Συρίας, από το Κουρδιστάν
του Ιράκ, έκανε οικονομικές συμφωνίες, υπέγραφε για πετρελαϊκούς αγωγούς…

Αλλά σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όσο γρήγορα υπογράφονται συμφωνίες
το ίδιο γρήγορα και σβήνονται. Αμερικανοί, Ρώσοι, Ευρωπαίοι από την αρχή στο
παιχνίδι, άλλοι φανερά άλλοι όχι, αλλά πάντως όλοι μοσχοπουλώντας οπλικά
συστήματα. Οι Αμερικανοί ενώ βοηθούν τους Κούρδους του Ροζάβα να κρατή-

σουν την πόλη Μέμπιτς, μετά γίνονται θεατές. Οι Τούρκοι αλλάζουν τακτική και
στρέφουν τα όπλα τους κατά των Κούρδων στη Συρία. Στο Αφρίν οι Ρώσοι βοη-
θούν αρχικά τους Κούρδους, καθώς είχαν και αεροπορική βάση εκεί, αλλά σε
μια νύχτα ήρθαν σε συμφωνία με την Τουρκία, άδειασαν τη βάση και ο τουρκικός
στρατός πήρα το Αφρίν. 
Δικαίως θα αναρωτηθείτε για τους Κούρδους και για τις δικές τους συμφωνίες
που υπογράφουν κάθε φορά με μια υπερδύναμη. Δεν θα το αναλύσω, γιατί ο
χρόνος δεν το επιτρέπει, θα σας πω μόνο μια δικιά σας ελληνική παροιμία: «Ο
πνιγμένος από τα μαλλιά τους πιάνεται».  
Δεν προσπαθώ να δικαιώσω τις επιλογές των Κούρδων. Πρώτος θα σας πω για
τα λάθη τους και το μεγαλύτερο είναι ότι ακόμη, μετά τόσους αγώνες, δεν έχουν
καταφέρει να αποβάλουν την νοοτροπία της «φυλής». Και εξηγούμαι: Στο Βόρειο
Ιράκ, το 1993, μετά τον Πόλεμο του Κόλπου, ιδρύθηκε η κουρδική κυβέρνηση. Τότε
όμως, λόγω της επίθεσης του Σαντάμ, δεν εξελίχθηκε. Μετά το 2003, μετά τους
μπααθιστές του Σαντάμ, που ήταν οι σφαγείς των Κούρδων, άρχισε να γίνεται
πραγματικότητα το όνειρο για ένα κουρδικό κράτος, σύγχρονο, ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών και δημοκρατικό. Το 2005 με το σύνταγμα του Ιράκ νομιμοποιήθηκε
το κουρδικό κράτος. Οι Ιρακινοί όμως καθημερινά παραβίαζαν το Σύνταγμα και
όσα αυτό προέβλεπε για τα κουρδικά εδάφη. Έτσι έγινε το δημοψήφισμα στις 23
Σεπτεμβρίου του 2017 για να ξεκαθαρίσουν οι περιοχές και να αποφασίσει ο
λαός –όχι μόνο ο κουρδικός- ποιον δρόμο θέλει να τραβήξει. Με 92% υποστήριξε
την ανεξαρτησία του. Που τελικά δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού οι
χώρες που «κρατούν» από ένα κομμάτι του Κουρδιστάν έκαναν κοινό μέτωπο
εναντίον των Κούρδων. Και πάλι οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ μείνανε θεατές
στον πόλεμο, που για να είμαι δίκαιος είχε κι αυτός τον «Εφιάλτη» του από την
πλευρά των Κούρδων. Κατά τα άλλα Τραμπ, Σαρκοζί και Πούτιν αντάλλαξαν τουί-
τερ με τα οποία δήλωναν τη δυσαρέσκειά τους! 
Τα μεγάλα θέματα όμως και το Κουρδικό είναι ένα από αυτά δεν λύνονται με τουί-
τερ. Η κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας δεν αντιμετωπίζεται με ηλεκτρονικά
μηνύματα. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι δημοσιογράφοι που φυλακίζονται
και βασανίζονται και άλλοτε δολοφονούνται από ανελεύθερα καθεστώτα. Όπως
καταγγέλλει η Ένωση Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, η Τουρκία είναι η μεγα-
λύτερη φυλακή δημοσιογράφων στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 149 συ-
νάδερφοί μας βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές, γιατί το κατεστημένο της
Άγκυρας δεν αντέχει την κριτική, τις αποκαλύψεις και τους…σκιτσογράφους.
Μόλις πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκε ο Μουσά Καρτ, της εφημερίδας
«Τζουμχουριέτ», σε 5 χρόνια φυλάκισης διότι «τόλμησε» να κάνει σκίτσο του Εν-
τογάν. 
Στην Τουρκία η χρήση του ηλεκτρονικού δικτύου, το φέισμπουκ, τα τουίτερ, ελέγ-
χονται αυστηρά και οι χρήστες φυλακίζονται για το παραμικρό μη αρεστό σχόλιο.
Το καθεστώς του Ιράν μέσα σε 11 μήνες, το 2017, έχει εκτελέσει 110 νεαρούς
Κούρδους. Η οργάνωση Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κουρδιστάν Ιράν αναφέρει
στην έκθεσή της (12/12/17) ότι πέντε ανήλικοι Κούρδοι εκτελέστηκαν στην πόλη
Κερμανσάχ. Οι κουρδικές εφημερίδες και οι ραδιοσταθμοί υπόκεινται σε καθη-
μερινή λογοκρισία από το φονταμενταλιστικό ιρανικό καθεστώς. Η Συρία και το
Ιράκ έχουν παγκοσμίως την πρωτιά στο κυνηγητό των δημοσιογράφων: 54 δη-
μοσιογράφοι έχουν απαχθεί σε όλο τον κόσμο και από αυτούς οι 40 είναι στο
Ιράκ και στη Συρία. Με αυτή την τρομοκρατία ελέγχεται η πληροφόρηση. 
Τελικώς, πολλοί συνάδερφοί μας δημοσιογράφοι δεν είναι απλώς σωστοί και
συνεπείς επαγγελματίες, αλλά «μάρτυρες» σε μια ανελεύθερη, καταπιεστική κοι-
νωνία που προσπαθεί να κρύψει τον σκανδαλώδη πλουτισμό της από υπόγειες
και μαφιόζικες διαδρομές. 
Δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα κινηθούν οι κοινωνίες απέναντι σ’ αυτήν την
απίστευτη ανελευθερία, την απόλυτη φτώχεια, τον προσφυγικό ξεριζωμό. Και τα
τουίτερ μπορούν μόνο να περιγράψουν την κατάσταση, αλλά η ανατροπή της
θέλει δουλειά πολλή…

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε κι εύχομαι στην επόμενη συνάντηση να έχουν
λυθεί αν όχι όλα, τουλάχιστον ορισμένα από τα θέματα αυτού του Συνεδρίου. 

Ευχαριστώ. 

Εισήγηση με θέμα:

Το Κουρδικό δεν λύνεται με twitter
Τζεμίλ Τουράν

Δημοσιογράφος και Συγγραφέας

https://www.youtube.com/watch?v=VbhkV68Kls4
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« Είμαι η Μαρία Τσιάνα, όπως ακούσατε, και

είμαι δυσλεκτική. Για αυτό το λόγο αποφασί-

σαμε και φτιάξαμε το συγκεκριμένο όνομα

(3asyR), γιατί δυσκολευόμουν να διαβάσω

και στο βιβλίο αλλά και στο διαδίκτυο. Τα τε-

λευταία 10 χρόνια διαβάζω ουσιαστικά σχε-

δόν εξ' ολοκλήρου στο διαδίκτυο, οπότε είχα

μια δυσκολία στον τρόπο διαβάσματος. 

Αυτό που έκανα, ήταν ότι «μάρκαρα» όλη την παράγραφο με πε-

πατημένο το ποντίκι για να μπορέσω να διαβάσω και να είναι

εστιασμένα τα μάτια μου στο κείμενο. Σαν κι εμένα, υπάρχουν

700 εκατομμύρια δυσλεκτικοί στον κόσμο που διαβάζουν κάθε

μέρα online και αυτό τι σημαίνει; Υπάρχει κόστος για τους δυσ-

λεκτικούς, δηλαδή λιγότερες αγορές, λιγότερες δουλειές, λιγό-

τερη παραγωγικότητα και υπάρχει και κόστος στην κοινωνία,

δηλαδή λιγότερες πωλήσεις από τις εταιρίες, αυξημένα κόστη

κυβερνητικά και λιγότερες αποφοιτήσεις. 

Αν εσείς διαβάζετε έτσι, δηλαδή γραμμή -γραμμή, λέξη-λέξη,

εγώ διαβάζω κάπως έτσι (διαφάνεια), χάνω την επόμενη λέξη,

την επόμενη σειρά, πολλές φορές χάνω ολόκληρη την παρά-

γραφο, δηλαδή την προσπερνάω, έτσι το διάβασμα γίνεται δυ-

σκολότερο και αργό. 

Πολλές φορές διαβάζω τρεις και τέσσερις φορές ένα κείμενο για

να καταλάβω τι λέει γιατί χάνομαι, οπότε αυτό που κάνω με το

ίντερνετ είναι να διαβάζω όπως διαβάζετε κι εσείς, ένας άνθρω-

πος που δεν έχει δυσλεξία. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι

λέξη-λέξη και παράγραφο-παράγραφο, δηλαδή ο χρήστης μπο-

ρεί να διαβάζει το κείμενο με τη δική του σειρά, όπως θέλει, πα-

ρέχουμε highlight με 15 antidyslexic colors, δηλαδή χρώματα

φωσφορούχα τα οποία βοηθάνε στο μάτι, υπογραμμίζουμε,

έχουμε συνεργαστεί με την εταιρεία Texthelp που μας παρέχει

20 φωνές, ουσιαστικά αυξάνουμε τη γραμματοσειρά, υπογραμ-

μίζουμε την παράγραφο φωσφορίζουμε λέξεις στο κείμενο, το

οποίο μπορείς να ακούσεις κιόλας και όλα αυτά μπορεί να τα

κάνει ο χρήστης με τη δική του σειρά, δηλαδή παρέχουμε επιλο-

γές όπως βλέπουμε και εδώ (διαφάνεια). 

Το 3asyR είναι ένα chrome extension πάνω στην ιστοσελίδα και

παρέχουμε αυτές τις επιλογές στο χρήστη. Με ένα κλικ ο χρήστης

μπορεί να αλλάξει τη γραμματοσειρά, από 22 έως 26, να υπο-

γραμμίσει την παράγραφο, να αλλάξει το font της ιστοσελίδας,

σε dyslexic reading font, να φωσφορίζει στα χρώματα που θέλει,

και να ακούσει το κείμενο εφόσον θέλει να το ακούσει (αυτό που

έχει μαρκάρει) . Και με ένα κλικ, πηγαίνοντας στο κείμενο αλ-

λάζει η παράγραφος, συμμορφώνεται με βάση τις επιλογές του

κάθε χρήστη. Οπότε κάνουν customize ουσιαστικά στον ίδιο το

χρήστη. 

Τι λένε οι χρήστες μας για μας:

“Με το 3asyR διαβάζω με το δικό μου ρυθμό, χωρίς να φοβάμαι

ότι θα χάσω κάτι, αυτό το plug-in με βοηθάει να διαβάζω τις ει-

δήσεις στα sites πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Το δουλεύουμε με

τους μαθητές μου (καθηγήτρια Γαλλικών) και οι μαθητές αισθά-

νονται χαρούμενοι όταν διαβάζουν με αυτό.”

Γιατί να επιλέξετε το 3asyR;

Ουσιαστικά έχουμε κάνει δύο προϊόντα, το chrome extension που

αφορά κάθε μοναδικό χρήστη, το οποίο μόνος του κατεβάζει από

το site μας , και έχουμε ακόμη ένα προϊόν, με το οποίο απευθυ-

νόμαστε σε ειδησεογραφικά site, σε οποιαδήποτε site, οργανι-

σμούς και εταιρείες θέλουν το site τους να είναι accessibility

friendly, δηλαδή να είναι ευκολότερα αναγνώσιμο από άτομα με

αναγνωστικές δυσκολίες στο διαδίκτυο. Οπότε βάσει της ευρω-

παϊκής ένωσης όλα τα site πρέπει να έχουν ένα acessibility ερ-

γαλείο , να βοηθάει τους ανθρώπους να διαβάζουν. Η δυσλεξία

είναι disability, δηλαδή κάποια αναπηρία στους ανθρώπους που

έχουν αυτό το πρόβλημα και έχουμε το καλύτερο προϊόν στην

καλύτερη τιμή. 

Αυτή είναι η ομάδα μας (διαφάνεια) και αυτό που θέλουμε είναι

να κάνουμε το online διάβασμα πιο εύκολο και πιο ευχάριστο για

τον κάθε χρήστη. Οι επόμενοί μας στόχοι είναι να κάνουμε το

3asyR να διαβάζει ανάποδα, δηλαδή από τα αριστερά προς τα

δεξιά γιατί στοχεύουμε και στη Μέση Ανατολή, και  θέλουμε να

κάνουμε το 3asyR application για mobile και tablet, και για PDF

γιατί μας το ζητούν χρήστες μας λόγω της ευκολίας του».  

Μαρία Τσιάνα
Δημοσιογράφος- Founder & CEO 3asyR

https://www.youtube.com/watch?v=pY0NtxcXFAw
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Δουλκέρη: Θα μιλήσουμε σε ένα συνέδριο, το οποίο αφορά την

πληροφόρηση, την επικοινωνία στην ψηφιακή κοινωνία του

21ου αιώνα. Σε ένα συνέδριο που οργανώνεται από την ένωση

συντακτών επαρχιακού τύπου δεν μπορεί να λείπει μία εισήγηση

που να αφορά την τηλεόραση και μάλιστα, για την περιφερειακή

τηλεόραση.

Α:Αλήθεια το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει σήμερα πε-

ριφερειακή τηλεόραση και δεύτερον αν υπάρχουν λόγοι ύπαρξης

της 

Β: Επίσης τίθονται κι άλλα ερωτήματα, όπως ποιος είναι ο ρόλος της, αν είναι ενημερωτικός, ψυ-

χαγωγικός, παιδευτικός και ποια είναι η σχέση της με τον τοπικό τύπο, καθώς και ποια είναι η

σχέση της με την πανελλήνια εμβέλεια στην τηλεόραση.

Α: Πριν ξεκινήσουμε την εισήγηση μας, θα ήταν δυνατό να διευκρινήσουμε τι είναι περιφερειακή

τηλεόραση; 

Δουλκέρη: Περιφέρεια χαρακτηρίζει τις περιοχές με βάση τα γεωγραφικά και διοικητικά χαρα-

κτηριστικά, που ενώνουν το κοινό ενός περιφερειακού μέσου, αλλά και την κοινή καταγωγή του

ή  απλά τον κοινό τόπο κατοικίας ή εργασίας ή και τις δράσεις διαφόρων μορφών που πραγμα-

τοποιούνται  στον ίδιο τόπο (οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες) ή σε άλλες χώρες μπορεί να

είναι και κοινή θρησκεία ή κοινή γλώσσα που ενώνει τους κατοίκους μιας περιφέρειας. 

Η ιστορία της τοπικής περιφερειακής τηλεόρασης είναι σχετικά πρόσφατη, ενώ του ραδιοφώνου

ξεκινάει από 1946, μετά από τους πολέμους και την ανασυγκρότηση του κράτους. Οι περισσότεροι

περιφερειακοί σταθμοί είχαν ως στόχο να προπαγανδίσουν τις θέσεις του κράτους, της κυβέρνη-

σης. Με το νόμο 1663/1951, προσδιορίζεται το νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Βέβαια, να σημειώσουμε από τη δεκαετία του 60 και του 70, αρχίζουν να καταγράφονται οι πρώτες

αντιδράσεις, για την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου και να δημιουργείται ένα κίνημα για

την ίδρυση παράνομων ραδιοφονικών σταθμών. Οι ερασιτέχνες,, οι πειρατές όπως τους χαρακτή-

ριζαν ήταν ένα κίνημα που καλλιέργησε το έδαφος για την ελεύθερη ποιοτική τηλεόραση. Ο πλου-

ραλισμός, η αρχή της πολυφωνίας στα ΜΜΕ αρχίζει να είναι πλέον το ζητούμενο. Διαπιστώνουμε

δηλαδή, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ραδιοφώνου, ότι είχε τεθεί το θέμα της κατάργησης

του κρατικού μονοπωλίου. Φτάνουμε το 1987, που στο μεταξύ από το τέλος της δεκαετίας του

60 και με τη χούντα των συνταγματαρχών, ξεκινάει η τηλεόραση και το στρατιωτικό κανάλι, ψη-

φίζεται ο νόμος 1730 που σπάζει το μονοπώλιο και βάζει τα θεμέλια για την ίδρυση, εγκατάσταση

και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά

και φυσικά πρόσωπα, καθώς και εταιρείες. Δεν είναι πλέον θεωρητικές κατασκευές των αναλυ-

τών-μελετητών η πολυφωνία, αμεροληψία, ελεύθερη έκφραση γνώμης από όλους. Είναι πια

πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Φαίνεται να είναι τόσο ωραίο για να είναι αληθινό.

Α: Να αφήσουμε την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και να δούμε γιατί υπάρχει η περιφερει-

ακή τηλεόραση. 

Δουλκέρη: Να διευκρινήσουμε ότι το θέμα παραχώρησης των αδειών δεν λειτουργεί, τέθηκε από

την αρχή εσφαλμένα, προφανώς για λόγους μικροπολιτικούς. Οι συναλλαγές, η διαπλοκή είναι

ένας όρος που εισέβαλλε από την δεκαετία του 90 στην πολιτική ζωή της χώρας και παίζει ση-

μαντικό ρόλο στη λειτουργία της τηλεόρασης. 

Β: Σχετικά με την πορεία της νομοθετικής εξέλιξης, είδαμε την προηγούμενη διαφάνεια, αφορά

καθαρά την περιφερειακή τηλεόραση αυτοί οι νόμοι που βλέπετε. 

Δουλκέρη: Φτάνουμε τον Αύγουστο του 2016 για να αλλάξει το σκηνικό, όπου όμως και πάλι το

τοπίο παραμένει θολό. Ο νόμος 4339/2015 κρίνεται αντισυνταγματικός και ξεκινάει η αδειοδότηση

από την αρχή. 

Β: Σημαντική είναι οι νόμοι 2173/1993 που με το άρθρο 3 δημιουργήθηκε το πρώτο κρατικό πε-

ριφερειακό κανάλι, η ΕΡΤ3, καθώς και ο νόμος 1866/1989 για την κατάργηση του κρατικού μο-

νοπωλίου και πολύ πολύ σημαντικό είναι το άρθρο 37 του νόμου 4262, όπου τα κανάλια πλέον

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα εθνικής εμβέλειας, τα οποία διατηρούν ιδιότητα τους για εκ-

πομπή προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, και τα περιφερειακής εμβέλειας στα οποία πλέον εν-

τάσσονται και τα τοπικά. 

Δουλκέρη: Γιατί να έχουμε περιφερειακή τηλεόραση; Γεννιέται το ερώτημα, όπως έθεσε προηγου-

μένως η Αννίτα. Δεν μας αρκεί απλά η πανελλήνιας εμβέλειας τηλεόραση ή οι πανελλήνιες εφη-

μερίδες; Ή έστω και μερικές τοπικές εφημερίδες οι οποίες μπορεί να είναι υπό εξαφάνιση αλλά

υπάρχουν. Εξάλλου, υπάρχει και το επιχείρημα ότι τώρα υπάρχουν ιστότοποι και γιατί όχι και τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία παρέχουν την πληροφόρηση. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος

των ΗΠΑ παρεμβαίνει με πολιτικές δηλώσεις στο Twitter. Αλλά και πολλές φορές ακούμε στα

δελτία ειδήσεων δηλώσεις πολιτικών, οι οποίες μεταδίδονται από αναρτήσεις σε προσωπικούς

λογαριασμούς στο Twitter ή στο Facebook και αναπαράγονται στα δελτία ειδήσεων. Αλλά και

απλοί πολίτες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για να λένε “που είμαι”,

“τι κάνω”, “τι ωραία περνάω” αλλά και για να σχολιάσουν πολιτικά δρώμενα. Άρα λένε οι κάποιοι:

Τι ζητάτε επιτέλους; Γιατί γίνεται τόση φασαρία ώστε να υπάρχει και περιφερειακή τηλεόραση;

Αντίστοιχα και περιφερειακός τύπος αλλά εμείς μιλάμε για την τηλεόραση. Όλη αυτή η φασαρία

με άλλα λόγια γίνεται γιατί θα χαθούν κάποιες θέσεις εργασίας;  Και τι έγινε; Και τα εμπορικά μα-

γαζιά κλείνουν, έρχονται τα μεγάλα πολυεθνικά ή έστω γερμανικά που ανοίγουν και προσφέρουν

τις υπηρεσίες παντού. Σκεφτείτε τον καιρό σας, οι καιροί αλλάζουν, μην μένετε στα παλιά, οι ανάγ-

κες αλλάζουν. Έτσι, η τοπική τηλεόραση πέθανε, ήρθε η περιφερειακή τηλεόραση και αυτή όταν

έρθει η ώρα της θα οδηγηθεί στον αφανισμό. Και αν θέλετε, δείτε την πανελλήνιας εμβέλειας τη-

λεόραση, ή αν θέλετε την Αθηνοκεντρική , που δεν είναι καν εθνική, ΣΚΑΙ, ΑΝΤΕΝΝΑ, ΣΤΑΡ, που

μας προσκαλούν σε ένα break για μια happy day, να παρακολουθήσουμε μία συναρπαστική τουρ-

κική σειρά ή να χορέψουμε σε ένα dance show. 

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Οι άλλοι είναι αυτοί που επιμένουν ελληνικά, που επιμένουν

στην ελληνικότητα στον πολιτισμό, στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, στην προβολή του

έργου των προσώπων που προωθεί μία περιφερειακή τηλεόραση, που στηρίζει την ελληνική πε-

ριφέρεια. Ο ημερήσιος περιφερειακός τόπος, είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις που που

έγινε και λειτουργεί με κόπους της οικογένειας και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να την

κρατήσουν ζωντανή και να μην την κλείσουν. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο τύπος είναι και παραμένει

το μόνο μέσο ενημέρωσης που επιτρέπει την εμβάθυνση της πληροφορίας της είδησης που πα-

ρουσιάζεται από το ραδιόφωνο-τηλεόραση ή το διαδίκτυο, με έναν τρόπο όχι αποσπασματικό ή

ελλεπτικό αλλά ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη, τον βοηθάει αποτελεσματικά στην απομνημό-

νευση ενός γεγονότος με την ανάλυση, όπως υποστηρίζουν όσοι είναι υπέρ της διατήρησης του

γραπτού τύπου. Οι ιστότοποι δεν μπορούν να συμπληρώσουν το έργο του περιφερειακού τύπου.

Η τηλεόραση όμως επιπλέον, η περιφερειακή τηλεόραση έχει τη δική της θέση θα μπορούσαμε

να πούμε, χωρίς υπερβολή είναι αναντικατάστατη. Μέσα από τις ποικίλες ανάγκες της τοπικής

κοινωνίας η περιφερειακή τηλεόραση αποκτά τον κοινωνικό της ρόλο. Οι δυσάρεστες ειδήσεις,

δεν μονοπωλούν τα δελτία ειδήσεων, αυτά που συναντούμε δηλαδή στην πανελλήνιας εμβέλειας

τηλεόραση, δεν έχουν καμία θέση στην περιφερειακή τηλεόραση. Αντίθετα, μπορεί και προβάλλει

τις καλές ειδήσεις και δεν είναι επιπλέον δέσμια των καθημερινών μετρήσεων, δεν ακολουθεί

με άλλα λόγια την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που προβάλλονται στα Αθηναϊκά κανάλια. Επι-

πλέον, κάθε ατομική ή συλλογική προσπάθεια, η επίτευξη των στόχων από άτομα ή φορείς της

περιοχής, βρίσκει χώρο προβολής στην περιφερειακή τηλεόραση. Με άλλα λόγια, γίνεται η ενη-

μέρωση χωρίς εντυπωσιασμούς και υπερβολές. Το κύριο πλεονέκτημα της περιφερειακής τηλε-

όρασης είναι η δυνατότητα της να παρακολουθεί και να ελέγχει την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου

και δεύτερου βαθμού. Ο τύπος και οι ιστότοποι γράφουν, εντοπίζουν το πρόβλημα, η τηλεόραση

όμως, με τη βοήθεια της εικόνας, τη δυνατότητα που έχει να ακουστεί άμεσα και ζωντανά η φωνή

του πολίτη στο δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη, μπορεί να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά. Οι φορείς

της περιοχής, πολιτιστικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, μπορούν και έχουν άμεση πρόσβαση στην προ-

βολή των θεμάτων τους, στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, στις διαμαρτυρίες-καταγγελίες που

καταγράφουν. Ο τηλεθεατής ενημερώνεται και επικοινωνεί – παρακολουθεί, ακούει και ακούγεται,

εκφράζει. Η αμεσότητα της επικοινωνίας επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο. Σχεδόν σε όλες

τις περιπτώσεις της περιφερειακής τηλεόρασης, οι κώδικες δεοντολογίας είναι σεβαστοί και η

διαπλοκή δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Βέβαια, το είδος των προγραμμάτων, είναι περιορισμένο,

μιλάμε για τα πλεονεκτήματα αλλά πρέπει να δούμε και τα μειονεκτήματα, τα οποία αν βάλουμε

σε μία σειρά βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα πλεονεκτήματα. Κυριαρχεί η ενημέ-

ρωση και ξένες ταινίες, υπάρχει έλλειψη εσωτερικών παραγωγών, γίνεται χρήση βίντεο μιας που

είναι εύκολη και χαμηλού κόστους. Συνοψίζοντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδι-

αίτερα τα πλεονεκτήματα της περιφερειακής τηλεόρασης, υπογραμμίζουμε τις περιφέρειες. Η πε-

ριφερειακή τηλεόραση παίζει το ρόλο των καφενείων, εκεί γίνονται οι αναλύσεις , συζητήσεις και

σχολιασμοί από τους πολίτες-θαμώνες, είναι με άλλα λόγια ένας τόπος συγκέντρωσης σχολια-

σμού των πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων. Οι κανόνες που τίθενται στην περιφερειακή τη-

λεόραση για την είδηση, δεν είναι ίδιοι με τους κανόνες στην πανελλήνιας εμβέλειας τηλεόραση.

Δεν παρουσιάζεται η είδηση ως θέαμα, με δραματουργικά στοιχεία, σκηνοθεσία, αναπαράσταση

μουσική υπόκρουση ή ακόμη (το πιο βασικό) δεν παρουσιάζεται ένα αδίκημα/έγκλημα με ανα-

τριχιαστικές λεπτομέρειες, αυτό δεν υπάρχει, αλλά δεν χρησιμοποιείται και ο απλουστευμένος

προφορικός λόγος που συναντάται τώρα στην πανελλήνιας εμβέλειας τηλεόραση. Ακόμη, δεν

βλέπουμε τις δημόσιες εξομολογήσεις γνωστών ατόμων αλλά και απλών ατόμων, με τη διήγηση

των προσωπικών τους ιστοριών, σε διάφορες εκπομπές, με κύριο στόχο να προσελκύσουν το εν-

διαφέρον του κοινού. Οι μάρτυρες των γεγονότων, από περιστατικά είναι οι περαστικοί ή γείτονες

και υποκαθιστούν τους ειδικούς εμπειρογνώμονες που καλούσαν παλαιότερα στην τηλεόραση.

Ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία δεν γίνεται εδώ (στην περιφερειακή τηλεόραση) είδηση, ούτε

μέρος της εκπομπής. 

Β: Αυτό που είναι σημαντικό και θα έπρεπε κάποιος να το θίξει σε επόμενο συνέδριο θα ήταν αυτό

που είδα και διάβασα, είναι πως η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου ο αριθμός

των τηλεοπτικών καναλιών μειώθηκε μετά την ψηφιακή μετάβαση. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον

ως θέμα εισήγησης. Είχαμε τα τοπικά, τα περιφερειακής και τα πανελλήνιας εμβέλειας, όπου με

το αρθρο 37 του νόμου 4262 μειώθηκαν σε δύο κατηγορίες, στα εθνικής και περιφερειακής εμ-

βέλειας, όπου τα περιφερειακά κανάλια είθισται να δρουν συμπληρωματικά ως προς τα εθνικής

εμβέλειας, ενώ καλό είναι να αναλαμβάνουν και πρωταγωνιστικό ρόλο και έχουν και τη δύναμη

και τα μέσα και τη θέληση και κυρίως διαφήμηση, η οποία τρέφει τα κανάλια.

Δουλκέρη: Τώρα αν περιμένετε να ακούσετε συμπεράσματα, δεν θα τα ακούσετε, εξάλλου ξέρετε

ζούμε στη διαδραστική επικοινωνία, αυτό είναι πια γνωστό, ακόμα και στα θέατρα, τον κινηματο-

γράφο, παντού, το τέλος το αφήνουμε αόριστο και αποφασίζει ο θεατής για να δώσει το τέλος .

Έτσι λοιπόν και στη συγκεκριμένη εισήγηση που θα ήταν λάθος να πούμε ότι το αναλύσαμε το

θέμα και μάλιστα σε ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια σε διαφορετικές περιοχές, γιατί εγώ

δεν έχω αυτό το προνόμιο, ζω στη Θεσαλλονίκη, άρα δεν θα μπορούσα εγώ να σας στο αναλύσω.

Αφήνω λοιπόν σε εσάς το προβληματισμό, τις σκέψεις και τα συμπεράσματα για αυτή την πολύ

σύντομη εισήγηση και να ευχαριστήσω τις δύο συνεργάτιδες μου, για την βοήθεια την πολύτιμη

που μας προσέφεραν.

Δουλκέρη Τέσσα
Καθηγήτρια Επικοινωνίας του Α.Π.Θ.  και Πρόεδρος της  Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας και 

Δημοσιογράφων ΤΑΔ, με τη συμμετοχή της Βασιλικής Δάλλα, υποψήφιας Διδάκτορος του Παντείου Πανεπιστημίου και Αννίτας Βούλγαρη, φοιτήτριας Παντείου Πανεπιστημίου.

«Από την τοπική στη περιφερειακή Τηλεόραση.  Μία κοινωνιολογική προσέγγιση»

https://www.youtube.com/watch?v=6k9KnNNc5M0
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Αυτή τη φορά ο ευρωπαϊκός γίγαντας δεν
πιάστηκε στον ύπνο. Αφυπνισμένος από τα
απανωτά …σκωτσέζικα ντουζ των τελευταίων
ετών αλλά κυρίως με διορατική προσέγγιση
σε ένα ανατρεπτικό (όχι και τόσο μακρινό)
μέλλον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έδρασε
τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά, σχε-
τικά με την διαχείριση και προστασία των
προσωπικών δεδομένων των πολιτών της. Σε
μια εποχή όπου τα παραγόμενα ψηφιακά δε-

δομένα τείνουν να αντικαταστήσουν σε πολυτιμότητα και εργαλειοποίηση
ακόμα και τα πιο σπάνια και εξεζητημένα μεταλλεύματα, η Ε.Ε. ρυθμίζει
θεσμικά το τοπίο στα επίπεδα των ατομικών δικαιωμάτων αλλά και των
επιχειρήσεων.

Θεραπεία και πρόληψη

Η υπόθεση Snowdenτο 2013 (με αποκαλύψεις για παρακολούθηση ακόμα
και το τηλεφώνου της Γερμανίδας Καγκελαρίου), οι αποκαλύψεις για
συμβολή διαδικτυακών ομάδων διακίνησης ψευδών ειδήσεων στις πρό-
σφατες Αμερικανικές εκλογές και στο Βρετανικό δημοψήφισμα και οι
πολύ πρόσφατες αποκαλύψεις της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων
χρηστών του Facebookαπό την CambridgeAnalytica για χρησιμοποίηση
τους από το επιτελείο Τραμπ, είναι μερικά από τα παραδείγματα που ει-
σήγαγαν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στην νέα εποχή
(αν)ασφάλειας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων.
Οι παραπάνω υποθέσειςοι οποίες οδήγησαν 7 στους 10 ευρωπαίους πο-
λίτες να δηλώνουν σε πρόσφατο ευρωβαρόμετρο την ανησυχία τους για
τα δεδομένα που παρέχουν στο διαδίκτυο και 1 στους 2 να φοβάται ότι
θα πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, αναδεικνύουν την θεραπευτική επί-
δραση του νέου ΓΚΠΔ και την αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων εξα-
πάτησης των πολιτών ή διαστρέβλωσης δημοκρατικών διαδικασιών μέσα
από την χειραγώγηση πολιτών-χρηστών των διαδικτυακών μέσων.
Πέρα όμως από την αντιμετώπιση των άμεσα αναγνωρίσιμων κινδύνων,
ο νέος ΓΚΠΔ διαπνέεται από προωθημένες αρχές και θεσμικές προβλέ-
ψεις που αφορούν τις επερχόμενες εξελίξεις στην συσσώρευση και
ασφάλεια των Δεδομένων. Ενόψει της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
και της εξελιγμένης ψηφιακής διασύνδεσης και αυτοματοποίησης συ-
σκευών και υπηρεσιών. Μια εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει και που ακόμα
και οι πιο απλές, καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν
πηγή παραγωγής και καταγραφής Δεδομένων. Μετακινήσεις, διατροφι-
κές, ενδυματολογικές κι άλλες εμπορικές ακόμα και πολιτιστικές προτι-
μήσεις, δραστηριότητες άθλησης και άλλες καθημερινές συνήθειες που
μπορεί να συνδέονται με την οποιαδήποτε συσκευή παράγουν ήδη Δε-
δομένα και θα παράγουν πολύ περισσότερα στο άμεσο και απώτερο μέλ-
λον.

Θεμελιώδεις αρχές προστασίας και λογοδοσίας

Προβλέποντας λοιπόν τις ανάγκες που ανοίγονται σε αυτό το περιβάλ-
λον ο ευρωπαίος νομοθέτης μέσω του ΓΚΠΔ θεμελιώνει 4 κύρια δικαιώ-
ματα που αφορούν τους παραγωγούς των δεδομένων, τους ίδιους του
πολίτες:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης για οποιαδήποτε παροχή
και αποθήκευση των δεδομένων τους
2. Δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου τους ανά πάσα στιγμή
3. Δικαίωμα διόρθωσης, τροποποίησης και μεταφοράς τους

4. Δικαίωμα πλήρους διαγραφής (εξαφάνισης) από οποιοδήποτε

μέσο/χώρο αποθήκευσης

Με αυτές τις βασικές δικαιωματικές αρχές ο Κανονισμός διασφαλίζει

θεσμικά τους πολίτες και ταυτόχρονα καθορίζει το πλαίσιο που μπορούν

να κινούνται από εδώ και στο εξής κρατικοί φορείς και επιχειρήσεις που

αποθηκεύουν και διαχειρίζονται Δεδομένα. Η ορθότερη εφαρμογή τους

διευκολύνεται από την υποχρέωση τόσο για τα κράτη όσο και για τις επι-

χειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων) να ορίζουν φυσικό πρόσωπο –

υπεύθυνο διαχείρισης και λογοδοσίας για τα Δεδομένα που κατέχονται

προς τις Ανεξάρτητες Αρχές Προστασίας αλλά και προς κάθε ενδιαφε-

ρόμενο. Κι αυτό σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης ξεχωριστά. Με τον

τρόπο αυτό, αφενός εξαλείφεται το φαινόμενο κάποιος που αντιμετώπιζε

κάποιο πρόβλημα πχ με το facebookνα αναζητά βοήθεια στο Δουβλίνο

ή την Καλιφόρνια και βέβαια αφετέρου μπαίνουν κανόνες διαφάνειας

και ισονομίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Θα μπορούσε να κανείς να

προσθέσει ακόμα και αναπτυξιακό χαρακτήρα στο νέο θεσμικό πλαίσιο

καθώς με την τήρηση των κανόνων συναίνεσης και ασφάλειας, μετατρέ-

πει τα Δεδομένα σε ένα εργαλείο αξιοποίησης και επέκτασης πολλών

εταιρικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ και διεθνώς.

Συν …ΓΚΠΔ και χείρα κίνει

Παρότι πρόκειται για Κανονισμό, ο νομοθέτης παρέχει έως και 2 χρόνια

περιθώριο σε κάθε κράτος-μέλος για την εναρμόνιση της εθνικής νομο-

θεσίας κι αυτό λόγω του όγκου, της πολυπλοκότητας και της θεσμικής

καινοτομίας του. Βέβαια, το πρώτο μέρος της εφαρμογής του, έχει γίνει

ήδη παραπάνω από αισθητό σε κάθε ενεργό χρήστη του διαδικτύου με

βομβαρδισμό αιτήσεων και ενημερώσεων ακόμα και για την συναίνεση

συμμετοχής σε ένα …αθώο newsletter. Ο νέος ΓΚΠΔ όμως, ως επικαι-

ροποίηση και συνέχεια της μακροχρόνιας νομοθεσίας της ΕΕ για την

προστασία των Δεδομένων, θα μας ακολουθήσει για πολλά χρόνια και

ως ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θεσμικά επιτεύγματα της Ευρώ-

πης, θα καθορίσει το ανεξερεύνητο εν πολλοίς αλλά βέβαιο ψηφιακό

μας μέλλον. Η ορθή και ευεργετική εφαρμογή του βέβαια, επαφίεται σε

μια σειρά από επιμέρους εθνικές προσαρμογές και στην ατομική συνει-

δητοποίηση του καθενός μας, ως παραγωγού, ιδιοκτήτη και διαχειριστή

των Δεδομένων του.

Πήγες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:"Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προ-

στασία των δεδομένων το 2018"https://ec.europa.eu/commission/pri-

orities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-

data-protection-rules_el

ΕυρωβαρόμετροΦεβ-Μαρ 2018http://ec.europa.eu/commfrontof-

fice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flas

h/surveyky/2183

Βιργινία Τζώρτζη, Ανάλυση: Η προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χα-

ρακτήρα και ο νέος Γεν. Κανονισμός της ΕΕ, Μάρτιος 2018, ΔΙΚΤΥΟ

για την Μεταρρύθμισηhttp://todiktio.eu/index.php/activity/papers-

publications/item/849-analysi-i-prostasia-dedomenon-prosopikoy-

xaraktira-kai-o-neos-gen-kanonismos-tis-ee

Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

Η Ευρώπη προλαμβάνει το ψηφιακό μέλλον.

Γιώργος Παπούλιας, Πολιτικός Επιστήμονας, Δημοσιογράφος, Γεν. Γραμματέας ΕΣΕΤ  

https://www.youtube.com/watch?v=_wHERi0T2ec
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Περίληψη

Η ελληνική πολιτική κουλτούρα χαρακτηρίζεται από τοπικότητα και
περιφερειακότητα και, συνακολούθως, στο επίπεδο της μαζικής
επικοινωνίας, υπάρχει μεγάλο δίκτυο περιφερειακών ΜΜΕ. Το
ελληνικό κοινό καταναλώνει μεγάλο μέρος από το συνολικό
όγκο περιεχομένου από τοπικά ΜΜΕ που, με την έλευση της ψη-
φιακής τεχνολογίας, χρησιμοποιούν τον διαδίκτυο, με αποτέλε-
σμα την πραγμάτωση της «παγκόσμιας τοπικότητας»
(“glocalization”), φαινομένου που γενικά ορίζεται ως η συνάρ-
θρωση του τοπικού με το παγκόσμιο.

Με την επικράτηση του διαδικτύου στις διαδικασίες πληροφόρησης, η πρόκληση που εμφανίζεται
είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων(fake news), ως εκουσίως αναληθείς και παραποιημένες
πληροφορίες, που στοχεύουν στην παραπλάνηση του κοινού. 
Για να αναζητηθούν οι σχετικές πρακτικές των τοπικών ΜΜΕ, διενεργούνται ατομικές ανοιχτές
συνεντεύξεις με δημοσιογράφους της ελληνικής περιφέρειας και η μεθοδολογία ανάλυσης
κειμένου των απαντήσεών τους.
Συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι ότι οι πρακτικές των τοπικών ΜΜΕ, η διασταύρωση
πληροφοριών από τοπικά δίκτυα πληροφόρησης με πληροφορίες από το Διαδίκτυο, η άμεση

επαφή με το κοινό σε συνδυασμό με ψηφιακά μέσα επικοινωνίας στην παραγωγή των ειδή-
σεων, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων και, απορ-
ρίπτοντας επισφαλή κανάλια πληροφορίας, στην ποιότητα ενημέρωσης των πολιτών. 

Εισαγωγή

Παρότι ως έννοια και προβληματισμός εκφράζεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εντονότερα
έπειτα και από πολιτικές εξελίξεις και την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, οι ψευδείς ειδήσεις δεν απο-
τελούν φαινόμενο αποκλειστικά της ύστερης μετανεωτερικότητας.
Ψεύδη που διαδίδονται, μηχανισμοί προπαγάνδας, ανθρώπινα σφάλματα και παραλείψεις που
συμβαίνουν παρατηρούνται από αρχής της επικοινωνίας των ανθρώπων, συστηματικότερα με
την εμφάνιση της τυπογραφίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και σε μεγαλύτερο βαθμό
με την επικράτηση του διαδικτύου ως κυρίαρχου μέσου επικοινωνίας. 
Η τεχνολογία των μέσων αλλάζει τους όρους παραγωγής, δημοσίευσης και διάδοσης του πε-
ριεχομένου και των ειδήσεων, με την τυπογραφία αρχικά και το διαδίκτυο τις τελευταίες δεκαε-
τίες, να γίνονται δίαυλοι κυκλοφορίας μεγάλου όγκου πληροφορίας, σε λίγο χρονικό διάστημα. 
Το διαδίκτυο, ως κύριο συστατικό και μέσο της παγκοσμιοποίησης της επικοινωνίας, μετασχη-
ματίζει τον πλανήτη σε «παγκόσμιο χωριό», παρέχοντας δυνατότητες για μετάδοση πληροφο-
ριών εκτός και πέραν συγκεκριμένων γεωγραφικών και χρονικών ορίων. 
Ακόμα, η διάδοση του περιεχομένου γίνεται, σε συνεχή ροή χρόνου, γρήγορα, συχνά με ανα-
παραγωγή πληροφοριών, που σημαίνει ότι ο χρόνος  όχι από πρωτογενείς πηγές, με αποτέλε-
σμα την παραγωγή περιεχομένου στα ψηφιακά μέσα ως διαδικασία με παγίδες αλήθειας, που
καλούνται ΜΜΕ και πολίτες να αντιμετωπίσουν. 
Στο μεταλλασσόμενο αυτό περιβάλλον, παραμένουν οι ανάγκες για πληροφόρηση του κοινού
όπως και, από την άλλη πλευρά, οι πρακτικές των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ που και σε διά-
φορα χωροχρονικά επίπεδα, καλούνται να διασταυρώσουν τις πληροφορίες, από πληθώρα
πρωτογενών και άλλων πηγών, σε πραγματικό και ψηφιακό χώρο.
Ως «κύτταρο» συλλογής, επεξεργασίας και διανομής πληροφορίας στο σύγχρονο επικοινω-
νιακό πεδίο, εξετάζονται τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ της Ελλάδας, ως σημείο σύγκλισης πλη-
ροφορίας παγκόσμιας και τοπικής, απόρροια του φαινομένου της «παγκόσμιας τοπικότητας»

(glocalization). Ένα από τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν και τα ελληνικά τοπικά ΜΜΕ είναι
οι ψευδείς ειδήσεις. 
Επιλέγοντας να διερευνηθεί η λειτουργία των τοπικών/περιφερειακών ΜΜΕ στο ψηφιακό επι-
κοινωνιακό τοπίο και ο τρόπος αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων στο πλαίσιο της «παγκό-
σμιας τοπικότητας» (glocalization), διενεργούνται ατομικές ανοιχτές συνεντεύξεις με
δημοσιογράφους τοπικών ΜΜΕ πόλεων της ελληνικής περιφέρειας και η μεθοδολογία ανάλυ-
σης κειμένου των απαντήσεών τους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που παρουσιάζω σήμερα,
βρέθηκαν και κατέγραψα πολλά σχετικά στοιχεία, λόγω περιορισμού χρόνου θα προσπαθήσω
να αναφερθώ κατά το δυνατόν συντομότερα σε σημεία που εκτιμώ ότι έχουν να προσθέσουν
κάποια στοιχεία στο σημερινό διάλογο.
Επικεντρώνομαι στο βασικό ερώτημα που είναι : Η σύγκλιση τοπικού και παγκόσμιου ως μια
ακόμα διαδικασία ή τρόπος διασταύρωσης του fact-checking όπως πραγματώνεται στα περιφε-
ρειακά και τοπικά ΜΜΕ μπορεί να αποτελέσει ασπίδα στις ψευδείς ειδήσεις;

Τα τοπικά δίκτυα, είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων στο σύγχρονο δημό-
σιο χώρο; τα περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι τοπικών μέσων
Υπόθεση εργασίας είναι ότι οι πρακτικές των τοπικών ΜΜΕ, η διασταύρωση πληροφοριών από
τοπικά δίκτυα πληροφόρησης με πληροφορίες από το Διαδίκτυο, η άμεση επαφή με το κοινό
και οι νέοι ψηφιακοί τρόποι επικοινωνίας με πηγές και κοινό, μπορεί να συμβάλει στην αντιμε-

τώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων και, απορρίπτοντας επισφαλή κανάλια πληροφορίας,
στην ποιότητα ενημέρωσης των πολιτών. 
Όσα παρατηρήθηκαν δείχνουν ότι εμφανίζεται ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των δημοσιο-
γράφων, αναβάθμιση των ΜΜΕ με τεχνικά μέσα, όπως σχετικές εφαρμογές, και, κυρίως,η
ανάγκη για «εκπαίδευση στην πληροφόρηση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών» (new media literacy)
του κοινού, προκειμένου να αποφεύγονται-ανάμεσα σε άλλα και όσον αφορά την πολιτική συγ-
κεκριμένα- ο σχηματισμός στρεβλών πολιτικών θέσεων γύρω από ένα θέμα, ως απόρροια κα-
τανάλωσης ψευδών ειδήσεων. 

Το θεωρητικό πλαίσιο

Η Παγκοσμιοποίηση της Επικοινωνίας

Στις ψευδείς ειδήσεις από την οπτική που προσεγγίζονται, διασταυρώνονται πολλές θεματικές
με μεγάλο εύρος, στις οποίες γίνεται συνοπτικά αναφορά, χωρίς διάθεση απλούστευσης αλλά
για τις ανάγκες κατανόησης του πλαισίου προσέγγισης των ψευδών ειδήσεων στο σύγχρονο
επικοινωνιακό πεδίο.
Κατ’ αρχήν, η παγκοσμιοποίηση. Για το μεγάλο σε εύρος θέμα της παγκοσμιοποίησης της επι-
κοινωνίας συνοπτικά, ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του επικοινωνιακού τοπίου , για
τις ανάγκες της έρευνας, που αφορά τα ελληνικά δεδομένα στην μαζική επικοινωνία. 
Η τάση της παγκοσμιοποίησης καταγράφεται στην ιστορία των μέσων από την εποχή του τηλέ-
γραφου, τη σύσταση των ειδησεογραφικών πρακτορείων, την εξάπλωση του κινηματογράφου.
Με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών  και κυρίως με την θεαματική ανάπτυξη της δορυφορικής
τεχνολογίας, η διανομή μηνυμάτων των μέσων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καταστεί πολύ πιο
εύκολη, πιο φτηνή, πιο γρήγορη-τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μετά και την απορρύθμιση αλλά κυρίως λόγω τεχνολογικών εξε-
λίξεων, τα ΜΜΕ και τα προϊόντα τους, πληροφορία και περιεχόμενο πολλαπλασιάζονται σε
όγκο και η κυκλοφορία της επιταχύνεται.
Οι αλλαγές στην τεχνολογία επιφέρουν και αλλαγές στην παραγωγή των ΜΜΕ. 

Ο τοπικός Τύπος όπλο κατά των ψευδών ειδήσεων 

στο νέο «Παγκόσμιο Χωριό»
Αλέκα Σταματιάδη

Υποψήφια διδάκτωρ τμ. Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δ/ντρια Σύνταξης της εφημερίδας «Ενημέρωση Μεγάρων & Δυτ. Αττικής», www.enimerosi-news.gr

https://www.youtube.com/watch?v=AntQw9KbJzM
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Ο Παπαθανασόπουλος (2000: 174-202)σ εντοπίζει τέσσερις σημαντικές επιπτώσεις της ανα-
διάταξης του τοπίου, ο αυξανόμενος ρόλος της διαφήμισης, η εμπορευματοποίηση των μέσων
και της ενημέρωσης, η συρρίκνωση των δημόσιων μέσων/τηλεόρασης, και η συγκέντρωση της
ιδιοκτησίας. 
Συγκεκριμένα, η έλευση και η ταχεία ανάπτυξη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε ως απο-
τέλεσμα οι εφημερίδες διεθνώς να χάσουν σημαντικό μέρος του αναγνωστικού τους κοινού.
Ωστόσο, στην Ελλάδα ο Τύπος παρά και την αναδιάρθρωση του επικοινωνιακού πεδίου λόγω
τεχνολογικών εξελίξεων και την οικονομική κρίση επιδεικνύει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, αποδει-
κνύοντας τη δύναμη της συνήθειας των αναγνωστών και την παράδοση του Τύπου.  Όπως πα-
ρατηρεί ο Παπαθανασόπουλος (2000: 160) σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις στο παγκόσμιο
χώρο, στην Ελλάδα την χρονική περίοδο 1993-1997 η κυκλοφορία των ημερήσιων εφημερίδων
παραμένει αμετάβλητη. 
Ωστόσο, οι διαφορές των τοπικοτήτων αντιστέκονται «τα μέσα οργανώνονται μέσα σε συγκε-
κριμένες χώρες, και η δομή τους αντανακλά το εθνικό πλαίσιο στο οποίο εδράζονται και λει-
τουργούν, το οποίο άλλωστε αποτελεί και το βασικό τους κοινό. Γι’ αυτό δε θα πρέπει, υπό το
πρίσμα της παγκοσμιοποίησης να παραβλέπουμε τις δομικές ιδιαιτερότητες των εθνικών μέσων,
αλλά όπως έχει τονίσει και ο McQuail “δεν είναι μόνο τα συστήματα που διαφέρουν σαφώς
από χώρα σε χώρα, αλλά ακόμα και τα πρότυπα της πολιτισμικής προτίμησης και της συμπερι-
φοράς όσον αφορά στην πραγματική χρήση των μέσων»,
Οι εξελίξεις στα επικοινωνιακά συστήματα επηρεάζονται από τις οικονομικές, πολιτικές, πολι-
τισμικές και ιστορικές παραμέτρους που ισχύουν σε κάθε χώρα.
«Η παγκοσμιοποίηση είναι μια σύνθετη διαδικασία χωροχρονικής συμπίεσης, που, μεταξύ
άλλων, εκδηλώνεται με διαφορικό τρόπο στα «χρηματοδιαστήματα», στα «επικοινωνιοδιαστή-
ματα» και στα «τεχνοδιαστήματα». Κυρίως όμως είναι μια διαδικασία αντιφατική με την έννοια
ότι εκδηλώνεται ως μια διαλεκτική αντίθεση μεταξύ πλανητικού και τοπικού, γενικού και ειδικού,
κέντρου και περιφέρειας, οικουμενικού και επιμέρους. Έτσι παρά τη διεθνοποίηση στο χώρο
των μέσων επικοινωνίας, την τελευταία κυρίως δεκαετία εκδηλώθηκαν σαφείς και ενίοτε ογ-
κούμενες, τάσεις ανάπτυξης περιφερειακών και τοπικών μέσων, έντυπων και ηλεκτρονικών. Και
τούτο διότι η σύγχρονη ευέλικτη τεχνολογία επιτρέπει τη διάσπαση του κοινού σε επιμέρους κα-
τηγορίες-στόχους, αφήνοντας περιθώρια κέρδους τόσο στα μέσα όσο και στις διαφημιστικές
εταιρίες, κάτι το αδιανόητο για τα μεγάλης κλίμακας μαζικά μέσα» (Δεμερτζής & Σκαμνάκης,
2000: 19)

“Glocalization”: Η συνάρθρωση του τοπικού και του παγκόσμιου

στο πεδίο της μαζικής ενημέρωσης 

Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μια δύναμη
σαρωτική των ιδιαιτεροτήτων κάθε επι μέρους και κατά τόπο πολιτικής κουλτούρας, αλλά ότι οι
παγκόσμιες τάσεις συνδιαλέγονται και συναρθρώνονται   
Επιχειρώντας μια σύντομη θεωρητική ανασκόπηση του όρου “glocalisation”, μπορούμε να περι-
γράψουμε τον όρο ως συνάρθρωση του παγκόσμιου με το τοπικό.
Ο όρος παγκόσμια τοπικότητα θεωρείται ως μια αυτόνομη έννοια στο λεξιλόγιο των ανθρωπι-
στικών και κοινωνικών επιστημών που παρά τη δημοφιλή χρήση της και τη διάδοσή της σε δια-
φορετικά πεδία, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά όπως και ακαδημαικά δεν υπήρχε βιβλίο
που να συζητά αυτήν την έννοια. Έχουν διατυπωθεί όμως διάφορες θεωρητικές ερμηνείες του
φαινομένου. Ο Roudometof (2016) που ασχολήθηκε στο βιβλίο του με την έννοια μεταφέρει
τρεις θεωρήσεις, του Roland Robertson, του George Ritzer kai toy Ulrich Beck. 
O Robertson, ο πρώτος που διατύπωσε τον όρο “glocalisation” δηλώνει ότι σήμερα υπάρχει μόνο
το παγκόσμιο τοπικό, ούτε το παγκόσμιο, ούτε το τοπικό πλέον. Το παγκόσμιο τοπικό είναι το
αποτέλεσμα της ιστορικά μακρόχρονης διαπάλης μεταξύ του παγκόσμιου και του τοπικού, ενώ
έχουν και τα δύο χαθεί. Η παγκοσμιοποίηση δεν κατέληξε σε ομοιόμορφια, ακόμα και αν αυτή
ήταν η αρχική επιδίωξη του αποικισμού (…) αλλά η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε διαφοροποι-
ήσεις και αποσπασματικότητα σε έναν κόσμο όπου η πολλαπλότητα των παγκόσμιων τοπικών
διαφορετικών πραγματικοτήτων, πολλαπλές πραγματικότητες όπως αναφέρεται από τον Hindu.
Σήμερα η παγκόσμια τοπικότητα είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας της παγκοσμιοποίησης, που
έχει χάθηκε μέσα στην ηγεμονική της υπόθεση(Roudometof, 2016).

“Η διαδικασία της διαμόρφωσης της ταυτότητας  δεν ξεκινά ποτέ από μηδενική βάση. Πάντα χτί-
ζεται σ’ ένα προϋπάρχον σύνολο συμβολικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν το υπόστρωμα
της ταυτότητας. Με την ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας, η φύση του προϋπάρχοντος συμβο-
λικού υλικού έχει υποστεί αλλαγές, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να επιφέρει επιπλοκές
στην διαδικασία διαμόρφωσης ταυτοτήτων. 
Οι παραδόσεις (του τύπου, των πρακτικών των δημοσιογράφων και των τοπικών κοινωνιών)
διατηρούνται στον χρόνο μόνο αν προσαρμόζονται συνεχώς σε νέα πλαίσια και επανασυνδέ-
ονται με νέες επικρατειακές ενότητες ( Thompson, 1999:308-309)

«Η συνάρθρωση του παγκόσμιου με το τοπικό δεν αποτελεί μονοδιάστατη διαδικασία, γιατί το
παγκόσμιο προσαρμόζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες….το κεφάλαιο…μπορεί να εκμεταλλευθεί
τις τοπικές πολιτιστικές διαφορές, διαμορφώνοντας συνεχώς νέες ανάγκες και συνεπώς νέα
πεδία εμπορευματοποίησης…Την αλληλεξαρτώμενη σχέση μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού απέ-
δωσε ο Robertson με το νεολογισμό “glocalization”, και υποστηρίζει ότι εφόσον οι επιμέρους
τοπικές αγορές και ο παγκόσμιος σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών αλληλεξαρτώνται, δεν
πρόκειται για ένα διπολικό, αντιθετικό σχήμα σχέσεων, αλλά για μια παραπληρωματική σχέση.
Η τοπική διαφοροποίηση αποτελεί την αφετηρία που επιτρέπει στα μέλη της τοπικής κοινωνίας
να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και να προσκολλώνται στη δική τους ιδιαίτερη
κουλτούρα, την ίδια στιγμή που επιθυμούν να είναι κοσμοπολίτες και αν εξαρτώνται από την
αναγνώριση από άλλους πολίτες…». «Η συνάρθρωση του παγκόσμιου με το τοπικό προσαρ-

μόζεται διαρκώς στις διάφορες τοπικές ιδιαιτερότητες. Δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ απόλυτη
απεδαφικοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και κατανάλωσης, όσο κι αν τα νέα δίκτυα πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας προσφέρουν νέες δυνατότητες διακίνησης των αγαθών και των
υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει την ανάπτυξη των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στην
παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή εποχή. Η νέα γεωγραφία της επικοινωνίας δίνει έμφαση τόσο
στην παγκόσμια όσο και στην τοπική επικοινωνία, δεδομένου ότι καθεμιά από αυτές επιτελεί
διαφορετικό σκοπό και απευθύνεται παραπληρωματικά στις ανάγκες των πολιτών»(Παναγιωτο-
πούλου, 2004: 23). 
Παραδείγματα «παγκόσμιας τοπικότητας» υπάρχουν, οι αρχές της παγκόσμιας τοπικότητας
εφαρμόζονται σε τρόπους διοίκησης παγκοσμίως, οργανισμούς, θρησκευτικές ομάδες, δια-
κρατικές επιχειρήσεις και στο μάρκετινγκκ, εμπορικές στρατηγικές, συγκεκριμένα προϊόντα. 
Στο πεδίο της επικοινωνίας, στην πρακτική των επιχειρήσεων της επικοινωνίας, όπως όλες οι
επιχειρήσεις θα μπορούσε να προσαρμοστεί το μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων και
στην περίπτωση των επιχειρήσεων των ΜΜΕ.
Το μοντέλο των ΜακΝτόναλτς είναι το πιο συνηθισμένο παράδειγμα, η πιο συζητημένη περί-
πτωση: σε διαφορετικές χώρες, η επιχείρηση προσαρμόζει το κύριο, αρχικό προϊόν της λαμ-
βάνοντας υπόψιν τις τοπικές προτιμήσεις, γούστα και ιδιαιτερότητες, με στόχο να συναντήσει
τις επιθυμίες των πελατών και τις ανάγκες (βλ. Ram, 2004; Vignali, 2001, όπως αναφέρονται
στον Roudometof, 2016). 
Με αναφορές και στις εξελίξεις στο ελληνικό έδαφος, ο Δεμερτζής (2000:40) κάνει λόγο για
«παράδοξη συνθήκη» μεταξύ πλανητικού και τοπικού, που όμως δεν είναι και τόσο παράδοξη,
αν αναλογιστούμε την πολυπολιτισμική όψη της ύστερης μετανεωτερικότητας: «από τη μια μεριά,
τα μέσα διεθνοποιούνται ολοένα και περισσότερο, τόσο ως προς τις διαδικασίες μετάδοσης
και οργάνωσης όσο και ως προς το περιεχόμενο τους, ενώ από την άλλη μεριά έρχονται στο
προσκήνιο αιτήματα που αφορούν τις εθνοτικές και εθνικές ταυτότητες όχι μόνο σε κεντρικό
αλλά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και τούτο κυρίως διότι τα παγκόσμια πληροφοριακά
δίκτυα λειτουργούν κατά ένα διπλό τρόπο: ενώ εν είδει «επικοινωνιοδιαστημάτων» συμβάλλουν
στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κουλτούρας, ταυτόχρονα προσφέρονται ως σχετικά εύκολο,
φτηνό και αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της πολιτισμικής ταυτότητας επιμέρους ομάδων,
εφόσον η «ζωντανή» μετάδοση δραματοποιεί και συντονίζει εξ αποστάσεως το κοινωνικό φαν-
τασιακό. Η παράδοξη αυτή συνθήκη ωστόσο δεν είναι και παράλογη ή δυσεξήγητη, μιας και εκ-
φράζει τελικά τη διαλεκτική της παγκοσμιοποίησης: οικουμενοποίηση του μερικού και μερίκευση
του οικουμενικού, αποτυπωμένη στο πεδίο της διεθνοποιημένης μαζικής επικοινωνίας». (Δεμερ-
τζής, 2000: 40) 
Είναι βέβαιο ότι «στην πλανητική εποχή της εικόνας και της πληροφορίας, η εθνική ταυτότητα ει-
σήλθε σε μια διαδικασία μεταλλαγών που η ένταση και η πορεία τους διαφέρουν από κοινωνία
σε κοινωνία, πλην όμως έχουν έναν ανεπίστροφο χαρακτήρα. Η διαπλοκή του τοπικού με το
πλανητικό, της διαφοροποίησης με την ολοκλήρωση, είναι το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυ-
λίσσεται η περιπέτεια της εθνικής ταυτότητας. Αναπόσπαστο στοιχείο της είναι ο συγκροτητικά
αφηγηματικός και αναπαραστατικός λόγος των μαζικών μέσων, αλλά και ο επιλεκτικός τρόπος
με τον οποίο τα υποκείμενα προλαμβάνουν τα μηνύματά τους» (Δεμερτζής, : 49)
Περιπτώσεις στο δημόσιο χώρο τα τελευταία έτη αποδεικνύουν ότι οι θεωρίες της «παγκόσμιας
τοπικότητας» περιπλέκουν τις απλουστευτικές θεωρίες της παγκοσμιοποίησης. Παρατηρείται ότι
οι τάσεις παγκοσμιοποίησης δεν συνεπάγονται αυτόματα πολιτισμική ομοιογενοποίηση με αμε-
ρικανικά και δυτικά γενικότερα πολιτιστικά προϊόντα να καταστρέφουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες,
παραδόσεις, ήθη, κ.ά. (Harsin, …)

Οι θεωρίες της παγκοσμιοποίησης αναθεωρούνται καθώς παρατηρείται ότι αλληλεπιδρούν με
τις τοπικές κουλτούρες. Το φαινόμενο “glocalization” ως σύγκλιση τοπικού και παγκόσμιου απο-
κτά νόημα μέσα από τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικότητες διαπραγματεύονται με τις
παγκόσμιες δυνάμεις και τα προϊόντα με τους δικούς τους όρους και πώς αυτά τα δύο, τοπικό
και παγκόσμιο, διασυνδέονται (Robertson, 1995; Smith; 2007). Το παγκόσμιο και το τοπικό δεν
αποτελούν δύο αντίθετους πόλους, αλλά οι ιδιαιτερότητες κάθε εθνικής ή επιμέρους πολιτικής
κουλτούρας διαπερνούν και αλληλεπιδρούν συνδέοντας το παγκόσμιο με το τοπικό και αντί-
στροφα (Rantanen, 2002) σε μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία.

Παράδειγμα πραγμάτωσης του φαινομένου αυτής της σύγκλισης αποτελεί η ημερήσια διάταξη
των ΜΜΕ, με το τοπικό και εθνικό περιεχόμενο να συνδιαλλέγεται με το παγκόσμιο, και τα πα-
ραδοσιακά ΜΜΕ να ανταλλάσσουν ειδησεογραφία σε μια διαδικασία ανοιχτής κυκλοφορίας
του περιεχομένου στο χωροχρόνο μέσω ψηφιακών μέσων. 
Οι δημοσιογραφικές πρακτικές και δεοντολογία είναι πλέον αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ
του τοπικού και του παγκόσμιου, στο πλαίσιο εθνικής πολιτικής κουλτούρας (Wasserman & Rao,
2008) και με όρους λειτουργίας και αγοράς των ψηφιακών μέσων. 

Το φαινόμενο «Ψευδείς Ειδήσεις»: 

Καθημερινή πρόκληση αλήθειας για τους δημοσιογράφους

Οι ψευδείς ειδήσεις, κρίση αλήθειας και κρίση αλήθειας των δη-

μοσιογράφων 

Οι έννοιες της μετα-αλήθειας εντός της οποίας εντάσσονται και τα «εναλλακτικά γεγονότα» και
οι ψευδείς ειδήσεις είναι αμφιλεγόμενες και συγκρουσιακές. Υπάρχει η επιφύλαξη ότι δεν είναι
δόκιμο να ορισθεί τι είναι ψευδής ή τι είναι είδηση, καθώς η δημοσιοποίηση γεγονότων δεν
σημαίνει αυτόματα την κοινή αντίληψη ότι κάτι είναι γεγονός. Εντούτοις, θα ακολουθήσω ορι-
σμένα εννοιολογικά σχήματα και κάποιες συμβατικές αντιλήψεις για να ερμηνεύσουμε τις ση-
μερινές εξελίξεις και να συμβάλω στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. 
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Παρατηρείται παραγωγή ακαδημαϊκών κειμένων (McNair, 2017; ) αλλά ακόμα και στην Ελλάδα
χρησιμοποιείται ο όρος ίσως και λόγω τάσεων στο δημόσιο λόγο, Η λέξη της χρονιάς 2016
κατά το λεξικό της Οξφόρδης, ήταν η λέξη post truth, ως μετα-αλήθεια, που αναφέρεται σε συν-
θήκες υπό τις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της
κοινής γνώμης από τις επικλήσεις προς το θυμικό και προς τις προσωπικές απόψεις”, η χρήση
του όρου…(Huffington post, 16/11/2016)

Σε αντίθεση με τις μικρές κοινωνίες, στις μεγάλες μαζικές κοινωνίες του σύγχρονου κόσμου,
της ύστερης νεωτερικότητας, η ζώνη του λυκόφωτος, η γκρίζα ζώνη της κοινής γνώμης, όπως ο
Lippmann έγραφε το 1925 (“The Phantom Public”) όπου συμβαίνουν και εμφανίζονται αποκλίσεις
και διαφορές μεταξύ γεγονότων και προπαγάνδας και χωρίς ρυθμίσεις η κοινή γνώμη παρα-
πλανάται. Η θέση του Foucault ότι κάθε κοινωνία έχει το δικό της καθεστώς αλήθειας (regime of
truth) που κατασκευάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους θεσμούς (Foucault, 1976),
μετασχηματίζεται στην εποχή των ψηφιακών μέσων. Χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής της
ψηφιακής επικοινωνίας είναι ο κατακερματισμός, η αποσπασματικότητα, στοχευμενο σε ιδιαί-
τερα κοινά περιεχόμενο,  στην πληροφόρηση, ως αποτέλεσμα της δυναμικής σχέσης μεταξύ
πολιτικής, επικοινωνίας, μέσων, θεσμών, (Harsin, 2015). 
Παρότι φαινόμενα όπως η παραπληροφόρηση, η προπαγάνδα, τα λάθη στη δημοσιογραφία
υπάρχουν από εμφάνισης του Τύπου, και υπάρχει μια συμφωνία στο ότι δεν είναι καινούργιο
φαινόμενο (Harsin, 2017) ο όρος “fake news” συζητείται όλο και περισσότερο μετά τις αμερικα-
νικές εκλογές του 2016, και την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ και άλλες παγκόσμιες εξελίξεις και
σε συνάρτηση με την επικράτηση των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης. 

Το ευρύ φάσμα του όρου των «ψευδών ειδήσεων», εμπεριέχει από την σάτιρα, τα hoaxes, την
έλλειψη πληροφόρησης, την στρεβλή πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση, που είναι απλώς
λάθος πληροφορία, και περιλαμβάνει και το ανθρώπινο λάθος. Την παραπληροφόρηση, που
ενέχει την καθαρή πρόθεση για πρόκληση βλάβης. Στην άλλη άκρη του φάσματος, υπάρχει η
προπαγάνδα, ως η λανθασμένη πληροφόρηση στο πλαίσιο ορισμένης πολιτικής ατζέντας και
με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, και επιδιώξεις. (Harsin, 2017) 
Βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με πληροφόρηση στο περιβάλλον των ψηφιακών μέσων
που διευκολύνει την διάχυση ψευδών ειδήσεων, αναληθών πληροφοριών. Οι ψευδείς ειδήσεις
είναι πραγματικό φαινόμενο και αληθινό πρόβλημα, που γεννήθηκε από συγκεκριμένο πολιτικό,
πολιτισμικό, και τεχνολογικό περιβάλλον και τις συγκυρίες στις οποίες ζούμε. Κατηγορώντας
τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ για ψευδείς ειδήσεις είναι «πρόδρομος αυταρχισμού» ελέγ-
χου των μέσων, που βασίζεται στη λογική ότι αν οι δημοσιογράφοι ψεύδονται, δεν έχουν πλέον
το δικαίωμα της ελευθερίας και την ανεξαρτησία της έκφρασης(McNair, 2017)
Οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν απότοκο της τεχνολογίας, μια άμεση συνέπεια της ταχύτητας
και της ροής της πληροφορίας, αλλά όχι μόνο: έχει χτιστεί σε μια μακροχρόνια παρακμή της
decline της εμπιστοσύνης των πολιτών για ύπαρξη της αλήθειας, από τους δημοσιογράφους. 
Η κρίση «αλήθειας» , αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης στους δημοσιογράφους έχει τις ρίζες της στις
μεταμοντέρνες θεωρίες σχετικισμού του 20ου αιώνα και στις κατασκευασμένες ιστορίες των
δημοσιογράφων. Ο λόγος που εμφανίζεται και αναπτύσσεται σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις
υποκινείται από πολλούς και διάφορους πολιτικά δρώντες με στόχο να ανταγωνιστούν
contest/προκαλέσουν την ειδησεογραφία, την κάλυψη των ειδήσεων, που θεωρούν κατασκευα-
σμένη, και αρνητική, εχθρική, προκατειλημμένη.(McNair, 2017)
Ακόμη μια παράμετρος στην διασπορά των ψευδών ειδήσεων είναι οι αλγόριθμοι των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, που ως αποφασιστικοί παράγοντες του τι επικρατεί στις οθόνες των χρη-
στών, απειλούν την σωστή πληροφόρηση, μαζί με τις λεγόμενες “media bubbles». Οι χρήστες
εγκλωβίζονται μεταξύ αλγορίθμων και bubbles με αποτέλεσμα η σφαιρική πληροφόρηση να
απαιτεί περισσότερο χρόνο, αναζήτηση περισσότερων, εγκυρότερων πηγών, στο διαδίκτυο και
στις παραδοσιακές μορφές μαζικής και μη επικοινωνίας. 

Στο ψηφιακό περιβάλλον η επαλήθευση της πηγής είναι αρκετά πιο δύσκολη, δεδομένης της
πληθώρας πηγών, του περιορισμένου χρόνου και της έλλειψης πόρων, στην περίπτωση του ελ-
ληνικού επικοινωνιακού πεδίου. 
Στην Ελλάδα ο όρος «ψευδείς ειδήσεις» αναφέρεται σε ανακοινώσεις κυβερνητικών φορέων
ακόμα και σε ιστοσελίδες υπουργείων (υπουργείο παιδείας, 14/11/2017). Τα fake news έχουν
γίνει θέμα συζήτησης στη Βουλή, χαρακτηρίζονται ως η «νέα μάστιγα» της εποχής των ηλεκτρο-
νικών ειδήσεων και το ελληνικό υπουργείο παιδείας δημιούργησε ειδική κατηγορία όπου κατα-
χωρούνται δημοσιεύματα, δηλώσεις, γεγονότα, κ.ά., που αφορούν την εκπαίδευση, που έχουν
δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κατά το υπουργείο «είτε δεν
ισχύουν είτε εμπεριέχουν ανακριβείς, ελλιπείς ή και ψευδείς ισχυρισμούς». 

Στοιχεία της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και οι λειτουργίες

των ελληνικών περιφερειακών και τοπικών ΜΜΕ

Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα λειτουργούν στο «παγκόσμιο χωριό» και ταυτόχρονα και στο
δικό τους «χωριό». Εκτός από τα παραπάνω, οι δημοσιογραφικές πρακτικές ορίζονται από το
κοινωνικό περιβάλλον, την εθνική κουλτούρας στο πλαίσιο της οποίας ασκούνται (Donsbach &
Klett, 1993; Deuze, 2002a). 
Συνοπτικά, για τις ανάγκες πλαισίωσης της έρευνας, γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν
την πληροφόρηση, τη λειτουργία των ΜΜΕ και την χρήση τους από το κοινό, στοιχεία της ελλη-
νικής πολιτικής κουλτούρας, ως το έδαφος όπου διακινούνται πληροφορίες από τους δημοσιο-
γράφους και είναι πιθανή η διασπορά των ψευδών ειδήσεων.
Το ελληνικό σύστημα σήμερα χαρακτηρίζεται από κακή ποιότητα δημόσιας παιδείας, έλλειψη

εμπιστοσύνης στους θεσμούς και έλλειψη «κοινωνικού κεφαλαίου»  (Τσακλόγλου κ.ά. dianeosis,
2016) Η ελληνική οικονομία αδύναμη, διανύει πάνω από επτά χρόνια οικονομικής ύφεσης (Τσα-
κλόγλου κ.ά. dianeosis, 2016), συνεπώς και για τα ΜΜΕ ως επιχειρήσεις, τα οικονομικά δεδομένα
αντιμετωπίζουν υπερφορολόγηση, ασταθές οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο και γενικότερα οι-
κονομικά προβλήματα.
Στοιχεία όπως τα παραπάνω, της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, ιστορικά, οδηγούν στο ση-
μερινό μοναδικό φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα: οι Έλληνες είναι οι μοναδικοί που
εμπιστεύονται περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα παραδοσιακά ΜΜΕ. 

«Ο ρόλος των περιφερειακών μέσων είναι υψίστης σημασίας και πολιτικής βαρύτητας γιατί τα
περιφερειακά μέσα είναι εκείνοι οι φορείς οι οποίοι όχι μόνο μεταφέρουν πληροφορίες ακόμα
και στις πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά, πολιτικά και κοινωνικά συντεταγμένες, αλλά επίσης
λειτουργούν ως άξονες καταγραφής των πολιτισμικών παραδόσεων και γλωσσών των περι-
φερειών κατά τρόπο ουσιαστικότερο και αμεσότερο από αυτόν των κεντρικών επικοινωνιακών
φορέων.
…Περιφερειακά μέσα σημαίνει δημοκρατία και πλουραλισμός. Η κυριότερη λειτουργία τους
είναι ο ρόλος τους ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, δημοσιοποίησης, κοινωνικών αιτη-
μάτων και χώρος αντίστασης προς την κεντροποιημένη-παγκοσμιοποιημένη μορφή δημοσίου
λόγου. Μονον εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα μεταφέρουν την εμπειρία τυ επαγ-
γελματισμού και του ήθους του καθώς και τους αναγκαίους-για την αρμονική συμβίωση και το
σεβασμό των παγκόσμιων αξιών σε τοπικό επίπεδο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης-κώδικες»
(Σαρικάκη στο Σκαμνάκης & Δεμερτζής,2000 :123) 
«Η πολιτιστική σημασία των επαρχιακών εφημερίδων δεν είναι αμελητέα. Λόγω της μικρής κλί-
μακας του χώρου αναφοράς των τοπικών κοινωνιών, οι επαρχιακές εφημερίδες μπορούν να
αναδείξουν την τοπική πολιτιστική ταυτότητα και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα
άλλα μέσα ενημέρωσης χωρίς κατ’ ανάγκη να υποκύπτουν σε τοπικισμό…μπορούν να καλ-
λιεργήσουν ένα άλλο ήθος στο αναγνωστικό κοινό και να συμβάλλουν αποφασιστικά στο στρα-
τηγικό σχεδιασμό της πολιτιστικής πολιτικής της ελληνικής περιφέρειας». (Σκαμνάκης &
Δεμερτζής, 2000: 242)
«Οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες αφενός ενι-
σχύουν το παγκόσμιο επίπεδο λήψης των πολιτικών  και οικονομικών αποφάσεων, αφετέρου
ενδυναμώνουν τη σχέση των πολιτών με τον τόπο διαμονής ή καταγωγής τους, ως τον ουσια-
στικό χώρο διαβίωσης, αλλά και ως το πρωταρχικό σημείο αναφοράς και την «ασφαλιστική δι-
κλίδα» για την κοινωνική ενσωμάτωση. Το τοπικό παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Ο ρόλος των περιφερειακών ΜΜΕ είναι διαφορετικός από εκείνον των εθνικών δεδομένου
ότι αναφέρονται σε ένα πεδίο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δράσης που δεν καλύπτεται
από τα εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ και αφορά όλο και περισσότερο στους πολίτες» (Παναγιωτο-
πούλου, 2004: 104)

Η ανάλυση: 

Ελληνικά τοπικά/περιφερειακά ΜΜΕ & ψευδείς ειδήσεις

Ο ρόλος των δημοσιογράφων των τοπικών μέσων στο ψηφιακό επικοινωνιακό περιβάλλον

Ως περίπτωση πολιτικής κουλτούρας, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της τοπικότητας
και της περιφερειακής ανάπτυξης και, συνακολούθως, στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας,
υπάρχει μεγάλο δίκτυο περιφερειακών ΜΜΕ (Δεμερτζής, Παναγιωτοπούλου). Οι δείκτες εμπι-
στοσύνης των πολιτών στον τοπικό Τύπο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (Focus bari, 2016) και το
ελληνικό κοινό καταναλώνει μεγάλο μέρος από το συνολικό όγκο περιεχομένου που δέχεται
από τοπικά ΜΜΕ, που, με την εμφάνιση και επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, χρησιμο-
ποιούν και ψηφιακά μέσα, διατηρώντας ιστοσελίδες και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. 
Έτσι, καθώς τα τοπικά μέσα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ως παγκόσμιο μέσο, στην παραγωγή
και κυκλοφορία τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων ειδήσεων, παρατηρείται η πραγμάτωση του
φαινομένου της «παγκόσμιας τοπικότητας» (“glocalization”), ως συνάρθρωσης του τοπικού με
το παγκόσμιο (Roudometof, 2016).
Σε αυτό το περιβάλλον, ένα από τα ζητήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινή πρακτική των
δημοσιογράφων και στην κυκλοφορία του περιεχομένου είναι η διασπορά ψευδών
ειδήσεων(fake news), ως εκουσίως αναληθείς και παραποιημένες πληροφορίες, που στοχεύουν
στην παραπλάνηση του κοινού (Harsin, 2016; McNair, 2017). 
Με τα παραπάνω κατά νου, προχώρησα σε ημιανοικτού τύπου συνεντεύξεις με δημοσιογράφους
τοπικών μέσων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αναλύοντάς τις με τη μεθοδολογία που
περιέγραψα, καταγράφηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις. 

Διαδίκτυο & Δημοσιογράφοι τοπικών ΜΜΕ

Αρχικά, οι δημοσιογράφοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συστηματικά το

διαδίκτυο στις καθημερινές επαγγελματικές τους πρακτικές. 

«Τα ψηφιακά μέσα έχουν μπει στη ζωή μας και πλέον αποτελούν την κύρια δεξαμενή των ανα-
γνωστών μας. Η αλληλεπίδραση έχει συνεχώς αυξανόμενη ένταση καθώς ο κόσμος σταδιακά
εκπαιδεύεται στον ψηφιακό διάλογο. Συζητά, διαφωνεί αναπαράγει και σχολιάζει το περιεχό-
μενο μας» (Πουγαρίδης, Πτολεμαίος)
«Το διαδίκτυο είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο και βοηθά στη δουλειά του δημοσιογράφου. Το



Αιδηψός 201811-13 Μαΐου

2O18

24

βλέπω σίγουρα θετικά. Ο τρόπος της δουλειάς μας δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Με τον ίδιο τρόπο
παράγουμε περιεχόμενο και το διαδίκτυο λειτουργεί προσθετικά» (Σουρλόπουλος, Ο Πολίτης)
Χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο ως πηγή ειδήσεων, σε συνδυασμό με παραδοσιακές πηγές ειδή-
σεων» (Σουρλόπουλος, Ο Πολίτης)
«Μεγάλος όγκος ειδήσεων έρχεται από το ίντερνετ. Ειδικά στο σαιτ υπάρχει πίεση χρόνου δεν
έχεις πολυτέλεια να κάνεις πρωτογενή θέματα. Υπάρχουν και πρωτογενή θέματα, να κατέβεις
στο κέντρο να κάνεις θέμα. Υπάρχει συνδυασμός και πλέον περισσότερο ίντερνετ. Στο site είναι
κύριος λόγος ο χρόνος. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις την είδηση. 20% περίπου θα είναι πρω-
τογενές περιεχόμενο. Τα υπόλοιπα είναι αναπαραγωγή». (Βασβάνη, Τύπος Θεσσαλονίκης) 
Οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν τη σημασία του διαδικτύου στην καθημερινή εργασία τους.
Δηλώνουν θετικοί απέναντι στο Διαδίκτυο, το χρησιμοποιούν ως εργαλείο, εύρεσης πηγών για
το περιεχόμενο που παράγουν. Το «νέο» αυτό μέσο εντάσσεται όμως στο πλαίσιο πρακτικών
και κανόνων, που ήδη είχαν ως επαγγελματίες, εργαζόμενοι σε έντυπα μέσα. 
Θέτοντας τη δημοσιογραφική πρακτική σε ιστορικό πλαίσιο, με την επικράτηση των Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης και ως επιχειρήσεων, οι δημοσιογράφοι ανέπτυξαν επαγγελματική συνεί-
δηση, ορισμένοι από νομικούς και ηθικούς κανόνες. Οι δημοσιογράφοι διέπονται από
επαγγελματικούς κώδικες με τους οποίους λειτουργούν, αν όχι δεοντολογία, και ακόμα, η κοι-
νωνία διατηρεί προσδοκίες από την λειτουργία τους, με αποτέλεσμα την υψηλή αίσθηση ευθύνης
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, παρότι λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, ανταγω-
νισμού συμφερόντων και οικονομικών αναγκών. 
Η ιδεολογία των δημοσιογράφων, παρότι υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες και πολυσυζητη-
μένες απόψεις, γενικά θεωρείται ως το σύνολο αξιών, στρατηγικών και κωδίκων που χαρακτη-
ρίζουν την επαγγελματική δημοσιογραφία. 
Το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ως ιδεολογία (Deuze, 2005) ή ως “λειτούργημα” όπως συ-
νηθίζεται να λέγεται στην Ελλάδα, θεωρείται ότι είναι πολλά περισσότερα από την καταγραφή
και δημοσίευση όσων ο κόσμος χρειάζεται να γνωρίζει. 
Συνοπτικά, όπως συνοψίζει και ο Deuze (2005) το δημοσιογραφικό επάγγελμα διακρίνεται
από τα παρακάτω:
- «Λειτούργημα», στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος, των πολιτών
- Εγκυρότητα, αξιοπιστία
- Αυτονομία
- Επικαιρότητα-αμεσότητα
- Δεοντολογία, ηθική

Οι δημοσιογράφοι τον 21ο αιώνα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, του
πολιτισμικού πλουραλισμού, των ψηφιακών μέσων. Οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές αλ-
λαγές επηρεάζουν τους τρόπους να αντιλαμβανόμαστε και να εργαζόμαστε στη δημοσιογρα-
φία.  Οι αλλαγές στην τεχνολογία-το διαδίκτυο, στην κοινωνία-η παγκοσμιοποίηση, στην
οικονομία-η ελληνική κρίση, μετασχηματίζουν το ρόλο του δημοσιογράφου και τις λειτουργίες
των ΜΜΕ. 

Εφόσον η δημοσιογραφική πρακτική καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το χρόνο, τα ψηφιακά
μέσα επιταχύνουν στο ελάχιστο το χρόνο γενικότερα και στα ΜΜΕ συγκεκριμένα δημιουργείται
η ανάγκη άμεσης παραγωγής και ανάρτησης ειδήσεων. Έτσι, οι δημοσιογράφοι με τους οποίους
μιλήσαμε αναφέρουν ότι υπάρχει αδυναμία για ενδελεχή έρευνα, επιβεβαίωση των πηγών και
των στοιχείων των ειδήσεων, αλλά γίνεται αναπαραγωγή και αντιγραφή άλλων πηγών, κατά το
δυνατόν αξιόπιστων. 

Περισσότερο περιεχόμενο σε λιγότερο χρόνο

Οι πρακτικές στις αίθουσες σύνταξης και των ψηφιακών μέσων, των ιστοσελίδων, επηρεάζονται
από την πίεση χρόνου και τις απαιτήσεις για συνεχή ενημέρωση, διαρκή ενημέρωση όλο το
24ωρο, οδηγεί/αναγκάζει/επιβάλλει στους δημοσιογράφους να παραλείψουν στάδια των με-
θόδων της παραδοσιακής δημοσιογραφίας, δημιουργώντας ένα ευμενές κλίμα για τις ψευδείς
ειδήσεις (Himma-Kadakas, 2017). Διαδικασίες όπως η αξιολόγηση των πηγών, η συγκέντρωση
πληροφοριών, η διασταύρωση των πληροφοριών, και άλλες εργασίες στο παρασκήνιο της δη-
μοσιογραφικής δουλειάς, πριν την δημοσιοποίηση της είδησης, παραλείπονται σε έναν αγώνα
δρόμου και click-bait. 

Οι δημοσιογράφοι γράφουν αναπαράγοντας περιεχόμενο που έχει καταγραφεί ή ερευνηθεί
από άλλα μέσα ή πηγές, ως ένα βαθμό, καθώς εκφράζουν επιφυλάξεις απέναντι στο περιεχό-
μενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Συνομιλούν με αναγνώστες και έρχονται σε άμεση επαφή
με όσα σχολιάζουν στις ειδήσεις που αναρτούν ηλεκτρονικά, πραγματοποιώντας με αυτόν τον
τρόπο άμεσο έλεγχο, κριτική, επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του περιεχομένου.

«Ο αναγνώστης σήμερα έχει άποψη και δεν τρώει μασημένη τροφή. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ
καλά και δίνουμε τη δυνατότητα της διαδραστικότητας, τόσο στην έντυπη έκδοση, αλλά κυρίως
στην ηλεκτρονική. Στο site anagnostis.org μπορούν οι αναγνώστες μας να καταθέσουν τη δική
τους άποψη και να σχολιάσουν την είδηση. Ταυτόχρονα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και του anagnostis.org μπορεί οποιοσδήποτε να  πράξει το ίδιο
ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία. Είναι πολλοί μάλιστα που ανταποκρίνονται σε αυτό και μάλιστα
κάποιες φορές έχει δοθεί η ευκαιρία μέσα από τα σχόλια των αναγνωστών να δοθεί συνέχεια
σε μια είδηση» (Γκάτζιος, Αναγνώστης Πελοποννήσου)
«Υπάρχουν σχόλια στην σελίδα της εφημερίδας, όπως στο νέο σύστημα στάθμευσης στη θεσ-
σαλονίκη, θέματα που καίνε τον κόσμο, καθημερινότητα περισσότερο. Ή απαξίωση κάποιων
δημοσίων προσώπων, εκεί υπάρχει περισσότερο σχολιασμός στο facebook κυρίως από ανα-

γνώστες»(Βασβάνη, Τύπος Θεσσαλονίκης) 
Μέσω των αλληλεπιδράσεων που επιτρέπει το διαδίκτυο, οι δημοσιογράφοι γίνονται άμεσα
δέκτες αμφιβολιών, σχολιασμού και της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών, της απαξίωσης
των ΜΜΕ και των υπόλοιπων θεσμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σε μεγαλύτερο βαθμό
εγρήγορσή τους. Εφόσον ο έλεγχος είναι άμεσος και σκληρότερος στο διαδίκτυο και το κοινό
αμφιβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό, καλούνται να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προσεκτικοί και
συνεπείς στην παραγωγή αξιόπιστου περιεχομένου. Το κοινό αντιδρά άμεσα, αν αυτό γίνεται
ανώνυμα, γίνεται σκληρότερα ή με άλλες σκοπιμότητες. Τα σχόλια των αναγνωστών στο δια-
δίκτυο αποτελούν και μια διαδικασία διασταύρωσης της πληροφορίας(fact-checking) αλλά με
την επιφύλαξη της διερεύνησης της πηγής. 
Επιπροσθέτως, καταγράφεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν περισσότερες ακόμα
δυνατότητες στους δημοσιογράφους που αναπτύσσουν τις δικές τους στρατηγικές “επιβίωσης”
στο νέο τοπίο. 
«Σχετικά με την παραγωγή περιεχομένου, το διαδίκτυο βοηθά σημαντικά στο να παρακολου-
θούμε με εύκολο τρόπο και γνωστές τεχνικές τον ανταγωνισμό, αν και προσπαθούμε καθημε-
ρινά όλο το 24ωρο να διαμορφώνουμε εμείς την ατζέντα και να παρακολουθούν οι υπόλοιποι
εμάς. 
Παράλληλα όμως με δεδομένο ότι σήμερα οι παραδοσιακές πηγές ειδήσεων είναι περιορισμέ-
νες απέναντι στις τάσεις και τα ενδιαφέροντα του κόσμου που προκύπτουν από τις προτιμήσεις
τους και τις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα, αναγκαζόμαστε να τα παρακολουθούμε τα-
κτικά, ώστε να διαπιστώνουμε τι τους ενδιαφέρει να διαβάσουν. Η ταχύτητα του διαδικτύου είναι
ιλιγγιώδης με αποτέλεσμα οι παραδοσιακές πηγές ειδήσεων να χάνουν καθημερινά έδαφος”.
(Γκάτζιος, Αναγνώστης Πελοποννήσου)

Οι δημοσιογράφοι κατανοούν ότι το κοινό έχει περισσότερες απαιτήσεις, εφόσον προσφέρον-
ται οι δυνατότητες του διαδικτύου και αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση
και ενημέρωση για τις τάσεις που απασχολούν τους αναγνώστες, με σκοπό να μην χάσουν το
ενδιαφέρον τους.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι «χάνουν καθη-
μερινά έδαφος» οι παραδοσιακές πηγές ειδήσεων, οι οποίες, από την άλλη πλευρά, συντελούν
σε μεγάλο βαθμό στην αποφυγή διασποράς ψευδών ειδήσεων, όπως αναφέρεται στη συνέχεια
και καταγράφεται στις επιφυλάξεις των δημοσιογράφων. 
Επιλογή & Επιφυλάξεις στις πηγές από το διαδίκτυο
Επιλογή ή και επιφυλακτικοί απέναντι στην επιλογή των πηγών
«ναι μεν, αλλά…»
Η επικράτηση του διαδικτύου στη δημοσιογραφία δεν απεμπόλησε τις παραδοσιακές πηγές ει-
δήσεων, όπως τις διαπροσωπικές επαφές, την επιτόπια παρατήρηση, που απολαμβάνουν της
αξιοπιστίας των δημοσιογράφων. 
«Είμαστε της παραδοσιακής δημοσιογραφίας. Σπανίως αναπαράγουμε κάτι από το διαδίκτυο
αφού επιμένουμε στην παραγωγή και δημοσίευση πρωτογενούς τοπικού περιεχομένου Κατα-
γράφουμε την είδηση στο σημείο που συμβαίνει. Οι πηγές του διαδικτύου που εμπιστευόμαστε
πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Να είναι διακριτά πρακτορεία ειδήσεων η συνάδελ-
φοι που έχουν διασταυρώσει πλήρως το μήνυμα που μεταδίδουν» (Πουγαρίδης, Πτολεμαίος)

«Όσον αφορά την εφημερίδα χρησιμοποιούμε πολύ λίγο το ίντερνετ, τα θέματα τα βγάζουμε
επί τόπου, έχουμε και συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε
το διαδίκτυο και εξωτερικούς συνεργάτες σε συνδυασμό». (Αντώνης Αναστασάκης, Σεληνιώτικα
νέα)

«Εμπιστεύομαι συγκεκριμένες πηγές βάσει των διαπροσωπικών σχέσεων, τους γνωρίζω από
την εμπειρία, από την ιστορία τους, π.χ. την «Καθημερινή» τη διαβάζω είτε έντυπα κυρίως με κρι-
τήριο την αξιοπιστία». (Σουρλόπουλος, Ο Πολίτης)
«Έχω κάποια σαιτ που χρησιμοποιώ δεν εμπιστεύομαι τα πάντα και μπορεί να τύχει κάτι που να
μην ισχύει…Όπως κάποιος που να μην έχει πεθάνει να γραφτεί ότι έχει πεθάνει» (Βασβάνη,
Τύπος Θεσσαλονίκης)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η επικράτηση του διαδικτύου στην πληροφόρηση μετασχηματίζει
και τις πρακτικές των δημοσιογράφων, οι οποίοι όμως δηλώνουν ότι εξετάζουν το περιεχόμενο
στο διαδίκτυο με προσοχή. Οι δημοσιογράφοι αντλούν περιεχόμενο από ιστοσελίδες είτε έν-
τυπων μέσων, που έχουν αποδείξει στο χρόνο την εγκυρότητά τους, ιστοσελίδες εφημερίδων
με έντυπη έκδοση, ειδησεογραφικά πρακτορεία. 
Οι επιφυλάξεις των δημοσιογράφων απέναντι στο νέο εργαλείο συμβάλλουν στην αποφυγή
παγίδων όπως οι ψευδείς ειδήσεις. Η ρουτίνα του εντύπου, η συνήθεια συλλογής ειδήσεων από
πρωτογενείς πηγές και η επαγγελματική εμπειρία τους καθιστά διστακτικούς στην εύκολη πρα-
κτική του διαδικτύου ή ακόμα και της αντιγραφής. Από τα παραπάνω, ακόμα συνάγεται ότι οι πα-
ραδοσιακές δημοσιογραφικές πρακτικές, ως απόδειξη αξιοπιστίας, αποτελούν το όπλο των
δημοσιογράφων απέναντι σε ένα έντονα ανταγωνιστικό, περίπλοκο, απαιτητικό για τους ίδιους,
επικοινωνιακό τοπίο. 

Φόβοι αξιοπιστίας & επιβίωση: όταν το ίντερνετ βλάπτει

Οι μετασχηματισμοί που περιγράφονται και απορρέουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι απαι-
τήσεις του επαγγέλματος του δημοσιογράφου, η απαξίωση από το κοινό και αρκετές φορές και
τους πολιτικούς, το χαώδες τοπίο του διαδικτύου ως παγκόσμιο μέσο, αποτελούν παράγοντες
δυσχερειών στην εργασία των δημοσιογράφων των τοπικών μέσων. Στο σημείο αυτό, οι δη-
μοσιογράφοι μιλούν για ορισμένα αρνητικά στοιχεία που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση του
διαδικτύου στις επαγγελματικές τους πρακτικές. 
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«Το διαδίκτυο φέρνει πολύ περισσότερη πληροφορία. Με φοβίζει το πόσο εύκολα μπορεί να
αναπαραχθεί μια ψευδής είδηση και από μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Μπορεί να έχει
τύχει και στο δικό μου μέσο. Σε φοβίζει η δύναμη που έχει πάρει το διαδίκτυο. Οι ψευδείς ειδή-
σεις όπως οι ιατρικές ανακαλύψεις ενώ δεν θεραπεύουν είναι κάπως πιο επικίνδυνες» (Βασβάνη,
Τύπος Θεσσαλονίκης)
«Έχει βλάψει όμως τη δουλειά μας ότι ο καθένας μπορεί να μας πάρει τη δουλειά να ανοίγει
ένα blog» (Βασβάνη, Τύπος Θεσσαλονίκης)
Η δημοσιογράφος αναφέρει ότι το επάγγελμα απειλείται από τα blogs, τη δημοσιογραφία των
πολιτών, η οποία εν πολλοίς είναι ασύδοτη και ανεξέλεγκτη. Σημειώνει ότι ανάμεσα στις περι-
πτώσεις των ψευδών ειδήσεων, τις πιο επικίνδυνες συνέπειες τις έχουν αυτές που αφορούν την
υγεία. Γενικότερα, εκφράζεται φόβος απέναντι στην διασπορά των ψευδών ειδήσεων, ως απειλή
στην αξιοπιστία της ως επαγγελματία. 
«Δεν εμπιστεύομαι το διαδίκτυο όσο τις παραδοσιακές πηγές. Υπάρχουν σκοπιμότητες σε όσα
υπάρχουν στο ίντερνετ» (Αντώνης Αναστασάκης, Σεληνιώτικα νέα). 
Στην απάντηση αυτή του δημοσιογράφου το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται ως αναξιόπιστο με διά-
θεση των χρηστών για στρέβλωση της πραγματικότητας και προπαγάνδα. Ο δημοσιογράφος
εκφράζει την εμπιστοσύνη του στις παραδοσιακές πηγές, εξηγώντας στη συνέχεια ότι μόνο στις
διαπροσωπικές επαφές και τα τοπικά δίκτυα εξασφαλίζει γνωρίζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα
και τις πράξεις τους, την αξιοπιστία των γραφομένων του. 
«Το ίντερνετ βλάπτει την έντυπη έκδοση. Όσον αφορά την έντυπη έκδοση τη βλάπτει, σε οικο-
νομικό επίπεδο και σε επίπεδο ποιότητας» (Αναστασάκης, Σεληνιώτικα νέα). 
Ακολουθώντας τη θέση του Bourdieu, ότι η δημοσιογραφία κυριαρχείται από την αγορά (Bour-
dieu, 1999), η συγκυρία σήμερα στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση, έχει συντελέσει στο κλείσιμο
πολλών επιχειρήσεων ΜΜΕ αλλά και σε πολλές επαγγελματικές δυσκολίες, αν όχι την ανεργία
στον κλάδο των δημοσιογράφων. Συνεπώς, παράλληλα με τα ζητήματα που προκύπτουν από
την τεχνολογία, οι δημοσιογράφοι έχουν να αντιμετωπίσουν και θέματα αγοράς και οικονομίας. 
«Το διαδίκτυο βοηθά τον δημοσιογράφο να εντοπίζει ευκολότερα πήγες και να επικοινωνεί μαζί
τους. Δυστυχώς όμως η ζημιά που του προξενεί είναι απείρως μεγαλύτερη: κατευθύνει το κοινό
στις εύπεπτες επιφανειακές και δημοφιλείς ειδήσεις που είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές
ειδήσεις. Στο βωμό των κλικς. Συνεπώς απαξιώνεται πλήρως και η έννοια του ρεπορτάζ και το
λειτούργημα του δημοσιογράφου» (Πουγαρίδης, Πτολεμαίος)
Πέραν των δυσκολιών στη συλλογή του ειδησεογραφικού περιεχομένου που αντιμετωπίζει ο
δημοσιογράφος, αναφέρεται και δυσκολία στην διαμόρφωση της ατζέντας και από το κοινό.
Ο δημοσιογράφος παραπάνω αναφέρει ότι ενώ το διαδίκτυο βοηθά «προξενεί ζημιά απείρως
μεγαλύτερη», αποπροσανατολίζοντας τους αναγνώστες και «απαξιώνοντας» τη δημοσιογραφία
ως «λειτούργημα». 
Στις απαντήσεις των δημοσιογράφων, διακρίνεται ένα αίσθημα «φόβου», όπως χαρακτηριστικά
λέγεται, απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις και, γενικότερα, στο «απρόσωπο» διαδίκτυο. Διαπιστώ-
νεται ότι οι δημοσιογραφικές αξίες για «παραδοσιακές» πρακτικές ρεπορτάζ είναι βαθιά εδραι-
ωμένες στους δημοσιογράφους που προέρχονται από έντυπα μέσα και εργάζονται και για
ηλεκτρονικές εκδόσεις, δείχνουν καχυποψία, παρότι παραδέχονται ότι το διαδίκτυο είναι ένα
εργαλείο στην εργασία τους.
Τόσο για τον «χαοτικό» χαρακτήρα του διαδικτύου, για τα προβλήματα αξιοπιστίας του περιεχο-
μένου και δυσκολίας συλλογής και διασταύρωσης της είδησης αλλά ακόμα και την ίδια τους τη
δυνατότητα επαγγελματικής επιβίωσης. Επιβίωσης του εντύπου μέσου και επιβίωσης του επαγ-
γέλματος του δημοσιογράφου που αντιμετωπίζει την «δημοσιογραφία των πολιτών». Στα πα-
ραπάνω προστίθεται και το ζήτημα διασποράς ψευδών ειδήσεων, που προβληματίζει τους
δημοσιογράφους. 

Περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων

Οι αλλαγές στις πρακτικές της δημοσιογραφίας καλλιεργούν το μάλλον ήδη εύφορο έδαφος
του διαδικτύου για την άνθιση των ψευδών ειδήσεων,  εντείνουν κινδύνους για δημοσίευση και
διασπορά ψευδών ειδήσεων, που καλούνται δημοσιογράφοι και κοινό να αντιμετωπίσουν.
Το ζήτημα των «ψευδών ειδήσεων» απασχολεί τους δημοσιογράφους που ερωτήθηκαν στα
πλαίσια της παρούσας έρευνας. Οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν, είναι ενήμεροι και επιφυλακτικοί
και στην πλειονότητά τους απάντησαν ότι δεν έχουν τύχει περιπτώσεις «ψευδών ειδήσεων» κατά
τις επαγγελματικές τους πρακτικές. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν αν έχει υπάρξει περίπτωση να
έγραψαν μια είδηση που αναπαρήγαγαν από το διαδίκτυο, που είτε διαψεύστηκε στη συνέχεια,
είτε δεν ήταν αληθής και παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι, διαδίδοντας ψευδές περιεχόμενο. 
Στα πλαίσια της παρούσας, καταγράφηκαν μόλις δύο περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων. 

Η πρώτη περίπτωση περιγράφηκε αναλυτικά από τον δημοσιο-

γράφο, ως εξής:

«Περιπτώσεις διασποράς ψευδών ειδήσεων συναντάμε καθημερινά. Εδώ πλέον είναι πολύ ση-
μαντικός ο ρόλος και η εμπειρία του δημοσιογράφου, να ψάξει περισσότερο και να αναζητήσει
την αλήθεια μιας είδησης και φυσικά να διαχωρίσει τα fake news -«ψεύτικες ειδήσεις» από τις
αληθινές ειδήσεις.
Θεωρώ ότι τα fake news αποτελούν μάστιγα για τους άπειρους χρήστες του διαδικτύου και προ-
σπαθούμε μέσα από την ιστοσελίδα anagnostis.org να εντοπίζουμε τις ψευδείς ειδήσεις και να
κάνουμε αυτό γνωστό στους αναγνώστες μας”. 

«Να πώς αντιμετωπίσαμε την φοβερή και τρομερή ψεύτικη είδηση με τίτλο «Επίθεση καρχαρία
σε λουόμενο στην παραλία Κονδυλίου λίγο έξω από το Ναύπλιο», που κατατρόμαξε τους λουό-
μενους την ώρα που ετοιμάζονταν να ξεχυθούν στις παραλίες, λίγες ημέρες πριν την επίσημη
έναρξη του φετινού καλοκαιριού. Μια ψεύτικη είδηση που αναπαράχθηκε σε χρόνο ντε τε από
τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και δυστυχώς από κάποια σάιτ που θέλουν να λέγονται ειδησεογρα-
φικά.
Με το που εντοπίσαμε λοιπόν την είδηση κάναμε έρευνα και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει
ίχνος αλήθειας. Έτσι σε λίγη ώρα βγήκαμε με τίτλο:  «Ο fake καρχαρίας του Αργολικού, που
κατατρόμαξε το Πανελλήνιο».  Και γράψαμε στο παρακάτω ρεπορτάζ που έδωσε ανακούφιση
σε όσους ανησυχούσαν 
https://anagnostis.org/article/o-fake-karcharias-toy-argolikoy-poy-katatromaxe-panellenio:
«Η επίθεση ενός λευκού καρχαρία σε λουόμενο που έκανε αμέριμνος το μπάνιο του στο Κον-
δύλι, δεν είναι μια απλή είδηση που περνάει στα ψιλά. Είναι μια τρομακτική είδηση που αναστα-
τώνει όλο τον κόσμο και δυσφημεί μία από τις ομορφότερες παραλίες της Αργολίδας. Η
ταχύτατη αναπαραγωγή της μάλιστα από το ίντερνετ, κρατάει μακριά από τη θάλασσα τους λουό-
μενους που ετοιμάζονται να εξορμήσουν στις παραλίες.
Τι συμβαίνει όμως όταν όλα είναι ψεύτικα; Το https://channel28news.com είναι ένα site όπου ο
καθένας μπορεί να φτιάξει μια ψεύτικη ιστορία. Εκεί λοιπόν αναρτήθηκε με πηχυαίο τίτλο: «Επί-
θεση καρχαρία σε λουόμενο στην παραλία Κονδυλίου λίγο έξω από το Ναύπλιο».
Αυτό ήταν αρκετό να αναστατώσει δεκάδες ανθρώπους που αρκέστηκαν να διαβάσουν την εί-
δηση, χωρίς να μπουν στον κόπο να διαπιστώσουν την πηγή. 

Μια κίνηση πολύ απλή για τους έμπειρους χρήστες του ίντερνετ, οι οποίοι μπορούν να δουν
στην αρχική σελίδα του συγκεκριμένου site περί τίνος πρόκειται:  Create A Fake Story And Trick
All Your Friends!
Την διάψευση της είδησης όμως έκανε και ο Λιμενάρχης Ναυπλίου Σπύρος Μαρίνος, ο οποίος
δήλωσε στο anagnostis.org, ότι το δημοσίευμα που αναστάτωσε τους λουόμενους, ουδεμία
σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Το fake δημοσίευμα που πολλοί πίστεψαν, χωρίς να διασταυρώσουν την πηγή, ακολουθεί:
«Όλα έγιναν στις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου όταν ο Χ.Κ. ο 26χρονος λουόμενος έκανε αμέ-
ριμνος το μπάνιο του στην παραλία Κονδυλίου και εντελώς ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από το με-
γαλόσωμο αρπακτικό.
«Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί παρά μόνο όταν είδα τα αίματα», είπε
ο άτυχος νέος σε συνέντευξη που έδωσε στον (ΣΣ Αναφέρεται πραγματικό όνομα), δημοσιο-
γράφο των (ΣΣ. Αναφέρεται υπαρκτό site).
Ο νεαρός χάρις την έγκαιρη επέμβαση ψαράδων που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο γλίτωσε
τα χειρότερα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Άργους με ακρωτηριασμένο το δεξί του
πόδι από το γόνατο και κάτω.
Είναι η τρίτη επίθεση μεγάλου λευκού καρχαρία που γίνεται στην περιοχή τα τελευταία 5 χρόνια
με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας Βρετανός τουρίστας το 2013.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι επιθέσεις συμβαίνουν λόγω της υπεραλίευσης σε συνδυασμό
με την άνοδο της θερμοκρασίας». (Γκάτζιος, Αναγνώστης Πελοποννήσου)

Ο δημοσιογράφος περιγράφει αναλυτικά μια περίπτωση ψευδούς είδησης, που κατασκευάστηκε
από χρήστη του διαδικτύου, και η επαγγελματική του εμπειρία τον ώθησε στην ψύχραιμη αντι-
μετώπιση, με έρευνα και όχι απλή αναπαραγωγή. Η ψευδής είδηση που περιγράφεται διαδόθηκε
γρήγορα, αναπαραγόμενη από χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «διογκώνοντας» την
είδηση σε αναγνωσιμότητα αλλά και βαθμό «πιστότητας» αφού όσο περισσότεροι χρήστες την
αναπαρήγαγαν, πιστεύοντάς την ως αληθή, τόσο περισσότεροι άλλοι χρήστες την διάβαζαν και
την πίστευαν. 
Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναπαρήγαγαν δημοσιεύοντας την ψευδή είδηση
ως άλλοι δημοσιογράφοι. Ο επαγγελματίας όμως είχε και την δημοσιογραφική εμπειρία και
τις γνώσεις στα ψηφιακά μέσα για να διαπιστώσει ότι δεν ήταν είδηση αλλά ψεύτικη κατασκευή
από μια ιστοσελίδα με αναληθή στοιχεία. 

Η επιφυλακτικότητα στην αναπαραγωγή του περιεχομένου από το διαδίκτυο και η στροφή στις
πρωτογενείς πηγές, σε συνδυασμό με τον «ψηφιακό εγγραμματισμό» του δημοσιογράφου,
οδήγησαν στην αποφυγή της παγίδας της αναπαραγωγής της ψευδούς είδησης.

«Ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια ιστορία», και να τη δημοσιεύσει, ακόμα και αν δεν είναι δη-
μοσιογράφος, αλλά ο επαγγελματίας δημοσιογράφος καλείται να την ελέγξει».(Γκάτζιος, Ανα-
γνώστης Πελοποννήσου) 

Το διαδίκτυο καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετασχηματίζουν την ροή της πληροφο-
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ρίας και της ειδησεογραφίας, καθώς τα άτομα, ως χρήστες των μέσων κοινωνικών δικτύων,
αξιοποιούν το προσωπικό τους δίκτυο για την ενημέρωσή τους, φιλτράροντας, για παράδειγμα,
τα «νέα της ημέρας» από την κεντρική τους σελίδα στο facebook. Η αλλαγή αυτή στην κατανά-
λωση (και) ειδησεογραφικού περιεχομένου αλλάζει και τον ρόλο των ΜΜΕ και των δημοσιο-
γράφων, που δεν είναι πλέον οι μοναδικοί «ρυθμιστές» της ειδησεογραφικής ροής και ατζέντας
(Ηermida et al., 2012). Το ότι δεν είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι όσοι δημιουργούν και
διαδίδουν ειδησεογραφικό περιεχόμενο, παρά άτομα, χρήστες, επώνυμοι και ανώνυμοι, προ-
καλεί προβλήματα εγκυρότητας. Οι χρήστες ελεύθεροι από επαγγελματικούς κώδικες, επίβλεψη,
έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα να διασπείρουν οτιδήποτε για οποιοδήποτε λόγο. 
Στις «παγίδες» ειδήσεων που δεν είναι ειδήσεις αλλά απλώς αναρτήσεις χρηστών του διαδικτύου
είναι εύκολο να «πέσουν» και επαγγελματίες δημοσιογράφοι, σε ένα περιβάλλον γρήγορης
υπέρογκης πληροφορίας. Όπως περιγράφει και ο δημοσιογράφος στην δεύτερη περίπτωση
διασποράς ψευδούς είδησης: 

«Άθελά μας, βέβαια, προ ετών δημοσιεύσαμε καταγγελία αναγνώστη που δεν ανταποκρίνονταν
στην πραγματικότητα. Το θέμα δημοσιεύθηκε αλλά δεν έγινε περαιτέρω ντόρος.  Οπότε για να
μην αναδείξουμε οι ίδιοι το φάουλ μας, δεν επανήλθαμε» (Πουγαρίδης, Πτολεμαίος)

Παρά τις δυσχέρειες στο σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο και τους φόβους αξιοπιστίας και επαγ-
γελματικής επιβίωσης των δημοσιογράφων που αναφέρονται και παραπάνω, βρίσκουν τρόπους
αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν. Αναπτύσσουν στρατηγικές επιλογής και αξιο-
λόγησης και επιβεβαίωσης των ειδήσεων αλλά και διαχείρισης σφαλμάτων και της περίπτωσης
διασποράς ψευδούς είδησης, όπως περιγράφεται σύντομα παραπάνω. Οι δημοσιογράφοι των
τοπικών μέσων είναι γνώστες και των ψηφιακών τρόπων αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων,
και, παράλληλα, τα «παλιά κόλπα», οι παραδοσιακοί τρόποι συλλογής και επιβεβαίωσης ειδή-
σεων μέσω του ρεπορτάζ οδηγούν σε κατά το δυνατόν αξιόπιστο περιεχόμενο, σε αληθή είδηση. 

«Όχι δεν έχει τύχει ψευδής είδηση, πηγές εμπειρία, ειδήσεις που ξενίζουν τις κόβεις, περιμένεις
να δεις τι θα συμβεί και να το επαληθεύσεις». (Βασβάνη, Τύπος Θεσσαλονίκης)
Γίνεται έλεγχος πηγών για να μην εκτεθούμε στο κοινό» (Βασβάνη, Τύπος Θεσσαλονίκης)
Κύριο συστατικό της δημοσιογραφικής ιδεολογίας θεωρείται το ιδανικό της υπηρεσίας του κοι-
νού συλλογικού συμφέροντος. Οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι γράφουν για τον κόσμο.
Οι πρακτικές των δημοσιογράφων τείνει να ενδυναμώνουν την κυρίαρχη θέση των μέσων σε
κοινότητες και κοινωνίες, και ταυτόχρονα προσαρμόζονται σε ένα μετασχηματιζόμενο επικοι-
νωνιακό περιβάλλον και κουλτούρα των μέσων. (Deuze, 2005, Woodstock, 2000, Schudson,
1999). 

«Φυσικά και βοηθά την δουλειά του δημοσιογράφου αρκεί να είναι έμπειρος να  χρησιμοποιεί
τo διαδίκτυο….

Πέραν αυτού, πρέπει να κατανοήσουμε ταυτόχρονα, πόσο γρήγορα μεταλλάσσεται το τοπίο και
τα οφέλη που μπορεί να δώσει κυρίως στην δημοσιογραφική έρευνα η Δημοσιογραφία Δεδο-
μένων. …Όπως κάθε άλλο εργαλείο, έτσι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε επίγνωση
του τρόπου με τον οποίο μπορούν τα δεδομένα να εξελίξουν ή να περιορίσουν τα ειδησεογρα-
φικά θέματα που προκύπτουν από αυτά». (Γκάτζιος, Αναγνώστης Πελοποννήσου)

«Οι ψευδείς ειδήσεις στην εποχή του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)
είναι δυστυχώς ένα λυπηρό φαινόμενο και πρέπει με κάθε τρόπο να αντιμετωπιστεί». (Γκάτζιος,
Αναγνώστης Πελοποννήσου)

«Το φαινόμενο των fake news αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για τη Δημοκρατία. Χρησιμοποι-
είται κατά καιρούς είτε για να παραπλανήσει το κοινό είτε για να ισχυροποιήσει ηλεκτρονικά
μέσα που δεν έχουν τα φόντα να υπηρετήσουν την κοινωνία. Σε πολλές περιπτώσεις το φαινό-
μενο αυτό έχει καταφέρει να τσαλακωσει πρόσωπα συνειδήσεις επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.
Πρέπει άμεσα η Πολιτεία να πάρει μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών
στην αξιόπιστη ενημέρωση» (Πουγαρίδης, Πτολεμαίος)

«Οι τοπικές εφημερίδες πρέπει να συνεχίσουν σε μικρές επαρχίες είναι η μόνη πληροφόρηση
σε σημεία της χώρας όπου δεν υπάρχει δυνατότητα. Εμείς διατηρούμε δίκτυο διανομής που εξυ-
πηρετεί την πληροφόρηση σε μικρές περιοχές της ελληνικές επαρχίες» (Αντώνης Αναστασάκης,
Σεληνιώτικα νέα). 

Συμπεράσματα

Όλα όσα καταγράφηκαν παραπάνω, καταλήγουν στην ανάγκη για περισσότερη και καλύτερη
δημοσιογραφία στην εποχή των ψευδών ειδήσεων. 
Το πλαίσιο όπου τέθηκε το θέμα διασποράς των ψευδών ειδήσεων, από τα ελληνικά περιφερει-
ακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρήθηκαν ως σημείο σύγκλισης του τοπικού με το παγκό-
σμιο, αλληλεπίδρασης των τοπικών πηγών ειδήσεων με το παγκόσμιο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα
την παραγωγή περιεχομένου. Καθώς τα ψηφιακά τοπικά μέσα συνδέουν το τοπικό με το παγ-
κόσμιο, αυτές οι διπλής κατεύθυνσης διαδικασίες λειτουργίας των ψηφιακών τοπικών μέσων,
η εμπειρία των δημοσιογράφων στην επιβεβαίωση του περιεχομένου, η άμεση επαφή με τις
τοπικές κοινωνίες λειτουργούν ως τρόποι αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων. Αυτή η διπλής
κατεύθυνσης διαδικασία της σύγκλισης του τοπικού με το παγκόσμιο όπως συντελείται στα το-
πικά ψηφιακά μέσα, μπορεί να ειδωθεί και ως μια διαδικασία διασταύρωσης, επιβεβαίωσης

των γεγονότων, επαλήθευσης των ειδήσεων (fact-checking).
Από τους πέντε δημοσιογράφους, μόνο οι δύο απάντησαν ότι έχει υπάρξει ψευδής είδηση που
έχουν δημοσιεύσει. Οι λόγοι για τους οποίους δεν «υπέπεσαν» στο σφάλμα μπορεί να είναι
διάφοροι και να εντοπίζονται όχι μόνο στις πρακτικές του επαγγέλματός τους. 

Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης στα τοπικά μέσα εντός συγκεκριμένου πολιτισμικού
και πολιτικού εθνικού πλαισίου-context είναι πολλαπλή. Δεν αποτελεί μια απλουστευτική διαδι-
κασία ομογενοποίησης ή ομοιομορφίας ή ισοπέδωσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων αλλά μια
διαδικασία διπλής κατεύθυνσης(Wasserman & Rao, 2008), διαλογική και σε κάποιες περιπτώσεις
ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας, καθώς έρχεται σε αντιπαραβολή με τάσεις
από όλο τον κόσμο. Αν η παγκοσμιοποίηση είναι μια μεγάλη λίμνη, τα είδωλα των τοπικών κοι-
νωνιών καθρεφτίζονται εντονότερα πάνω στη μεγάλη λίμνη του παγκοσμιοποιημένου πλανήτη. 

Στο σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο, οι δημοσιογράφοι εργάζονται σε ένα πολύπλοκο και κρί-
σιμο οικονομικά στην Ελλάδα περιβάλλον με καταιγιστικούς χρόνους και μεγάλο όγκο πληρο-
φορίας, που προέρχεται, επεξεργάζεται και διανέμεται ψηφιακά, απευθυνόμενοι και
αλληλεπιδρώντας με ένα απαιτητικό κοινό που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στα ΜΜΕ, στην
πολιτική και στους θεσμούς γενικότερα. 
Ο δημοσιογράφος καλείται στην καθημερινή πρακτική της εργασίας του να πετύχει ένα «αρ-
μονικό δέσιμο» μεταξύ της παγκοσμιοποιημένης επικοινωνίας και της καθημερινότητας, των
γεγονότων, της «επικαιρότητας» του τόπου του, της κοινότητας, όπου δρα και εργάζεται. Η δια-
δικασία της σύγκλισης του τοπικού με το παγκόσμιο πραγματώνεται στην καθημερινή πρακτική
των δημοσιογράφων των τοπικών/περιφερειακών ΜΜΕ. Η λειτουργία των τοπικών μέσων που
ερευνήσαμε οδηγεί στο συνδυασμό των παραδοσιακών και των ψηφιακών καναλιών ως πηγές
ειδήσεων.
Τα μικρά δίκτυα πληροφορίας, η μικρή πόλη, το χωριό και η γειτονιά παρέχουν πρωτογενείς
πηγές πληροφόρησης από όπου οι δημοσιογράφοι του τοπικού Τύπου αντλούν πληροφορίες
για τα θέματα που δημοσιεύουν. Η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με πηγές διαφυλάσσει
την αξιοπιστία της είδησης σε μεγάλο βαθμό. Η αμεσότητα της τοπικής κοινωνίας όπου εργά-
ζονται οι δημοσιογράφοι λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της είδησης (fact-checking). 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο αναδεικνύονται ευκαιρία για νέους τρόπους επικοι-
νωνίας, νέους διαύλους, πηγές και τρόπους διακίνησης του περιεχομένου και ταυτόχρονα, πρό-
κληση επιλογής και αξιοπιστίας των ειδήσεων. Επιστρέφοντας στις βασικές αρχές της «καλής
δημοσιογραφίας», την ανεξαρτησία, την έρευνα και την επαλήθευση (Kovach & Rosenstiel, 1999),
oι δημοσιογράφοι καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο όγκο πληροφορίας σε λίγο χρόνο, ανα-
πτύσσουν δεξιότητες και προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στο νέο περιβάλλον. Επιπροσθέτως,
ως επαγγελματίες, οι δημοσιογράφοι των τοπικών ΜΜΕ διακατέχονται από υψηλό συναίσθημα
ευθύνης απέναντι στους αναγνώστες και σε αξίες. Ανάμεσά τους η κοινωνική συνοχή αναδει-
κνύεται ως ιδανική αξία προς διαφύλαξη και ανάδειξη. Διατηρώντας τις αξίες τους διατηρούν
και το κύρος τους με αξιόπιστο περιεχόμενο και διατηρώντας επαφή μέσω και των νέων διαύλων
με το αναγνωστικό κοινό που διευρύνεται και εκτός των γεωγραφικών ορίων που κυκλοφορεί
το έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου διακινείται και μέσω του διαδικτύου παγκόσμια. 

Η επιφυλακτικότητα που επιδεικνύουν οι δημοσιογράφοι που προέρχονται ή εργάζονται παράλ-
ληλα σε έντυπα μέσα τους απωθεί από φαινόμενα κόπι-πέιστ άκριτης υιοθέτησης του περιεχο-
μένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Σε συνδυασμό με τον άμεσο έλεγχο που υφίστανται από
την τοπική κοινωνία, τους αναγνώστες που τους συναντούν και συνομιλούν όχι μόνο στο δια-
δίκτυο, λειτουργούν ως παράγοντες αποφυγής ψευδών ειδήσεων. 

Οι αντιστάσεις που τηρούν οι δημοσιογράφοι απέναντι στο αναπαραγόμενο περιεχόμενο από
το διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι μια πτυχή της πλανητικής τοπικότητας. Οι επιφυλάξεις τους
είναι επιφυλάξεις απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, που παράγει μια σειρά πολύπλοκων αποτε-
λεσμάτων στα ΜΜΕ, και όχι φόβος απαραίτητα, αλλά μια διαλεκτική σχέση μεταξύ παγκόσμιου
και τοπικού, μια όψη του φαινομένου “glocalization”. 
Το αποτέλεσμα της σύγκλισης ή της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τοπικού και του παγκόσμιου
είναι μάλλον απρόβλεπτο, με πολλές κατευθύνσεις, ένας συνδυασμός ομογενοποίησης και
υβριδικότητας. Ενώ το πιο προφανές αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης είναι η δημοσιογραφία
με προσανατολισμό την αγορά, οι συζητήσεις για την δημοσιογραφική δεοντολογία αφορούν
και μετασχηματισμούς σε τοπικό επίπεδο, δείχνοντας αντίσταση στην ομοιογενοποίηση, με πα-
ρόμοιο τρόπο όπως συμβαίνει στην έρευνα των Wasserman & Rao ( …)
Πέρα από δίπολα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, παγκόσμιου και τοπικού, διαφορετικότητας
και uniformity, θα μπορούσαμε να δούμε την δεοντολογία και τα ηθικά ζητήματα ως μια fusion
παραδοξοτήτων, ή παράδοξων τάσεων που έρχονται μαζί σε έναν increasingly shrinking world. 
Ελάχιστα ως μεμονωμένα διαπιστώθηκε ότι είναι τα περιστατικά διασποράς ψευδών ειδήσεων,
όπως απάντησαν οι δημοσιογράφοι των περιφερειακών μέσων, ακριβώς λόγω της διαδικασίας
παραγωγής ειδήσεων. Χρησιμοποιούν συνδυασμό παραδοσιακών πηγών και συγκεκριμένα τα
δίκτυα διαπροσωπικών σχέσεων και προσθετικά στην καθημερινή διαδικασία της δουλειάς τους
το διαδίκτυο. Η άσκηση αυτής της δραστηριότητας, της συλλογής και διασταύρωσης των ειδή-
σεων, σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο, βοηθά καθοριστικά, εφόσον υπάρχει περισσότερος
και άμεσος έλεγχος των πηγών. Είναι πεπερασμένες οι πηγές και οι ειδήσεις άρα και ευκολότερη
η διασταύρωση. Η εμπειρία τους περισσότερο τους οδηγεί στη συλλογή των ειδήσεων κρίνοντας
την αξιοπιστία των πηγών, και ο Τύπος, και η συνέχειά του, οι ιστοσελίδες έγκυρων εφημερίδων
με πολυετή παρουσία στο χώρο, συνεχίζει να αποτελεί αξιόπιστη πηγή ειδήσεων, παρά οι πανε-
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πιστημιακή κατάρτιση ή άλλοι παράγοντες αποτελεί κύριο παράγοντα στην διάκριση των αληθών
και ψευδών πληροφοριών. 

Στην περίπτωση των περιφερειακών μέσων, η γεωγραφική έκταση και το μέγεθος της βάσης
αναγνωστών και πηγών άντλησης ειδήσεων ορίζουν ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης των δη-
μοσιογράφων, με ορισμένο κοινωνικό έλεγχο. Οι δημοσιογράφοι των τοπικών μέσων εξαρ-
τώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους αναγνώστες και την τοπική αγορά που στηρίζουν
οικονομικά και ελέγχουν κοινωνικά και ηθικά τη δραστηριότητά τους. Η εξάρτησή τους από τους
τοπικούς παράγοντες ενέχει κινδύνους για λαϊκιστικές πρακτικές εναγκαλισμού της τοπικής κοι-
νωνίας. Στο σημείο αυτό χρειάζονται οι χειρισμοί του δημοσιογράφου ώστε να διατηρηθούν
οι ισορροπίες της εγκυρότητας. Παρότι το παγκοσμιοποιημένο επικοινωνιακό πεδίο αλλάζει με
ραγδαίους ρυθμούς, οι πολίτες διατηρούν τις ίδιες προσδοκίες έναντι των ΜΜΕ και των δημο-
σιογράφων οι οποίοι συνεχίζουν να επιτελούν την ίδια λειτουργία του θεσμού της ενημέρωσης.
Και μάλιστα, αναφέρεται ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφωνίες και αντιπαραθέσεις για την
ύπαρξη και το περιεχόμενο δεοντολογικών κωδίκων, υπάρχει η αίσθηση μιας κοινής ευθύνης
για σωστή ενημέρωση των πολιτών και αξίες όπως η αλήθεια και η αξιοπιστία (Hafez, 2002).
Εν κατακλείδι, οδηγούμαστε στην αρχική υπόθεση ότι η λειτουργία των δημοσιογράφων σε
μικρά τοπικά δίκτυα συμβάλει στην αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αφού στα
μικρά δίκτυα υπάρχει η ευκολότερη και άμεση δυνατότητα της επιβεβαίωσης των γεγονότων
(fact-checking) και τα φίλτρα για την αποφυγή αναληθών πληροφοριών. 
Φίλτρα στην περίπτωση των δημοσιογράφων των τοπικών ΜΜΕ στην Ελλάδα αποτελούν οι αν-
τιδράσεις με τους αναγνώστες και τις πηγές τους, καθώς κινούνται, ζουν και εργάζονται σε μι-
κρές γεωγραφικά και πληθυσμιακά κοινωνίες. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκέντρωση και η επιμέλεια (curatiοn) ειδήσεων από τα τοπικά
μπορεί να δώσει ένα αποτέλεσμα αξιόπιστου περιεχομένου για το σύνολο της ελληνικής επι-
κράτειας κατά τόπους. 

Στην αντιμετώπιση της διασποράς των ψευδών ειδήσεων σημαντικό ρόλο κατέχει ο λεγόμενος
«ψηφιακός εγγραμματισμός» (media literacy) των δημοσιογράφων. Η δημοσιογραφική δεον-
τολογία με κύριο στοιχείο την επικαιρότητα οδηγεί στη συνεχή εκπαίδευση δημοσιογράφους
που διέπονται από ισχυρούς αξιακούς κώδικες, που διαπιστώνεται ότι αποτελούν ζητήματα ατο-
μικής ευθύνης. Ωστόσο  οι δημοσιογράφοι επικαλούνται την ανάγκη να αναληφθούν κρατικές
μέριμνες για την αποφυγή των ψευδών ειδήσεων, όπως συμβαίνει και αναφέρεται παρακάτω,
όμως η προσωπική μου θέση είναι ότι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί όπως και τεχνολογικές
μόνο εφαρμογές δεν αρκούν για την αντιμετώπιση ενός πολυσχιδούς κοινωνικού και πολιτικού
φαινομένου, όπως οι ψευδείς ειδήσεις. 

Τέλος, ένα στοιχείο που αναδείχθηκε από το παρόν πόνημα είναι η ανάγκη για παρουσία των
περιφερειακών και τοπικών ΜΜΕ, παρά την έκρηξη των μέσων στο διαδίκτυο. Παρότι ερευνητές
και γενικότερα στο δημόσιο λόγο εκφράζεται η άποψη ότι οι εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης
και της τεχνολογίας οδηγούν τα τοπικά ΜΜΕ σε παρακμή και αφανισμό (Franklin, 1998: xxii), οι
ανάγκες για αξιοπιστία και εγκυρότητα στην εποχή των ψευδών ειδήσεων αναδεικνύουν τον
καίριο ρόλο και την αναγκαιότητα για επαναφορά των δημοσιογραφικών αξιών και την δύναμη
των τοπικών δικτυών, ως φίλτρα του μεγάλου όγκου ραγδαία διαδιδόμενης πληροφοριας. 
Παρά τις αντίξοες οικονομικά και κοινωνικά και επικοινωνιακά συνθήκες, οι δημοσιογράφοι
μίλησαν για υψηλά νούμερα αναγνωσιμότητας στις ειδησεογραφικές τους ιστοσελίδες και επι-
πλέον, εξέφρασαν την ανάγκη που τους μεταφέρουν οι αναγνώστες και συμπολίτες τους για
τη λειτουργία των τοπικών ΜΜΕ. Δημοσιογράφοι π.χ. από μικρή επαρχία της Κρήτης μας είπαν
ότι καλύπτουν τις ειδήσεις και τα νέα μιας περιοχής όπου δεν φτάνουν οι εφημερίδες πανελλή-
νιας κυκλοφορίας, τις δημοσιεύουν τόσο στις εφημερίδες τους όσο και στις ιστοσελίδες τους.
Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα, μαθαίνουν τα νέα για τη γενέτειρά τους, όσοι έχουν φύγει από το
χωριό τους, (και τα περιφερειακά ΜΜΕ συμβάλουν στην διατήρηση του αισθήματος της τοπικό-
τητας, των κοινωνικών σχέσεων και του αισθήματος της κοινότητας ….) 

Στο στοιχείο της περιφερειακότητας και της τοπικότητας της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι, από τις συνεντεύξεις στα πλαίσια της παρούσας, βρέθηκαν τοπικές
ιδιαιτερότητες και στον τρόπο λειτουργίας (όπως στο δίκτυο διανομής) των τοπικών ΜΜΕ που
αντανακλούν γενικότερα ιδιαιτερότητες σε κάθε νομό, πόλη και κοινότητα. 
--οι τοπικές εφημερίδες όπως και η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λειτουργούν
από μέλη μιας οικογένειας, φανερώνοντας την ισχύ της οικογένειας και στο οικονομικό και
επιχειρηματικό πεδίο στην Ελλάδα. 
- στα τοπικά μέσα που διερευνήθηκαν οι δημοσιογράφοι εργάζονται ταυτόχρονα τόσο για την
έντυπη έκδοση όσο και για την ιστοσελίδα του μέσου όπου εργάζονται. Το μέσο έχει διπλή
μορφή και ο δημοσιογράφος διπλή λειτουργία. 

Ο «μαγικός θαυμαστός κόσμος» του διαδικτύου μπορεί να κρύβει νεράιδες αλλά και τέρατα. 

Θέματα προς μελλοντική διερεύνηση, Συζήτηση & μια προσωπική εμπειρική καταγραφή από την
επικαιρότητα 

Η διάδοση ψευδών ειδήσεων αποτελεί απειλή, στην σωστή πληροφόρηση των πολιτών, που
αποτελεί τη βάση υγιών δημοκρατικών πολιτευμάτων (Harsin, 2017). Συνεπώς, η ανάγκη για κα-
ταπολέμηση του φαινομένου είναι ζήτημα δημοκρατίας αλλά και σε ένα άλλο-ψυχολογικό-μάλ-
λον επίπεδο, ζήτημα ασφάλειας με βάση την αλήθεια. 

Από τη μία πλευρά, υπάρχει ανάγκη για αξιοπιστία και ασφαλές πεδίο στην πληροφόρηση των
πολιτών, ως θεμελιώδης ανάγκη για τη λειτουργία του πολιτεύματος και την ασφάλεια στην κα-
θημερινότητα. Για να εργαστούν όμως τα ΜΜΕ αξιόπιστα και με ανάλογες συνθήκες, χρειάζεται
η ασφάλεια και της οικονομίας. Σε μια οικονομία σε βαθιά ύφεση όπως η ελληνική, όπου ταυ-
τόχρονα οι χρήστες του διαδικτύου δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την πληροφόρησή
τους, δεν γίνονται συνδρομητές σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, δεν πληρώνουν το περιεχό-
μενο (Reuters, 2017), διαφαίνεται δυσχερής η παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου. 

«Ό, τι πληρώνεις, παίρνεις;»

Η κουλτούρα του δωρεάν ή των «τζαμπατζήδων» όπως θα περιέγραφε ο Διαμαντούρος μαστίζει
το ελληνικό ίντερνετ.  Το διαδίκτυο γενικότερα αποτελεί εύφορο έδαφος για την άνθιση θεωριών
συνωμοσίας, μηχανισμών προπαγάνδας και διασπορά ψευδών ειδήσεων, εκουσίως (για την
εξυπηρέτηση διαφόρων συμφερόντων και την εξεύρεση πόρων) αλλά και ακουσίως (λόγω δυ-
σμενών συνθηκών εργασίας, έλλειψη χρόνου για διασταύρωση και έρευνα, υποαπασχόληση
και έλλειψη παιδείας δημοσιογράφων και άλλων στοιχείων που συντείνουν στην υποβάθμιση
του επαγγέλματος του δημοσιογράφου σε μια κουρασμένη οικονομικά και κοινωνικά κοινωνία). 

Η ανάγκη για καλύτερη και περισσότερη «δημοσιογραφική λειτουργία» αναδεικνύεται και από
τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρά τον προσωπικό χαρακτήρα της χρήσης
τους και του περιεχομένου που διακινείται, διακινούν μεγάλο όγκο ειδησεογραφίας. Το face-
book αναδεικνύει τις τοπικές ειδήσεις ως ιδανική αφετηρία για σημαντική δημοσιογραφία, δέ-
νοντας κοινότητες γύρω από θέματα με εγγύτητα στην οικία των ατόμων. Εκφράζεται
ενδιαφέρον για υποστήριξη των τοπικών ειδήσεων και των ανεξάρτητων τοπικών μέσων, και
συνεργασία με δημοσιογράφους προσβλέποντας σε καλύτερο περιεχόμενο, πιο «κοντά» στους
ανθρώπους, με στόχο την κοινωνική συνοχή. (facebook, 11/01/2017). Η πρωτοβουλία αυτή απο-
τελεί και στοιχείο παγκόσμιας τοπικότητας, της συνάρθρωσης τοπικού με το παγκόσμιο(glocal-
ization), που αναδεικνύεται ως λύση στην νέα εποχή της επικοινωνίας που απειλείται από τις
ψευδείς ειδήσεις, και, ακόμα, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών
μέσων, ως θεματοφύλακες των τοπικών κοινωνιών και των «νέων κοντά στο σπίτι». 
Οι δημοσιογράφοι είναι επαγγελματίες που διακρίνονται από ορισμένες αξίες στο πλαίσιο
όπου εργάζονται, συλλέγουν και δημοσιοποιούν πληροφορίες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πηγές και Στοιχεία για τη σύνταξη

της Εισήγησης.

Στην εισήγηση που ακολουθεί,

δεν υπάρχουν πουθενά παραπομ-

πές. Ολόκληρο το υλικό που κα-

τατίθεται, αποτελεί προϊόν και

καταστάλαγμα της 25χρονης δη-

μοσιογραφικής μου σταδιοδρο-

μίας και εμπειρίας στην Πιερία,

από το 1993 μέχρι σήμερα. Επο-

μένως, η παρούσα εισήγηση δεν

έχει τη μορφή μιας τυπικής επι-

στημονικής εργασίας αλλά είναι

μια μελέτη που βασικά έχει βγει

από τη δημοσιογραφική μου εμ-

πειρία. 

Όπου χρειάστηκε, επέλεξα και

χρησιμοποίησα κάποια στοιχεία

(ορισμούς, σημασίες, έννοιες,

λέξεις κλπ) από εγκυκλοπαί-

δειες, από σημασιολογικά και

ετυμολογικά λεξικά, από βιβλία,

από κείμενα που βρήκα στο Δια-

δίκτυο. 

Στην εισήγηση καταγράφονται

και απόψεις που συνήθως δεν κυκλοφορούν σε εγχειρίδια δημοσιογραφίας. Άλλωστε, όταν

έγραφα αυτό το κείμενο προκειμένου να εκφωνηθεί στο 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης

Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, δεν είχα καμία διάθεση να αναμασήσω συνήθεις απόψεις κλπ κά-

ποιων συγγραφέων ή κάποιων αρθρογράφων. Είμαι άνθρωπος που καθημερινά διαβάζω βιβλία,

άρθρα, σχόλια, μελέτες κλπ., επομένως γνωρίζω το τί συνήθως κυκλοφορεί ως άποψη ή ως θέση,

αλλά δεν ήθελα να «πατήσω» αποκλειστικά σε κάποια συγγράμματα ή σε κάποια δημοσιογραφικά

κείμενα που χρησιμοποιούν τυπικούς ορισμούς, συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένους όρους,

συγκεκριμένες και διαδεδομένες απόψεις που οδηγούν σε περίπου συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Δεν θέλω να ακολουθώ αποκλειστικά κάποια μονοπάτια που κάποιοι χάραξαν, ώστε «να είμαι

μέσα» σ’ αυτά που συνήθως κυκλοφορούν. Πάντοτε ένιωθα και λίγο αιρετικός σ’ αυτά που συνή-

θως κυκλοφορούσαν ως «ορθόδοξες» και «στέρεες» απόψεις. Πάντοτε ένιωθα λίγο διαφορετικός

και διαφοροποιημένος απέναντι σε κάποια απ’ αυτά που θεωρούνταν ως βάσεις και τάσεις σε μια

εποχή. Πάντοτε είχα τη δική μου φιλοσοφία και τις δικές μου αντιλήψεις, που βέβαια δεν ήταν

και δεν είναι πάντοτε εκ διαμέτρου αντίθετες σε όλα όσα κυκλοφορούν σήμερα στον δημοσιο-

γραφικό κόσμο τής Χώρας, αλλά όχι μόνο. Αλλού συμφωνώ και αλλού διαφωνώ. 

Έχω χαράξει όμως και έναν δικό μου δρόμο. Κι αυτό φαίνεται καθαρά στην παρούσα εισήγηση.

Είναι ένας δρόμος που σε άλλα σημεία του ταυτίζεται εν μέρει με άλλους δρόμους που χάραξαν

άλλοι ενώ σε άλλα σημεία του είναι μάλλον τελείως διαφορετικός. Γενικά, σ’ αυτή την εισήγηση

δεν επιδίωξα να κάνω ούτε επίδειξη γνώσεων, ούτε όμως και εμπειριών. 

Προσπάθησα επίσης να μη χρησιμοποιήσω ξένες λέξεις. Άλλωστε, στην προσωπική μου ζωή

αλλά και στον καθημερινό δημοσιογραφικό μου λόγο, είτε στο Διαδίκτυο, είτε στο Ραδιόφωνο

που συμμετέχω, είτε παλιότερα στην Τηλεόραση, απέφευγα και συνεχίζω να αποφεύγω τη χρήση

ξένων λέξεων, τις οποίες χρησιμοποιώ μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Η Ελληνική είναι μια

γλώσσα με απέραντο πλούτο λέξεων και εννοιών. Την αγαπώ, την τιμώ, τη χρησιμοποιώ με σε-

βασμό. 

Επιπλέον, στην παρούσα εισήγηση προσπάθησα να κάνω αυτό που κάνω στην ίδια μου τη

ζωή: Να χρησιμοποιώ, όσο γίνεται καλύτερα, λέξεις και εκφράσεις που διατυπώνουν συγκεκριμένα

νοήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να χρησιμοποιώ κατάλληλες λέξεις αλλά και να είναι

σαφής ο λόγος μου. Να μη λέω άλλα και να εννοώ άλλα… Να μη χρησιμοποιώ λέξεις τού συρμού,

είτε ελληνικές, είτε ξένες. 

Για παράδειγμα, πουθενά στην εισήγηση δεν αναφέρω τη γαλλική λέξη που είναι σήμερα,

παντού, της μόδας: Πρόκειται για τη λέξη «ρόλος». Πολλοί είναι σήμερα, συνάδελφοι και μη,

που λένε: «Ο ρόλος τού Δημοσιογράφου»... Ωστόσο, ρόλους παίζουν μόνο οι ηθοποιοί. Οι Δημο-

σιογράφοι δεν είναι ηθοποιοί. Δεν παριστάνουν κάτι. Δεν υποδύονται ρόλους (χαρακτήρες). Οι

Δημοσιογράφοι, λοιπόν, δεν παίζουν ρόλους! Οι Δημοσιογράφοι έχουν αποστολή! Και βασική απο-

στολή των Δημοσιογράφων είναι ο έλεγχος των πάσης φύσεως Εξουσιών, σύμφωνα με το θέμα

τής εισήγησής μου. 

Ευχαριστώ δε τον Πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, Γιώργο Κουκουλιάτα,

και το Δ.Σ. τής Ένωσης, που μου έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα που όχι απλώς το

γνωρίζω καλά αλλά που το έχω ζήσει κατά τη μέχρι σήμερα δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία

και μάλιστα όχι μόνο μέσα από τα γραπτά μου ή μέσα από τις εκπομπές μου. 

Το θέμα αυτό περί του ελέγχου και της κριτικής το έχω ζήσει και μέσα αλλά και έξω από τις δι-

καστικές αίθουσες. Και το έχω ακριβοπληρώσει… Διότι, αν και δεν καταδικάστηκα ποτέ κατά τη

διάρκεια της -μέχρι σήμρα- δημοσιογραφικής μου σταδιοδρομίας (όλες οι δικαστικές αποφάσεις

ήταν αθωωτικές υπέρ μου), εν τούτοις το ακριβοπλήρωσα σε Δικηγόρους, όταν βρέθηκα, κάποιες

φορές, κατηγορούμενος για τον δημοσιογραφικό μου έλεγχο, για την κριτική που άσκησα σε εκ-

προσώπους εξουσιών. 

Μάλιστα, θυμάμαι ότι σε κάποια πολύ δύσκολη Δίκη που κάποτε μου προέκυψε πριν από 13

χρόνια, μάρτυρας υπεράσπισής μου ήταν ο νυν Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού

Τύπου, Γιώργος Κουκουλιάτας, τον οποίον, για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ πολύ που μου συμ-

παραστάθηκε σ’ εκείνη την πολύ δύσκολη στιγμή μου. 

Αν τυχόν με ρωτήσει κάποιος ή κάποια συνάδελφος εάν ήμουν πάντοτε ακριβοδίκαιος και

σωστός στους κατά καιρούς ελέγχους και κριτικές που άσκησα κατά εξουσιών στη μέχρι σήμερα

δημοσιογραφική μου σταδιοδρομία, είμαι έτοιμος να απαντήσω με αυτοκριτική: Όχι! Δεν ήμουν

πάντοτε ακριβοδίκαιος. Έκανα και λάθη, όχι όμως εσκεμμένα. Κάποιες, ευτυχώς λίγες, φορές αδί-

κησα κάποιους εκπροσώπους εξουσιών, γι’ αυτό και τους ζητώ, ξανά, μια μεγάλη συγγνώμη.

Βρήκα όμως και το θάρρος, εκείνες τις στιγμές ή και αργότερα, για να επανορθώσω τα λάθη μου.

Λυπάμαι για τα λάθη μου, όμως έμαθα και μέσα από τα λάθη μου. 

Τέλος, αυτή η εισήγηση που αφορά στον «Δημοκρατικό έλεγχο κάθε μορφής τοπικής και υπερ-

τοπικής εξουσίας ως βασική αποστολή τής περιφερειακής δημοσιογραφίας», αυτή λοιπόν η ει-

σήγηση ας μη θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα κείμενο θέσφατο. Τίποτε δεν αποτελεί θέσφατο σ’ αυτή

τη ζωή, εφόσον πρόκειται για ανθρώπινες απόψεις. 

Επομένως, την εισήγηση αυτή που κατέθεσα (σε περίληψη) στο πλαίσιο του 52ου πανελλήνιου

δημοσιογραφικού συνεδρίου τής ΕΣΕΤ, στην ωραία Αιδηψό, στην ωραία Βόρειο Εύβοια, αυτή λοι-

πόν την εισήγηση την καταθέτω τώρα και μετά τη λήξη τού συνεδρίου, ως αναλυτικό κείμενο,

προς δημοσίευση. Την καταθέτω λοιπόν όχι μόνο επειδή μου ζητήθηκε, αλλά την καταθέτω και

για να συζητηθεί και να κριθεί στους δημοσιογραφικούς κύκλους μας, δεδομένου ότι θα δημο-

σιευτεί στο Διαδίκτυο. 

1.Έννοιες και Μορφές εξουσίας.

Σύμφωνα με έναν εγκυκλοπαιδικό ορισμό, εξουσία είναι η δυνατότητα που πηγάζει από δι-

καίωμα ή από ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. 

Στις Δικτατορίες, είτε είναι «μαύρες», είτε «κόκκινες» είτε οποιουδήποτε άλλου χρώματος ή

απόχρωσης, η εξουσία έχει ληφθεί, συνήθως, δια των όπλων (εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων

που έχει καταγράψει η ιστορία). Η εξουσία αυτή επιβάλλεται δια της βίας. 

Μορφή Δικτατορίας μπορεί να λάβει σταδιακά και μια Κυβέρνηση που εκλέγεται με εκλογές αλλά,

από κάποιο σημείο και μετά, αρχίζει να λειτουργεί αυταρχικά. Σ’ αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα

(π.χ. καθεστώς Ερντογάν), η εξουσία έχει ληφθεί μεν μέσα από εκλογές, αλλά, στην πορεία τού

χρόνου, η Δημοκρατία παρήκμασε και είναι πλέον κατ’ επίφαση και κατ’ όνομα Δημοκρατία που

σταδιακά οδεύει ολοένα και περισσότερο σε μια Δικτατορία η οποία περιβάλλεται με δημοκρατικό

μανδύα. 

Στις Δημοκρατίες, η εξουσία έχει ληφθεί, κατά βάση, με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. 

Η λέξη «εξουσία», εκ πρώτης όψεως, δεν είναι αρνητική. Προέρχεται από τη μετοχή «εξών» τού

απρόσωπου ρήματος «έξεστι», που σημαίνει: «Είναι δυνατόν, επιτρέπεται». Ο τρόπος, όμως, δια-

χείρισης της εξουσίας μπορεί να την καταστήσει αρνητική. 

Στην αρνητική εκδοχή τής λέξης, «εξουσία» και «εξουσιάζω» σημαίνει ασκώ εξουσία επί κά-

ποιου ή επί κάποιων. Την ασκώ δε είτε με τη γοητεία μου και παραπλανώντας κάποιον ή κάποιους,

είτε με αυταρχικό τρόπο, δηλαδή χωρίς δημοκρατικότητα. Μπορεί όμως να συνυπάρχουν, την

ίδια στιγμή, και οι δύο έννοιες, δηλαδή και της παραπλάνησης αλλά και του αυταρχισμού. 

Εξουσία χωρίς δημοκρατικότητα σημαίνει ότι βρίσκω τρόπους και περιορίζω την ελευθερία

και ιδιαίτερα την ελευθερία τού λόγου (επομένως, και την ελεύθερη Δημοσιογραφία) ή και δεν

την επιτρέπω καθόλου. Βρίσκω τρόπους και περιορίζω τη λήψη ελεύθερων ατομικών ή συλλο-

γικών αποφάσεων ή και τις απαγορεύω. 

Εξουσίες - Θεσμοί τού Κράτους. 
Στις Δημοκρατίες, οι βασικές Εξουσίες - Θεσμοί τού Κράτους (βασικές θεσμικές εξουσίες, κατά

Β’ Συνεδρία
Σάββατο 12/5/2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Ο Δημοκρατικός Έλεγχος κάθε μορφής Τοπικής και Υπερτοπικής Εξουσίας 

ως βασική Αποστολή τής Περιφερειακής Δημοσιογραφίας». 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ανδρέας Κατσιάπης - Γαλανός 

Δημοσιογράφος 
Μέλος τής Ένωσης Συντακτών 

Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ)

https://www.youtube.com/watch?v=UzXUr2z-8CY
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ορισμένους) είναι τρεις: Η Νομοθετική, η Εκτελεστική και η Δικαστική Εξουσία. Και μάλιστα έχουν

διάκριση μεταξύ τους. Δεν ταυτίζονται. 

Μορφή Εξουσίας, ωστόσο, διαχειρίζονται και οι εκπρόσωποι Τοπικής και Περιφερειακής Αυ-

τοδιοίκησης. Πρόκειται για Αποκεντρωμένη Εξουσία που (πρέπει να) λειτουργεί τηρώντας τούς

Νόμους και τις Διατάξεις μιας Δημοκρατικής Πολιτείας. 

Εξουσίες με την ευρύτερη έννοια

Αναφερθήκαμε, προηγουμένως, σε «Θεσμικές Εξουσίες» (όπως τις θεωρούν κάποιοι, δηλαδή

τη Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική) αλλά αναφερθήκαμε και στην Εξουσία που διαχειρί-

ζεται η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Υπάρχουν όμως και άλλες εξουσίες, εξουσίες με την ευρύτερη έννοια. Αυτές οι εξουσίες δεν ση-

μαίνει, κατ’ ανάγκη και σε κάθε περίπτωση, ότι είναι και αρνητικές δυνάμεις ή ότι πάντοτε προ-

ωθούν αρνητικές δραστηριότητες. Πρόκειται για εξουσίες που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες

και που ανάλογα με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων μπορούν να λειτουργούν ως δημιουργικές

δυνάμεις ή μπορούν να δρουν ως εξουσιαστικές δυνάμεις (με την αρνητική, δηλαδή, έννοια). Για

το ποιες δυνάμεις και δυνατότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εξουσίες, αυτό είναι ένα συ-

ζητήσιμο θέμα. 

Ως τέτοιες, πάντως, θα μπορούσαν να θεωρηθούν: 

Η λεγόμενη «4η εξουσία», που είναι τα Μέσα Ενημέρωσης και η Δημοσιογραφία. 

Ωστόσο, τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, ως Εξουσία, θεωρούν κάποιοι, και τα Κοινωνικά Δίκτυα,

για τα οποία, όπως ισχυρίζονται, δεν είναι τόσο εύκολο να ελεγχθούν και να περιοριστούν από

τις εκάστοτε κρατικές εξουσίες, επειδή συμμετέχουν εκατομμύρια απλοί και καθημερινοί άνθρω-

ποι που χειρίζονται τη δύναμη του δημόσιου λόγου. 

Οι Κομματικές Εξουσίες. Τα Κόμματα είναι Θεσμοί τής Δημοκρατίας. Οι πολίτες εκλέγουν τους

εκπροσώπους τους στη Βουλή αλλά και τον Πρωθυπουργό τής Χώρας μέσω κομματικών ψηφο-

δελτίων. Όταν όμως τα Κόμματα, ιδιαίτερα τα κυβερνητικά, δεν λειτουργούν με κανόνες τής Δη-

μοκρατίας, τότε επηρεάζουν αρνητικά την πολιτική και τη Διακυβέρνηση μιας Χώρας και επομένως

αποτελούν εξουσίες με την αρνητική έννοια. Αντίθετα, η δημοκρατική λειτουργία κανόνων στα

Κόμματα βοηθά και στηρίζει τη Δημοκρατία. 

Οι Θρησκευτικές Εξουσίες. Θρησκεία, δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκη, και εξουσία, με την αρνητική

της έννοια. Όταν όμως θρησκείες, θρησκευτικά συστήματα ή θρησκευτικοί ηγέτες δεν λειτουργούν

με ελευθερία και δημοκρατικότητα, τότε παρεμβαίνουν στα δημόσια «πράγματα» -αλλά και σε

προσωπικά ζητήματα- επιδιώκοντας να επιβάλλουν τις θελήσεις τους εκμεταλλευόμενοι το θρη-

σκευτικό συναίσθημα των πιστών. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εξουσιαστικά θρησκευτικά

συστήματα και για εξουσιαστές θρησκευτικούς ηγέτες. Αντίθετα, όταν η Διοίκηση μιας Θρησκείας

λειτουργεί με πραγματική ελευθερία και πνευματικότητα, τότε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

μπορεί να συμβάλλει στην ευημερία μιας τοπικής κοινωνίας ή και ευρύτερα. 

Οικονομική Εξουσία. Το χρήμα πάντοτε αποτελούσε δύναμη, δυνατότητα, άρα και εξουσία.

Όταν όμως δια του χρήματος κάποιοι επιβάλλουν τις θελήσεις τους στα δημόσια «πράγματα»,

τότε μιλάμε για Οικονομική Εξουσία (με την αρνητική της έννοια) ιδιαίτερα δε όταν η Οικονομική

Εξουσία εμφανίζεται στην πιο ακραία της μορφή που είναι η Διαπλοκή ή τα λεγόμενα Διαπλεκό-

μενα Συμφέροντα (με τη συμμετοχή Οικονομικών Παραγόντων, Πολιτικών Παραγόντων, Μέσων

Ενημέρωσης, Δικαστικών, Αθλητικών ή άλλων Παραγόντων). 

Η Συνδικαλιστική Εξουσία, κυρίως δια της απεργίας αλλά και δια άλλων δημόσιων δράσεων,

όταν επιβάλλει τις θελήσεις της στην Πολιτική και στην Κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο,

υπάρχουν σημάδια περιορισμού της, προφανώς όχι μόνο λόγω τής κρίσης και των Μνημονίων

αλλά και λόγω της κριτικής που αυτή δέχεται για ορισμένες άκριτες συμπεριφορές εκπροσώπων

τού Συνδικαλισμού. 

Η Εξουσία Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για Εξουσία Διευθυντικών Στελεχών αλλά και

απλών Υπαλλήλων τού Δημοσίου που υπηρετούν είτε σε Υπουργεία και Υπηρεσίες Υπουργείων,

είτε στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας. 

Η Εξουσία των Ισχυρών Συλλογικοτήτων. Πρόκειται για Συλλογικότητες οι οποίες συγκροτούνται

από μεγάλες και ισχυρές ομάδες (τα λεγόμενα, στο εξωτερικό, Lobby) και που μπορούν να επη-

ρεάζουν μια άποψη, που μπορούν να επιβάλλονται επί της πολιτικής, αλλά όχι μόνο. 

Αυτές θεωρούνται, από κάποιους, ως οι κυριότερες μορφές ανεπίσημων - μη βασικών θεσμι-

κών εξουσιών. 

Υπερτοπικές Εξουσίες. 

Τοπικές εξουσίες θεωρούνται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Πε-

ριφερειακές Ενότητες). 

Ωστόσο, για έναν πολίτη που ζει στην ελληνική Περιφέρεια, Υπερτοπικές Εξουσίες νοούνται

συνήθως οι εξουσίες που σχετίζονται με το λαϊκώς λεγόμενο «Κράτος των Αθηνών», δηλαδή με

τη Νομοθετική και την Εκτελεστική Εξουσία. 

Επειδή, όμως, η Ελλάδα, λόγω τής συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διαθέτει μόνο

τις δικές της Κρατικές Εξουσίες, υπακούει και συμμορφώνεται σε αποφάσεις τής Ευρωπαϊκής

Ένωσης η οποία λειτουργεί δια των Υπερεθνικών της Οργάνων, τότε αυτές οι εξουσίες θεωρούνται

Υπερτοπικές. 

Απόψεις περί άλλων μορφών Εξουσιών.

Βεβαίως, κατά καιρούς, σε άρθρα και αλλού, διατυπώνονται και ορισμένες απόψεις σύμφωνα

με τις οποίες, Εξουσίες ή μορφές Εξουσιών μπορεί κανείς να δει και σε άλλες πτυχές τής πολιτικής

και κοινωνικής ζωής. 

Για παράδειγμα, κάποιοι μιλούν για Πατρική Εξουσία (εντός τής Οικογένειας), κάποιοι άλλοι μι-

λούν για Καλλιτεχνική Εξουσία η οποία διαθέτει ως όπλο της τη θεατρική κριτική ή τη δήθεν θε-

ατρική κριτική, την τηλεοπτική σάτιρα ή τη δήθεν τηλεοπτική σάτιρα κλπ, ασκεί επί των θεατών

- πολιτών μια επιρροή και εξουσία και τους καθοδηγεί προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι μιλούν, ευρύτερα, και για Εξουσία «Λαμπερών Προσώπων» (Αθλητές,

Καλλιτέχνες, Πρόσωπα - Μύθοι κλπ). Κάποιοι, επίσης, μιλούν για Εξουσία γνώσης και επιστήμης.

Κάποιοι άλλοι, επιπλέον, μιλούν και για πολλές άλλες μορφές μικρών ή μεγαλύτερων Εξουσιών. 

Τέλος, κάποιοι θεωρούν ότι εξουσία ασκούν και πολλές από τις Ακτιβιστικές Οργανώσεις όπως

επίσης και οι λεγόμενοι «Αντιεξουσιαστές». 

Για πολλές από τις Ακτιβιστικές Οργανώσεις καθώς και για τους λεγόμενους «Αντιεξουσια-

στές», κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκούν εξουσία όχι μόνο δια των δράσεων τους αυτών καθαυτών,

αλλά κυρίως δια των δράσεων εκείνων που προβάλλονται από τα Μέσα Ενημέρωσης. 

Ως προς τους λεγόμενους «Αντιεξουσιαστές», κάποιοι επισημαίνουν πως παρά το ότι οι ίδιοι

οι «Αντιεξουσιαστές» υποστηρίζουν πως είναι εναντίον κάθε Εξουσίας, εν τούτοις με τις δράσεις

τους αποτελούν βασικά εξουσίες και οι ίδιοι είναι εξουσιαστές. Διότι π.χ. φορώντας κουκούλες

και πετώντας πέτρες, σπάζοντας και καταστρέφοντας, ασκώντας βία, επηρεάζουν αρνητικά την

πολιτική και κοινωνική ζωή και επιβάλλουν τις θελήσεις τους, την εξουσία τους. Επομένως, κά-

ποιοι λένε ότι θα μπορούσε κανείς να τους χαρακτηρίσει όχι «Αντιεξουσιαστές» αλλά π.χ. ως

«Εξουσιαστές (δια) τής πέτρας». 

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Θα πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα εισήγηση, όταν γίνεται λόγος για Εξου-

σίες (ιδίως για Πολιτικές και Αυτοδιοικητικές Εξουσίες), ουσιαστικά γίνεται λόγος για ενεργές ή

για εν ενεργεία Εξουσίες και όχι για πρόσωπα που άσκησαν Εξουσία κατά το παρελθόν και που

σήμερα δεν επηρεάζουν πλέον την πολιτική και κοινωνική ζωή μιας πόλης, μιας Αντιπεριφέρειας,

μιας Περιφέρειας ή μιας ολόκληρης Χώρας, είτε έχουν φύγει από τη ζωή. 

Κατά την κρίση μου, είναι ανήθικο από την πλευρά τής Δημοσιογραφίας να ασκεί έλεγχο (κριτική)

σε βάρος προσώπων που δεν ασκούν πλέον εξουσίες. Διότι, όπως έλεγε ένας Πνευματικός άν-

θρωπος του 20ου αιώνα: «Το καλάμι το χτυπώ έως ότου πέσει. Όταν όμως πέσει, παύω να το

χτυπώ… Δεν χτυπώ πεσμένα καλάμια»! 

Και για να μην υπάρχει παρεξήγηση, εάν μετά την πτώση πολιτικού προσώπου αποκαλυφθούν

ατασθαλίες και σκάνδαλα, εννοείται ότι η Δημοσιογραφία οφείλει να κάνει έρευνα και να ασκήσει

κριτική. Εκείνο που προανέφερα περί ελέγχου ανήθικου δεν αφορά σε περιπτώσεις σκανδάλων

και άλλων ανομιών που ενδέχεται να αποκαλυφθούν μετά την πτώση ενός πολιτικού προσώπου. 

Ο ανήθικος έλεγχος, από την πλευρά τού / τής Δημοσιογράφου, αφορά στη συνέχιση της γε-

νικής δημοσιογραφικής κριτικής εναντίον ενός προσώπου που έχασε την εξουσία. Διότι η συνέχιση

μιας τέτοιας κριτικής είναι δυνατόν να δείχνει πάθος και μίσος από την πλευρά τού κρίνοντος Δη-

μοσιογράφου, στοιχεία που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ούτε στην περίπτωση όπου η κριτική

ασκείται εναντίον ενός εν ενεργεία πολιτικού προσώπου. 

2.Με τί μπορεί να σχετίζεται η ορθή ή η λανθασμένη
Διαχείριση Πολιτικής Εξουσίας.

Η ορθή ή όχι διαχείριση μιας πολιτικής Εξουσίας είτε στο Κοινοβούλιο, είτε στην Κυβέρνηση,

είτε στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι δυνατόν να σχετίζεται: 

α) με το καθεστώς που επικρατεί: Δημοκρατία, Δημοκρατία σε παρακμή και κρίση (π.χ. Εκλεγμένη

Κυβέρνηση που λειτουργεί αυταρχικά, δηλαδή ουσιαστικά μια Δικτατορία με κοινοβουλευτικό -

δημοκρατικό μανδύα), Μοναρχία, Λαϊκή «Δημοκρατία» (όπου κυβερνά ένα μόνο κόμμα, το κο-

μουνιστικό), Δικτατορία «μαύρη», «κόκκινη» ή διαφόρων άλλων αποχρώσεων. 

β) με το Εκλογικό Σύστημα, με τις επιτρεπόμενες θητείες, με τις φορές εκλογής - επανεκλογής,

αλλά και με τους τρόπους διαχείρισης της προεκλογικής περιόδου. 

γ) με το πόσο μεγάλη (ως προς το αντικείμενο) και ισχυρή είναι η εξουσία, είτε η ελέγχουσα, είτε

η ελεγχόμενη. 

δ) με την Παιδεία των Πολιτών που εκλέγουν τούς άρχοντες του τόπου. 

ε) [πριν από την εκλογή], με την παιδεία των Πολιτών που είναι Υποψήφιοι (ήθος, επάρκεια και

εμπειρία), [δηλαδή με τους Πολιτικούς και Αυτοδιοικητικούς], που εκλέγονται, λοιπόν, οπότε

άλλοι μεν αναλαμβάνουν την Εξουσία και αποστέλλονται στα έδρανα της Συμπολίτευσης ή της

Πλειοψηφίας ενώ άλλοι αποστέλλονται στα έδρανα της Αντιπολίτευσης ή της Μειοψηφίας. 

στ) [μετά την εκλογή] με το ήθος, την επάρκεια και την εμπειρία τού εκλεγμένου διαχειριστή τής

Εξουσίας ή της εκλεγμένης διαχειρίστριας της Εξουσίας. 

ζ) με την ποιότητα των Νόμων τού Κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών. 

η) με το μέγεθος ενδιαφέροντος στελεχών Μειοψηφίας αλλά και Πλειοψηφίας στη Βουλή, στα

Περιφερειακά Συμβούλια και στα Δημοτικά Συμβούλια. 

θ) με το μέγεθος ενδιαφέροντος άλλων πολιτικών εκπροσώπων Εξουσιών στην Ελλάδα ή και

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ι) με το μέγεθος ενδιαφέροντος εκπροσώπων τής Δικαστικής Εξουσίας. 

ια) με το μέγεθος ενδιαφέροντος 1. των Δημοσιογράφων, 2. των Ιδιοκτητών Μέσων Ενημέρωσης. 

ιβ) με το μέγεθος ενδιαφέροντος σημαντικής μερίδας Πολιτών, Ομάδων Πολιτών, κάποιων προ-

σωπικοτήτων κλπ (αυτό, συνήθως, έχει σχέση με το μέγεθος ενδιαφέροντος από την πλευρά Δη-

μοσιογράφων και Μέσων Ενημέρωσης). 

ιγ) με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μιας περιόδου ή μιας εποχής. 

Για να κρίνει κανείς, Πολίτης ή Δημοσιογράφος, αν μια Πολιτική ή Αυτοδιοικητική Εξουσία ή

και μια οποιαδήποτε εξουσία είναι περισσότερο ή λιγότερο θετική για τον τόπο, περισσότερο ή

λιγότερο αρνητική για τον τόπο, αυτό μπορεί κανείς να το κρίνει από τα αποτελέσματα, από τους

καρπούς που αποφέρει η Εξουσία αυτή. 

Ο Ματθαίος στο Βιβλίο του που γράφτηκε στις αρχές τού 1ου μ.Χ. αιώνα, στο 7ο κεφάλαιο και

στους στίχους 16 έως 20, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυ-

τούς. Μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σύκα; Ούτω παν δένδρον άγαθόν,

καρπούς καλούς ποιεί. Το δε σαπρόν δένδρον, καρπούς πονηρούς ποιεί. Ου δύναται δένδρον άγα-

θόν, καρπούς πονηρούς ποιείν, ούδέ δένδρον σαπρόν, καρπούς καλούς ποιείν. Παν δένδρον μη

ποιούν καρπόν καλόν, έκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Άραγε, από των καρπών αυτών επιγνώ-
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σεσθε αυτούς» (Ματθ. κεφ. 7, στίχοι 16-20). 

Μετάφραση: «Για το τί είναι αυτοί άνθρωποι (ή αυτά τα συστήματα) θα το καταλάβετε από

τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύει κανείς σταφύλια από αγκαθιές; Ή μήπως μαζεύει κανείς σύκα

από τριβόλους; Έτσι, κάθε δένδρο καλό παράγει καλούς καρπούς, ενώ κάθε δένδρο σάπιο παράγει

σάπιους καρπούς. Δεν είναι δυνατόν ένα καλό δένδρο να παράγει σάπιους καρπούς ούτε ένα δέν-

δρο σάπιο να παράγει καλούς καρπούς. Κάθε δένδρο που δεν κάνει καλό καρπό, το κόβουν και

το βάζουν στη φωτιά για να καεί. Επομένως, από τους καρπούς αυτών (των ανθρώπων ή των συ-

στημάτων) θα καταλάβετε αν πρόκειται για θετικούς (ανθρώπους, συστήματα) ή για αρνητικούς

(ανθρώπους, συστήματα)». 

3.Οι έννοιες του ελέγχου.

Το ρήμα «ελέγχω» στην ελληνική γλώσσα έχει διάφορες έννοιες. Ελέγχω, στα ελληνικά, μπορεί

να σημαίνει: 

Παρατηρώ, εξετάζω.  

Περιορίζω τις διαστάσεις και τις συνέπειες ενός καταστροφικού φαινομένου (π.χ. πυρκαγιά). 

Συγκρατώ, πειθαρχώ (π.χ. ελέγχω τις αντιδράσεις μου). 

Κατευθύνω, καθορίζω (π.χ. δεν χάνω τον έλεγχο του οχήματος). 

Κυριαρχώ σε έναν τόπο (π.χ. μετά τη Συνθήκη των Σεβρών, τα Δαρδανέλια τέθηκαν υπό τον έλεγχο

της Κοινωνίας των Εθνών). 

Αξιολογώ, κρίνω. 

Αποδοκιμάζω, επιπλήττω. 

Στο θέμα εδώ τής εισήγησης, ο έλεγχος των πάσης φύσεως εξουσιών σχετίζεται με τις έννοιες: 

Α) Αξιολογώ, μετά από σχετική έρευνα. 

Β) Κρίνω θετικά και αρνητικά. Και στη συνέχεια επικρίνω / αποδοκιμάζω, αλλά και, όπου χρει-

άζεται επαινώ / επιδοκιμάζω. 

Και βέβαια, όταν μιλάμε για Δημοκρατικό Έλεγχο Εξουσιών, εννοούμε τον Έλεγχο που γίνεται με

στοιχεία δημοκρατικότητας -όπως θα δούμε στη συνέχεια- και συγκεκριμένα στο σημείο όπου

γίνεται αναφορά στα «χαρακτηριστικά άσκησης - παρουσίασης Ελέγχου». 

4. Η Δημοσιογραφία, ενδιάμεσος μεταξύ Εξουσιών
και Πολιτών - Ποια είναι η αποστολή τού/τής Δημο-
σιογράφου.

Δημοσιογραφία, σύμφωνα με ορισμό λεξικού, είναι η συγκέντρωση ειδήσεων και πληροφο-

ριών και η παρουσίαση - διάδοσή τους δια των Μέσων Ενημέρωσης με στόχο την κατά το δυνατόν

ορθή πληροφόρηση των πολιτών. 

Η Δημοσιογραφία θεωρείται από κάποιους Λειτούργημα υπό την έννοια ότι ο Δημοσιογράφος

επιτελεί κοινωνικό έργο, εργάζεται προς όφελος του συνόλου τής κοινωνίας και συμβάλλει στην

εύρυθμη λειτουργία της. 

Υπ’ αυτή την έννοια, ο / η Δημοσιογράφος είναι ο ενδιάμεσος που μεταφέρει ένα γεγονός, μια

είδηση προς τους πολίτες. Όταν αυτό το γεγονός, αυτή η είδηση σχετίζεται με την πολιτική και

ευρύτερα με τις παντός είδους εξουσίες, τότε ο / η Δημοσιογράφος είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ

Εξουσιών και Πολιτών. Μεταφέρει το γεγονός από εκεί που συμβαίνει (Βουλή, Κυβέρνηση, Αυτο-

διοίκηση κλπ) προς τους Πολίτες. Το γεγονός αυτό μεταφέρεται μέσω των διαύλων τής Δημο-

σιογραφίας. 

Επομένως, η αποστολή τού / τής Δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει, να δίνει ορθές πληρο-

φορίες προς τους πολίτες, με παρουσίαση διαφόρων θεμάτων. Αποστολή όμως του / της Δημο-

σιογράφου είναι και η αρθρογραφία, να εκφράζει δηλαδή την άποψή του επί συγκεκριμένων

θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες, να ασκεί και την όσο το δυνατόν αμερόληπτη και δίκαιη

κριτική του / της, εφόσον βέβαια συντρέχει πραγματικός λόγος άσκησης κριτικής. 

Χωρίς έλεγχο λειτουργίας (έρευνα) αλλά και χωρίς κριτική, οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές

εξουσίες αλλά και γενικά οι έχοντες εξουσία, σταδιακά γίνονται ασύδοτοι, καταδυναστεύουν και

διαφθείρουν τους πολίτες μιας περιοχής ή μιας Χώρας, την οποία οδηγούν σε παρακμή και Κρίση. 

Υπ’ αυτή την έννοια, η σημερινή κρίση που για 8η χρονιά διέρχεται η Χώρα, δεν είναι αποτέλεσμα

μόνο καταστροφικών πολιτικών που σταδιακά εφάρμοσαν οι κατά καιρούς Εξουσίες από τη Με-

ταπολίτευση μέχρι την έναρξη της Κρίσης, αλλά οφείλεται και σε σοβαρά ελλείμματα υγιούς πλη-

ροφόρησης-ενημέρωσης καθώς και σε σοβαρά ελλείμματα αμερόληπτης και σε βάθος κριτικής

από την πλευρά των Μέσων Ενημέρωσης και των Δημοσιογράφων προς Πολιτικούς. 

Επομένως, μια Κοινωνία που έχει σοβαρά ελλείμματα πληροφόρησης, ενημέρωσης και κρι-

τικής, είναι καταδικασμένη να οδηγηθεί σε μια βαθιά κρίση αλλά και σε μια μεγάλη δυσκολία να

κάνει μια πραγματική (και όχι πλασματική και κατ’ επίφαση) έξοδο από μια τέτοια κρίση. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επικρίσεις και αποδοκιμασίες έναντι αλαζονικών συμπεριφορών και αρνητικών πράξεων

ισχύουν όταν η κριτική είναι σε μορφή άρθρου ή μιας τηλεοπτικής / ραδιοφωνικής εκπομπής.

Στην περίπτωση αυτή, παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουν ερευνηθεί και κατατίθεται η αρνητική

(αλλά και πιθανόν η θετική, σε ορισμένα σημεία) άποψη του Δημοσιογράφου. Επιπλέον, δεν επι-

κρίνονται και δεν αποδοκιμάζονται τα πρόσωπα, αλλά οι πράξεις και συμπεριφορές τους. 

Όταν όμως δεν πρόκειται για άρθρο αλλά πρόκειται για παρουσίαση θέματος ή για παρουσίαση

μιας έρευνας, τότε, κατά την κρίση μου, παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία τού θέματος ή όλα τα

αποκαλυπτικά στοιχεία τής έρευνας και αφήνεται ο αναγνώστης, ο ακροατής ή ο τηλεθεατής να

βγάλει τα συμπεράσματά του. Για παράδειγμα, για ένα συγκεκριμένο θέμα όταν ένα πολιτικό ή

αυτοδιοικητικό πρόσωπο έχει, κατά καιρούς, διαφορετικές απόψεις και συμπεριφορές, τότε ο / η

Δημοσιογράφος παραθέτει σε μια έρευνα τις κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις και συμπεριφορές

τού πολιτικού προσώπου για το ίδιο θέμα. Αφήνει δε τους πολίτες να βγάλουν τα συμπεράσματά

τους. Δεν ασκεί άμεση κριτική σε βάρος τού πολιτικού προσώπου αλλά ασκεί έμμεση κριτική,

αφήνει δηλαδή το ίδιο το πολιτικό πρόσωπο να …αυτό-αποκαλυφθεί! 

Επομένως, άποψή μου είναι ότι θα πρέπει ο / η Δημοσιογράφος να αποφεύγει την κριτική όταν

πρόκειται για παρουσίαση μιας έρευνας ή παρουσίαση ενός θέματος (πρόκειται για το λεγόμενο

ρεπορτάζ). Εκεί θα πρέπει να καταγράψει όλα τα στοιχεία, με αντικειμενικό τρόπο. Δεν θα πάρει

το μέρος καμίας πλευράς… 

Όταν όμως πρόκειται για άρθρο, εκεί θα καταθέσει την άποψή του, χωρίς ωστόσο, και πάλι,

να πάρει το μέρος τής μιας ή της άλλης πλευράς. Ο / Η Δημοσιογράφος, ως ένα κομμάτι μιας κοι-

νωνίας, είναι υποχρεωμένος / η να καταθέσει την άποψή του / της και να ασκήσει την κριτική του

/ της για κακώς κείμενα προς τις πάσης μορφής και κατεύθυνσης Εξουσίες. Προσοχή, όμως, δεν

επιτρέπεται να καταντήσει «στρατευμένη γραφίδα», δεν επιτρέπεται να καταντήσει «κερκίδα». 

Ο / Η Δημοσιογράφος κρίνει τα πάντα υπερβαίνοντας κομματικές ή άλλες συμπάθειες και αν-

τιπάθειες, υπερβαίνοντας κομματικές ή άλλες αντιπαραθέσεις, υπερβαίνοντας εθνικές, θρησκευ-

τικές, ιδεολογικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις. 

Ο / Η Δημοσιογράφος, αν θέλει να επιτελεί δημοσιογραφικό λειτούργημα, θα πρέπει να ίσταται

ψηλά σε μια κοινωνία, να είναι ένα σεβαστό πρόσωπο και να διακρίνεται κυρίως για το ήθος του,

τον χαρακτήρα του, τη δημοσιογραφική του επάρκεια. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο / η Δη-

μοσιογράφος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο ακριβοδίκαιο, να είναι ένα ασυμβίβαστο πρόσωπο,

ένα πρόσωπο με αρχές και αξίες, με συνέπεια ζωής και δράσης. Μόνο έτσι θα είναι ένα αξιόπιστο

πρόσωπο στην κοινωνία, όπου ο λόγος του θα έχει θετική επιρροή και θετική συμβολή στην πνευ-

ματική ανάπτυξη του τόπου αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη. 

5.Κίνητρα Ελέγχου: Αλήθεια ή Κέρδος; 

Ποιο είναι το βασικό κίνητρο για έναν / μία Δημοσιογράφο ώστε να βρεθεί απέναντι σε κάποιες

Εξουσίες; Ποιο είναι το βασικό κίνητρο για έρευνα και για άσκηση κριτικής; Άραγε, κάποιες επαγ-

γελματικές φιλοδοξίες; Κάποια αθέμιτα κέρδη; Κάποιες εξουσιαστικές αντιλήψεις λόγω τής δύ-

ναμης που παρέχει η Δημοσιογραφία; Μήπως οι μετρήσεις αναγνωσιμότητας (κλικς),

ακροαματικότητας, τηλεθέασης; Ποιο λοιπόν (πρέπει να) είναι το βασικό κίνητρο; 

Πρώτιστος στόχος τού / τής Δημοσιογράφου για άσκηση ελέγχου πρέπει να είναι η Αλήθεια

και μόνο η Αλήθεια. Διότι η Αλήθεια είναι εκείνη που ξυπνά συνειδήσεις, που λυτρώνει, που μπορεί

να οδηγεί τους Πολίτες στην Ελευθερία, στη Δημοκρατία, στην πολυποίκιλη ανάπτυξη και ευη-

μερία. 

Δημοσιογράφος που έχει ως πρώτιστο στόχο το κέρδος, θεμιτό ή αθέμιτο, Δημοσιογράφος

που έχει ως πρώτιστο στόχο τις μετρήσεις αναγνωσιμότητας, ακροαματικότητας και τηλεθέασης

οι οποίες ευκολότερα και γρηγορότερα αποδίδουν διαφημίσεις και κέρδη, δεν μπορεί να υπηρε-

τήσει την Αλήθεια, δεν μπορεί να ασκήσει ακριβοδίκαιο και αντικειμενικό έλεγχο, επομένως δεν

μπορεί να είναι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο. 

Αντίθετα, η προσήλωση στην Αλήθεια και στην ποιοτική Δημοσιογραφία προσελκύει -όχι βέ-

βαια γρήγορα- αλλά πάντως σταθερά το μεγαλύτερο δυνατόν ενδιαφέρον των Πολιτών, αυξάνει

σταδιακά το καλό όνομα Μέσων Ενημέρωσης και Δημοσιογράφων, φέρνει δηλαδή αύξηση με-

τρήσεων αναγνωσιμότητας, ακροαματικότητας και τηλεθέασης. Τελικά, η προσήλωση στην Αλή-

θεια εξασφαλίζει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα κάποια καλά (θεμιτά) και σταθερά κέρδη για

τα Μέσα Ενημέρωσης και για τους Δημοσιογράφους. 

Κέρδος βέβαια δεν είναι μόνο το οικονομικό. Κέρδος είναι και η δημοσιογραφική επιτυχία ως

αποτέλεσμα της ποιοτικής εργασίας, κέρδος είναι και η επιβράβευση, κέρδος είναι και η θετική

εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, κέρδος είναι το χτίσιμο του καλού ονόματος του / της Δημοσιο-

γράφου αλλά και του καλού ονόματος του Μέσου Ενημέρωσης. Προηγείται όμως η ποιότητα της

δημοσιογραφικής εργασίας και η σταθερότητά της κατά τη διάρκεια του χρόνου η οποία φέρνει

την επιβράβευση του κόσμου, συνακολουθεί η καλή φήμη που συνοδεύει σταθερά το Μέσο Ενη-

μέρωσης και τον / τη Δημοσιογράφο, ενώ παράλληλα έρχεται -γιατί όχι;- και το οικονομικό κέρ-

δος! 

Πρώτιστο κίνητρο όμως είναι η ανάδειξη της Αλήθειας, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κόσμου.

Το οικονομικό κέρδος έρχεται στην πορεία, στη συνέχεια, μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα,

ως επιβράβευση των προσπαθειών, ως αποτέλεσμα της σταθερής δημοσιογραφικής ποιότητας. 
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6.Προϋποθέσεις άσκησης ελέγχου Εξουσιών. 

Η Δημοσιογραφία, ευρισκόμενη, όπως προαναφέρθηκε, α) μεταξύ Πολιτικών και άλλων Εξου-

σιών και β) μεταξύ των Πολιτών, είναι ανάγκη: 

1. Να ψάχνει και ψάχνεται, να ερευνά πληροφορίες, να αξιολογεί τις πηγές πληροφοριών -εάν

δηλαδή οι πηγές είναι αξιόπιστες ή όχι- αλλά να διασταυρώνει και αξιολογεί και τις ίδιες τις πλη-

ροφορίες, ώστε, στη συνέχεια, να μπορεί να καταγράφει-δημοσιεύει θέματα και γεγονότα, να ενη-

μερώνει πολύπλευρα τους Πολίτες, να ασκεί κριτική. 

2. Να μεταφέρει, μέσω δημοσιευμάτων, τον παλμό των Πολιτών και της Κοινωνίας στα αυτιά των

Πολιτικών. 

Αλλά για να μπορεί ένας/μία Δημοσιογράφος (στην Ελληνική Περιφέρεια) να κάνει έλεγχο (με

την έννοια της έρευνας) και, στη συνέχεια, για να μπορεί να κάνει έλεγχο (με την έννοια της κρι-

τικής) θα πρέπει, όχι απλά να έχει ήθος, επάρκεια και εμπειρία, αλλά και να συντρέχουν μια σειρά

από άλλες προϋποθέσεις: 

α) Να εργάζεται σε ανεξάρτητο Μέσο Ενημέρωσης, είτε είναι δικό του -π.χ. ένα blog ή μια ιστο-

σελίδα- είτε όχι. Αν ο/η Δημοσιογράφος εργάζεται σε Μέσο Ενημέρωσης όπου η εργοδοσία, για

διάφορους λόγους, δεν επιθυμεί την έρευνα και την κριτική ή επιθυμεί έρευνα και κριτική που

θα στρέφεται μόνο προς κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις, τότε η συμμετοχή τού/τής Δημο-

σιογράφου σ’ αυτή την υπόθεση της έρευνας και κριτικής θα είναι είτε στρατευμένη, είτε μονό-

πλευρη, πάντως όχι αντικειμενική. 

β) Να είναι ενήμερος/η για κάθε τι θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο «κυκλοφορεί» είτε στην κοινωνία

που ζει, είτε στα Μέσα Ενημέρωσης, στο Διαδίκτυο και στα Κοινωνικά Δίκτυα. Γενικά, να αφουγ-

κράζεται ό,τι συμβαίνει σε μια κοινωνία. Μόνο έτσι θα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες. 

γ) Να διατηρεί, με συστηματικό τρόπο, αρχείο θεμάτων, φωτογραφιών, ηχητικών, video. Μάλιστα,

ως προς παλαιότερους /ες συναδέλφους Δημοσιογράφους, καλό είναι να διατηρούν: 

α) ηλεκτρονικό αρχείο, 

β) αρχείο με χάρτινους φακέλους, χάρτινα έγγραφα, χάρτινο φωτογραφικό υλικό, παλαιά φιλμ,

ηχητικό υλικό σε κασέτες ή ενδεχομένως και τηλεοπτικό υλικό σε video VHS, δεδομένου ότι πριν

από μια 20ετία περίπου δεν υπήρχαν οι σημερινές δυνατότητες του Διαδικτύου. 

Το αρχειακό υλικό βοηθά, συχνά, στο να μπορεί ο/η Δημοσιογράφος να βρίσκει εύκολα κάποια

στοιχεία και να τα αξιοποιεί προκειμένου να ενισχύσει την έρευνά του/της και να ασκήσει την κρι-

τική του/της. 

δ) Να παρακολουθεί συχνά συνεδριάσεις Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, πολιτικές

και άλλες εκδηλώσεις, να παρακολουθεί όμως και κάποιες σημαντικές συζητήσεις που παρου-

σιάζονται τηλεοπτικά ή από το διαδίκτυο. Ο/Η Δημοσιογράφος πρέπει να έχει όσο γίνεται λιγότερα

κενά στη συλλογή των πληροφοριών του/της. Είναι, αυτό που λέμε, να μη χάνει «επεισόδια» από

τα θέματα που τον/την ενδιαφέρουν. 

ε) Να ψάχνει κατάλληλες ευκαιρίες ή να «αρπάζει» ευκαιρίες ώστε να συναντάται και να συζητά

με εκπροσώπους εξουσιών, είτε αυτοί ανήκουν σε Πλειοψηφίες, είτε σε Μειοψηφίες, παράλληλα

όμως να αποφεύγει τις πολύ στενές σχέσεις μαζί τους. Αυτό θα βοηθήσει στη συλλογή και δια-

σταύρωση πληροφοριών. 

Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολύ στενές σχέσεις μεταξύ Δη-

μοσιογράφου και Πολιτικού, διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τον/την Δημοσιογράφο: Είτε στα-

διακά να αρχίσει να ταυτίζεται με απόψεις κάποιων Πολιτικών, είτε να ταχθεί στο πλευρό τους,

είτε να καταστεί υποχείριό τους. Ιδιαίτερα δε ένας/μία Δημοσιογράφος που έχει οικονομικά προ-

βλήματα, είναι δυνατόν να καταστεί τρόφιμος -και άρα όμηρος- κάποιων πολιτικών ή κάποιων

κομματικών και άλλων συστημάτων. 

Οι σχέσεις Δημοσιογράφου με Πολιτικά Πρόσωπα είναι ανάγκη να έχουν μέτρο και ισορροπία.

Αυτό το μέτρο περιγράφεται με την απόσταση που θα πρέπει να έχει από ένα τζάκι (κατά τη διάρ-

κεια του χειμώνα). Αν κανείς πλησιάσει πολύ, θα καεί. Επίσης, αν μείνει μακριά, θα κρυώνει. Επο-

μένως, είναι ανάγκη να έχει μια απόσταση όπου θα ζεσταίνεται επαρκώς. 

Αναλυτικότερα, αν ο/η Δημοσιογράφος πλησιάσει πολύ ένα πολιτικό πρόσωπο, θα καεί, δηλαδή

αντί να εξασφαλίσει πληροφορίες απ’ αυτό το πρόσωπο, μπορεί να ταυτιστεί μαζί του, να χάσει

την αντικειμενικότητά του/της, τη δημοσιογραφική του/της αξιοπρέπεια, επομένως να μην έχει

τη δυνατότητα, όταν παραστεί ανάγκη, να κρίνει αυτό το πολιτικό πρόσωπο. 

Αν όμως ο/η Δημοσιογράφος είναι σε μεγάλη απόσταση από ένα πολιτικό πρόσωπο (το τζάκι, που

λέγαμε, τότε ο Δημοσιογράφος θα «κρυώνει»), δηλαδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει

τις πληροφορίες που θέλει από ένα πολιτικό πρόσωπο, δεν θα μπορεί επομένως να κάνει μια

επαρκή έρευνα και άρα έλεγχο και κριτική. 

Συμπερασματικά, έναντι των σχέσεων του/της με Πολιτικούς ο / η Δημοσιογράφος θα πρέπει να

τηρεί ένα μέτρο προκειμένου αφενός μεν να μαθαίνει πληροφορίες, αφετέρου δε να μη δίνει το

δικαίωμα στο πολιτικό πρόσωπο να θεωρεί ότι ο/η Δημοσιογράφος είναι του χεριού του. Μόνο

τότε μπορεί ο / η Δημοσιογράφος να εξασφαλίσει στοιχεία, να τα διασταυρώσει, να διαπιστώσει ή

όχι αρνητικά σημεία, να ασκήσει μια δίκαιη και όσο το δυνατόν αντικειμενική κριτική έναντι πο-

λιτικών ή άλλων προσώπων. 

στ) Άλλη προϋπόθεση για τον Δημοσιογράφο ώστε να μαθαίνει και διασταυρώνει πληροφορίες,

προκειμένου να τις αξιοποιεί και να ασκεί έλεγχο: Να είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και ανοιχτός αλλά

και γενικά να διατηρεί καλές Δημόσιες Σχέσεις με εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών και άλλων

φορέων, καθώς και με πολίτες. 

ζ) Γενικά, ο / η Δημοσιογράφος να νιώθει καθημερινά ότι προσφέρει στην Κοινωνία και ευρύτερα

στη Χώρα μια Λειτουργία, ένα Λειτούργημα και ότι δεν ασκεί ένα οποιοδήποτε επάγγελμα. Τότε

μόνο μπορεί να ερευνά χωρίς να υπολογίζει εμπόδια, να συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες και να

τις διασταυρώνει, να ασκεί έλεγχο, να ασκεί δίκαιη κριτική προς όφελος της Κοινωνίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Όλα αυτά που προανέφερα ισχύουν βασικά για τις Πολιτικές και Αυτοδιοικητικές Εξουσίες. Ανά-

λογες προϋποθέσεις ισχύουν, έως έναν βαθμό, για τη Δικαστική Εξουσία. Βέβαια, με Εισαγγελείς

και με Δικαστές, ο / η Δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα προσέγγισης που μπορεί να έχει με

πολιτικά ή άλλα πρόσωπα ώστε να συλλέξει πληροφορίες, να κάνει έρευνα και να ασκήσει, με

τον ίδιο τρόπο, την κριτική του και προς τη Δικαστική Εξουσία, η οποία ως θεσμός είναι α) από-

μακρη και αρκετά απλησίαστη, β) προκαλεί φόβο. Γι’ αυτό, ο / η Δημοσιογράφος οφείλει να επι-

λέξει και άλλους τρόπους συλλογής και διασταύρωσης πληροφοριών, ώστε να κάνει έρευνα και

κριτική προς τη Δικαστική Εξουσία. 

Τέλος, ο / η Δημοσιογράφος πέρα από τη Νομοθετική, την Εκτελεστική και τη Δικαστική Εξου-

σία, αλλά και την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, έλεγχο οφείλει να κάνει και προς άλλες

εξουσίες στις οποίες έγινε, νωρίτερα, αναφορά. Πρόκειται για τις χαρακτηριζόμενες, από κάποιους,

«ανεπίσημες εξουσίες», εξουσίες που είτε αποτελούν εργαλεία τού Κράτους, είτε δεν αποτελούν

κρατικούς θεσμούς. Οι προϋποθέσεις άσκησης ελέγχου (έρευνας και κριτικής) δεν μπορεί να είναι

ακριβώς οι ίδιες που ισχύουν προς πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα. Οι προϋποθέσεις όμως

άσκησης ελέγχου προς πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα μπορούν να αποτελούν μια καλή

βάση, χρειάζονται ωστόσο προσαρμογές ανάλογα με κάθε περίπτωση ανεπίσημης εξουσίας. 

7.Χαρακτηριστικά άσκησης Δημοκρατικού Ελέγχου
προς Πολιτικές Εξουσίες (κυρίως). 

Η Δημοσιογραφία όταν επιχειρεί να ασκήσει έλεγχο (έρευνα & κριτική) προς διάφορες εξουσίες,

μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους και στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορες άλλες

εξουσίες, κυρίως θεσμικές (Εξουσίες που είναι θεσμοί τής Δημοκρατίας). 

Για παράδειγμα, ορισμένες μεθόδους ή ορισμένα στοιχεία που χρησιμοποιεί η Αστυνομία προ-

κειμένου να ερευνήσει και ανακαλύψει ένα πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από μια παράνομη

πράξη, τέτοιες μεθόδους ή στοιχεία μπορεί, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί ο / η Δημοσιογράφος

προκειμένου να κάνει τη δική του / της έρευνα, δηλαδή να βρει το νήμα που θα τον / την οδηγήσει

στην αλήθεια περί μιας θετικής ή αρνητικής δράσης ενός πολιτικού προσώπου. 

Επίσης, ορισμένες μεθόδους ή ορισμένα στοιχεία που χρησιμοποιεί η Δικαιοσύνη (Εισαγγελέας,

Ανακριτές, Δικαστικοί Λειτουργοί) προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένα πρόσωπο είναι αθώο ή

ένοχο, ορισμένες τέτοιες μεθόδους ή στοιχεία μπορεί, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί ο / η Δη-

μοσιογράφος προκειμένου να κάνει τη δική του / της διαπίστωση και να κρίνει, με επαρκή τρόπο,

περί ενός πολιτικού προσώπου που πολιτικά κατηγορείται -συνήθως από την Αντιπολίτευση /

Μειοψηφία- και να διαπιστώσει ο / η Δημοσιογράφος εάν στέκουν ή όχι αυτές οι πολιτικές κατη-

γορίες. 

Ωστόσο, ο/η Δημοσιογράφος είναι ανάγκη να το ξεκαθαρίσει μέσα του/της ότι, στο πλαίσιο

άσκησης ελέγχου (με έρευνα και κριτική) προς τις πάσης μορφής εξουσίες, έχει τη δυνατότητα

να ρωτά, να ψάχνει, να συγκεντρώνει στοιχεία, να αξιολογεί και να κρίνει, αλλά δεν μπορεί π.χ.

να παριστάνει τον Ανακριτή υποβάλλοντας τέτοιου είδους και ύφους ερωτήσεις λες και πρόκειται

όχι για πολιτικούς αλλά για συλληφθέντες τού Κοινού Ποινικού Δικαίου. Ο / Η Δημοσιογράφος

είναι ανάγκη να κατανοήσει επίσης ότι δεν είναι Εισαγγελέας ώστε να απαγγέλλει κατηγορίες,

δεν είναι Δικαστής ώστε να δικάζει και να καταδικάζει, δεν είναι ούτε Αστυνομικός για να θέλει

να επιβάλλει τον Νόμο, δεν είναι θρησκευτικός Πάστορας για να ηθικολογεί, δεν είναι όμως ούτε

«τζογαδόρος» για να «προβλέπει», να στοιχηματίζει και να προδικάζει δημόσια την τύχη Πολιτι-

κών ανδρών και γυναικών. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι αντιληπτό ότι δεν μπορούν να έχουν

σχέση με τη Δημοσιογραφία ως Λειτούργημα αλλά είναι φαινόμενα νοσηρής «Δημοσιογραφίας».

Στις περιπτώσεις αυτές ο/η Δημοσιογράφος δεν ασκεί το Λειτούργημα της Δημοσιογραφίας αλλά

επιχειρεί να γίνει εξουσιαστής… 

Επομένως, ο/η Δημοσιογράφος δια της «γραφίδας» του/της και του δημόσιου λόγου του/της

έχει μεν δύναμη, δηλαδή διαχειρίζεται μια κάποια Εξουσία, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι

δυνατόν να προσπαθεί να υποκαταστήσει τις Θεσμικές Εξουσίες, την Αυτοδιοίκηση ή τις Υπηρεσίες

τού Κράτους. Σκοπός του, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, είναι να βρει την Αλήθεια, να ενημερώσει

τούς Πολίτες, να δώσει την ευκαιρία διόρθωσης στους Πολιτικούς όπως θα δούμε στη συνέχεια,

να στηρίξει τη Δημοκρατία. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος, από την πλευρά τής Δημοσιογραφίας προς τοπικές και υπερτοπικές Εξουσίες, κάθε

μορφής, οφείλει να είναι έλεγχος: 

α) προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς διακρίσεις, χωρίς όμως και στοχοποιήσεις πολιτικών ή άλλων

προσώπων, αλλά να είναι έλεγχος ακριβοδίκαιος και αμερόληπτος. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ. Ένα παράδειγμα: Πρώτα πυροβολώ και μετά φωνάζω: «Αλτ τίς ει»; Δη-

λαδή, δεν είναι απαραίτητο ο πολιτικός ή ο αυτοδιοικητικός να έχει κάνει κάποιο λάθος, ώστε ο

/ η Δημοσιογράφος να ασκήσει κριτική. Αλλά, επειδή ο / η Δημοσιογράφος, για διάφορους λόγους,

πιθανόν για ιδιοτελείς λόγους, έχει στοχοποιήσει ένα πολιτικό πρόσωπο, του ασκεί κριτική, ακόμη

και επειδή αναπνέει…

β) να είναι έλεγχος που θα γίνεται την κατάλληλη στιγμή και όχι οποτεδήποτε. Για παράδειγμα,

δεν είναι δυνατόν κατά την ιερή ημέρα των Χριστουγέννων να έρχεται ο / η Δημοσιογράφος και

να παρουσιάζει μια αρνητική έρευνα για κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή,

ο / η Δημοσιογράφος δεν βιάζεται να παρουσιάσει την έρευνά του και να ασκήσει την κριτική του

αλλά βρίσκει τον κατάλληλο χρόνο για να το κάνει. Η άκαιρη άσκηση κριτικής, από την πλευρά



Αιδηψός 201811-13 Μαΐου

2O18

32

τού/τής Δημοσιογράφου, δείχνει είτε λανθασμένη ή και μειωμένη αντίληψη, είτε εμπάθεια έναντι

των κρινομένων προσώπων. 

γ) να είναι έλεγχος χωρίς φόβο αλλά και χωρίς πάθος, χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς

εμμονές, χωρίς υπερβολές, χωρίς αλαζονεία, χωρίς διάθεση ειρωνείας, χλευασμού, εξευτελισμού

και διαπόμπευσης του κρινομένου προσώπου, αλλά να είναι έλεγχος που γίνεται με το αναγκαίο

μέτρο καθώς και με ύφος ταπεινό από την πλευρά τού κρίνοντος. 

δ) να είναι έλεγχος δημοκρατικός: Με σεβασμό στους Θεσμούς και στα κρινόμενα Πρόσωπα. Με

σεβασμό στα Δικαιώματά τους, κυρίως με ευκαιρία στα κρινόμενα Πρόσωπα να καταθέσουν την

όποια δική τους άποψη. Με σεβασμό στους Νόμους τού Κράτους, με τη χρήση νόμιμων μέσων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια συλλογής πληροφοριών, είναι όχι μόνο παράνομο αλλά και

ανήθικο κάποιος/κάποια Δημοσιογράφος να ηχογραφεί ή βιντεοσκοπεί ένα Πολιτικό πρόσωπο

χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο αυτό ότι γίνεται ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση. 

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο / η Δημοσιογράφος ηχογραφήσει κάτι εν αγνοία άλλων,

δηλαδή στις περιπτώσεις που: α) αφήσει ανοιχτό το μαγνητόφωνό του π.χ. πριν από μια συνέν-

τευξη τύπου ή πριν από μια δημόσια συνεδρίαση - εκδήλωση, β) ή ξεχάσει το μαγνητόφωνό του

μετά από μια συνέντευξη ή μετά από μια δημόσια συνεδρίαση - εκδήλωση. 

Έτσι, στην πρώτη περίπτωση ο / η Δημοσιογράφος οφείλει να προειδοποιήσει τα πολιτικά ή τα

αυτοδιοικητικά πρόσωπα ότι το μαγνητόφωνο που είναι μπροστά τους είναι ανοιχτό. Εάν όμως,

παρά την προειδοποίηση, ξεχαστούν τα πρόσωπα αυτά και πούνε οτιδήποτε θα μπορούσε ο / η

Δημοσιογράφος να κρίνει ότι ως δημοσιεύσιμη είδηση, τότε, κατά την κρίση μου, ο / η Δημοσιο-

γράφος δεν επιτρέπεται να προβεί σε δημοσίευση. Νομικά είναι κατοχυρωμένος να το κάνει. Ηθικά,

όχι. 

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι και παράνομο αλλά και ανήθικο να δημοσιευτεί οτιδήποτε, διότι,

αν και το μαγνητόφωνο ξεχάστηκε και δεν ήταν μια επίτηδες κίνηση από την πλευρά τού / τής

Δημοσιογράφου, ωστόσο, όλα όσα ηχογραφήθηκαν συνέβησαν εν αγνοία των προσώπων που

συμμετείχαν στη συζήτηση. 

Κι ακόμη, ένας / μία Δημοσιογράφος όταν πιάνει συζήτηση με ένα πολιτικό πρόσωπο (π.χ. στο

περιθώριο μιας εκδήλωσης), τότε, εάν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο / η Δημοσιογράφος δια-

πιστώσει ότι κάτι από τα λεγόμενα του πολιτικού προσώπου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα είδηση,

οφείλει να ρωτήσει το πολιτικό πρόσωπο εάν και πώς μπορεί αυτή την πληροφορία να τη δημο-

σιοποιήσει. 

Είναι άλλο πράγμα η προσέγγιση ενός πολιτικού προσώπου με προφανή σκοπό την εξασφά-

λιση μιας δήλωσης ή μιας πληροφορίας και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η συζήτηση μεταξύ

Δημοσιογράφου και πολιτικού προσώπου η οποία στο περιθώριο π.χ. μιας εκδήλωσης. Διότι στη

μεν πρώτη περίπτωση το πολιτικό πρόσωπο είναι απόλυτα συνειδητοποιημένο ότι αυτά που θα

πει θα καταγραφούν και θα δημοσιοποιηθούν. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, όπου γίνεται μια

ελεύθερη συζήτηση, ένα πολιτικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα -και ορθά- να θεωρεί ότι η συζήτηση

αυτή δεν αποτελεί συνέντευξη ή παραχώρηση δήλωσης αλλά μια ελεύθερη και «φιλικού» τύπου

συζήτηση που γίνεται μεταξύ δύο προσώπων, συζήτηση που όχι μόνο πρέπει να μείνει μακριά

από τα φώτα τής δημοσιότητας αλλά ούτε απλώς μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο

πρόσωπο. 

ε) να είναι έλεγχος με σεβασμό στην προσωπική ζωή των κρινομένων πολιτικών προσώπων,

εκτός κι αν …η προσωπική ζωή α) όχι μόνο εκτίθεται δημόσια (π.χ. τελούνται σεξουαλικές πράξεις

σε δημόσιο χώρο, όπως συνέβη σε κάποιον Δήμο) αλλά β) ταυτόχρονα η προσωπική ζωή επη-

ρεάζει εμφανώς αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό την πολιτική λειτουργία ενός Πολιτικού ή Αυτο-

διοικητικού Προσώπου, επηρεάζει εμφανώς αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των πολιτών

και του τόπου. 

Συγκεκριμένα, εάν π.χ. μια κυρία (έγγαμη ή άγαμη) ή ένας κύριος (έγγαμος ή άγαμος) συνδέεται

με ένα (έγγαμο ή άγαμο) πολιτικό ή αυτοδιοικητικό πρόσωπο, είναι ανεπίτρεπτο για Δημοσιογράφο

να γράψει περί αυτής της σχέσης «φωτογραφίζοντας» συνήθως πρόσωπα και καταστάσεις. Η

προσωπική ζωή ενός / μιας πολιτικού δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αποτελεί αντικείμενο

έρευνας και δημόσιας κριτικής ενός / μιας Δημοσιογράφου. Αυτό δεν είναι μόνο παράνομο, είναι

και ανήθικο. 

Ωστόσο, όταν π.χ. ένας / μία υπάλληλος ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας ή μιας Περιφερειακής

Ενότητας ή ενός Υπουργείου κλπ βρεθεί μπροστά σε γεγονός σεξουαλικού περιεχομένου που γί-

νεται σε δημόσιο χώρο (στο Γραφείο Δημάρχου, στο Γραφείο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη,

σε Υπουργικό Γραφείο κλπ), τότε πρόκειται για μια σεξουαλική πράξη που τελείται σε δημόσιο

χώρο, πρόκειται για μια μη νόμιμη πράξη με την οποία μπορεί να ασχοληθεί ακόμη και η Δικαιο-

σύνη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ασχοληθεί επομένως και ένας / μία Δημοσιογράφος όχι

όμως με διάθεση να σταθεί σ’ αυτό καθ’ αυτό το γεγονός εξάπτοντας τη φαντασία αναγνωστών,

ακροατών και τηλεθεατών περιγράφοντας «πιπεράτες» λεπτομέρειες κλπ. Ο / Η Δημοσιογράφος

που θα πάρει ασφαλείς πληροφορίες και αξιόπιστες μαρτυρίες, οφείλει να ερευνήσει το όλο ζή-

τημα και να αναφερθεί, χωρίς λεπτομέρειες, στο γεγονός αυτό προκειμένου να ενημερώσει τους

πολίτες σχετικά με εκείνο το πολιτικό πρόσωπο που δεν σεβάστηκε έναν δημόσιο χώρο προκει-

μένου να ικανοποιήσει π.χ. το σεξουαλικό του πάθος. Και βεβαίως, ο / η Δημοσιογράφος, στην

περίπτωση αυτή και μόνο, οφείλει να αναφερθεί σε ένα τέτοιο γεγονός, είτε πρόκειται για συζυγική

πράξη που γίνεται σε δημόσιο χώρο, είτε πρόκειται για μοιχεία που τελείται σε δημόσιο χώρο. 

Επιπλέον, εάν ένα μη πολιτικό πρόσωπο, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, επειδή συνδέεται

σεξουαλικώς με έγγαμο ή άγαμο πολιτικό πρόσωπο που κατέχει εξουσία, θεωρήσει ότι με βάση

αυτή τη σχέση μπορεί π.χ. να διατάζει υπαλλήλους, δημοσιογράφους, εκπροσώπους Αρχών κ.ά.

ή θεωρήσει ότι έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει αυθαίρετα και χωρίς αρμοδιότητα, αλλά και να

καθορίζει καταστάσεις που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και το μέλλον τού τόπου, τότε ο / η

Δημοσιογράφος οφείλει να ερευνήσει το όλο θέμα και να ασκήσει κριτική. 

Αυτό οφείλει να το κάνει ο / η Δημοσιογράφος χωρίς όμως να αναφερθεί σε τυχόν πληροφορίες

περί σεξουαλικών σχέσεων, χωρίς να αφήσει «πιπεράτα» υπονοούμενα. Έχει όμως το δικαίωμα

να θέσει ερωτήματα και να αφήσει τους αναγνώστες, τους ακροατές ή τους τηλεθεατές να βγάλουν

εκείνοι τα δικά τους συμπεράσματα. Να ρωτήσει, π.χ.: «Με ποιο δικαίωμα το τάδε πρόσωπο πα-

ρεμβαίνει σε ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και καθορίζει τις τύχες τού τόπου»; Ή «τί συμβαίνει

με το τάδε πρόσωπο; Γιατί το τάδε πολιτικό πρόσωπο αφήνει τον τάδε ή την τάδε να συμπεριφέ-

ρεται αλαζονικά και σαν να έχει εξουσία»; 

Θα πρέπει, εδώ, να σημειωθεί ότι προσωπική ζωή για ένα πολιτικό πρόσωπο δεν είναι μόνο οι

ερωτικές του επιλογές. Ως προσωπική ζωή μπορούν να θεωρηθούν και άλλες πλευρές τής ζωής

του. Ωστόσο, αν προηγουμένως αναφέρθηκαν, ως παράδειγμα, οι ερωτικές επιλογές, αυτό έγινε

επειδή πρόκειται για ένα θέμα που δημοσιογραφικά …«πουλάει», δυστυχώς. Πρόκειται για ένα

θέμα με το οποίο συνήθως ασχολούνται Δημοσιογράφοι και Μέσα Ενημέρωσης, συχνά όμως το

κάνουν χωρίς να σέβονται την προσωπική ζωή των πολιτικών προσώπων, με σκοπό να προσελ-

κύσουν αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα ή τηλεθέαση. 

στ) να είναι έλεγχος ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος εδώ για ελευ-

θερία, θα πρέπει να συνοδεύεται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Άλλωστε, δεν υπάρχει πραγ-

ματική ελευθερία χωρίς ευθύνη. 

ζ) να είναι έλεγχος με σεβασμό στην ελληνική γλώσσα, χωρίς λεκτικές υπερβολές και παράλληλα

με ακριβείς λέξεις και εκφράσεις, (δηλαδή, χωρίς ασάφειες), χωρίς τους λεκτικούς μιμητισμούς

κάποιων Δημοσιογράφων τής Αθήνας, χωρίς λαϊκισμούς. 

η) να είναι έλεγχος με πολύπλευρη και επαρκή τεκμηρίωση τόσο κατά το στάδιο της έρευνας (με

διασταύρωση πληροφοριών ή και με αίτημα του / της Δημοσιογράφου προς το υπό κρίση πολιτικό

πρόσωπο για παραχώρηση δήλωσής του) όσο και κατά το στάδιο της άσκησης κριτικής (με ανα-

λυτική παρουσίαση των στοιχείων). 

θ) έλεγχος με απόδοση και θετικών σημείων στο πρόσωπο και στο έργο ενός Πολιτικού ή Αυτο-

διοικητικού Προσώπου, όπου τυχόν αυτά υπάρχουν. 

ι) έλεγχος χωρίς βιασύνη. Κάποιοι και κάποιες Δημοσιογράφοι είτε επειδή πιέζονται από αρμόδια

διευθυντικά στελέχη τού Μέσου Ενημέρωσης που εργάζονται, είτε επειδή θέλουν να παρουσιά-

σουν έγκαιρα και αποκλειστικά ένα «καλό» θέμα και να προλάβουν συναδέλφους Δημοσιογρά-

φους που πιθανόν, το ίδιο διάστημα, να κάνουν μια παρόμοια έρευνα, είναι δυνατόν να πέσουν

σε ένα σοβαρό λάθος: Να παρουσιάσουν όπως - όπως ένα σημαντικό θέμα, με κίνδυνο όμως είτε

να «προσφέρουν» στο κοινό μια ημιτελή έρευνα η οποία θα αδικεί πρόσωπα και καταστάσεις και

πιθανόν να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, είτε να κάνουν κάποιο ή κάποια πολύ σοβαρά

λάθη αδικώντας κατάφωρα την αλήθεια, αδικώντας πρόσωπα και καταστάσεις, είτε βέβαια να

μπλέξουν σε μια πολύμηνη δικαστική διαμάχη με ένα πολιτικό πρόσωπο η οποία θα έχει άγνωστη

έκβαση, είτε χάνοντας προσωρινά ή μόνιμα το δημοσιογραφικό τους κύρος. 

Το χειρότερο απ’ όλα όμως είναι ότι παρουσιάζοντας μια έρευνα που έχει ατέλειες ή μισές αλήθειες

και μισά ψέματα ή σοβαρά ελλείμματα κλπ, οδηγούν αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεατές προς

μια λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ότι χάνεται η αλήθεια, δεν είναι μόνο ότι αδικούνται πρό-

σωπα, δεν είναι μόνο ότι ο / η Δημοσιογράφος χάνει το κύρος του / της, αλλά όταν τέτοιου είδους

καταστάσεις γίνονται στάσεις ζωής και τάσεις, όταν δηλαδή τέτοιου είδους καταστάσεις συμβαί-

νουν συχνά και από πολλούς Δημοσιογράφους καθώς επίσης και για μεγάλο χρονικό διάστημα,

τότε τραυματίζεται η Δημοκρατία ή και δολοφονείται αργά και σταθερά. Και μια αφανής κρίση τής

Δημοσιογραφίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο να οδηγηθεί η Δημοκρατία στο απόσπασμα

και η Χώρα σε κρίση. 

Κι ας μην αμφιβάλλει κανείς ότι στην πολυποίκιλη κρίση που έχει περιπέσει σήμερα η Ελλάδα,

ευθύνες τεράστιες δεν έχει μόνο και πρωτίστως η Πολιτική αλλά επίσης τεράστιες ευθύνες έχει,

κατά δεύτερο λόγο, η ελληνική Δημοσιογραφία και μάλιστα η Δημοσιογραφία όχι μόνο των Πα-

νελλαδικών Μέσων Ενημέρωσης, που έχουν κορυφαίες ευθύνες, αλλά και η Δημοσιογραφία των

Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης που έχουν μεν μικρότερες ευθύνες, αλλά πάντως έχουν κι

αυτά τις δικές τους αξιοσημείωτες ευθύνες. 

ια) έλεγχος με κατάθεση δίκαιων απόψεων και κρίσεων, πάντοτε επώνυμα. Σε αρχαία κείμενα, η

λέξη «Δικαιοσύνη» δεν έχει πάντοτε την έννοια της απονομής τού Δικαίου. Έχει και την έννοια

της αρετής. Υπ’ αυτή την έννοια, δίκαιος είναι ο ενάρετος. Και δικαιοσύνη μπορεί να απονείμει

μόνο ένας άνθρωπος με αρετές, με ήθος. Επομένως, δίκαιες απόψεις και κρίσεις μπορεί να εκφέρει

ένας / μία Δημοσιογράφος που έχει συνείδηση της αποστολής του / της, που έχει κάνει μια πολύ-

πλευρη έρευνα, που έχει βρει στοιχεία σοβαρά και ικανά για να τεκμηριώσει αυτή την έρευνα και

που χωρίς να αποκρύψει στοιχεία ή να τα παραποιήσει μπορεί να παρουσιάσει μια αμερόληπτη

έρευνα που θα περιέχει δίκαιες απόψεις και κρίσεις για κρινόμενα πολιτικά (αλλά όχι μόνο) πρό-

σωπα. 

Και βέβαια, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σε κάποια περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης

(εφημερίδες, μπλογκς, ιστοσελίδες), δηλαδή το ότι παρουσιάζονται θέματα, έρευνες ή κριτικές,

σχόλια κλπ χωρίς όνομα. Ο / Η Δημοσιογράφος δεν είναι δυνατόν να φοβάται να βάλει την υπο-

γραφή του/της, δεν μπορεί να γράφει κρυπτόμενος / η πίσω από την ανωνυμία του / της. Δεν είναι

ούτε «μπαχαλάκης» που φορά κουκούλα και «τα σπάει», ούτε «αντεξουσιαστής», ούτε ανώνυμος

χάκερ («anonymous»), ούτε «Ζορό» και «μασκοφόρος εκδικητής», ούτε κάνει αποκριάτικη δη-

μοσιογραφία… Γράφει χωρίς μάσκα, γράφει επώνυμα, υπογράφει με όνομα και επίθετο. Γράφει

λοιπόν και υπογράφει! Και έτσι παίρνει και την όποια ευθύνη των λεγομένων του. Και έτσι, είτε

εισπράττει τα εύσημα, είτε εισπράττει την κατακραυγή. Μέσα δε από την έρευνα και την κριτική

που ασκεί η Δημοσιογραφία, δεν κρίνεται μόνο ο Πολιτικός. Κρίνεται και ο Δημοσιογράφος! 

ιβ) έλεγχος με σκοπό ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ την ανάδειξη της Αλήθειας (όπως προαναφέρθηκε), την κοινή

ΜΟΝΟ ωφέλεια και την προστασία τής Δημοκρατίας και όχι την προσωπική ωφέλεια του / της Δη-

μοσιογράφου. 

Όταν ο σκοπός και το κίνητρο δεν είναι η ανάδειξη της Αλήθειας αλλά η προσωπική ωφέλεια του

/ της Δημοσιογράφου, αυτό είναι δυνατόν να αποτυπωθεί και στα χαρακτηριστικά διατύπωσης

στοιχείων μιας δημοσιογραφικής έρευνας. Μια προσεκτική ανάγνωση ενός κειμένου, μια προσε-

κτική ακρόαση μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή μια προσεκτική θέαση μιας τηλεοπτικής εκπομπής
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είναι δυνατόν να καταδείξει -όχι βέβαια πάντοτε- τον σκοπό και το κίνητρο του / της Δημοσιο-

γράφου που παρουσιάζει μια έρευνα. Εκεί ο / η Δημοσιογράφος, ανάλογα με το κίνητρό του / της,

μπορεί να κερδίσει σεβασμό και κύρος από την πλευρά των πολιτών ή να αποδοκιμαστεί. Συχνά,

οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν ποιος / ποια Δημοσιογράφος λέει την αλήθεια, ποιος/ποια

επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Και εκεί ακριβώς ο / η Δημοσιογράφος μπορεί

να καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ή να απαξιωθεί… 

Αποκατάσταση τυχόν λάθους, αποκατάσταση της Αλήθειας.

Ποια όμως πρέπει να είναι η στάση τού / τής Δημοσιογράφου όταν ανακαλύψει ότι εν μέρει ή εν

όλω έκανε λάθος έρευνα και κριτική; Εδώ είναι που λέγαμε και προηγουμένως ότι και οι κρίνοντες

(Δημοσιογράφοι) κρίνονται…

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο / Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 

• Να ζητήσει άμεσα μια δημόσια και ειλικρινή συγγνώμη από το Πρόσωπο ή από τα Πρόσωπα

που αδίκησε και έβλαψε. 

• Να αποκαταστήσει άμεσα το δημοσίευμα στα σημεία όπου υπάρχουν λάθη και ανακρίβειες ή

ψεύδη (αν πρόκειται για γραπτό κείμενο) και να περιγράψει το τί ισχύει. 

• Να δώσει εξηγήσεις για το πώς προήλθε το λάθος του/της, δηλαδή να αναφέρει αν πρόκειται

για λανθασμένες πληροφορίες που έλαβε, αν πρόκειται για λανθασμένη αντίληψη ορθών πλη-

ροφοριών που πήρε, αν πρόκειται για νέα στοιχεία που δεν είχε υπόψη του όταν έκανε έρευνα και

όταν ασκούσε την κριτική του, αν ήταν επηρεασμένος/η από κάποια αντίληψη περί του κρινόμενου

Προσώπου κλπ. 

Φυσικά, εάν ο/η Δημοσιογράφος είχε πάρει δηλώσεις και από τα κρινόμενα πρόσωπα, πιθανόν

να είχε αποφύγει και τα λάθη του/της. 

Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι αδικαιολόγητο για τον/τη Δημοσιογράφο να αποφύγει

να πάρει δήλωση από τα κρινόμενα πρόσωπα. Διότι εάν το κρινόμενο πρόσωπο γνωρίζει ότι

ένας/μία Δημοσιογράφος ετοιμάζει μια επιβαρυντική έρευνα, έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς ότι

αυτό το κρινόμενο πρόσωπο είναι δυνατόν να επιχειρήσει, με διάφορους τρόπους, να σταματήσει

την έρευνα αυτή, είτε επιχειρώντας να χρηματίσει τον εργοδότη - υπεύθυνο του Μέσου Ενημέ-

ρωσης, είτε επιχειρώντας με καλό τρόπο να προσεγγίσει τον / τη Δημοσιογράφο για να σταματήσει

την έρευνα, είτε επιχειρώντας να απειλήσει τον / τη Δημοσιογράφο, είτε, είτε… 

Εννοείται, στο σημείο αυτό, δεν θα πρέπει να γίνεται καν λόγος για το τί πρέπει να συμβεί στην

περίπτωση που (αποκαλυφθεί ότι) ο / η Δημοσιογράφος δεν περιέπεσε σε λάθος αλλά έκανε ένα

σκόπιμο λάθος προκειμένου συνειδητά να βλάψει ένα πολιτικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή,

πέρα από τις νομικές συνέπειες που μπορεί να έχει ένας / μία Δημοσιογράφος, θεωρώ ότι θα

πρέπει να επιληφθεί και η Ένωση Συντακτών στην οποία ανήκει. Και το Πειθαρχικό Όργανο της

Ένωσης Συντακτών θα πρέπει να εξετάσει την περίπτωση του / της Δημοσιογράφου και να επι-

βάλλει ποινή η οποία μπορεί να φθάσει έως και στη διαγραφή του / της. 

8.Αξία και σημασία τού Ελέγχου. Συνέπειες και απο-
τελέσματα για Κρίνοντες & Κρινόμενους.

Ποια η αξία και η σημασία τού ελέγχου ενός / μιας Δημοσιογράφου προς ένα πολιτικό πρόσωπο;

Χρειάζεται ο έλεγχος; Ποιες οι συνέπειες και για τον / τη Δημοσιογράφο αλλά και ποιες οι συνέ-

πειες για το πολιτικό πρόσωπο που υφίσταται τον έλεγχο; 

Η απάντηση στο ερώτημα περί της χρησιμότητα του ελέγχου είναι αυτονόητη: Ακόμη και οι κα-

λύτεροι σε ήθος πολιτικοί θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να γίνουν αλαζόνες αν δεν υπήρχε έλεγ-

χος (έρευνα και κριτική). 

Ασφαλώς, η κριτική, από την πλευρά τού/τής Δημοσιογράφου, αποτελεί (πρέπει να αποτελεί) μια

ανάγκη για τον ίδιο / την ίδια, αλλά και μια ανάγκη για την Κοινωνία. 

Ο έλεγχος (έρευνα, κριτική) είναι βασική αποστολή τού / τής Δημοσιογράφου όχι μόνο στην Αθήνα

ή στη Θεσσαλονίκη αλλά ασφαλώς και στην Ελληνική Περιφέρεια και μάλιστα παρά το γεγονός

ότι στην Ελληνική Περιφέρεια οι κατά τόπους κοινωνίες είναι μικρές (δεν είναι π.χ. η μεγάλη και

απρόσωπη Αθήνα) με αποτέλεσμα οι Δημοσιογράφοι -στο πλαίσιο εκδηλώσεων και άλλων ευ-

καιριών- να βρίσκονται συχνά πυκνά σε χώρους όπου υπάρχει η πολιτική και αυτοδιοικητική πα-

ρουσία. Στις μικρές κοινωνίες δεν είναι τόσο εύκολο για έναν / μία Δημοσιογράφο να ασκήσει

κριτική προς πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα, θέλει θάρρος, τόλμη, αντοχές… Αντίθετα,

είναι ευκολότερο «πράγμα» ο έλεγχος (έρευνα, κριτική) για έναν / μία Δημοσιογράφο που δρα-

στηριοποιείται στην απρόσωπη Αθήνα ή γενικότερα σε μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, ο / η Δημοσιο-

γράφος είτε βρίσκεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε βρίσκεται σε μικρότερες κοινωνίες

είναι ανάγκη να επιτελεί το έργο του, να πραγματοποιεί την αποστολή του η οποία είναι όχι μόνο

η ενημέρωση αλλά και η άποψή του για τα «πράγματα» καθώς και η έρευνα και η κριτική του

προς πολιτικά και αυτοδιοικητικά πρόσωπα. 

Μια ακριβοδίκαιη κριτική βοηθά έναν/μια Πολιτικό να δει «πράγματα» που είτε αμελεί, είτε σκο-

πίμως παραβλέπει, είτε δεν αντιλαμβάνεται καν. Ακόμη και μια κακόπιστη κριτική (μακριά από

εμάς τους/τις Δημοσιογράφους) βοηθά ένα πολιτικό πρόσωπο να είναι σε εγρήγορση, να βελτιώ-

νεται, πόσο μάλλον βοηθά μια ακριβοδίκαιη κριτική. 

Ωστόσο, ένα πολιτικό πρόσωπο που είτε δεν ανέχεται την κριτική λόγω εγωισμού, είτε επειδή

πρόκειται για διεφθαρμένο πρόσωπο, συνήθως (όπως προαναφέρθηκε) είναι δυνατόν να επιχει-

ρήσει να κλείσει το στόμα τού/τής Δημοσιογράφου που ασκεί έλεγχο, άλλοτε με απειλές, άλλοτε

με παρεμβάσεις στο Μέσο Ενημέρωσης που υπηρετεί, άλλοτε με καλοπιάσματα, άλλοτε προσφέ-

ροντας στον / στη Δημοσιογράφο κάποιες θέσεις ή άλλοτε επιχειρώντας να του δώσει χρήματα

(τα οποία, συνήθως, προέρχονται από μίζες εργολάβων ή προμηθευτών), και άλλοτε προχωρών-

τας σε μηνύσεις και αγωγές. 

Ο/Η Δημοσιογράφος, όμως, ακόμη κι όταν αντιμετωπίζει τις όποιες αρνητικές αντιδράσεις ή ακόμη

και τα νομικά «όπλα» κάποιου πολιτικού προσώπου, οφείλει να συνεχίσει να κρατά τη θέση του

και το ήθος του, να συνεχίσει να αγωνίζεται απτόητος / η στο δημοσιογραφικό λειτούργημα. Οφεί-

λει όμως και να μην προκαλέσει διαμάχη «πολεμικού χαρακτήρα» με το εν λόγω πολιτικό πρό-

σωπο, αλλά να συνεχίσει να ασκεί κριτική προς το πρόσωπο αυτό και προς άλλα πολιτικά

πρόσωπα, χωρίς πάθος και χωρίς εμμονές, αλλά βεβαίως όταν πάντοτε υπάρχει πραγματικός

λόγος. 

Ο/Η Δημοσιογράφος κάνει την κριτική του, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, αυτή είναι η Αποστολή

του: Να ενημερώνει τους πολίτες (που έτσι αφυπνίζονται), να στηρίζει τη Δημοκρατία. Και βεβαίως,

καθήκον των ενημερωμένων πολιτών είναι, την ημέρα των εκλογών, να επιλέξουν το καλύτερο

για τον τόπο τους. Ωστόσο, ο / η Δημοσιογράφος κάνοντας το δημοσιογραφικό του / της λειτούρ-

γημα δεν επιτρέπεται να υποδεικνύει το τί πρέπει να κάνουν οι πολίτες, τί να επιλέξουν, τί να ψη-

φίσουν. 

Αποτέλεσμα μιας δίκαιης και αμερόληπτης κριτικής είναι: Η ανάδειξη της αλήθειας, η ορθή ενη-

μέρωση, η όσο το δυνατόν πιο δίκαιη αξιολόγηση πολιτικών και άλλων προσώπων, η αφύπνιση

των πολιτών. Χωρίς έλεγχο δεν μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να αξιολογηθεί επαρκώς, κυρίως

όμως ορθά, από τον κόσμο. 

Όμως, μια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και αμερόληπτη κριτική αποτελεί και μια ευκαιρία διόρθωσης

των κρινομένων πολιτικών προσώπων. Έχει δε παρατηρηθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου

πολιτικά πρόσωπα έλαβαν υπόψη τους κάποιες κριτικές που τους ασκήθηκαν, γι’ αυτό και άλλαξαν

στάση προς μία θετική ή θετικότερη κατεύθυνση. Η αλλαγή στάσης δημιούργησε επανεκκίνηση

της πολιτικής λειτουργίας. Τέτοιου είδους γεγονότα δίνουν και αρκετές πιθανότητες επανεκλογής

για τα πρόσωπα αυτά, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί κατ’ ανάγκην και μια βεβαιότητα. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η άσκηση κριτικής προς πολιτικά πρόσωπα είναι δυ-

νατόν να προκαλέσει: 

α) Προβλήματα νομικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια άσκησης της πολιτικής και αυτοδιοικητικής

εξουσίας, π.χ. με εισαγγελικές παρεμβάσεις εναντίον των πολιτικών και αυτοδιοικητικών προ-

σώπων αλλά και με Δίκες μέσα από τις οποίες μπορούν να προέλθουν αθωωτικές αποφάσεις

αλλά και καταδικαστικές αποφάσεις. 

β) Πολιτικά προβλήματα κατά τη διάρκεια άσκησης της εξουσίας (πρόκληση βεβαρυμμένου πο-

λιτικού κλίματος, προσωπική πολιτική αποσταθεροποίηση), γεγονός που είναι δυνατόν να κατα-

λήξει ενδεχομένως και σε πτώση τού πολιτικού προσώπου στις εκλογές. 

Πάντως, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίσει ο / η Δημοσιογράφος λόγω τής κριτικής που

ασκεί, αλλά και παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίσει ένα πολιτικό πρόσωπο λόγω τής κρι-

τικής που του ασκείται από τη Δημοσιογραφία, είναι βέβαιο ότι μια όσο το δυνατόν ακριβοδίκαιη

κριτική καθίσταται ωφέλιμη και για τη Δημοσιογραφία αλλά και για την Πολιτική, ενώ αποτελεί

και εργαλείο αξιολόγησης πολιτικών προσώπων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας θητείας αλλά

και κατά την ώρα τής εκλογικής κάλπης. 

Τελικά, ο έλεγχος και η κριτική έχουν σημαντικές συνέπειες και αποτελέσματα τόσο για τους κρί-

νοντες όσο και για τα κρινόμενα πρόσωπα. Πάνω απ’ όλα όμως ο έλεγχος και η κριτική βοηθούν

και στηρίζουν την ίδια τη Δημοκρατία. 

9.Η Δημοκρατία σε παρακμή και κρίση. 

Πολύ μεγάλη είναι η ευθύνη τής Δημοσιογραφίας και των Πανελλαδικών και Περιφερειακών

Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα, για το γεγονός ότι η Χώρα σταδιακά

οδηγήθηκε σε μια πολυποίκιλη (και όχι μόνο οικονομική) Κρίση. 

Η Δημοσιογραφία, από το καθεστώς απαγόρευσης κατά την εποχή τής Δικτατορίας, αντί να ισορ-

ροπήσει προς την Ελευθερία, σταδιακά πέρασε στην ελευθεριότητα και στον λαϊκισμό, με λίγες

εξαιρέσεις βέβαια. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια αφανής κρίση τής Δημοσιογραφίας, πριν

από την επίσημη κρίση. 

Η Δημοσιογραφία, από την κρατική και κατευθυνόμενη τηλεοπτική και ραδιοφωνική Ενημέρωση

που είχε η Χώρα μέχρι σχεδόν τα τέλη τής δεκαετίας τού ‘80, περνώντας προς την Ελεύθερη Ρα-

διοφωνία και Ελεύθερη Τηλεόραση δεν ισορρόπησε, αλλά σταδιακά πέρασε στην άλλη πλευρά:

Στη κατευθυνόμενη Δημοσιογραφία των Συμφερόντων και στη Διαπλοκή, με λίγες εξαιρέσεις βέ-

βαια. Επαναλαμβάνω: Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια αφανής κρίση τής Δημοσιογραφίας,

πριν από την επίσημη οικονομική και κοινωνική κρίση. 

Θυμάμαι, κατά τη δεκαετία τού ’90, τον Βουλευτή Πιερίας, τον Νίκο Κάκαλο, να επισημαίνει ότι

έχει αντιστραφεί η αποστολή μεταξύ Δημοσιογράφων και Πολιτικών: «Ο Πολιτικοί σχολιάζουν

και οι Δημοσιογράφοι κάνουν πολιτική», έλεγε με θλίψη… 

Και πράγματι, Πολιτικοί και Αυτοδιοικητικοί έκαναν Δημοσιογραφία και κάποιοι συνεχίζουν να το

κάνουν μέχρι και σήμερα, μέσω Δελτίων Τύπου, τα οποία αυτούσια δημοσιεύονται σχεδόν σε όλα

τα Μέσα Ενημέρωσης χωρίς πουθενά να αναφέρεται ότι πρόκειται για Δελτία Τύπου. 

Όπως, και πράγματι, υπάρχουν Δημοσιογράφοι που αντί για ενημέρωση και κριτική προς τους Πο-

λιτικούς και Αυτοδιοικητικούς, συστηματικά επιχειρούν να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις και πο-

λιτική, ορισμένοι δε το κάνουν αυτό έως ότου βρουν κάποια θέση σε κρατικό μηχανισμό ή έως

ότου εισέλθουν κι εκείνοι στον πολιτικό και αυτοδιοικητικό στίβο! 

Ωστόσο, από το 1974 και μετά, χωρίς την πραγματικά ελεύθερη ενημέρωση, χωρίς την ανάδειξη

σημαντικών και ουσιωδών αληθειών, η Χώρα έζησε με τους μύθους της, έζησε μέσα στα πολυ-

ποίκιλα ψέματα της Μεταπολίτευσης και οδηγήθηκε σταδιακά στην παρακμή και στον λαβύρινθο

της Κρίσης. 

Η κρίση χτίστηκε στα χρόνια τής Μεταπολίτευσης. Χτίστηκε σταδιακά και παντού, σε όλους

σχεδόν τούς τομείς. Ήταν μια αφανής κρίση στην Πολιτική, στη Δημοσιογραφία, στην Εκπαίδευση,
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στον Πολιτισμό, στις Τέχνες, στην Εκκλησία, στο Περιβάλλον, στην Υγεία, στη Δικαιοσύνη, στην

Ανάπτυξη, στην Οικογένεια, στην Κοινωνία, παντού. Στην ίδια τη Δημοκρατία! 

Και αυτές οι επιμέρους Κρίσεις καθώς και τα παντός είδους πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και

άλλα ελλείμματα που γεννιούνταν και που συσσωρεύονταν στη χώρα, προκαλούσαν ελλείμματα

και στην Οικονομία! Χτίστηκε, λοιπόν, μια νοοτροπία με ελλείμματα λογικής η οποία δεν επέτρεπε

να δούμε το πού πήγαινε ολόκληρη η Χώρα: Σ’ έναν Οικονομικό και Κοινωνικό γκρεμό! 

Κι εδώ τίθεται πλέον ένα μεγάλο ερώτημα: Ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή τής Δημο-

σιογραφίας (Περιφερειακής και Πανελλαδικής) καθώς και των Μέσων Ενημέρωσης στην κατεύ-

θυνση εξόδου τής Χώρας από την Κρίση; Όπως προανέφερα, η πολυποίκιλη Κρίση που ζούμε,

μοιάζει με έναν λαβύρινθο, όπως εκείνον τού Μύθου με τον Θησέα και τον Μινώταυρο. 

Το μυστικό, λοιπόν, βρίσκεται στον «Μίτο τής Αριάδνης». Όπως μπήκαμε στην Κρίση, έτσι πρέ-

πει και να βγούμε από τους σκοτεινούς διαδρόμους της... Αλλά για να βγούμε, πρέπει να κατα-

νοήσουμε το πώς μπήκαμε. Πρέπει να βρούμε τον χαμένο «μίτο τής Αριάδνης»… Πώς όμως; 

Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και όχι μόνο οι πο-

λιτικοί τούς οποίους εμείς οι Δημοσιογράφοι αναδεικνύουμε και οι Πολίτες εκλέγουν, εντέλει

όλοι μας εκλέγουμε. Και με περισυλλογή και διάθεση ανάληψης ευθυνών μας, να δούμε όχι τί

λάθη έκαναν οι άλλοι αλλά τί λάθη έγιναν από όλους μας, τί μικρά ή μεγαλύτερα λάθη κάναμε

καθένας, ώστε να τα διορθώσουμε, να μην τα επαναλάβουμε. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, μιας επώδυνης αλλά λυτρωτικής διαδικασίας, είναι ανάγκη να κάνουμε ξανά

την αντίστροφη διαδρομή μέχρι το 1974, αλλά και πιο πριν, κρατώντας τον «μίτο τής Αριάδνης». 

Όσο για εμάς τους / τις Δημοσιογράφους, η αντίστροφη διαδρομή είναι αναγκαίο να γίνει ώστε

να δούμε ξανά την πορεία μας, την προσωπική μας πορεία αλλά και την πορεία τού κλάδου μας.

Να δούμε ξανά την πορεία τής Δημοσιογραφίας από το 1974 έως την ίδρυση του πρώτου ελεύ-

θερου ραδιοφώνου που έγινε στην Κατερίνη τον Μάρτιο του 1987, αλλά και από την ίδρυση της

ελεύθερης τηλεόρασης (αρχές τής δεκαετίας τού ’90) μέχρι τη διαδικτυακή δημοσιογραφία, μέχρι

σήμερα. 

Να βρούμε και δούμε λάθη και ακρότητες, να βρούμε και να δούμε υπερβολές και διαπλοκές,

να βρούμε και να δούμε τί αρνητικά κάναμε, τί θετικά κάναμε αλλά και τί παραλείψαμε να κάνουμε

αν και οφείλαμε να το κάνουμε. Και ένα απ’ αυτά που είτε δεν κάναμε, είτε παραλείψαμε να κά-

νουμε είναι μια ακριβοδίκαιη κριτική προς τις πάσης φύσεως εξουσίες. Και η έλλειψη μιας τέτοιας

κριτικής συνέβαλε στην κρίση που ζούμε σήμερα. 

Για μια πραγματική και δυναμική επανεκκίνηση της Δημοσιογραφίας οφείλουμε, όλοι οι συνά-

δελφοι, να γίνουμε λειτουργοί της, με αρχές και κανόνες. Να γίνουμε φάροι και οδοδείκτες μέσα

στο σκοτάδι τής κρίσης, ώστε να βγούμε από την παρακμή τού κλάδου μας. Και βέβαια, να συμ-

βάλλουμε κι εμείς στο χτίσιμο και στην ανόρθωση της κοινωνίας και της Χώρας η οποία σήμερα

βρίσκεται ακόμη στα συντρίμμια και στα ερείπια που η κρίση επέφερε. 

10. Συμπεράσματα.
Δημοκρατία και Δημόσιος Έλεγχος.

Ο δημοκρατικός έλεγχος κάθε μορφής εξουσιών, από την πλευρά τής Δημοσιογραφίας, είναι

βασικό και ουσιώδες στοιχείο σε κάθε Δημοκρατική Πολιτεία. 

Οι Δικτατορίες λογοκρίνουν τα Μέσα Ενημέρωσης και με έμμεσους ή και άμεσους τρόπους δεν

επιτρέπουν σ’ αυτά ούτε έλεγχο -με την έννοια της δημοσιογραφικής έρευνας- αλλά ούτε και κρι-

τική. Οι Δικτατορίες επιδιώκουν μόνο επαίνους και, μάλιστα, καθ’ υπερβολήν. Επιδιώκουν κατευ-

θυνόμενη «δημοσιογραφία», κατευθυνόμενη πληροφορία προς τον λαό, κατευθυνόμενη προβολή

τού καθεστώτος. 

Επίσης, Καθεστώτα που εκλέγονται μεν από τον λαό αλλά λειτουργούν αυταρχικά, περιορίζουν

ασφυκτικά τον έλεγχο και την κριτική, προκειμένου να επιβιώσουν. Και αυτά τα καθεστώτα επι-

διώκουν, επίσης, μόνο επαίνους και, μάλιστα, καθ’ υπερβολήν, επιδιώκουν, δια του φόβου και

δια του ελέγχου τής Δικαστικής Εξουσίας, κατευθυνόμενη «δημοσιογραφία», κατευθυνόμενη

προβολή.

Ο έλεγχος, από την πλευρά τής Δημοσιογραφίας, προς τοπικές και υπερτοπικές εξουσίες, κάθε

μορφής και κατεύθυνσης, οφείλει να έχει στοιχεία ελεύθερης, υπεύθυνης, άφοβης, χωρίς πάθος,

σοβαρής και όχι βιαστικής, τεκμηριωμένης και επαρκούς, πολύπλευρης αλλά και επώνυμης α)

έρευνας και β) κριτικής με σκοπό την ανάδειξη της Αλήθειας, το δημόσιο συμφέρον, την κοινή

ωφέλεια, την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τής Δημοκρατίας. 

Γενικά, ο δημοσιογραφικός έλεγχος προς εξουσίες είναι απαραίτητο να έχει στοιχεία δημο-

σιογραφικής δεοντολογίας και δημοκρατικότητας. Επομένως, να είναι έλεγχος με διασταύρωση

στοιχείων και με αναζήτηση αληθειών, με σεβασμό στη Δημοκρατία και στους θεσμούς της -και,

άρα, έλεγχος χωρίς υπερβολές, λαϊκισμούς κλπ- με σεβασμό στα δικαιώματα των ελεγχομένων

και κρινομένων προσώπων -είτε αυτά είναι πολίτες που ασκούν κάποια μορφή εξουσίας, είτε

αυτά είναι άρχοντες- με σεβασμό στο λειτούργημα της Δημοσιογραφίας, με σεβασμό στην ελλη-

νική γλώσσα, με κατάθεση αμερόληπτων και δίκαιων απόψεων - κρίσεων προς κάθε κατεύθυνση,

χωρίς διακρίσεις. 

Έλεγχος, με την έννοια της έρευνας αλλά και της κριτικής, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην την ανάδειξη

μόνο αρνητικών στοιχείων και κρίσεων. Κάθε εξουσία και κάθε πρόσωπο που ασκεί οποιασδήποτε

μορφής εξουσία δεν σημαίνει ότι έχει μόνο αρνητικά στοιχεία. Μπορεί να έχει και θετικά. Γι’ αυτό

και είναι ανάγκη, μια αντικειμενική παρουσίαση να περιέχει και θετικά στοιχεία, αν υπάρχουν,

όπου υπάρχουν. 

Η έλλειψη μιας ακριβοδίκαιης κριτικής από την πλευρά των Δημοσιογράφων και των Μέσων

Ενημέρωσης προς τις πάσης φύσεως Εξουσίες, ιδίως όμως προς τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές

εξουσίες, συνέβαλε, σε σημαντικό βαθμό, από το 1974 μέχρι σήμερα, στο χτίσιμο της ελληνικής

κρίσης. 

Η Χώρα σταδιακά οδηγήθηκε σε μια πολυποίκιλη (και όχι μόνο οικονομική) Κρίση, οδηγήθηκε

σε έναν σκοτεινό λαβύρινθο και αδυνατεί σήμερα να εξέλθει απ’ αυτόν… Η έξοδος αυτή θα προ-

έλθει ύστερα από μια επώδυνη αλλά λυτρωτική διαδικασία. Θα είναι μια αντίστροφη διαδρομή

μέχρι το 1974, αλλά και ίσως και πιο πριν από το 1974, κρατώντας τον «μίτο τής Αριάδνης». 

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας ιστορικής αναδρομής αλλά και προσωπικής αναδρομής, αυτός ο μίτος

για την Ελληνική Δημοσιογραφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η περισυλλογή και η αυτοκριτική,

θέτοντας ως Δημοσιογράφοι αλλά και ως Δημοσιογραφικός Κλάδος τα δικά μας εύλογα ερωτή-

ματα: 

Γιατί, ως Δημοσιογραφία αλλά και ως Χώρα, φτάσαμε έως εδώ; 

Τί λάθη κάναμε; 

Τί ορθά κάναμε; 

Τί ορθά παραλείψαμε να κάνουμε; 

Πώς διορθώνονται αυτά τα λάθη που κάναμε; 

Τί μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από τη σημερινή κρίση ώστε όχι μόνο να βγούμε απ’ αυτήν

αλλά και να μην περιέλθουμε ξανά σε μια τέτοια κρίση; 

Εδώ βέβαια μιλάμε για πραγματική περισυλλογή και για μια πραγματική αυτοκριτική! Αγαπητές

συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, αν αντέχουμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, χωρίς

όμως εκπτώσεις και δικαιολογίες, ας την κάνουμε! Αξίζει να την κάνουμε! Και μάλιστα, αξίζει να

την κάνουμε όχι για μια φορά, αλλά συνέχεια, πάντοτε! 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ανδρέα Κατσιάπη - Γαλανού

E-mail: galanos.andreas@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009657090926

Τηλ: 6944 527 670

Ο Ανδρέας Κατσιάπης (Γαλανός, στο δημοσιογραφικό ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην

Αθήνα το 1963. Έχει ρίζες από το Χωριό Σέρβου Ν.Αρκαδίας αλλά και από την πόλη

τής Χίου, μεγάλωσε στη Δάφνη Αττικής (έως το 1981), κατά τη διάρκεια των σπουδών

του έζησε στα Εξάρχεια Αθήνας έως και το 1989, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1991 επέ-

λεξε συνειδητά να φύγει από την Πρωτεύουσα και να πάει στην Κατερίνη όπου διαμένει

μέχρι σήμερα, ασχολούμενος με τη Δημοσιογραφία. Είναι έγγαμος. 

Σήμερα συμμετέχει, για μια - δυο φορές την εβδομάδα, σε δημοσιογραφική εκπομπή

τής Εύης Μιχωλού «Κίτρινη Κάρτα» (Sky Κατερίνης) ενώ συνεργάζεται με το μπλογκ

stalagmaties.blogspot.com παρουσιάζοντας θέματα τοπικής επικαιρότητας και γρά-

φοντας άρθρα. Επίσης, είναι Υπεύθυνος Επικοινωνίας τού Θεατρικού Εργαστηρίου

ΑΥΛΑΙΑ, στην Κατερίνη. 

Είναι Πτυχιούχος Α.Ε.Σ. Αθηνών καθώς επίσης και Πτυχιούχος τού Θεολογικού

Τμήματος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. 

Υπηρέτησε τη Στρατιωτική του Θητεία (1987 - 1988) στην ακριτική Κω. 

Κατά τη διάρκεια των Σπουδών του έως και το 1991 έγραφε σε Περιοδικά και Εφη-

μερίδες στην Αθήνα, ενώ από το 1993 μέχρι σήμερα είναι Δημοσιογράφος στην Κα-

τερίνη Ν.Πιερίας. Από το 1993 μέχρι σήμερα υπηρέτησε σε διάφορες τοπικές

Εφημερίδες, Περιοδικά, Ραδιόφωνα καθώς και σε Μπλογκ. Επίσης, πραγματοποίησε

τηλεοπτικές παρουσίες και εκπομπές στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς ΕΡΜΗΣ TV, ΔΙΟΝ

TV, ΕΓΝΑΤΙΑ TV ενώ κατά διαστήματα διετέλεσε και ανταποκριτής στη Δημοτική Τηλε-

όραση Θεσσαλονίκης και στον Τηλεοπτικό Σταθμό ΑΤΛΑΣ TV. 

Το 2001 έγινε Μέλος τής Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ) με Αριθμό

Μητρώου 422. Το Ίδρυμα «Βότση» έχει καταχωρίσει στοιχεία του στο «Λεξικό Ελλή-

νων Δημοσιογράφων». Τα έτη 2017 και 2018 διετέλεσε Πρόεδρος Γενικής Συνέ-

λευσης της ΕΣΕΤ. 

Από το 1993 έως το 2003 συμμετείχε σε 4 Δημοσιογραφικές Αποστολές στο

Εξωτερικό: Αλβανία (1993, Κορυτσά), Σερβία (1999 και 2000, Βελιγράδι και Νις)

αλλά και Βρυξέλλες Βελγίου (2003) στην έδρα τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από το 1998 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει Επίσημα ή και Άτυπα σε Γραφεία

Τύπου Υποψηφίων Βουλευτών, Δημάρχων και Νομαρχών (ανεξαρτήτως Κομμάτων),

ενώ διετέλεσε και Άτυπος Σύμβουλος φορέων και παραγόντων τού Ν.Πιερίας. Επι-

πλέον, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ημερίδων και συ-

νεδρίων είτε ως Μέλος ή Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου, είτε ως Παρουσιαστής -

Συντονιστής. 

Διετέλεσε Διευθυντής τής Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης (1991 -

1992). 

Διετέλεσε Μέλος τής Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων των Δικαστηρίων Κατερίνης,

από το 2000 μέχρι που η Τρόικα κατήργησε ουσιαστικά τον Θεσμό αυτόν. 

Διετέλεσε, για 2 θητείες, Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατε-

ρίνης (Σχολή Γονέων), έως το 2005. 

Την περίοδο 2008 - 2009 δίδαξε Μαθήματα Πανεπιστημιακής Θεολογίας στο ΙΕΚ

Κατερίνης. 

Την περίοδο 2011 - 2014 υπηρέτησε τον Δήμο Δίου-Ολύμπου ως Ειδικός Συ-

νεργάτης των Δημάρχων, Γιώργου Φαρμάκη και Γιώργου Παπαθανασίου. 
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Κυρία Δήμαρχε, Αγαπητοί προ-
σκεκλημένοι, αγαπητές/οί συμ-
πατριώτες και συμπατριώτισσες,
Αγαπητοί/ές μαθητές και μαθή-
τριες.
Ως Ειδικός Γραμματέας της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων
και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου,
«Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δρο-
σίνη» σας καλωσορίζω στην ιδι-
αίτερη πατρίδα μου, στον Δήμο
Ιστιαίας – Αιδηψού, της επαρ-
χίας Ιστιαίας, στο βόρειο τμήμα
της νήσου Ευβοίας. Μια ιστο-
ρική επαρχία από τις τρεις του
νομού – οι άλλες δύο Χαλκίδος
και Καρυστίας (Κύμη) – υπαγό-
μενη διοικητικώς στη Νομαρχία
Ευβοίας – πρωτεύουσα Χαλκίδα
– και εκκλησιαστικώς στην Ιερά
Μητρόπολη Χαλκίδας, Ιστιαίας
και Βορείων Σποράδων.
Στη σύντομη, λόγω χρόνου, ει-
σήγησή μου θα επιχειρήσω μια
ιστορική διαδρομή από την Αρ-
χαιότητα: ομηρική, κλασική, ελ-

ληνιστική, ελληνορρωμαϊκή, βυζαντινή και νεότερη εποχή  ως τη σημερινή,
με βάση αρχαίες μαρτυρίες συγγραφέων (ποιητών και πεζογράφων), αλλά και
μελέτες ειδικών ερευνητών της περιοχής μας: της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπου-
δών, των Γ. Αναστασόπουλου, Γ. Παπαϊωάννου, Αγ. Ριτσώνη και του εκπαι-
δευτικού πατέρα μου Άγγελου Στέφου.

Κατ’ αρχάς, ο Όμηρος αναφέρει, για πρώτη φορά, στο έργο του, τη νήσο
μας με το σημερινό της όνομα Εύβοια1 (εὖ+βοῦς), αυτή που τρέφει καλά βο-
σκήματα (απ’ όπου: Εὐβοεύς, Εὐβοιἰς, Εὐβοίηθεν, Εὐβοϊκός, Εὐβόειος), ονο-
μασία που αντικατέστησε την παλαιότερη Ἀβαντίς. Ἄβαντες (α-αθροιστικό +
βαίνω = ανυποχώρητοι), καθώς αναφέρει ο Ησίοδος2, ονομάζονται οι αρχαι-
ότατοι κάτοικοι της νήσου, καταγόμενοι από τη Θράκη, απ’ όπου ήλθαν με
το βασιλιά τους Άβαντα3, γιο του Ποσειδώνα και της νύμφης Αρέθουσας, και,
αφού διασκορπίσθηκαν στην Πελοπόννησο και τη Φωκίδα, μετοίκησαν στην
Εύβοια, όπου και εγκαταστάθηκαν οριστικά. Αναφέρονται, επίσης, ως κάτοι-
κοι οι Κουρήτες, οι Ελλοπιείς και οι Δρύοπες.

Στην ιλιαδική ραψωδία Β, με τίτλο Κατάλογος Νεῶν (=πλοίων), μια μακρά
ποιητική επιθεώρηση, σε 266 στίχους, των ναυτικών δυνάμεων των Αχαιών
που συγκεντρώθηκαν στη βραχώδη Αυλίδα4, από διάφορες περιοχές της Ελ-
λάδας, ο ποιητής μνημονεύει σε 10 στίχους, το όνομα της νήσου, της ἱερῆς
Εὐβοἰης (535), τις πόλεις και τον επί κεφαλής των Αβάντων ηγεμόνα Ελεφή-
νορα:

Οἳ δ’ Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες Ἄβαντες,
Χαλκίδα τ’ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλον θ’ Ἱστίαιαν… (536-537).
Όσοι στην Εύβοια ζούσαν, θαρραλέοι Άβαντες,
που κατοικούσαν στη Χαλκίδα, στην Ερέτρια,
στην πολυστάφυλη Ιστιαία… 

(Μτφρ. Δ.Ν. Μαρωνίτης).
Ναυσικλειτή (ναῦς + κλείω, κλέω = κλεΐζω, κλέος), περίφημη για τα πλοία
της – προφητική ρήση για την εκτεταμένη αποικιακή της δραστηριότητα, απο-
καλείται η Εύβοια, στον Ομηρικόν Ύμνον εις Απόλλωνα (στ. 31), νήσος όπου
εκτείνεται η κυριαρχία του Δήλιου και Δελφικού θεού.

Η σημαντικότερη πόλη της επαρχίας, από την Αρχαιότητα, είναι η Ιστιαία,
πλησίον του ποταμού Κάλλαντος• φέρουσα πιθανόν το όνομα μιας νύμφης,
σχετίζεται ετυμολογικά με τα ιστία και την πλούσια παραγωγή ιστών, χρήσι-
μων για την κατασκευή πλοίων, από το δρυμό του όρους Τελεθρίου. Ο Όμηρος
την αναφέρει ως πολυστάφυλον, λόγω των εύφορων αμπελώνων της και της
παραγωγής εξαίρετου οίνου. Η ίδρυσή της ανάγεται στους προϊστορικούς χρό-
νους (15ος -14ος αιώνες π.Χ.)• σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση ιδρύ-
θηκε από τον Έλλοπα5, γιο του βασιλιά Ίωνα, γενάρχη των Ιώνων, - εξού και
η ονομασία Ελλοπία -• το όνομα περιέργως δεν έχει διατηρηθεί στη σημερινή
εποχή.

Η Ελλοπία και αργότερα Ἱστιαία ή Ἑστιαία και Ἱ(Ε)στίαια, σε μερικούς

συγγραφείς και σε αττικές επιγραφές, αναδείχθηκε σε αξιόλογη και επιφανή
πόλη της Εύβοιας και, με τη δύναμή της, έθεσε υπό τον έλεγχό της όλη τη βο-
ρειοευβοϊκή περιοχή. Η πόλη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους περσικούς
πολέμους, ιδιαίτερα με την περίφημη ναυμαχία του Αρτεμισίου (480 π.Χ.).
Μετά τα Μηδικά, συμμετέχει με τις άλλες ευβοϊκές πόλεις -  όλες ιωνικές –
στην Αθηναϊκή ή Δηλιακή Συμμαχία (478 π.Χ.). Μετά τη μάχη, όμως, της Κο-
ρωνείας (447 π.Χ.) συμπαρίσταται στην αποστασία της Ευβοίας από τους
Αθηναίους, ανακαταλαμβάνεται από τον Περικλή και τιμωρείται σκληρά6,
για το φόνο της φρουράς ενός Αττικού πλοίου, και χάνει την ακμή της. Οι κά-
τοικοί της αναγκάσθηκαν να καταφύγουν στη Θεσσαλία – υπάρχει περιοχή
Ἱστιαιῶτις -, στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου ιδρύουν τη Στενήμαχο της
Ανατολικής Ρωμυλίας -, ενώ τα κτήματά της περιήλθαν σε Αθηναίους κλη-
ρούχους – 2000 περίπου. Η πόλη μετονομάσθηκε σε Ωρεούς ή Ωρεόν – πρό-
τερον δήμον της Ιστιαίας7 – η οποία σταδιακά αναδείχθηκε σε ισχυρή δίπολη.
Ωρεοί και Ιστιαία, που έχουν έκτοτε παράλληλη πορεία, συνυπάρχοντας κάτω
από δύσκολες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, σε σημείο ώστε να αποτελούν
και οι δύο τους μια πόλη, η οποία, για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλείται
Ωρεός. Εν τούτοις, κατά τη μαρτυρία των επιγραφών, που ευρέθησαν στην
Ιστιαία και Ωρεό, παρέμεινε πάντοτε η επίσημη ονομασία Ιστιαία.

Μνεία της σκληρής τιμωρίας των Ιστιαιέων έχουμε στα Ελληνικά8  του
Ξενοφώντα. Ο ιστορικός, αναφερόμενος στη μεγάλη καταστροφή του αθη-
ναϊκού στόλου στους Αἰγὸς ποταμούς, του Ελλησπόντου (404 π.Χ.), περιγρά-
φει, με την είδηση της φοβερής συμφοράς από το ιερό πλοίο, τη δραματική
ατμόσφαιρα που επικράτησε στην πόλη της Παλλάδος και την ψυχική διάθεση
των Αθηναίων που αναλογίζονταν όσα δεινά προκάλεσαν σε πολλούς Έλλη-
νες.

Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ

τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων• ὥστ’

ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη…

[Εις τας Αθήνας έγινε γνωστή η συμφορά νύκτα, ότε έφθασεν η Πάραλος και
ο θρήνος, καθώς ο ένας την ανήγγελλεν εις τον άλλον, έφθανε, διά των μα-
κρών τειχών, από τον Πειραιά εις το άστυ• ώστε, καθ’ όλην εκείνην την νύκτα,
κανείς δεν έκλεισε μάτι – εθρήνουν όχι μόνον τους φονευθέντας, αλλά πολύ
περισσότερον τους εαυτούς των, επειδή ενόμιζον, ότι θα πάθουν ό,τι αυτοί
έκαμαν εις τους Μηλίους, οι οποίοι ήσαν άποικοι των Λακεδαιμονίων, ότε δια
πολιορκίας υπέταξαν αυτούς, και εις τους κατοίκους της Ιστιαίας, της Σκιώνης,
της Τορώνης, της Αιγίνης και εις πολλούς άλλους Έλληνας]. (Μτφρ. Μιχ. Δα-
φέρμος).

Η πόλη υπέστη νέες περιπέτειες, μετά τη λήξη του πελοποννησιακού πο-
λέμου (404 π.Χ.), όταν περιήλθε στη Σπαρτιατική συμμαχία, και ο Λύσανδρος
επέβαλε ολιγαρχικό πολίτευμα• οι κάτοικοί της εκδιώχθηκαν, για μια ακόμη
φορά, ενώ, αντιθέτως επανήλθαν στις εστίες τους πολλοί από εκείνους που
είχαν εκβληθεί από τους Αθηναίους.

Ακολούθησαν, η κατοχή της πόλης από τους Λακεδαιμονίους (379 π.Χ.),
οι οποίοι ανέτρεψαν τον τύραννο του Ωρεού Νεογένη, η προσχώρησή της στη
Βοιωτική Συμμαχία των Θηβών (377 π.Χ.) και η επανένταξή της στην Αθη-
ναϊκή Συμμαχία (362 π.Χ.). Δύο Ιστιαιείς πρέσβεις τιμήθηκαν από τους Αθη-
ναίους. Στη δημοκρατική περίοδο επί κεφαλής της πόλεως ήταν οι ἄρχοντες.
Επώνυμος άρχων ήταν ο ἱεροθύτης της Προσηώας Αρτέμιδος. Μνημονεύονται
επίσης και οι ἀστυνόμοι.

Το 338 π.Χ., μετά τη μάχη της Χαιρωνείας, ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας,
ως «ηγεμών των Ελλήνων» γίνεται κύριος της Ελλάδας, εκστρατεύει εναντίον
της Ευβοίας, και κυριεύει τον Ωρεό, που είχε κυβερνήτη τον Ευφραίο, μαθητή
του Πλάτωνα: Ἄρχεις Εὐβοίας, ἄρχεις Ἑλλάδος. Η δημοκρατία αποκαταστά-
θηκε το 341 π.Χ., όταν Χαλκιδείς και Ωρείται συνέταξαν την ομοσπονδία του
Ευβοϊκού Συνεδρίου, το πρώτον Ευβοϊκόν Κοινόν. Ψυχή της όλης κίνησης
κατά των Μακεδόνων ήταν ο Δημοσθένης (384-322 π.Χ.), ηγούμενος του αν-
τιφιλιππικού συνασπισμού, δεινός αγορητής και ηρωικός μαχητής της ελευ-
θερίας των Αθηναίων. Ο Αθηναίος ρήτορας εκφωνεί το 341 π.Χ. τον Γ΄
Φιλιππικό, θεωρούμενο ως την πλέον δυνατή δημηγορία του, που είχε ως απο-
τέλεσμα την ανατροπή του Φιλιστίδη, τυράννου των «ταλαιπώρων Ὠρειτῶν»,
οργάνου του Φιλίππου, «ὀλέθρου Μακεδόνος».

Ακολουθούν τα γεγονότα των Επιγόνων του Μ. Αλεξάδρου – οι ευβοϊκές
πόλεις περιέχονται διαδοχικά στον Κάσσανδρο, τον Αντίγονο Γ΄, τον Πτολε-
μαίο – μέχρις ότου ο Δημήτριος ο Πολιορκητής (306-283 π.Χ.) κυριεύει την
πόλη και κηρύσσει την απελευθέρωσή της9. Για ένα διάστημα η Ιστιαία –
Ωρεός εμφανίζεται ανεξάρτητη, απαλλαγμένη από τη μακεδονική επιρροή
(απόδειξη ότι στους Δελφικούς ιερομνήμονες εμφανίζεται ένας Ιστιαιεύς),

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Αναστάσιος Στέφος, πρ. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης  Φιλολόγων

https://www.youtube.com/watch?v=D2iBjVU3Pos
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ωσότου η πόλη καταλαμβάνεται από τον Άτταλο Γ΄, βασιλιά της Περγάμου,
σύμμαχο των Ρωμαίων, ο οποίος μετέφερε έργα τέχνης στη μικρασιατική
πόλη. Στη συνέχεια, η Εύβοια υποκύπτει στους Ρωμαίους (191 π.Χ.) και αρ-
χίζει η Ρωμαιοκρατία, που θα εδραιωθεί με την οριστική υποταγή όλης της
Ελλάδας (146 π.Χ.).

Έχουν διασωθεί νομίσματα διαφορετικών εποχών, κυρίως από τα μέσα του
4ου π.Χ. αιώνα, φυλασσόμενα στο Νομισματικό Μουσείο, φέροντα διαφορε-
τικές επίσης παραστάσεις που συνδέονται με μυθολογικές παραδόσεις, ή με
ιστορικά γεγονότα, όπως αργυρές δραχμές, σύμφωνα με τον ευβοϊκό σταθμη-
τικό κανόνα• ακόμη, χάλκινα οκτώβολα Ιστιαίας, με γυναικεία κεφαλή στε-
φανωμένη με κλαδιά αμπέλου, δηλωτικό της πλούσιας παραγωγής σταφυλιών,
καθώς και χάλκινο τριώβολο, που εικονίζει τη νύμφη Ιστιαία καθισμένη σε
πλώρα πλοίου και κρατώντας στυλίδα (ιστό), δηλωτική της ναυτικής της υπε-
ροχής.

Τέλος, ο «θησαυρός των Ωρεών» (171-169 π.Χ.) αναφέρεται στις πολεμι-
κές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στη Βόρεια Εύβοια, στην περίοδο των μα-
κεδονικών πολέμων. Το 1965 ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή των
Ωρεών μαρμάρινο γλυπτό ολόσωμου ταύρου, απεικονιζόμενου σε επιθετική
στάση, δημιούργημα έξοχης τέχνης του 4ου π.Χ. αιώνα10, που κοσμεί την πα-
ραλία του επινείου.

Οι Ρωμαίοι αξιοποίησαν το φυσικό πλούτο της νήσου, όπως αποδεικνύει
η ανάπτυξη της Αιδηψού, που άκμασε ιδιαίτερα ως κοσμικό θέρετρο της επο-
χής, γιατί διέθετε τις περίφημες ιαματικές πηγές, οι οποίες ήσαν ήδη γνωστές
από την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης τις αναφέρει στα Μετεωρολογιακά11 και
τις αποκαλεί Ἱερά τοῦ Ἡρακλέους, γιατί ο Ηρακλής ανακτούσε τη ρώμη του
από τα ιαματικά ύδατα. Τις αναφέρει  επίσης ο Στράβων (64 π.Χ. – 24 μ.Χ.),
γεωγράφος από την Αμάσεια του Πόντου, και ο βιογράφος Πλούταρχος (40-
120 μ.Χ.), από τη Χαιρώνεια. Η ετυμολογία του ονόματος είναι άγνωστη, η
δε αναφερόμενη στις λέξεις αἰδὼς + ἅπτομαι, οφείλεται μάλλον σε παρετυ-
μολογική εκδοχή. Πολλά ιστορικά πρόσωπα επισκέφτηκαν την Αιδηψό «πρὸς
θεραπείαν νόσων ἐκ τῶν ἐκβολῶν τῶν θερμῶν ὑδάτων», όπως ο Αντίγονος, ο
ανθύπατος του Αυγούστου Γάιος Ποππαίος Σαβίνος, ο Ρωμαίος στρατηγός
Σύλλας12, πάσχων από «ἄλγημα ναρκῶδες εἰς τοὺς πόδας» (ποδάγρα), το 83
π.Χ.• επίσης, οι αυτοκράτορες Αδριανός, Μάρκος Αυρήλιος, Σεπτίμιος Σεβή-
ρος, Μ. Κωνσταντίνος, Θεοδόσιος κ.ά. Έχουν διασωθεί ερείπια μικρής στοάς
παλαιών λουτρών, που αποκαλούνται «Θέρμαι του Σύλλα», βάθρα ανδριάν-
των επισήμων επισκεπτών, μυροφόρα αγγεία για τα βαλανεία καθώς και αγάλ-
ματα φυσικού μεγέθους έξοχης τέχνης: της Ιουλίας Δόμνας, συζύγου του
Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.) και του Αντίνοου, ευνοούμενου του Αδρια-
νού (76-138 μ.Χ.), που ευρίσκονται στο Μουσείο της Χαλκίδας.

Το Αρτεμίσιον είναι η ακτή της Εύβοιας που εκτείνεται προς βορά και υψη-
λότερα από την Ιστιαία, με ναό της Αρτέμιδος που επονομάζεται Προσηώα
(πρὸς τὴν ἠῶ = Ανατολική) και που έγινε θρησκευτικό κέντρο της Βόρειας
Εύβοιας, όπου τελούνταν και αγώνες.

Ο ναυτικός αγώνας στο ομώνυμο ακρωτήριο, το 480 π.Χ., η θέση που είχε
καταλάβει ο ελληνικός στόλος στη θαλάσσια περιοχή του Αρτεμισίου, οι δυ-
νάμεις των αντιπάλων που γίνονταν γνωστές μέσω φρυκτωριών, οι φάσεις της
ναυμαχίας, σε τρεις συμπλοκές, περιγράφονται διεξοδικά από τον Ηρόδοτο,
τον Αλικαρνασσέα ιστορικό, στα κεφάλαια 175-192 του VIII βιβλίου των
Ιστοριών του.

Η επιτυχία των Ελλήνων που εφήρμοσαν την τακτική του διέκπλου (=διά-
σπαση της εχθρικής γραμμής και προσβολή των πλοίων του αντιπάλου από
τα πλάγια και από τα νώτα) αναπτέρωσε το ηθικό τους και απέδειξε στην
πράξη ότι ο περσικός στόλος, παρά την αριθμητική του υπεροχή, δεν ήταν
ακαταμάχητος. Παρά τη θάλασσα των σημερινών Βασιλικών ήταν ελλιμενι-
σμένα τα βασιλικά πλοία του Ξέρξη και παρά τη θάλασσα των Ελληνικών
ήταν παρατεταγμένα τα ελληνικά πλοία.

Ο ναυτικός αγώνας στο Αρτεμίσιο έληξε με πλήρη νίκη, στο στρατηγικό
πεδίο, των Ελλήνων, κυρίως των Αθηναίων, με επί κεφαλής τον μεγίστης αξίας
πολεμικό ηγέτη Θεμιστοκλή, που κατόρθωσε να επηρεάζει τον αρχιναύαρχο
των Σπαρτιατών Ευρυβιάδη, να υπερνικά τις παρουσιαζόμενες δυσκολίες και
να οδηγεί με τόλμη και ικανότητα στην επιτυχία.

Σε μια στήλη που στήθηκε στο ιερό της Αρτέμιδος, μετά τη λήξη της ναυ-
μαχίας, χαράχθηκε ένα επίγραμμα – ελεγείο, αποδιδόμενο στον Σιμωνίδη: 

Παντοδαπῶν ἀνδρῶν γενεὰς Ἀσίης ἀπὸ χώρας
παῖδες Ἀθηναίων τῷδέ ποτ’ ἐν πελάγει

ναυμαχίῃ δαμάσαντες, ἐπεὶ στρατὸς ὤλετο Μήδων
σήματα ταῦτ’ ἔθεσαν παρθένῳ Ἀρτέμιδι.13

[Σ’ αυτήν εδώ τη θάλασσα κάποτε τα παληκάρια της Αθήνας
εδάμασαν σε ναυμαχία γενιές λογιών-λογιών από την Ασία 
και σαν καταστράφηκε ο στρατός των Μήδων,

έστησαν αυτά τα σημάδια στην Παρθένο Αρτέμιδα.]
(Μτφρ. Θ. Γ. Παπακωνσταντίνου)

Η κρατερή ναυμαχία του Αρτεμισίου ήταν μια γενική δοκιμή (προοίμιον)
για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας που επακολούθησε.

Έτσι, στο Αρτεμίσιο θεμελιώθηκε πραγματικά η ελευθερία των Ελλήνων,
όπως έγραψε ο κορυφαίος ποιητής Πίνδαρος σ’ ένα Διθύραμβό14 του, εγκω-
μιάζοντας τους Αθηναίους:

Ὅθι παῖδες Ἀθηναίων ἐβάλοντο φαεννὰν
κρηπῖδ’ ἐλευθερίας•
ἀρχὴ γὰρ ὄντως τοῦ νικὰν τὸ θαρρεῖν.
[Όπου τα παιδιά της Αθήνας έθεσαν λαμπρό
το θεμέλιο της ελευθερίας,
γιατί πράγματι αρχή της νίκης είναι το θάρρος.]
Από τη θαλάσσια περιοχή του Αρτεμισίου ανελκύσθηκαν το 1928: α) υπερ-

μέγεθες (ύψος 2,09 μέτρων) χάλκινο άγαλμα του Διός ή του Ποσειδώνος (οι
γνώμες διίστανται), αριστούργημα της ελληνικής χαλκοπλαστικής, δημιούρ-
γημα, αναμφίβολα, μεγάλου γλύπτη της πρώιμης κλασικής εποχής (του 460
π.Χ.) β) Χάλκινο άγαλμα αλόγου και μικρού αναβάτη, ίσως με ηνία και μα-
στίγιο (140 π.Χ.) – Παῖς κελητίζων ή τζόκεϋ του Αρτεμισίου. Τα εκθέματα
αποτελούν αγλάισμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

Ως μαθητής του Γυμνασίου Ιστιαίας, θα το ενθυμούνται και οι συνομήλικοί
μου, φέρνω στο νου με νοσταλγία ότι υπήρχαν εκτεθειμένα, αφύλακτα, κάτω
από το κλιμακοστάσιο του γυμνασιακού κτηρίου, στη πλατεία, μαρμάρινα επι-
τύμβια με επιγραφές, ανδρικοί κορμοί αγαλμάτων και ενεπίγραφες στήλες.
Κανένας, όμως, δεν μας είχε πει τίποτε για την προέλευσή τους, την παρά-
στασή τους και την αξία τους• ευτυχώς, τα ευρήματα αυτά διασώθηκαν, γιατί
κάποια ημέρα Αρχαιολόγος του Μουσείου τα μετέφερε, εικάζω, στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Χαλκίδας.

Στη δυτική άκρη της επαρχίας καταλήγει το όρος – ακρωτήριο Κήναιον,
με αρχαιότατο ναό του Κηναίου Διός, αφιερωμένο από τον ήρωα Ηρακλή, για
χάρη της μυθικής ωραίας Ιόλης, κόρης του Ευρύτου, μυθικού βασιλιά της ευ-
βοϊκής ὑψιπύργου Οιχαλίας.

Ο Ηρακλής, αφού σκότωσε τον Εύρυτο και το γιο του Ίφιτο, άρπαξε ως
λάφυρο την κόρη του Ιόλη και ήρθε στην ακρογιαλιά της Εύβοιας, στον κυ-
ματόζωστο κάβο Κήναιο, απέναντι από τον Μαλιακό κόλπο, όπου υπήρχαν
βωμοί για τον πατρώο Δία και ένα ιερό τέμενος δασωμένο, ετοιμάζοντας με-
γαλοπρεπή θυσία (ἐκατόμβην), για τη λαμπρή του νίκη.

Το μύθο πραγματεύεται έξοχα ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής στην τραγωδία
Τραχίνιαι15 (438 π.Χ., 1278 στίχοι), η οποία αναφέρεται στην εναλλαγή της
τύχης και στην αβεβαιότητα των ανθρώπινων πραγμάτων. Ο Χορός απαρτί-
ζεται από κοπέλες της Τραχίνας Φθιώτιδας (Τραχίνιαι, όπως Φοίνισσαι, Τρωά-
δες, Βάκχαι). H Δηιάνειρα, κυριευμένη από ζηλοτυπία για τον έρωτα του
Ηρακλή προς την Ιόλη, που το οδυνηρό φως της αλήθειας πληροφορήθηκε
από τον Λίχα, στέλνει στο σύζυγό της, δίκην μαγικού ερωτικού φίλτρου, μοι-
ραίο δώρο: ένα λευκό χιτώνα, εντός θήκης, θανάσιμον πέπλον (758), διαπο-
τισμένο, όμως, από το αίμα του Κένταυρου Νέσσου, που ήταν
δηλητηριασμένο από το βέλος του Ηρακλή. Ο ήρωας, όταν φοράει το χιτώνα,
καταλαμβάνεται από φρικτούς πόνους.

Η κορύφωση του παροξυσμού σημειώνεται με την εξόντωση του Λίχα, τον
οποίο με οργή ο Ηρακλής εκσφενδονίζει στη θάλασσα (στίχ. 722-786). Στη
συνέχεια, ο Ύλλος μεταφέρει με σκάφος τον ετοιμοθάνατο  πατέρα του, που
σφάδαζε σπαραχτικά, στην απέναντι πλευρά, στα ανάκτορα του Κήυκα, όπου
η Δηιάνειρα, μόλις μαθαίνει το γεγονός, αυτοκτονεί με δίκοπο ξίφος – σε άλλη
εκδοχή, απαγχονίζεται.

Ένα απόσπασμα του Αισχύλου, στον Πόντιο Γλαύκο, αναφέρεται στον
τάφο του δυστυχισμένου Λίχα, στην ευβοϊκή κυρτή ακτή του Κήναιου Δία.
Το όνομα του άτυχου Λίχα φέρει το σημερινό γραφικότατο χωριό Λιχάς (η)
(κοινότητα Λιχάδος), ενώ η συστάδα των βραχωδών νησίδων, όπου διασκορ-
πίσθηκαν τα κομμάτια του διαμελισμένου σώματός του, ονομάζονται ως σή-
μερα Λιχαδονήσια. Ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος (43 π.Χ. – 17 μ.Χ.) αναφέρεται
στο επεισόδιο στο ΙΧ βιβλίο των Μεταμορφώσεων16.

Αναφέρεται το εξής ανέκδοτο, που οφείλεται σε γεωγραφική σύγχυση. Η
βασίλισσα Αμαλία απολαμβάνοντας τη θεσπέσια κάτοψη της περιοχής από
την κορυφή της Οίτης, ερώτησε τον παριστάμενο υπασπιστή της, στρατηγό
του ιππικού, Χατζηχρήστο, πόση δύναμη θα έπρεπε να είχε ο Ηρακλής εκ-
σφενδονίζοντας τον Λίχα, ώστε να διαμελισθεί και τα μέλη του να γίνουν βρα-
χονήσια. Ο Χατζηχρήστος, αντιληφθείς ότι η Αμαλία ήθελε να τον πειράξει
για την άγνοιά του σχετικά με κάποια παράδοση, απάντησε «Δεν το ξέρω,
Μεγαλειοτάτη. Δεν ήμουν εγώ τότε στα ‘μεταβατικά’».

Κοντά στη Λιχάδα τοποθετούνται: η αρχαία πόλη Δῖον, αἰπὺ πτολίεθρον
(απόκρημνο πόλισμα, Β 538), απ’ όπου, κατά τον Στράβωνα17, στάλθηκε η
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αποστολή που αποίκησε τις Κάνες της Αιολίδας και αἱ Διάδες Ἀθῆναι, παρα-
λιακό κτίσμα των Αθηναίων, που ίδρυσε ο βασιλιάς της Αθήνας Κέκροψ18.

Στην περίοδο της βυζαντινοκρατίας η επαρχία αναφέρεται, επί Ιουστινιανού
Α΄ (527-565), με την οχύρωση του Ευρίπου, και την υπαγωγή της αργότερα
στο θέμα Ελλάδος. Αναφέρεται επίσης η επισκοπή – και κάποτε Αρχιεπισκοπή
– με έδρα την πόλη των Ωρεών. Στο προσκήνιο εμφανίζεται επί Φραγκοκρα-
τίας, το 1205 (Ενετοί κύριοι της νήσου – λιμένων Ωρεών και Καρύστου) και,
στη συνέχεια, κατοχή από τον Λομβαρδό βασιλέα Βονιφάτιο Μομφερατικό.
Η Βόρειος Εύβοια περιήλθε στον πρίγκιπα του Μορέως Γουλιέλμο Βιλλεαρ-
δουΐνο (1245-1278) και περί τα τέλη του ΙΓ΄ αιώνα στον ιταλικής καταγωγής
ιππότη Λικάριο. Από το 1372 επίσημα περιέρχεται στην ενετική κυριαρχία ως
το 1470, οπότε ο Μωάμεθ Β΄ κατέλαβε τη Χαλκίδα, με άγρια σφαγή του πλη-
θυσμού, και ολόκληρη την Εύβοια «πασσαλίκι του Εγρίπου», Γριπονήσι και
Νεγρεπόντε19 (niger pons – μαύρη γέφυρα). Περί τα τέλη του ΙΗ αιώνα η Βό-
ρεια Εύβοια περιήλθε στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Κατά την έκρηξη της
Επανάστασης η Β. Εύβοια διοικείτο από Αλβανούς βέηδες. Η Εύβοια έλαβε
μέρος στην Επανάσταση – πολλοί Ευβοείς είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία
– η οποία άρχισε από τη Λίμνη (Αγγελής Γοβγίνας ή Γοβιός, εξάδελφος του
Οδ. Ανδρούτσου, Βερούσης Μουτσανάς), το Ξηροχώρι (Ιστιαία, Αθανάσιος
Κορφιάτης) και κατέληξε στη μάχη των Βρυσακίων (1821): Αντώνης Κριεζής
εναντίον του Ομέρ Βρυώνη. Στις συγκρούσεις διακρίθηκε ο οπλαρχηγός Νι-
κόλαος Κριεζώτης (1785-1853), με τη συμβολή και του Οδυσσέως Ανδρού-
τσου. Η νήσος παρέμεινε υπό τους Τούρκους ως τις 13/6/1830, οπότε
παραδόθηκε επισήμως στον Ι. Καποδίστρια με σουλτανικό φιρμάνιον. Κατά
τη διάρκεια της Επανάστασης η Λιχάς, της επαρχίας Ιστιαίας, διατέλεσε για
μια τριετία (1821-1823), έδρα στρατοπέδου της Ανωτάτης Διοικήσεως Ανα-
τολικής Χέρσου Ελλάδος, υπό το όνομα Άρειος Πάγος. Ακολούθησαν οι αι-
ματηροί βαλκανικοί πόλεμοι, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η μικρασιατική
καταστροφή, η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία εξόντωσης του Ελληνισμού. Εκα-
τοντάδες πρόσφυγες Μικρασιάτες και από την Ανατολική Θράκη εγκαταστά-
θηκαν σε απαλλοτριωθέντα τουρκικά κτήματα (τσιφλίκια) της Εύβοιας.
Ιδιαίτερα, αυτόνομα μικρασιατικά πολίσματα συγκροτήθηκαν στην επαρχία
μας: Νέος Πύργος, Νέα Σινασός, Νέα Εγκίν (Καστανιώτισσα), Νέο Μουρ-
σαλή (Ταξιάρχης), ενώ προσφυγικοί συνοικισμοί Ποντίων δημιουργήθηκαν
στους Γαλατσάδες, Καματριάδες, Αγ. Γεώργιο Ιστιαίας, Βαρβάρα. Το προ-
σφυγικό στοιχείο εντάχθηκε ομαλά στον εντόπιο πληθυσμό, ο οποίος περιέ-
βαλλε τους δυστυχείς πρόσφυγες με φιλόξενη διάθεση, θεμίξενος20, κατά τον
Πίνδαρο.

Ολοκληρώνοντας, επιχειρήσαμε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της
επαρχίας μας, από την Αρχαιότητα ως τη σημερινή εποχή, μια περιοχή που
ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά της (πυκνά πευκοδάση, απέραντοι
ελαιώνες, παραποτάμια δάση από υπεραιωνόβια πλατάνια, ορεινά συγκροτή-
ματα, αλλά και υπέροχες αμμουδερές παραλίες και γαλήνιες ακρογιαλιές),
καθώς και θρησκευτικά προσκυνήματα (εκκλησίες Ιστιαίας, γυναικεία μονή
Αγ. Γεωργίου στα Ήλια, Παναγία Ντινιούς κ.ά.) σε συνδυασμό με τα μνημεία
της αρχαίας και της νεότερης ιστορίας μας: βυζαντινό κάστρο Ωρεών, ερείπια
πύργων από την περίοδο της Φραγκοκρατίας, λαογραφικό Μουσείο Αγίου,
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας, με αποκορύφωμα τον Πύργο του Γ. Δρο-
σίνη.

Στις Γούβες, ένα μικρό καταπράσινο χωριό, υψώνεται περήφανος, κυλιν-
δρικός, τούρκικος πύργος, όπου αργότερα έζησε τα νεανικά του χρόνια και
εμπνεύστηκε από το ειδυλλιακό τοπίο και τη ζωή των κατοίκων ο ποιητής Γ.
Δροσίνης (1859-1951). Μια σημαντική μορφή των γραμμάτων μας που, με
επίκεντρο τον Πύργο των Γουβών, γράφει τα Σκόρπια φύλλα της ζωής μου,
τα πεζογραφήματα Αγροτικαί Επιστολαί, Αμαρυλλίς, Το βοτάνι της αγάπης
και τις ποιητικές συνθέσεις Το Μοιρολόγι της όμορφης, Θα βραδυάζει, Αμά-
ραντα κ.ά. δίνοντας, συγχρόνως, μια θεσπέσια περιγραφή και εξεικόνιση του
εξαίρετου φυσικού περιβάλλοντος, της βουκολικής ζωής των κατοίκων και
του άφθονου λαογραφικού υλικού. Ό,τι είναι η Σκιάθος για τον Παπαδια-
μάντη, είναι οι Γούβες για τον Δροσίνη21. Ο Πύργος ανακαινίσθηκε πρό-
σφατα, χάρη στις ενέργειες του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ.
Δροσίνη», που εδρεύει στην Κηφισιά (Πρόεδρος Ελένη Βαχάρη) και στη στή-
ριξη της Δημάρχου Ιστιαίας – Αιδηψού Ελένης Σπανού – Ευσταθίου. Ο Πύρ-
γος, κόσμημα της περιοχής, είναι ήδη επισκέψιμος, λειτουργών ως Μουσείο
και Λαογραφικό Κέντρο.

Τέλος, αναφέρουμε ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα της επαρχίας μας
είναι συνεχής και σε όλους τους τομείς. Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών που
αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο Ιστιαίας, ιδρυθέν το 1922, κατέλαβε ανώτατα
αξιώματα και διακρίθηκε σε όλους τους κλάδους της επιστήμης (θεολογία,
φιλολογία, ιατρική, πολυτεχνείο κ.ά), της παιδείας (εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων και πανεπιστημιακοί καθηγητές), της θρησκείας (ιεράρχες – μητρο-

πολίτες), της πολιτικής (βουλευτές, υπουργοί), των τεχνών (ζωγράφοι και γλύ-
πτες) και του θεάτρου. Σήμερα λειτουργούν, Γυμνάσιο και δύο Λύκεια (Γενικό
– Τεχνικό) στην Ιστιαία, Γυμνάσιο – Λύκειο στην Αιδηψό, Γυμνάσιο στους
Ωρεούς και στις Γούβες – με λυκειακές τάξεις.

Για την πολύπλευρη ανάπτυξη, σε όλες τις εκφάνσεις της, πολύτιμη βοή-
θεια μας παρέχει το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό στο πεντάτομο έργο του
εκπαιδευτικού Αγγέλου Ε. Στέφου, ΙΣΤΙΑΙΑ. Ιστορικολαογραφική μελέτη από
το 1821 και εντεύθεν των υφιστάμενων συνοικισμών εν τη επαρχία. Αθήναι
1967.

Κυρίες και κύριοι,
Επιχείρησα να δώσω συνοπτικά και, όσο ο διαθέσιμος χρόνος μου επέ-

τρεπε, δίκην ιστορικής επισκοπήσεως, με βάση τα κείμενα των κλασικών συγ-
γραφέων, τα κυριότερα σημεία της ιστορίας των αρχαίων πόλεων και περιοχών
της επαρχίας μας, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Αρχαιότητα, σε
όλους τους τομείς δράσης. Η εισήγησή μου βασίσθηκε κυρίως στις φιλολογι-
κές πηγές και δεν επεκτάθηκε σε αρχαιολογικές έρευνες ή λαογραφικές πλη-
ροφορίες, μέλημα άλλων ερευνητών αρμοδιότερων εμού. Πολλά από τα
στοιχεία που αναφέρθηκαν ευελπιστώ ότι θα αποτελέσουν, εκτός από την ενη-
μέρωση των προσκεκλημένων μας, επικουρική πηγή για τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες που διδάσκουν στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, με βάση το Διαθεματικό Ενι-
αίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που εφαρμόζεται ήδη και
στις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την υπομονή σας.

Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ.
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
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Οι ρυθμοί της ζωής τον 21ο  αιώνα έχουν δια-
φοροποιηθεί τόσο πολύ, συγκριτικά με το χτες
όπου ενώ καλά –καλά δεν έχουν ολοκληρωθεί
οι δύο πρώτες δεκαετίες του. Η ραγδαία ανά-
πτυξη της τεχνολογίας έχει τέτοια διαθρωτική
επίδραση σε πολλά επαγγέλματα που εξαναγ-
κάζουν τον εργαζόμενο να αναθεωρήσει βασι-
κούς εργασιακούς κανόνες, λόγω αλλαγής των
συνθηκών που αναδιαμορφώνονται συνέχεια.
Ενώ οι παππούδες κι πατεράδες μας διεκδίκησαν
το οκτάωρο, εμείς το απεμπολήσαμε ως εργα-
σιακό δικαίωμα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας

και δη δημοσιογράφος δεν έχει ωράριο.
Η δημόσια γραφή δεν είναι πια η ίδια μετά την επέλαση του internet.
Η θέση του δημοσιογράφου όμως στην τοπική κοινωνία δεν αλλάζει. Αλλάζει ο τρό-
πος με τον οποίο εργάζεται κι αλλάζει η επίδραση των άρθρων του λόγω μεγαλύτε-
ρης εμβέλειας. 
Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι η διαφοροποίηση που έζησα αρχές του 2016
όπου για διάφορους λόγους σταμάτησε η έκδοση της έντυπης εβδομαδιαίας εφη-
μερίδας που είχα και έγινε η μετάβαση της στο ηλεκτρονικό τεύχος. Η ηλεκτρονική
πλέον κυκλοφορία απευθυνόταν μοιραία σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό αναγνωστών
–επισκεπτών. Ενώ σε εβδομαδιαία βάση στα περίπτερα πουλούσαμε 1.000 με 1.500
φύλλα, σε ημερήσια βάση ξεκινούν από δύο με τρεις χιλιάδες αναγνώστες οι οποίοι
μπορούν να φτάσουν ακόμα και στους 15.000 μεμονωμένους επισκέπτες. Αντιλαμ-
βάνεστε πως η απήχηση του ηλεκτρονικού τύπου πλέον είναι πολύ διαφορετική και
ασφαλώς πολύ μεγαλύτερη.
Η άμεση μεταφορά της είδησης σε όλο τον κόσμο διαφοροποιεί πλέον το δημο-
σιογραφικό επάγγελμα κι εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
αυτές τις αλλαγές.
Η επίδραση της δημοσιογραφίας σε μία τοπική κοινωνία ειδικά, στα τοπικού ενδια-
φέροντος θέματα είναι μεγάλη, και για αυτό αντιμετωπίζουμε όλοι μας «προσπά-
θειες» ιδιαίτερα μετά την ηλεκτρονική ενημέρωση και να …σμικρυνθεί η δύναμή της. 
Η γνώμη του αρθρογράφου, τα σχόλια, οι κριτικές συνήθως έχουν μεγάλη απήχηση,
όταν επί τονίζουν το λεγόμενο κοινό αίσθημα δικαίου, άσχετα από τις επιδράσεις
που εκφράζονται. Αυτό το οποίο μένει μέσα στο χρόνο είναι η δημοσιογραφική
δράση και το αναλογούν αίσθημα ευθύνης που μπορεί να διακατέχει ή όχι τον γρά-
φοντα. 

Είναι ξεκάθαρο πως στα γεγονότα δεν γίνεται μόνο απλά η καταγραφή, ή η παρου-

σίασή τους, αλλά παράλληλα κι ο σχολιασμός τους, αφήνοντας τα περιθώρια και

για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης η οποία αποτελεί τη μέγιστη ευθύνη του τοπι-

κού δημοσιογράφου.

Διότι εκτός από την απλή καταγραφή των γεγονότων, ο δημοσιογράφος αυτόματα

λαμβάνει θέση για αυτά τα οποία παρουσιάζει, όσο κι αν προσπαθεί να είναι αντι-

κειμενικός. Με αυτό τον τρόπο όμως προκαλούνται εντάσεις αντιπάθειες και συμ-

πάθειες και ιδιαίτερα αν το αίσθημα δικαίου δεν αντικατοπτρίζεται σε μία τοπική

κοινωνία, όπου μπορεί να υπάρχουν κλειστές ομάδες αλληλοϋποστήριξης, οικογε-

νειοκρατία και παραδοσιακού τύπου εμπόδια. 

Όταν για παράδειγμα υπάρχουν φωτο - bloggers με στήριξη κατά καιρούς ακόμη κι

από τους ίδιους τους πολιτικούς, είτε της Αυτοδιοίκησης, είτε της ίδιας της Κεντρικής

Πολιτικής Σκηνής -ως μέθοδος αντιπερισπασμού- χειραγωγείται πλέον η κοινή

γνώμη. 

Συνήθως με κατευθυνόμενες πηγές πληροφόρησης προσπαθώντας να ανατρέψει

την εικόνα για τον χ ή ψ, πολιτικό ή άτομο κύρους και εξουσίας το οποίο χρησιμοποιεί

αυτού του είδους τις μεθόδους, με κατευθυνόμενους …αλεξιπτωτιστές στο χώρο

της δημοσιογραφίας.

Έτσι πολλές φορές οι ενώσεις όπως η δική μας η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού

Τύπου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν εμείς μπορούμε να ενώ-

σουμε τις δυνάμεις μας, τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες και να συσπειρω-

θούμε προβάλλοντας όλοι από τα Μέσα μας ένα μεγάλο αριθμό ειδήσεων τοπικού

περιεχομένου ταυτόχρονα. 

Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή όλοι προβάλουμε το συνέδριό μας και η δύναμη η οποία

υπάρχει πανελλαδικά μέσω αυτής της είδησης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν αυτό μπο-

ρούμε να το κάνουμε συνολικά για τις ειδήσεις των περιοχών μας, έχοντας έναν

κεντρικό πυρήνα, όπου να επιλέγουμε κάθε φορά τις σημαντικότερες ειδήσεις μαζικά

συσπειρωμένοι, τότε το αποτέλεσμα του Περιφερειακού Τύπου θα είναι πάρα πολύ

δυνατό. Πολύ δυνατότερο από πανελλήνιας εμβέλειας Μέσα. Θα μπορούσα να σας

πω πάρα πολλά, αλλά σέβομαι το μικρό περιθώριο χρόνου το οποίο υπάρχει για την

προετοιμασία του ταξιδιού σας, είτε για όσους  έχετε κατεύθυνση προς τη Μακεδονία,

είτε για την Κρήτη. Χαίρομαι και αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη  συγκίνηση

που βλέπω απέναντί μου τόσους συναδέλφους, που μου κάνετε την τιμή να έρθετε

στην περιοχή μου και εύχομαι η ένωση να έχει όλο και περισσότερα, όλο και καλύ-

τερα συνέδρια με όλο και καλύτερες εργασίες στις συνεδρίες της.

Η επίδραση του τοπικού Τύπου κι η ευθύνη  του

δημοσιογράφου απέναντι στην τοπική κοινωνία
Πάρη Ντελκή, Εκπαιδευτικός - Εκδότρια /Δημοσιογράφος της ηλεκτρονικής εφημερίδας palmosev.gr

https://www.youtube.com/watch?v=ZcdsEvImNLo
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Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές και, φυσικά, όλους
εσάς που βρίσκεστε εδώ. Ίσως κάποιοι  αναρωτιούνται πόσο
σχετική είναι η παρουσία ενός γλωσσολόγου σε αυτό το συνέ-
δριο. Το δομικό σας υλικό για να « χτίσετε» δημοσιογραφικά
κείμενα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είναι η γλώσσα, οι λέ-
ξεις. Αυτό είναι και το δικό μου επιστημονικό αντικείμενο και το
πρωταρχικό διδακτικό μέσο που χρησιμοποιώ σαν εκπαιδευτι-
κός.

Θα μιλήσω λοιπόν χωρίς εξεζητημένους, επιστημονικούς
όρους για τις κοινωνικές προεκτάσεις της δημοσιογραφικής
γλώσσας στην περιφέρεια. Εκ των προτέρων, να επισημάνω
πως όσα θα πω ελπίζω να είναι τροφή για σκέψη και σε καμία
περίπτωση δεν θα εξαντλήσουν το θέμα στο συγκεκριμένο χρο-
νικό πλαίσιο. Ακροθιγώς λοιπόν.

Ο δομημένος λόγος της δημοσιογραφίας και οι λεκτικές επιλογές που συνεπάγεται έχουν
και ιδεολογικό ή κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο. Επίσης, τα δημοσιογραφικά κείμενα, ειδικά
στην ψηφιακή τους εκδοχή αποτελούν, ίσως, το κυρίαρχο ερέθισμα τέτοιου είδους για τους
νέους ανθρώπους. Συνυπολογίστε εδώ και την πολύ μεγάλη, νεανική απήχηση των περιφε-
ρειακών, δημοσιογραφικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης πέρα από ιστοσελίδες και ιστότο-
πους. Άρα, το γεγονός αυτό συνιστά γλωσσική ευθύνη των γραφόντων προς τη νεότερη γενιά.
Καλό είναι, επομένως, να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά, να σκεφτόμαστε το σημασιολογικό
φορτίο των λέξεων που χρησιμοποιούμε, αλλά και τί φέρουν, τί εκφράζουν σε κοινωνικό επί-
πεδο. Οι άνθρωποι του Τύπου διαμορφώνουν γλωσσικά πρότυπα και οι λέξεις τους έχουν ει-
δικό βάρος που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα.

Πρώτα απ’ όλα, όμως, ας κάνω αυτοκριτική, σε γλωσσικό επίπεδο, για τη δική μου εισήγηση
που έχει και νεανικό ακροατήριο, άρα και τη σχετική ευθύνη που προαναφέρθηκε. Γιατί διάλεξα,
λοιπόν, τη λέξη «περιφέρεια» και όχι  «επαρχία» στον τίτλο; Ήταν υφολογική επιλογή. Επέλεξα
την πρώτη, γιατί είναι πιο σύγχρονος και εύηχος όρος. Έχει επίσης παγιωθεί, τα τελευταία χρό-
νια, ως πολιτικά ορθός όρος (politically correct, σε άπταιστα Ελληνικά!) Πρέπει, όμως, να λάβω
υπ’ όψιν  μου πως η περιφέρεια είναι και  ένας πολιτικός ευφημισμός για να χρυσώσουν το
χάπι στην αθάνατη, Ελληνική επαρχία για την χρόνια εγκατάλειψή της. Να διευκρινίσω, εδώ,
πως σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ, με την επιλογή που έκανα, τη λέξη «επαρχία» με το πάρα
πολύ ενδιαφέρον, ετυμολογικό βάθος και την ιστορικότητα που τη διακρίνει.

Ας δούμε τώρα συγκεκριμένα δείγματα λεκτικά του περιφερειακού Τύπου, ενταγμένα πα-
ράλληλα και σε υπερτοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές πλαίσιο, όσον αφορά στην πολιτική σκο-
πιμότητα, πολιτική ορθότητα, ξενοφοβία και το σεξισμό.
Σχετικά με την πολιτική προπαγάνδα γύρω από το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην
Τουρκία, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η εγχώρια δημοσιογραφία επιλέγει τη λέξη «ομηρία»,
ενώ οι Τούρκοι δημοσιογράφοι εμμένουν στην «προφυλάκιση». Αυτές είναι εγνωσμένες τα-
κτικές πολέμου. 

Ας ελπίσουμε μόνο επικοινωνιακού... 
Περνάω σε άλλο παράδειγμα πολιτικής ωραιοποίησης: Ο όρος «Τρόικα» έχει σχετικά υπο-

χωρήσει, έχει φτάσει, σε κάποιες περιπτώσεις, να γίνει λέξη ταμπού. Υπάρχουν αυτοί λοιπόν
που δε χρησιμοποιούν ποτέ τη λέξη «Τρόικα». (Τζιζ κακό…) 
Οι «Θεσμοί» έχουν κερδίσει πια έδαφος και είναι ένας μοδάτος όρος που μερικοί πιστεύουν
πως μας επιτρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν
είναι απλά λεκτική. Για το δημοσιογράφο, έχει αυτονόητα πολιτική και ιδεολογική σήμανση.

Πάμε στην πολιτική ορθότητα τώρα. Προέρχεται από τον Αγγλόφωνο κόσμο και ήρθε για
να μείνει. Εδραιώθηκε  πρώτα στον εκεί τύπο και γενικότερα στη Δύση κι όχι μόνο. Η προώθησή
της, με αίσθηση του μέτρου όμως, είναι προφανώς κοινωνικά δίκαιη. Η Ελληνική γλώσσα την
αφομοιώνει σιγά - σιγά, ως ζωντανός οργανισμός, μέσα στη συγκλονιστικά πλούσια πολυ-
πλοκότητά της. Προκλήσεις υπάρχουν βέβαια. Το «επανδρωμένο αεροσκάφος», ας πούμε. 

Στα αγγλικά το “manned aircraft” δεν είναι πολιτικά ορθό. Η λέξη αδικεί τις γυναίκες-μέλη
πληρωμάτων, είναι αναχρονιστική και απηχεί ξεπερασμένες νόρμες άλλης εποχής. Τί θα κά-
νουν οι γυναίκες, λοιπόν, αφού δεν θα επανδρώνουν; Θα στελεχώνουν; Πόσο δόκιμο είναι
το ρήμα αυτό στην περίπτωση του πληρώματος καμπίνας; Η γλώσσα μας, αν και πολύπαθη
και εξαιρετικά υποτιμημένη από εμάς τους ίδιους, διατηρεί τη ζωντάνια της και την ικανότητά
της να μας εκπλήσσει ευχάριστα με την προσαρμοστικότητά της. Θα εμφανιστεί λοιπόν κάποια
στιγμή ο νέος, καταλληλότερος όρος. Δε θα πρόκειται για κατόρθωμα άλλωστε. Τι είναι για
τα Ελληνικά άλλος ένας λεκτικός τύπος στα τουλάχιστον εννιά εκατομμύρια που ήδη υπάρχουν
σε μια από τις πλουσιότερες λεξιλογικά γλώσσες του κόσμου, που είναι η μόνη Ινδοευρωπαΐκή
με άρρηκτη, ιστορική συνέχεια χιλιετηρίδων;

Λεπτή ισορροπία είναι παραδείγματος χάριν και το να χρησιμοποιεί κανείς το «μαθητές» εν-
νοώντας και τις μαθήτριες. Βέβαια το πολιτικά ορθό είναι να αναφέρονται και τα δύο γένη. 
Πόσο έτοιμοι είμαστε όμως γι αυτό; Το αφήνω στην κρίση σας.

Δε θα έπρεπε να αγιοποιηθεί η πολιτική ορθότητα όμως. Υπάρχουν υπερβολές. Και γελοι-
ότητες. Σε μια φεμινιστική έξαρση, η αγγλική λέξη “history” (δηλαδή ιστορία) έγινε “hertory”.
Όπως καταλαβαίνετε, αγνοήθηκε η ετυμολογία της λέξης από τα Ελληνικά και θεωρήθηκε πως
είναι σύνθετη, με συνθετικά το “his” και το “tory”! Οπότε, ανιστόρητα, τα έκαναν “her” και “tory”
για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Και το θέμα τακτοποιήθηκε…Υπάρχουν και άλλα ακραία
δείγματα, όπως το «υπέρβαρος», που σε κάποιες περιπτώσεις απαντάται ως «διαμετρικά προ-
ικισμένος» στα Αγγλικά (“diametrically privileged”!) 

Ο όρος αυτός φλερτάρει με την πολιτική υποκρισία, όχι την ορθότητα! 
Δικό μας δείγμα υπερβολής είναι ο όρος « άτομα με ειδικές ικανότητες» αντί «Α.Μ.Ε.Α.».

Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν χαρίσματα, άρα και ειδικές ικανότητες, ανεξαρτήτως αρ-
τιμέλειας. Καλείται λοιπόν ο δημοσιογράφος να διαλέξει και πρέπει να διαλέγει με προσοχή
γιατί αρθρώνει δημόσιο λόγο.

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε εμφανή βήματα αντιρατσιστικής προόδου στη δημοσιο-
γραφική γλώσσα, όπως η γενικευμένη πια χρήση του όρου «Ρομά» αντί για τη λέξη «αθίγγανοι».
Έχουμε βέβαια και κάποια άκομψα κατάλοιπα, όπως το «Μαύρος» αντί «Αφροαμερικανός».
Είμαστε σε καλό δρόμο όμως.
Πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε και για σεξιστικές αναφορές  στον τύπο, των οποίων η συ-
χνότητα αρχίζει να μειώνεται. Ευτυχώς! 

Όταν για παράδειγμα μια νεαρή γυναίκα-θύμα παρενόχλησης χαρακτηρίζεται «άτακτη» ή
«προκλητική», έχουμε να κάνουμε με προεκτάσεις που αποπροσανατολίζουν από την ουσία
της είδησης, την υποβαθμίζουν και ευτελίζουν το θύμα. Εδώ υπάρχει λεκτική κακοποίηση που
επιδεινώνει την αρχική θυματοποίηση. 
Θα μου πείτε ίσως τώρα δικαιολογημένα, θα προσέχω εγώ τις κοινωνικές προεκτάσεις των
λέξεων που χρησιμοποιώ δημοσιογραφικά, ενώ αποδομούνται τα πάντα μέσα στην κρίση;

Ενώ το δημοσιογραφικό επιχειρείν στην περιφέρεια είναι «επικηρυγμένο»; Ενώ ο Τύπος της
επαρχίας σχεδόν ποινικοποιείται και διώκεται σε επίπεδο φορολογίας και εισφορών; Ακρι-
βώς αυτή τη στιγμή που τα πάντα σας αποδυναμώνουν, τώρα είναι που οι λέξεις σας είναι η
δύναμή σας!  Πρέπει, επομένως, σε πείσμα των συνθηκών, να διαλέγονται σωστά. Η δικαιο-
λογημένη αγανάκτησή σας  πρέπει να βρει το σωστό, γλωσσικό κανάλι  για να διοχετευτεί
και να εκτονωθεί εποικοδομητικά. Αλλιώς, τοξινώνει τα κείμενά σας και τις ψυχές. Τις δικές
σας και των αναγνωστών.  Εξ’ άλλου, το να επιλέγει κάποιος φωτεινότερη και πιο αισιόδοξη,
δημοσιογραφική γλώσσα είναι μια πράξη αντίστασης στο ζόφο που μας περιβάλλει. Περνάει
έτσι ο δημοσιογράφος από τις σκοτεινές ειδήσεις και τις θεωρίες συνομωσίας στη συνομω-
σία του φωτός. Το κοινό διψάει γι’ αυτήν τη ρητορική χαράς, την ελπίδα του γραφιά, για τις
αχτίδες στα κείμενα! 
Και είναι εκπαιδεύσιμο. 
Η γλώσσα άλλωστε επηρεάζει τον τρόπο σκέψης . Τα θετικά κείμενα στον τύπο υποβάλλουν
θετική οπτική για τα πράγματα. Είναι γλωσσικοί μικρόκοσμοι που προσφέρουν προσωρινό
έστω καταφύγιο από τη μιζέρια. Λεκτικά αντίδοτα. Η προβολή θετικών ειδήσεων, ειδικά τώρα,
είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη αναγκαία δημοσιογραφική προσφορά!
Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ και στην ηλεκτρονική εκδοχή του τύπου της περιφέρειας και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσής του. Αυτή η μορφή δεν είναι πια ένα παράλληλο σύμπαν. Ο ψη-
φιακός κόσμος δεν είναι πλέον εικονική πραγματικότητα. Είναι μέρος της ζωής. Οι νέοι άν-
θρωποι δεν κάνουν  αυτό το διαχωρισμό στην καθημερινότητά τους. Επιτακτική ανάγκη και
εδώ λοιπόν η αισιόδοξη, δημοσιογραφική γλώσσα που μπορεί να φωτίσει το διαδίκτυο και
τη σκέψη των χρηστών! 

Ο Τύπος της περιφέρειας όχι μόνο δεν υπολείπεται αλλά μερικές φορές υπερτερεί της δη-
μοσιογραφίας των μεγαλουπόλεων. Αυτός ο Τύπος που επιμένει με ρομαντικό πείσμα και
ηρωισμό, δονκιχωτικά, είναι επαρχιακός, αλλά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έχει
επαρχιακή στενότητα. 

Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και γλωσσικά: Η έλλειψη στενότητας. Η ευρύτητα. Μια
ρητορική πλουραλιστική, διαλλακτική, ανοιχτόμυαλη, απροκατάληπτη, δίκαιη, ανθρωποκεντρική,
θετική, φωτεινή, που να διευρύνει  λεξιλογικά αλλά και ουσιαστικά  το δημοσιογραφικό λει-
τούργημα και τους ορίζοντες του κοινού. Ειδικά του νεανικού που διψά για σωστή καθοδήγηση
και όχι μόνο σε γλωσσικό επίπεδο. Μπορεί έτσι ο Τύπος της επαρχίας, όχι απλά να ενημερώ-
νει, αλλά να μυεί και να οδηγεί μακριά από τη λεξιπενία. 
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας…κλείνω, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, σύμφωνα με
τη λαϊκή ρήση, τα λάθος λόγια όμως είναι ακόμη μεγαλύτερη, μελλοντική ένδεια για τα παιδιά
που θα έρθουν!

Η Γλώσσα Του Τύπου Της Περιφέρειας: 

Μια Κοινωνιογλωσσολογική Προσέγγιση.

Γιώργος Ανδρίτσος
Γλωσσολόγος. Master of Arts στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, University College London (U.C.L.)  

https://www.youtube.com/watch?v=RzeiZmXqjYw
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Οι νέες τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια τουριστική αγορά και η σύνδεσή τους
με τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Η καταγραφή των ειδικότερων προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ει-
δικών μορφών τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι δυνατότητες ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού στην ΠΕ.  Ευβοίας.

Το πλαίσιο παρεμβάσεων τουριστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο με βάση τις ειδικές
μορφές τουρισμού.

Συμπεράσματα και προτάσεις τουριστικής πολιτικής.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Η μεταπολεμική ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στηρίχθηκε στο μοντέλο του οργα-
νωμένου μαζικού τουρισμού που είχε κύρια χαρακτηριστικά τη μαζικότητα την ομαδι-
κότητα και τον διεθνισμό και το τυποποιημένο πακέτο (package tours). 

Το μοντέλο αυτό, προωθήθηκε από πολλούς Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς (π.χ.
ΟΟΣΑ, WTO ΟΗΕ κ.λπ.) ως μια κατάλληλη στρατηγική και πολιτική οικονομικής ανά-
πτυξης των αναπτυσσομένων χωρών/ περιοχών.

Στη θέση αυτού του μοντέλου αναπτύσσεται ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο ή μια δια-
φορετική αναπτυξιακή προσέγγιση πιο επιλεκτική και πιο εξατομικευμένη που δίνει έμ-
φαση στην  ποιότητα και όχι στην ποσότητα. 

Το νέο αυτό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που άρχισε σταδιακά να αναπτύσσεται από
τη δεκαετία του 1970 στηρίζεται στις ειδικές μορφές τουρισμού που συνθέτουν και το
πρότυπο της αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο  σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον
και εξυπηρετεί τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας. 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κοινωνικός τουρισμός (social tourism)
Τουρισμός υγείας (health tourism)
Εκπαιδευτικός τουρισμός (educational tourism)
Θρησκευτικός τουρισμός (religious tourism)
Συνεδριακός τουρισμός (congress and convention tourism

Εκθεσιακός τουρισμός (exhibition tourism)
Τουρισμός κινήτρων (incentive tourism)
Επαγγελματικός τουρισμός (business travel)
Θεματικός τουρισμός (theme tourism)
Αστικός τουρισμός ή Τουρισμός των πόλεων (urban or city tourism)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Αγροτουρισμός (agrotourism)
Τουρισμός υπαίθρου (outdoor tourism) 
Αθλητικός τουρισμός (sports tourism)
Περιηγητικός τουρισμός (sight seeing tourism)
Θαλάσσιος τουρισμός (marine tourism)
Οικοτουρισμός ή οικολογικός τουρισμός (ecotourism)
Πολιτιστικός τουρισμός (cultural tourism)
Ορεινός τουρισμός (mountain tourism)
Χειμερινός τουρισμός (winter tourism)
Ορειβατικός τουρισμός (naturism tourism
Τουρισμός περιπέτειας (adventure tourism) 

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Αμφισβήτηση του μεταπολεμικού  προτύπου τουριστικής ανάπτυξης
Αλλαγή στα κίνητρα για ταξίδι των σύγχρονων τουριστών
Η αύξηση της μέσης κατά κεφαλή  τουριστικής δαπάνης
Η αύξηση του χρόνου των διακοπών
Η στροφή στο περιβάλλον και στην υγιεινή
Η αλλαγή στην τεχνολογία και στις κρατήσεις διακοπών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η συμπληρωματικότητα των ειδικών μορφών τουρισμού με τις άλλες οικονομικές δρα-
στηριότητες

Η ύπαρξη κατάλληλου τουριστικού θεσμικού  πλαισίου

Η ύπαρξη συστήματος  χρηματοδότησης

Η προσπελασιμότητα (accessibility) του κάθε τουριστικού προορισμού μέσω διεθνών ή
εθνικών/περιφερειακών δικτύων τουριστικών μετακινήσεων

Η ύπαρξη αναπτυξιακών φορέων για την ανάληψη και υποστήριξη καινοτόμων ειδικών
μορφών τουρισμού

Το υψηλό επίπεδο του φυσικού και  δομημένου περιβάλλοντος που συνθέτει την ελκυ-
στικότητα της τουριστικής προσφοράς

Η διασύνδεση της δομής της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας με την ελληνική δομή

Το  επίπεδο υποδομών, υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που διαθέτει ο κάθε τουριστικός
προορισμός

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Φυσικοί πόροι τουριστικής έλξης

Η ΠΕ Ευβοίας είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας και διαθέτει ένα πολύ πλούσιο και
ποικίλο φυσικό περιβάλλον, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προωθητικό
παράγονται ανάπτυξης του τουρισμού στην  Εύβοια. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

E-Mail: D.lagos@aegean.gr

https://www.youtube.com/watch?v=cgr10gPUKKY
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Οι φυσικοί του πόροι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που ευνοούν την ανάδειξη
και των ειδικών μορφών τουρισμού, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και
συγχρόνως σέβονται το περιβάλλον.

Πιο αναλυτικά οι κυριότερες μορφές φυσικών πόρων είναι:
Βουνά- Δάση - Λίμνες

Βουνά
Το 37% της συνολικής έκτασης του νομού είναι ορεινή με πολλά βουνά μικρού ύψους
και λιγότερα  μέσου (.Όρος Δίρφυς  (1743μ), το Ξηροβούνι (1417μ), η Σκοτεινή (1361μ)
και το Μαυροβούνι (1384μ), το Όρος Όχη (1398μ), το ΄Ορος Κανδήλι (1225μ), Τελέθριον
(970μ), Ξηρόν (991μ) και Λίχας (647μ).

Δάση
Τα δάση καλύπτουν (σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του 1991) το 28,5% της έκτασης
του νομού. Τα κυριότερα δάση στο Νομό βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Δίρ-
φυος (με δάση από έλατα και καστανιές), καθώς και στό βορειοανατολικό τμήμα του
νομού. Δάση επίσης υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης και των Ροβιών και
στις περιοχές Ψαχνών και Κύμης.

Λίμνες

Στην Εύβοια υπάρχει μόνο μία λίμνη η Λίμνη Δύστου έκτασης 4750 στρεμμάτων  η
οποία σε περιόδους ξηρασίας και τους θερινούς μήνες συρρικνούται. Η λίμνη απειλείται
από την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τις γύρω βιοτεχνίες και βιομηχανίες.

Ποτάμια
Οι μεγαλύτεροι ποταμοί είναι:

Ο Λίλας μήκους 38 χλμ., που διατρέχει το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νομού. 

Οι ποταμοί Νηρέας μήκους 25 χλμ. και Κηρέας μήκους 18χλμ., στην περιοχή Μαντου-
δίου που εκβάλλουν στο Αιγαίο. 

Ο Ξηριάς μήκους 12 χλμ. στην περιοχή Ιστιαίας, που εκβάλλει κοντά στο Πευκί.  

Οι ποταμοί Σηπίας και Βουτσέλας που πηγάζουν από το Όρος Ξηρό και εκβάλλουν στον
Βόρειο Ευβοϊκό.

Υγροβιότοποι
Το παράκτιο έλος Ψαχνών (800 στρεμ) το οποίο βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ψαχνών
και Νέας Αρτάκης και έχει χαρακτηριστεί ως ΖΟΕ.  
Οι εκβολές του ποταμού Λιλά (40 στρεμ), για το οποίο δεν  υπάρχουν στοιχεία απογρα-
φής.  
Το έλος Αλιβερίου (18 στρεμ), με ανύπαρκτο Υφιστάμενο  Νομικό Καθεστώς Προστα-
σίας (ΥΝΚΠ).
Η τεχνητή λίμνη  Ορυχείων Αλιβερίου (50 στρεμ), με ανύπαρκτο Υφιστάμενο  Νομικό
ΚαθεστώςΠροστασίας (ΥΝΚΠ).  
Η λίμνη Δύστου (4750 στρεμ) με μεγάλη ποικιλία ενδημικών και  αποδημιτικών πουλιών
, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΖΟΕ.   
Το παράκτιο έλος Καλάμι (8 στρεμ), το οποίο δεν προστατεύεται από κάποιο ειδικό κα-
θεστώς.  
Η λιμνοθάλασσα Λιβαρίου στα Κανατάδικα Ιστιαίας (Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι 1000
στρεμ) όπου συγκεντρώνονται σπάνια είδη πουλιών. Η περιοχή έχει χαρακτρηριστεί ΖΟΕ
και έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Προτεινομένων Περιοχών για ένταξη
στο Δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000".  
Το έλος Προκοπίου (40 στρεμ) για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία απογραφής.  
Η τεχνιτή λίμνη Καρύστου (120 στρεμ) για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία απογραφής.  
Η τεχνιτή λίμνη Γεροποτάμου (250 στρεμ) για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία απογρα-
φής.  
Οι εκβολές Βούδωρου  (300 στρεμ)  με ανύπαρκτο Υφιστάμενο  Νομικό Καθεστώς
Προστασίας (ΥΝΚΠ)

Οι υγροβιότοποι έχουν  μεγάλη σημασία για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που θα στηρίζεται στον οικοτουρισμό, τον εκ-
παιδευτικό και περιηγητικό τουρισμό μπορούν να αξιοποιηθούν.

Οικοσυστήματα
Στην Εύβοια υπάρχουν πλούσια οικοσυστήματα τα περισσότερα από τα οποία έχουν
συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Προτεινόμενων Περιοχών για ένταξη στο

δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000". 
Αυτά είναι :

• Το Όρος Όχη στην περιοχή Καρυστίας,
• ο Κάμπος Καρύστου,
• το Ποτάμι στην περιοχή Καρυστίας,
• το Ακρωτήριο Καφηρέας στην περιοχή Καρυστίας,
• το Δάσος Στενής,
• το Δάσος Δέλφι,
• το Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι στην Ιστιαία,
• το Δέλτα Ξηριά στη βόρειο Εύβοια,
• το Υδροχαρές Δάσος του Αγ.Νικολάου στη βόρεια Εύβοια,
• το Όρος Κόχυλας στη νήσο Σκύρο,
• και το οικοσύστημα του "Κολοβρέχτη" στην περιοχή Πίσσωνα.Ακτές, Παραλίες, Ορ-
γανωμένες Παραλίες
• Η Εύβοια διαθέτει μια ακτογραμμή συνολικού μήκους 890 χλμ..
• Εντοπίζονται 110 περίπου παραλίες διαφόρων μεγεθών και με μεγάλη
ποικιλία φυσικού περιβάλλοντος, από τις οποίες μόνο 20 (18%) θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν οργανωμένες.
• Οι ακτές που έχουν αξιοποιηθεί περισσότερο είναι οι ακτές του Βόρειο και
Νότιου Ευβοϊκού, οι ακτές της Βορείου Ευβοίας (Πευκί, Αγιόκαμπος κ.λπ..)
και οι ακτές από τα Νέα Στύρα έως την Κάρυστο.
Ειδικότερα οι περιοχές :
- Λίμνη - Ροβιές - Μαντούδι διαθέτουν 21 παραλίες από τις οποίες μόνο 3
είναι οργανωμένες.
- Αλιβερίου και Νέων Στύρων με 9 και 11 αντίστοιχα παραλίες από τις οποίες
μόνο μία σε κάθε περιοχή, είναι οργανωμένη.
-Νήσου Σκύρου η οποία διαθέτει 12 παραλίες με μόνο μία οργανωμένηΙαματικές Πηγές,
Λουτρά
• Υπάρχει κατ’ αρχήν η οργανωμένη Λουτρόπολη της Αιδηψού που από την
αρχαιότητα προσέλκυε πλήθος επισκεπτών και είχε αποκτήσει σπουδαία φήμη
ακόμα και έξω από την Ελλάδα.
• Τα Λουτρά Αιδηψού αποτελούνται από τρείς, κυρίως, αλιπηγές υπέρθερμες (οι

Πηγές Νταμαριών 70,5 - 71,2
0 C, οι Πηγές Άνω Συνοικίας 56,5
0 C και η Πηγή

Φρέατος Παραλίας 54,5
0 C ), που ενδείκνυνται για λουτροθεραπεία (ρευματικά,
γυναικολογικά, αρθριτικά, περιφερειακών νεύρων), και εισπνοοθεραπεία και μία
ολιγομεταλλική ασθενώς δισανρακούχος μεσόθερμη πηγή (Πηγή Πόσιμου Υδατος
37,8
0 C). Όλη η περιοχή διαθέτει 22 υδροθεραπευτήρια (το ένα ιδιοκτησίας ΕΟΤ και
τα υπόλοιπα ιδιωτικά, από τα οποία τα περισσότερα ευρίσκονται μέσα σε
ξενοδοχεία ). Το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ είναι το τελειότερο όλης της χώρας με
σύγχρονες εγκαταστάσεις υδροθεραπείας και φυσιοθεραπείας.

• Τα Λουτρά Γιάλτρων είναι μια αλιπηγή υπέρθερμη με ένα υδροθεραπευτήριο
ιδιωτικό, που προσφέρεται για λουτροθεραπεία.
• Στο Βασιλικό, πολύ κοντά στη Χαλκίδα, βρίσκονται τα Λασπόλουτρα, τα οποία είναι
γνωστά από την αρχαιότητα, αλλά δεν είναι αξιοποιημένα.Σπήλαια
Η Εύβοια έχει σπήλαια από τα οποία μερικά έχουν μεγάλη ιστορική,
αρχαιολογική και σπηλαιολογική αξία. Τα περισσότερα από αυτά είναι ακόμη
ανεξερεύνητα και αναξιοποίητα.
• Στην Άτταλη, στους πρόποδες του Όρους Δίρφυς, υπάρχει μια από τις τρείς
καλύτερες και μεγαλύτερες σπηλιές της Ευβοίας. Βρίσκεται 300 μέτρα
δυτικά της Άτταλης μέσα σε ένα φαράγγι άγριας φύσης και ομορφιάς.
• Στην Γλυφάδα και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Πόλη υπάρχει στην
παραλία ένα σπήλαιο με σταλακτίτες.
• Στα Καλύβια περιοχής Καρύστου υπάρχει το σημαντικό σπήλαιο της Αγ.
Τριάδας.
• Στον Αγ. Αθανάσιο, κοντά στη Χαλκίδα, βρίσκεται η σπηλιά "η
Βοϊδοκλέφτρα", η οποία έχει αποδειχθεί ότι ήταν τόπος κατοικίας
ανθρώπων της νεολιθικής εποχής.
• Στα Μανίκια, νοτιοδυτικά της Κύμης, συναντάμε ένα σπήλαιο
ανεξερεύνητο στο οποίο καταλήγουν υπόγεια τα νερά της πηγής
"Καταβόθρας".Φαράγγια - Μνημεία της Φύσης
Φαράγγια
• Στην περιοχή Καλλιανού της Καρύστου υπάρχει το περίφημο φαράγγι του Δημοσάρι.
• Στον Αγ. Αθανάσιο συναντάμε το πολύ όμορφο φαράγγι της Αγάλης, στο τέλος του
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οποίου
βρίσκεται η σπηλιά η Βοϊδοκλέφτρα.
• Φαράγγι υπάρχει και στην Άτταλη, όπως και κοντά στην Λίμνη το μικρό φαράγγι των
Καναλιών.

Μνημεία της φύσης
΄Έχουν αναγνωρισθεί επισήμως δύο μνημεία
• Το πρώτο είναι οι Ελιές του Αλμυροποτάμου. Πρόκειται για τρείς αιωνόβιες ελιές με
σημαντικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και αξιόλογη αισθητική παρουσία, δίπλα σε
παλιά εκκλησία του παραθαλάσσιου χωριού.
• Το δεύτερο είναι το Υπόλειμμα Υδροχαρούς δάσους στην Ιστιαία.

Αρχαιολογικοί Χώροι
Στο Νομό Εύβοιας συναντάμε αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα που
αναφέρονται παρακάτω κατά ευρύτερη περιοχή.
• Στο κεντρικό τμήμα της Εύβοιας έχουμε πρώτα τη Χαλκίδα, που σχεδόν ολόκληρη η
έκταση που καταλαμβάνει η σημερινή πόλη θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.
• Στην περιοχή της Ερέτριας (ολόκληρη η σημερινή πόλη που βρίσκεται μέσα στα τείχη
της αρχαίας θεωρείται αρχαιολογικός χώρος) χαρακτηριστικό στοιχείο τουριστικής
έλξης είναι το αρχαίο θέατρο, ενώ υπάρχουν επίσης αρχαία νεκροταφεία (στην περιοχή
έξω από τα τείχη) προϊστορικοί οικισμοί (στη Μαγούλα και Σεϊμέν Μνήμα) και λείψανα
προϊστορικής και
κλασσικής κατοίκησης (Κοτρώνι).
• Στην Αμάρυνθο υπάρχει Μακεδονικός τάφος και το ιερό της θεάς Αμαρυνθίας Αρτέ-
μιδας.
• Στον άξονα Αλιβερίου - Κύμης οι κύριοι αρχαιολογικοί χώροι εντοπίζονται στον Κά-
ραβο (προϊστορικός οικισμός) στο Αυλωνάρι, στον Οριό, στον Οξύλιθο, (παλαιά πόλη
της Κύμης) και στην Άνω Ποταμιά.
• Στο Νότιο τμήμα της Εύβοιας (Καρυστία) αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί
στις περιοχές Δύστος, Αγ. Απόστολοι Πετριών, Κριεζά, Αλμυροπόταμος, Ν. Στύρα, Νημ-
πορειό, Κάψαλα, Μαρμάρι και στη μείζονα περιοχή της πόλης της Καρύστου.
• Αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν αρκετοί και στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στις
περιοχές: Μαντούδι, Αγ. Άννα, Πήλι, Λίμνη, Ροβές, Αιδηψός, Λιχάδα, Γιάλτρα, Νέος
Πύργος, Ωρεοί, Ιστιαία, Ελληνικά και Βασιλικά.
• Στην Βοιωτική Ακτή της Εύβοιας υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στην παραλία Αυ-
λίδας, στην Αυλίδα, στη Γλύφα, στη Δροσιά, στη Λουκίσια και τα Σκροπονέρια.Κάστρα
και μνημεία - Βυζαντινές εκκλησίες και μονές Κάστρα και μνημεία
• Στην Εύβοια υπάρχουν πολλά Κάστρα και Μνημεία διαφόρων εποχών. Μόνο στην
περιοχή της Κύμης ευρίσκονται 10 πύργοι και 6 Κάστρα. Στην περιοχή της
Καρύστου συναντάμε τα Δρακόσπιτα τα οποία είναι μεγαλιθικά κτίσματα, καθώς
και Ενετικούς Πύργους και κάστρα (Καστέλο Ρόσσο). Πύργους συναντάμε και στην
περιοχή του Αλμυροπόταμου, ενώ Κάστρα ευρίσκονται ακόμη στη Σκύρο, στη
Χαλκίδα (Καράμπαμπα) και στη Λίμνη (Στεφάνι).
Βυζαντινές εκκλησίες και μονές
• Οι περισσότεροι Βυζαντινοί ναοί της Εύβοιας ευρίσκονται στην περιοχή της Κύμης
(13). Βυζαντινές εκκλησίες υπάρχουν στο Αυλωνάρι, στο Αλιβέρι (Παναγία), στον
Αλμυροπόταμο, στην Οκτωνιά (Μονή Αγ.Δημητρίου), στη Χαλκίδα (Αγία
Παρασκευή), στη Σκύρο (ναός Αγ.Αθανασίου και Μονή Αγ.Γεωργίου), στους
Καθενούς (Υπαπαντή του Χριστού), στο Μετόχι (οι μονές Χιλιαδούς και οσίου
Νικολάου του Σικελιώτη), στον Πάλιουρα (Μοναστήρι της Παναγίας), στη Στενή
(Παλιοπαναγιά), στη Λίμνη (Βυζαντινή Μονή Αγ.Νικολάου και μεταβυζαντινή μονή
Οσίου Δαυίδ) και στο Προκόπι (εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου, όπου
υπάρχει το σκήνωμα του Αγίου).Μουσεία - Παραδοσιακοί οικισμοί
Μουσεία
• Αρχαιολογικά μουσεία υπάρχουν στη Χαλκίδα, στην Ερέτρια, στη Σκύρο και στην
Κάρυστο. Στη Χαλκίδα υπάρχουν ακόμα Βυζαντινό Μουσείο και Λαογραφικό Μουσείο.
Αξιόλογα επίσης λαογραφικά / ιστορικά μουσεία βρίσκονται στην Κύμη, στη Σκύρο
(Μουσείο Φαλτάϊτς) καθώς και στη Λίμνη και Ιστιαία. Τέλος, μικρότερα μουσεία λαϊκής
τέχνης υπάρχουν στην Αγ. Άννα και στο Θεολόγο.
Παραδοσιακοί οικισμοί
• Οι περισσότεροι χαρακτηρισμένοι ως “παραδοσιακοί” οικισμοί του Νομού βρίσκον-
ται
στην Εδαφική Περιφέρεια (Σ.Π.) της Λίμνης: Ροβιές, Κεχριές, Μετόχι, Κήρυνθος.
Αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί είναι επίσης τα Κάψαλα, οι Πετριές και το Αυλωνάρι.
• Από άποψη αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακού ή νεοκλασσικού) εκτός
από τη Χαλκίδα, που συγκεντρώνει πολλά και σημαντικά νεοκλασσικά κτίρια, ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν και οι οικισμοί Χώρα Σκύρου, (το σύνολο του οικισμού), καθώς και
τμήματα της Κύμης, Λίμνης, και Καρύστου.
• Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν, λόγω κυρίως ελκυστικού φυσικού περιβάλλοντος

και ορισμένοι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Δίρφυος (Στενή, Άτταλη, Μετόχι, Σέτα,
Αγριοσυκιά, Γλυφάδα) και στη Βόρεια Εύβοια (Αγ. Άννα, Κερασιά, Στροφυλιά,
Αγριοβότανο, Τσαπουρνιά).

Περιοχές Natura 2000
• Ποτάμι Καρύστου
• Κάμπος Καρύστου
• Όρος όχη
• Ακρωτήριο Καφηρέας
• Παράκτια Θαλάσσια ζώνη
• Δάσος Στενής-Δελφοί στη Δίρφη
• Λίμνη Δύστου
• Όρος Κοχυλά στη Σκύρο
• Νησίδες Σκύρου
• Το Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι Ιστιαίας
• Τα Δέλτα των ποταμών Ξηριά και Κηρέα
• Το Υδροχαρές Δάσος του Αγίου Νικολάου, 800 μέτρα νότια της παραλίας των
Κανατάδικων
• Το Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς
• Τα Όρη Τελέθριο και Κανδήλι
• Τα Λιχαδονήσια στην κοινότητα Λιχάδας
• Η Κοιλάδα Προκοπίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
• Εχει υπέροχες παραλίες, φυσικά οικοσυστήματα και μοναδική
πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά.
• Τα κίνητρα είναι κυρίως πολιτιστικά, οικολογικά, λαογραφικά,
αναψυχής.
• Τα χαρακτηριστικά των τουριστών που επισκέπτονται το νησί είναι:
- Άτομα με οικολογικές και πολιτιστικές ανησυχίες.
- Άτομα μέσης κοινωνικής τάξης που διαθέτουν οικονομικούς
πόρους.
- Άτομα με οικογένεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
• Η τουριστική υποδομή και ανωδομή δεν είναι ικανοποιητικά
αναπτυγμένη.
• Ο τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί το ίδιο σε όλες τις περιοχές του νομού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κλινών συγκεντρώνεται σε 4 περιοχές:
Αιδηψού, Ερέτριας, Χαλκίδας και Αμαρύνθου.
• Εμφανίζονται φαινόμενα παραοικονομίας, λόγω του εποχικού
χαρακτήρα που έχει ο τουρισμός.
• Τα κίνητρα είναι κυρίως πολιτιστικά, οικολογικά, λαογραφικά,
αναψυχής.
• Το μεντέλο της τουριστικής ανάπτυξης είναι των ειδικών και
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
• Παραθεριστικός τουρισμός: λόγω της μεγάλης ακτογραμμής και τον μεγάλο
αριθμό παραλιών ο νομός είναι ελκυστικός για τους τουρίστες «ήλιου-άμμου-
θάλασσας». Ο νομός αριθμεί περίπου 110 παραλίες, οι οποίες εμφανίζουν
σημαντική ποικιλομορφία ως προς το μέγεθος, το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον
και το βάθος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες παραλίες του νομού δεν
είναι οργανωμένες και πλήρως αξιοποιημένες κυρίως εξαιτίας δυσκολιών
πρόσβασης, ιδίως εκείνες που βρίσκονται από την πλευρά του Αιγαίου.
• Τουρισμός δεύτερης (εξοχικής) κατοικίας: Ο τομέας της παραθεριστικής
κατοικίας θεωρείται σημαντικός για την Εύβοια (τουλάχιστον 36.000 κατοικίες.
Δημιουργεί θετικές επιδράσεις στις επενδύσεις και την συσσώρευση κεφαλαίου,
στο ετήσιο εισόδημα, καθώς και στην απασχόληση
• Ιαματικός τουρισμός–τουρισμός ευεξίας: οι ιαματικές πηγές και οι τουριστικές
εγκαταστάσεις των λουτρών της Αιδηψού αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης
επισκεπτών για την περιοχή. Σημαντικό στοιχείο στην κατεύθυνση αυτή είναι ότι
η περιοχή της Αιδηψού συγκεντρώνει σχεδόν το 50% μονάδες) των συνολικών
ξενοδοχειακών μονάδων και το 35% των συνολικών κλινών ενώ εκεί λειτουργεί
και το ένα από τα 2 ξενοδοχεία 5 αστέρων του νομού
• Εναλλακτικός τουρισμός: windsurfing, ελεύθερη πτώση (bungy jumping),
αναρρίχηση. Η κλειστή και ασφαλής θάλασσα μεταξύ των δυτικών ακτών της
νότιας Εύβοιας και των νήσων Πεταλιοί, οι σταθεροί βόρειοι άνεμοι και η
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διάρκειά τους, καθώς και τα ισχυρά ρεύματα στο στενό κανάλι, καθιστούν το
Μαρμάρι ιδανικό τόπο για windsurfing

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
• Χειμερινός - ορεινός τουρισμός: η Στενή συγκεντρώνει αρκετές προδιαγραφές ενός
καλού χειμερινού τουριστικού προορισμού, όπως και τα υπόλοιπα κοντινά χωριά. Η
περιοχή είναι πλούσια σε πανίδα και χλωρίδα και βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του
νομού, σε υψόμετρο 450 μέτρων. Διαθέτει ορειβατικό καταφύγιο και μικρή πίστα
για σκι. Επίσης, τα χωριά Ανδρωνιάνοι και Μετόχι στους δήμους Κύμης και
Αμαρυνθίων αποτελούν ελκυστικούς ορεινούς προορισμούς.
• Θρησκευτικός–προσκυνηματικός τουρισμός: ο νομός παρουσιάζει σημαντικό
ενδιαφέρον, καθώς είναι διάσπαρτος από εκκλησίες και μοναστήρια. Ειδικά, στη
βόρεια Εύβοια, εκτός από τον φημισμένο προσκυνηματικό ναό του Αγ. Ιωάννη του
Ρώσου που συγκεντρώνει επισκέπτες όλο το χρόνο, σημαντικό ενδιαφέρον έχουν η
Μονή Γαλατάκη και η μονή Όσιου Δαυίδ.
• Καταδυτικός τουρισμός: Η καλή ορατότητα, η ποικιλομορφία του βυθού, η
πλούσια υποβρύχια χλωρίδα και πανίδα και η ευνοϊκή θερμοκρασία των θαλασσών
που επιτρέπει τις καταδύσεις όλο το χρόνο αποτελούν άριστες προοπτικές για τη
διάδοση του καταδυτικού τουρισμού. Τα πιο γνωστά καταδυτικά σημεία βρίσκονται
στο Μαρμάρι και την Κάρυστο (νότια Εύβοια), στη Χαλκίδα και την Κύμη (κεντρική
Εύβοια) και στα χαδονήσια, το Αρτεμήσιο, το Αχλάδι και το Πήλι (βόρεια Εύβοια).
Ακόμη, σε όλες σχεδόν τις ακτές της Σκύρου, υπάρχουν εντυπωσιακές
υποθαλάσσιες σπηλιές ενώ Κέντρα εκπαίδευσης και υποστήριξης καταδύσεων
υπάρχουν στη Χαλκίδα, την Κάρυστο, τη βόρεια Εύβοια και τη Σκύρο.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
• Πολιτισμικός-πολιτιστικός τουρισμός: αξιόλογα είναι τα ιστορικά – πολιτισμικά μνη-
μεία του νομού. Τα αρχαιολογικά και λαογραφικά μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και
τα μεσαιωνικά μνημεία θα μπορούσαν με την κατάλληλη προβολή και οργάνωση να
αποτελέσουν σημαντικούς πόλους έλξης. Ακόμη, στο νομό διοργανώνεται πλήθος θρη-
σκευτικών πανηγύρεων - κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο – και παράλληλων πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων και φεστιβάλ.
• Οικοτουρισμός και περιηγητικός τουρισμός: οι επισκέπτες έχουν πολλές επιλογές για
να έρθουν σε επαφή με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του νομού, ο οποίος διαθέτει
υγροβιότοπους με χαρακτηρισμό Ζ.Ο.Ε. και οικοσυστήματα ενταγμένα στο δίκτυο
Natura 2000.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές μέσα σε ελκυστικά φυσικά τοπία, όπως το
φαράγγιτης Αγάλης στην κεντρική Εύβοια, όπου υπάρχει διαδρομή με ειδική σήμανση
και η Άνω Στενή, που αποτελεί βάση εξόρμησης για πεζοπορίες και ανάβαση στη Δίρφυ
και το Ξεροβούνι.
Επίσης, για περιηγητικό τουρισμό προσφέρεται η διαδρομή Καταφύγιο Όχης- Φαράγγι
Δημοσάρι - Παραλία Καλλιανών στη νότια Εύβοια και η διαδρομή Δρυμώνας - Κερασιά
-Ροβιές στη βόρεια Εύβοια. Στην Ιστιαία οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να άνουν
πεζοπορία, ορειβασία και ορεινή ποδηλασία.
• Αγροτουρισμός: στο νομό λειτουργούν 16 αγροτουριστικά καταλύματα Α΄ κατηγορίας.
Ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολύ-
δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, με την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να
γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την πα-
ραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και
τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την
παράδοση.

Παραθεριστικός τουρισμός
• Αναβάθμιση της ποιότητας των καταλυμάτων, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός
ικανοποίησης των παραθεριστών από τα καταλύματα και να παραταθεί η μέση
περίοδος διαμονής ή να δοθεί δυνατότητα αύξησης των τιμών και των εσόδων,
εφόσον συνοδεύεται από αντίστοιχη ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών.
• Εντατικοποίηση ελέγχων, ώστε να περιοριστεί δραστικά η λειτουργία των
παράνομα ενοικιαζόμενων καταλυμάτων και να διασφαλιστεί η τήρηση των
προδιαγραφών του ΕΟΤ για τα καταλύματα.
• Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών τιμολόγησης από τις επιχειρήσεις σε
περιόδους χαμηλής ζήτησης, για να επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου και να περιορισθεί το φαινόμενο της έντονης εποχικότητας.

Θαλάσσιος Τουρισμός
• Πρωτοβουλίες ένταξης του προορισμού της Εύβοιας σε περισσότερους
ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
• Συνδυασμός θαλάσσιου τουρισμού με δραστηριότητες αθλητικού τουρισμού

που έχουν σχέση με τη θάλασσα και μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες
αυτής της κατηγορίας (π.χ. καταδύσεις, θαλάσσιο σκι και καγιάκ, monoski,
double ski, barefoot, knee board, wakeboard, αλεξίπτωτο θαλάσσης).
• Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων που
βρίσκονται κοντά στις υποδομές, καθώς το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν
κατά κανόνα απευθύνεται σε κοινό υψηλών εισοδημάτων και απαιτήσεων.Σχέδιο Δρά-
σης για τα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόντα ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας
• Στόχευση σε βασικές χώρες προέλευσης των πελατών τουρισμού ευεξίας
(Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Η.Π.Α., Καναδάς) και σε
ένα μικρότερο αλλά ιδιαίτερα δυναμικό τμήμα της αγοράς ειδικών μορφών
τουρισμού (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία και Ρωσία).
• Διασφάλιση άριστων συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής, τόσο στα
κέντρα παροχής υπηρεσιών ευεξίας όσο και στα συμπληρωματικά προς αυτά
προϊόντα, και βελτίωση της «σκληρής» υποδομής στα κέντρα παροχής
υπηρεσιών ευεξίας, τόσο από πλευράς χώρων όσο και ειδικευμένου
εξοπλισμού.
• Ανάπτυξη και διαχείριση κατευθυνόμενων «προσωπικών» σχέσεων μεταξύ
του ανθρώπινου δυναμικού πρώτης γραμμής και των πελατών (customer
relationship marketing), σύμφωνα με το δοκιμασμένο (και επιβεβαιωμένα
επιτυχές) πρότυπο των «pseudo-relations» που χρησιμοποιούν τα κέντρα
αισθητικής και περιποίησης σώματος αστικού τύπου στην Ευρώπη.
• Αποτελεσματική σύνδεση του κεντρικού προϊόντος τουρισμού ευεξίας με
επιλεγμένα κατά περίπτωση επικουρικά στοιχεία, όπως ο παραθαλάσσιος
παραθερισμός, διάφορες μορφές εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τα
ιαματικά λουτρά και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. μεταξύ επιχειρήσεων

Τουρισμός Υπαίθρου (περιλαμβάνεται ο οικοτουρισμός)
• Ενθάρρυνση της δικτύωσης των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον
αγροτουρισμό, ώστε να δημιουργηθούν πρόσθετες συνέργειες και αμοιβαία οφέλη
(π.χ. σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής οίνου και τοπικούς γυναικείους
συνεταιρισμούς).
• Διοργάνωση γιορτών αγροτουρισμού από τους τοπικούς φορείς, όπως αυτές που
διοργανώνονται σε περιοχές όπως τα Χανιά, τη Λέσβο, την Επίδαυρο, με σκοπό να
βοηθήσουν στη διαμόρφωση της αγροτουριστικής ταυτότητας του νομού και να
συμβάλλουν στη δημιουργία μακροχρόνιας ζήτησης για το τουριστικό αυτό προϊόν.
• Συνεργασία με φορείς προώθησης αγροτουριστικών και οικοτουριστικών
πακέτων (π.χ. εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία, όπως “Οικοξεναγός”,
“Trekking Hellas”, “Paddler” κ.λπ.).
• Δημιουργία θεματικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τις εποχές του χρόνου και τις
αγροτικές εργασίες της περιόδου, σύνδεση με τοπικές εκδηλώσεις (θρησκευτικά
πανηγύρια, τοπικά εορταστικά έθιμα και λοιπές γιορτές όπως κερασιού,
διαγωνισμοί αλιείας) και κατάλληλη προβολή αυτών μέσω διαδικτύου και
ενεργειών δημοσίων σχέσεων.
• Ένταξη γαστρονομίας υψηλής ποιότητας τόσο στο αγροτουριστικό προϊόν όσο και
στη συνολική τουριστική προσφορά του νομού και ανάδειξη των παραδοσιακών
τοπικών προϊόντων και ιδίως των προϊόντων Π.Ο.Π. Οι επιχειρήσεις εστίασης θα
παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση.

Πολιτιστικός Τουρισμός
• Δημιουργία ολοκληρωμένων θεματικών προϊόντων πολιτιστικού
περιεχομένου (συνδυασμός σχεδιασμένων διαδρομών επίσκεψης στα
αξιοθέατα πολιτιστικού τουρισμού).
• Στόχευση και προσέλκυση ομάδων κοινού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε
δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού (π.χ. μαθητές σε σχολικές
εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα, εκπολιτιστικοί σύλλογοι).
• Διάνθιση/εμπλουτισμός πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
που ήδη πραγματοποιούνται στο νομό (π.χ. καρναβάλι Σκύρου, «Ελύμνια»,
γιορτή κερασιού, γιορτή καλαμαριού, «Μεσσάπια», «Κυζίκεια», έθιμα
«Πιπεριάς» στην Αγία Άννα και στις Ροβιές). Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν
να παίξουν κρίσιμο ρόλο για τους νέους επισκέπτες, καθώς τους δίνουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν το νομό μέσα από αυθεντικές εκδηλώσεις που
έχουν σχέση με την παράδοση.Σχέδιο Δράσης για τα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόντα ΤΗΣ ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ

Καταδυτικός τουρισμός
• Στόχευση και προβολή στην ευρωπαϊκή καταδυτική αγορά, καθώς
πρόκειται για ιδιαίτερα προσοδοφόρο τμήμα της τουριστικής αγοράς, καθώς
και στη ρωσική αγορά, η οποία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς στη
συγκεκριμένη μορφή τουρισμού.
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• Διαμόρφωση προτάσεων-πακέτων καταδυτικού τουρισμού που θα
απευθύνονται σε εξειδικευμένα διεθνή τουριστικά γραφεία.
• Στήριξη των υπαρχουσών καταδυτικών επιχειρήσεων για να διατηρήσουν
ένα υψηλό επίπεδο καταδυτικών παροχών.
• Εξέταση δημιουργίας καταδυτικών πάρκων, που θα συμβάλλουν θετικά
στην αύξηση της βιοποικιλότητας βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το
καταδυτικό ενδιαφέρον.Σχέδιο Δράσης για τα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόντα ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τουρισμός Περιπέτειας & Αθλητικός Τουρισμός
Τουρισμός περιπέτειας και τον αθλητικός τουρισμός
• Ενίσχυση υποδομών αθλητικού τουρισμού (π.χ. δημιουργία ποδηλατικών
διαδρομών).
• Οργάνωση αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων (ερασιτεχνικών ή
επαγγελματικών) σε πιο τακτική βάση, ιδίως για αθλήματα που
συγκεντρώνουν μεγάλο κοινό θεατών (π.χ. αγώνες αγωνιστικών
αυτοκινήτων).
• Εντατικότερη δημοσιοποίηση σε αγώνες και δραστηριότητες τουρισμού
περιπέτειας που ήδη λαμβάνουν χώρα στο νομό (κολύμβησης, wind
surfing, bungee jumping και θαλάσσιου σκι).
• Στόχευση σε νεανικά κοινά μέσα από τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, στα
οποία συναντά μεγαλύτερη απήχηση ο τουρισμός περιπέτειας
(windsurfing, ελεύθερη πτώση, αναρρίχηση).

Συνεδριακός Τουρισμός
• Εμπλουτισμός δραστηριοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών από τις ξενοδοχειακές
μονάδες που διαθέτουν συνεδριακά κέντρα, ώστε να διαμορφώσουν έντονα
διαφοροποιημένες εμπειρίες (π.χ. συνδυασμός με πακέτα εναλλακτικού τουρισμού
που διαθέτει ο νομός) και διαμόρφωση ελκυστικών πακέτων υπηρεσιών, ώστε να
διαφοροποιηθεί και να προτιμηθεί η Εύβοια έναντι άλλων ανταγωνιστικών
προορισμών της εσωτερικής αλλά και της διεθνούς αγοράς.
• Στόχευση σε εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων και παροχή κινήτρων τιμολογιακής
φύσης (εκπτώσεις), ώστε να προωθούν τον προορισμό της Εύβοιας για συνέδρια τών
τους (push strategy), καθώς αυτές διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος της αγοράς
συνεδριακού τουρισμού.
• Άμεση (απευθείας) στόχευση σε εταιρείες συγκεκριμένων κλάδων που
διοργανώνουν τακτικά συνέδρια (π.χ. φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρικοί σύλλογοι)
και ένταση της προβολής των πλεονεκτημάτων του νομού ως προορισμό
συνεδριακού τουρισμού (pull strategy).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ειδικές μορφές τουρισμού θεωρούνται ότι:
• είναι οικονομικά αποδοτικότερες και λιγότερο συνδεδεμένες με τις θερινές
διακοπές, αλλά και λιγότερο εξαρτημένες από τους tours operators.
• είναι ενταγμένες στο τοπικό περιβάλλον και συνθέτουν το νέο πρότυπο της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται τα τελευταία χρόνια
συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
• είναι άϋλοι πόροι που εμπεριέχουν τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό
και χαρακτηρίζονται από ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία στα
παραγόμενα προϊόντα, στις εργασιακές σχέσεις, στη χωροθέτηση των
τουριστικών δραστηριοτήτων και είναι προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες

της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
• Ο τουρισμός έχει αποδειχτεί ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αποτελεί
μοχλό ανάπτυξης για πολλές περιοχές (όπως στην ΠΕ της Εύβοιας).
• Αυτό αποδίδεται στην ιδιαίτερη φύση του που έχει ως δραστηριότητα να
αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε τοπικό επίπεδο, προκαλώντας θετικές
οικονομικές επιπτώσεις στην παραγωγική βάση της τοπικής οικονομίας.
• Στο επίκεντρο του τουρισμού βρίσκονται ο κάτοικος της υπαίθρου, το φυσικό
περιβάλλον και η ανθρώπινη επαφή. Η δραστηριότητα αυτή δεν υποκαθιστά τις
αγροτικές ασχολίες, αλλά αντιθέτως τις στηρίζει, προσφέροντας ένα επιπλέον
εισόδημα.
• Η τουριστική αυτή δραστηριότητα βασίζεται στη διαμονή σε κατάλληλα
διαμορφωμένες κατοικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή σε σπίτια που
διαθέτουν έναν αξιόλογο τοπικό χαρακτήρα. Έτσι, διαφυλάσσεται αλλά και
αξιοποιείται η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και συμβάλλει στη
διαμόρφωση συνθηκών αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει τρεις στρατηγικούς στόχους.
• Τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας-
αποδοτικότητας της τουριστικής ανάπτυξης.
• Τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής και χωρικής ισότητας-κατανομής
οφέλους της τουριστικής ανάπτυξης.
• Τη μεγιστοποίηση της έκτασης και του βαθμού προστασίας-διατήρησης
των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι παρεμβάσεις της τουριστικής πολιτικής πρέπει να
εστιάζονται στα ακόλουθα:
• Παρεμβάσεις ως προς την διάρθρωση του τουριστικού
προϊόντος
• Παρεμβάσεις ως προς την διάρθρωση των τουριστικών
επιχειρήσεων
• Παρεμβάσεις ως προς την χωροταξική διάρθρωση του
τουρισμού
• Προτείνεται η εξειδίκευση μιας τουριστικής πολιτικής στην περιοχή της
Εύβοιας, που θα έχει ως βάση τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στην ολοκληρωμένη ενδογενή
τοπική ανάπτυξη, να εξυπηρετεί τους στόχους της αειφορίας και να
κατευθύνει την τουριστική δραστηριότητα προς την επιθυμητή οικονομική
και κοινωνική κατεύθυνση. Αυτό, μπορεί να γίνει κατορθωτό στο πλαίσιο
της στρατηγικής της Ολοκληρωμένης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας,
όπου με την κινητοποίηση του ενδογενούς τουριστικού δυναμικού,
επιτυγχάνονται τοπικές συμμαχίες, τουριστική συνέργεια και εξωτερική
κομβική τουριστική δικτύωση, που αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου χώρου παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
• Προτείνεται η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Master Plan Τουριστικής
Ανάπτυξης στην ΠΕ της Ευβοίας. Το εργαλείο αυτό διασυνδέει τον
αναπτυξιακό σχεδιασμό με τη συστηματική έρευνα, την παρακολούθηση και
την προσαρμογή.
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Η Ιστιαία είναι μία κωμόπολη της Βόρειας Εύβοιας που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονα το
θέμα της προστασίας των αδέσποτων ζώων. Η  εικόνα των σκύλων να περιφέρονται στους δρόμους και στην
πλατεία είναι συνηθισμένη.

Τα σκυλιά κυρίως τριγυρίζουν νηστικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ψάχνουν σε κάδους ή να μπαίνουν
σε αυλές για να βρουν την τροφή τους. Κάποιοι ιδιοκτήτες ενώ στην αρχή αγόραζαν ένα σκύλο ή μία γάτα
μετά  τα παρατούν και αυτά εγκαταλειμμένα περιφέρονται σε αγέλη και προκαλούν  προβλήματα.

Το χειρότερο είναι όταν επιτίθενται στους  πολίτες και δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουν οδηγήσει
πολλούς ανθρώπους στο νοσοκομείο. Βέβαια ισχύει και το αντίθετο, οι πολίτες να κακομεταχειρίζονται τα
αδέσποτα. Άλλοι τα χτυπούν βίαια, τα βασανίζουν ,τα ακρωτηριάζουν και τα σκοτώνουν. Πόσες φόλες βρίσκουν

δίπλα σε πεθαμένα ζώα!!
Βρίσκονται λοιπόν σε δύσκολη θέση άνθρωποι και ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση.
Υπάρχει μια φιλοζωική οργάνωση αλλά χωρίς τη βοήθεια και την οικονομική στήριξη του κράτους ή ιδιωτικών φορέων δε

μπορεί να προσφέρει αυτά που θέλει.
Το καλύτερο θα ήταν να δημιουργηθεί χώρος περίθαλψης και φροντίδας των αδέσποτων. Εκεί θα τα εμβολιάζουν, αν χρειαστεί

θα τα στειρώνουν και θα τους παρέχουν τροφή και στέγη . Έτσι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες θα αναπτύσσονται και
θα είναι ήρεμα. Μόνο έτσι θα μπορούν να τα δίνουν για υιοθεσία στους φιλόζωους.

Βέβαια θεωρώ πως μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτό  και εθελοντές με την κατάλληλη ενημέρωση . Έτσι αν γίνεται κάποια
κακοποίηση ζώου θα την αναφέρουν και θα επιβάλλεται τιμωρία.

Φυσικά το κράτος πάνω απ’ όλα οφείλει να έχει νόμους τέτοιους που να προστατεύουν τα ζώα. Όποιος ασυνείδητος τα κακοποιεί
να τιμωρείται.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να καταλάβουμε την άρρηκτη σχέση ανθρώπων και ζώων ,να γίνουμε φιλόζωοι και να μεριμνήσουμε για
την επίλυση του θέματος στην περιοχή μας. 

Αρετή Καλούτσα 
μαθήτρια Β΄Λυκείου Ιστιαίας

Αδέσποτα ζώα…   Αδέσποτες ψυχές…

https://www.youtube.com/watch?v=E3Jf1yhV6ec
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Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού αποτελείται

από περιοχές απείρου κάλλους, με την

καθεμία να ξεχωρίζει με τον δικό της

τρόπο. Προσφέρει όλα τα ήδη τουρισμού,

από θρησκευτικό μέχρι και ιαματικό. Πα-

ρόλα αυτά φαίνεται πως στο κομμάτι του

οικολογικού τουρισμού, αν και διαθέτει

τις κατάλληλες περιοχές, έχει μείνει στά-

σιμος. Συγκεκριμένα, από το 1990 το Τε-

λέθριο, τα Γιάλτρα, η Λιχάδα, το Μικρό-

Μεγάλο Λιβάρι, το Δέλτα του ποταμού

Ξηριά και το υδροχαρές δάσος του Αγίου

Νικολάου ανακηρύχθηκαν προστατευόμενες περιοχές και υπά-

γονται στο καθεστώς Natura 2000 ενώ τα τρία τελευταία εντάσ-

σονται και στη Ζ.Ο.Ε. Αυτό δυσαρέστησε, λαθεμένα, την τοπική

κοινή γνώμη καθώς δημιουργήθηκε μία εικόνα υποβάθμισης των

περιοχών.

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο όμως να διευκρινιστεί ο λόγος

ύπαρξης αλλά και ο σκοπός που εντάσσεται μία περιοχή σε αυτά

τα καθεστώτα.

Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για

την προστασία της φύσης με στόχο την εξασφάλιση της μακρο-

ζωίας των πολυτιμότερων και απειλούμενων ειδών και περιοχών.

Στις περιοχές αυτές πρέπει να τηρούνται μέτρα διαχείρισης, να

αποφεύγεται η υποβάθμιση και η όχληση και να εφαρμόζεται η

δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων διαφόρων δραστηριοτήτων. Σε

όλη την Ευρώπη περιλαμβάνει περισσότερες από 27.300 περιο-

χές, ενώ στην χώρα μας 419 την πλειονότητα των οποίων απο-

τελούν οι οικότοποι.

Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) θεσμοθετήθηκε για την ρύθ-

μιση των περιοχών εκτός σχεδίου πόλης που εμφάνιζαν έντονες

οικιστικές πιέσεις ως προς τις χρήσεις της γης. Διακρίνεται σε δύο

κατηγορίες, τις περιαστικές και τις ζώνες προστασίας, οι οποίες

έχουν ως στόχο την αποφυγή της αυθαίρετης ανάπτυξης περιο-

χών, που θα προκαλέσουν την υποβάθμιση αλλά και καταστροφή

του περιβάλλοντος. 

Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει κατανοητό πως η ένταξη μίας πε-

ριοχής σε αυτά τα καθεστώτα δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψή

της αλλά αντίθετα με τους κατάλληλους χειρισμούς από τις αρ-

μόδιες αρχές δίνει την δυνατότητα της περαιτέρω αξιοποίησης

της.

Έτσι λοιπόν, ένα από τα πρώτα μελήματα θα πρέπει να είναι η

ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) με στόχο

την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας της

ζωής και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης. Η υλοποίηση αυτής

της πρότασης προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών

ώστε να αναπτυχθούν χώροι και εξοπλισμοί εκπαίδευσης, επιμόρ-

φωσης, διοίκησης και φιλοξενίας. Μέσα από αυτή την δράση τα

οφέλη για την τοπική κοινωνία θα είναι αναρίθμητα, καθώς πλή-

θος μαθητών και εκπαιδευτικών, με πρόφαση την εκπλήρωση

των θεματικών κύκλων των περιβαλλοντικών προγραμμάτων

που έχουν επιλέξει, θα επισκέπτονται την περιοχή μας. Ταυτοχρό-

νως, το Κ.Π.Ε θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με τοπικά κα-

ταλύματα, προκειμένου σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

να πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές.

Άλλη μία μέθοδος αξιοποίησης και εξωραϊσμού των προστατευό-

μενων περιοχών είναι η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, δηλαδή

του τουρισμού που αναπτύσσεται στη φύση αφενός προωθώντας

την προστασία του φυσικού αλλά και του πολιτιστικού περιβάλ-

λοντος και αφετέρου συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία. Προ-

κειμένου όμως να αναπτυχθεί αυτού το είδος τουρισμού είναι

απαραίτητη η ίδρυση μίας Δημοτικής Επιχείρησης, η οποία και

θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την προώθηση του οικοτουριστικού

προϊόντος του τόπου. Μέσα στις αρμοδιότητές της θα ανήκει, αρ-

χικά, η σύναψη συμφωνιών με τα ήδη υπάρχοντα καταλύματα

της περιοχής ή η δημιουργία ενός, ώστε οι επισκέπτες να διανυ-

κτερεύουν. Συνάμα, σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Δήμου

θα λειτουργεί ένα Κέντρο Ενημέρωσης, στο οποίο, μέσω έκθεσης,

προβολής διαφανειών, βίντεο και ζωντανών ξεναγήσεων από οι-

κοξεναγούς, θα δίνεται έμφαση στη λειτουργία του οικοσυστήμα-

τος και στην αλληλεπίδραση της φύσης και του ανθρώπου. Στο

Κέντρο Ενημέρωσης θα πρέπει να καθιερωθεί ένα συμβολικό

ποσό εισόδου, ενώ στο ίδιο κτήριο θα μπορούσε να συστεγάζεται

ένα κατάστημα πώλησης ειδών που σχετίζονται με την προστα-

τευόμενη περιοχή όπως βιβλία, χάρτες, οδηγοί παρατήρησης,

μπλουζάκια, καπέλα, αναμνηστικά. 

Στην περιοχή Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι όπου παρατηρείται και

έντονη επισκεψιμότητα σπάνιων πτηνών, θα ήταν δυνατό να κα-

τασκευαστεί ταΐστρα για την τροφική ενίσχυση των πουλιών, αλλά

και ξύλινο παρατηρητήριο με θέα προς αυτή. Η κατασκευή θα

γίνει με τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να αποφεύγεται η

όχληση των πτηνών από την παρουσία των επισκεπτών και να

επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείρισή τους. Τέτοιου είδους παρα-

τηρητήρια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και σε κομβικά ση-

μεία του όρους Τελέθριο με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των

επισκεπτών με είδη πρώτης ανάγκης όπως νερό και ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη και αφετέρου την θέαση της ομορφιάς του

τόπου. Συνεχίζοντας, η Δημοτική αυτή Επιχείρηση θα πρέπει να

προβεί σε διάνοιξη μονοπατιών μελετημένων, ώστε να περνούν

από χαρακτηριστικά τοπία και σε παροχή ξενάγησης από ειδικά

καταρτισμένους οικοξεναγούς, τους οποίους και θα μπορέσει να

αποκτήσει κατόπιν συνεργασίας της με τοπικά τουριστικά πρα-

κτορεία. Ιδανική κίνηση θα ήταν και η απόκτηση ενός λεωφο-

ρείου που θα μεταφέρει τις ομάδες των επισκεπτών, παρουσία

ξεναγού, στο αντίστοιχο παρατηρητήριο ή την έναρξη του μονο-

πατιού. Παράλληλα, με τη σύσταση συλλόγων φίλων των προ-

στατευόμενων περιοχών θα παρέχεται η δυνατότητα στο

επισκέπτη να γίνεται «μέλος» αυτών των ομάδων μέσω των

οποίων και θα υποκινούνται ποικίλες δράσεις, όπως οργάνωση

κατασκηνώσεων εθελοντικής εργασίας για την αποπεράτωση εκ-

κρεμοτήτων του οικοτουρισμού αλλά και απλών κατασκηνώσεων

για τους πιο φυσιολάτρες.

Κλείνοντας, λοιπόν, το λόγο μου θα ήθελα να υπερτονίσω για

ακόμα μία φορά το γεγονός ότι ο τόπος μας είναι ένα μέρος με

αμέτρητους ανεκτίμητους θησαυρούς. Ωστόσο, επειδή «ουδέν

καλόν αμιγές κακού» έτσι και η περιοχή μας διαθέτει κάποιες αρ-

νητικές πτυχές, οι οποίες όμως με ορθά μεθοδευμένες κινήσεις

αλλά και με την εφαρμογή ορισμένων από τις προτάσεις μας, θα

μπορούσαν να μετριαστούν ή και να εξαλειφθούν. 

Περιοχές ΖΟΕ-Natura 2000

Γιάννης Σταματονικολός μαθητής Β΄ Λυκείου Ιστιαίας

https://www.youtube.com/watch?v=jXDOL-YfpZU
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Ασμήνιο Β. Εύβοιας
Το Ασμήνιο βρίσκεται στη Β. Εύβοια και είναι ένα γραφικό χωριό μόλις 8,7 χι-

λιόμετρα ανατολικά από την Ιστιαία. Βρίσκεται κυριολεκτικά  μέσα στη φύση

με στενά δρομάκια και πολλά  σπίτια διατηρημένα και ανακαινισμένα από τον

18ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια το χωριό, καθώς και η ευρύτερη περιοχή, απο-

τελεί καλοκαιρινό θέρετρο και παρουσιάζει ικανοποιητική τουριστική ανά-

πτυξη. 

Για την προέλευση του ονόματος  Ασμήνιο υπάρχουν δυο εκδοχές. Η πρώτη

αναφέρει πως όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά σε όλα τα χωριά της περιοχής,

φτάνοντας εδώ είπαν «ας μείνει» και δεν το έκαψαν. Μια άλλη εκδοχή υπο-

στηρίζει ότι το όνομα «Ασμήνι» οφείλεται στη βασίλισσα Ισμήνη που είχε κα-

ταφύγει εδώ.

Επίσης, το χωριό είχε περιοχές που τις ονόμαζαν «λιβάρια» με πολλές «ποτο-

κιές» (δηλαδή βούρλα). Έτσι, μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται από τους κατοίκους

ως δεύτερη ονομασία και το όνομα Ποτόκι.

Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες, το Ασμήνιο κατοικήθηκε για πρώτη

φορά κατά την νεότερη νεολιθική περίοδο. Αρχικά, σε άλλο σημείο, πιο μακριά

από τη θάλασσα,  στο λεγόμενο παλιό Ασμήνι, όπου ερείπιά του, όπως η πλα-

τεία και η εκκλησία, σώζονταν μέχρι και τα τελευταία χρόνια. Αργότερα, που-

λήθηκε σε ιδιώτη και κατεδαφίστηκε ολοσχερώς. Έπειτα, όμως, από την

απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, άρχισαν σιγά-σιγά να κατε-

βαίνουν  πιο κοντά στη θάλασσα εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα.

Το Ασμήνιο είναι ένα πανέμορφο και γραφικό χωριό που συνδυάζει βουνό

και θάλασσα. Όλο το βουνό καλύπτεται από  ένα καταπράσινο δάσος που σε

ορισμένα σημεία ακουμπά τη θάλασσα! Το μικρό λιμανάκι και η μικρή σε

έκταση αμμώδης παραλία το καλοκαίρι σφύζουν από ζωή, από τους ίδιους τους

κατοίκους αλλά και από  τουρίστες. Το βράδυ, τα ταβερνάκια του λιμανιού είναι

κατάμεστα από κόσμο που γεύεται τα παραδοσιακά φαγητά της περιοχής και

όχι μόνο. Πολύ κοντά στην  παραλία βρίσκεται και η κεντρική εκκλησία, ο Ι.Ν.

του Αγ. Νικολάου. Το κέντρο του χωριού διασχίζει η εθνική οδός και ακριβώς

δίπλα συναντά κανείς την όμορφη και  καταπράσινη πλατεία του χωριού που

γύρω της βρίσκονται αρκετά μαγαζιά.

Συνέντευξη

Πως θυμάστε το χωριό παλιότερα;
« Ήταν ένα ήσυχο χωριό. Οι κάτοικοι  ασχολιόνταν κυρίως με τη γεωργία και

την αλιεία, και πολύ λίγοι με τη κτηνοτροφία. Το χωριό δεν είχε άσφαλτο ήταν

όλο χωματόδρομος. Το σχολείο ήταν διθέσιο αλλά πάντα λειτουργούσε ως μο-

νοθέσιο. Τα παιδιά ήταν κάπου στα 160- 150 ανάλογα γιατί τότε έμεναν και

στην ίδια τάξη, δεν προάγονταν . Το χωριό ήταν ήσυχο, ενωμένο και στις χαρές

και στις λύπες ήταν όλοι μαζί».

Είχε την ίδια εικόνα που έχει σήμερα;

« Όχι. Είχε πολύ παλιά κτίρια. Εδώ κατέβηκε από το 1928 από το Παλιό Ασμήνι

και τα σπίτια ήταν όλα λασπόχτιστα και χαμηλά. Σιγά-σιγά από το 1960 και

μετά άρχισε να οικοδομείται και να γίνεται αυτό που έχει γίνει σήμερα, με με-

γάλα και σύγχρονα σπίτια».

Πως θυμάστε τα κεντρικά σημεία του χωριού;

«Η πλατεία ήταν η μισή, μικρή, δεν ήταν στρωμένη, είχε μόνο χώμα, είχε στη

μέση έναν μεγάλο ευκάλυπτο και γύρω-γύρω είχε άγριες ακακίες και αργότερα

αντικαταστάθηκαν από ήμερες. Εκεί γίνονταν τα πανηγύρια του χωριού, γάμοι

πολλές φορές  και εκεί συγκεντρώνονταν οι γιορτές του δημοτικού σχολείου,

όπως η 25 Μαρτίου».

Είναι ζωντανό σαν χωριό;

«Σαν χωριό, ναι, είναι αρκετά ζωντανό γιατί κρατάει ακόμα τις παραδόσεις ,

έχει τα πανηγύρια του, και το καλοκαίρι έχει κίνηση από τον τουρισμό».

Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι;

«Οι κάτοικοι, ακόμα και σήμερα, ως επί το πλείστον είναι γεωργοί, επειδή

έχουμε και τον κάμπο, ο οποίος είναι πολύ εύφορος, αλλά και ναυτικοί. Οι κτη-

νοτρόφοι είναι παρά πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού».

Ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους;

«Παλιότερα οι άνθρωποι ήταν πιο δεμένοι και συγγενικά και φιλικά και γειτο-

νικά, σήμερα η εξέλιξη έχει γίνει τέτοια που όσο να’ ναι απομακρυνόμαστε».

Υπήρχαν πολιτιστικά δρώμενα παλιά;

«Όχι πολύ παλιά, αλλά υπήρχαν οι χοροεσπερίδες που έκανε η κοινότητα, και

κάποιες γιορτές που γίνονταν στη πλατεία. Τώρα έχει περισσότερα».

Πώς είναι οι χειμώνες κι πώς τα καλοκαίρια εδώ στο χωριό;

«Τα καλοκαίρια έχουμε τον τουρισμό και εμείς οι ντόπιοι βγαίνουμε έξω, πάμε

βόλτες στο Πευκί, στη θάλασσα κλπ. Το χειμώνα δεν έχει τίποτα, καθόμαστε

στο σπίτι ή στο καφενείο».

Πευκί Β. Εύβοιας
Το Πευκί αναπτύχτηκε μετά τη δεκαετία του 1960. Αρχικά, τα πρώτα σπίτια

ήταν καλύβες των ψαράδων της περιοχής, ενώ το έδαφος ήταν ελώδες και τα

πεύκα διάσπαρτα μέχρι την παραλία. Θρύλοι των κατοίκων, αλλά και η αρχαι-

ολογική έρευνα, επιβεβαιώνουν ότι σε λόφο κοντά στο Πευκί, βρισκόταν ο ναός

της θεάς Αρτέμιδος.

Ανοιχτά, μπροστά στη θάλασσα του χωριού, όπως και στο μήκος όλης της

ακτογραμμής ως το χωριό Βασιλικά, απλώνεται ο χώρος στον οποίο έλαβε

χώρα, η ιστορική ναυμαχία μεταξύ Ελλήνων και Περσών, γνωστή και ως ναυ-

μαχία του Αρτεμισίου.

Το Πευκί είναι παραθαλάσσιο θέρετρο, που συνδυάζει το γαλάζιο της θάλασσας

με το πράσινο των Πεύκων, από τα οποία έχει πάρει το όνομά του. Έχει μια αρ-

κετά μεγάλη σε μήκος παραλία που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Στην πλαζ και

στη θάλασσα υπάρχουν βότσαλα και ψιλή άμμος. Εδώ θα ζήσετε ένα μοναδικό

ηλιοβασίλεμα βλέποντας τον ήλιο να καθρεφτίζεται στη θάλασσα, χρωματίζον-

τάς την, με φανταστικές αποχρώσεις.

Το Πευκί θεωρείται ιδανικός προορισμός για κάθε επισκέπτη, ιδιαίτερα για

όσους επιθυμούν οικογενειακές διακοπές. Παρέχει τη δυνατότητα χαλάρωσης

και ξεγνοιασιάς, διασκέδασης και δραστηριότητας στη φύση. Υπάρχουν ταβέρ-

νες, εστιατόρια, ουζερί, καφετέριες, μπαρ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία και

κέντρο τύπου. Τα παιδιά σας μπορούν να παίζουν στις παιδικές χαρές, κατά

μήκος της παραλίας. Πολλές πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες διοργα-

νώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Ιδανική είναι η θέση που βρίσκεται το

Πευκί, διότι προσφέρεται και για εξορμήσεις σε κοντινές η μακρινές παραλίες,

μοναστήρια εκκλησίες και για επίσκεψη σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.

Επίσης μπορείτε να κάνετε μια μονοήμερη κρουαζιέρα στη κοσμοπολίτικη

Σκιάθο. Ακόμη δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην δυνατότητα που

σας παρέχει το Πευκί για μαθήματα  σε θαλάσσια σπορ. Εδώ μπορείτε να εκ-

παιδευτείτε κατάλληλα από ειδικούς δασκάλους surfing αποκτώντας πολλές

νέες εμπειρίες στα καταγάλανα νερά των ακτών της Β. Εύβοιας.

Αρτεμίσιο Β. Εύβοιας
Η περιοχή αυτή φέρνει κατευθείαν στο μυαλό μας την ναυμαχία του Αρτεμι-

σίου που διεξήχθη στη θάλασσα μπροστά από το ομώνυμο ακρωτήριο μεταξύ

Ελλήνων και Περσών.

Η θαλάσσια αυτή σύγκρουση έγινε κατά τη δεύτερη Περσική εισβολή τον Αύ-

γουστο/ Σεπτέμβριο του 480 π. Χ στο Αρτεμίσιο της Εύβοιας. Η μάχη είχε διάρ-

κεια, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τρεις μέρες και διεξήχθη παράλληλα με τη

μάχη των Θερμοπυλών. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην περιοχή του

Αρτεμισίου οι Πέρσες είχαν αγκυροβολήσει απέναντι από τα Ελληνικά πλοία,

στη σημερινή Άβυσσο, γεγονός που προκάλεσε την καταστροφή 15 περσικών

πλοίων που βρέθηκαν στις ελληνικές γραμμές. Ωστόσο η απώλεια αυτή δεν

έριξε, σε καμία περίπτωση, το ηθικό των Περσών, οι οποίοι είχαν τριπλάσιο

αριθμό πλοίων  από αυτόν των Ελλήνων. Τη τρίτη και τελευταία μέρα των συγ-

κρούσεων ήταν που οι έλληνες ηττήθηκαν στις Θερμοπύλες και αναγκάστηκαν

να υποχωρήσουν και από το Αρτεμίσιο.

Σήμερα την ονομασία Αρτεμίσιο έχει ένα μικρό χωριό 12 χιλιόμετρα ανατο-

λικά της  Ιστιαίας. Το Αρτεμίσιο όπως και το υπόλοιπο νησί της Εύβοιας γνώ-

ρισε πολλούς κατακτητές. Από τον Τουρκικό ζυγό προέρχεται και η παλαιότερη

Με την πένα του μαθητή: Χωριά της Β. Εύβοιας
Ομάδα  Μαθητών Λυκείου Γουβών

Τριανταφυλλιά Βλάχου, Κωνσταντίνα Καστριώτη,  Κυριακή Κουβέλη, 

Αντωνία Λεμπέση, Μάγδα Σούρλα, Δέσποινα Χονδρού 
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ονομασία του χωριού «Κουρμπάτσι» (ξυλοκόπημα) ενώ το 1926 πήρε τη ορι-

στική του ονομασία ως Αρτεμίσιο προς τιμή της θεάς Αρτέμιδος, επειδή στην

περιοχή υπήρχε ναός αφιερωμένος στη θεά.

Τα τελευταία χρόνια το χωριό έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας του

Τουρισμού που δέχονται οι γύρω περιοχές και κυρίως το Πευκί. Βέβαια το

χωριό έχει κρατήσει τους παραδοσιακούς του ρυθμούς ενώ ακόμα σώζονται

και διατηρούνται πολλά σπίτια από την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Ο Πύργος των Γουβών
Οι Γούβες είναι χωριό του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, στη Β. Εύβοια.  Ο οικισμός

έχει πληθυσμό 438 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001.

Είναι κτισμένος σε κοίλωμα, γούβα, τοποθεσία στην οποία οφείλει ακριβώς την

ονομασία του. Βρίσκεται κτισμένο στην  επαρχιακή οδού Ιστιαίας - Χαλκίδας

και απέχει 13 χλμ. από την Ιστιαία.

Στις Γούβες βρίσκεται ο γνωστός πύργος των Γουβών, που αργότερα έγινε ιδιο-

κτησία της οικογένειας του ποιητή Δροσίνη. Το οίκημα χρονολογείται μετά το

1800 και κατασκευάστηκε από τον Ιμπραήμ Αγά. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια της

εποχής είχε κάνει ένα σκλάβος που ονομαζόταν Αχμέτ. Η ιστορία λέει ότι όσοι

εργαστήκαν στον πύργο έπαιρναν σαν αμοιβή λάχανα από τον Αγά, ο οποίος

ήταν επιρρεπής στο αλκοόλ αλλά και πολύ σκληρός.

Μάλιστα, είχε δημιουργηθεί και ένας θρύλος που λέει ότι κάποτε ο Ιμπραήμ

Αγάς μετά από πολλά βασανιστήρια έσφαξε με μαχαίρι κάποιον Άραβα υπη-

ρέτη. Ακόμη, το αίμα του υπηρέτη έμεινε ανεξίτηλο για πολλά χρόνια στους

τοίχους του δωματίου που έγινε το φονικό.

Μετά τον Αγά ο πύργος πέρασε στα χέρια του παππού του ποιητή Δροσίνη το

1831 όπου εκεί περνούσε ο ποιητής Γ. Δροσίνης  πολλά καλοκαίρια του. Έπειτα

ο πύργος απέκτησε μια πιο ειρηνική και λυρική ιστορία, αφού συνδέθηκε με

το μεγάλο Έλληνα ποιητή. Ο Δροσίνης στον πύργο των Γουβών έγραψε μερικά

από τα καλύτερά του ποιήματα. Σήμερα, ο πύργος ανήκει στο Δήμο Ιστιαίας -

Αιδηψού και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως μουσείο με μια ενδιαφέρουσα

λαογραφική συλλογή. Η συλλογή περιλαμβάνει αγροτικά εργαλεία, οικιακά

σκεύη, και μικρά έπιπλα στο ισόγειο ενώ στον πρώτο όροφο βρίσκεται το γρα-

φείο  του ποιητή Δροσίνη, το καπέλο του ,έπαινοι, αναμνηστικά και βραβεία

για το έργο του. Βρίσκονται επίσης αντικείμενα που συνθέτουν την εικόνα ενός

σπιτιού την εποχή του ποιητή.

Οχυρά Γουβών Βόρειας  Εύβοιας
Έναν αναξιοποίητο προορισμό που θα μπορούσε να είναι πόλος έλξης χιλιά-

δων τουριστών, αποτελούν τα Οχυρά βορείου Ευβοίας στις Γούβες, στα σύνορα

με την παραλία του Καστριού 

Τα Οχυρά κατασκευάστηκαν το 1936 από τον Ιωάννη Μεταξά, αποτέλεσαν

ναυτική βάση των Ελλήνων σε καιρό ειρήνης και είχαν ως σκοπό να ελέγχουν

τις κινήσεις των εχθρικών πλοίων προς τον Παγασητικό και τον Ευβοϊκό κόλπο

σε περίπτωση πολέμου. 

Γι  αυτόν το λόγο κατασκευάστηκαν μεγάλα υπόγεια καταφύγια και επίγειες

εγκαταστάσεις, στρατώνες, μαγειρεία, πυροβολεία, κατασκοπευτικούς εξώστες,

τεράστιους προβολείς για έρευνες επιφάνειας και αέρα και το κυριότερο αντι-

αεροπορικά.

Μέσα στα υπόγειά τους διέθεταν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, πυριτιδαποθήκη,

βληματαποθήκη, θαλάμους φαγητού, ύπνου και υγιεινής του προσωπικού

αλλά και ιατρείο. Ακόμη και εκκλησία υπήρχε, που ονομαζόταν Επισκοπή και

έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι μέχρι σήμερα την έκταση που βρίσκεται στις υπώ-

ρειες του λοφίσκου. Στη θάλασσα είχε κατασκευαστεί επιπλέον ένα τεράστιο

φράγμα ναρκών και ανθυποβρυχιακών δυτικών φραγμάτων που επίσης εξα-

σφάλιζαν τη προστασία λιμανιών αλλά και τη διέλευση των πλοίων στο μεγα-

λύτερο θαλάσσιο χώρο του Ευβοϊκού καθώς και του Αιγαίου Πελάγους.  Ήταν

δηλαδή βαριά οπλισμένο οχυρό με ισχυρό ναρκαλιευτικό δίκτυο για τη παγί-

δευση των πλοίων που ήθελαν να κινηθούν στο Β. Ευβοϊκό.

Μέρος του εξοπλισμού τους αποτελούσαν το πολεμικό πλοίο «Κιλκίς» με πολύ

ισχυρά κανόνια και το πλοίο «Δαμασκηνή» που εκτελούσε χρέη θυρόπλοιου

στο φράγμα αυτό. Άνοιγε και έκλεινε ένα σιδερένιο δίχτυ κλείνοντας το στενό

μεταξύ Εύβοιας και Μαγνησίας, ώστε να μην μπορούν να περάσουν τα υπο-

βρύχια. Στις αρχές του Απριλίου του 1941 τα αντιαεροπορικά του πλοίου «Κιλ-

κίς» μαζί με τα αντιαεροπορικά (Ο.Β.Ε.) κατάφεραν να ρίξουν ένα εχθρικό

αεροσκάφος στην περιοχή των Γουβών, όπου εκεί το «Δαμασκηνή» βυθίστηκε

στις 20 Απριλίου. Μετά την κατοχή, οι Γερμανοί πρόσθεσαν στις ήδη υπάρ-

χουσες κατασκευές και άλλες δικές τους με στόχο τον ευρύτερο έλεγχο της πε-

ριοχής της οποίας την εποπτεία πήραν από τον ελληνικό στόλο. Οι Γερμανοί

κατείχαν την περιοχή από το Πάσχα του 1941 έως το 1944, που αποχώρησαν

από την Ελλάδα.

Οι ντόπιοι αφηγούνται πολλές μνήμες τους από εκείνη την περίοδο. Ακόμη

ηχούν στα αυτιά των γερόντων, τα όπλα που σκότωσαν 18 αγωνιστές της Εθνι-

κής Αντίστασης για αντίποινα στο θάνατο ενός Γερμανού αξιωματικού. Στο

χώρο αυτό αργότερα παρέμειναν οχυρωμένοι  οι ταγματασφαλίτες, στη διάρ-

κεια του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949, πριν παραδοθούν στους Άγγλους και

τους Ελασίτες. 

Από το ιστορικό αυτό οχυρό σώζονται μέχρι και σήμερα κάποια τμήματα κα-

ταφυγίων, ένας κατασκοπευτικός εξώστης, αλλά και λίγα ερείπια μέσα και έξω

από τη θάλασσα. Τα περισσότερα καταστράφηκαν από Γερμανούς και Ιταλούς

αλλά και από τη φθορά του χρόνου. Στην κορυφή του ύψους 60 μέτρων υπάρ-

χουν «λείψανα» τειχών αλλά και μαρμάρινες πλάκες που ανήκαν στην νεότερη

ιστορία. Στα βορειοανατολικά του, βρέθηκαν όστρακα που αφορούν μάλλον

πρωτοελλαδικό οικισμό. Η περιοχή αυτή είναι ελαιόφυτη και σήμερα τίποτε

δεν θυμίζει τα οχυρά του 1940. Πλέον έχουν καταπατηθεί, μπαζωθεί και περι-

φραχθεί με στόχο την οικοδόμηση. Εδώ έχουν κτιστεί πολλές εξοχικές κατοι-

κίες, ενώ ο …πολιτισμός «οχύρωσε» ως και κεραία κινητής τηλεφωνίας!

Ελληνικά Β. Εύβοιας
Ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Β. Εύβοιας είναι το μικρό χωριό που ονομά-

ζεται Ελληνικά. Τα Ελληνικά μπορεί να έχουν μικρή έκταση, αλλά είναι πόλος

έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο με επισκεψιμότητα που κάποιες φορές

χτυπάει «κόκκινο». Το πανάρχαιο αυτό χωριό είναι χτισμένο πάνω σε έναν πευ-

κόφυτο λόφο με εξαιρετική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος. Το όνομά του προέρ-

χεται από την εποχή της ναυμαχίας του Αρτεμισίου το 480 π.χ., μιας και στον

όρμο των Ελληνικών είχε αγκυροβολήσει ο ελληνικός στόλος.

Στα Ελληνικά βρίσκεται επίσης ίσως και  η ομορφότερη παραλία της Β. Εύ-

βοιας. Στην παραλία αλλά και μέσα στη θάλασσα υπάρχει ψιλή άμμος και στο

κέντρο του φυσικού κόλπου ένα γραφικό νησάκι με το εκκλησάκι του Αγίου

Νικολάου, που μπορεί κανείς να το επισκεφτεί κολυμπώντας μέχρι εκεί με με-

γάλη προσοχή βέβαια στα βράχια του νησιού λόγω της προσκόλλησης πολλών

αχινών. Πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό με αρκετές

ταβέρνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε καταπράσινο τοπίο με πεύκα. Αυτή η

φυσική ομορφιά είναι αυτό που κάνει τον ταξιδιώτη να έρθει ξανά και ξανά

στη Β. Εύβοια. 

Ο Άγιος Νικόλαος εύλογα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως το επίνειο των Ελ-

ληνικών από την αρχαιότητα και τους Περσικούς πολέμους. Ακόμη εύκολη

είναι η επίσκεψη και με σκάφος από πέντε κοντινές παραλίες, αυτές είναι Ξε-

ροπόταμος, Πλατανιάς, Μικρός Πλατανιάς, Λιανή Άμμος και τέλος η παραλία

Ψαροπούλι. Είναι κατάλληλη για οικογένειες με μικρά παιδιά. Το μόνο αρνη-

τικό είναι ότι η παραλία δεν είναι οργανωμένη καθώς δεν υπάρχουν καθίσματα

και άλλα αντικείμενα άνεσης. Από τη στιγμή όμως που κανείς βλέπει αυτό το

καταπράσινο τοπίο, που  του προσφέρει γαλήνη, ηρεμία και χαλάρωση και τον

ταξιδεύει σε ένα φανταστικό κόσμο μπορεί άνετα να προσαρμοστεί στρώνοντας

απλά μια πετσέτα στην αμμουδιά και απολαμβάνοντας τη στιγμή! 

Βασιλικά Β. Εύβοιας
Τα Βασιλικά είναι κτισμένα σε πλαγιά και βρίσκονται επάνω στον εθνικό δρόμο

Ιστιαίας - Χαλκίδας στην ανατολική πλευρά της Β. Εύβοιας. Για την ακριβή

χρονική στιγμή ίδρυσης του οικισμού δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Σύμ-

φωνα με τη παράδοση η ονομασία Βασιλικά δόθηκε γιατί κατά την ναυμαχία

του Αρτεμισίου αγκυροβόλησε στη παραλία Ψαροπούλι τα καράβια του ο βα-

σιλιάς  Ξέρξης της Περσίας. Εκεί βρισκόταν τότε το χωριό αλλά για να γλιτώ-

σουν τις επιδρομές και τις λεηλασίες των πειρατών οι κάτοικοι το μετέφεραν

στη σημερινή τοποθεσία.

Στα μέσα του 18ου αι.  όταν έφυγαν οι Τούρκοι η περιοχή μοιράστηκε στους

ντόπιους κατοίκους. Επίσης, την περίοδο της Γερμανικής κατοχής από τον

όρμο των Βασιλικών φυγαδεύτηκαν πολλοί  Έλληνες αντιστασιακοί και ξένοι

πολεμιστές προς τη Μαγνησία, Β. Ελλάδα, Μικρά Ασία και Αίγυπτο. 

Σήμερα, τα Βασιλικά διατηρούν τη γραφικότητά τους αλλά γνωρίζουν ανά-

πτυξη. Αν και στο  κύριο επάγγελμα οι κάτοικοι του είναι αγρότες, πολλοί ασχο-

λούνται με τον τουρισμό. Αυτό οφείλεται στην ομορφιά της περιοχής με την

πλούσια βλάστηση αλλά και στην παραλία που βρίσκεται κοντά στο χωριό  με

την ονομασία Ψαροπούλι.

Το Ψαροπούλι είναι μια διαρκώς ανερχόμενη δύναμη στον τουρισμό της Β.

Εύβοιας. Μικρές ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και πληθώρα από ενοικιαζόμενα

δωμάτια σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν. Το Ψαροπούλι θα μπορούσαμε

να πούμε ότι είναι μια παραλία όπου  τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα αρκετά

φημισμένο προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές. Η τεράστια  σε μήκος παρα-

λία προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει το μπάνιο του όπως

επιθυμεί. Κατά  μήκος της παραλίας θα συναντήσετε ταβερνάκια ουζερί και

καφετέριες. Τα νερά της παραλίας είναι γαλαζοπράσινα και κρυστάλλινα και

στο γιαλό υπάρχει ψιλό βότσαλο με άμμο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δημοφιλή

παραλία της Β. Εύβοιας, που  δέχεται πολλούς επισκέπτες κατά τους καλοκαι-

ρινούς μήνες και προσφέρει όλες τις ανέσεις. Από το μικρό λιμανάκι κατά τη

καλοκαιρινή περίοδο εκτελούνται δρομολόγια για τη Σκιάθο. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WzHY-PRs1U
https://www.youtube.com/watch?v=udzcAEZC_TI
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Αιδηψός: η δική μας κωμό-

πολη, που φαντάζει παράδει-

σος σε πολλά μάτια, μικρών

και μεγάλων. Είτε αναφερό-

μαστε σε κάτοικο αλλά

ακόμη κι αν κάποιος περνά

τις χειμερινές ή θερινές δια-

κοπές του εδώ, θα μπορούσε

εύκολα να εντοπίσει τα μα-

γικά σημεία της πόλης και

τις ομορφιές της. «Ανοικτή»

και «δοτική» σε όλους, αφή-

νοντας έτσι απροκάλυπτα

και τα αδύνατα της σημεία η Αιδηψός.

«Η θεά Αθηνά ζήτησε από τον Ήφαιστο να δημιουργήσει θερμά λουτρά για

τον αγαπημένο της ήρωα Ηρακλή, ώστε να ξεκουράζεται έπειτα από κάθε

άθλο του εκεί. Ο Ήφαιστος θέλοντας να πραγματοποιήσει την επιθυμία της

Αθηνάς, χτύπησε με το σφυρί του τη γη της Αιδηψού κι ανάβλυσαν έτσι

τα ιαματικά νερά». Ευρέως γνωστός ο μύθος, που έκανε μικρά παιδιά να

αισθάνονται καμάρι για τον τόπο τους και την γοητεία των ιαματικών

ακόμη μεγαλύτερη. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών δεν συγκρίνον-

ται με κανένα άλλο προτέρημά τους, αλλά και η χαλάρωση που εξίσου προ-

σφέρουν αγγίζει την τελειότητα. Μπορείς να απολαύσεις ένα μπάνιο

χαζεύοντας μία από τις πηγές να ρέει δίπλα σου ή ακόμη μπορείς ανά πάσα

στιγμή να «γευτείς» ένα χαλαρωτικό μπάνιο στην πισίνα ενός ξενοδοχείου

–σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή μασάζ φυσικά!

Κι ο πιο απαιτητικός επισκέπτης όμως, ή αλλιώς ο πιο αναποφάσιστος, δεν

θα μπορούσε να μην ικανοποιηθεί εν τέλει με τον συνδυασμό που πρόκει-

ται να αντικρίσει. 

Βουνό ή θάλασσα; 

Ατέλειωτες αμμώδεις παραλίες ή γραφικά μονοπάτια σε πλαγιές; Μια

όμορφη και ήσυχη λουτρόπολη της οποίας το πολύτιμο υπέδαφος έρχεται

να συμπληρώσει όλα τα άλλα επίγεια αγαθά, τη θάλασσα, τον κάμπο και

τα βουνά της Β. Ευβοίας. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει τις πιο κατάλ-

ληλες στιγμές για χαλάρωση, πνευματική και σωματική άσκηση, ξεκού-

ραση και ικανοποίηση. Οι προτιμήσεις λοιπόν καλύπτονται όλες, κι εμείς

οι κάτοικοι ακόμα να αποφασίσουμε εάν ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα απο-

λαμβάνεται περισσότερο δίπλα στο κύμα ή σε ένα ξωκλήσι στο βουνό.

Ωστόσο η Αιδηψός, σίγουρα δεν είναι προορισμός μόνο για ηλικιωμένους

ή άτομα με παθήσεις που θα επωφεληθούν από τις ευεργετικές ιδιότητες

των ιαματικών. Η πόλη διαθέτει στιγμές ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες.

Τα μικρά αλλά ζεστά μπαράκια, οι παιδότοποι, οι παραδοσιακές ταβέρνες,

τα μαγαζιά, οι μαγευτικές παραλίες και οι εκδηλώσεις έρχονται να χαρί-

σουν υπέροχες στιγμές σε νέους και ηλικιωμένους. 

Έτσι λοιπόν, SPA-με τα στερεότυπα, απορρίπτουμε τα κλισέ, κι ο δρόμος

για τους νέους ανοίγει. Κι αν οι τηλεοπτικές σειρές παρουσιάζουν την Αι-

δηψό συνυφασμένη με έναν προορισμό αποκλειστικά για ηλικιωμένους,

ένας ντόπιος επιβεβαιώνει ότι ένας νέος μπορεί να περάσει εξίσου απο-

λαυστικά τις διακοπές του εδώ. Μετατρέπεται λοιπόν σε ένα μέρος, όπου

θα έχουν την τύχη μικροί και μεγάλοι, τουρίστες αλλά και μη, χειμώνα και

καλοκαίρι να ζουν ποιοτικά και να δημιουργούν αναμνήσεις.

Αιδηψός όμως πλέον, σημαίνει και δράση, πολιτιστική δράση. Η κινητο-

ποίηση των συλλόγων της περιοχής έχει πετύχει ένα σημαντικό στόχο για

πολλούς δήμους: πολιτιστικές εκδηλώσεις και αναβίωση παραδοσιακών

εθίμων. Σε κάθε γιορτή που λαμβάνει χώρα, θα πραγματοποιηθούν εκδη-

λώσεις, παρουσιάσεις και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας

έτσι μια ξεχωριστή νότα στα Χριστούγεννα, τις απόκριες, το Πάσχα άλλα

και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 

Επίσης το μέρος μοιάζει  φανατικός «οπαδός» του αθλητισμού. Μπάσκετ,

ποδόσφαιρο, βόλεϊ, αλλά και η ατομική άθληση υποστηρίζονται από τους

κατοίκους, οι οποίοι ενισχύουν την αθλητική δραστηριότητα είτε ως αθλη-

τές είτε ως φίλαθλοι.

Θα ψεύδονταν όμως όποιος υποστήριζε ότι οι ελλείψεις της περιοχής δεν

γίνονται αισθητές και δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ολοκληρωτική

ανάπτυξη της Αιδηψού.

Όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα που μαστίζουν καιρό την περιοχή. Τα δια-

τηρητέα κτήρια, για παράδειγμα, στολίζουν την πόλη και αποτελούν «από-

δειξη» του κύρους της. Η σωστή αξιοποίηση τους όμως, θα μπορούσε να

αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα έργα του δήμου. Η συντήρηση κρί-

νεται επιτακτική προκειμένου να παραμείνουν ανέγγιχτα στον χρόνο, εκ-

πέμποντας τέτοια γοητεία. 

Το οδικό δίκτυο επίσης θα μπορούσε να βελτιωθεί, διευκολύνοντας τόσο

τους μόνιμους κατοίκους, όσο και τους άπειρους, σε αυτούς τους δρόμους,

τουρίστες.

Εξίσου σημαντικό το πρόβλημα με το αντλιοστάσιο του ΒΙΟΚΑ και την λαν-

θασμένη διαχείριση/ άντληση των λημμάτων. Μια καινούργια επομένως

αντλία, θα μπορούσε να καταλαγιάσει το ίδιο το πρόβλημα άλλα και τα συ-

νακόλουθά του. Η συγκεκριμένη δράση ωστόσο, προϋποθέτει την κινητο-

ποίηση του δημοτικού συμβουλίου.

Επόμενο στην λίστα το υδροθεραπευτήριο της περιοχής. Ένα από τα κτή-

ρια-σήματα κατατεθέν αποτελεί και το Υδροθεραπευτήριο ΕΟΤ . Το κτήριο

εκτός από τα αρχαιολογικά ευρήματα, διαθέσιμα για ξενάγηση, φιλοξενεί

και τα πολύτιμα και συνάμα ευεργετικά ιαματικά λουτρά. Ένας χώρος που

μπορεί να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης για νέους και ηλικιωμένους. Με

τις ποικίλες υπηρεσίες που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα σε όλους να

δοκιμάσουν διαφορετικές θεραπείες για τυχόν παθήσεις , αθλητική απο-

κατάσταση ή απλώς ευεξία! Ακόμη , το κτήριο προσφέρει επίσκεψη και

εξέταση γιατρού αφού η ασφάλεια είναι σημαντική για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση. Ωστόσο, ο ΕΟΤ λειτουργεί κάποιους μήνες του καλοκαιριού .

Θα μπορούσε κάλλιστα να παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο και να κλείνει

μόνο κάποιο μήνα για τις συντηρήσεις που απαιτούνται, αφήνοντας έτσι

τους επισκέπτες να γευτούν τις υπηρεσίες του καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους.

Όπως και η εγκαταλελειμμένη «Πλαζ», όπου στην παραλία της αναβλύζουν

πηγές κι ένας μικρός καταρράκτης, θα μπορούσε με την κατάλληλη δια-

μόρφωση των αποδυτηρίων να διευκολύνει το μπάνιο των επισκεπτών

της. 

Τέλος μερικές ακόμη εγκαταστάσεις που θα αποσκοπούν στην ευχαρίστηση

των νέων της περιοχής είναι απαραίτητες.

Το «ΚΥΜΑ», μια παλιά καφετέρια χτισμένη πάνω στο νερό και την άμμο,

είναι ένα ανακατασκευασμένο πλέον μικρό αξιοθέατο της Λουτρόπολης.

Ένα πραγματικό στολίδι που προσφέρει μια διαφορετική στάση σε ένα παγ-

κάκι πάνω από το νερό. Μπορεί το «ΚΥΜΑ» να αποτελεί το καταλληλότερο

σημείο για να θαυμάσουν όλοι ένα ηλιοβασίλεμα και το απέραντο γαλάζιο,

ωστόσο θα ήταν ιδανικό να αξιοποιηθεί για ποικίλες δραστηριότητες κι εκ-

δηλώσεις.

Κι αν η Αιδηψός ακόμη και με τις προαναφερθείσες ελλείψεις αποτελεί

έναν επίγειο παράδεισο, το μόνο που τελικά χρειάζεται είναι μια μικρή

«σπίθα», που ωστόσο προϋποθέτει αρκετή θέληση, για να επιτευχθεί η πλή-

ρης ανάπτυξή της.

«Αιδηψός εκ των έσω» SPA-με τα στερεότυπα
Ομάδα μαθητών Λυκείου Αιδηψού

Μαρία Αμανατίδου, Καραμπέτ Γιαβασιάν, Μαρσίντα Γκοζίνα, Σοφία Ζάχαρη, Δημήτρης Θεοδώρου, Ιλιάνα Κανελλοπούλου,

Μαριαλένα Καππέ, Αγγελίνα Κιάτου,  Γεωργία Μαμούχα, Λευτέρης Μαυρομιχάλης, Βασιλική Μηλιώτη, Γιάννης Μήτσου,

Ιωάννα Πλιούκα, Μαρία Ντρέκη, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Προδρομίτη, Μαίρη Στεργίου,  Βαγγέλης Χατζής, Χρι-

στίνα Χριστοπούλου,

https://www.youtube.com/watch?v=2Xzow58EYUs
https://www.youtube.com/watch?v=-I-NAORFYeQ&list=PLFD7bLdUVu9wdQibDbY2VJdg1vlaaE487
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Το ανοιξιάτικο μεσημέρι του Σαββάτου 12 Μαΐου, μετά τη λήξη της Β΄

συνεδρίας του 52ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της ΕΣΕΤ,

μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συνέδρους της Ένωσης Συντακτών.

Ως τοπικό και οργανωτικό μέλος η δημοσιογράφος Π. Ντελκή και εκδό-

τρια της ηλεκτρονικής εφημερίδας palmosev.gr, είχε προετοιμάσει εκ-

δρομή στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδας με παράλληλη ξενάγηση στα

Λιχαδονήσια, από τον Κώστα Λυμπέρη. «Είμαστε μεταξύ δύο κόλπων. Αρι-

στερά και πίσω μας είναι ο Βόρειος Ευβοϊκός και δεξιά μπροστά μας ο Μα-

λιακός. Τα βουνά που βλέπετε είναι το γνωστό πέταλο του Μαλιακού. Τα

Λιχαδονήσια είναι ένα σύμπλεγμα επτά νησιών. Το νησάκι που βλέπετε

μπροστά μας εδώ με το φάρο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του συμπλέγ-

ματος και ονομάζεται Στρογγυλή. Έχει πάρει την ονομασία απ’ το σχήμα

του. Όπως θα παρατηρήσετε πάνω υπάρχει ένας φάρος. Αυτός ο φάρος

χτίστηκε το 1879 από γερμανική εταιρεία φάρων και μέχρι πριν 35 χρόνια

ζούσαν εδώ δύο φαροφύλακες που φρόντιζαν το φάρο. Ο φάρος εξακο-

λουθεί να λειτουργεί κανονικά με ηλιακή ενέργεια. Το νησί με το φάρο

είναι ιδιοκτησία του πολεμικού ναυτικού. Το τοιχίο το πέτρινο που θα πα-

ρατηρήσετε εδώ δεξιά μας υπήρξε παλιά μοναστήρι. Εδώ είχε μονάσει ο

Όσιος Γρηγόριος ο Μυροβλύτης το 12ο αιώνα. Τώρα όπως θα παρατηρή-

σετε εδώ στα Λιχαδονήσια και ιδιαίτερα εδώ στη Στρογγυλή υπάρχει κόκ-

κινο και μαύρο πέτρωμα. Εδώ το μέρος είναι ηφαιστειογενές. Τα

Λιχαδονήσια έχουν δημιουργηθεί από ηφαίστειο. Μαύρη και κόκκινη

πέτρα όπως είναι στη Σαντορίνη είναι κι εδώ. Το ηφαίστειο χρονολογείται

πριν 5 εκ. χρόνια περίπου και πιθανολογείται ότι κρατήρας του ηφαι-

στείου ήταν το νησάκι Στρογγυλή. Τα Λιχαδονήσια βρίσκονται ανάμεσα

σε δύο Λουτροπόλεις, τα γνωστά Λουτρά της Αιδηψού και τις Θερμοπύλες.

Ο μύθος μας λέει ότι ο Ηρακλής είχε υπηρέτη το Λίχα και η γυναίκα του

η Δηιάνειρα επειδή τον ζήλευε του έστειλε με το Λίχα ένα δηλητηρια-

σμένο μανδύα. Όταν τον φόρεσε ο Ηρακλής άρχισε να σφαδάζει από πό-

νους και νομίζοντας ότι ο Λίχας θέλει να τον εξοντώσει τον πέταξε απ’ το

όρος Τελέθριο και έπεσε εδώ. Ο μύθος λέει ότι το σώμα του διαλύθηκε και

ο Ποσειδώνας το μετέτρεψε σε μικρά μικρά νησάκια. Αν δείτε τα Λιχαδο-

νήσια από πανοραμική φωτογραφία είναι σαν ένα ανθρώπινο διαμελι-

σμένο σώμα. Το κεφάλι είναι η Στρογγυλή. Το νησάκι η Μονολιά το σώμα

του Λίχα και τα υπόλοιπα 5 τα διάφορα μέλη. Πιθανόν όλα αυτά να ήταν

ένα και με μια έκρηξη του ηφαιστείου να δημιουργήθηκαν οι βραχονησί-

δες που βλέπουμε σήμερα».

Η εκδρομή είχε και ενημερωτικό χαρακτήρα, διότι ο πρώην Δήμαρχος και

γεωλόγος  Πολυχρόνης Ματάκιας συνόδευσε τους δημοσιογράφους και

στο λεωφορείο από την Αιδηψό μέχρι τον Άγιο Γεώργιο Λιχάδας, αναφέρ-

θηκε τόσο στο γεωλογικό φαινόμενο της Αιδηψού, όσο και στην ιστορία

της Αιδηψού από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα

Λιχαδονήσια Β. Εύβοιας

Ξενάγηση των δημοσιογράφων της ΕΣΕΤ

https://www.youtube.com/watch?v=seAvj45ca3I
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Ο ΕΟΤ Αιδηψού, ενώ εδώ και χρόνια λειτουργεί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Επ’ ευκαιρίας του 52ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΣΕΤ, άνοιξε

τις πύλες του κι υποδέχθηκε αντιπροσωπία δημοσιογράφων της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου. Στην προγραμματισμένη επίσκεψη η διευ-

θύντρια κ. Τάρσα Γκίκα υποδέχθηκε τους συνέδρους και έδειξε τόσο τις εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου, όπως και  την πηγή που αναβλύζει

το ιαματικό νερό της Αιδηψού. 

Στον ΕΟΤ της Αιδηψού 

αντιπροσωπεία δημοσιογράφων της ΕΣΕΤ

https://www.youtube.com/watch?v=R-y_2SjZ0k8
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Από το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Μαΐου κατέφθαναν στην Αιδηψό από διάφορα μέρη της Ελλάδας τα μέλη της Πανελλήνιας

Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης και το palmosev.gr, ήμασταν παρόντες, τόσο για την υπο-

δοχή, όσο και για την ξενάγηση των συναδέλφων.

Με αφετηρία την Αιδηψό τα δύο λεωφορεία ξεκίνησαν περνώντας από τα παραθαλάσσια χωριά Ν.Πύργο, Ωρεοί με τον Περιφε-

ρειακό σύμβουλο Γιάννη Κοντζιά να ξεναγεί περιγράφοντας κομμάτια της τοπικής ιστορίας. Μετά την Ιστιαία η πρώτη στάση

έγινε στην Παναγία Ντινιούς, όπου οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από το μαγικό πλατανόδασος και άκουσαν με ενδιαφέρον

την ιστορία του μικρού εξωκλησιού, από τα χείλη του ιερέα π. Γ. Γρεμενά.

Η συνέχεια ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα με την ιστορική αναδρομή που έγινε από τον αντιστράτηγο Ιωάννη Πλατιά, στην παραλία

του Πευκίου, βλέποντας από μακριά το Αρτεμίσιο,

ενώ η ξενάγηση συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Πύργο του Δροσίνη στις Γούβες  και ξενάγηση από την Πρόεδρο του Συλλόγου

«Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνης» Ελένη Βαχάρη.

Η βραδιά συνεχίστηκε με δείπνο που παραχώρησε ο Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού στις Γούβες. Η Δήμαρχος Λίνα Ευσταθίου –Σπα-

νού, αφού υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους συνομίλησε με πολλούς από αυτούς, όπως και με τους καθηγητές από το Πάντειο

Πανεπιστήμιο, το Α.Π.Θ. το Πανεπιστήμιο Χίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου που ήταν παρόντες.

Ξενάγηση σε Παναγία Ντινιούς, 

Αρτεμίσιο και Πύργο του Δροσίνη

https://www.youtube.com/watch?v=kIvMAaKuGsU
https://www.youtube.com/watch?v=h8I00zqRVDA
https://www.youtube.com/watch?v=wSQMbtrqHlc
https://www.youtube.com/watch?v=Z_K_r_9Ucdc&list=PLFD7bLdUVu9wdQibDbY2VJdg1vlaaE487&index=44
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Το βράδυ του Σαββάτου 12 Μαΐου και μετά το κλείσιμο των εργασιών της ημέρας  στα πλαίσια φιλοξενίας των συντακτών της Ένωσης Συντακτών

Επαρχιακού Τύπου, ένα καλό δείπνο περίμενε τους συνέδρους του 52ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΣΕΤ. Παρόντες η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Λι-

βανίου, ο Πρόεδρος της ΟΛΝΕ Ανδρέας Παπανδρέου όπως και εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Χαλκίδας. Η αίθουσα Αλεξίου στον Άγιο υποδέχθηκε

τους δημοσιογράφους και φρόντισε ώστε η βραδιά  να εξελιχθεί με πολύ κέφι και χορό. Στο χορό χειροκροτήθηκαν η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Λιβανίου,

ο Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, όπως και ο συνά-

δελφος Γιώργος Κουλουράς, ενώ τα γενέθλια τους γιόρτασαν ο νεαρός Ιάσων, όπως κι ο συνάδελφος Ανδρέας Γαλανός.

Στον Άγιο της Β. Εύβοιας 

γλέντησαν οι δημοσιογράφοι της ΕΣΕΤ

https://www.youtube.com/watch?v=4cq1Tlm7Qew
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Προετοιμασία - Δημοτικό συμβούλιο
Τοποθέτηση της Δημάρχου στο Δ.Σ. για το 

52ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο

Τοποθέτηση της Π. Ντελκή στο Δ.Σ. για το 

52ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο

Παρασκευή 11 Μαΐου
Ξεναγήσεις 

1. 52o Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο

Ξενάγηση στην Παναγία Ντινιούς

2. 52o Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο

Ξενάγηση στο Αρτεμίσιο

3. 52o Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο

Ξενάγηση στον Πύργο του Δροσίνη

Σάββατο 12 Μαΐου
1η Συνεδρία

1. Μαργαρίτα Σπηλιοπούλου:

«Από τον Ερμή στον homo interneticus»

2. «Η Ηθική των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ»

Ευάγγελος Πάλλας, Δημοσιογράφος A.E.J. & I.F.J.

Αλέξανδρος Σωματαρίδης-52ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό

Συνέδριο της ΕΣΕΤ στην Αιδηψό

3. Χαιρετισμός Φάνη Σπανού στο 52ο Πανελλήνιο

Δημοσιογραφικό Συνέδριο της ΕΣΕΤ στην Αιδηψό

4. Δεδομένα και νέες μορφές ατομικότητας στα 

ψηφιακά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα Αγγ. Γαζή

5. Σωκράτης Δεληβογιατζής: «To διακύβευμα της Πολιτικής σήμερα»

Ξενάγηση

Ξενάγηση των δημοσιογράφων της ΕΣΕΤ στα Λιχαδονήσια

2η Συνεδρία 

1. Τοπικότητα και Παραγωγή Περιεχομένου 

Μ. Ψύλλα, Πρόεδρος Τμ. Επικοινωνίας Πάντειον

2. Αλέκα Σταματιάδη: Ο τοπικός Τύπος όπλο κατά των 

ψευδών ειδήσεων στο νέο Παγκόσμιο Χωριό μας

3. Ο δημοκρατικός έλεγχος κάθε μορφής εξουσίας 

ως αποστολή της Περ. Δημοσιογραφίας

4. «Η Αξία και η Απαξίωση της Πληροφορίας: 

Οικονομικές Προκλήσεις στην Ψηφιακή Εποχή»

5. «www.3asyR.com» Μαρία Τσιάνα, 

Δημοσιογράφος- Founder & CEO 3asyR

6. Τα δεδομένα (DATA): Ρόλος, διαχείριση και συμβολή 

στην επικοινωνία και την πληροφόρηση

7. Τέσσα Δουλκέρη: «Από την τοπική στη περιφερειακή Τηλεόραση. 

Μία κοινωνιολογική προσέγγιση»

8. Τζεμίλ Τουράν«Το Κουρδικό δεν λύνεται με twitter»

Χαιρετισμοί

1. Χαιρετισμός από την Ι.Μ. Χαλκίδας

2. Χαιρετισμός Υφυπουργού Νίκου Μαυραγάνη

3. Χαιρετισμός Βουλευτή Γ. Ακριώτη

4. Χαιρετισμός Βουλευτού Ζωής Λιβανίου

5. Χαιρετισμός Δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού Λίνας Ευσταθίου

6. Χαιρετισμός Προέδρου ΟΛΝΕ Ανδρέα Παπανδρέου

7. Χαιρετισμός εκπροσώπου του Λιμεναρχείου Αιδηψού

8. Χαιρετισμός εκπροσώπου του Νοσοκομείου Χαλκίδας

9. Χαιρετισμός από το Πάντειο Πανεπιστήμιο

10. Χαιρετισμός της Επιτίμης Προέδρου της ΕΣΕΤ Νίας Κομπορόζου

11. Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΕΤ Γιώργου Κουκουλιάτα

12. Απονομές τιμητικών πλακετών

Ξενάγηση

Οι δημοσιογράφοι της ΕΣΕΤ διασκεδάζουν στον Άγιο της Β. Εύβοιας

Κυριακή 13 Μαΐου
Ξενάγηση πριν την 3η συνεδρία

1.Στον ΕΟΤ Αιδηψού οι δημοσιογράφοι της ΕΣΕΤ

3η Συνεδρία 

Δημοσιογραφικό εργαστήρι μαθητών

1. Λυκείου Ιστιαίας (μαθήτρια Αρετή Καλούτσα)

2. Λυκείου Ιστιαίας

3. "Αιδηψός εκ των έσω"

4. Λυκείου Αιδηψού (Γιάννης Μήτσου)

5. Λυκείου Γουβών

6. Γουβών από το Δημοσιογραφικό εργαστήρι

7. Αναστάσιος Στέφος: 

«Η επαρχία Ιστιαίας στην ιστορική της διαδρομή»

8. Γεώργιος Ανδρίτσος: «Η γλώσσα του Τύπου της Περιφέρειας: 

Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση»

9. Δ. Λαγός: «Ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας»

10.Εισήγηση Πάρη Ντελκή

11.Λήξη και συμπεράσματα του 52ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου 

της ΕΣΕΤ Ερωτήσεις 

Συζήτηση

ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=kIvMAaKuGsU

https://www.youtube.com/watch?v=h8I00zqRVDA
https://www.youtube.com/watch?v=wSQMbtrqHlc
https://www.youtube.com/watch?v=3GbhrcuS92g
https://www.youtube.com/user/PALMOSEVIAS/videos
https://www.youtube.com/watch?v=zM-qN8R1-8M
https://www.youtube.com/watch?v=uJuAStaFvLE
https://www.youtube.com/user/PALMOSEVIAS/videos
https://www.youtube.com/watch?v=KN1syg9Qtt0
https://www.youtube.com/watch?v=seAvj45ca3I
https://www.youtube.com/watch?v=cyZnmSBvD-8

https://www.youtube.com/watch?v=AntQw9KbJzM
https://www.youtube.com/watch?v=bMUiLUcqOtA
https://www.youtube.com/watch?v=UzXUr2z-8CY
https://www.youtube.com/watch?v=_wHERi0T2ec
https://www.youtube.com/watch?v=pY0NtxcXFAw
https://www.youtube.com/watch?v=LKCu8v_vY8k

https://www.youtube.com/watch?v=sNLYvoeBGpo

https://www.youtube.com/watch?v=Epx2YYCVjcM

https://www.youtube.com/watch?v=k-L2t2I2pWE
https://www.youtube.com/watch?v=yvBxVwm3AK8

https://www.youtube.com/watch?v=DoEXf475CQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KxsGYmRsFZA
https://www.youtube.com/watch?v=R-y_2SjZ0k8
https://www.youtube.com/watch?v=2FRITRC-gzc
https://www.youtube.com/watch?v=4QnxhQlW6dI
https://www.youtube.com/watch?v=E3Jf1yhV6ec

https://www.youtube.com/watch?v=jXDOL-YfpZU
https://www.youtube.com/watch?v=jiQNYjm37PA
https://www.youtube.com/watch?v=EsMSSoUWk-k
https://www.youtube.com/watch?v=2Xzow58EYUs
 https://www.youtube.com/watch?v=-I-NAORFYeQ
https://www.youtube.com/watch?v=_-53Fha7P6I
https://www.youtube.com/watch?v=4cq1Tlm7Qew
https://www.youtube.com/watch?v=0WzHY-PRs1U
https://www.youtube.com/watch?v=udzcAEZC_TI
https://www.youtube.com/watch?v=D2iBjVU3Pos
https://www.youtube.com/watch?v=RzeiZmXqjYw
https://www.youtube.com/watch?v=ZcdsEvImNLo
https://www.youtube.com/watch?v=cgr10gPUKKY
https://www.youtube.com/watch?v=r_Lu4TLfzHU
https://www.youtube.com/watch?v=VbhkV68Kls4
https://www.youtube.com/watch?v=6k9KnNNc5M0
https://www.youtube.com/watch?v=J3c6wJgZcj4
https://www.youtube.com/watch?v=ZCyf01v6CTQ





