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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Π ε ρ ι ε χ ό μένα

1. Εισαγωγή
Επικοινωνία - MME - πληροφορία - είδηση
- δημοσιογραφικός λόγος - έντυπο
•
•
•
•

Τι είναι επικοινωνία
Τι είναι μαζική επικοινωνία - MME
Δημοσιογραφικός λόγος
Σύντομη ιστορία της δημοσιογραφίας

Ασκήσεις
2. Συγκέντρωση και επεξεργασία ειδήσεων
• Εφημερίδα
• Είδηση
Συγκέντρωση των ειδήσεων
Α. Ειδησεογραφικό πρακτορείο
Β. Ανταποκριτής
Γ. Ειδικός απεσταλμένος
Δ. Ρεπόρτερ
Επεξεργασία των Ειδήσεων
Α. Εκδότης
Β. Διευθυντής της εφημερίδας
Γ. Αρχισυντάκτης
Δ. Προϊστάμενος συντάκτης
ΣΤ. Διοικητική διεύθυνση - διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών
Ζ. Τεχνική διεύθυνση
Ασκήσεις
3. Τοπική εφημερίδα
Α. Τι είναι μια τοπική εφημερίδα
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην τοπική εφημερίδα
και στη γενική/ εθνική εφημερίδα ;
Σε τ ι χρειάζεται μια τοπική εφημερίδα ;
Β. Πώς θα δημιουργήσουμε μια τοπική εφημερίδα
Ασκήσεις
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4. Εφαρμογή - τρόποι παρουσίασης
•
•
•
•
•

•

Διάρθρωση της συντακτικής ομάδας μιας τοπικής εφημερίδας
Πώς επιλέγουμε ένα θέμα;
Κριτήρια επιλογής
Κατανομή του υλικού
Τρόποι παρουσίασης
- αναγγελία
- ρεπορτάζ
- παρουσίαση
- κριτική
- συνέντευξη
- φωτορεπορτάζ
- μόνιμες στήλες, ψυχαγωγική ύλη
- χρονογράφημα
- παραπολιτικές στήλες
- γελοιογραφίες
- σχόλια, ειδικές στήλες-επώνυμες στήλες
Αρχείο/ Χρήση αρχείου

Ασκήσεις
5. Η σύνταξη της εφημερίδας
• Πώς γράφεται η εφημερίδα;
• Πώς αξιολογούνται οι ειδήσεις; Πώς γίνεται η επιλογή
και πού δίνουμε έμφαση;
• Καλές ειδήσεις είναι οι χρήσιμες ειδήσεις;
• Τι πρέπει να προσέξει ο δημοσιογράφος όταν κάνει την αξιολόγηση
των ειδήσεων;

6. Η γραφή του κειμένου
•
•
•
•
•
•
•

Πώς γράφεται ένα άρθρο
Πώς προχωρούμε στη γραφή του κειμένου
Πώς αρχίζουμε τη σύνταξη ενός άρθρου
Η περίληψη
Αφηγηματικός τρόπος εισαγωγής
Ο τίτλος
Το αναγνωστικό κοινό

Ασκήσεις
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7.

Δημοσιογραφική δεοντολογία
• Ο κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης
του δημοσιογράφου

8. Η εκτύπωση του εντύπου
•
•
•
•

Η εκτύπωση του εντύπου
Τιράζ και αδιάθετα φύλλα
Το τυπογραφικό δοκίμιο
Διαμόρφωση της εφημερίδας

9. Βιβλιογραφία
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ένα από τα είδη λόγου μαζικής επικοινωνίας είναι και ο γραπτός δημο
σιογραφικός λόγος, που παράγεται από τις εφημερίδες και καταναλώ
νεται μαζικά. Εκείνο που κυριαρχεί σήμερα στον έντυπο δημοσιογρα
φικό λόγο δεν είναι η είδηση, αλλά η επεξεργασία, ο σχολιασμός της,
η σύγκριση της με άλλες ειδήσεις, η ανάλυση της.
Βασικοί στόχοι της σειράς μαθημάτων «εκδίδουμε μια τοπική εφημερί
δα» είναι να συζητηθεί με τους εκπαιδευόμενους η μορφή και ο ρόλος
του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου, να αναζητηθούν οι λόγοι για τη
δημιουργία ενός εντύπου από μία συγκεκριμένη ομάδα, να δοθούν
οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ερασιτέχνες να δημιουρ
γήσουν ένα δικό τους έντυπο, για συγκεκριμένες ανάγκες ή απλώς για
την ευχαρίστηση τους. Στα πλαίσια αυτά θα δούμε:
• Πώς συγκροτείται μια τοπική εφημερίδα
• Ποιες αρχές καθορίζουν το δημοσιογραφικό λόγο
• Ποιοι είναι οι κανόνες για όλα τα στάδια δημιουργίας μιας εφημερίδας:
τη δημοσιογραφική έρευνα, τη γραφή, τη σελιδοποίηση και την οργάνωση
του εντύπου.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επικοινωνία-ΜΜΕ-δημοσιογραφικός

λόγος-έντυπο

Τι είναι επικοινωνία · Τι είναι μαζική επικοινωνία - MME · Δημοσιογραφικός λόγος · Σύντομη ιστορία
της δημοσιογραφίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, γνώσης και απλών
καθημερινών πρακτικών ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Μ’ αυτή την
έννοια, επικοινωνία μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά έχει στόχο
την αλληλεπίδραση με τον άλλο, όπως η συνομιλία με τον άλλο, αλλά
και ο τρόπος που ντύνεται κανείς, ο τρόπος που ενεργεί σε ένα δεδομένο
κοινωνικό χώρο, κλπ. Η μαζική επικοινωνία είναι η απόπειρα «συνομιλίας»
με ένα πλήθος και μ' αυτή την έννοια μαζική επικοινωνία μπορεί να είναι
το θέατρο, ο κινηματογράφος, μία μουσική εκδήλωση, η λογοτεχνική
κριτική, κλπ. Επομένως επικοινωνία γενικώς είναι η «κοινωνική αλληλόδραση μέσω μηνυμάτων». Τα μηνύματα ερμηνεύονται από τους δέκτες
τους με βάση κώδικες, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τους στόχους
του πομπού και με την κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση, τη γνώση
και τη διάθεση των δεκτών. Στη μελέτη της επικοινωνίας αναφέρονται δύο
βασικές σχολές ( Fiske J.Hartley J. 1992). Η Σχολή της Διαδικασίας, που
θεωρεί την επικοινωνία ως μετάδοση μηνυμάτων και ερευνά τον τρόπο
με τον οποίο ο πομπός και ο δέκτης κωδικοποιούν ή αποκωδικοποιούν
τα μηνύματα και τον τρόπο με τον οποίο οι μεταδότες χρησιμοποιούν τα
κανάλια και τα μέσα επικοινωνίας. Εδώ, η επικοινωνία αντιμετωπίζεται ως
η διαδικασία μέσω της οποίας ένας άνθρωπος επηρεάζει τη συμπεριφορά
ή τη νοητική κατάσταση των άλλων.
Η δεύτερη σχολή, η Σημειωτική Σχολή, αντιλαμβάνεται την επικοινωνία
ως παραγωγή και ανταλλαγή νοημάτων. Επομένως το αντικείμενο της
μελέτης της δεν είναι η διαδικασία παραγωγής, αλλά ο τρόπος με τον
οποίο το κάθε μήνυμα αλληλοδρά με την κουλτούρα που το παράγει.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι τα κανάλια μέσα από τα οποία
μπορούν να μεταδοθούν τα μηνύματα αυτά, που σε γενικές γραμμές
ορίζονται ως πληροφορία. Η πληροφορία, που κατά κανόνα παράγεται
από τα MME, έχει εξελιχθεί σήμερα σε βασικό αγαθό γύρω από το
οποίο κινούνται οι κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις. Σ' αυτή την
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εξέλιξη τ η ς πληροφορίας σημαντικό ρόλο έπαιξε η τεχνολογική
α ν ά π τ υ ξ η σ τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς και των επικοινωνιών, η
οποία α ν α μ ό ρ φ ω σ ε τ ο ρ ό λ ο τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς , ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ς τ η ν
πρόσβαση όλο και περισσότερων πολιτών σ' αυτήν. Έτσι, θα μπορούσε
κανείς να πει ότι σ τ η σύγχρονη κοινωνία κυριαρχεί η εικόνα και ο λ ό γ ο ς
τ η ς μαζικής επικοινωνίας. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι απολύτως ακριβές,
καθώς η πρόσβαση στην πληροφορία ε ξ α ρ τ ά τ α ι από ένα σωρό ά λ λ ο υ ς
παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ς είναι η δ υ ν α τ ό τ η τ α
πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Ο παράγοντας αυτός διαφοροποιεί
την αντίληψη και την επεξεργασία τ η ς πληροφορίας ανάλογα με την
οικονομική και γνωστική δ υ ν α τ ό τ η τ α των χρηστών τ η ς .
Οι περισσότεροι ε ρ ε υ ν η τ έ ς εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των MME
καταφεύγοντας σε απλά επικοινωνιακά μοντέλα, όπως αυτό τ ο υ Lass
well (1948): «ποιος, λ έ ε ι τ ι , μέσω ποιου καναλιού, σε ποιον, με τ ι απο
τέλεσμα». Στα ε ρ ω τ ή μ α τ α α υ τ ά δίνεται η απάντηση μέσα από τ ο απλό
σχήμα πομπός-μέσον-δέκτης, στο οποίο όμως πρέπει να προστεθούν
ά λ λ ε ς σημαντικές παράμετροι, όπως α υ τ ή των φίλτρων. Τα φίλτρα είναι
τ α φυσικά και πνευματικά εμπόδια που μπορεί να διαστρεβλώσουν τ η
διαδικασία τ η ς μαζικής επικοινωνίας. Επομένως, για να υπάρχει αποτέ
λεσμα, θα πρέπει ο δ έ κ τ η ς να είναι ικανός να αντιληφθεί τον πομπό.
Οι επιδράσεις από τ α MME διακρίθηκαν (Arthur Asa Berger, 1995) σε:
1. των εμπορικών διαφημίσεων στην αγοραστική συμπεριφορά
2. των πολιτικών/ προεκλογικών εκστρατειών στην πρόθεση ψήφου
3. των ανακοινώσεων δημοσίων υπηρεσιών στην προώθηση ευεργεσιών
4. των ταυτόχρονων εκστρατειών από πολλά μέσα μαζί, στην αλλαγή
τρόπου ζωής
5. των μονολιθικών τακτικών κατήχησης στην ιδεολογία
6. των μαζικών τελετουργικών επιδείξεων στη διατήρηση του κοινωνικού
ελέγχου.
Π α ρ ά λ λ η λ α χωρίς εγνωσμένη πρόθεση τ α MME μπορούν να επηρεά
σουν:
1.
2.
3.
4.
5.
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με τα προγράμματα βίας
με τη διαμόρφωση μαζικών στερεότυπων της ομάδας
με την προβολή μιας συγκεκριμένης εικόνας κοινωνικού γίγνεσθαι
με το ερωτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων
με τον τρόπο παρουσίασης δεδομένων μπορούν να επηρεάσουν τους
τύπους γνώσης που επιδιώκει το κοινό.
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Αν η λειτουργία των MME έχει ως στόχους να παρακολουθούμε τον
ορίζοντα, να λαμβάνουμε αποφάσεις στο σύνολο μας ως πολίτες, να
μεταδίδουμε τον πολιτισμό, να διασκεδάζουμε, να προωθούμε αγαθά
και υπηρεσίες (William Rivers και Wilbur Schramm 1964) έχει νόημα να
αναρωτηθούμε ποια απ' αυτές τις λειτουργίες μπορούν να επιτύχουν
τα MME από μόνα τους και σε ποια απ' αυτές απλώς συμβάλλουν στην
πραγματοποίηση της. Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από το
κατά πόσον τραβάει την προσοχή, γίνεται αποδεκτή, ερμηνεύεται και
αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση. Η παντοδυναμία των MME αμ
φισβητήθηκε έντονα, καθώς αναπτύχθηκε η μελέτη σχετικά με τους
τρόπους και τις κινητήριες δυνάμεις που διαμορφώνουν τις επιλογές
του κοινού. Η σύγχρονη θεωρία κατέληξε ότι: α) το κοινό είναι ενεργό
και επιλέγει συνειδητά από την προσφορά μέσων και περιεχομένου
τους, β) το κοινό αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του, οι οποίες αποτελούν
κίνητρα για τις επιλογές του, γ) η ερμηνεία του νοήματος των μηνυ
μάτων που παίρνει το κοινό από τα MME είναι υποκειμενική υπόθεση
του καθενός, αν και υφίστανται αλληλεπιδράσεις και δ) υπάρχουν και
άλλες πηγές ικανοποίησης των αναγκών που καλύπτουν τα MME (
McQuail D, 1994, Dominick J, 1996).
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ένα από τα είδη λόγου μαζικής επικοινωνίας είναι και ο δημοσιογρα
φικός λόγος, που παράγεται από τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο και
την τηλεόραση και καταναλώνεται μαζικά. Το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση του είναι σή
μερα ελάχιστο έως μηδενικό, έτσι ώστε ο έντυπος δημοσιογραφικός
λόγος (εφημερίδες, περιοδικά) να μην είναι πια ο μοναδικός φορέας
πληροφοριών. Αυτή η εξέλιξη, που ξεκίνησε με την εμφάνιση του
ραδιοφώνου και εδραιώθηκε με την τηλεόραση, άλλαξε ουσιαστικά
το ρόλο των εφημερίδων, εξελίσσοντας τις από ειδησεογραφικές σε
σχολιογραφικές. Εκείνο που κυριαρχεί σήμερα στον έντυπο δημοσιο
γραφικό λόγο δεν είναι η είδηση, αλλά η επεξεργασία, ο σχολιασμός
της, η σύγκριση της με άλλες ειδήσεις, η ανάλυση της.
Οι πηγές πληροφόρησης των δημοσιογράφων είναι διάφορες και όχι
πάντα αξιόπιστες. Τα γεγονότα είναι σύνθετα, ο δημοσιογράφος -πα
ραγωγός του δημοσιογραφικού λόγου δεν γνωρίζει τις προσδοκίες του
κοινού του- των δεκτών του δημοσιογραφικού λόγου. Το κοινό- δέκτες
είναι διάφοροι, με διαφορετικές ιδεολογίες και διαφορετικές θέσεις
απέναντι στα γεγονότα. Ο δημοσιογραφικός λόγος επιτελεί διάφορες
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λειτουργίες μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το κάθε έντυπο μεταφέρει
περιγραφές, εικόνες, σχόλια, απόψεις, διαμαρτυρίες, κριτικές, επαί
νους, αξίες, ιδέες, αντιλήψεις, και γλωσσικά πρότυπα. Η συμβολή του
δημοσιογραφικού λόγου, όπως και γενικότερα των MME, στη διαμόρ
φωση στάσεων και στερεοτύπων είναι τεράστια. Ο δημοσιογραφικός
λόγος μπορεί να έχει άμεση σχέση και με προπαγανδιστικούς μηχα
νισμούς, κρατικούς και ιδιωτικούς, που διαθέτει είτε η πολιτική είτε η
οικονομική είτε η κοινωνική εξουσία. (Χατζησαββίδης Σ.,1999).
Ούτως ή άλλως ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος, άρα
επιδεκτικός κριτικής.
Ο δημοσιογραφικός λόγος έχει μια ιστορία η οποία και σχετίζεται με
την ιστορία του τύπου και την εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο
των MME, αλλά και με την ιστορία της γλώσσας, των ιστορικών και
κοινωνικών γεγονότων
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οι πρώτες μορφές χαρτιού και τυπογραφίας αναπτύχθηκαν στην Κίνα
πολύ πριν διαδοθούν ευρέως στη Δύση. Το πρώτο χαρτί δημιουργήθηκε
από την αποσύνθεση υφασμάτων μέσα στο νερό. Από τις ίνες τους,
μετά από ειδική επεξεργασία φτιαχνόταν το μεταξόχαρτο. Μέχρι τον
3ο αιώνα μ.Χ. η χρήση του χαρτιού εξαπλώθηκε στην Κίνα. Οι τεχνι
κές κατασκευής του χαρτιού διαδόθηκαν σταδιακά προς τα Δυτικά
και από τον 8ο αιώνα και μετά μύλοι χαρτιού δημιουργήθηκαν στην
Βαγδάτη και στη Δαμασκό. Στην Ευρώπη μια σημαντική παραγωγή
χαρτιού ξεκινάει από τον 13ο αιώνα και μετά. Η Ιταλία γίνεται ο κύριος
προμηθευτής χαρτιού για όλη την Ευρώπη, όπου μέχρι τα μέσα του
14ου αιώνα γενικεύεται η χρήση και θα αποδειχθεί ιδανικό για την
τυπογραφία. Όπως το χαρτί έτσι και η τυπογραφία αναπτύχθηκαν
αρχικά στην Κίνα. Τα τυπογραφικά καλούπια άρχισαν να εμφανίζονται
στην Ευρώπη στα τέλη του 14ου αιώνα. Ωστόσο ο Γουτεμβέργιος
σηματοδότησε μια νέα εξέλιξη, με τη χρήση του αλφάβητου αντί των
ιδεογραφικών χαρακτήρων και κυρίως με την επινόηση του πιεστηρίου.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες του πιεστηρίου του Γουτεμβέργιου τελει
οποιήθηκαν μεταγενέστερα, οι βασικές αρχές όμως του πιεστηρίου
του παρέμειναν σε ισχύ για περισσότερο από τρεις αιώνες.
Η εξέλιξη της τυπογραφίας μετασχημάτισε τα μοντέλα επικοινωνίας
στην πρώιμη φάση της σύγχρονης Ευρώπης και επέτρεψε την εμφά
νιση περιοδικών εκδόσεων που παρουσίαζαν γεγονότα και μετέφεραν
πληροφορίες πολιτικού και εμπορικού χαρακτήρα.
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Αμέσως μετά την εμφάνιση της τυπογραφίας, στα μεσάτου 15ου αιώ
να, άρχισε η διακίνηση των ειδήσεων. Μια ποικιλία τυπωμένων πληρο
φοριακών φυλλαδίων, αφισών και φύλλων ειδήσεων εκδίδονταν κατά
εκατοντάδες και πωλούνταν στους δρόμους από πλανόδιους πωλητές.
Ήδη η σχέση του κόσμου με την πληροφορία άρχισε να αλλάζει, οι
άνθρωποι αντιλήφθηκαν τον κόσμο πέρα από τον περιορισμένο χώρο
τους ως ένα τοπίο εξέλιξης και παραγωγής γεγονότων.
Οι φυλλάδες έφταναν σε τόπους συγκέντρωσης (πλατείες, καφενεία,
ταβέρνες) και οι άνθρωποι τις διάβαζαν ή άκουγαν κάποιον άλλο να τις
διαβάζει μεγαλόφωνα. Οι περιοδικές εκδόσεις ειδήσεων και πληροφο
ριών άρχισαν να εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, αλλά
η αρχή των σύγχρονων εφημερίδων τοποθετείται στις δύο πρώτες
δεκαετίες του 17ου αιώνα, όταν κανονικές εκδόσεις ειδήσεων άρχισαν
να εμφανίζονται σε εβδομαδιαία βάση και με κάποιο βαθμό αξιοπιστίας.
Οι περισσότερες από αυτές τις πρώτες μορφές εφημερίδων αναφέ
ρονται πρωταρχικά σε εξωτερικές ειδήσεις, δηλαδή σε γεγονότα που
συνέβαιναν ή είχαν συμβεί σε απομακρυσμένους τόπους. Ενώ τα πρώτα
corantos (εβδομαδιαίες εκδόσεις), ασχολούνταν κυρίως με εξωτερικές
ειδήσεις, οι εφημερίδες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα άρχισαν να
στρέφουν την προσοχή τους στα εσωτερικά γεγονότα.
Είναι προφανές ότι η εξάπλωση του τύπου, που έφερνε ειδήσεις αλλά
μπορούσε και να διαμορφώσει και να επηρεάσει την κρίση των ανα
γνωστών του, θα αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία από τις αρχές. Έτσι
οι πρώτες ενδείξεις λογοκρισίας εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα
με τις πρώτες εφημερίδες. Μέσο άσκησης λογοκρισίας ήταν κυρίως
ο αυστηρός έλεγχος και τα αυστηρά κριτήρια για την παροχή αδειών
έκδοσης και κυκλοφορίας εφημερίδων. Ο αγώνας για την ελευθερία
του τύπου εντάχθηκε στο πλαίσιο των διεκδικήσεων ελευθερίας και
δημοκρατίας, ιδιαίτερα στην Αμερική και στη Γαλλία.
«Υπάρχει ένα ισχυρό σημείο στο επιχείρημα ότι ο αγώνας για έναν
ανεξάρτητο τύπο, με δυνατότητα να αναφέρει και να σχολιάζει τα γε
γονότα με τη μικρότερη δυνατή κρατική παρέμβαση και έλεγχο, έπαι
ξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των σύγχρονων συνταγματικών
κρατών. Μερικοί από τους πρώτους φιλελεύθερους και δημοκρατικούς
στοχαστές όπως ο Jeremy Bentham, ο James Mill ο John Stuart Mill
υπήρξαν ένθερμοι υπερασπιστές της ελευθερίας του τύπου. Έβλε
παν την ελευθερία έκφρασης μέσα από τα όργανα ενός ανεξάρτητου
τύπου ως μια ζωτικής σημασίας ασφαλιστική δικλείδα ενάντια στην
αυταρχική χρήση της εξουσίας. Είναι σημαντικό ότι ορμώμενοι από
τον επιτυχημένο αγώνα τους για ανεξαρτησία ενάντια στο Βρετανικό
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στέμμα, οι Αμερικανοί έποικοι ενσωμάτωσαν το δικαίωμα της ελευθε
ρίας του τύπου στην πρώτη τροπολογία του Συντάγματος. Παρομοί
ως, τα μετεπαναστατικά Γαλλικά συντάγματα του 1791 και 1793, που
βασίζονταν στη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1789,
προέβλεπαν σαφώς την ελευθερία της έκφρασης (παρ' όλο που αυτή
η ελευθερία καταργήθηκε στην συνέχεια από τον Ναπολέοντα). Κα
ταστατικές εγγυήσεις για την ελευθερία της έκφρασης υιοθετήθηκαν
σταδιακά από διάφορες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έτσι ώστε στα τέλη
του 19ου αιώνα η ελευθερία του τύπου είχε ήδη γίνει συνταγματικό
κεκτημένο πολλών Δυτικών κρατών.» (Thompson, J.,1999).
θέματα για συζήτηση:
Ι. Η συμβολή του δημοσιογραφικού λόγου, όπως και γενικότερα των MME, στη διαμόρφωση στάσεων και στε
ρεοτύπων είναι τεράστια.
2. Ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να έχει άμεση σχέση και με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, κρατικούς
και ιδιωτικούς, που διαθέτει είτε η πολιτική είτε η οικονομική είτε η κοινωνική εξουσία
3. Εκείνο που κυριαρχεί σήμερα στον έντυπο δημοσιογραφικό λόγο δεν είναι η είδηση, αλλά η επεξεργασία, ο
σχολιασμός της, η σύγκριση της με άλλες ειδήσεις, η ανάλυση της.
4. Χρήση του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου.

ΑΣΚΗΣΗ
Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω στοιχεία για να απαντήσουμε στα
ερωτήματα:
1. Πώς διαφοροποιείται ιστορικά η επεξεργασία της πληροφορίας.
2. Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται σήμερα η επεξεργασία της
πληροφορίας.
3. Ποια είναι η χρησιμότητα του έντυπου δημοσιογραφικού λόγου.
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2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Εφημερίδα · Είδηση

Συγκέντρωση των ειδήσεων
Α. Ειδησεογραφικό πρακτορείο · Β. Ανταποκριτής · Γ. Ειδικός απεσταλμένος · Δ. Ρεπόρτερ
• Ε. Συνεργάτες

Επεξεργασία των Ειδήσεων
Α. Εκδότης · Β. Διευθυντής της εφημερίδας · Γ. Αρχισυντάκτης · Δ. Προϊστάμενος συντάκτης
• Στ. Διοικητική διεύθυνση - διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών · Ζ. Τεχνική διεύθυνση

Το κοινό της εφημερίδας Ι οι αναγνώστες

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η εφημερίδα είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας. Σκοπός τ η ς η συγκέ
ντρωση πληροφοριών, η επιλογή, επεξεργασία, μεταφορά της είδησης,
η παροχή στοιχείων που είναι χρήσιμα για την κατανόηση και αξιολόγηση
των γεγονότων. Χαρακτηριστικό τ η ς η άμεση πληροφόρηση.
ΕΙΔΗΣΗ
Η ε ί δ η σ η είναι μια ά μ ε σ η π λ η ρ ο φ ο ρ ί α η οποία π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι γ ι α
πρώτη φ ο ρ ά . Η έ μ φ α σ η σ τ ο χ ρ ό ν ο που έγινε ένα γ ε γ ο ν ό ς σ ή μ ε ρ α
θεωρείται δ ε δ ο μ έ ν η . Η ε φ η μ ε ρ ί δ α συγκριτικά μ ε τ ά ά λ λ α MME χάνει
στο δρόμο τ η ς τ α χ ύ τ η τ α ς . Αυτή η ε ξ έ λ ι ξ η κάνει σ ή μ ε ρ α αναγκαία γ ι α
μια ε φ η μ ε ρ ί δ α την ποιότητα τ η ς είδησης, ενώ η τ α χ ύ τ η τ α στην ανα
μ ε τ ά δ ο σ η τ η ς είναι πια δ ε υ τ ε ρ ε ύ ω ν στόχος.
Η ποιότητα τ η ς είδησης ορίζεται από τον έ λ ε γ χ ο τ η ς αξιοπιστίας των
πηγών, την εξαντλητική παράθεση σχετικών στοιχείων, την ένταξη τ η ς
είδησης στο κατάλληλο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς
και την αμερόληπτη παρουσίαση όλων αυτών των στοιχείων.
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Συγκέντρωση των ειδήσεων
Στη διαδικασία συγκέντρωσης των ειδήσεων συμμετέχουν:
Α. ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
Οι ειδήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος συγκεντρώνονται στα ειδη
σεογραφικά πρακτορεία. Τα πρακτορεία διαθέτουν ένα εκτεταμένο
δίκτυο ανταποκριτών σε όλο τον κόσμο, που τους στέλνουν διαρκώς
ειδήσεις. Ένα μεγάλο πρακτορείο δέχεται χιλιάδες ειδήσεις καθημε
ρινά, σταχυολογεί τις καλύτερες και τις μεταδίδει ηλεκτρονικά στους
πελάτες του σε τοπική, εθνική ή διεθνή κλίμακα, απαλλαγμένο από
την υποχρέωση να τις διαμορφώνει, να τις κόβει, να τις συμπληρώνει,
να τις σχολιάζει και να τις τιτλοφορεί. Το πρώτο διεθνές πρακτορείο
ειδήσεων ήταν το Agence France Press, ενώ τα μεγαλύτερα πρακτορεία
ειδήσεων σήμερα είναι το Reuter, το Associated Press, το United Press
International (UPI) και το ΤΑΣΣ. Τα εθνικά πρακτορεία συγκεντρώνουν
ειδήσεις εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων (ΑΠΕ) ιδρύθηκε το 1905.
Β. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ
Η κάθε εφημερίδα διαθέτει τους δικούς της ανταποκριτές σε μεγάλες
πόλεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο κάθε ανταποκριτής καλύπτει
όλη σχεδόν τη γκάμα των γεγονότων (πολιτική, οικονομική, κοινωνι
κή, οργανωτική, πολιτιστική, αθλητική, κλ.π.). Η δουλειά τους είναι η
συλλογή και συγκέντρωση των ειδήσεων μέσα από ένα δίκτυο επαφών
και πηγών πληροφορίας, όπως πρόσωπα της πολιτικής ή πολιτιστικής
σκηνής, της δημόσιας διοίκησης, προσωπικότητες του θεάματος, του
αθλητισμού, του κλήρου κλπ.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ
Για ένα γεγονός ειδικού ενδιαφέροντος η εφημερίδα στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο ο οποίος συνήθως έχει γνώση και πείρα πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα. Ο ειδικός απεσταλμένος περιγράφει τα γεγονότα
με λεπτομέρειες, μεταφέρει την ατμόσφαιρα, δίνει την ουσία της είδη
σης. Ταυτόχρονα, επειδή είναι γνώστης του θέματος, μπορεί να κάνει
αναφορές σε παλιότερα σχετικά γεγονότα ή να δίνει προβλέψεις για
ενδεχόμενες αντιδράσεις στο συγκεκριμένο θέμα.
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Δ. ΡΕΠΟΡΤΕΡ
Ο ρεπόρτερ γράφει και επεξεργάζεται μια είδηση, αλλά το κύριο έργο του
είναι να ανακαλύπτει, να «ξετρυπώνει» την είδηση. Ο ρεπόρτερ πρέπει
να έχει την ικανότητα να εκτιμά και να αξιολογεί μια είδηση, κρίνοντας
κατά πόσον μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Στον τύπο εκτός από τους δημοσιογράφους, συνήθως αρθρογραφούν και
άλλοι, για παράδειγμα επιστήμονες, συγγραφείς, πολιτικοί, καλλιτέχνες,
ως τακτικοί ή περιστασιακοί συνεργάτες, για να εκφράσουν τις απόψεις
τους πάνω σε ποικίλα θέματα που άπτονται της επικαιρότητας.

Επεξεργασία των ειδήσεων
Στην επεξεργασία της είδησης συνεργάζονται όλοι οι εσωτερικοί
συντάκτες της εφημερίδας, που έχουν διάφορες αρμοδιότητες: είναι
επιμελητές κειμένων, υπεύθυνοι ύλης (σελιδοποιοί) κλπ.
Το υλικό που συλλέγεται από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τους
ανταποκριτές ή τους ρεπόρτερ διαβιβάζεται στη σύνταξη της εφη
μερίδας, η οποία χωρίζεται σε διάφορες υπηρεσίες, σε αυτόνομους
τομείς εργασίας.
Α. ΕΚΔΟΤΗΣ
Στην κορυφή της ιεραρχίας μιας εφημερίδας είναι ο εκδότης -ιδιοκτήτης
ή εκπρόσωπος της επιχείρησης.
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας σε μια εφημερίδα είναι ο
διευθυντής ή διευθυντής σύνταξης. Είναι ο άνθρωπος που έχει την
ευθύνη για τη σωστή και πλήρη παρουσίαση των γεγονότων που ενδι
αφέρουν τους αναγνώστες της. Είναι αυτός που χαράζει την πολιτική
γραμμή και ορίζει το ύφος της εφημερίδας
Γ. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ο αρχισυντάκτης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το άτομο που ασκεί
την εκτελεστική εξουσία στο όνομα της διεύθυνσης. Είναι υπεύθυνος
για τη γενική οργάνωση και την ποιότητα της είδησης, για την έκδοση
της εφημερίδας. Επιλέγει και ελέγχει το σύνολο της ύλης, καθορίζει
14
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και κατανέμει σε καθημερινό επίπεδο την ύλη που θα παρουσιαστεί σε
συνεργασία με τ ο υ ς προϊστάμενους σ υ ν τ ά κ τ ε ς και α ν α θ έ τ ε ι αρμοδιό
τ η τ ε ς στους επιμέρους τομείς.
Δ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Υπεύθυνος για κάθε επιμέρους τ ο μ έ α , συντονίζει τ ο έργο των συντα
κτών του τ ο μ έ α του.
Τομείς
• Εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής επικαιρότητας
• Άλλης επικαιρότητας
• Σχολιογραφικό-αρθρογραφικό τμήμα
• Οικονομικών
• Ελεύθερο ρεπορτάζ
• Υγείας
• Κοινωνικών θεμάτων
• Αστυνομικής επικαιρότητας
• Πολιτισμού- θεάματα
• Αθλητισμού
• Ψυχαγωγίας
• Φωτογραφικό τμήμα
ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ασχολείται με τ α οικονομικά, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των
πωλήσεων, τ η διαφήμιση, τις μικρές αγγελίες, τ η διανομή, τις αμοιβές
των συντακτών, τις αγορές υλικού κλπ.
Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ- ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Σύνθεση και εκτύπωση.

Το κοινό της εφημερίδας
Κάθε έντυπο που θέλει να είναι βιώσιμο, μ ε λ ε τ ά και αναγνωρίζει τ ο δικό
του κοινό, δηλαδή εντοπίζει τ α κοινά χαρακτηριστικά των αναγνωστών
τ ο υ και δ ι ε ρ ε υ ν ά τις απόψεις και τις επιθυμίες τ ο υ ς σε σχέση με τ ο
περιεχόμενο και τ ο ύφος τ η ς εφημερίδας. Συχνά συντονίζει την επεξερ
γασία τ η ς ύλης που προσφέρει με την προσδοκία των αναγνωστών του,
με τον διπλό στόχο αφ’ ενός να δ ι α τ η ρ ή σ ε ι τ ο αναγνωστικό του κοινό
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

και αφ' ετέρου να εδραιώσει το ύφος του. Πολλά MME κάνουν σοβαρές
έρευνες για να εντοπίσουν τι αρέσει και τι δεν αρέσει στο κοινό τους
και να βρουν τρόπους για να προσεγγίσουν νέους αναγνώστες.
Για την αναγνώριση του κοινού υπάρχουν μερικοί γενικοί κανόνες όπως:
• Η γεωγραφική θέση
• Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα
• Οι θέσεις σε πολιτικά, θρησκευτικά και ηθικά θέματα
• Η ηλικία, το φύλο και τα εθνικά χαρακτηριστικά
θέματα για συζήτηση:
Ι. Η ποιότητα της είδησης ορίζεται από τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πηγών, την εξαντλητική παράθεση σχε
τικών στοιχείων, την ένταξη της είδησης στο κατάλληλο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και
την αμερόληπτη παρουσίαση όλων αυτών των στοιχείων.
2. Κάθε έντυπο που θέλει να είναι βιώσιμο, μελετά και αναγνωρίζει το δικό του κοινό, δηλαδή εντοπίζει τα κοινά
χαρακτηριστικά των αναγνωστών του και διερευνά τις απόψεις και τις επιθυμίες τους σε σχέση με το περιε
χόμενο και το ύφος της εφημερίδας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζουμε το χαρακτήρα ενός εντύπου. Ο εκπαιδευτής προμη
θεύεται και δίνει στους εκπαιδευόμενους διάφορες εφημερίδες και
τους ζητά να τις χαρακτηρίσουν (τοπική, αθλητική, ημερήσια, κλπ.).
2. Εντοπίζουμε την προέλευση μιας είδησης (από πρακτορείο, ειδικό
απεσταλμένο, ανταποκριτή).
3. Διακρίνουμε την είδηση καθαυτή από τις παράπλευρες πληροφορίες
ή την ανάλυση της. Δίνουμε στους εκπαιδευόμενους άρθρα εφη
μερίδων και τους ζητάμε να διακρίνουν την είδηση που περιέχεται
σ' αυτά και να εντοπίσουν τη θέση της στο άρθρο και τον τρόπο
σύνδεσης της με την υπόλοιπη ανάλυση.
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ΑΣΚΗΣΗ

Σεισμός - Τουρκία:
Εννέα οι νεκροί

Ιταλία: Κλειστόν
λόγω απεργιών
ΜΗΝΗ

Σε εννέα ανέρχεται, σύμφωνα με νέο
απολογισμό, ο αριθμό$ ίων νεκρών
σιην ανατολική Τουρκία, που
χτυπήθηκε m νύχτα ms Πέμπτη5 από
ισχυρό σεισμό.
Η δόνηση, μέγεθος 5,1 βαθμών ins
KrlipaKOS Ρίχτερ, σημειώθηκε στην
επαρχία Ερζερούμ με επίκεντρο την
πόλη Τζατ, 900 χιλιόμετρα ανατολικά
ins Αγκυρα$. EKTOS από TOUS εννέα
ανθρώπου5 που έχασαν τη ζωή TOUS,
ανάμεσα TOUS και εφτά παιδιά, άλλοι
πενήντα τραυματίστηκαν. Τον κύριο
σεισμό, που έγινε αισθηκκ σε τρε5
επαρχίε5 και κατέστρεψε δεκάδε5
σπίτια σε 15 χωριά, ακολούθησαν 51
μετασεισμοί προκαλώντας πανικό
(Trous KOTOIKOUS. Τα σωστικά
συνεργεία συνέχιζαν χθε5 την
αναζήτηση raus στα ερείπια για τυχόν
εγκλωβισμένοι, ενώ η Ερυθρά
Ημισέληνο5 έστειλε σκηνέ5 και
τρόφιμα OTOUS πληγέντε5. Στρατιωτικέ5
ομάδε$ έστηναν πρόχειρου5
καταυλισμού^ για TOUS αστέγου,
πολλοί από TOUS onoious βρήκαν
προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία και
αθλητικά κέντρα ins nepioxns.

Νέκρωσε χην Ιταλία η γενική απεργία
που κήρυξαν ία ιταλικά συνδικάτα
που διαμαρτύρονται για τη
μεταρρύθμιση που πραγματοποιεί η
κυβέρνηση στο συνταξιοδοτικό. Σε
πολλές ιταλικές πόλεις έγιναν
συγκεντρώσει και πορείες αλλά
κυρίως η 4ωρη στάση των
συγκοινωνιακών μέσων δημιούργησε
προβλήματα. Οι δημόσιες υπηρεσίες
απήργησαν ολόκληρη την ημέρα και
είχε μεγάλη επιτυχία, αφού οι
υπάλληλοι βρήκαν την ευκαιρία να
έχουν τριήμερη αργία.
Τα ιταλικά συνδικάτα θέλησαν να
κάνουν μια επίδειξη δυνάμεων στην
κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, αφού
φαίνεται ότι βρήκαν μια ενότητα. Ο
αντιπρόεδρος τη5 κυβέρνησα
Τζανφράνκο Φίνι δήλωσε ότι «είναι
λανθασμένη η διαμαρτυρία διότι είναι
μια απεργία εναντίον των συντάξεων
των παιδιών μας».
Πάντως, εξέφρασε την πρόθεση της
κυβέρνησης να καλέσει τα συνδικάτα
npos συζήτηση, χωρίς όμως να
διευκρινίσει πότε θα γίνει αυτό.
Ο Γκουλιέρμο Επιφάνι, γενικός
γραμματέας του μεγαλύτερου ιταλικού
συνδικάτου CGIL, δήλωσε ότι η
απεργία σημείωσε επιτυχία και είχε
αποτέλεσμα την ενότητα των
συνδικάτων και εργαζομένων. Τόνισε,
πάντως, ότι η κυβέρνηση πρέπει να
εφαρμόσει μια διαφορετική
οικονομική πολιτική που θα
προστατεύσει τις πιο αδύναμες τάξεις
των εργαζομένων.

(Ασ. Πρες - Γαλλικό - ΑΠΕ)

Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΓΚΥΡΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Λείπουν οι θεσμικοί, χορεύουν τα λόμπι
Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ
ταν λείπουν οι «γάτοι» της Σοφοκλέ
ους (ξένοι θεσμικοί), χορεύουν τα
ποντίκια (κερδοσκοπικά λόμπι).
Και όχι απλώς χορεύουν, αλλά στις
δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχουν κυ
ριολεκτικά ξεσαλώσει, ορμώντας στο
«τυρί» της χρηματιστηριακής περιφέρει
ας, που μήνες τώρα βρισκόταν στο ψυ
γείο από πλευράς αποτιμήσεων και αγο
ραστικού ενδιαφέροντος.
Μετοχές της «μιας δεκάρας», χαρτιά
προβληματικών εταιρειών, αλλά και δια
χρονικά αγαπημένες επιλογές των κερ
δοσκόπων από τη μικρομεσαία κεφαλαι
οποίηση γνωρίζουν πιένες τις μέρες αυ
τές, αφού το χοντρά πορτοφόλια των
ξένων και εγχώριων θεσμικών επενδυ
τών έχουν προσωρινά σιγήσει -μετά τις
αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ε
βδομάδων- αφήνοντας άπλετο χώρο
και χρόνο στους μικρούς για «παιχνιδί
σματα».

Ο
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Τα κέρδη για μια μεγάλη μερίδα περι
φερειακών μετοχών έφτασαν στο 1020% για τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις
της -ιδιαίτερα επώδυνης κατά το πρώτο
μισό της- εβδομάδας που πέρασε, ενώ,
αντίθετα, στα περισσότερα blue chips η
φθορά των τιμών συνεχίστηκε καταδει
κνύοντας είτε την αποχή των ξένων είτε
ακόμη και την αρνητική τους στάση (σε
αυτή τη χρονική φάση) απέναντι στην ελ
ληνική αγορά.
Μπορεί η ταχεία αυτή ανάκαμψη των
περιφερειακών μετοχών να επουλώνει
κάπως τις πληγές και να δημιουργεί ευ
φορία σε μεγάλο αριθμό μικροεπενδυ
τών που έγραψαν σοβαρότατες ζημιές
τις προηγούμενες μέρες (ή και μήνες),
ωστόσο τώρα είναι που χρειάζεται μεγά
λη προσοχή, σύμφωνα με τους επαγελματίες της αγοράς.
Η επιφυλακτικότητα για το «πού το πά
ει η Σοφοκλέους» είναι διάχυτη στις τά
ξεις των χρηματιστών, αφού ελάχιστοι έ

χουν πειστεί για τις δυνατότητες ενός
σοβαρού «γυρίσματος» σε αυτήν τη χρο
νική φάση, όπου οι πωλητές κυριαρχούν
παντού λόγω του αυξημένου γεωπολιτι
κού ρίσκου.
Αλλωστε είναι κοινή εκτίμηση ότι από
την -τεχνικής φύσεως- αντίδραση της
Σοφοκλέους εξυπηρετούνται μάλλον ε
κείνοι που αναζητούν καλύτερες τιμές
για να ρευστοποιήσουν θέσεις και φυσι
κά όχι όσοι θα «τσιμπήσουν» και θα
σπεύσουν να αγοράσουν.
Καλώς ή κακώς, η τάση στο ελληνικό
Χρηματιστήριο διαμορφώνεται εδώ και
καιρό πια αποκλειστικά από τα ξένα χαρ
τοφυλάκια και την κίνηση που προσδί
δουν στις 15-20 μετοχές υψηλής κεφα
λαιοποίησης. Οσο οι ξένοι απέχουν από
την αγορά και τα blue chips κινούνται με
ταξύ φθοράς και αφθαρσίας, οποιαδή
ποτε κίνηση στην περιφέρεια δεν έχει
παρά κερδοσκοπικό και βραχυπρόθεσμο
χαρακτήρα.

ΚόσοΒο: Νέα Βία με την εκτέλεση
δύο αστυνομικών, ο ένας του ΟΗΕ
ΠΡΙΓΠΝΑ
^ F ημαντική καθυστέρηση στην εξεύρε^m ση οριστικής λύσης για το Κοσσυφο
πέδιο προκαλεί η βία της περασμε'νης ε
βδομάδας, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Ενωση, τη
στιγμή που δυο αστυνομικοί, ένας του
ΟΗΕ και ένας της τοπικής αστυνομίας,
σκοτώθηκαν στην περιοχή αυτή.
Οι δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν, όταν
το αυτοκίνητο με το οποίο περιπολούσαν
στο δρόμο ανάμεσα στην Πρίστινα και το
Ποντούγεβο γαζώθηκε με σφαίρες από ά
γνωστους οπλοφόρους. Σοβαρά τραυματί
στηκε ένας διερμηνέας, ο οποίος επίσης ε
πέβαινε στο αυτοκίνητο. Στην περιοχή δεν
ζουν Σέρβοι και έτσι οι υποψίες στρέφο
νται κυρίως προς Αλβανούς.
Η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά την ε
πίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κοσσυ
φοπέδιο ο νέος γενικός γραμματέας του
NATO, Γιάαπ ντε Χόοπ Σέφερ, ο οποίος

56

κάλεσε την ηγεσία των Αλβανών του Κοσ
συφοπεδίου να «καταδικάσουν απερίφρα
στα» τη βία που κατέστρεψαν «κάθε εμπι
στοσύνη» που θα μπορούσε να υπάρχει α
νάμεσα στην αλβανική και τη σερβική κοι
νότητα.
Στρατιωτική πηγή του NATO δήλωσε
χθες ότι τόσο η Συμμαχία όσο και ο ΟΗΕ
εξεπλάγησαν από τα επεισόδια της περα
σμένης εβδομάδας και την έκταση τους.
Στις Βρυξέλλες, ο ύπατος εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέματα εξω
τερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλει
ας, Χαβιέρ Σολάνα, το ξέσπασμα της βίας
στο Κοσσυφοπέδιο θα προκαλέσει καθυ
στέρηση στις αποφάσεις για το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου.
«Δεν'μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα
κινηθούμε προς μια απόφαση για το καθε
στώς αν δεν έχουν επιτευχθεί οι προϋπο
θέσεις... το κάψιμο των εκκλησιών, το κά
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
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ψιμο σχολείων, ο διωγμός ανθρώπων α
τα σπίτια τους δεν είναι το είδος τιον πς
τύπων που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊ
Ενωση», είπε, επισημαίνονας ότι τα βίο
επεισόδια «δεν ήταν τελείως αυθόρμητο
Στη Μόσχα, ο υπουργός Εξοπερικ·
της Ρωσίας, Αλεξάντρ Ιακοβένκο, έθε
ως προϋπόθεση της συζήτησης του «πο
τικού καθεστώτος» του Κοσαυφοπεδί
την «τιμωρία των εξτρεμιστών» που ευ(
νονται για «το αντισερβικό πογκρόμ».
Στη Μιτροβίτσα συνελήφθη χθες έν
νεαρός που προχθές το βράδυ είχε πει
ξει χειροβομβίδα τραυματίζοντας δ
Γάλλους στρατιοπες. Πρόκειται για Σερ
που είχε δραπετεύσει πριν από ένα χρό
από φυλακές της Σερβίας και κρυβότ
στο Κοσσυφοπέδιο. Στη σύλληψη του ßc
θησαν και οι Σέρβοι πολίτες της Μιτρο|
τσα.
(Αο Πρες, Γαλλ. Πρακτορείο, ΑΙ

Σαββατιάτικη

Αυτοκίνητο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ

TOYOTA COROLLA VERSO

ΗΟγιότα εισέρχεται δυναμικά
στην ανθίζουσα κατηγορία των
λυμορφικών οχημάτων. Πριν
4 ^πληρωθούν δυόμισι χρόνια από το λανσά
ρισμα τοιι Κορόλα Βέρσο, αλλάζει τη στρα
τηγική της και εμπλουτίζει την γκάμα με έ
να καινούργιο (χναβαθμισμε'νο μοντέλο, το οποίο φέρει την ίδια ονομασία •
και ΐ| ιλοξενεί μέχρι 7 άτομα.
Η έκπληξη τη; μάρκας ιπη φετι- i
νή έκθεση της Γενεύης ήταν η πα- Ι
γκόσμια πρεμιέρα του νέου Βέρσο. "
Πρόκειται για μια νέα πρόταση,
που σχεδιάσθηκε στο ευρωπαϊκό
κέντρο σχεδίασης (ED2) και αποτελεί
το τέταρτο βασικό μοντέλο της ευ
ρωπαϊκής γκάμας μετά τα Αβενσις, Πάρις και Κορόλα.
Ο επικεφαλής της σχεδιαστικής ο
μάδας Ελβιο ντ" Απρίλ εξηγεί ότι η
σχεδίαση του εξωτερικού έχει δυο
«πρόσωπα». Το κάτω τμήμα, που α
ποτελείται από το διευρυμένο προφυ
λακτήρα, τα τόξα των τροχών και τα μαρσπιέ
είναι ογκώδες και στιβαρό, επηρεασμένο α
πό τα στιλιστικά στοιχεία ενός οχήματος ε
λευθέρου χρόνου (SUV). Το πάνω τμήμα του
προσδίδει μια εικόνα δυναμισμού, με κυριό
τερα χαρακτηριστικά την καμπύλη οροφής
και το τρίτο φινιστρίνι.
Η πλήρης ανασχεδίαση του Κορόλα Βέρσο
επέφερε αύξηση των διαστάσεων (μήκος 4.36
μ., πλάτος 1,27 μ. και ΰψος 1,62 μ.). Χάρη όμως
στη νέα σχεδίαση και τις προσπάθειες των στιλιοτών, ο συντελεστής αεροδυναμικής περιο
ρίσθηκε στο 0,30, ο καλύτερος στην κατηγορία
του. Το νέο σχήμα συμβάλλει στην περαιτέρω
μείωση του θορύβου, κυρίως γύρω από τους
καθαριστήρες και κάτω «πότο αμάξωμα.
Με το νέο Βέρσο, η Τογιότα αποκτά έναν
αξιόλογο εκπρόσωπο στην κατηγορία MPV
7 θέσεων. Οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη έμ-

ται η εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε αυτοκίνητο
μεγαλύτερης κατηγορίας. Εκτιμάται ότι το
σαλόνι θα ήταν ομορφότερο αν υπήρχε
διχρωμία στο ταμπλό και είχαν επιλε
γεί πιο χαρούμενα χρώματα. Τώρα
επικρατεί το μαύρο χρώμα που
προσδίδει κύρος, αλλά δεν ται
ριάζει απόλυτα σε ένα αυτοκί
νητο που προορίζεται για κα
θημερινή χρήση.
Οσον αφορά την άνεση, οι
πρώτες εκτιμήσεις είναι θετι
κές. Τόσο οι μπροστινοί όσο
και οι επιβάτες της δεύτερης
σειράς καθισμάτιον έχουν αρ
κετό χώρο για τα πόδια τους.
Τα καθίσματα είναι αναπαυτι
κά και προσφέρουν ικανο
ποιητική πλευρική στήριξη.
Σύμφωνα με την επίσημη α
νακοίνωση, διαθέτει το πιο
προηγμένο σύστημα πλοήγη
σης, της κατηγορίας του. Βασί
ζεται σε DVD και έχει το πρό
σθετο πλεονέκτημα της μετάδο
σης Οελτίιον κυκλοφορίας κατά την αναζήτη
ση της διαδρομής και περιλαμβάνει οδηγούς
χωρών και ενδείξεις (τυνόριυν, αναζήτηση εισοδων-εξόδων αυτοκινητόδρομου και μια έν
δειξη πυξίδας.
Για την ψυχαγωγία των επιβτπών επιλέχθη
καν ένα ηχοσύστημα υψηλής ποιότητας καθώς
και σύστημα με οθόνες για τους πίσω επιβά
τες. Το τελευταίο διαθέτει δύο οθόνες που τοποθετοιίνται στο πίσω τμήμα των εμπρός προ
σκέφαλων και συνδέονται με DVD player. To
σύστημα μπορεί επίσης να συνδεθεί με τις πε
ρισσότερες κονσόλες παιχνιδιών και είναι
συμβατό με αρκετούς τύπους δίσκων, όπως
DVD. audio CD ακόμα και αρχεία ΜΡ3.
Το νέο Βέρσο κατασκευάζεται στο εργο
στάσιο της Τογιότα στην Τουρκία (ΤΜΜΤ).
μαζί με άλλες εκδόσεις της Κορόλα (σεντάν
και στέσιον βάγκον).

Πολυ-χρηστικό και Βολικό

Sä
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φάση στη διαμόρφωση του εσωτερικού χώ
ρου και αξιοποίησαν κάθε χιλιοστό. Τοποθέ
τησαν τρεις σειρές καθισμάτων (υπάρχει έκ
δοση και με πενταθέσια διάταξη) και εφάρ
μοσαν τις τελευταίες τεχνικές για την αναδί
πλωση τους. Ειδικότερα επέλεξαν το νέο σύ
στημα Easy Flat-7 το οποίο προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα: τα πέντε πίσω καθίσματα α
ναδιπλώνονται με μια κίνηση. Κανένα κάθι
σμα δεν χρειάζεται να αφαιρείται από το αυ
τοκίνητο για να επιτυγχάνεται η μέγιστη χω
ρητικότητα για την μεταφορά φορτίων. Ενα
εντελώς επίπεδο πάτωμα δημιουργείται μετά
την αναδίπλωση των"καθισμάτων της δεύτε
ρης και τρίτης σειράς. Δεν απαιτείται αφαί
ρεση των προσκέφαλων για την αναδίπλωση
των καθισμάτων. Το κάθε κάθισμα της δεύτε
ρης σειράς μπορεί να μετατοπισθεί κατά 240
χιλ. προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και να α

νακληθεί υπό γωνία 30 μοιρών. Οι συνδυα
σμοί καθισμάτων φθάνουν τους 32.
Επίσης, ένας μηχανισμός επιτρέπειτην εύκο
λη πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων,
Μια ακόμη ευκολία είναι η δυνατότητα αποθήκευοηςτου καλύμματος του πορτμπαγκάζ κάτω
από το πάτωμα του χώρου των αποσκευών.
Σε επταθέσια διάταξη η χωρητικότητα του
πορτ μπαγκάζ περιορίζεται δραματικά, μόλις
63 λίτρα. Αν χρησιμοποιηθούν πέντε καθί
σματα, τότε αυξάνεται στα 397 λίτρα. Σε περί
πτωση αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων, ο
διαθέσιμος χοίρος φθάνει τα 779 λίτρα.
Οι τεχνικοί της Τογιότα βελτίωσαν τα τμή
ματα που απαρτίζουν το σαλόνι του αυτοκι
νήτου. Εφάρμοσαν νέες τεχνικές για την κα
τασκευή τους και μείωσαν τις ανοχές μεταξύ
μερικών εξαρτημάτων από 40%-90%.
Τα υλικά είναι καλής ποιότητας και δίνε

AÓÊÇÓÇ 2

19

ΑΣΚΗΣΗ 3

Νέοι ευρωκανόνες ανακύκλωσης Ι.Χ. από το 2006
εοι κανόνες για την ανακύ
κλωση των Ι.Χ. και των μι
κρών φορτηγών θα τεθούν σε ε
φαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης. Με ευθύνη των
κατασκευαστών και των εισαγιογέων αυτοκινήτων, όλα τα οχήμα
τα που θα μπουν στην κυκλοφορία
από την 1η Ιανουαρίου 2008 θα
πρέπει να ανακυκλώνονται όταν
φτάνουν στο τέλος του κύκλου της
ζωής τους, ο οποίος έως τιόρα δεν
έχει καθοριστεί.
Η απόφαση της Κομισιόν προ
βλέπει ότι από το 2006 θα πρέπει
να αρχίσουν να λαμβάνονται μέ
τρα για τα σαραβαλάκια, ώστε να
ανακυκλώνεται το 80% των οχη
μάτων και να επαναχρησιμοποιεί
ται το 85% των υλικών τους.

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον για τη χώρα μας, όπου σήμερα
κυκλοφορούν πάνω από 500.000
Ι.Χ., με «ηλικία» άνω των 25 ετών.
Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι
πολύ μικρότερος και υπολογίζεται
ότι το τέλος του κύκλου ζωής βρί
σκεται στα 13 έως 14 χρόνια.

0 «πονοκέφαλος»
Τα γερασμένα αυτοκίνητα είναι
ένας ξεχωριστός «πονοκέφαλος»
στο μεγάλο πρόβλημα ττον απορ
ριμμάτων. Το 2002 στην αγορά των
15 χωρών-μελών εισήλθαν 16 ε
κατ. νέα οχήματα, ενώ αποσύρθη
καν 9-10 εκατ. από τα κυκλοφο
ρούντα. Αυτό σημαίνει ότι αύξη
σαν τον όγκο των απορριμμάτων
κατά 9-10 εκατ. τόνους, ενώ κατέ

Βόλεϊ: Σιο
φάιναλ φορ
ο HpciKflns

Ν
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Στη μεγάλη μάχη του
φάιναλ φορ του Toopniovs
Λιγκ στο βόλεϊ ρίχνεται αύ
ριο στο Μπέλγκοροντ ins
Tüxjias ο HpaKflns. Στι$
16.00 παίζει με την Οντίντσοβο στον ημιτελικό ms
διοργάνωση5. .
0 HpaKflns επρόκειτο να
πετάξει (μαζί με onaöous
του) oris 9 σήμερα το πρωί
με τσάρτερ από το αεροδρό
μιο «Μακεδονία» κατευθεί
αν για τη ρωσική πόλη.
«To paTS είναι δύσκολο.
Δουλεξαμε πολύ σκληρά
στην προπόνηση μετά
TOUS αγώνε5 με τον ΠΑΟΚ.
Η Οντίντσοβο είναι ρωσική
σχολή, αλλά δεν είναι η
τρομερή ομάδα που θα
φοβηθούμε. Είμαι αισιόδοξοε», τόνισε ο θοδωpns Μπάεφ.
• Η ΕΟΠΕ αποφάσισε τη
διεξαγωγή την Κυριακή
(17.00) του τέταρτου τελι
κού ms Α1 ανδρών στο
βόλεϊ, ανάμεσα στον Πα
ναθηναϊκό και τον Ολυ
μπιακό, στο κλειστό τη5
Λεωφόρου Αλεξάνδρα5.
• 0 Πανελλήνΐ05 νίκησε
npox9És στον 4ο τελικό
του πρωταθλήματο5 βόλεϊ
ms Α1 γυναικών τα Βρι
λήσσια με 3-1 σετ, ισοφαpizovias τη σειρά σε 2-2.
Ο tiirlos θα κριθεί στον
5ο και τελευταίο τελικό
που θα γίνει αύριο στο
γήπεδο του Μαρκόπου
λου (18.00).

ληξαν στα σκουπίδια πολύτιμα υλι
κά. Υπολογίζεται ότι ένα αυτοκί
νητο που ζυγίζει έναν τόνο περιέ
χει 700-750 κιλά μεταλλικών στοι
χείων που χάνονται. Από τα υπό
λοιπα μη μεταλλικά μέρη εκτιμά
ται ότι μπορεί να ανακτηθούν πε
ρίπου 95 κιλά, κυρίως πλαστικών
υλικών.
Η απόφαση της Κομισιόν ελή
φθη έπειτα από πολύχρονες συζη
τήσεις με τις αυτοκινητοβιομηχα
νίες. Για να προστατευθούν οι μι
κρές επιχειρήσεις του κλάδου συμ
φωνήθηκε να μην ισχύσουν τα μέ
τρα για εργοστάσια με ετήσια πα
ραγωγή έως 500 οχήματα το χρόνο
σε κάθε χώρα-μέλος.
Η χώρα μας, για να ανταποκρι
θεί στις νέες υποχρεώσεις της, με

ευθύνη
του
υπουργείου
ΠΕΧΩΔΕ προωθεί σχέδιο δια
τάγματος με πρώτο στόχο να α
παλλαγούν οι δρόμοι από τα ξε
χασμένα σαραβαλάκια. Το νομο
θέτημα προβλέπει ότι οι ιδιοκτή
τες δεν θα απαλλάσσονται από τα
τέλη κυκλοφορίας μόνον με την
κατάθεση των πινακίδων, αλλά
θα πρέπει να προσκομίζουν βε
βαίωση παράδοσης του οχήματος
στο φορέα ανακύκλωσης που ε
τοιμάζουν οι εισαγωγείς αυτοκι
νήτων. Προβλέπει, επίσης, ότι θα
αυξάνονται τα τέλη για τα γερα
σμένα αυτοκίνητα. Σήμερα ισχύει
το αντίθετο. Το σχέδιο Π.Δ. έχει
εγκριθεί από το ΣτΕ, αλλά δεν έ
χει τεθεί σε ισχύ.
Χ.ΤΖ.

Μητρόπολη, Ολυμπία, Σύνταγμα

Α

πό τη Μητρόπολη στην Ολυμπία και
πίσω οτο Σύνταγμα, στη στρατιωτική
παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα,
οι κρατούντες χθες έδειχναν εμφανώς τα
λαιπωρημένοι από τις συνεχείς μετακινή
σεις.
Η χθεσινή ημε'ρα ξεκίνησε με τη δοξο
λογία στη Μητρόπολη Αθηνών, ελάχιστα
λεπτά μετά το τέλος της οι επίσημοι έφυγαν
για την Ολυμπία για την αφή της ολυμπια
κής φλόγας και αμέσως μετά, επιστροφή

στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν τη
στρατιωτική παρέλαση που για πρώτη φο
ρά ξεκίνησε αργά το μεσημέρι. Παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή
Στεφανόπουλου, της στρατιωτικής ηγεσίας
και με την απουσία σχεδόν όλων των πολι
τικών αρχηγών και του υπουργού Αμυνας,
η παρέλαση ξεκίνησε στις 3.15 χθες το με
σημέρι με την εντυπωσιακή παρουσία ό
λων των νέων οπλικών συστημάτων που έ
χε ι προμηθευτεί η χώρα μας.

«Μπροστάρηδες» από τα Καλάβρυτα

Μ

ε τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία
της Αθήνας, αλλά και του Λυκείου
Καλαβρύτων, εκπροσώπων της ομάδας
των Special Olympics αλλά και προσκό
πων, πραγματοποιήθηκε προχθές, παρα
μονή του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, η
καθιερωμένη μαθητική παρέλαση στο κέ
ντρο της Αθήνας.
Στην κορυφή της παρέλασης τοποθετή
θηκαν οι μαθητές του Ενιαίου Λυκείου
Καλαβρύτων και ακολούθησαν οι μαθη
τές 11 Λυκείων, οκτώ Γυμνασίων και δέκα
Δημοτικών Σχολείων της Αθήνας, οι οποί

οι παρήλασαν μπροστά από το μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη, υπό το βλέμμα
της υπουργού Παιδείας, εκπροσώπων της
τοπικής αυτοδιοίκησης και μελών αντι
στασιακών οργανώσεων.
Μετά το τέλος της παρέλασης, η κ.
Γιαννάκου, απευθυνόμενη στους μαθητές
της χώρας, ζήτησε «να σηκώσουν ψηλά το
λάβαρο των ιδεών τους, να αγωνίζονται
πάντοτε για την ελευθερία και τη δημο
κρατία, γιατί αυτός που αγωνίζεται για
αυτές τις ιδέες είναι αυτός που μένει για
πάντα ζωντανός».

Λιγότερος κόσμος στη θεσσαλονίκη
ε αναφορές στην προσφορά της
Εκκλησίας προς την πατρίδα από τον
υπουργό Μακεδονίας - Θράκης Νίκο
Τσιαρτσιώνη, με συμμετοχή στρατιωτικών
τμημάτων ύστερα από παρέμβαση του νο
μάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη προς το υ
πουργείο Εθνικής Αμυνας και με λίγο κό
σμο λόγω της αλλαγής ωραρίου πραγμα
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η παρέλαση
για την 25η Μαρτίου. Η αλλαγή του ωρα

ρίου φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στη συμμε
τοχή του κόσμου που δεν κατέκλυσε τα πε
ζοδρόμια για να την παρακολουθήσει, ό
πως άλλες χρονιές. Ωστόσο, με ενθουσια
σμό παρέλασαν τα μέλη συλλόγων με ε
θνικές ενδυμασίες, σπουδαστές, μαθητές,
πρόσκοποι, ανάπηροι πολέμου, Ερυθροσταυρίτισσες, απόγονοι Μακεδονομάχων
και στρατιο/τικά τμήματα.
Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Μάχη ins A0nvas με ΟΗΕ, Κομισιόν, Λονδίνο, Βερολίνο, που ευνοούν

Ζτα όριο ευρωδιχοτό
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Της απεοταλμένπς μας
ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Ο

ΟΗΕ και ο γεν.
γραμματέας του
Κόφι Ανάν
επιχειρούν να
μεταφέρουν την
τείίευταία «μάχη» για τη
διάσωση και όοο το
δυνατόν μεγαπυτερη
ικανοποίηση των
τουρκικών απαιτήσεων
στη ίΊύοη του
Κυπριακού, σε
ευρωπαϊκό έδαφος.

Και το επιχειρούν μέσω της
κατοχύρωσης TOJV μόνιμων αποκλίσεο>ν από το κοινοτικό
κεκτημένο, με τη μορφή «αποΟεκτίόν» (;) από την Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή και το Συμβούλιο
ασαφούς περιεχομένου μετα
βατικοί περιόδων!
Τη στιγμή που το Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο, χθες το βράδυ
και σήμερα, επεξεργάζεται το
περιεχόμενο της σχετικής πα
ραγράφου για το Κυπριακό
στα κείμενα των Συμπερασμά
των του -με σαφή την ελληνι
κή τοποθέτηση περί επίτευξης
λύσης στο Κυπριακό χωρίς μό
νιμες αποκλίσεις από το κοι
νοτικό δίκαιο- χθες το βράδυ
στο Μπρίγκενστοκ, σύμφωνα
με καλά ενημερωμένες διπλω
ματικές πηγές, έπεσε στο τρα
πέζι σχέδιο κειμένου (με βάση
πηγές της Νομικής Υπηρεσίας
της Κομισιόν και του ΟΗΕ),
που επιχειρεί, με κατάλληλε:
νομικές εκφράσεις, να χρίσει
ως μεταβατικές -τις επί της
ουσίας μόνιμες αποκλίσεις α
πό το κοινοτικό δίκαιο- τις ο
ποίες θεωρούν «απαράβατες»
και η Αγκυρα και ο Ρ. Ντενκτάς!!
Το ομιχλώδες, αλλά άκρως
επικίνδυνο, αυτό κείμενο ανα
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μένεται να τεθεί υπόψιν των
δυο
διαπραγματευόμενων
πλευρο')ν της Κύπρου, έτσι ώ
στε να χρησιμοποιηθεί ως «υ
λικό για το τελικό σχέδιο
Ανάν, που σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις βιάζεται να πα
ρουσιάσει ο ίδιος ο γεν. γραμ
ματέας το Σαββατοκύριακο
στο Μπρίγκενστοκ, απαιτώ
ντας μάλιστα και τη μονογρα
φή του από τις δύο κοινότητες,
αλλά και τους πρωθυπουργούς
Ελλάδας και Τουρκίας.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες
δημοσιογραφικές πληροφο
ρίες, τόσο η βρετανική, όσο
και η γερμανική πλευρά έχουν
σπεύσει, στο πλαίσιο της Νομι
κής Υπηρεσίας της Κομισιόν
να καταθέσουν τις απόψεις
και προτάσεις τους, με βασικό
πάντα κριτήριο, την ικανοποί
ηση της απαίτησης της Αγκυ
ρας περί μόνιμων αποκλίσεων
από το κονοτικό δίκαιο.
Στις Βρυξέλλες χθες το βρά
δυ, ο πρωθυπουργός Κ. Καρα
μανλής έδειξε να γνωρίζει τις
«πλάγιες και παράπλευρες»
αυτές ενέργειες των Ηνωμέ

νων Εθνοίν, αλλά και εταίρα)1
αλλά δεν θέλησε να αναπτύξί
σε βάθος τη διαπραγματευτικ
τακτική της κυβέρνησης, μέσ
στο πλαίσιο του Ευρίοπαϊκο
Συμβουλίου και των οργάνω
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Καραμανλής περιορ
στηκε να αναφέρει ότι αυτή τ
στιγμή «μελετώνται όλα τα κε
μένα... δεν πρόκειται να γι
νουν δεκτές μόνιμες, σημαντι
κές αποκλίσεις από το κοινοτι
κό δίκαιο. Στόχος μας είναι
επίτευξη λειτουργικής λύση
χωρίς μόνιμες παρεκκλίσει<
που δεν εξυπηρετούν τους ore
χους της λύσης...».
Είναι προφανές ότι η ελλτ
νική κυβέρνηση επιχειρεί ν<
δώσει τη δική της μεγάλη μάχ
μέσα στην ίδια την Ε.Ε. και τ<
όργανα της Επιτροπής, παρ<
να «διαπραγματεύεται» στ
κενό των κειμένων των αξιω
ματούχων του ΟΗΕ, με την α
σάφεια του «δούναι και λα
βείν» με απόλυτο επιδιαιτητ
της λύσης τον ίδιο τον κ. Ανάλ
Παρά ταύτα, η διαμόρφωσ
της κρίσιμης αυτής παραγρά

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

3. ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α. Τι είναι μια τοπική εφημερίδα
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην τοπική εφημερίδα και στη γενική/ εθνική εφημερίδα; · Σε τι
χρειάζεται μια τοπική εφημερίδα ;

Β. Πώς θα δημιουργήσουμε μια τοπική εφημερίδα

Α. Τι είναι μια τοπική εφημερίδα
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην τοπική εφημερίδα και στη γενική
/ εθνική εφημερίδα;
Μια τοπική ε φ η μ ε ρ ί δ α :
• στελεχώνεται από πολύ λίγα άτομα που γνωρίζουν λίγα πράγματα
για τον τρόπο έκδοσης μιας εφημερίδας και από (άμισθους συνήθως)
νεαρούς και νεαρές βοηθούς.
• ενημερώνει για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος (πολιτικά, κοινωνικά,
πολιτιστικά, κ.α).
• η τοπική εφημερίδα ασχολείται με θέματα που αφορούν μία
συγκεκριμένη ομάδα (π.χ. Τα «Ικάρια Νέα» μιλούν κυρίως για τοπικά
θέματα που δεν αναφέρονται σε εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας)
• εξυπηρετεί στόχους που περιορίζονται τοπικά (π.χ. το ζήτημα της
διεύρυνσης των πεζοδρομίων στην Κάρυστο).
• προβάλλει γεγονότα με τοπικό χαρακτήρα (π.χ. το πανηγύρι στο
χωριό Αετός της Καρύστου).
Η εφημερίδα μιας κοινωνικής ομάδας
Η ε φ η μ ε ρ ί δ α μιας κοινωνικής ομάδας, ακόμα πιο περιορισμένη από
τ η ν τοπική εφημερίδα, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
• ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Συμμετέχουν σ’ αυτήν μέλη της ομάδας,
χωρίς να είναι απαραίτητα δημοσιογράφοι.
• ερασιτεχνική εμφάνιση. Θα εκδοθεί με τα μέσα που έχει στη διάθεση
της η ομάδα, δηλαδή η έκδοση θα προσαρμοστεί στις πραγματικές
δυνατότητες της ομάδας.
• περιορισμούς ως προς τη θεματολογία. Θα πρέπει στο συγκεκριμένο
χώρο που θα διατίθεται να αναφέρονται κυρίως θέματα που απασχολούν
την ομάδα και μόνο δευτερευόντως ή επικουρικά γενικότερα θέματα.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σε τι χρειάζεται μια τοπική εφημερίδα;
Αν ο ρόλος μιας εφημερίδας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών, η
επιλογή, η επεξεργασία, η μεταφορά της είδησης, η κατανόηση και
αξιολόγηση των γεγονότων, η τοπική εφημερίδα ακριβώς επειδή εξετάζει
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, μπορεί να ενημερώσει λεπτομερώς
για τα θέματα αυτά (που συχνά δεν αναφέρονται καν στις εφημερίδες
εθνικής εμβέλειας), να προωθήσει σχετικούς προβληματισμούς και
συζητήσεις, να θέσει τις βάσεις για την επίλυση των ζητημάτων αυτών,
να κινήσει το ενδιαφέρον των μελών της κοινότητας για ζητήματα που
απασχολούν την κοινότητα, να θέσει στόχους και να προσδιορίσει αντι
κείμενα μελέτης και έρευνας που θα ενδιαφέρουν την κοινότητα.
Η εφημερίδα μιας κοινωνικής ομάδας χρειάζεται για να ενημερώνει για
ειδικά θέματα που απασχολούν την ομάδα και να παρέχει ένα βήμα για
τη συζήτηση των θεμάτων αυτών. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στα
μέλη της ομάδας να συμμετέχουν σε μια συλλογική δημιουργική εργασία
και να διευρύνουν τους ορίζοντες και τους προβληματισμούς τους.
Άρα για να δημιουργήσουμε την εφημερίδα μιας ομάδας πρέπει να
αναζητήσουμε την απάντηση στα παρακάτω ζητήματα:
• Ποια είναι η ομάδα σύνταξης
• Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται
• Πώς μπορούμε ερασιτεχνικά να φτιάξουμε ένα έντυπο που θα
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ομάδας, τι μέσα έχουμε στη
διάθεση μας, ποιος και πώς θα υποστηρίξει οικονομικά την έκδοση.
Η γνώση αυτών των στοιχείων βοηθάει στο σχεδιασμό των στόχων και
στο χαρακτήρα του εντύπου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Β. Πώς Θα δημιουργήσουμε μια τοπική εφημερίδα
Σ' ένα πρώτο στάδιο πρέπει να προσδιορίσουμε το στόχο που θα
εξυπηρετήσει η εφημερίδα μας.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι ότι ένα τέτοιο έντυπο θα ενισχύσει τη
δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας, δίνοντας
σε όλους την ευκαιρία να εκφράσουν θέσεις και απόψεις και να συμμε
τέχουν σε συζητήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επομένως:
Πρέπει να προσδιορίσουμε ποια ζητήματα ενδιαφέρουν όλα τα μέλη της
ομάδας. Να καθορίσουμε σε γενικές γραμμές το ύφος της εφημερίδας
μας, και τη γραμμή (την κοινωνική/πολιτική/ καλλιτεχνική απόχρωση)
και ταυτοχρόνως να θέσουμε τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθούμε
ώστε να μείνουμε συνεπείς σ' αυτά.
Η εφημερίδα που θέλουμε να εκδώσουμε μπορεί να είναι: γενικού
ενδιαφέροντος ή ειδικού ενδιαφέροντος.
Αρχικά, αποφασίζεται η συχνότητα της έκδοσης της (ημερήσια, εβδο
μαδιαία, 15θήμερη ή μηνιαία).
Αποφασίζεται επίσης ο αριθμός των σελίδων, ανάλογα με τις οποίες
ρυθμίζεται η έκταση των κειμένων που θα γράφονται.
Θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα φτιάξουμε μια εφημερίδα γενικού
ενδιαφέροντος, που θα περιλαμβάνει κάθε είδους θέματα (πολιτικά,
συνδικαλιστικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά) ή ειδικού ενδιαφέ
ροντος. Μπορεί μια ομάδα να επιλέξει να δημιουργήσει ένα έντυπο
π.χ. λογοτεχνικό ή αθλητικό ή καλλιτεχνικό, κλπ. Μπορεί, ακόμα, στα
πλαίσια μιας εφημερίδας γενικού ενδιαφέροντος, να επιλέξει να δίνει
έμφαση σε ένα συγκεκριμένο τομέα (π.χ. αθλητικά).
Αλλά και μια εφημερίδα ειδικού ενδιαφέροντος μπορεί, σε μία ή πε
ρισσότερες ορισμένες στήλες, να αναφέρεται σε γενικότερα θέματα,
να δίνει πληροφορίες, σχόλια, κλπ.
Μέσα από την εφημερίδα μας μπορούμε:
• Να ενημερωθούμε για τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ομάδα
στην οποία απευθυνόμαστε.
• Να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά.
• Να διευκρινίσουμε τι θέλουμε να προωθήσουμε και τι θέλουμε να
βελτιώσουμε στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας,
ποιες ανάγκες πρέπει να εξυπηρετηθούν και πώς θα επιλύσουμε τα
προβλήματα μας.
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• Να διατυπώσουμε αιτήματα και απόψεις για θέματα που μας αφορούν
και να αναζητήσουμε τον τρόπο για να προβάλλουμε ευρύτερα τα
προβλήματα μας.
θέματα για συζήτηση:
Η εφημερίδα μιας κοινωνικής ομάδας χρειάζεται για να ενημερώνει για ειδικά θέματα που απασχολούν την ομά
δα και να παρέχει ένα βήμα για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών.
Ι. Συζητάμε το χαρακτήρα της εφημερίδας.
Αναφέρουμε τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα μας.
Τα ταξινομούμε και συζητάμε αν αποτελούν αντικείμενο κοινού ενδιαφέροντος ή όχι.
Στην δεύτερη περίπτωση τίθεται η ιδέα για τη δημιουργία μιας τοπικής εφημερίδας.
2. Συζητάμε τους στόχους της εφημερίδας μας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βρείτε τρία θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που μπορούν να δώσουν
το κίνητρο για τη δημιουργία μιας εφημερίδας.
2. Δίνονται μερικές ειδήσεις (αποκόμματα εφημερίδων). Να ταξινομηθούν
ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος
ή ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος.
3. Δίνονται μερικά αποκόμματα εφημερίδων. Να εξεταστεί η κατάταξη
τους σε ειδήσεις πολιτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος.
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AÓÊÇÓÇ 2

«Ο Μανωλακης ο Βομβιστής»
του Αλέκου Σακελλάριου
•Διασκέδασε με αλλεπάλληλες βόμβες γέλιου τα μέλη του ΚΑΠΗ
του Δήμου Κομοτηνής.

Δ

όθηκαν δύο παρα
στάσεις, την Τρίτη
16 και την Τετάρτη
17 Μαρτίου, που ήταν προ
σφορά του Δήμου Κομοτη
νής για τους συμπολίτες
μας της τρίτη ηλικίας, οι
οποίοι και απόλαυσαν τα
«καμώματα» του Μανωλά-

κη που διαδραματίσθηκαν
στη σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κομοτηνής. Η παράσταση
«Μανωλάκης ο Βομβιστής»
παρουσιάζεται από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και
το κοινό της πόλης μπορεί
να απολαύσει τη σπαρταριστή κωμωδία αυτή την

Κυριακή 21, την Τετάρτη
24, την Παρασκευή 26, το
Σάββατο 27, την Κυριακή
28, την Τετάρτη 31 Μαρτί
ου και την Κυριακή 4 Απρι
λίου. Όλες οι παραστάσεις
θα δοθούν στην αίθουσα
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής
Γ. Κονδύλη 30. Έναρξη

Παραστάσεων
9 το βράδυ.
Για
κρατή
σεις
θέσεων
μπορείτε
να
τηλεφωνήσετε
στα τηλέφωνα
25310-27484 και
25310-37770.

"ΠΟΥΚ€ΤΟ"
στην δημοτική €πιχ€ΐρηση
cpguv flrkÇovôpounorlns

"Λουκέτο" στη Δημοτική Επιχείρη
ση Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ)
βάζει ο Δήμαρχος Γιώργος Αλεξαν
δρής. προκαλώντας έκπληξη και ανη
συχία στους 57 εργαζόμενους οι οποίοι
παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 11 μή
νες. Η πρόταση του κ. Αλεξανδρή θα
συζητηθεί στη διάρκεια έκτακτου δη
μοτικού συμβουλίου που θα πραγμα
τοποιηθεί πιθανόν την Δευτέρα. Σύμ
φωνο με την πρόταση του. ορίζονται
εκκαθαριστές στην επιχείρηση, οι
οποίοι θα αναλάβουν να εισπράξουν
τα όποια έσοδα εκκρεμούν. Το ΔΣ της
επιχείρησης παραιτείται και όσον αφο
ρά τους εργαζόμενους 20 άτομα θα
απασχοληθούν στο συγκρότημα του
σκυροδέματος το οποίο όμως εκποιεί
ται και περνά στα χέρια ιδιώτη ο οποίος
θα είναι υποχρεωμένος να απασχολή

σει τους 20 πρώην εργαζόμενους της
επιχείρησης τουλάχιστον για μια πε
νταετία. Θα αποχωρήσουν για οικειο
θελή σύνταξη μόνο όσοι το επιθυ
μούν, ενώ οι υπόλοιποι θα αποσπα
σθούν στο Δήμο και θα εργασθούν στη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος ή στην Τε
χνική Υπηρεσία, "θεωρώ ότι η λύση
αυτή κρίνεται ως απαραίτητη, καθώς
η μακροχρόνια κρίση που μαστίζει όλα
αυτά τα χρόνια την ΔΕΠΕΑ, είχε φθά
σει στο αποκορύφωμα της και κινδύ
νευε ανά πάσα στιγμή να κηρύξει πτώ
χευση, αλλά και με τη λήψη ασφαλι
στικών μέτρων από τους οφειλέτες
της, γεγονός που θα σήμαινε την ολο
κληρωτική της καταστροφή", σημείω
σε ο κ. Αλεξανδρής. Από την πλευρά
του ο Πρόεδρος των εργαζομένων της
επιχείρησης Γιώργος Ασημακόπουλος

Ανησυχούν οι 57
εργαζόμενοι που είναι
anrlnputoi II μήνες
τόνισε: "Το σωματείο των εργαζομέ
νων αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της επι
χείρησης με ιδιαίτερο προβληματισμό
ανησυχία και αρκετές επιφυλάξεις
Ήδη έχουμε αναθέσει το θέμο σε νο
μικούς συμβούλους οι οποίοι θα εξε
τάσουν λεπτομερώς τις προτάσεις της
Δημοτικής οοχής. θα πρέπει να κινη
θούμε από εοώ και πέρα βασιζόμενοι
σε δύο άξονες. 0 ένας είναι η διασφά
λιση των δεδουλευμένων μας και ο
δεύτερος είναι η διασφάλιση των θέ
σεων εργασίας μας".

14 οι καταχωρητές στο Ιντερνετ
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Σε μία από τις 14 εταιρείες που έχει πιστοποιήσει η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT) θα μπορούν
να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να καταχωρίσουν ένα όνομα
κόμβου στον ελληνικό τομέα του Διαδικτύου (δηλαδή, για
καταχώριση διευθύνσεων της μορφής νννννν.όνομα-κόμβου.ςι-).
Ανεξαρτήτως της εταιρείας που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι,
το κόστος διαμορφώνεται σε 44 ευρώ για την εκχώρηση ή
μεταβίβαση του ονόματος και σε 29,3 ευρώ για την ανανέωση.
Από τα ποσά αυτό, 11,8 ευρώ αποδίδονται στο φορέα που
διαχειρίζεται το μητρώο του ελληνικού Internet. Σημειώνεται ότι
στην περίοδο 1998-2003 ο αριθμός των ονομάτων στον τομέα
,gr έχει υπερδεκαπλασιαστεί και αγγίζει το όριο των 80.000
διευθύνσεων. Οι εταιρείες που έλαβαν το χρίσμα (σε
παρένθεση η διεύθυνση τους στο Διαδίκτυο) είναι οι:
ACN (www.acn.gr), AXIOM Network (www.axiom.gr), Dotsoft
(www.dotsoft.gr), Europlanet (www.europlanet.gr), Hellas on
Line (www.hol.gr), Hellasnet (www.hellasnet.gr), Incredible
Networks (www.incredible.com), Interworks
(www.interworks.biz), Media Power (www.thewebpower.com),
POSITRON (www.positron.gr), Think.gr (www.think.gr), Westra
Com. Infoscience (www.wci.gr), Ενωση Ελλήνων Χρηστών
Internet (www.eexi.gr) και ΤΕΣΑΕ (www.tesae.gr).

ΑΣΚΗΣΗ 2

»ΑΘΗΝΑ 2004

Σινιάλο ανεργίας προς δύο υπουργούς

DD

«Μπορώ va αφοσιωθώ
απερίσπαστος στην ολυ
μπιακή προετοιμασία
μου. Περίμενα καιρό
αυτήν την απόφαση και
σίγουρα, είμαι ικανοποι
ημένος από την τελική
έκβαση. Τώρα πλέον
χρειάζεται δουλειά και
αυτοσυγκέντρωση για το
μεγάλο στόχο, που είναι
οι Ολυμπιακοί Αγώνες».
Ο Δημοσθένης Ταμπάκος,
εξακολουθεί να νιώθει
αγαλλίαση από την από
φαση της συμμετοχής του
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι μικρό πράγμα να
είσαι ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής και να
κινδυνεύεις να μείνεις απ' έξω... Η πρόσκληση αφορά
προσωπικά τον Ταμπάκο και κανέναν άλλον. Ο πρωταθλη
τής μας θα λάβει μέρος σε διεθνές τουρνουά της Αθήνας,
τ ο οποίο ξεκινά σήμερα, και σε σχέση με το πρόγραμμα
που θα εκτελέσει τόνισε: «Για μένα αυτοί οι αγώνες,
έχουν το χαρακτήρα μιας επίσημης πρόβας, εν' όψει των
Ολυμπιακών Αγώνων. Το πρόγραμμα που θα εκτελέσω θα
είναι συνηθισμένο, χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις».
Εν τω μεταξύ, η Όλγα Νικολαΐδου, κατέλαβε την έκτη
θέση στο σύνθετο ατομικό του διεθνούς τουρνουά του
Κιέβου, «Ιρίνα Ντεριούγκινα». Παράλληλα, η Ελένη Ανδριόλα πήρε την 11 η θέση. Στο σύνθετο ατομικό κέρδισε
η Ουκρανή Ανα Μπεσόνοβα με 109.275 β., για να συνο
δευτεί στο βάθρο από την συμπατριώτισσα της Ναταλία
Γκουτνούνκο και τη Ρωσίδα Βέρα Σέσινα. Η Ανδριόλα
πήρε μέρος και σε δυο τελικούς, κατακτώντας την
όγδοη θέση τόσο στο στεφάνι όσο και στην μπάλα.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεργία που ταλανίζει τον
κλάδο κρούει η Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών και Κατωτέρων
Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών
Σκαφών με υπόμνημα προς τους υπουργούς Εμπορικής
Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη και Τουρισμού Δημήτρη
Αβραμόπουλο. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία
χρόνια έχουν μειωθεί στον κλάδο τουλάχιστον κατά 50% οι
θέσεις εργασίας μετά γνωστά αποτελέσματα: αύξηση ανεργίας
και απώλεια εισφορών του NAT. Κάνει λόγο για ανακολουθία
στις σχέσεις αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων
που απορρέουν απ' αυτά, ενώ επισημαίνει ότι είναι
απαράδεκτη «η εξυπηρέτηση των πελατών των επαγγελματικών
τουριστικών σκαφών να γίνεται από προσωπικό χωρίς καμιά
πιστοποίηση». Σε άλλο σημείο του υπομνήματος της εισηγείται
«όλοι όσοι απασχολούνται στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
να είναι επαγγελματίες και να έχουν αποκλειστικό
κοινωνικοασφαλιστικό φορέα το NAT». Η Πανελλήνια Ενωση
ζητεί ακόμη την αλλαγή του άρθρου 5 του νόμου 2390/96, με
την οποία κατατάσσονται τα πληρώματα των σκαφών του 2743
συνταξιοδοτικά στην κατηγορία των φορτηγών και μότορσιπ
μέχρι 500 κ.ο.χ. και ζητεί να ενταχθούν συνταξιοδοτικά,
σύμφωνα με τη σύμβαση της ΠΝΟ για τα επιβατηγάοχηματαγωγά από 1.500 κ.ο.χ.
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Τοπικό ντέρμπι
Τοπικό ντέρμπι από τα πα
λιά περιλαμβάνει η 2η αγωνι
στική στο πρωτάθλημα χαντμπολ της Α2 γυναικών με
τον Εθνικό Κοζάνης να υποδέ
χεται τυπικά βέβαια τον Αρίων
Πτολεμαΐδας. Τυπικά γιατί οι
δύο ομάδες έχουν φέτος κοι
νή έδρα το κλειστό γήπεδο
της Πτολεμαΐδας. 0 Εθνικός
μετά την άδικη ήττα της 1ης
αγωνιστικής θα επιδιώξει το
πρώτη του νίκη στο πρωτά
θλημα το αποτέλεσμα δηλαδή
με το οποίο θα ξεκινήσει ου
σιαστικά την προσπάθεια επα
νόδου στην Α1 των γυναικών,
κάνοντας έτσι όσο το δυνατόν
πιο μικρό το διάστημα απου
σίας από τη μεγάλη κατηγο
ρία.
Από την άλλη ο Αρίων που
ξεκίνησε με το δεξί το πρωτά

Α ν δ ρ ώ ν
Αρτα - Κορωπί

Καστοριά-Ζαφειράκης
Αρης-Δράμα
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θλημα στοχεύει σε μια καλή
εμφάνιση που θα τον βοηθή
σει να κρατηθεί μέσα στο παι
χνίδι και γιατί όχι να διεκδική
σει τη νίκη.
Με τα παιχνίδια της 8ης
και 3ης αγωνιστικής αντίστοι
χα συνεχίζονται τα πρωταθλή
ματα της Α2 και της Β' Εθνι
κής ανδρών. 0 Αρίων υποδέ
χεται στο κλειστό του Λεχόβου (τιμωρημένη η έδρα του)
τον Φαίακα Κέρκυρας, ενώ ο
Εθνικός στη δεύτερη έξοδο
του θα φιλοξενηθεί από τον
Αερωπό Έδεσσας.

Αμύντας-Π Δρόμος
Φίλιππος Βέροιας - Ατρόμητος Αγ. Παρ.

Α ν δ ρ ώ ν
Αερωπός Έοωοας - Εθνικός Κοζάνης(19:00)
. Δόλσπας Καρδίτσας - Αμιλλα Λάρισας
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Χωρίς κονδύλια η μάχη με τη φυματίωση χάνεται
Χ

ωρίς νέα φάρμακα και εξετάσεις,
η μάχη που δίνεται σε παγκόσμιο
επίπεδο κατά της φυματίωσης είναι
καταδικασμένη, προειδοποιούν οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Στηριζόμα
στε σε πανάρχαιες διαγνωστικές ε
ξετάσεις και φάρμακα, τη στιγμή που
η πανδημία του ιού HIV/AIDS έχει
εντείνει το πρόβλημα. Η φυματίωση
συχνά συνυπάρχει με τον ιό
HIV/AIDS και τότε η θεραπεία της
γίνεται πιο δύσκολη.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)
ζητούν την άμεση αύξηση των επεν
δύσεων διεθνώς στην έρευνα και την
ανάπτυξη φαρμάκων για τη φυμα
τίωση που προκαλεί 2 εκατομμύρια
θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, πε

ρίπου το 1/3 του πληθυσμού του πλα
νήτη είναι φορείς της ασθένειας, ενώ
σχεδόν 8 εκατομμύρια ετησίως ανα
πτύσσουν ενεργή φυματίωση.
«Η παροχή κατάλληλης αγωγής
για τη φυματίωση προϋποθέτει πρώ
τα απ' όλα μία αξιόπιστη διαγνωστι
κή εξέταση, την οποία δεν έχουμε»,
είπε ο πρόεδρος του διεθνούς συμ
βουλίου των ΓΧΣ, δρ Ρόουαν Τζίλιες, στη διάρκεια των εργασιών του
φόρουμ με θέμα «Συνεργάτες στην
Αναχαίτιση της Φυματίωσης», που
πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί.
Ενας αυξανόμενος αριθμός ασθε
νών με φυματίωση παγκοσμίως
-πρόσθεσε ο ίδιος- έχει και
HIV/AIDS, αλλά το υπάρχον δια

γνωστικό εργαλείο μπορεί να ανι
χνεύσει τη φυματίωση μόνο στο 50%
των ασθενών, ακόμη και στο πλαίσιο
ενός καλά οργανωμένου προγράμ
ματος καταπολέμησης της φυματίω
σης.
Στα παιδιά η διάγνωση είναι ιδιαί
τερα προβληματική. Στηρίζεται στην
ανάλυση των συμπτωμάτων και ση
μείων της φυματίωσης, αλλά τις πε
ρισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνε
ται με ακρίβεια.
Οσον αφορά την αντιμετώπιση της
ασθένειας, τα φάρμακα πρώτης
γραμμής που υπάρχουν σήμερα ανα
πτύχθηκαν τη περίοδο 1940-1960.
Δεν μπορούμε να μένουμε ικανοποι
ημένοι, επισήμανε ο επικεφαλής του

J ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΑ κωμικά δίδυμα της ΑΥ* γλι'ας εμφανίζεται έως και τις 9 Μαρτίου στο θέατρο
«Coronet» (Φρύνης 11, Παγκράτι 210-7012123) για να μας
χαρίσουν άφθονο γέλιο. Οι Men In Coats παρουσιάζουν μια
παράσταση που μπορεί να τη δει ο καθένας χωρίς να παρεμ
βάλλεται το πρόβλημα της γλώσσας. Κι αυτό γιατί περιέχει μι
μητική, στοιχεία φαρσοκωμωδίας που χρησιμοποιούν οι κλό
ουν αλλά και διάφορα είδη από εκφραστικές τέχνες. Η παρά
σταση ξεκινά με δύο πράσινα μπουφάν - παλτό που συνεχί
ζουν σε δυο παράξενες κουκούλες οι οποίες κρύβουν σχεδόν
όλο το πρόσωπο. Μέσα σ' αυτά τα μπουφάν κρύβονται δύο
πολύ αστείοι τύποι, που έχουν τη δύναμη να σας κάνουν να
γελάσετε χωρίς να ανοίξουν το στόμα τους.
· · · ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που τρώνε συχνά μέσα στη βδομάδα
ξηρούς καρπούς έχουν μειωμένες πιθανότητες να
εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Σε αυτό το
συμπέρασμα, κατέληξε μεγάλη έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και διήρκεσε 20 χρόνια.
Οπως αποδείχθηκε από τη μακρόχρονη παρακολούθηση
της υγείας των 84.000 γυναικών που συμμετείχαν, όσες
καταναλώνουν τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα ξηρούς
καρπούς (10-15 κομμάτια κάθε φορά) ή 140 γραμμάρια
φιστικοβούτυρο εβδομαδιαίως μειώνουν κατά 21% τις
πιθανότητες να παρουσιάσουν σακχαρώδη διαβήτη.

προγράμματος των ΓΧΣ κατά της φυ
ματίωσης, δρ Ολιβιέ Μπρουάν, στο
συνέδριο, με την αγωγή που εμείς
και οι συνάδελφοι μας ακολουθούμε
σήμερα σε εθνικά προγράμματα.,
Ενας ασθενής -συμπλήρωσε- είναι
υποχρεωμένος να παίρνει φάρμακα
καθημερινά για έξι ώς οκτώ μήνες.
Σίγουρα μπορεί να γίνει κάτι καλύ
τερο.
Οι ΓΧΣ καλούν τις κυβερνήσεις
και τον ΠΟΥ να τεθούν επικεφαλής
στη διαδικασία καθορισμού και χρη
ματοδότησης μιας φιλόδοξης ατζέ
ντας κατά της φυματίωσης, που θα
βασίζεται στις ανάγκες της δημόσιας
υγείας.
Ντα.Β

ρ». ΒΡΕΤΑΝΙΑ Μήνυση κατά του Βρετανού
πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και τριών
υπουργών του, για πιθανά εγκλήματα πολέ
μου στο Ιράκ, θα καταθέσει ενώπιον του Διε
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης μια
Ενωση Βρετανών Νομικών. Η «Νομική Δρά
ση κατά του Πολέμου» κατηγορεί τον Μπλερ
πως ξεκίνησε την επίθεση στο Ιράκ αν και
γνώριζε ότι αυτή θα επέφερε απώλειες στον
άμαχο πληθυσμό. Η μήνυση έχει επίσης στό
χο τους υπουργούς Αμυνας Τζεφ Χουν, Εξω
τερικών Τζακ Στρο και Δικαιοσύνης Πίτερ
Γκόλντσμιθ.
φ. ΙΣΠΑΝΙΑ Το κυβερνών δεξιό Λαϊκό
Κόμμα, του Μσριάνο Ραχόι, είναι το φα
βορί στις Βουλευτικές εκλογές της 14ης Μαρ
τίου, σύμφωνα με τρεις νέες δημοσκοπήσεις.
Το Λαϊκό Κόμμα φέρεται να προηγείται από
5 ώς 6,7 μονάδες του Σοσιαλιστικού Εργατι
κού Κόμματος, του Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ
θαττατέρο.

«ΦΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ» είναι ο τίτλος της
ομαδικής εικαστικής έκθεσης που
εγκαινιάζεται στη γκαλερί «Diana» (Αρμοδίου
10, Βορβάκειος Πλατεία). Τα έργα της έκθεσης
Ν. ΚΟΡΕΑ. Τη εντονότερη χιονόπτωση των τελευταίων εκατό
διερευνούν το νόημα του φωτός όπως αυτό
χρόνων αντιμετωπίζει η Νότια Κορέα. Περίπου 2.200 αυτοκίνητα με
αντανακλάται και αναβλύζει μέσο από τις
4.000 επιβάτες έχουν αποκλειστεί σε δύο μεγάλους αυτοκινητο
έννοιες και τα μέσα της εικαστικής
δρόμους που συνδέουν την πρωτεύουσα Σεούλ με πόλεις του νό
δημιουργίας. Οι καλλιτέχνες δουλεύουν με το
του. Οι Αρχές έχουν διαθέσει εκχιονιστικά για τη διάνοιξη των δρό
φως και για το φως σαν παράγοντα
μων και 34 ελικόπτερα για παροχή βοήθειας σε είδη πρώτης ανά
διαμόρφωσης του αισθητικού αποτελέσματος
γκης προς τους οδηγούς και τους επιβάτες των αυτοκινήτων.
αλλά και σαν πηγή ιδεολογικών φορτίων.
«Η δύναμη της ουσίας του φωτός έχει κάνει
εμφανή την παρουσία της στην τέχνη ανά τους
ρ » ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ανεξέλεγκτες διαστάσεις
αιώνες. 0 δυϊσμός του ρόλου του εναπόκειται
προσέλαβε το σκάνδαλο με την υπόθεση
στη δυνατότητα του χειρισμού του ως σύστημα
κατασκοπείας από τις βρετανικές μυστικές
σχηματοποίησης της φόρμας μέσω των
υπηρεσίες, σε βάρος του γενικού γραμματέα
διάφορων εικαστικών μέσων που έχει στη
του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν. Αλλοι δυο υψηλόβαθμοι
διάθεση του ο καλλιτέχνης αλλά και ως
αξιωματούχοι, ο πρώην γενικός γραμματέας
φορέας στοχασμού και νοήματος.
του Οργανισμού, Μπούτρος - Μπούτρος Γκάλι, και ο πρώην επιθεωρητής για το ιρακινό
βφ. ΓΑΛΛΙΑ Λύτρα ύψους 5 εκατομμυρίων
οπλοστάσιο, Ρίτσαρντ Μπάτλερ, υποστήριξαν
δολαρίων, προκειμένου να μην προχω
ότι τους παρακολουθούσαν...
ρήσει σε βομβιστικές επιθέσεις κατά του σι
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δηροδρομικού δικτύου της Γαλλίας, ζητά από
την κυβέρνηση της χώρας η πρωτοεμφανιζό
μενη οργάνωση AZF. Οι γαλλικές Αρχές βρί
σκονται επί ποδός και περίπου 10.000 εργα
ζόμενοι στους γαλλικούς σιδηροδρόμους ξε
κίνησαν εκτεταμένες έρευνες στο δίκτυο, μή
κους 32.000 χιλιομέτρων, χωρίς μέχρι στιγ
μής να έχουν ανακαλύψει κάτι το ύποπτο.
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Διάρθρωση της συντακτικής ομάδας μιας τοπικής εφημερίδας · Πώς επιλέγουμε ένα θέμα; · Κατανομή
του υλικού · Τρόποι παρουσίασης: αναγγελία - ρεπορτάζ - παρουσίαση - κριτική - συνέντευξη φωτορεπορτάζ - μόνιμες στήλες, ψυχαγωγική ύλη - χρονογράφημα -παραπολιτικές στήλες
- γελοιογραφίες - σχόλια - ειδικές στήλες - επώνυμες στήλες · Αρχείο / Χρήση αρχείου

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Υπάρχει ένας υπεύθυνος τ η ς συντακτικής ομάδας, ο οποίος ρυθμίζει
τ ο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τ η ν ε φ η μ ε ρ ί δ α .
Ο αρχισυντάκτης κανονίζει τ η ν έ κ τ α σ η και τ η θέση των θεμάτων, την
προβολή τους, αναθέτει την σύνταξη τ ο υ ς και φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι να έρχονται
έγκαιρα τ α κείμενα σ τ α χέρια του.
Οι σ υ ν τ ά κ τ ε ς αναλαμβάνουν ο καθένας θ έ μ α τ α τ η ς α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ς
του. (Κανονικά, τ ο κάθε μέλος τ η ς κοινότητας θα πρέπει να έ χ ε ι τ η
δ υ ν α τ ό τ η τ α να είναι συντάκτης. Μ ε τ ά από συνεννόηση με τ η συντα
κτική επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να γ ρ ά ψ ε ι για κάποιο θέμα τ ο υ
ενδιαφέροντος του και μάλιστα είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται αυτή
η συμμετοχή, έ τ σ ι ώστε όλοι να παίρνουν μέρος σ τ η διαδικασία τ η ς
έκδοσης τ ο υ εντύπου τους).
Ο επιμελητής κειμένων αναλαμβάνει τ η διόρθωση των κειμένων και την
προσαρμογή τ ο υ ς στις απαιτούμενες διαστάσεις και στις ανάγκες
τ ο υ εντύπου, σε συνεννόηση με τον αρχισυντάκτη.
ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ;
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Ένα θέμα επιλέγεται με κριτήρια χρόνου, τόπου και ενδιαφέροντος των
αναγνωστών. Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε μια εκδήλωση αν έχει ή
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην κοινότητα ή αν παρουσιάστηκε ή
πρόκειται να παρουσιαστεί στην ευρύτερη κοινότητα αλλά έχει κινήσει το
ενδιαφέρον τ ο υ κόσμου ή ακόμα αν το θέμα τ η ς μας α φ ο ρ ά άμεσα.
Μπορούμε να παρουσιάσουμε προγραμματισμένες εκδηλώσεις που
επιδιώκουμε να κινήσουν το ενδιαφέρον ή να κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ ο υ μ ε ενδια
φ έ ρ ο ν για εκδηλώσεις που σχεδιάζονται.
Το κ ά θ ε θ έ μ α ε π ι λ έ γ ε τ α ι π ά ν τ α με β ά σ η τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς και τ ι ς
δ ι α θ έ σ ε ι ς τ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς ο μ ά δ α ς (δεν ε ί ν α ι ίσως σκόπιμο να
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οργανώσεις ποδοσφαιρικό αγώνα σε ΚΑΠΗ, αλλά το ΚΑΠΗ μπορεί να
παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:
Ανάλογα με το ενδιαφέρον του κοινού, την επιθυμία μας να προβά
λουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συμμετοχή σ' αυτήν γνωστών
καλλιτεχνών ή σημαντικών ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα, παρουσιάζουμε το θέμα σε μικρότερη ή
μεγαλύτερη έκταση. Η έκταση ορίζεται από το είδος της παρουσίασης
και από τις διαθέσιμες σελίδες. Μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα θέμα
με συνδυασμό τρόπων, π.χ συνέντευξη και ρεπορτάζ.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:
• αναγγελία
• ρεπορτάζ
• παρουσίαση
• κριτική
• συνέντευξη
• φωτορεπορτάζ
• μόνιμες στήλες-ψυχαγωγική ύλη
• χρονογράφημα
• παραπολιτικές στήλες
• γελοιογραφίες
• σχόλιο ειδικές στήλες -επώνυμες στήλες
Η αναγγελία είναι η αναφορά σε μια εκδήλωση που πρόκειται να πραγμα
τοποιηθεί. Σ' αυτήν αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, όπως: το είδος
της εκδήλωσης (π.χ. κινηματογραφική προβολή), ο τίτλος του έργου,
τα ονόματα των δημιουργών, ο χρόνος και ο τόπος παρουσίασης.
Π.χ. Τετάρτη 25/6, στις 9 π.μ. στο κινηματοθέατρο Παλλάς θα προ
βληθεί η ταινία του .... «(τίτλος ταινίας)». Παίζουν οι ηθοποιοί
Μουσική:
Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζή
τηση με τους δημιουργούς. Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του
κινηματογράφου.
Η παρουσίαση είναι η αναφορά σε μια εκδήλωση που έχει ήδη πραγματο
ποιηθεί. Σ' αυτήν αναφέρονται τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως στην αναγ
γελία: το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, οι δημιουργοί, (π.χ. Έκδοση Βιβλίου)
Από τις εκδόσεις
κυκλοφόρησε το βιβλίο του (συγγραφέα) «τίτλος
βιβλίου», σε μετάφραση
και επιμέλεια
Πρόκειται για
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ένα ιστορικό αφήγημα που τοποθετείται στην εποχή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και ξεναγεί τον αναγνώστη στις ίντριγκες και τα πάθη που
χάραξαν τη ζωή του μεγάλου στρατηλάτη.
(Αυτό σημαίνει ότι στην παρουσίαση δίνονται όλα τα στοιχεία για το έργο και
τους δημιουργούς και γίνεται σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο του).
Στην κριτική δίνονται όλα τα στοιχεία της παρουσίασης, αλλά στη
συνέχεια γίνεται εκτενής κριτική αναφορά στο έργο. Για παράδειγμα,
προκειμένου για κινηματογραφική ταινία, πρέπει να μιλήσουμε για το
κατά πόσο το σενάριο είναι ενδιαφέρον, η σκηνοθετική προσέγγιση
καλή, η ηθοποιία καλή ή κακή, η μουσική επένδυση και τα ειδικά εφέ αν
παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε
την ταινία με άλλες του είδους ή άλλες του ίδιου σκηνοθέτη.
Το ρεπορτάζ είναι η επιτόπια έρευνα για ένα γεγονός. Για παράδειγμα, με
την ευκαιρία μιας διάλεξης, ας πούμε σε σχέση με κάποια αρχαιολογικά
ευρήματα στην περιοχή, θα μπορούσε να αναφέρεται ο τόπος, ο χρό
νος και οι συμμετέχοντες στη διάλεξη, και στη συνέχεια να γίνεται μια
περιγραφή της διαδικασίας της ανεύρεσης, με μαρτυρίες των ντόπιων
(ο
βρήκε ένα άγαλμα), περιγραφή των ανασκαφών (η αρχαιο
λογική υπηρεσία δεν έδινε άδεια για ανασκαφές), πώς ξεπεράστηκαν
τα εμπόδια (ο δήμαρχος παρενέβη) κλπ. Το ρεπορτάζ πρέπει να έχει
πολλές πηγές και να γίνεται σ' αυτό σφαιρική ανάγνωση του γεγονότος
που παρουσιάζεται. Μπορεί να έχει ακόμα και ιστορικές αναφορές ή να
καταλήγει σε προτάσεις, διαμαρτυρία ή συγκεκριμένες καταγγελίες
ή, από την άλλη, να προβάλει μέσα από μαρτυρίες τα οφέλη που θα
προκύψουν από το συγκεκριμένο πολιτιστικό συμβάν.
Το ρεπορτάζ διακρίνεται σε πολιτικό, οικονομικό, αστυνομικό, κοινωνικό,
πολιτιστικό, αθλητικό.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ι.Χαρακτηρίστετο κάθε ρεπορτάζ (οικονομικό,αστυνομικό,κοινωνικό
,αθλητικό, κλπ)
2. Στο ρεπορτάζ αυτό βρείτε
Α. Την εισαγωγή
Β. Τα βασικά σημεία, που δικαιολογούν τη σύνταξη του συγκεκριμένου
άρθρου
Γ Περίληψη των σημείων αυτών
Δ. Περιγραφικές λεπτομέρειες
Ε. Δευτερεύοντα θέματα
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Φόρουμ κατά της φτώχειας στη θεσσαλονίκη
· • ε κεντρικό ξενοδοχείο της
^m Θεσσαλονίκης θα
πραγματοποιηθεί από τις 29-31
Μαρτίου το δεύτερο φόρουμ
για τη μείωση της φτώχειας
στην Αλβανία και τις χώρες της
πρώην Γιουγκοσλαβίας με
συμμετοχή δεκάδων
αξιωματούχων, αλλά και
υπουργών απο αυτές τις χώρες,

οι οποίοι θα διαμορφώσουν τον
κατάλογο μετά πιο επείγοντα
δημόσια προβλήματα στη χώρα
τους και θα αναζητήσουν
τρόπους εφαρμογής πολιτικών
για την αντιμετώπιση τους. Το
συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα
της Παγκόσμιας Τράπεζας, του
Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, αντιπροσώπους

γερμανικών και βρετανικών
οργανώσεων δωρητών, της
σχετικής διεύθυνσης των
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και
της ελληνικής κυβέρνησης,
παράγοντες που θα
εμπλουτίσουν τη συζήτηση από
εμπειρίες αντιμετώπισης
παρόμοιων προβλημάτων σε
άλλες χώρες.

Εργα ζωγραφικής και σκηνικά για τ ο
θέατρο τ ο υ Γιάννη Τσαρούχη
παρουσιάζονται σε έκθεση στο
πολιτιστικό κέντρο τ ο υ Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας στην Πάτρα
(πλ. Γεωργίου Α'). Περιλαμβάνει από τ ι ς
παιδικές α κ ο υ α ρ έ λ ε ς τ ο υ μέχρι και τις
τ ε λ ε υ τ α ί ε ς σκηνογραφίες που έμειναν στο
χαρτί, χωρίς ποτέ ν' ανέβουν στη σκηνή.
Μέχρι 30 Μάιου.

ΠΑΡΠΥΣΙΑΣΗ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΙ1ΙΛΩΜΑΤΙΑ
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ΑΣΚΗΣΗ 1

ΜΗΝΥΣΑΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ

-ΑΘΛΗΤΙΚΆ

Τελείωσαν
τα ψέματα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μηνυτήρια αναφορά οτον
προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Παναγιώτη Ιωαννίδη
κατέθεσε το πρυτανικό
συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
προκειμένου να
διερευνηθούν καταγγελίες
περί χρηματισμού μέλους
ΔΕΠ (Διοικητικού
Ερευνητικού Προσωπικού)
του ιδρύματος.
Το πρυτανικό συμβούλιο,
όπως αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση του, αποφάσισε
παράλληλα τη διενέργεια
Ενορκης Διοικητικής
Εξέτασης εις Βάρος του
καθηγητή «για τη διερεύνηση
και διαπίστωση διάπραξης
οποιουδήποτε πειθαρχικού
παραπτώματος». Ο εν λόγω
αναπληρωτής καθηγητής του
Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
σύμφωνα με όσα
καταγγέλθηκαν στην εκπομπή
του Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου,
φέρεται ότι έπαιρνε χρήματα
από φοιτητές για να περνούν
τα μαθήματα του.

Χ
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Από την «αγγαρεία» στην υποχρέωση ο Ολυμπιακός
Το... ανεπίσημο ποδαρικό του Ολυμπια
κού για το 2004 έγινε με το αριστερό, καθώε ηττήθηκε στην Κέρκυρα από τ η ν ο
μώνυμη ομάδα με 1-0, σε ένα φιλικό παι
χνίδι που είχε εορταστικό χαρακτήρα, καθώε axis κερκιοεΞ βρέθηκαν περίπου
6.000 φίλοι των «ερυθρολεύκων», (κάτοι
κοι xns KÉpjcupas), οι οποίοι δημιούργη
σαν ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα και απο
θέωσαν TOUS πρωταθλη^^^^^^^
TÉS Ελλάδαδ. Ωστόσο, με

στο γόνατο και υπάρχει αισιοδοξία nois
θα είναι ërouios για το ντέρμπι Tns ΚυpiaKns με τ ο ν ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. Τη
θέση του στην ενδεκάδα θα πάρει ο ΓρηYÖpns Γεωργάτο5. Η επανεμφάνιση του
με τ η ν «ερυθρόλευκη» φανέλα είναι ένα
καλό κίνητρο για TOUS ipiXous του Ολυ
μπιακού προκειμένου να βρεθούν αύριο
OTIS κερκίδεΞ Tns'PitOûno>jis και να πα^^^^ ^ ^ ^ ^
ρακολουθήσουν από

κοντά ένα από τα αγα
πημένα TOUS παιδιά.
Αμφίβολη είναι η
βλημάτισαν και σίγουρα
της
Ξάνθης
Βλέπει
συμμετοχή
του Ζιοβάνι,
δεν ικανοποίησαν τον
λόγω μιαδ ίωσηδ που
Ολεγκ Προτάσοφ. ΒεΙΙάδαοΚοϋζμηα.
τον ταλαιπωρεί Tis τεßaicos, έχουν u s δυίαιολευταίεδ ημέρεβ. Σε πε
λογία τ η ν κατάσταση
του αγωνιστικού χώρου, ο onoios ήταν σε ρίπτωση που δεν καταφέρει να αγωνιστεί,
άσχημη κατάσταση λόγω των δυσμενών τότε ο ΠολωνόΞ, Μάρτσιν Κούζμπα θα εί
ναι ο παρτενέρ του Καστίγιο στην επίθε
καιρικών συνθηκών.
Ο τεχντκόβ των Πειραιωτών ευελπιστεί ση των «ερυθρολεύκων». Θα είναι το πρώ
raos ο ΟλυμπιακόΞ θα μπει με το δεξί στο το επίσημο παιχνίδι για τον Κούζμπα απ'
επίσημο ποδαρικό m s xpoviàs, που θα γί το φθινόπωρο, οπότε και είχε υποβληθεί
νει στο αυριανό παιχνίδι τηδ (paons των σε επέμβαση στο γόνατο.

την απόδοση TOUS προ- Χωρίς Τζόρτζεβίτς KOTO

«16« του κυπέλλου με τ η ν Ξάνθη στη Ριζούπολη (ώρα èvapÇns 8 μ.μ., απ' EUOEÎOS
μετάδοση από το Super Sport). Αναμφίβο
λα, ο Ολεγκ Προτάσοφ επιθυμεί οι παίκτεε
του ν α κλείσουν από τώρα τ η ν υπόθεση
πρόκριση στον προημιτελικό γύρο i n s
διοργάνωσηε. Και για ταξιδέψουν χωρίε
ayxos στη ρεβάνβ xns Ξάνθηβ, οφείλουν
να επιστρέψουν ox\s καλέε ε μ φ α ν ί σ ε ι .
Η επίσημη επανεμφάνιση
του Γεωργάτου με την «ερυθρόλευκη» φανέλα είναι ένα καλό
κίνητρο για τους φίλους του Ολυμπιακού προκειμένου να βρεθούν αύριο σης κερκίδες
της Ριζούπολης.

Ωστόσο, θα απουσιάσει ο apxnYos Tns
opâôas, ο Πρέντραγκ ΤζόρτζεβιτΞ ο onoi
os ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού

Την ίδια ώρα έχει μπει στην τελική ευ
θεία το θέμα xns απόκτησηΞ από τον Ολυ
μπιακό, δύο παικτών του Πανηλειακοΰ.
Πρόκειται για τον αμυνττκό μέσο, Ταραλίδη και τον επιθετικό Τσίγκα, για TOUS οnoious η διοίκηση των πρωταθλητών έχει
καταθέσει επίσημη πρόταση για την από
κτηση TOUS στον πρόεδρο του Πανηλειακού, Σάκη Σταυρόπουλο. Μία πρόταση
που αναμένεται να γίνει αποδεκτή και πο
λύ σύντομα οι δύο παίκτεδ να ενταχθούν
στο δυναμικό xns ομάδα5 του Πειραιά.

διημείφθησαν στην ακρόαμα
τική διαδικασία, πρότεινε να
κηρυχθεί ένοχη η γιατρός
για το αδίκημα της πρόκλη
σης σωματικών βλαβών
από αμέλεια.
ην ποινική αποτίμηση ιατρικών παραλείψεων,
Το περιστατικό έγι
που κατά το κατηγορητήριο οδήγησαν σε
νε τη Μεγάλη Παρα
σχεδόν ολική αναπηρία (80%) έναν 53χρονο επαγ
σκευή του 1998 όταν ο
γελματία οδηγό, καλείται να κάνει το 4ο Τριμελές
κ. Παναγιωτόπουλος ει
Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ενώπιοντου οποίου ξε
σήχθη στο νοσοκομείο του
κίνησε χθες η δίκη της αναισθησιολόγου του ΙΚΑ,
ΙΚΑ στα Μελίσσια για να του α
Ελένης Ανδρούτσου.
φαιρεθεί πέτρα στον χοληδόχο πό
Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του διοικητι
ρο. Εξήλθε όμως ύστερα από τρεις μήνες, ουσια
κού Πρωτοδικείου, με την οποία καταδικάστηκε το
στικά «φυτό», καθώς κατά την επέμβαση εμφανί
ΙΚΑ να καταβάλει αποζημίωση 1,3 εκατομμυρίου
στηκαν επιπλοκές που, κατά το κατηγορητήριο,
ευρώ οτον Δημ. Παπαγιωτόηουλο, γιατί από λάθη
λόγω έλλειψης συντονισμού και ψυχραιμίας δεν α
ιατρών του Ιδρύματος υπέστη σοβαρά προβλήμα
τα υγείας, η αναισθησιολόγος Ελένη Ανδρούτσου ντιμετωπίστηκαν επαρκώς.
«Υπήρξε επιπλοκή, αλλά όχι από δικό μου λά
κάθησε στο εδώλιο κατηγορούμενη για «πρόκλη
θος»,
είπε στην απολογία της η κ. Ανδρούτσου.
ση σωματικών ΒλαΒών από αμέλεια» και «υπεξα«Ολα έγιναν πολύ γρήγορα για να αντιμετωπιστεί
γωγή εγγράφων».
Ηδη, μάλιστα, ο εισαγγελέας της έδρας, αξιο το πρόβλημα».
Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί αύριο.
λογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και όσα

Μπήκε για επέμβαση
και βγήκε «φυτό»
Τ
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• Τα υψηλά έσοδα από TOKOUS, ΟΙ προμήθειεβ από τη λιανική τραπεζική και η συγκράτηση
του λειτουργικού KÖOTOUS συνέβαλαν στη βελτίωση Tns κερδοφορϊαε των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ξεπέρασαν us προβλέψεις
τα κέρδη των τραπεζών
Τ

ο 2003 ήταν καλή χρονιά για τις τρά
πεζες. Μετά τη μείωση της κερδο
φορίας τους κατά το προηγούμενο έτος,
ως αποτέλεσμα της εξομάλυνσης των
υπερβολών και των στρεβλώσεων που
προκάλεσε η περίοδος της άνθησης του
χρηματιστηρίου, οι τράπεζες πέτυχαν
πέρυσι ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς αύ
ξησης των κερδών τους ξεπερνώντας
τις προβλέψεις. Η εξέλιξη αυτή ήταν
αποτέλεσμα κυρίως των υψηλών εσό
δων από τόκους και προμήθειες από τη
λιανική τραπεζική, των εσόδων από χρη
ματοοικονομικές πράξεις, τα οποία ενι
σχύθηκαν από τη θετική πορεία των αγο
ρών το 2003 και την παράλληλη συ
γκράτηση του λειτουργικού κόστους. Η
διαμόρφωση όμως των κερδών πάνω
από τις αρχικές εκτιμήσεις θέτει σε υψη
λότερα επίπεδα τη βάση σύγκρισης για
το 2004, με συνέπεια οι ρυθμοί αύξη
σης των κερδών φέτος να μειωθούν σε
λιγότερο από το μισό.

συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παρελθόντος δεν έχουν εξαλειφθεί. Η
τα επόμενα χρόνια. Οι τραπεζίτες προ βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
βλέπουν για φέτος ότι η συνολική κερ τραπεζών αποτυπώνεται και στον σχετι
δοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων θα κό δείκτη λειτουργικών δαπανών προς
είναι αυξημένη κατά 15%-20%.
έσοδα, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω.
Αιχμή του δόρατος και το 2004 θα εί
Η βελτίωση της οργανικής κερδοφο
ρίας των τραπεζών το 2003 οφείλεται ναι η λιανική τραπεζική. Αν και οι ρυθ
στην άνοδο τόσο των καθαρών εσόδων μοί ανάπτυξης αναμένεται να μειωθούν
από τόκους όσο και των εσόδων από (ενδεχομένως και κάτω από 25%), σε
προμήθειες, με τη λιανική τραπεζική να απόλυτα μεγέθη η αγορά εκτιμάται ότι
αποτελεί τον βασικό τροφοδότη. Ειδι θα αυξάνεται κοντά στα περυσινά επί
κότερα το καθαρό επιτοκιακό περιθώ πεδα. Σημαντικό ρόλο στην κερδοφο
ριο των τραπεζών διευρύνθηκε περαιτέ ρία των τραπεζών παίζει πλέον η ποιό
ρω το 2003 και διαμορφώνεται πλέον τητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.
πάνω από 3%, επίπεδο υψηλότερο από Προς την κατεύθυνση αυτή το 2004 οι
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το περιθώριο εμπορικές τράπεζες καλούνται να προ
αυτό διευρύνθηκε σε όλους τους επιμέ χωρήσουν στη βελτιστοποίηση των μη
ρους τομείς. Παρά την πτώση των επι χανισμών ελέγχου των πιστωτικών και
τοκίων το 2003, το καθαρό περιθώριο λειτουργικών τους κινδύνων, επενδύο
στην καταναλωτική και στεγαστική πί ντας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συ
στη διευρύνθηκε κατά περίπου μία μο στημάτων ανάλυσης πιστωτικών κινδύ
νάδα και διαμορφώθηκε στα επίπεδα νων και κινδύνων αγοράς, καθώς και
του 7% και 2,5% αντιστοίχως. Οι ιδιώ σχηματισμού προβλέψεων.
τες και τα νοικοκυριά αποτελούν πλέον
τη βασική πηγή τροφοδοσίας των τρα • Τα Διεθνή
• Απαρχή
πεζικών κερδών. Εκτός από τους τόκους
νέα* περιόδου
Λογιστικά Πρότυπα
«Το 2003 ήταν καλή χρονιά που ση πληρώνουν όλο και περισσότερες προ Εξάλλου φέτος οι τράπεζες θα κληθούν
ματοδοτεί την απαρχή μιας νέας πε μήθειες, η αύξηση των οποίων ξεπερνά να αντιμετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων
ριόδου για τον τραπεζικό κλάδο» τόνι την ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής. που θα επηρεάσουν την κερδοφορία
σε ο πρόεδρος της Alpha Bank κ. L Κω- Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τους, όπως η προσαρμογή στα Διεθνή
στόπουλος κατά την παρουσίαση των και φέτος καθώς όλο και περισσότερες Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και στον τρό
αποτελεσμάτων του 2003 της τράπεζας. τραπεζικές συναλλαγές χρεώνονται και πο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρ
Οπως εξήγησε, το 2003 συνεχίστηκε η κοστίζουν όλο και πιο ακριβά.
κειας που επιβάλλουν οι νέοι αυστηρό
ενίσχυση των οργανικών εσόδων, και η
Παράλληλα το 2003 συνεχίστηκαν οι τεροι κανόνες της Συμφωνίας Βασιλεί
ποιοτική αυτή βελτίωση στη σύνθεση των προσπάθειες συγκράτησης του κόστους ας Η. Προς την κατεύθυνση αυτή οι τρά
εσόδων διαμορφώνει μια σταθερή βά με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Χα πεζες το 2003 προχώρησαν σε ενίσχυση
ση επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας ρακτηριστικό είναι ότι στις τρεις μεγα των ιδίων κεφαλαίων τους με την ανα
που θα αποτελέσει τον πυρήνα των απο λύτερες τράπεζες οι δαπάνες αυξήθη προσαρμογή της αξίας των ακινήτων που
τελεσμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων καν σε επίπεδα χαμηλότερα του 2%, τη διαθέτουν στην εύλογη αξία τους με βά
κατά τα επόμενα έτη. Πράγματι το 2003 στιγμή που τα έσοδα τους ενισχύθηκαν ση τα προβλεπόμενα από τα ΔΛΠ. Ετσι
τα οργανικά έσοδα ως ποσοστό των συ κατά περίπου 20%. Αυτό ήταν αποτέλε οι τράπεζες με μεγάλα χαρτοφυλάκια
νολικών εσόδων των εμπορικών τραπε σμα των μειώσεων προσωπικού που έκα ακινήτων, όπως η Εθνική και η Alpha
ζών διατηρήθηκαν σε επίπεδα πάνω από ναν κυρίως κατά τα προηγούμενα χρόνια, Bank, πέτυχαν την ενίσχυση των δεικτών
90%. Ωστόσο ο πρόεδρος της Alpha Bank της αναδιάρθρωσης των δομών και των κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι δια
προειδοποίησε ότι οι ιδιαίτερα υψηλοί δικτύων τους, η οποία συνεχίστηκε το μορφώθηκαν σε 13,1% και 14,6% αντι
ρυθμοί αύξησης των κερδών του 2003 2003, και του εξορθολογισμού των δα στοίχως για το κεφάλαια Tier Ι και Tier
δεν θα πρέπει να αναμένονται και φέ πανών του. Και βέβαια η διαδικασία ανα II και σε 10,3% και 9,8% για τα Tier Ι.
τος, και εκτίμησε ότι οι αύξηση της κερ συγκρότησης των τραπεζών θα συνεχι
δοφορίας των ελληνικών τραπεζών θα στεί και φέτος, καθώς οι υπερβολές του
Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
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ΦΥΣΑΕΙ σιο ρωσικό ΥΠΕΞ με χην ανάληψη Λαβρόφ

«Ανεμος Γκρομίκο»
ΜΟΕΧΑ
Του ΘΑΝΑΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

Σ

τη «oxoftn του πραγματιστή
Πριμακόφ», που εξέφραζε ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών της
Ρωσίας και νυν γραμματέας του
ΣυμβουΑίου Αοφαπείας της χώρας
Ιγκορ Ιβανόφ, προστέθηκε από χθες
και ο «άνεμος Γκρομίκο», που
εκπροσωπεί, κατά ορισμένες
εκτιμήσεις, ο νεοοιοριοΟείς
επικεφαίιής της ρωσικής οιπϋωματίας,
Σεργκει Λαβρόφ.
Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου με τη νέα του
ιδιότητα, ο πρώην πρεσβευτής της Ρο^σίας στον
ΟΗΕ κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην πε
ριμένουν «εντυπωσιακές ειδήσεις και εκπλή
ξεις», διότι στην εξωτερική πολιτική απαιτείται
«προβλεψιμότητα και συνέχεια», εφ' όσον μά
λιστα το πλαίσιο της ορίζεται από τον πρόεδρο
Β. Πούτιν, ο οποίος ωστόσο φέρεται από δι
πλωματικούς κύκλους να αποφάσισε την απο
μάκρυνση Ιβανόφ, «δυσαρεστημένος με τη
στασιμότητα, την έλλειψη δυναμισμού και τη
γραφειοκρατία του ρωσικού ΥΠΕΞ».

Απαντήσεις για όλα
Στις περίπου πενήντα ερωτήσεις που δέχτη
κε ο Σ. Λαβρόφ είχε για όλους και για όλα μια
απάντηση. Ως προς το Ιράκ, εκτίμησε ότι «η
κατάσταση όπως προβλέψαμε διαρκώς χειρο
τερεύει από την άποψη της ασφάλειας, όπλα
μαζικής καταστροφής δεν βρέθηκαν, άρα οι επιθε(ορητές έκαναν καλά τη δουλειά τους,
και ο κεντρικός ρόλος του ΟΗΕ θα ανα
δειχθεί όταν ολοκληρωθεί η κατοχή
και μόνο τότε θα γίνει δυνατή η αντι
μετώπιση των υπόλοιποι σοβαρών
προβλημάτων της ευρτίτερης περιο
χής». Εξέπληξε, πάντως, με τη μάλ
λον αμήχανη απάντηση του ότι ένα
χρόνο μετά το συμβάν «περιμένουμε
εξηγήσεις από τους Αμερικανούς
για την επίθεση στην αυτοκινητοπο
μπή του πρεσβευτή μας στο Ιράκ».

Ν
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Για όλα μίλησε ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκει
Λαβρόφ, θυμήθηκε μάλιστα και την
ιστορία στο Ιράκ. «Περιμένουμε
εΕηγήσεις από τις ΗΠΑ για την
επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του
πρεσβευτή μας στο Ιράκ»

Ο Ρώσος υπουργός δεν παρέλειψε να ανα
φερθεί στη «στρατηγική εταιρική σχέση της
Ρωσίας με τις ΗΠΑ, την Ε.Ε.» και σχεδόν ό
λους τους διεθνείς σχηματισμούς, στην ανά
γκη να συνεχιστεί ο διεθνής συντονισμένος α
γώνας κατά της τρομοκρατίας, ωστόσο ήταν ι
διαίτερα οξύς όταν ρωτήθηκε από το CNN για
τους δύο Ροίσους πράκτορες που έχουν συλ
ληφθεί στο Κατάρ και κατηγορούνται ότι δο
λοφόνησαν τον Τσετσένο ηγέτη Γινταρμπίεφ,
και για τυχόν δικαίωμα της Ρωσίας να επιχει
ρεί εκτός συνόρων για την εξόντωση τρομο
κρατών: «Είναι θέμα θεωρητικό και προφα
νώς εννοείτε πως επιχειρούν, το Ισραήλ ενα
ντίον Παλαιστινίων, οι ΗΠΑ εναντίον των Ταλιμπάν ή της Αλ Κάιντα ή την ανατροπή του
καθεστώτος Σαντάμ, άρα δεν μας αφορά η ε
ρώτηση».
Ο Σ. Λαβρόφ απέκρουσε την αμερικανική
κριτική για τη δημοκρατικότητα των εκλογών
στη Ρωσία, κάλυψε τη μεσολαβητική πρωτο
βουλία του δημάρχου της Μόσχας Γ. Λουσκόφ για διευθέτηση της κρίσης μεταξύ του
γεωργιανού Κέντρου και της αυτονομίας της
Αντζάριας και χαρακτήρισε «ανοδικές» τις
σχέσεις με την Κίνα. Δήλωσε ενδιαφέρον για
συνεργασία με όλες τις χώρες
της Βαλκανικής, εκφράζοΕ» ντας επιφυλάξεις για την
εφαρμογή συστήματος
καντονιών στο Κόσοβο.
\ t

avgerino@oniine.ru
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Το φωτορεπορτάζ είναι μια φωτογραφία ή μία σειρά φωτογραφίες που
δίνουν πληροφορίες για ένα συμβάν που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.
Π.χ. σε ένα φωτορεπορτάζ από την έκθεση βιβλίου μπορούν να παρατεθούν
φωτογραφίες από τα διάφορα περίπτερα, από τη γιορτή των εγκαινίων,
από στιγμιότυπα με επισκέπτες, π.χ. παιδάκια που διαβάζουν, κλπ.
Οι φωτογραφίες μπορεί να συνοδεύονται από λεζάντες που να εξη
γούν τι γίνεται ή να συνοδεύουν κείμενα (π.χ. στο πλάι ή από κάτω).
Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν κείμενα, δεν είναι καλλιτεχνικές
φωτογραφίες, αλλά στιγμιότυπα. Έχουν το χαρακτήρα της επικαιρό
τητας και χρησιμεύουν όχι τόσο στην αισθητική απόλαυση αλλά στην
ενημέρωση του αναγνώστη.
Η δημοσιογραφική φωτογραφία αντλεί τη δύναμη της από το timing,
το αν συνέλαβε το γεγονός που απεικονίζει τη σωστή στιγμή, και όχι
τόσο από την καλλιτεχνική ποιότητα της ίδιας της φωτογραφίας. Στόχος
είναι να απεικονίζει όσο το δυνατόν πιο πολλά στοιχεία του γεγονότος.
Η αξία της μεγαλώνει όσο τα στοιχεία του γεγονότος που αναπαράγει
προσεγγίζουν την πραγματικότητα, το κέντρο του γεγονότος. Τα στοι
χεία αυτά αποτελούν ντοκουμέντα για την αξιοπιστία του άρθρου. Η
δημοσιογραφική φωτογραφία δεν ικανοποιεί τις αισθητικές ανάγκες
του συντάκτη που ασχολείται με τη σελιδοποίηση. Έχει σαν σκοπό να
πείσει τον αναγνώστη για τη γνησιότητα της δημοσιογραφικής έρευνας,
κι ακόμα να πληροφορήσει από μόνη της, χωρίς την επίκληση γραπτών
επιχειρημάτων ή αναλύσεων.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βρείτε φωτογραφίες που:
• Απεικονίζουν ένα ιστορικό γεγονός
• Δύο φωτογραφίες με ίδιο θέμα, αλλά διαφορετικό τρόπο προβολής
του γεγονότος που παρουσιάζουν
2. Συζητήστε στην ομάδα για:
• Το γεγονός και την προβολή του... το μέγεθος της φωτογραφίας ... τον
τρόπο που θα παρουσιαστεί... πού και πώς θα κοπεί...
• Τη λεπτομέρεια που είναι σημαντική. Τη λεπτομέρεια στην υπηρεσία
της ενημέρωσης
3. Κάνετε διάφορους πειραματισμούς με:
•
•
•
•
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Αντιπαράθεση φωτογραφιών
Το κόψιμο μιας φωτογραφίας
Το τυχαίο στη δημοσιογραφική φωτογραφία
Την αποτύπωση της κορύφωσης του γεγονότος

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ · 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

6<

2004

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

οι στη γνώση, χαμένοι στη δουλειά
ι την επόμενη κυβέρνηση θα είναι η επίτευξη του στόχου σύνδεσης της εκπαίδευσης με την εργασία

Ι

ΚΑΙ ΟΧ/***?
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΔΥΡΑΣ
Αγγελοι χειροποίητοι
δρομολογούν
το σκιώδες αύριο.
στα κράσπεδα των δακρύων
παρελαύνοντας
στην Ευπόλπτη Γάζα.
Εν ου παικτοίς
ο χρόνος παίζει,
αντίφαση και αντίσωμα
συνάμα

χ
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Σαββατιάτικη

Εκατοντάδα νεαροί Ιάπωνε5 συμμετέχουν οτον ετήσιο εθνικό διαγωνισμό καλλιγραφϊαβ, που διοργανώθηκε χθεβ στο Τόκιο. Συνολικά μετρήθηκαν 3.500 συμμετοχέβ στον εφετινό διαγωνισμό, όπου
νέοι και νέεβ κλήθηκαν να επιδεϊΣουν Tis ικανότητέβ TOUS στη γοα-
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φή ιδεογραμμάτων. Οι δύο νεαρέβ αριστερά γράφουν τη φράση
«Ονειρο του μέλλοντοε», ενώ η νεαρή δεΕιά γράφει «véos προσδιοpiouos». Φυσικά, απαγορεύονται τα ορθογραφικά λάθη. (AP/Shizuo
Kambayashi)
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Η συνέντευξη είναι η παράθεση μιας σειράς ερωτήσεων που γίνονται
σε ένα πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρει την κοινότητα και των απαντήσεων
του προσώπου αυτού. Μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμένο θέμα
(π.χ. συνέντευξη με τον τραγουδιστή
σε σχέση με τον καινούργιο
δίσκο του «(τίτλος)»), οπότε η ακολουθία των ερωτήσεων θα στοχεύει
στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του συγκεκριμένου γεγονότος ή να
αναφέρεται γενικώς στην προσωπικότητα του δημιουργού, οπότε οι
ερωτήσεις θα έχουν στόχο να δώσουν μια όσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα
του δημιουργού, της ζωής του και του έργου του. Ο δημοσιογράφος
πρέπει πριν πάρει τη συνέντευξη
• να γνωρίζει πολύ καλά το θέμα του,
• να έχει πληροφορίες για το συνομιλητή του και
• να ξέρει τι επιδιώκει να μάθει.
Η σειρά και η διατύπωση των ερωτήσεων έχει μεγάλη σημασία, για
να μπορεί η συνέντευξη να εξελιχθεί αβίαστα και να έχει ως σύνολο
νόημα. Ερωτήσεις πολύ προσωπικού ή κουτσομπολίστικου χαρακτήρα
μπορούν να αποδιοργανώσουν τη συνέντευξη. Όταν παίρνουμε μια
συνέντευξη έχει σημασία να θυμόμαστε ότι ο συνεντευξιαζόμενος θέ
λει να προβάλει μια συγκεκριμένη εικόνα και δικός μας στόχος είναι
να επιδιώξουμε να μας πει αυτά που θέλουμε να μάθουμε κι όχι αυτά
που εκείνος θέλει να πει.
Οι συνεντεύξεις ανάλογα με το περιεχόμενο τους διακρίνονται σε συνεντεύ
ξεις ειδησεογραφικές, ομαδικές συνεντεύξεις και συνεντεύξεις προσωπι
κοτήτων, συνεντεύξεις «ερώτηση-απάντηση» και συνεντεύξεις τύπου.
ΑΣΚΗΣΗ
Ειδησεογραφική συνέντευξη
Επιλέξτε ένα θέμα και ένα άτομο από το οποίο θα παίρνατε συνέντευξη.
Για να δικαιολογήσετε την επιλογή σας προσπαθήστε να απαντήσετε
στις ερωτήσεις:
1. είναι θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας;
2. το άτομο που επιλέξατε να πάρετε συνέντευξη είναι άτομο που το
κοινό εμπιστεύεται, είναι ειδικός, κατέχει γνώσεις πάνω στο θέμα;
3. θα προσθέσει η συνέντευξη στοιχεία στο θέμα που σας ενδιαφέρει;
Φτιάξτε μια σειρά ερωτήσεων πάνω στο θέμα σας
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Το χρονογράφημα
Πρόκειται για μια στήλη της εφημερίδας, που συνήθως έχει συγκε
κριμένη μορφή, σχήμα, μέγεθος και θέση στην εφημερίδα, όπου ο
δημοσιογράφος εστιάζει σε ένα γεγονός και το σχολιάζει. Το γεγονός
είναι συχνά, αλλά όχι απαραίτητα, επίκαιρο. Ο σχολιασμός γίνεται
αποκλειστικά από την οπτική του υπογράφοντος και είναι η μοναδική
τακτική σελίδα της εφημερίδας που δεν ακολουθεί απαραίτητα τη
θέση της εφημερίδας απέναντι στο γεγονός.
Τα γεγονότα που σχολιάζουν οι χρονογράφοι μπορεί να είναι κυρίαρχα
πολιτικά γεγονότα, αλλά και απλά, καθημερινά στιγμιότυπα ή ειδήσεις
από τα «ψιλά» των εφημερίδων.
Το χρονογράφημα μετέχει του δημοσιογραφικού και του λογοτεχνικού
λόγου. Χωρίς να είναι απαραίτητο να κρατάει τη δομή παρουσίασης της
είδησης μπορεί να κάνει μια σύντομη αναφορά σ' αυτήν ή να παραπέμπει
σ' αυτήν χωρίς να την αναφέρει καθόλου, δηλαδή προεξοφλώντας ότι
είναι γνωστή στους αναγνώστες. Ο χρονογράφος μπορεί να περιγράφει
δικές του σκέψεις και συναισθήματα, να γίνεται εμπαθής, σκωπτικός, να
«κλαίει ή να γελάει» από τη στήλη του. Ταυτόχρονα, όμως, η γραφή του
πρέπει να είναι ανάλογη με το γενικό επίπεδο της εφημερίδας, δηλαδή
ο ίδιος να γνωρίζει το κοινό του και τον τρόπο με τον οποίο θέλει το
συγκεκριμένο κοινό να του απευθύνεται η εφημερίδα του.
Το χρονογράφημα διακρίνεται από άλλες μόνιμες στήλες της εφημερί
δας, όπως το κύριο άρθρο, που παρουσιάζει την άποψη της εφημερίδας
για το κυρίαρχο γεγονός της ημέρας ή τα ενυπόγραφα πολιτικά άρθρα
που είναι αναλύσεις γεγονότων. Το χρονογράφημα δεν είναι ανάλυση,
αλλά σχολιασμός. Σ’ αυτό, σε αντίθεση με τα πολιτικά άρθρα, επιτρέ
πεται υπαινικτικός λόγος, ασάφεια στη μεταφορά της είδησης, αλλά
και απόσταση από την επικαιρότητα. Είναι η ματιά του κάθε ανθρώπου
στη ζωή και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Συχνά ο χρονογράφος δι
ακωμωδεί τα γεγονότα που σχολιάζει, πρόκειται όμως, όπως έλεγε ο
μεγάλος δάσκαλος του χρονογραφήματος Παύλος Παλαιολόγος, για
ένα γέλιο με γεύση πικρή.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βρείτε από εφημερίδες χρονογραφήματα και σχολιάστε τα στην
ομάδα
2. Επιχειρήσετε να συντάξετε ένα χρονογράφημα με θέμα τα προβλή
ματα οδικής κυκλοφορίας.
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Παραπολιτικές στήλες
Μικρά, συνήθως ενυπόγραφα σχόλια σε μια μόνιμη σελίδα της εφημε
ρίδας, που αναφέρονται στα «παραλειπόμενα» των πολιτικών σελίδων.
Τα σχόλια αυτά αναφέρονται σε «οφ δε ρέκορντ» στάσεις και συμπε
ριφορές, σε ειδήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην ειδησεογραφία
και, μερικές φορές, σε θέματα που περιήλθαν στη γνώση των δημο
σιογράφων από επιστολές, συζητήσεις κλπ. Δεν αποτελούν είδηση
σύμφωνα με τον ορισμό της είδησης, δηλαδή δεν έχουν διασταυρωθεί,
επαληθευθεί κλπ. Μερικές φορές οι συντάκτες των παραπολιτικών
στηλών θέτουν ερωτήματα σε διάφορους αρμόδιους. Είναι ίσως το
πιο «καυστικό» κομμάτι μιας εφημερίδας και σίγουρα το πιο ευανάγνω
στο, γιατί πρόκειται για μικρά κείμενα, τα οποία όλο και περισσότερο
προτιμούν οι αναγνώστες.
Γελοιογραφία
Εικονογραφικός σχολιασμός της επικαιρότητας, συνήθως χιουμοριστικός.
Η γελοιογραφία που προτιμάται στις εφημερίδες γενικής ύλης είναι η
πολιτική, καθώς δίνει πολλές δυνατότητες διακωμώδησης. Ο γελοιογρά
φος συνήθως δημιουργεί διάφορους «τύπους» που αναπαράγει διαρκώς
στο έργο του, και είναι αναγνωρίσιμοι, ακόμα περισσότερο κι από την
υπογραφή του. Απομονώνει κραυγαλέες συγκρούσεις της ζωής και τις
αποτυπώνει βρίσκοντας α αυτές τα ευτράπελα χαρακτηριστικά τους.
Ψυχαγωγική ύλη
Απαραίτητη ύλη για την εφημερίδα είναι οι μόνιμες στήλες ψυχαγωγίας.
Ανάμεσα τους διακρίνονται -κι έχουν ιστορικά επικρατήσει κατά περι
όδους- τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα, τα κόμικς, τα σταυρόλεξα, οι
συνταγές, τα ανέκδοτα, τα ωροσκόπια και άλλα παρόμοια με τα οποία
ο αναγνώστης ξεφεύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Πέρα απ' τις στήλες ψυχαγωγικής ύλης, μόνιμες είναι και οι σελίδες
που δίνουν πληροφορίες χρήσιμες στον αναγνώστη όπως, π.χ. Θέατρα,
Κινηματογράφοι, κλπ.
Σχόλιο - Ειδικές στήλες
Είναι οι επώνυμες στήλες στις οποίες γράφουν γνωστοί δημοσιο
γράφοι ή άλλοι συνεργάτες της εφημερίδας, είτε με το πραγματικό
τους όνομα, είτε με ψευδώνυμο. Σ' αυτές τις στήλες οι δημοσιογράφοι
σχολιάζουν με το δικό τους τρόπο και το δικό τους γράψιμο γεγονότα
και εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Καθημερινές ειδικές σελίδες
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη είναι αυτές που αφι
ερώνονται στον αθλητισμό, στην τηλεόραση, στην καλλιτεχνική ζωή,
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στην οικονομική ζωή του τόπου. Εκτός από τις ειδικές στήλες, οι εφη
μερίδες παρουσιάζουν και ειδικές σελίδες με αφιερώματα, όπως π.χ.
στο παιδί, στη γυναίκα, στο αυτοκίνητο, ή σε θέματα πολιτισμού, στην
ψυχαγωγία κλπ
Αρχείο / Χρήση αρχείου
Το αρχείο συγκεντρώνει μέρα με τη μέρα το υλικό που δημοσιεύεται
και όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες, φακέλους, δεδομένα, αναφορές).
Αρχείο φωτογραφιών, προγραμμάτων και προηγούμενων δημοσιευμάτων
μπορεί να είναι χρήσιμο για να διαμορφώσουμε μια σελίδα. Αν, π.χ. έχουμε
μια κριτική για ένα θεατρικό έργο μπορούμε να ανασύρουμε από το αρχείο
μας φωτογραφίες από την παράσταση ή από τους δημιουργούς.
Μπορούμε να οργανώσουμε αρχείο πληροφοριών: θεματικό αρχείο,
ιδιαίτερα με θέματα που απασχολούν τα μέλη της κοινότητας, με ανα
λύσεις και πληροφορίες, αρχείο προσώπων, διευθύνσεων κλπ.
Χρησιμοποιούμε το αρχείο ανατρέχοντας σ αυτό πριν την επεξερ
γασία ενός θέματος που θέλουμε να προβάλουμε. Κάθε καινούργιο
θέμα μπορεί να αναφέρεται σε παλιότερα γεγονότα ή να συνδέεται με
οποιονδήποτε τρόπο μ' αυτά. Η αναφορά στο αρχείο μάς επιτρέπει να
οργανώσουμε καλύτερα την έρευνα μας, να συγκρίνουμε γεγονότα και
πληροφορίες και να κάνουμε πληρέστερη την παρουσίαση μας.
ΑΣΚΗΣΗ
Δίνονται μια σειρά από άρθρα, ρεπορτάζ, χρονογραφήματα και παραπο
λιτικά σχόλια. Ταξινομήστε τα με βάση τις παραπάνω πληροφορίες.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Δέν μπορεί κανείς νά κλείση τους
λογαριασμούς τοΰ 2003 χωρίς νά
άναφερθή στον πρωταγωνιστή του
ίτους πού είναι τό εύρώ. Ποιος νά
μας τό Ιλεγε τότε πού τό είχαμε
ύποδεχθή με χαρμόσυνες καμπάνες,
δταν είχαμε πάρει άπό τίς Τράπεζες
τά πλαστικά σακουλάκια με τά
πρώτα γυαλιστερά κέρματα, δτι βά
ζαμε Ινα ύπουλο φίδι στην τσέπη
μας!
Πέρασαν δυο χρόνια άπό τήν
ήμερα πού αλλάξαμε τά παλαιά μας
χαρτονομίσματα μέ τά καινούργια
τοΰ ευρωπαϊκού νομίσματος καί ένώ
Εμείς εξακολουθούμε νά τό "μεταφρά
ζουμε" σέ δραχμές γιά νά υπολογί
σουμε τήν αξία του, τό εύρώ δέν
φαίνεται νά μας ύπολογίζη. Αντί νά
συμμορφωθη μέ τίς δικές μας παρα
δόσεις, της δραχμής, τοϋ φράγκου,
τοΰ μάρκου, τής λιρέτας καί τής πε
σέτας, τό εύρώ άρχισε άπό τήν
πρώτη στιγμή τής κυκλοφορίας του
νά μεγαλοπιάνεται! "Εβαλε στό μάτι

Αυτό τό άτακτο εύρώ
τό δολλάριο καί ή φιλοδοξία του
ήταν νά τό ταπείνωση.
Τό δολλάριο ήταν Ινα πράσινο
χαρτονόμισμα, τό όποιο κατά τήν
μακρά του σταδιοδρομία στίς Τρά
πεζες, στίς αγορές καί στά χρηματι
στήρια είχε αποκτήσει τόν σεβασμό
αυτών πού τό κατείχαν καί εκείνων
πού δέν τό κατείχαν καί επιθυμούσαν
νά τό αποκτήσουν. Τά πολυτιμότε
ρα αγαθά τοϋ κόσμου, δπως είναι τό
πετρέλαιο καί ό χρυσός, είχαν επιλέ
ξει νά μετρώνται μέ τό δολλάριο,
επειδή τό θεωρούσαν σαν τό μοναδι
κό νόμισμα μέ σταθερή αξία. Προ
φανώς αυτό τό κατεστημένο δέν ήταν
τής αρεσκείας τοΰ εύρώ.
Τό νεογέννητο νόμισμα τής Ευρώ
πης, λοιπόν, προκάλεσε τό δολλάριο
νά άναμετρηθή μαζί του σέ Ινα

αγώνα άλματος εις ΰψος, δπου ό
πήχυς ανέβαινε συνεχώς καί υψηλό
τερα. Τό δολλάριο δέν τά κατάφερε
νά άκολουθήση τόν ανταγωνιστή
του, επειδή προφανώς ήθελε νά μή
ξοδέψη δλες τίς δυνάμεις του. "Ετσι
τό εύρώ παρέμεινε μόνο του νά άνεβάζη συνεχώς τόν πήχυ. Ένώ πρίν
άπό δυό χρόνια τά νομίσματα αυτά
ήταν περίπου ισότιμα, σήμερα τό
δολλάριο έχει χάσει τό 15% τής
αξίας του έναντι τοΰ εύρώ καί, μέ τή
φορά πού Ιχει πάρει τό τελευταίο,
φαίνεται δτι δέν φθάσαμε ακόμη στό
τέλος τής άναμετρήσεως.
Αυτή ή συμπεριφορά τοΰ νέου νο
μίσματος Ιχει ανησυχήσει τους Ευρω
παίους πού τό δημιούργησαν καί τό
Ιθεσαν σέ κυκλοφορία. "Ποιος τοΰ
είπε νά κάνη αυτά τά πράγματα;"

Τό ερώτημα θέτουν οι οίκονομικοί
εγκέφαλοι τής Ευρώπης, πού δέν
είχαν προβλέψει παρόμοια συμπερι
φορά καί πού δέν εΤναι σέ θέση νά
συγκρατήσουν τήν ορμή τοΰ δημι
ουργήματος τους.
Τό χειρότερο είναι δτι αυτό τό νέο
χαρτονόμισμα, πού Ιχει ταπεινώσει
τό δολλάριο, δέν γεμίζει τό μάτι! Είναι
κοντό, Ιχει σβησμένα χρώματα καί τό
χαρτί στό όποιο Ιχει τυπωθή είναι
τόσο κακής ποιότητος, πού τσαλα
κώνεται πολύ εύκολα καί δέν αντιμε
τωπίζεται μέ τόν οφειλόμενο σέ Ινα
χαρτονόμισμα σεβασμό. Ιδίως εκείνα
τά χαρτονομίσματα τών πέντε Ιχουν
καταντήσει σαν αποκόμματα παλιάς
εφημερίδας. 'Αντιθέτως τό δολλάριο,
παρά τήν ηλικία του, διατηρεί τήν
αξιοπρέπεια του. Μοιάζει μέ χαρτο
νόμισμα! Πώς τά κατάφερε νά καταστή ισχυρότερο ενός πραγματικού νο
μίσματος τό τσαλακωμένο εύρώ;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

Lia κρυωα

···

Πανηγύρι νίκης
Για πολλή ώρα ακόμα και μετά το

Ηταν 28 -με τους πρωθυπουργούς Ρουμανίας,,τέλος της ομιλίας του Γ. Παπανδρέ
Βουλγαρίας, Τουρκίας- οι Ευρωπαίοι ηγέτες ου το πλήθος συνέχιζε και παρέμενε
στο Πεδίο του Αρεως πανηγυρίζο
που ήρθαν στις Βρυξέλλες για το εαρινό
ντας.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ηταν τέτοιο το μέγεθος που άφη
Μεγάλη η σύναξη από επίσημες κεφαλές. Και σε άναυδους και τους πιο αισιόδο
ξους και κυρίως βέβαια το σαφές
μεγάλη η ευθύνη για την προστασία τους.
μήνυμα για την νέα εκλογική νίκη.
Ενισχυμένα τα μέτρα ασφαλείας από τις
Μια νίκη που αναμφισβήτητα θα ση
βελγικές αρχές. Αλλά διακριτικά. Τίποτε δεν ματοδοτήσει τον ερχομό μιας επο
έδειχνε ότι είχαν σχέση με την ισπανική
χής νέας και την μη επιστροφή της
τραγωδία, που είχε προηγηθεί πριν από λίγες χώρας στο Δεξιό Παρελθόν. Απένα
ντι στο οποίο η συγκέντρωση της Α
ημέρες.
θήνας ύψωσε ένα τεράστιο φράγμα.
Η περιοχή γύρω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, όπως πάντοτε, είχε απομονωθεί
Εχει συναρπάσει
με συρματοπλέγματα, αλλά κανείς δεν
κατάλαβε ότι είχε αυξηθεί ο αριθμός των
Ο νέος άνθρωπος αγάπησε ξανά την
αστυνομικών, που φρουρούσαν όλους τους πολιτική ήταν μια από τις φράσεις του
χώρους όπου έμεναν και κυκλοφορούσαν οι αρχηγού του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά την
πραγματικά μεγαλειώδη συγκέντρωση
Ευρωπαίοι ηγέτες...
της Αθήνας. Και απόλυτα δικαιολογη
Και δεν χρειάστηκε, ευτυχώς, να γίνουν
μένα , αφού η έντονη παρουσία των νέ
ων σε αυτή τη συγκέντρωση δεν άφηνε
γνωστά και τα άλλα μέτρα ασφαλείας που είχαν
παραμικρό περιθώριο αμφισβήτη
πάρει χωρίς να τα ανακοινώσουν...
_ _ το
σης για αυτό.
Π.Π.
Οπως βεβαίως δεν άφησε και στις
m «Εγώ ήέω "Δόξα σοι ο Θεό5" πενήντα
* (popes την ημέρα» pas διαβεβαίωσε ο
• Αρχιεπίσκοπο5, για va pas πείσει ότι η
φράση του δεν είχε ποήιτικό νόηρα. Καήά,
δεν ξέρει το «ου ήήψει το όνομα Κυρίου του
θεού σου επί ραταίω»;
Γ.ΚΑΡ.
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άλλες μεγάλες συγκεντρώσεις του κόμ
ματος, αλλά και σε κάθε άλλη παρουσί
α του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Το σύνθη
μα του οποίου για την νέα εποχή κατά
πως φαίνεται έχει πραγματικά συναρπάσσει.

Υφος ενοχής
Είχε ως και την τελευταία ημέρα
της προεκλογικής εκστρατείας ο
Πρόεδρος της Ν. Α. την ευκαιρία να
καταδικάσει τόσο τα φάουλ των
στελεχών του και ακόμη περισσότε
ρο τις αθλιότητες που έλαβαν χώρα
σε βάρος του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Αντ' αυτού βέβαια προτίμησε τις υ
πεκφυγές, λέγοντας άλλα αντί άλ
λων.
Ομολογώντας έστω και σιωπηρά
την προσωπική ενοχή του, κάτι που
βεβαίως δεν κρύβονταν από το ύφος
του το τελευταίο σαρανταοκτάωρο.
Ενα ύφος που πολλά πρόδιδε για την
αίσθηση της νέας ήττας που υπάρ
χει στο κόμμα του.

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

|ΖΤβ)ΤΗΓΜΓ0Σ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Από τον
0ÜO2 ηftHB ze-Amxpouifl ,ΘΑ ΔΕ1Ζ ^
ΠΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ,KP>m
ΤΗνΐ£ΓΜΡθΗΣΙΑΣΓ*

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ^*

Σαββατιάτικη

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΚΙΜ
ΟΤι ΣΠΟΥΔΑΖΑ..
ΕΝΕΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ i E ΛΑΘΟΣ
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Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η ΥΛΙ
Δύο κινήοεις ματ
W.A. SHINKMAN 1 8 7 9

Τρεις κινήσεις ματ
Ε. PEPELJAEVA 1 9 5 8
b

c

d

Θ

f

g

Τέαοερις κινήσεις ματ
P.A. LARSEN 1895

h

g

Μ 1. W.A. SHINKMAN: Ι

2 . Ε. P E P E L J A E V A : ι Ρζ4

Κ Βα8! (αναμονή) 1... PS5 (ή 1... S3) 2.
ζ Αε2ματ.Αν1... Ρδ3(ή1...δ5 2. Βα6)
_ τότε 2. Βδ5 ματ.

(απειλεί 2. ζ7) 1... 96 (ή 1... Θ5 2. ΠΘ5 ΑΘ7
3. ζ7) 2. ζ7 ΡΘ7 3. ζδ=Ι ματ. Αν 1... Αζ7
τότε 2. Πδ8 και 3. ζ7 ματ.

3 4

5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

ΗΓ'ΙΊΕΙΟΠ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

χ
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(αναμονή) 1... γδ4 2.1 S3 53 3. Ιδ2 δ4 (ή
3... Ργ5 4. ΒΘ6) 4. Ιε4 ματ. Αν 1... γ4 τότε
2. Ιγ2 γ3 3. Ια3 γ2 4. ΙΒ5 ματ.

ΚΑΘΕΤΑ

Αριθμ.: 8 . 3 9 3
1 2

η

3. P.A. L A R S E N : 1. Ια 1 !

1. Συνηθίζονται οτο ποδόοφαιρο.- Ανήκει οτις Κυκλάδες.
2. Ποτέ δεν είναι ευχάριστη.- Τέτοιο νόοημα είναι και ο ίκτερος.
3. Προστακτική γεραίρουσα.- Συγγραφέας του μυθιστορήματος
«Ανθρώπινη δουλεία».- Παλαιότερος «Φωκίων» της ελληνικής
γλυπτικής.
4. Ανέπτυξαν σημαντικό αρχαίρ πολιτισμό.- Γιος του ΑΛκμαίωνα και
της Καλλιρρόης.
5. Χρησιμοποιείται αντιθετικά.- Σημαίνει και την κηδεία (γεν.).Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας.- Τρία φωνήεντα... διαρκείας.
6. Αντίστροφη γραφή άρθρου.- Εχει τα σύμβολα της.- Βασάνισε τον
Δημοσθένη.
7. Ναυτικό κέλευσμα.- Πρόθεση.- Ουράνιρ σώμα (αντιστρ.).
8. Αναφέρεται και η χειμερία (αντιστρ.).- Πλάσμα ή άνθρωπος.- Ρώσος
συνθέτης των αρχών τρυ 20ού αιώνα.- Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός
συγγραφέας.
9. Συμβολική λέξη της νεώτερης ιστορίας μας.- Είδος χοντρού
υφάσματος.- Χρησιμοποιήθηκε και για πολεμικούς σκοπούς.
10. Διάκριση ήχου (αντιστρ.).- Από τα λίγα... λίγα.- Φέρεται στους ώμους.
11. Νηκτικό πουλί (καθ.).- Επαναλαμβανόμενο εκφράζει αντίθεση
(αντιστρ.).- Γάλλος πολιτικός, πρωθυπουργός της χώρας του το
1949.-Αρχή... υποδείξεων.
12. Κατά κανόνα αποτυγχάνουν.- Ρήμα σχετικό με υγρό.
13. Γνωστό το φοινικόδασος του στην Κρήτη.- Βρίσκονται στη... φάκα.Φοριούνται το καλοκαίρι (με άρθρο).
14. Τίτλος έργου του Ν. Καζαντζάκη.- Πληθυντικός άρθρου.- Τόσα
μελοδράματα συνέθεσε ο Τσαϊκόφσκι (αντιστρ.).
15. Ακούγεται στην εκκλησία.- Αδικη, σύμφωνα με μια έννοια (με
άρθρο).- Δέρμα ζώου, στην καθαρεύουσα.

1. Χαρακτηριστική οτα λοιμώδη νοσήματα.- Είδος μαλακίου.
2. Χαρακτηρίζει ορισμένους ψυχοπαθείς (γεν.).
3. Και... δράματα της αναφέρονται.- Πολλά υπάρχουν στην Πλάκα
(γεν.).
4. Μοιάζει με Βελόνα (καθ.).- Γαλλικός νομός.- Χρονικό επίρρημα.
5. Από τα γράμματα τα... πρώτα.- Βιβλική μορφή.- «Λέσχη»
κινηματογραφικής ταινίας του Ντ, Μάμετ.
6. Βρίσκεται κοντά στον Αγιο Μαρίνο.- Από καπνιστή χρησιμοποιείται.
7. Ακολουθείται από ρήμα.- Το σουρωτήρι, στην καθαρεύουσα (με
άρθρο).-Τίτλος ποιήματος του Καβάφη.
8. Είναι για την τσιγκουνιά τους οι Σκωτσέζοι.- Παλαιότερα αραβικά
αρχικά.
9. Από το όνομα του τελευταίου σουλτάνου της Τουρκίας.- Βυζαντινή
μουσική νότα.
10. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.- Ο συνθέτης των «Γοτθικών
χορών» (με άρθρο).
11. Αφρικανική πρωτεύουσα.- Δηλώνει προέλευση.- Συνηθισμένη στα
ομαδικά παιχνίδια.
12. Σύντροφος του ΡοΒινσώνα.- Γαλλικό σύμφωνο.- Θεός των
Φοινίκων και των Σύρων, αντίστοιχος με τον Κρόνο.
13. Ενα από τα θεατρικά του έργα είναι και τα «Ελληνικά νιάτα», στην
αιτιατική (αντιστρ,).- Ηταν και η Ρέα (με άρθρο).
14. Δεν έχουν ομαλή επιφάνεια.- Ο αναφερόμενος σε ασιατικό
κράτος.
15. Αμερικανική... συμφωνία.- Υπολογίζεται στην αξία ορισμένων
επιχειρήσεων.- Οστό ενός άκρου μας.
16. Ελληνικό ακρωτήριο.- Διάκριση φαγητών.- Μυθικό Βασίλειο.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 2. ΡΑΚΙ - MO 3. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ
4. ΥΟ - ITOIPA 5. ΣΤΑΔΙΟΥ 6. ΡΑΣ - ΚΙΑ (ΤΟ) 7. ΜΑΤΙΑ - ΛΕΩΝ
8. ΣΧΗΜΑ - ΑΝΝΑ 9. ΤΕΡΑΤΩΔΗ 10. ΣΩ - ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 11. ΓΡΙΑΣ - ΑΣΤ 2. PAN - ΤΡΙΧΕΣ 3. ΑΚΟΥΑ (ΦΟΡΤΕ) - ΤΗΡΩ
4. ΜΙΜΟΔΡΑΜΑ 5. ΙΑΜΑΤΑ 6. ΑΜΩΜΟΣ - ΩΡ 7. ΤΟΜΟΥ - ΛΑΔΙ
8. ΑΙ - ΚΕΝΗΣ 9. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 10. ΑΑ - ΑΝΑΦΗ

ΣΧΟΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
ΙΡΟ- ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ανωνύμου του Ελληνος
^ Ρ α τελευταία 24ωρα γινόI μαστέ μάρτυρες μιας
πρωτοφανούς επίθεσης κα
τά της δημοκρατίας από τον
πιο άξιο πολέμιο της, τον αρ
χιεπίσκοπο
Χριστόδουλο.
Πριν ακόμη προλάβει η νέα
κυβέρνηση να αναλάβει, έ
σπευσε να την απειλήσει έμ
μεσα ότι αν δεν κάνει αυτό
που θέλει ο πιστός λαός (δη
λαδή ο ίδιος ο Χριστόδουλος), τότε θα χάσει και αυτή
τις εκλογές.
Στη συνέχεια συνέταξε
μια σειρά αιτημάτων που
χωρίζονται σε δύο είδη: τα
οικονομικά και τα ιδεολογι
κά. Στα πρώτα εντάσσεται η
ανέγερση μεγάλου ξενοδο
χείου στο Κολωνάκι, τερά
στιου ναού στο γήπεδο του
Παναθηναϊκού στη Λεωφό
ρο, η επιστροφή (όπως λέει)
μοναστηριακής περιουσίας
από το κράτος στην Εκκλη
σία και άλλα.
Στα ιδεολογικά ζητάει να
μη χτιστεί τζαμί στην Παια
νία για τους αλλόδοξους, να
φτιαχτεί παρατηρητήριο για
αιρέσεις και προσηλυτισμό
(!), να συμπεριληφθεί στο
νέο ευρωπαϊκό Σύνταγμα α
ναφορά στις χριστιανικές ρί

ζες της Ευρώπης και, τέλος,
το καλύτερο από όλα, να ε
ρωτώνται οι αλλόδοξοι αν
θέλουν να γράφεται το θρή
σκευμα τους στις ταυτότητες
(προαιρετική αναγραφή).
Ολα τα οικονομικά αιτή
ματα, όσο προκλητικά και να
είναι, δεν θα πρέπει να μας
ενοχλούν τόσο. Αλλωστε, τό
σες και τόσες σπατάλες έ
χουν γίνει στο ελληνικό κρά
τος. Αυτό το οποίο θα πρέπει
να μας ανατριχιάζει σύγκορ
μους είναι οι φανατικές δη
λώσεις του και τα μέτρα ε
λέγχου και παρακολούθησης
της χριστιανικής τάξεως που
θέλει να επιβάλει στο ελλη
νικό κράτος.
Τι δημοκρατία είμαστε
και τι ανεξιθρησκία έχουμε
αν απαγορεύσουμε στους
μουσουλμάνους να έχουν έ
να ναό; Ακόμη και στις μου
σουλμανικές χώρες υπάρ
χουν χριστιανικές εκκλησίες
και μοναστήρια και μάλιστα
τα σέβονται περισσότερο α
πό ό,τι εμείς αυτούς (η Τουρ
κία δεν είναι καλό παρά
δειγμα αναφοράς, αφού εκεί
και οι μουσουλμάνοι διώκο
νται, ας δούμε καλύτερα τις
άλλες μουσουλμανικές χώ-

ΜΙΚΡΕΣ
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0 αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε
να πεθάνει για την πίστη του
αλλά και να σκοτώσει
γΓ αυτήν την πίστη
ρες). Ακόμη όμως και να μην
είχαν, εμείς θα έπρεπε να έ
χουμε γιατί αυτοί είναι υπα
νάπτυκτοι, ενώ εμείς Ευρω
παίοι και πολιτισμικά πιο α
νεπτυγμένοι.
L J αναφορά του ευρωπαϊΠ κ ο ύ Συντάγματος στο
χριστιανισμό όντως θα πρέ
πει να γίνει και να αναφέρει
ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός
ξεκίνησε από την Αρχαία
Ελλάδα όπου και ήκμασε.
Στη συνέχεια ήρθε ο χρι
στιανισμός και παράλληλα
εισήλθε όλη η Ευρώπη σε έ
να μεγάλο Μεσαίωνα με βα
σανιστήρια, πολιτισμική οπι
σθοδρόμηση και θεοκρατία.
Μετά ήρθε η Αναγέννηση, ο
Διαφωτισμός και η επιστήμη
εξοβελίζοντας από την πρω
τοκαθεδρία τη θεοκρατία.
Ετσι φτάσαμε εδώ που είμα
στε, στην Ενωμένη Ευρώπη.
Οσο για τις ταυτότητες το

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ερώτημα είναι α) αν θέλει η
πολιτεία να ξέρει σε τι θρη
σκεία πιστεύουν οι πολίτες
της, β) αν δικαιούται να ξέ
ρει, γ) τι θεωρείται, σύμφο>
να με τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, ορθό σε μία κοινωνία
όπου η συντριπτική πλειοψη
φία είναι χριστιανοί, να ε
ρωτώνται ή όχι οι μειοψη
φίες;
^ Ρ ο ερώτημα, λοιπόν, δεν
Ι είναι αν θα είναι υπο
χρεωτική ή προαιρετική η α
ναγραφή αλλά αν επιτρέπε
ται σε κάποιον να μας ρωτά
ει τι πιστεύουμε (μέσω της
προαιρετικής αναγραφής)
και πόσο μάλλον στο κράτος.
Αν οι περισσότεροι θέ
λουν να γράφεται το θρή
σκευμα τους, τότε η μειονό
τητα δεν θα είναι εμφανής
και ύποπτη στους πολλούς
και κυρίως στους φανατι
σμένους;

Οσο για το παρατηρητή
ριο για τις αιρέσεις, θα πρέ
πει να πούμε ότι αυτό το αί
τημα είναι ίσως το πιο μισαλ
λόδοξο από όλα. Δυστυχώς,
με αυτό το αίτημα υπονοεί
ται ότι η Εκκλησία θα πρέπει
να καθορίζει τι θεωρεί αυτή
αίρεση και τι όχι και να δίνει
εντολές για να διώκονται οι
αλλόδοξοι! Πράγμα που και
σήμερα γίνεται έως ένα ση
μείο, το οποίο όμως από ό,τι
φαίνεται δεν είναι αρκετό.
Μακάρι, λοιπόν, να μπο
ρούσαμε να παραχωρήσου
με όσα οικονομικά αιτήματα
έθετε ο αρχιεπίσκοπος για
να αγοράσουμε την ελευθε
ρία μας και ένα καλύτερο ε
πίπεδο δημοκρατίας.
Οσο για τον αρχιεπίσκο
πο, αυτά που λέει τα πιστεύ
ει και αν μπορούσε θα πέ
θαινε για την πίστη του, αλ
λά δυστυχώς το ίδιο εύκολα
θα μπορούσε να σκοτώσει
και άλλους για την πίστη του,
πόσο μάλλον τις συνειδήσεις
τους. Αυτό είναι και το κύριο
χαρακτηριστικό του φανατι
κού.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Οικονομολόγος
mepathos(ipyahoo.gr
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Για να χορεύουν τα κορίτσια
Είναι ένα κουαρτέτο από τη
γύρω από αυτούς. Πήραν το
Γλασκώβη που ξεκίνησε να παίζει
όνομα του αρχιδούκα της
μουσική «για να χορεύουν τα
Αυστρίας, που δολοφονήθηκε
κορίτσια και να σταματήσουν να
στο Σεράγεβο και έγινε η
στήνονται ποζάροντας στις
αφορμή για τον Πρώτο
γωνίες». Με το πρώτο τους
Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγραψαν τα
άλμπουμ οι «Franz Ferdinand»
τραγούδια του ομώνυμου
βρέθηκαν στην κορυφή της
άλμπουμ τους σε μια κατάληψη
βρετανικής σκηνής με
καλλιτεχνών του Cnateau στα
διθυραμβικές κριτικές. Κι όλα
περίχωρα της ΓλασκώΒης
αυτά μόνο με ένα μίγμα
-φημισμένα για τη βία των
παλιομοδίτικου μετα-πάνκ ήχου α . συμμοριών και το εμπόριο
λα «Gang Of Four» και σοφιστικέ
ναρκωτικών- στα διαλείμματα
non, σύμφωνα με τη συνταγή
από τις άγριες φιέστες, που
των «Blur».
κατέληγαν σε συγκρούσεις με
Ομως οι «Franz Ferdinand»
την αστυνομία.
φαίνεται να αξίζουν τον θόρυβο
Οσο για τη μουσική τους,

παίζουν παθιασμένα μια
σαγηνευτική φανκ,
«ακατέργαστη non» τη λένε οι
διοι, και τη στολίζουν με ιστορίες
γεμάτες επιτηδευμένα σαρδόνιο
χιούμορ. Αλλωστε, όπως
επαίρονται, δεν φοβούνται τις
όμορφες μελωδίες ούτε τους
παιγνιώδεις στίχους.
0 μουσικός Τύπος παραληρεί για

χάρη τους, αλλά τον
αντιμετωπίζουν με μια μπλαζέ
συγκατάβαση. Μεταφέρουν τον
αέρα του δανδή στη μουσική
σκηνή, σης συνεντεύξεις τους
ισχυρίζονται ότι δεν είναι παρά
πδονοθήρες που επιθυμούν να
χαθούν μέσα σε αέναες
απολαύσεις και κρύβουν την
ενέργεια και τον σαρκασμό κάτω
από τις φιγούρες των
σχολιαρόπαιδων. Ετσι κι αλλιώς,
δεν ήρθαν να αλλάξουν την
πορεία της μουσικής σκηνής
αλλά να αφήσουν κάποια έξοχα
non τραγούδια. Κι αυτό, στους
συγχυσμένους καιρούς μας, είναι
αρκετό.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΑπο-σιοσεις
0 δογματικός και ο ορθός λόγος
Καλό είναι να τυπώνονται δογματικά απόψεβ oris εφημεpiÖES. Εχει την ευκαιρία ο καθένα5 να βλέπει την πνευμαιική
γύμνια, την ολιγότητα (ανυπαρξία) των επιχειρημάτων, την ε
μπάθεια και την ιδιόχειρη παιδεία των συγγραφέων TOUS (και
να λέει στον εαυτό του, orous cpinous και τα παιδιά του τι πρέ
πει να προσέχει κανείς όταν θελήσει να γράψει δημοσία).
Οι δογματικοί είναι συνήθως «σπουδαγμένοι» στην Εσπε
ρία. Βασίζονται oris i6ées του Διαφωτισμού, στον ορθό λόγο
και στην κεντρική εξουσία, την οποίαν υμνούν σε κάθε TOUS
λέξη. Εχουν οβελίσει κάθε μορφή5 πάθος από τα ανθρώπινα,
ο δε ερωτισμ05 είναι λανθάνων ή απών από Tis φράσειε TOUS.
Ερειδόμενοι σε μία αμφίβολη αντικειμενικότητα, εξακοντίζουν
μύδροι κατά των ποιητών, των πιστών, των αναρχικών και
γενικά εναντίον όλων εκείνων όσοι αμφισβητούν ή αρνούνται
το καθεστώ5 (TOUS). Αφελεί5 ecus θανάτου σχεδόν, δεν παύ
ουν εν τούτοις να επηρεάζουν ooous δεν είχαν πρόβαση στα
κείμενα Tns loropias και του πολιτισμού και auraus που προ
σπαθούν να τρυγήσουν τη γνώση μέσα από τον Τύπο.
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Δεν υπάρχει αντιπαθέστερο efôos ανθρώπων από TOUS δογpatiKOus (που υπερασπίζονται τον ορθό λόγο κατά τ' άλ
λα...)· ενσπείρουν αφειδώ5 ανόητα δόγματα, xcupis καν να
μπουν στον κόπο Tns αιτιολόγηση5 ή Tns ècupaKions των γραφομένων TOUS. Γράφουν, δ.χ. ότι οι :ρομοκράτε5 γεννιούνται,
ότι ο ξεσηκωμ05 του '21 έγινε από αλήτε5 και αγράμματοι
(αγράμματοι, ναι, αλλά με μια μόρφωση τεράστια, xoopis καν
να γνωρίζουν Tis έννοιεε Ελληνας και Εθνος, έννοιες επείσακτε5), ότι ο ρομαντισμό$ εμποδίζει την εκσυγχρονιστική πο
ρεία του ελληνικού κράτους, ότι οι φτωχοί είναι loosers (έτσι
TOUS αποκαλούν) και άξιοι Tns poipas TOUS (!), ότι η εξουσία εί
ναι το παν, ότι οι ελίτ είναι το μόνο που αξίζει και πολλά άλ
λα ανατριχιαστικά.
Δύστυχοι, οι δογματικοί κυριαρχούν, εξ ou και η εξουσιοφρένεια και εξουσιολαγνεία του ελληνικού λαού (ενό5 κομ
ματιού, έστω...).
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Stamg@8net.gr
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Η νέα «λίστα»
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ, 1η Μαρτίου 2004, θα ισχύει ο νέος αναθεωρημένος
κατάλογος συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων ή αλλιώς
«λίστα», προκειμένου να αντικατασιήσει τον πρώτο κατάλογο
που είχε ποτέ η χώρα μας και ο οποίος είχε καταρτιστεί το 1998.
Τα φάρμακα τα οποία περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο κα
λύπτονται από τα ασφαλιστικά Ταμεία των ασθενών. Με άλλα
λόγια, ενώ μπορεί κανείς να αγοράσει (κατόπιν συνταγής για
τρού) οποιοδήποτε από τα φάρμακα τα οποία βρίσκονται σια
φαρμακεία, τα ασφαλιστικά Ταμεία θα καλύπτουν μόνο όσα
έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο. Προς το παρόν, σιον Κατάλο
γο περιέχονται 4.700 σκευάσματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν
περίπου το 83% των φαρμάκων που κυκλοφορούν και 90%
της δαπάνης, ενώ θα εξετάζονται ανά τρίμηνο τα νέα φάρμα
κα προκειμένου ο Κατάλογος να συμπληρώνεται.
Ο κατάλογος καταρτίστηκε από ειδική επιτροπή που ορί
στηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τα υπουργεία
Ναυτιλίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και στην οποία προήδρευσε η κυρία Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώιη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φαρμακολογίας στην Ιατρι
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα κριτήρια ένταξης ενός φαρμάκου στον Κατάλογο είναι
τόσο επιστημονικά όσο και οικονομικά. Ειδικότερα, όπως ανα
φέρεται σιη σελίδα 6 του Καταλόγου, βάσει της ισχύουσας νο
μοθεσίας τα κριτήρια είναι:
• Η αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα, η ανε
κτικότητα και η ασφάλεια.
• Το μέσο κόστος ημερήσιας θεραπείας.
• Η κάλυψη του φαρμά
κου απο τις κοινωνικές
Ακόμη και αν ένα φάρ
ασφαλίσεις άλλων χω
μακο δεν είναι ενταγμέ
ρών.
• Κάθε άλλο κριτήριο κα νο στον κατάλογο συνιατά τη γνώμη της επι
γογραφούμενων ιδιο
τροπής.
σκευασμάτων (λίστα), τα
Η επιτροπή ερμήνευσε
ασφαλιστικά Ταμεία εί
τη νομοθεσία με τρόπο
ναι υποχρεωμένα να κα
ώστε το σημαντικότερο
λύψουν τη δαπάνη για την
κριτήριο όλων να είναι η
αγορά του, εφόσον ο γιαθεραπευτική αξία του
Tpos
τεκμηριώσει στη συσκευάσματος. Οπως επενταγογράφηση
ότι το συ
ξηγείται παρακάτω στην
γκεκριμένο φάρμακο εί
ίδια σελίδα «βασικό κριτήριο ένταξης για ένα
ναι απολύτου απαραίτη
φαρμακευτικό προϊόν
το για τον ασθενή.
στον Κατάλογο είναι το
παρεχόμενο θεραπευτικό
αποτέλεσμα το οποίο αξιολογείται βάσει 5 κριτηρίων:
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1. Βαρύτητα της ασθένειας.
2. Σχέση αποτελέσματος - ασφάλειας.
3. Δυνατότητα εφαρμογής άλλων θεραπειών με ή χωρίς φάρ
μακα.
4. Πληθυσμός-Στόχος και
5. Το κόστος θεραπείας».
Οι γνώμες για τη χρησιμότητα ή όχι της ύπαρξης καταλόγου συ
νταγογραφούμενων φαρμάκων διίστανται. Αξίζει ωστόσο να ση
μειωθεί ότι ο αναθεωρημένος κατάλογος, ανεξάρτητα από το αν
τελικά ισχύσει επί μακρόν, αποτελεί ένα χρήσιμο αρχείο. Αν μά
λιστα συμπληρωθεί από τον κατάλογο των μη συνταγογραφού
μενων φαρμάκων θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο το
οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπούσουλας από τους για
τρούς. Ειδικότερα, ο κατάλογος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώ
το περιλαμβάνει όλα τα σκευάσματα με αλφαβητική σειρά. Στο
δεύτερο τα σκευάσματα ταξινομούνται κατά θεραπευτική κατη
γορία με βάση το σύστημα ATC (Anatomical Therapeutic
Classification system) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Σε
αυτό το τμήμα του Καταλόγου ο γιατρός μπορεί να βρει στην ίδια
σελίδα όλα τα φάρμακα που υπάρχουν για συγκεκριμένη ένδει
ξη και να κάνει συγκρίσεις, καθώς αναφέρονται εκτός από την
εμπορική ονομασία του σκευάσματος και την εταιρεία παρασκευής/κυκλοφορίας του, η φαρμακοτεχνική μορφή, η περιε
κτικότητα, η συσκευασία, η τιμή και το κόστος ημερήσιας θε
ραπείας. Επίσης στο τμήμα αυτό του Καταλόγου, για ορισμένα
φάρμακα μεγίστης θεραπευτικής αξίας (π.χ. αντικαρκινικά) ανα
φέρονται συστάσεις και περιορισμοί στην ένδειξη, ενώ επιση
μαίνονται και οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες προκειμένου
να επιτευχθεί ορθολογική χρήση τους. Τέλος, το τρίτο μέρος πε
ριλαμβάνει αλφαβητικό ευρετήριο δραστικών ουσιών.
Σημειώνεται ότι τόσο οι ασθενείς όσο και οι λειτουργοί υγεί
ας μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Κατάλογο μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ: www. eof.gr
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5. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πώς γράφεται η εφημερίδα; · Πώς αξιολογούνται οι ειδήσεις; Πώς γίνεται η επιλογή και πού δίνουμε
έμφαση; · Καλές ειδήσεις είναι οι χρήσιμες ειδήσεις; · Τι πρέπει να προσέξει ο δημοσιογράφος
όταν κάνει την αξιολόγηση των ειδήσεων;

ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1. Πρέπει απαρχής να ξέρουμε το μέγεθος και τις διαστάσεις του
εντύπου που σκοπεύουμε να φτιάξουμε. Ανάλογα με το σχήμα και
τον αριθμό των σελίδων κανονίζουμε την έκταση των θεμάτων αλλά
και την ποικιλία.
2. Εφόσον είναι δεδομένο ότι το έντυπο μιας ομάδας ή κοινότητας θα
είναι μικρό, μια πρώτη και βασική αρχή είναι ότι τα κείμενα θα είναι
μικρά. Στις σελίδες καλό είναι να μπαίνουν όσο το δυνατόν περισ
σότερες πληροφορίες, δηλαδή ειδήσεις. Το μεγαλύτερο κείμενο
δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 500 λέξεις. Στόχος είναι η ποικιλία των
θεμάτων και το να διαβάζονται εύκολα. Η ποικιλία των θεμάτων είναι
θέμα επιλογής από τον αρχισυντάκτη, το να διαβάζονται εύκολα
είναι δουλειά του επιμελητή κειμένων. Ο επιμελητής πρέπει να έχει
την ικανότητα να κάνει τα κείμενα ελκυστικά.
3. Στις εξωτερικές σελίδες μπαίνουν θέματα άμεσου και κοινού ενδιαφέ
ροντος (πληροφορίες και ειδήσεις για τη ζωή της κοινότητας) ενώ στην
πρώτη σελίδα μπορεί να υπάρχει και ένα μικρό άρθρο (150-200 λέξεις)
με την άποψη της εφημερίδας για ένα θέμα. Οι εσωτερικές σελίδες δι
αμορφώνονται ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών της κοινότητας.
4. Στην πρώτη σελίδα μπορεί να γίνεται αναγγελία των θεμάτων των
εσωτερικών σελίδων και να υπάρχουν φωτογραφίες.
ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ;
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ;
Οι ειδήσεις είναι γεγονότα που συμβαίνουν την κάθε μέρα και επηρε
άζουν τη ζωή μας σε πολλά επίπεδα (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό,
κλπ). Η αξιολόγηση ενός γεγονότος ως είδησης που θα ενδιαφέρει τον
αναγνώστη είναι συνάρτηση της σπουδαιότητας του γεγονότος, της
κοινωνικής δομής του κοινού στο οποίο απευθύνεται η εφημερίδα, του
χώρου όπου ζει, των ιστορικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της
περιοχής. Υπάρχουν ειδήσεις κοινού ενδιαφέροντος αλλά και ειδήσεις
που ενδιαφέρουν περιορισμένο αναγνωστικό κοινό.
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Η σημασία και η αναφορά κάθε γεγονότος πρέπει να αξιολογείται σε
σχέση με μία ορισμένη ομάδα και όχι με ένα άτομο. Επειδή κανένα
κοινό δεν είναι ομοιογενές, ο δημοσιογράφος αναζητά και αναπαράγει
ειδήσεις που θα καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα ενδιαφέροντα,
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του κοινού. Στην τοπική εφημερίδα ο
στόχος αυτός προσδιορίζεται εκ των προτέρων, σε συζήτηση ανάμεσα
στα μέλη της ομάδας σύνταξης.
ΚΑΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ;
Ο συντάκτης συνεκτιμά το ενδιαφέρον που έχει η συγκεκριμένη η είδηση
για το κοινό που απευθύνεται, την επίδραση στη ζωή αυτών που θα την
πληροφορηθούν, την ενδεχόμενη αντίδραση του αναγνώστη. Πρέπει
λοιπόν επιλέγοντας μια είδηση να απαντά στα παρακάτω ερωτήματα:
Μπορεί αυτή η είδηση να έχει επίδραση στο αναγνωστικό κοινό;
Θα τραβήξει τους αναγνώστες;
Ο δημοσιογράφος γνωρίζει ότι για να είναι κάτι αξιόλογο και ενδιαφέ
ρον, θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό- το δικό
του κοινό- είτε εθνικό είτε ποικίλο. Για παράδειγμα, η είδηση ότι τα
εισιτήρια των πλοίων του Αργοσαρωνικού θα ακριβύνουν κατά 30%,
ενδιαφέρει τους κατοίκους κυρίως των νησιών και της Αθήνας, παρά
τους Θεσσαλονικείς.
Η σημασία και η αναφορά κάθε γεγονότος πρέπει να αξιολογείται σε
σχέση με μια ομάδα. Επειδή κανένα κοινό δεν είναι ομοιογενές, πάντα
ψάχνουμε για ειδήσεις που να μπορούν να καλύψουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο τμήμα του δικού μας αναγνωστικού κοινού.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ;
Να μην χρησιμοποιεί πληροφορίες αδιασταύρωτες (αποκόμματα από
περιοδικά ή άλλες εφημερίδες) και να μην ενδίδει σε συναισθηματικές
ή άλλες πιέσεις (για παράδειγμα, να μην έχει ως κριτήριο την εύκολη
προσέλκυση του κοινού του).

ΑΣΚΗΣΗ
Να γράψετε ειδήσεις για τα παρακάτω γεγονότα:
Α. Απόκτηση Κυπέλλου Ελλάδας από μια ποδοσφαιρική ομάδα.
Β. Καινούργιος Ιός για Υπολογιστές
Γ. Εμφάνιση UFO στον ουρανό της πόλης.
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6. Η γραφή του κειμένου
Πώς γράφεται ένα άρθρο · Πώς προχωρούμε στη γραφή του κειμένου · Πώς αρχίζουμε τη σύνταξη
ενός άρθρου · Η περίληψη · Αφηγηματικός τρόπος εισαγωγής · Ο τίτλος

ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΡΟΡΟ
Η μετάδοση των ειδήσεων έχει σκοπό την πληροφόρηση τ ο υ κοινού. Για
να εξυπηρετηθεί σωστά αυτός ο σκοπός, δημιουργήθηκαν φ ό ρ μ ε ς και
είδη γραφής. Η γραφή πρέπει να είναι σύντομη καθαρή και απλή, άμεση
και συγκεκριμένη. Να μη χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι να ξαναδιαβάσεις μια είδηση γ ι α
να την καταλάβεις. Τα στοιχεία τ η ς δημοσιογραφικής γραφής είναι:
• Ακρίβεια: Πιστή απόδοση του γεγονότος και της σημασίας του
• Ισορροπία: ισοζυγισμό των στοιχείων της είδησης
• Αντικειμενικότητα: αναφορά των πραγματικών στοιχείων χωρίς την
παρεμβολή προσωπικών κρίσεων ή απόψεων.
• Επικαιρότητα: Είναι ίσως ο σημαντικότερος πόλος έλξης του
ενδιαφέροντος των αναγνωστών.
• Σύντομη γραφή: η είδηση πρέπει να δίνεται σχεδόν τηλεγραφικά. Οι
πλατειασμοί εμποδίζουν τον αναγνώστη να εστιάσει στην ουσία της
είδησης.
ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αναλύουμε τ α στοιχεία που έχουμε συλλέξει- ψάχνουμε για το ιστορικό
τ ο υ γεγονότος, που μπορεί να μη τ ο γνωρίζουμε.
Ιεραρχούμε τ α στοιχεία τ ο υ ρεπορτάζ. Πρώτα τ α ενδιαφέροντα μετά τ α
δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο ν τ α και τ έ λ ο ς αυτά που θα μπορούσαν και να παραλειφθούν,
ενώ αναγράφονται απλώς για να συνδέσουν το γεγονός με ά λ λ α ή για
να βοηθήσουν στην περαιτέρω επεξεργασία τ ο υ από τον αναγνώστη.
Κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση του γεγονότος, μια μικρή περίληψη
-lead- που είναι σημαντικό να είναι περιεκτική, πυκνή και ουσιαστική. Στη
συνέχεια κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της εισαγωγής,
ξεκινώντας από τ α πιο σπουδαία και φτάνοντας στα λιγότερο σπουδαία
©α πρέπει να κατανοούμε καλά το θέμα που επεξεργαζόμαστε, όχι απλά
να μ ε τ α φ έ ρ ο υ μ ε αυτό που είδαμε ή ακούσαμε ή αυτό που μας είπαν.
Δεν πρέπει να μας παρασύρει η ανακάλυψη κάποιου ευρήματος, αλλά πρώτα
από όλα να ανταποκρίνεται στα στοιχεία μας και κυρίως στην αλήθεια.
Το δημοσιογραφικό γράψιμο είναι λιτό, η νοοτροπία της «ανεστραμμένης
πυραμίδας».
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΓΡΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΣΕΡΒΩΝ-ΑΛΒΑΝΩΝ,
ΜΕ 14 ΝΕΚΡΟΥΣ

Χ

ίλιοι αλβανόφωνοι επιτέθηκαν με χειροβομβί
δες σε 15μελή ομάδα Ελλήνων που φρουρούσαν
ορθόδοξη εκκλησία και τραυμάτισαν τον ανθυ
πολοχαγό Απόστολο Καλόγερο. Χρειάστηκε παρέμ
βαση αμερικανικών δυνάμειον για τον απεγκλωβισμό

τους. Νέα έξαρση βίας μεταξύ Αλβανών και Σέρβων,
με 14 νεκρούς και 300 τραυ ματίες. Το Πεντάγωνο εξε
τάζει την εκκένωση των δύο ελληνικών στρατοπέδων.
Ο ΟΗΕ σχεδιάζει χρήση «φονικής δύναμης», αν δεν
τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στο Κόσοβο. ΣΕΛ. 15

Φορο-διευκρινίσεις
Το εκπιπτόμενο ποσό από την τριετή
διακράτηση των μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων θα υπολογίζεται κατά
δικαιούχο, σύμφωνα με διευκρινιστική
εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Δηλαδή, τα ποσά έκπτωσης που
δικαιούται κάθε φορολογούμενος Βάσει
των Βεβαιώσεων που έλαβε από τις
εταιρείες διαχείρισης, θα αθροίζονται και
το συνολικό ποσό δεν θα μπορεί να
υπερβεί τα 3.650 ευρώ. Με τη δήλωση
εισοδήματος εκτός των βεβαιώσεων θα
επισυνάπτεται και αναλυτική κατάσταση.
Ακόμα διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις της
τιμής ζώνης ή εκκίνησης και του έτους
άδειας θα συμπληρώνονται (στον πίνακα
5 του Ε1 και όχι στο Ε2) μόνο αν η
επιφάνεια της κύριας κατοικίας είναι άνω
των 200 τ.μ. και όλων των δευτερευουσών
κατοικιών αθροιστικά άνω των 150 τ.μ.

Ν
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ΟΘ.
Αγγελόπουλος
στο
Γαβαλοχωρι
Αηοκορώνου

Στη μνήμη της μητέρας του
ΧΑΝΙΑ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΛΚΗ

Συγκινητικές στιγμές πέροοε προχθές οτο Χανιά ο διά
σημος σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος
το μεσημέρι επισκέφθηκε το χωριό της μητέρας του, το
ΓαΒαλοχώρι Αηοκορώνου, ενώ το Βράδυ μίλησε στους
Χανιώτες που παρακολούθησαν την ταινία του, «Το λιβά
δι που δακρύζει», η οποία προβάλλεται αυτές τις μέρες
στον κινηματογράφο «Απικόν».
Ο κ. Αγγελόπουλος είχε τιμηθεί και το 1998 από τον Δή
μο Χανίων γιο τον Χρυσό Φοίνικα που είχε πάρει στις Κά
νες,
Ο κορυφαίος Ελληνας σκηνοθέτης έχει έρθει πολλές
φορές στην Κρήτη για διακοπές. «Ο αδελφός μου έχει
ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Και έχει ένα κέντρο θαλασσοθεραπείας. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλό για μας
που μεγαλώνουμε», θα πει. Στο ΓαΒαλοχώρι, όμως, βρέ
θηκε ύστερο από πολλά χρόνια.
«Στο χωριό της μητέρας μου, όπως και στο χωριό του
πατέρα μου, απέφευγα χρόνια να πάω. Είχα έρθει μια
φορά στο χωριό της μητέρας μου το 1972, όταν έκανα
τις "Μέρες του '36" στις φυλακές του Ιτζεδίνστο Καλάμι.
Και πήρα από το ΓαΒαλοχώρι και από το Κόκκινο Χωριό
τους κομπάρσους. Πολλοί που συνάντησα σήμερα, είχα
νε παίξει κομπάρσοι τότε. Βέβαια, μεγάλωσαν όπως και
εγώ. Εκτοτε δεν ξαναγύρισα. Ο αδελφός μου κράτησε τη
σχέση με την περιοχή και το χωριό. Η αδελφή μου ερχό
ταν κάπου κάπου.
«Ομως. η μητέρα μου πριν πεθάνει είχε μια ανησυχία.
Σαν να αναζητούσε κάτι. Είχε πάψει να μιλάει. Εγώ έψα
χνα τότε κάποιες φωτογραφίες. Μία από αυτές τις φω
τογραφίες την έδειχνε νέα στηνΑλμυρίδα. Οταν την είδε
η μητέρα μου σαν να μετακινήθηκε, σαν να έκανε ένα
Βλεφάρισμα. Κατάλαβα ότι κάτι αναγνώρισε. Δεν έκανε,
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Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει στην αρχή της είδησης την ουσία, τον
άξονα του γεγονότος. Το γράψιμο ακολουθεί μια επαγωγική πρόοδο. Ο
αναγνώστης θέλει να ενημερωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τα περιττά
στοιχεία τον αποπροσανατολίζουν. Για να επιτύχουμε την ενότητα του
κειμένου μας πρέπει να περιοριστούμε στην αναφορά των στοιχείων που
συνιστούν την είδηση, αναφέρονται δηλαδή όλα σε μια κεντρική ιδέα, τον
πυρήνα της είδησης. Η παράθεση επιμέρους στοιχείων και λεπτομερειών
που θα εμπλουτίσουν το κείμενο πρέπει να είναι διαρκώς προσηλωμένη
στον πυρήνα της είδησης, να μην χάνεται ο στόχος του κειμένου.
«Η γραφή ειδήσεων στην Αμερική έχει ήδη φτάσει στο στιλ της τρίτης
γενιάς. Στα 200 πρώτα χρόνια της ήταν διάχυτη, αρθρογραφική, πολλές
φορές χρονολογική, περιπλανώμενη, διατυπωτική, δεν ενδιαφερόταν για το
χώρο και το χρόνο. Όσο όμως η προσωπική δημοσιογραφία του 19ου αιώνα
αλλάζει, με τη χρήση του τηλέγραφου, την καθιέρωση «ώρας παράδοσης»
και την αντικειμενικότητα, οι αμερικανοί δημοσιογράφοι αποδέχτηκαν τη
γραφή που καθιέρωσε το Ασοσιέτεντ Πρές (Α. Ρ), τη μορφή δηλαδή της
ανάποδης πυραμίδας.» (M.V.Cham\ey- Β. Charnley 1992).
Ο αφηγηματικός τρόπος γραφής, παρόλο που δεν είναι κάτι καινούργιο,
κερδίζει στη δημοσιογραφία όλο και πιο πολλούς οπαδούς. Το ίδιο και η
εισαγωγή με χιούμορ ή κάποιο ανέκδοτο, που παλιότερα ήταν αποκλει
στικότητα των λαϊκών περιοδικών Οι δημοσιογράφοι που το εφάρμοσαν
σπάζοντας τον παραδοσιακό κανόνα, προσπάθησαν με φαντασία να δουν
τις ανάγκες τόσο του υλικού τους όσο και του αναγνωστικού τους κοινού.
ΠΩΣ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΑΡΟΡΟΥ;
.. «οι επαγγελματίες αρχίζουν αμέσως, γιατί στο δρόμο-επιστρέφοντας
στο γραφείο- έχουν σκεφτεί και σχεδιάσει τι θα γράψουν» (M.V.CharnleyΒ. Charnley 1992, σ.79)

ΑΣΚΗΣΗ
1. Ξεχωριστέ ένα άρθρο από μια καθημερινή ή τοπική εφημερίδα, και
συζητήστε το με βάση τις παρακάτω ερωτήσεις
•
•
•
•
•
•
•
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Ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα σ’ αυτό το σύνολο των γεγονότων;
Ποια γεγονότα δείχνουν και διευκρινίζουν το θέμα;
Τι εντύπωση θέλω να δημιουργήσω στον αναγνώστη;
Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να τονίσω;
Τι είναι το πιο σημαντικό;
Τι είναι πιο ελκυστικό;
Τι πρέπει να απορρίψω;
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Η περίληψη
Αρχίζουμε με τη συνοπτική παρουσίαση του γεγονότος σε μια μικρή
περίληψη, περίπου μια παράγραφο 35 λέξεων. Στην παράγραφο αυτή
δίνουμε έμφαση στην ουσία της είδησης. Συμπυκνώνονται τα βασικά
στοιχεία του γεγονότος σε μια πρόταση που προετοιμάζει τον ανα
γνώστη για το τι θα ακολουθήσει, χωρίς λεπτομέρειες που μπορούν
να προκαλέσουν σύγχυση. Ο κλασικός τρόπος εισαγωγής προτείνεται
στο STYLE ΒΟΟΚτου Ασοσιέτεντ Πρεςπου ήταν το μοντέλο των αμε
ρικάνικων εφημερίδων για περισσότερο από 50 χρόνια και απαντά στα
ερωτήματα που είναι γνωστά ως 5\Λ/και 1Η (δηλαδή WHO, WHERE,
WHEN, WHAT, WHY, HOW: Ποιος, Πού, Πότε, Τι, Γιατί, Πώς;)
Παράδειγμα:
Δύο άτομα, ο ΓΤ και η Μ.Μ., 40 χρονών, σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό
στα νερά του Κορινθιακού κόλπου. Σήμερα το πρωί, κι ενώ τους
παρέσερναν τα κύματα, ένα δελφίνι τους έβγαλε στην ακτή.
Τι - δυο άτομα σώθηκαν
Ποιος - ο ΓΤ και η Μ.Μ., 40 χρονών.
Πότε - σήμερα το πρωί.
Πού - στα νερά του Κορινθιακού κόλπου.
Γιατί - τους παρέσερναν τα κύματα.
Πώς- ένα δελφίνι τους έβγαλε στην ακτή.
Ένα πιο σύγχρονο στιλ γραφής εφαρμόζεται με σκοπό ο αναγνώστης
να συγκρατήσει εύκολα και σύντομα το βασικό γεγονός. Ο αναγνώστης
ξοδεύει όλο και λιγότερο χρόνο στο διάβασμα της εφημερίδας του. Οι
εφημερίδες δέχτηκαν εύκολα αυτή τη μέθοδο γραφής οι ειδήσεις έγιναν
πιο απλές και συνοπτικές, και τις διαβάζει κάποιος πιο εύκολα.
Αφηγηματικός τρόπος εισαγωγής
Δελφίνι έσωσε από βέβαιο πνιγμό δύο λουσμένους. Σήμερα το πρωί
στα ανοικτά του Κορινθιακού ο .. και η .. παρασύρθηκαν από δυνατό
ρεύμα και τους ήταν αδύνατον να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή. Ένα
δελφίνι σπρώχνοντας τους, τους οδήγησε με ασφάλεια στην ακτή.
Σύγχρονος τρόπος γραφής
Ο.. και η.. σώθηκαν σήμερα από βέβαιο πνιγμό στα ανοικτά του
Σαρωνικού από διερχόμενο δελφίνι.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αναλύσετε δύο ειδήσεις της επιλογής σας
2. Φτιάξτε την εισαγωγή των άρθρων
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ΑΣΚΗΣΗ 2

Τα 6,3 Ρίχτερ κούνησαν την Κρήτη αλλά «έσβησαν» στη θάλασσα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ

Π

έρασε και ευτυχώς... δεν άγγιξε ο
μεγάλος σεισμός 6,3 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες
νωρίς το πρωί νότια της Κρήτης, στο
Λιβυκό πε'λαγος, περίπου 30 χιλιόμε
τρα νότια της Παλαιόχωρας Χανίων.
Μολονότι η ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε στις 7.2Γ χθες το
πρωί έγινε αισθητή σε όλη την Κρήτη,
την Πελοπόννησο, ώς και σε περιοχές
του λεκανοπεδίου της Αττικής, προκα

λώντας ανησυχία στους κατοίκους, του ελληνικού τόξου και το εστιακό
σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρ του βάθος υπολογίστηκε μεταξύ 30χίας Χανίων δεν αναφέρθηκαν ζημιές. 40 χιλιομέτρων.
Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται κα
Οπως μας εξήγησε ο κ. Σταυρακά
θησυχαστικοί, κάνοντας λόγο για με κης, οι μεγάλοι σεισμοί που γίνονται
μονωμένο γεγονός, επισημαίνοντας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της
ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός και Κρήτης έχουν εστιακά βάθη μεγαλύ
εκδηλώθηκε στη θάλασσα.
τερα των 70 χιλιομέτρων έως και 170,
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού ενώ νότια της Κρήτης είναι επιφανει
Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκο ακοί οι σεισμοί. Καθησυχαστικός εμ
πείου Αθηνών, σεισμολόγος Γιώργος φανίστηκε και ο καθηγητής Βασίλης
Σταυρακάκης, μας είπε ότι ο σεισμός Παπαζάχος. Είπε ότι είναι ένας ση
σημειώθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα μαντικός σεισμός, αλλά σημειώθηκε

στη θάλασσα και δεν θα έχει συνέ
πειες. Εγινε στο τόξο της γοίνίας της
νοτιοδυτικής Ελλάδας, απ' όπου συ
χνά προέρχονται αρκετοί σεισμοί.
Μέγεθος 6,2 Ρίχτερ κατέγραψαν οι
σεισμογράφοι του ΤΕΙ Κρήτης. Ο δι
ευθυντής του Εργαστηρίου Γεωφυσι
κής και Φυσικών Καταστροφών και
του Ερευνητικού Ινστιτούτου Φυσι
κών Πόρων και Φυσικών Καταστρο
φών του ΤΕΙ Κρήτης, Φιλ. Βαλλιανάτος, ανέφερε ότι «ο σεισμός εκδηλώ
θηκε 125 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της

Κέντρο πρώιμης παρέμβασης για
παιδιά με κινητικά προβλήματα
Κ
έντρο Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με
προβλήματα στη σωματική και κινητική ανά
πτυξη τους, ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, α
πέκτησε χθες η Βόρεια Ελλάδα. Το κέντρο, που
λειτουργεί πιλοτικά εδώ και ένα μήνα στο πα
ράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ στους Ελαιώνες Πυλαίας,
στη Θεσσαλονίκη, εγκαινίασε ο υφυπουργός
Υγείας Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Πρόκειται
για το πρώτο παρόμοιο κέντρο που λειτουργεί
στη Β. Ελλάδα, ενώ ένα ακόμη λειτουργεί ήδη α
πό την ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα.
Στο Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης προς το
παρόν παρέχονται υπηρεσίες σε πέντε παιδιά, ε
νώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα εξυπηρετού
νται συνολικά είκοσι πέντε. Η πρώιμη παρέμβαση
είναι πολύπλευρη διαγνωστική και θεραπευτική
παρέμβαση σε παιδιά που έχουν βεβαρημένο περιγεννητικό ιστορικό ή παρουσιάζουν προβλή
ματα στη σωματική και κινητική ανάπτυξη τους,
με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την έγκαιρη
αντιμετώπιση κάθε αναπτυξιακής διαταραχής.

^
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Η πρώιμη παρέμβαση δεν απευθύνεται μόνο
στο παιδί που πάσχει, αλλά παράλληλα και
στους γονείς του, στην οικογένεια του και στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
ζει και αναπτύσσεται. Στο Κέντρο Πρώιμης Πα
ρέμβασης παρέχονται ιατρική και διαγνωστική
παρακολούθηση, καθημερινή θεραπευτική πα
ρέμβαση με φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία,
λογοθεραπεία, καθώς και υποστήριξη από κοι
νωνική λειτουργό και ψυχολόγο, αναπτυξιακέςεκπαιδευτικές δραστηριότητες από ειδικούς
παιδαγωγούς για τον εμπλουτισμό των μαθη
σιακών εμπειριών και την άσκηση των ειδικών ι
κανοτήτων, καθημερινή φύλαξη και συμβουλευ
τικές υπηρεσίες στους γονείς.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο
Πρώιμης Παρέμβασης στη Θεσσαλονίκη κατα
σκευάστηκε στο χώρο του παραρτήματος της
ΕΛΕΠΑΠ με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Σ.
Νιάρχος».
ΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

πόλης τιον Χανίων» και «εντάσσεται
στην ευρύτερη σεισμικότητα της πε
ριοχής, που βρίσκεται ακριβώς στο ό
ριο της σύγκλισης των πλακών. Είχε
προηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή έ
νας σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ στις
5.39' σήμερα (σ.σ.: χθες) το πρωί».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η διαφο
ρά στην αισθητότητα από περιοχή σε
περιοχή στην πόλη των Χανίων είναι
αποτέλεσμα των τοπικών εδαφικών
συνθηκών που υπάρχουν στην περιο
χή του νομού Χανίων».

ΒΙΟΤΟΠΟΙ...
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ
Σκουπίδια, καταπατήσεις
και αμμοληψίες
διαπίστωσαν οι υπάλληλοι
του Τμήματος
Περιβάλλοντος της
Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ηλείας,
ύστερο από αυτοψία στο
προστατευόμενο από τη
διεθνή σύμβαση Ramsar
οικοσύστημα ΚοτυχίουΣτροφυλιάς.
Βασικοί υπεύθυνοι της
καταστροφής θεωρούνται
από τις τοπικές
οικολογικές οργανώσεις οι
Δήμοι Λεχαινών και
Βουπρασίας, καθώς και τα
τοπικά αστυνομικά
τμήματα, τα οποία
παραδόξως «κλείνουν τα
μάτια» τους στη
συνεχιζόμενη εδώ και
χρόνια υποβάθμιση του
πανέμορφου υγρότοπου.
Σύμφωνα με την αυτοψία
που συντάχθηκε προχθές,
στην Α' Ζώνη Απόλυτης
Προστασίας της
Λιμνοθάλασσας του
Κοτυχίου διαπιστώθηκε
πρόχειρη περίφραξη με
ξύλινους πασσάλους και
μεταλλικό πλέγμα, ίχνη
μπαζών, παράνομη
διάνοιξη δρόμου (!) καθώς
και περιφραγμένο
οικόπεδο λίγα μόλις μέτρα
από τα νερά του
υγροβιότοπου,
κυριολεκτικά πάνω στα
αρμυρίκια...
Επίσης, στην τοποθεσία
Μπρινιάς του Δήμου
Βουπρασίας, η οποία
εντάσσεται στην
προστατευόμενη περιοχή,
ύστερα από καταγγελίες
των υπευθύνων του
προγράμματος Life Nature,
που εκπονείται αυτή την
περίοδο από τις Τοπικές
Ενώσεις Δήμων
Κοινοτήτων Αχαίας και
Ηλείας, διαπιστώθηκε
παράνομη αμμοληψία σε
απόσταση περίπου 100
μέτρων από τη θάλασσα.
Μ.ΝΟΔ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ο τίτλος της είδησης

Ο τίτλος της είδησης
• πρέπει να είναι περιεκτικός και ταυτόχρονα ελκυστικός
• αποτελείται από τρεις-τέσσερις ή το πολύ πέντε λέξεις και γράφεται
ολόκληρος σε μία ή δύο αράδες
• συμπυκνώνει την ουσία της είδησης, προβάλλοντας το κυρίαρχο
στοιχείο της
• αναδίνει το ύφος της είδησης (βαρύ ή ελαφρύ ύφος)
• δημιουργεί στον αναγνώστη το κίνητρο για να προχωρήσει στην ανάγνωση
• δεν πρέπει να είναι παραπλανητικός.
Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας δίνει έμφαση στο γεγονός που η
εφημερίδα θέλει να προβάλει ως κυρίαρχο της έκδοσης. Όμως κάθε
άρθρο, είδηση ή ρεπορτάζ έχει τον δικό του τίτλο. Η επιλογή του τίτλου
είναι ένα δύσκολο έργο, που προβληματίζει ακόμα και τους επαγγελ
ματίες δημοσιογράφους. Στις μεγάλες εφημερίδες, η συζήτηση για
τον κεντρικό τίτλο απασχολεί τους επικεφαλής της εφημερίδας στην
καθημερινή σύσκεψη που προηγείται της έκδοσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής σύνταξης μιας τοπικής εφημερίδας,
πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα βασικά ενδιαφέροντα της περιοχής
του. Η γνώση των παραπάνω στοιχείων διευκολύνουν στο σχεδιασμό των
στόχων και στην απόφαση για την πολιτική του εντύπου. Η αντίδραση
του κοινού στο περιεχόμενο διαφέρει από άτομο σε άτομο. Σπάνια δύο
άτομα ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο ή και αντιδρούν με τον ίδιο
τρόπο. Μερικές αντιδράσεις είναι «αναπάντεχες», για παράδειγμα αν
οι εφημερίδες γράψουν ότι μια οργάνωση ζήτησε την απαγόρευση μια
ταινίας για χ λόγο, τότε οι άνθρωποι θα σχηματίσουν ουρές μπροστά
στα ταμεία των κινηματογράφων που την προβάλλουν.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ανάμεσα στους προτεινόμενους τίτλους επιλέγουμε τον πιο κατάλλη
λο, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για το κείμενο που ακολουθεί:
Δύο άτομα, ο ΓΤ και η Μ. Μ. 40 χρονών, σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό
στα νερά του Κορινθιακού κόλπου, σήμερα το πρωί, κι ενώ τους πα
ρέσερναν τα κύματα ένα δελφίνι τους έβγαλε στην ακτή.
Τίτλοι:
• Δελφίνι έσωσε από πνιγμό κολυμβητές στον Κορινθιακό.
• Ένα δελφίνι έσωσε δύο κολυμβητές.
• Δελφίνι έσωσε δύο κολυμβητές από πνιγμό.
• Δελφίνι και διασωθέντες κολυμβητές.
• Το δελφίνι ναυαγοσώστης.
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• Παραλίγο να πνιγούν-Τους έσωσε το δελφίνι.
• Δελφίνι σώζει κολυμβητές.
• Να τι κάνουν τα δελφίνια σήμερα.
2. Δίνονται μερικές ειδήσεις. Να κρίνεται σε ποιο κοινό απευθύνονται
και ποιες οι ενδεχόμενες αντιδράσεις του.
3. Δίνονται μερικές ειδήσεις. Να αξιολογήσετε ποιες απ' αυτές ενημε
ρώνουν και ποιες ενθαρρύνουν δραστηριοποίηση των αναγνωστών.
Να εντοπίσετε τους τρόπους αυτής της ενθάρρυνσης και να την
χαρακτηρίσετε ως άμεση ή λανθάνουσα
4. Δίνονται μερικά άρθρα. Να τα ελέγξετε και να τα αξιολογήσετε
ως προς
• το περιεχόμενο- την ενότητα, την άμεση συνάφεια του περιεχομένου
με την κύρια ιδέα του θέματος
• την πληρότητα-τν\Μ επαρκή ανάπτυξη του θέματος
• την τεκμηρίωση των θεσεων-επιχειρήματα αληθή και πειστικά
• τη δομή του κειμένου.
5. Να ενώσετε τα κομμάτια, για να δημιουργηθεί το άρθρο

ΑΣΚΗΣΗ 2

Η ιπιίση 223 πέταξε, η τρομοκρίση μένει...
ΥΣΤΕΡΑ από όνο ακυρώσεις, η πτήση 223 της απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. που είχε προγραμματίσει το Σάββατο από το
British Airways με προορισμό την Ουάσιγκτον «Μπορεί να είναι κάποια απειλή που θα επα Λονδίνο στο Ριάντ και την επιστροφή, την Κυ
πραγματοποιήθηκε τελικώς το Σάββατο. Οι νέρχεται κατά διαστήματα, μπορεί να χρεια ριακή.
βρετανικές Αρχές προειδοποίησαν ότι ίσως σθεί να καθηλώσουμε κάποια συγκεκριμένη
Ο βρετανικός κυριακάτικος Τύπος, επικα
χρειασθεί να ακυρωθούν κι άλλες πτήσεις στο πτήση, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των επι λούμενος πηγές των μυστικών υπηρεσιών,
μέλλον για να αποτραπεί μία νέα επίθεση, βατών θα μπορεί να ταξιδεύει φυσιολογικά». αναφέρει ότι μέλη της Αλ Κάιντα δρουν στη
ανάλογη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου.
Η πτήση 223 προς την Ουάσινγκτον απο Βρετανία, σχεδιάζοντας επιθέσεις αυτοκτο
Εν μέσω φημών ότι ηΑλ Κάιντα σχεδιάζει γειώθηκε από το Λονδίνο το Σάββατο, με κα νίας με αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών
να επιτεθεί με αεροσκάφος, ο υπουργός Με θυστέρηση τριών ωρών λόγω των αυστηρότα στόχων. Μάλιστα, δημοσίευμα της εφημερί
ταφορών, Αλιστερ Ντάρλινγκ δήλωσε ότι οι των μέτρων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η δας » The People» γράφει ότι το FBI φοβάται
βρετανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πληρο διαβίβαση στοιχείων της πτήσης στις αμερι ότι ένα μέλος της Αλ Κάιντα μπορεί να έχει
φορίες που ενισχύουν τους αμερικανικούς φό κανικές Αρχές.
προσληφθεί ως πιλότος σε βρετανική εται
βους για την ύπαρξη συγκεκριμένης απειλής
Αστυνομικοί με αυτόματα όπλα βρίσκονταν ρεία.
σε κάποια από τις πτήσεις της ΒΑ που μα στην πύλη επιβίβασης. Αλλοι με ειδικά εκπαι Εν τω μεταξύ, κτίριο του Κογκρέσου εκκε
ταιώθηκαν.
δευμένα σκυλιά επιτηρούσαν τους επιβάτες, νώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής όταν
«Η απειλή που αντιμετωπίζουμε σήμερα που περνούσαν από εξονυχιστικό έλεγχο.
εντοπίστηκε μία «πιθανόν επικίνδυνη ουσία»
μάλλον θα διαρκέσει πολλά χρόνια», τόνισε ο Η βρετανική αεροπορική εταιρία ακύρω στο υπόγειο, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της
Ντάρλινγκ σε συνέντευξη του στο BBC, αλλά σε επίσης για λόγους ασφαλείας μία πτήση υπηρεσίας ασφαλείας.

Ψ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

Τι γίνεται όταν πενήντα συνολικά νεαροί καλ
λιτέχνες από τη Γερμανία ε'ρχονται στην Αθήνα,
φέρνοντας μαζί τους...«γλαυκές»; Το ιερό σύμβο
λο της θεάς Αθηνάς, η κουκουβάγια, δηλαδή, απο
τέλεσε πηγή έμπνευσης για τον εικοσιτετράχρονο David Borchers. Κάλεσε, λοιπόν, πενήντα νέ

χ

ους καλλιτέχνες, που «σφύζουν» από πρωτότυ
πες ιδέες, δημιουργικότητα και ταλέντο και τους
ζήτησε να φιλοτεχνήσουν τις δικές τους γλαυκές.
Το αποτέλεσμα του καλλιτεχνικού εγχειρήματος
φιλοξενείται στο φουαγιέ του Ινστιτούτου Goethe
στην Αθήνα, από 12 έως και 26 Ιανουαρίου 2004.
ΠΑΝΩ από 100.000 άνθρωποι
συμμετείχαν την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς στις εκδηλώσεις
στη Γένοβα, που θα είναι η
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2004».
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ΑΣΚΗΣΗ 3

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Νέα.., παρτίδα
πλαστών ευρώ
στη Β. Ελλάδα
ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ διακί
νησης πλαστών χαρτονομι
σμάτων ευρώ
παρουσιά
στηκαν στη Βορειοανατολι
κή Ελλάδα. Το Σαββάτο
άγνωστος κατέθεσε πλαστό
χαρτονόμισμα των 50 ευρώ
στο υποκατάστημα
της
Τράπεζας Ασπίς στην Κα
βάλα. Αλλοι ούο άγνωστοι
έδωσαν ίδια χαρτονομίσμα
τα παραχαραγμένα στα κα
ταστήματα των τραπεζών
Πειραιώς και Εθνικής, στην
Ορεστιάδα.
Σε καθημερινή
σχεδόν
βάση εντοπίζονται σε τρά
πεζες, περίπτερα,
κατα
στήματα, σούπερ μάρκετ,
οργανισμούς κοινής ωφέ
λειας κ.λπ., πλαστά χαρτο
νομίσματα, στη συντριπτι
κή τους πλειονότητα των 50
ευρώ.
Οπως είπαν τραπεζικοί
υπάλληλοι, οι παραχαρά·
κτες φαίνεται πως θεωρούν
ευκολότερη την κατασκευή
των 50 ευρώ κι αυτό προ
κύπτει από τους συχνότα
τους εντοπισμούς
αυτών
των χαρτονομισμάτων.
Η αστυνομία έχει δώσει
οδηγίες σε όλες τις υπηρε
σίες της, σε τράπεζες, σε κα
ταστηματάρχες κ.λπ. να εί
ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στις συναλλαγές τους με το
κοινό, ιδιαίτερα
μάλιστα
όταν άτομα δίνουν χαρτο
νομίσματα των 50, των 100

^
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Νέες απολύσεις
στην British
Airways
ΣΕ μείωση των ετήσιων λειτουργικών
εξόδων κατά 500 εκατ. στερλίνες (720
εκατ. ευρώ), ποσοστό 6,7% επί τον
συνόλου, θα προχωρήσει η μεγαλύτε
ρη αεροπορική εταιρεία της Ευρώ
πης, η British Airways Pic, σύμφωνα
με ρεπορτάζ της
κυριακάτικης
Telegraph.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
βρετανικής εφημερίδας, μέσα στα
σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται
και μείωση του αριθμού των εργαζο
μένων μέσα στην επόμενη διετία, κά
τι που αναμένεται να ανακοινωθεί
επισήμως σε προσωπικό και επενδυ
τές στα τέλη του μηνός.
Από την τρομοκρατική
επίθεση
στους «δίδυμους Πύργους» την 11η
Σεπτεμβρίου
2001, η μετοχή της
Bntish Airways έχει απολέσει 13% της
αξίας της, καθώς επηρεάστηκε ιδιαί
τερα από την κρίση που μαστίζει τις
αεροπορικές εταιρείες τα τελευταία
χρόνια.
Η αεροπορική εταιρεία έχει προ
χωρήσει σε δραματικό περιορισμό του
κόστους, από 8,9 δια. στερλίνες το
2001 σε 7,4 δισ. στερλίνες φέτος.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Αιππό χτύπημα

uc ιόνιο,
Τσιμπανάκο
ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ της Προοδευτικής θα φο
ράνε για τη νέα χρονιά και όχι μόνο οι
Τόγιας και Τσιμπανάκος. Χθες η ομάδα
των «βυσσινί» ανακοίνωσε επίσημα τις
δύο πρώτες μετεγγραφές της για τη
χειμερινή περίοδο, αποκτώντας τον
Βαγγέλη Τόγια για 1,5 χρόνο και τον
Ευριπίδη Τσιμπανάκο για 2,5.
Ο πρώην παίκτης της Χαλκηδόνας
έχει φορέσει την φανέλα της Προο
δευτικής άλλες δύο φορές στο πα
ρελθόν, ενώ ο Τσιμπανάκος είναι ένας
από τους ποδοσφαιριστές που έμειναν
ελεύθεροι από τον Ακράτητο.
Σε ό,τι αφορά το χθεσινό προγραμ
ματισμένο φιλικό με το Αιγάλεω ανα
βλήθηκε προκειμένου να μην επιβα
ρυνθεί η κατάσταση του αγωνιστικού
χώρου στο γήπεδο του Κορυδαλλού.
Δ Α Φ Ν Η : Ενα από τα
28 εργαστήρια Εικα
στικής Εκπαίδευσης του
ΥΠ.ΠΟ. σε συνεργασία με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί
το Εικαστικό Εργαστήρι Τέ
χνης και Πολιτισμού του Δήμου
Δάφνης (Αγ. Βαρβάρας 75). Τα
μαθήματα από εξειδικευμέ
νους καλλιτέχνες-δασκάλους
απευθύνονται σε παιδιά και
ενήλικες, ανεξάρτητα από τον
τόπο κατοικίας τους.

ΑΣΚΗΣΗ 4

«Κυρίαρχος»
στη Βρετανία
ο Ράσελ Κρόου
ΣΕ »μεγάλο φαβορί» αναδεικνύεται
η ταινία «Master and Commander»,
που αναμένεται να «σαρώσει» τα
βρετανικά βραβεία ταινιών, η απο
νομή των οποίων θα πραγματοποι
ηθεί στο Λονδίνο στις 11 Φεβρουα
ρίου.
Ο «Κύκλος των Κριτικών Ταινιών»,
που απονέμει τα βραβεία, δημιουρ
γήθηκε με σκοπό να προωθήσει την
«Τέχνη της κριτικής» και να αναγνω
ρίσει τα βρετανικά ταλέντα υποκρι
τικής. Ωστόσο, ο θεσμός εξετάζει και
τις καλύτερες ταινίες ανά τον κόσμο.
Ο «Κυρίαρχος των Θαλασσών»
έχει ήδη εξασφαλίσει έξι υποψη
φιότητες στα εν λόγω βραβεία. Με
ταξύ άλλων, έχει εξασφαλίσει υπο
ψηφιότητες για καλύτερη ταινία, κα
λύτερο ηθοποιό (Ράσελ Κρόου) και
καλύτερο σκηνοθέτη (Πίτερ Ουέιρ).
Οι ταινίες που διεκδικούν το βρα
βείο καλύτερης βρετανικής ταινίας
και ανταγωνίζονται τον «Κυρίαρχο»
είναι: «The Hours», «The Young
Adam», «The Magdalene Sisters» και
«The Mother».
Η λίστα των υποψηφίων για το
βραβείο του καλύτερου Βρετανού
ηθοποιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλ
λων, τον Τζουντ Λο για την ταινία
«Cold Mountain», τον Πολ Μπέτανι
για τον «Κυρίαρχο» και τον Εβαν
Μακ Γκρέγκορ για την ταινία «The
Young Adam».
Οι υποψηφιότητες για την καλύ
τερη ηθοποιό περιλαμβάνουν την
Τίλντα Σουίντον για την ταινία «The
Young Adam», την Τζούλι Ουάλτερς
και Ντέιμ Χέλεν Μίλερ για την ταινία
«Calender Girls», τη Σαρλότ Ράμπλιγκ για την ταινία «The Swimming
Pool» και την Αν Ρέιντ για την ται
νία «The Mother».
Στις υποψηφιότητες για την κα
λύτερη ξένη ταινία περιλαμβάνονται
οι ταινίες: «Etre et Avoir», «Goodbye
Lenin», «Belleville Rendezvous» και
φυσικά «The Lord of the Rings: The
Return of the King and Mystic
River».

36 εκατομμύρια μηνύματα την Πρωτοχρονιά

Η Ελλάδα στα κινητά
στενάζει και εύχεται
Σ

τα 35,9 εκατομ
μύρια έφτασαν
τα μηνύματα που
εστάλησαν μέσω κινη
τών τηλεφώνων την ημέ
ρα της ΙΙρωτοχρονιάς,
συμφωνά με τα στοιχεία
των τεσσάρων εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας που
δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό αποδει
κνύει ότι τα κινητά τηλέφω
να έχουν μπει για τα καλά
στη ζωή μας και οι ευχές μέ
σω μηνυμάτων SMS δεν
έχουν γίνει απλώς μόδα, αλ
λά τρόπος ζωής. Μάλιστα, ο
αριθμός των μηνυμάτων αυ
ξάνεται σταθερά κάθε χρό
νο και ίσο:>ς αυτός είναι ένας
λόγος που την ημέρα της
Πρωτοχρονιάς για λίγες
ώρες, κυρίως στην αλλαγή
του χρόνου, οι υποδομές των
εταιρειών κινητής τηλεφω
νίας δεν άντεξαν.

Οι εταιρείεβ
Συγκεκριμένα την ημέρα
αυτή εστάλησαν 13,6 εκα
τομμύρια μηνύματα από τη
Vodafone. Μάλιστα ο αριθ
μός αυτός αποτελεί ρεκόρ
για την Ελλάδα και είναι αυ
ξημένος κατά 10% σε σχέση

Cosmote εστάλησαν την ημέ
με πέρυσι και είναι πάνω
ρα της Πρωτοχρονιάς 13,2
από δύο φορές μεγαλύτερος
από μια συνη- _ _ _ _ _ _ _ _________ εκατομμύρια
μηνύματα. Θα
θισμένη ημέρα.
Το δίκτυο μπορεί πρέπει να ση
Μόνο τις δύο
πρώτες ώρες
να «κόλλησε», μειωθεί ότι
από τις 7 το
μετά την αλλα
αλλά οι Έλληνε8 πρωί της Πρω
γή του χρόνου
τοχρονιάς, μέ
εστάλησαν 3,1
απτόητοι
χρι το απόγευ
εκατομμύρια
μα, τα έσοδα
μηνύματα, που
από τα μηνύματα
της
αντιστοιχεί στο 50% της ημε
Cosmote πήγαν σε φιλαν
ρήσιας κίνησης. Από την

θρωπικά ιδρύματα. Την ίδια
μέρα από την Cosmote εστά
λησαν 28.000 MMS, ενώ πέ
ρυσι την ίδια μέρα ο αριθμός
αυτός ήταν μόλις 3.000, αλλά
βέβαια τα MMS, ήταν ακόμη
στα σπάργανα.
Από την Telestet εστάλη
σαν την ημέρα της Πρώτο
χρονιάς 8 εκατομμύρια μη
νύματα και από την QTelecom 1,1 εκατομμύρια
μηνύματα.

Για το έπαθλο
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Παράλληλα, διεξήχθη Διαγωνισμός
Xbox σε έναν ξεχωριστό χώρο, όπου τα παι
διά είχαν μια δυναμική «κόντρα» με τα παι
χνίδια της κονσόλας Xbox προκειμένου να
κερδίσουν το έπαθλο του διαγωνισμού.
Όλα τα παιδιά, που έλαβαν μέρος στις
παραπάνω δραστηριότητες, συμμετείχαν σε
κλήρωση με δώρα από τη Microsoft και τους
συνεργάτες της, όπως οι εταιρείες Altec,
Hewlett Packard, Info Quest και Intersys.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη Επικοινωνίας
κ. Βίβιαν Τσαμαδού, η συμμετοχή της
Microsoft Ελλάς στο εορταστικό πρόγραμ
μα του Δήμου Αθηναίων εντάσσεται σε ένα
γενικότερο πλαίσιο δράσεων με στόχο τη
χρήση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Συγκε
κριμένα η κ. Βίβιαν Τσαμαδού, δήλωσε πως
η εταιρεία υποστηρίζει με εξοπλισμό και τε
χνογνωσία εργαστήρια εκμάθησης πληρο
φορικής του Οργανισμού Νεολαίας και
Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, καθώς και
δύο ακόμη εργαστήρια στη Λέρο και το
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.
Σκοπός της Microsoft παγκοσμίως είναι
με την τεχνολογία της να δώσει στους αν
θρώπους τη δυνατότητα να κάνουν πράγ
ματα ιιου διαφορετικά δεν θα μπορούσαν.

AÓÊÇÓÇ 4

Προσεδαφίστηκε με εππυχία το αμερικανικό ρομπότ

Στον κόκκινο πλανήτη
ο «γεωλόγος» της NASA

To «Spirit» έστειλε τις πρώτες
φωτογραφίες από τον πλανήτη Άρη

Σ

την επιφάνεια του Άρη προσεδαφί
στηκε χθες τα ξημερώματα ύστερα
από ταξίδι επτά μηνών ο πρώτος
«ρομποτικός γεωλόγος» της NASA και με
τέδωσε ήδη τις πρώτες φωτογραφίες ξεκι
νώντας έτσι μια τρίμηνη αποστολή με στό
χο να διαπιστώσει αν ο κόκκινος πλανή
της μπορούσε στο παρελθόν να φιλοξενεί
ζωή.

Το δτροχο Spirit (πνεύμα) είχε μια επεισο
διακή κάθοδο στον κρατήρα Γκούσεβ, μια κοι
λότητα που ίσως ήταν κάποτε λίμνη, καθώς είχε
κεριθώριο μόνον έξι λεπτά για να σταματήσει
(ΐπότηνταχιΊτητατιον 19.000χλμ. που είχε. Στο
εξής θα διανύει καθημερινά απόσταση αρκε
τών δεκάδων μέτρων αναζητιυντας πάγο στο
υπέδαφος, ενώ θα πραγματοποιεί και χημικές
αναλύσεις στους γΰρο) βράχους.
«Ήταν μια σπουδαία νύχτα για τη NASA.
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ηλιακούς συλλέκτες. Η NASA ανακοίνωσε ότι
επιστρέψαμε!» δήλωσε πανευτυχής ο διοικη
τα δίδυμα ρομπότ της είναι 17 φορές βαρύτερα
τής της NASA Σον Ο' Κιφ χθες τα ξημερώμα
και πολύ πιο εξελιγμένα από το όχημα
τα στο Εργαστήριο Αεριώθησης ( JPL) της υπη
Sojourner, που είχε σταλεί στον
ρεσίας. Στις 24 Ιανουαρίου
Άρη το 1997. καθώς όπιυς τόνι
αναμένεται στον Άρη και το
σε ο Στιβ Σκάιερς, βασικός επι
Το ε£άτροχο
δεύτερο Mars ' Exporation
στήμονας της αποστολής, «κοι
Rover της NASA, που θα προ
σεδαφιστεί στον αντίποδα της «πνεύμα» θα ψάχνει τάζουν γύρω τους με στέρεο
σκοπική, έγχρωμη κάμερα και
περιοχής όπου βρίσκεται τώρα
TOUS επόμενοι^
το Spirit.
με ένα υπέρυθρο όργανο που
τρεΐ8μήνε8 για νερό μπορεί να αναγνωρίζει τύπους
Έλεγχο8
πετρωμάτων από απόσταση».
στον Άρη
Τα δύο ρομπότ είναι εν
To Spirit θα παραμείνει
πολλοίς αυτόνομα και καθορί
ακίνητο στη βάση προσεδάφι
ζουν μόνα τους τις επόμενες κινήσεις τους, κα
σης για περίπου μία εβδομάδα, προκειμένου να
θώς το σήμα από το Γη χρειάζεται αρκετά λε
ολοκληρώσει τους αρχικούς μηχανικούς ελέγ
πτά για να φτάσει στον Άρη και ο τηλεχειρι
χους, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την τρίμηνη
σμός των σχημάτων δεν είναι πρακτικά εφι
περιήγηση του στον αφιλόξενο πλανήτη, τρο
φοδοτούμενο με ενέργεια από μπαταρίες και

ΑΣΚΗΣΗ 5
νότητες συγκεντρώνει η εκδοχή της
ΕΤΑ.
Στην ΕΤΑ στρέφει τις υποψίες του
και ο πρόεδρος της αντιτρομοκρατικής επιτροπής του Συμβουλίου Λσφαλείας του ΟΗΕ, ο Ισπανός Ινοθέντιο
Αριας. «Θα έλεγα ότι είναι η ΕΤΑ,
αλλά δεν μπορώ να είμαι βέβαιος.
Εχει όλα τα δακτυλικά αποτνπιόματ«
τιις ΕΤΑ», είπε.
Για ευθύνη της βασκικής οργάνωσης μιλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις βομβιοτικές επιθέσεις «που διαπράχθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση

γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν,
είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει ποιος
ευθύνεται για τις επιθέσεις.
Σύμφωνα με ηγέτη ισλαμικής οργάνωοης, πάντως, το σημείωμα ανάληψης της ευθύνης από την Αλ Κάιντα
είναι «αυθεντικό». Οπως δήλωσε ο ηγέτης της ισλαμικής οργάνωσης Αλ
Μουχατζιρούν, σείχης Ομάρ Μπάκρι.
σε συνέντευξη του στην ιταλική εφημερίδα «Αα Ρεπούμπλικα», πιστεύω
ότι «η ανάληψη της ευθύνης είναι αυθεντική και ότι οι επιθέσεις είναι έργο
της Αλ Κάιντα. Δεν θα εκπλαγώ αν ο
επόμενος στόχος είναι η Ιταλία», πρό-

Συλλυπηιήρια από Σιεφανόπουλο
Ο Πρόεδροε Tns Δημοκρατία Κωνσταντίνο« Στεφανόηουλο5 έστειλε χθεβ
στο βασιλιά tns lonavias Χουάν Kaprlos το ακόλουθο συλλυπητήριο
τηλεγράφημα: «Με πραγματική οδύνη, αγανάκτηση και αποτροπιασμό για
την αποκρουστική τρομοκρατική ενέργεια που προκάλεσε τόσα πολλά
θύματα στη χώρα aas, aas συλλυπούμαι ειλικρινά« εκ pépous του
ελληνικού λαού και εμού προσωπικά«».

Παρατήρησε ακόμη ότι «ο τρόπος
δράσης παραπέμπει στην Αλ Κάιντα
και δεν με εκπλήσσει η επιλογή του
στόχου. Μην ξεχνάτε ότι στο μήνυμα
του τον Οκτώβριο, ο Μπιν Λάντεν,
μεταξύ των έχθρων του Ιράκ ή του δι
κτύου του είχε αναφέρει την Ισπα
νία».
Αντιθέτως, Αμερικανό; αξιωμα
τούχος δήλωσε ότι ο τρόπος ανάλη
ψη; της ευθύνης δεν μοιάζει με τον
συνηθισμένο τρόπο ανάληψης της
ευθύνης εκ μέρους της Αλ Κάιντα,
όπως και η ίδια η επίθεση δεν ται
ριάζει με το συνηθισμένο τρόπο
δράσης της.
Λίγο νωρίτερα, άλλος Αμερικάνο;
αξιωματούχος είχε παρατηρήσει ότι η
επίθεση της Μαδρίτης θυμίζει τόσο ε
πιθέσεις της ΕΤΑ όσο και επιθέσεις
της Αλ Κάιντα. «Πολλές επιθέσεις,
Κοντά η μία στην άλλη. είναι χαρακτη
ριστικό της Αλ Κάιντα. Ομως και η
ΕΤΑ είναι γνωστή για επιθέσεις σε
τρένα και σε περιοχές όπου συχνά
ζουν τουρίστες. Στο (ττάδιο αυτό δεν
αποκλείουμε καμία εκδοχή», είπε.

ΒΙΕΝΝΗ

Περισσότερη περίσκεψη oris
ανακοινώσει σχετικά με την
ευθύνη tns προχθεσινής
τρομοκρατία επίθεση στη
Μαδρίτη εισάγει η εμφάνιση
της Αλ Κάιντα, μέσω ms
επιστολής ανάληψης της
ευθύνης στην αραβική
εφημερίδα «Αλ Κουντς αλ
Αραμπίε», αλλά και την
ανακάλυψη αυτοκινήτου με
πυροκροτητές και
μαγνητοφωνημένες φράσεις
από το Κοράνι, κοντά στη
Μαδρίτη.

Α

λλάζοντας τις αρχικές δηλώ
σεις της απόλυτης βεβαιότη
τας περί ευθύνης της ΕΤΑ, η
ισπανική κυβέρνηση μιλά
πλέον για «όλα τα ενδεχόμενα», αν
και επιμένει ότι περισσότερες πιθα-

Ν
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«θα έλεγα ότι είναι η ΕΤΑ, αλλά δεν μπορώ να είμαι Βέβαιος.», δήλωσε ο
πρόεδρος της αντιτρομοκρατικής του Σ. Ασφαλείας, Ισπανός Ινοθέντιο Αριας

0 ΦΟΒΟΣ για tnv ΕΤΑ, έγινε tpopos για tnv An* Κάιντα

Περίσκεψη,
κασέτες
και Κοράνι

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
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7. Δημοσιογραφική δεοντολογία
Δημοσιογραφική δεοντολογία
Δημοσιογραφική δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α είναι οι κώδικες, δηλαδή οι οδηγοί γ ι α
τ η συμπεριφορά των δημοσιογράφων, όπως ορίστηκαν κατά καιρούς
από τις επαγγελματικές δημοσιογραφικές ενώσεις. Κυρίαρχοι άξονες
τ η ς διαμόρφωσης των κωδίκων αυτών είναι η υπευθυνότητα τ ο υ δημο
σιογράφου, τ ο καθήκον τ ο υ να ενημερώνει τ ο υ ς πολίτες, η προστασία
τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς τ ο υ τύπου και τ ο αμερόληπτο τ ο υ τύπου. Οι δημοσι
ογράφοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θ έ μ α τ α προστασίας
των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να σέβονται τ α δικαιώματα των
ατόμων στα οποία αναφέρονται. Π α ρ ά λ λ η λ α , πρέπει να ακολουθούν
τις ε κ ά σ τ ο τ ε διατάξεις περί Τύπου.
Πέντε δυσκολίες κατά το γράψιμο της αλήθειας
«Όποιος θέλει σήμερα να πολεμήσει το ψέμα και να γράψει την αλήθεια,
πρέπει να ξεπεράσει τουλάχιστον πέντε δυσκολίες. Πρέπει να 'χει το
θάρρος να γράφει την αλήθεια, παρ όλο που παντού την καταπνίγουν,
την εξυπνάδα να την αναγνωρίζει, παρ όλο που παντού την καλύπτουν,
την τέχνη να την κάνει εύχρηστη σαν όπλο, την κρίση να διαλέγει εκεί
νους που θα μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά,
την
πανουργία να την διαδίδει ανάμεσα τους. Αυτές οι δυσκολίες είναι με
γάλες γ' αυτούς που γράφουν μέσα στο φασισμό, υπάρχουν όμως και
για εκείνους που καταδιώκονται ή έχουν αποδράσει, μα ακόμα και για
όσους γράφουν στις χώρες της αστικής ελευθερίας.»
Μπέρτολ Μπρεχτ, (1990)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημο
σιογράφων-μελών των Ενώσεων Συντακτών έχει στόχο:
• Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο του
δημοσιογράφου στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνουν ο γιγαντισμός,
το ολιγοπώλιο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η αυξημένη εμβέλεια και
επιρροή των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας.
• Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού
ή άλλου επηρεασμού με τον αυτό-καθορισμό κανόνων υπεύθυνης
επαγγελματικής λειτουργίας.
• Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης,
την αυτονομία και αξιοπρέπεια του δημοσιογράφου και να θωρακίσει
την ελευθεροτυπία επ' αγαθώ της δημοκρατίας και της κοινωνίας.
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• Προς το σκοπό αυτό, οι δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται να
εφαρμόσουν και να περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:
Άρθρο 1
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληρο
φορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό
αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.
Ο
δημοσιογράφος
δικαιούται και οφείλει:
α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του
τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.
β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον
εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη την αλλοίωση ή την
πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών.
γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του
διαφημιστικού μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειμένου
και την ακριβή χρησιμοποίηση φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών
απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων.
δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από
τις προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και
πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του.
ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των
συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται
να μεταδώσει.
στ.Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση
και ενδεδειγμένο τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς
ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του πολίτη
και του ανθρώπου και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει την αντίθετη άποψη,
χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή
θέση έναντι του θιγομένου.
Άρθρο 2
Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα,
νεπάγεται δικαιώματα, καθήκοντα
δικαιούται και οφείλει:

αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συκαι υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος

α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής
καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων,
οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης.
β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο
της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το
επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης μπορεί να χρησιμοποιεί,
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πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων
που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση
και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο.
γ. Να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλεί τις
δικαστικές αποφάσεις.
δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία
των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά
προβλήματα υγείας.
ε. Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες,
όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού
και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν εμφανές ψυχικό πρόβλημα,
αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιατερότητά τους.
στ. Να μην αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των θυμάτων
βιασμού, τα οποία επέζησαν της εγκληματικής πράξης.
ζ. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον
ευαίσθητο τομέα της υγείας, όπου η παραπλανητική πληροφόρηση
και η εντυπωσιακή προβολή μπορούν να προκαλέσουν αδικαιολόγητη
αναστάτωση στην κοινή γνώμη.
η. Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να
εξασφαλίζει την τεκμηρίωση τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες,
τηλεοπτικές εικόνες) με δημοσιογραφικά θεμιτές μεθόδους,
γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
θ. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς την πηγή των
πληροφοριών που εξασφάλισε υπό εχεμύθεια.
ι. Να σέβεται τους κανόνες της εμπιστευτικής πληροφόρησης (ol the
record) εφ' όσον ανέλαβε αυτή τη δέσμευση.
Άρθρο 3
Η ισηγορία και η πολυφωνία, οξυγόνο της δημοκρατίας, αναιρούνται σε
συνθήκες κρατικού μονοπωλιακού ελέγχου των Μ. Μ. Ε. και υπονομεύονται
με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους σε γιγαντιαίες
κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν
την κοινή γνώμη σαν καταναλωτή και
προσπαθούν να χειραγωγήσουν το φρόνημα, τις συνήθειες και την εν γένει
συμπεριφορά της. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να υπερασπίζεται σθεναρά το δημοκρατικό πολίτευμα, που διασφαλίζει
την ελευθεροτυπία και την απρόσκοπτη άσκηση του δημοσιογραφικού
λειτουργήματος.
β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού αυταρχισμού
και τις αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών των Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα των
ολιγοπωλίων.
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γ. Να υπερασπίζεται τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον εργασιακό
χώρο του και να αρνείται την εκτέλεση έργου, που έρχεται σε
σύγκρουση με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
δ. Να μη δέχεται τη σύνταξη είδησης, σχολίου ή άρθρου και την παραγωγή
εκπομπής κατά τις υποδείξεις των προϊσταμένων ή του εργοδότη του,
αν το περιεχόμενο τους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να
καταγγέλλει τις εν αγνοία του παραποιήσεις του δημοσιογραφικού του
προϊόντος.
Άρθρο 4
Η υπερπροσφορά
εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας
επιτείνει
τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων εκμετάλλευσης,
όπως
είναι: η άμισθη ή η συμβολικώς αμειβόμενη εργασία, η
καταστρατήγηση
συμβατικών υποχρεώσεων και κανόνων δεοντολογίας κλπ.. Γι' αυτό ο
δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να στηρίζει και να ενισχύει τις δραστηριότητες της συνδικαλιστικής
του οργάνωσης, που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων αμοιβής και
απασχόλησης στα Μ.Μ.Ε..
β. Να αποκρούει στο χώρο εργασίας του κάθε απόπειρα περιστολής των
εργασιακών δικαιωμάτων του ή παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας.
γ. Να μην ασκεί και να μη δέχεται οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, που
σχετίζονται με το φύλο ή την επαγγελματική ηλικία των συναδέλφων του.
Άρθρο 5
Η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις αποτελεί θεμελιώδες
στοιχείο
της αξιοπιστίας, του κύρους και της επαγγελματικής
αξιοπρέπειας
του
δημοσιογράφου, ο οποίος
οφείλει:
α. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αμοιβή για δημοσιογραφική εργασία
από απόρρητα κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων ή ιδιωτικών
οργανισμών.
β. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αργομισθία ή επ' αμοιβή θέση
συναφή με την ειδικότητα του σε γραφεία τύπου, δημόσιες υπηρεσίες
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θέτει εν αμφιβάλω την επαγγελματική
αυτονομία και ανεξαρτησία του.
γ. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται τη διαφημιστική χρήση του ονόματος,
της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς.
δ. Να μη μεταδίδει και να μην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές πληροφορίες
που επηρεάζουν την πορεία του χρηματιστηρίου Αξιών και την αγορά.
ε. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε χρήμα
και είδος, που θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια του και
επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του.
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Άρθρο 6
Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός
των δημοσιογρά
φων συμβάλλουν θετικά στις συλλογικές επαγγελματικές επιδιώξεις και
στην κοινωνική εικόνα του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος. Γι' αυτό ο
δημοσιογράφος
οφείλει:
α. Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να μην εκτοξεύει
εναντίον τους ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγει τις προσωπικές
αντεγκλήσεις, δημόσια και στους χώρους εργασίας.
β. Να θεωρεί σοβαρότατη αντιεπαγγελματική πράξη κάθε λογοκλοπή.
γ. Να μην οικειοποιείται την εργασία συναδέλφων του. Να αναφέρει
πάντοτε το όνομα του συντάκτη, του οποίου χρησιμοποιεί κείμενα ή
αποσπάσματα κειμένων.
δ. Να μνημονεύει την πηγή των πληροφοριών, που έχουν ήδη δημοσιευθεί
ή μεταδοθεί.
Άρθρο 7
Ο γιγαντισμός των Μ. Μ. Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας αύξη
σαν σημαντικά τον παιδευτικό και πολιτισμικό ρόλο του ηλεκτρονικού και
του γραπτού Τύπου. Με τις πρόσθετες ευθύνες του στις νέες συνθήκες,
ο δημοσιογράφος
οφείλει:
α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου,
αποφεύγοντας γραμματικές, συντακτικές και λεκτικές κακοποιήσεις.
β. Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική
βαρβαρότητα, τηρώντας, ακόμη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία,
τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης.
γ. Να προστατεύει την ελληνική γλώσσα από την κατάχρηση ξένων λέξεων
και όρων.
δ. Να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της εθνικής μας παράδοσης
και τη διασφάλιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Άρθρο 8
Οι υποχρεώσεις
των δημοσιογράφων
που απορρέουν από αυτόν
Κώδικα, δεν συνιστούν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης.
Ψηφίστηκε
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Λογοκρισία

Η λογοκρισία εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακάλυψη της
τυπογραφίας και την συνεπαγόμενη δυνατότητα ευρείας κυκλοφορίας
κειμένων. Η εμφάνιση της στην Αγγλία συνδέεται από τον 16ο αιώνα
με την παροχή αδειών κυκλοφορίας των εντύπων ενώ ήδη από το 1757
στη Γαλλία επαπειλούνται με την ποινή του θανάτου συγγραφείς και
εκδότες απαγορευμένων βιβλίων.
Τα έντυπα λογοκρίνονται για αναφορές τους σε θέματα θρησκευτικά,
ηθικά και πολιτικά, και όταν η δυνατότητα τους να επηρεάζουν μαζικά
τους πολίτες γίνεται πια αναγνωρίσιμη η λογοκρισία επεκτείνεται ακόμα
περισσότερο. Η ιστορία της έντυπης δημοσιογραφίας είναι παράλληλη
με την ιστορία των αγώνων για την κατάργηση της λογοκρισίας.
Στην Ελλάδα το φαινόμενο της λογοκρισίας απασχόλησε ιδιαίτερα
δημοσιογράφους και κοινό, πολύ περισσότερο καθώς οι πολιτικές και
πολιτειακές κρίσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, σ' όλη τη διάρκεια
του προηγούμενου αιώνα. Ο αγώνας για την ελευθερία του Τύπου έγινε
συνώνυμος με τον αγώνα για τη Δημοκρατία. Η φιγούρα της φιμωμένης
Δημοκρατίας στη διάρκεια της στρατιωτικής χούντας της 21ης Απριλίου
ήταν ένα από τα πιο αγαπητά σύμβολα του αντιδικτατορικού αγώνα.
Μετά τη μεταπολίτευση, η λογοκρισία καταργήθηκε.
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8. Η εκτύπωση του εντύπου
Η εκτύπωση του εντύπου · Τιράζ και αδιάθετα φύλλα · Το τυπογραφικό δοκίμιο · Διαμόρφωση
της εφημερίδας

Η εκτύπωση του εντύπου
Γίνεται συνήθως μέσω πακέτων lay-out που υπάρχουν στον η λ ε κ τ ρ ο 
νικό υπολογιστή. Η εκτύπωση γ ί ν ε τ α ι από τ ο τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο σε χαρτί
που προμηθεύει ο φ ο ρ έ α ς που υποστηρίζει τις δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ η ς
ομάδας (ερευνώνται οι δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς να τ ο υ ς παραχωρηθούν χαρτί και
ά λ λ α υλικά ή τεχνικές δυνατότητες.)
Τιράζ και αδιάθετα φύλλα
Τιράζ ονομάζεται ο συνολικός αριθμός των αντιτύπων μιας εφημερίδας
που τυπώνονται καθημερινά.
Το τ ι ρ ά ζ υπερβαίνει κατά 10-20% τον αριθμό των προβλεπόμενων πω
λήσεων, α λ λ ά ποικίλλει από μέρα σε μέρα κι από περιοχή σε περιοχή,
ανάλογα με τις ειδήσεις.
Τα αδιάθετα φ ύ λ λ α επιστρέφονται στα γ ρ α φ ε ί α τ η ς εφημερίδας. Με
ρικά κρατούνται για τ ο αρχείο και τ α υπόλοιπα πολτοποιούνται για να
ανακυκλωθεί τ ο χαρτί.
Το τυπογραφικό δοκίμιο
Είναι ένα πρώτο φ ύ λ λ ο τ η ς ε φ η μ ε ρ ί δ α ς που τυπώνεται για να γίνουν
πάνω τ ο υ οι διορθώσεις.
Διαμόρφωση της εφημερίδας (κασέ)
1. Λογότυπος της εφημερίδας
Η ι δ ι ο κ τ η σ ί α τ ο υ ονόματος τ η ς ε φ η μ ε ρ ί δ α ς είναι κατοχυρωμένη
από τ ο νόμο.
Κάτω από τον τίτλο:
διευθυντής
διεύθυνση

έτος
τηλ

τιμή
fax

2. Υπέρτιτλος ή καπέλο: πρώτο στοιχείο του κύριου τίτλου με τ ο οποίο
γίνεται εισαγωγή ή σχολιάζεται η είδηση.
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3. Κύριος τίτλος: δίνει την είδηση έτσι ώστε να προσελκύει την προσοχή
του αναγνώστη και να τον εντυπωσιάζει. Στοιχεία μεγαλύτερα από
τους άλλους τίτλους
4. Υπότιτλος 1 : προσθέτει στον κύριο τίτλο κάποιες σημαντικές λεπτο
μέρειες που κάνουν την είδηση πληρέστερη.
5. Υπότιτλος 2: Κλείνει τον τίτλο, δίνοντας στοιχεία στα οποία η εφη
μερίδα θέλει να δώσει έμφαση.
6. Κύριο άρθρο: Στήλη όπου εκφράζεται η άποψη μιας προσωπικότητας
κύρους (συνήθως του διευθυντή) πάνω σε ένα ειδικό θέμα, συνήθως
πολιτικού χαρακτήρα, που θεωρείται «κύριο» θέμα της ημέρας. Αν
το άρθρο δεν είναι υπογεγραμμένο τότε εκφράζει την άποψη της
εφημερίδας.
7. Θέμα ράχης: παραδοσιακά το άρθρο αυτό τοποθετείται στο πάνω
δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας. Συνήθως είναι μια τρανταχτή είδη
ση, αλλά δευτερεύουσας σημασίας συγκριτικά με το κυρίως θέμα.
Περίληψη: κέντρο κάτω από τους τίτλους.
Κύριο θέμα: είναι το ρεπορτάζ που παρουσιάζει την είδηση που θεω
ρείται η πιο σπουδαία απ’ όλες.
Δεύτερο θέμα: Είναι η δεύτερη είδηση σύμφωνα με την αξιολόγηση
της εφημερίδας
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βρείτε τις πρώτες σελίδες εφημερίδων. Να εντοπιστούν ο λογότυπος,
ο κύριος τίτλος, ο υπέρτιτλος και οι υπότιτλοι του κύριου θέματος,
το κύριο άρθρο, το θέμα ράχης.
2.Δίνονται μερικά άρθρα. Να εντοπιστούν ο τίτλος, ο υπέρτιτλος και
ο υπότιτλος.
3. Να γραφτούν τίτλοι για τις ειδήσεις.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωνσταντίνος ΤΖΟΥΜΑΣ

Δεν περιμένω τίποτα από τους πολιτικούς
Τα κόμματα πρέπει ν' απελευθερώνουν τον καλύτερο μας εαυτό. Αντί γι' αυτό, μας βγάζουν το χειρότερο
Στον ΣΤΑΥΡΟ ΞΗΝΤΑΡΑ

σης, το επιθεωρησιακό ξεσάλωμα των σκελιών. Μιλώ για τα αστεία κάτω από τη μέση,
με σεξουαλικά υπονοούμενα, ρατσιστικά,
του στιλ αυτός είναι χοντρός, αυτός είναι
κομμωτής, αυτός είναι κοντός. Οπως δεν
κάνω και παρέες που έχουν το ανάλογο
"χιούμορ". Βλέπω στο αμερικανικό σινεμά,
που είναι τόσο επαγγελματικό και τόσο βιρτουόζίκο, ότι οι ήρωες στους οποίους εστιά
ζει είναι ταραγμένες προσωπικότητες, σχε
δόν ψυχανώμαλοι. Ποτέ δεν με ενδιέφερε
0 δολοφόνος, ούτε ο ληστής με το πριόνι
ούτε ο μπάτσος της CIA... θέλω μέσα από
ταινίες και από βιβλία να βλέπω ευγενείς,
να περνάνε υπέροχα τα βράδια τους, να έχουν
υψηλό επίπεδο ζωής,φλερτ,ταξίδια, ανταλ
λαγές απόψεων, πληροφορίες για τη μυστι
κή ζωή των ζώων, των φυτών, του πλανήτη
που ζούμε. Δεν με ενδιαφέρει το Οσκαρ
του καλύτερου δολοφόνου της χρονιάς».

Ε

ίναι σνομπ και δεν το κρύβει. Εχει εστέτ
διάθεοη και δεν την αρνείται. Ντύνε
ται εκκεντρικά και το υποστηρίζει.
Εχει ιδιότυπο χιούμορ και το χαρίζει
απλόχερα. Αυτός είναι ο bon viveur Κων
σταντίνος Τζούμας και σε όποιον αρέσει.
Και, τελικά, αρέσει σε πάρα πολλούς. Το για
τί είναι απλό. Πάνω απ' όλα, είναι αυθεντι
κός. Σε λίγες μέρες, στις 10 Μαρτίου και
για λίγες μόνο παραστάσεις, μέχρι τις 28
Μαρτίου, ο ηθοποιός θα ερμηνεύσει το
μονόλογο του Βασίλη Αλεξάκη «Εγώ δεν»,
σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, στο
θέατρο «Προσκήνιο».
«Είναι ο μονόλογος ενός ανθρώπου που
δεν μπορεί να μιλήσει, που έχει ξεχάσει τις
περισσότερες λέξεις, που δεν ολοκληρώνει
καμία φράση. Δεν είναι δύσκολο να συμπλη
ρώσει κανείς τα κενά που αφήνει, να ερμη
νεύσει τις σιωπές του. Με άλλα λόγια, ο
άνθρωπος αυτός που δεν μιλά λέει TU ουσιώ
δη για τον έρωτα, το θάνατο και τον κυνι
σμό μιας κοινωνίας που περιφρονεί τους
ανθρώπους αυτού του είδους, τους ανθρώ
πους που δεν...», εξηγεί ο Κωνσταντίνος
Τίούμας.
- Δεν νομίζετε ότι οε μια μίζερη επο
χή κάποιοι ενοχλούνται από τον «αέρα»
που αποπνέετε;
«Δεν χαίρεστε που δεν βγάζω καμία μιζέ
ρια και καμία συμπλεγματικότητα; Τα πρό
τυπα μου πάντα ήταν ευγενείς άνθρωποι,
κοσμοπολίτες, που ξέρουν να ζουν τη ζωή
τους υπέροχα, που λατρεύουν τη γενναιο
δωρία των γυναικών, τις υπέροχες γάμπες, τα
βαθιά ντεκολτέ, δείπνα και γεύματα, πάρτι».
- Ωραία όλα αυτά, αλλά μάλλον μιλά
τε εκ του ασφαλούς...
«Ποτέ δεν ήμουν εκατομμυριούχος. Αν
έχεις αποφασίσει να ζεις με ένα συγκεκρι
μένο τρόπο, τον ζεις είτε έχεις λεφτά είτε
όχι. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που είναι ικα
νοί να ντυθούν λες και θα πάνε στα ανά
κτορα και βγαίνουν μόνο για ένα απλό δεί
πνο. Εχουν, όμως, μια αίσθηση πλούτου,
κοκεταρίας, μεγαλείου».

ΕΙΠΕ ΓΙΑ:
χ

Δεν μ'ενδιαφέρει το Οσκαρ του καλύτερου δολοφόνου

της χρονιάς ούτε ο αγέΜοτος κόομος της ηρωτοηορίας
- Οι μέρες μας είναι μάλλον δύσκολες
και όχι μεγαλειώδεις... Εσείς, πάντως,
καταφέρνετε και διατηρείτε το χιού
μορ σας.
«Το χιούμορ δεν πάει ούτε με τις μέρες
ούτε με τις νύχτες. Το έχεις ή δεν το έχεις.
Μπορεί να είμαι στο τελευταίο σκαλοπάτι,
αλλά, αφού είμαι όρθιος, συνεχίζω».
- Υπάρχει κάποια τεχνική για να δια
τηρείτε την αισιοδοξία σας;
«Μια στοιχειώδης αδιαφορία, που δεν
αγγίζει τα όρια της αφασίας, για πράγματα
που δεν με αφορούν και που μας βομβαρ
δίζουν καθημερινά. Δεν έχω π.χ. λόγο να
αγχώνομαι, για το αν απαγορεύτηκε το κυνή
γι στη λίμνη Κερκίνη. Είχα μια σκασίλα,
αφού δεν είμαι κυνηγός»...
- Παρόλα αυτά, σήμερα έχετε κληθεί
να πάτε πίσω από ένα παραβάν για να
ψηφίσετε.

Τα Οσκαρ
«Οσοι παίρνουν Οσκαρ μετά για κάποιον λόγο δεν κάνουν
πολύ καλλιτεχνικά πράγματα. Και δεν είνσι ότι παίρνουν τα
μυαλά τους αέρα. Απλά οι προτάσεις που γίνονται έχουν
στόχο το κέρδος, το ταμείο. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλες
δουλειές για να βγάζεις λεφτά. Οι καλλιτέχνες γενικότερα
δεν πταν ποτέ πάμπλουτοι. Προστατευόμενοι πάμπλουτων
ανθρώπων, ναι. Ηταν πάντα αταξικοί».
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«Δεν έχω "καεί"
κάνοντας διαφημι
στικά, γιατί οεν λέω
συχνά "ναι". Αν κάτι
δεν μου αρέσει ή το
θεωρώ μπανάλ, ή
μου φαίνεται πρό
χειρο, δεν το κάνω.
θα ήθελα, βέβαια,
έναν ατζέντη να το
κάνει αυτό και όχι
να αναγκάζομαι να
πουλάω ο ίδιος τον
εαυτό μου. Αισθά
νομαι σαν κοκότα
πολυτελείας», λέει
ο Κωνσταντίνος
Τζοιίμας.

«Καταρχήν, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάω
πίσω από ένα παραβάν. Με τη δουλειά που
κάνω, κάθε βράδυ είμαι πίσω από ένα παρα
βάν. Δεν είναι για μένα κάτι πρωτότυπο, συν
το γεγονός ότι ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι
της κάλπης».
- Εχετε τη συνείδηση σας ήσυχη με
αυτό που θα ψηφίσετε;
«Εδώ και χρόνια, ναι. Και δεν το μετα
νιώνω. Μπορεί όμως να ρίχνω και λευκό.
Δεν περιμένω τίποτα από τους πολιτικούς.
Η επιτυχία ενός κόμματος θα ήταν να απε
λευθερώσει τον καλύτερο μας εαυτό. Και
αυτό όχι μόνο δεν γίνεται μέχρι τώρα, αλλά
από την άλλη μας βγάζουν και το χειρότε
ρο».
- Ποια πράγματα δεν θα κάνατε ποτέ;
«Δεν με ενδιαφέρει να κάνω παραστά
σεις που έχουν να κάνουν με τον αγέλαστο
κόσμο της πρωτοπορίας. Δεν θα έκανα, επί-

Την ταινία ίου Γκίμποον ((Τα Πάθη»
«Δεν έχω καμία διάθεση να τη δω. Εχει κάτι το σκανδα
λοθηρικό και δεν με ενδιαφέρει. Οι Αμερικανοί είναι μανού
λες στο να δημιουργούν ντόρο. Ούτε θεωρώ ότι η εκδοχή
του Τζεφιρέλι για τα Πάθη του Χριστού ήταν η καλύτερη.
Παραήταν γλυκό και καραμελένιο. Σίγουρα τα Πάθη, το να
μαστιγώνεσαι και να σταυρώνεσαι, ήταν κάτι πολύ ζόρικο
και πολύ σκληρό».

- Αξιζε, κατά τη γνώμη σας, έντεκα
Οσκαρ ο «Αρχοντας των δαχτυλιδιών»;
«Αυτά είναι παιχνίδια ενός συστήματος
που το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι
το ταμείο. Δεν είμαι, όμως, ούτε λογιστής
ούτε οικονομικός διαχειριστής κάποιας
πολυεθνικής. Ξέρω να ξοδεύω χρήματα και
όχι να αποταμιεύω. Το χρήμα είναι μια μορ
φή ελευθερίας, αλλά την ίδια στιγμή δέχε
ται βαθύτατα την περιφρόνηση μου».
- Δεν πιστεύετε, λοιπόν, ότι η λαμπρή
τελετή των Οσκαρ έχει το ίδιο κύρος
που είχε κάποτε;
«Μα δεν ξέρω αν το είχε και ποτέ. Απλά
τότε ο κόσμος ήταν πιο παραμυθιασμένος.
Αθώος όχι, αθώος δεν ήταν ποτέ. Απλά το
σινεμά ήταν νέο είδος και έκανε αίσθηση.
Τώρα ο κάθε ηθοποιός φιλοδοξεί να παρου
σιάσει τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας.
Είχα μια σκασίλα για τον άνθρωπο της διπλα
νής πόρτας... Αντε μωρέ, δείξτε κανένα μεγα
λειώδη χαρακτήρα, ευγενή, υπέροχο που
να ξέρει και να συγχωρεί. Ολο βλέπουμε
τρομαγμένες γυναίκες που κοιμούνται με
δολοφόνους, γιατί το κτήνος που φωλιάζει
μέσα τους κάνει καλό στη λίμπιντο τους
και μετά τους καταδίδουν στην αστυνομία.
Τι αρρώστια είναι αυτή;»

Τα οΊαφημιοτικά ι
«0 ΟρσονΟυέλες έχει διαφημίσει κρασί κα
ο Λόρενς Ολιβιέ φωτογραφική εταιρεία. 0 Φελί
νι, ο Κουροσάβα διαφήμισαν ρολόγια. Δεν σημαι
νει απολύτως τίποτα. Ισα ίσα με το να πρέπε
να περάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα ένα μήνυ
μα, αναγκάζεσαινα ασκείς τη φωνή σου καινι
είσαι σε εγρήγορση».
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ΤΟ

ΘΕΜΑ

Οι έξι κι ένας λόγοι για τους οποίους ο
Του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΠΑΣΑΝΤΗ

α

Σ

ήμερα είναι μια μέρα
κρίσιμη για τη χώμα,
κρίσιμη για τη δημο
κρατία. Επειτα από
δύο σχεδόν δεκαε
τίες δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς α π ό το σ ύ σ τ η μ α
ΠΑΣΟΚ όλα δείχνουν πως ο τόπος γυρί
ζει σελίδα. Αν κάποιος στεκόταν μπροστά
στη σημερινή κάλπη και αναλογιζόταν το
δίλημμα των σημερινών εκλογών, θα έβλε
πε έκπληκτος πως η πρόταση για «πολι
τική αλλαγή» της Ν.Δ. αποτελεί ουσια
στικά και τη μόνη πολιτική και δημοκρα
τική πρόταση για τη χώρα. Οι λόγοι είναι
πολλοί και είναι πολιτικοί, ηθικοί, ιδεολο
γικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί. Ας στα
θούμε αναλυτικά σε αυτούς τους λόγους.

Κοντεύουν τριάντα ολόκληρα χρόνια
αηότη γέννηση τον «ακόμα-ΠΑΣΟΚ»
και το κόμμα αυτό δεν έχει ενηλικιωθεί
Κύριο χαρακτηριστικό του
ηαλιμηαιδισμού του τα επικίνδυνα
παιχνίδια σε ßdpoc της δημοκρατίας.
Το κόμμα αυτό δεν έχει μάθει να χάνει.
Το 1989, όταν έχασε τις εκλογές, οι
υπουργοί του με πρόσχημα το σκληρό
προεκλογικό αγώνα δεν προσήλθαν
να παραδώσουν τα υπουργεία!
Το. 2004 αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν
οίοντΐολιτικόδΐάλογο μετέτρεψαν
την τελευταία εβδομάδα σε ρινγκ
με στόχο να οξύνουν ταπνεύ^ατα^
ΑίΜοηκάσννθήματα, διχαοτικές,
κορόνες, με στόχο την κλιμάκωση
της έντασης. Προσπάθησε έτσι
να εκψοβίσει τον κόσμο.
Ηττα του «ακόμα-ΠΑΣΟΚ»
οημερα σημαίνει ευκαιρία
πολιτικής επανεκπαίδευσης

Ο ηρώτΟς λόγος καταψήφισης
του συστήματος ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός.
Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι η
εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Η
Ν.Δ. προτείνει σήμερα «πολιτική αλλα
γή», τονίζοντας πως είναι αρχή της δημο
κρατίας η εναλλαγή των κομμάτων στην
εξουσία. Απένανπ της το σύστημα ΠΑΣΟΚ
προτείνει την «τόλμη» για «ανανέωση»,
«ρήξεις» και «ανατροπές» του νέου αρχη
γού εναντίον των ισχυρών εσωκομματικών
κατεστημένων που έχουν δημιοοργηθϋί
όλα αυτά τα χρόνια. Αηλαδή, το σύστημα
ΠΑΣΟΚ προτείνει την εσωκομματική του
αναδιάρθρωση ως πανάκεια για την πολι
τική ανανέωση της χώρας!
Με άλλα λόγια, μετατρέπει τη δική του
ανάγκη σε πολιτική ανάγκη της χώρας! Το
δικό του πρόβλημα σαν πρόβλημα του
τόπου! Είναι απίστευτη η καθεστωτική
νοοτροπία που περιέχει αυτή η πρόταση.
Μοιάζει να λέει: «Το κράτος είμαι εγώ!
Ψηφίστε με, για να αλλάξω τον εαυτό μου
μήπως και αλλάξω και το κράτος!». Μόνον
αυτή την αλλαγή μπορεί να φανταστεί το
σύστημα ΠΑΣΟΚ.

s;

Δεν μπορεί ούτε να φανταστεί την πτώ-
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του ώστε να ξεπεράσει

ç^~
-

το κψ^ααυτάΐον
ανταρχιομό και την
καθεστωτική λογική του

Σκίτσο του ΜΙΧΑΛΗ KOYNTOYPH
ση του από την εξουσία έστω και για λίγο.
Γτατ^-ρέβαια, πτώση αττό την υξουσία σημαίνει πως το καθεστώς που επί μία 20ετία
δημιούργησε θα πάψει να υπάρχει.
Αυτό είναι το δίλημμα του ΠΑΣΟΚ και
αυτό είναι που θέτει και σε αυτές τις εκλο
γές. Ενα δίλημμα βαθιά αντιδημοκρατικό
που πρέπει να καταψηφιστεί.

Ο δεύτερος

λόγος

είναι πολιτι

κός και ηθικός. Η πολιτική ανυπαρξία του
«ακόμα-ΠΑΣΟΚ» στις εκλογές του 2004
είναι απίστευτη. Επειτα από μια 20ετή δια
κυβέρνηση το κόμμα αυτό κατέρχεται στις
σημερινές εκλογές χωρίς κάποια συνθή

ματα και χωρίς κάποια πολιτική πρόταση.
ΜΕ μια απίστευτη miporoAnyin της TCAEIT
ταίας στιγμής. Με έναν αυτοσχεδιασμό
εκτός πραγματικότητας. Και με μόνα συν
θήματα τα απηρχαιωμένα και ξύλινα λαλιωτικής εμπνεύσεως «Στου αγρότη την καρ
διά δεν χωρά η Δεξιά» και με τις διάσπαρτες
λέξεις «Νίκη, Μαζί, Ενότητα, Τόλμη, Νέα
Εποχή» να πλαισιώνουν τις φωτογραφίες
του κ. Παπανδρέου. Το κόμμα του «ακό
μα-ΠΑΣΟΚ» δεν έκανε τον κόπο να προ
βάλει ένα κάποιο κεντρικό σύνθημα που
να περιέχει κάτι α π ό την πολιτική φιλο
σοφία του και την πολιτική του πρόταση.
Κατέρχεται απλώς στις εκλογές ως κόμμα-καθεστώς και ζητεί με κάθε θεμιτό και
αθέμιτο τρόπο την επανεπιβεβαίωση της

εξουσίας του. Κατέρχεται στις εκλογές με
μόνη ττηλιτικ'ή ττρήτπΐ7Η ΤΒ «βιάΧργο»! Kai
την προεκλογική ενημέρωση του νέου
αρχηγού του για τα προβλήματα της χώρας!
Το χειρότερο είναι πως το «ακόμα-ΠΑΣΟΚ»
βλέποντας την πολιτική ανυπαρξία του
κατέφυγε για μία ακόμα φορά στην παρω
χημένη αντιδεξιά ρητορεία και στην πολι
τική προβοκάτσια που είχε προαναγγεί
λει ο σκοτεινός προπαγανδιστής Κώστας
Λαλιώτης. Ο άνθρωπος που είναι χρεω
μένος με τη μεγαλύτερη πολιτική προβο
κάτσια από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμε
ρα σε συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες
ξένων κρατών (φωτογραφία «Αυριανής»
του Κ. Μητσοτάκη με δύο Γερμανούς αιχ
μαλώτους και χαλκευμένα στοιχεία από
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ισχύος 147 MW, η οποία θα
Ερευνητές του Πανεπιστήμι
Υπεγράφη τελικά μετά από
χρησιμοποιηθεί για την
περιπετειώδεις
διαδικασίες
η
ου Χάρβαρντ κατάφεραν να παγι
κάλυψη των αυξημένων
σύμβαση για την κατασκευή
δέψουν καινά κρατήσουν -έστω
ενεργειακών αναγκών εν όψει
ιδιωτικής
ενεργειακής
και για μερικά εκατοστά του
της διοργάνωσης των
μονάδας στη Βοιωτία από την
χιλιοστού του δευτερολέπτουΟλυμπιακών Αγώνων, αλλά
εταιρεία ΗΡΩΝ
έναν φωτεινό παλμό. Το πείρα
και ως εφεδρεία για την
Θερμοηλεκτρική, θυγατρική
αιχμή του συστήματος κατά
μα επεκτείνει προηγούμενη έρευ
του ομίλου ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ.
τα επόμενα έτη. Σημειώνεται
Πρόκειται για την πρώτη
να με την οποία κατέστη δυνα
πως η ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει
ελληνική ιδιωτική μονάδα
τό να αποθηκευτεί ένας φωτει
για λογαριασμό της ΔΕΗ την
παραγωγής ηλεκτρικού
νός παλμός από την αποτύπω
κατασκευή και του άλλου
ρεύματος με καύσιμο το
ση των χαρακτηριστικών του σε
σταθμού εφεδρείας στο
φυσικό αέριο, ονομαστικής
άτομα αερίου και η ανασυγκρότηση
του με χρήση μιας δεύτερης ακτί
νας. Τώρα οι ερευνητές του Χάρ
navvns Kupaoras συνεχίζει να
βαρντ πήγαν ένα βήμα παρα
δίνει την πιο σκληρή μάχη για
πέρα καταφέρνοντας να συγκρα
τη ζωή του. Ο Eflnnvas T.EXVIKOS πα
τήσουν (να «παγώσουν») τον
ραμένει στην εντατική μονάδα ιδιωτιKns κλινική5 και οι θεράποντε$ ιατροί
ανασυγκροτημένο φωτεινό παλ
κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμέ
μό στο χώρο.
νου να τον κρατήσουν στη ζωή με ει
Η ενέργεια αυτή μπορεί να
δική φαρμακευτική αγωγή που του
χρησιμεύσει για την παγίδευση
χορηγούν εδώ και εφτά \izpss, ενώ
κυμάτων φωτός που έχουν αρκε
προχώρησαν και σε νέε5 χειρουργιτά μεγάλο μήκος, ώστε να αλλη
Kés επεμβάσεκ.
λεπιδρούν μεταξύ τους και να
Kanoies από us εξετάσει oris onoias υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο
βελτιώσει τεχνικές επεξεργα
οργανιστή αντιδράει θετικά και διαπιστώθηκε, έστω και μικρή,
σίας δεδομένων που χρησιμο
βελτίωση ms υγεία5 του. Οι ώρε5 πάντακ που περνούν είναι καθο
ποιούν το φως για τη μεταφο
ρ ι σ τ ώ για τη ζωή του Ελληνα τεχνικού, ο onoios έχει προσβληθεί
ρά πληροφοριών, καθώς και τις
από anavias μορφή5 σηψαιμία (γάγγραινα Φουρνιέ).
επικοινωνίες μέσω οπτικής ίνας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και χθε$ πολλοί φίλοι και γνωστοί του
Η τεχνική της «παγίδευσης»
Κυράστα πήγαν να του συμπαρασταθούν στην κλινική όπου νοση
του φωτός μπορεί, επίσης, να
λεύεται.
ανοίξει δρόμους για τη διαχεί
ριση απλών πρωτονίων, ένα χρή
δεύτερο5 τελικόβ ms Α1 γυναικών ανάμεσα στον Πανελλήνιο
σιμο γνώρισμα στους κβαντι
και τα Βριλήσσια το απόγευμα στην Κυψέλη κλέβει την πα
κούς υπολογιστές που μπορούν
ράσταση ανάμεσα oris σ ή μ ε ρ α αναμετρήσει βόλεϊ. Το πρό
να γίνουν φανταστικά γρήγοροι
γραμμα αναλυτικά:
-αν και οι ερευνητές ομολογούν
TEAIKOS: Πανελληνίου, 15.00: Πανελλήνιο$ - Βριλήσσια, 5η-6η θέ
ότι η τεχνολογία έχει ακόμη πολύ
ση: Κερατσινίου, 18.00: Απόλλωνα - Μαρκόπουλο.
δρόμο μπροστά της και από πλευ
ράς χρόνου θα πρέπει να κάνου
με υπομονή, τουλάχιστον, δύο
δεκαετίες...

O

Ο

χ
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,αύριο Αττική«
ισχύος 107 MW, με
εγκατάσταση 5
αεριοστροβιλικών μονάδων
ονομαστικής ισχύος 21,4
MW, για την κάλυψη της
αιχμής το καλοκαίρι του
2004. Επίσης, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει στα σχέδια του
την κατασκευή μονάδας
συνδυασμένου κύκλου 400
MW, αναμένοντας το σχετικό
θεσμικό πλαίσιο.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη
1.20 τα ξημερώματα σε
εργοστάσιο υποδημάτων
στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με
τις πρώτες πληροφορίες
από την Πυροσβεστική που
έσπευσε αμέσως στο
σημείο, η φωτιά ξεκίνησε
από το ισόγειο του
τριώροφου κτιρίου, στην
οδό Αγ. Λαύρας 7 στην
περιοχή Παλατάκι
Χαϊδαρίου στο οποίο
στεγάζεται το εργοστάσιο,
γρήγορα όμως
εξαπλώθηκε και στους
άλλους δυο ορόφους.
Δεκαπέντε οχήματα με 45
πυροσβέστες έδιναν για
ώρες μάχη με τις φλόγες.
Τελικά γύρω στις τις 4 τα
ξημερώματα η φωτιά
τέθηκε υπό μερικό
έλεγχο, ωστόσο μέχρι
εκείνη την ώρα ήταν
αδιευκρίνιστα τα αίτια που
προκάλεσαν την πυρκαγιά.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διάρθρωση εσωτερικών σελίδων

Οι εσωτερικές σελίδες διαμορφώνονται ανάλογα με τα θέματα του
ρεπορτάζ, που πρέπει να συγκεντρώνονται κατά είδος. Έτσι, μπορούμε
να έχουμε πολιτικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές σελίδες. Οι
μόνιμες στήλες (σταυρόλεξα, μικρές αγγελίες, θεάματα, κλπ.) μπαίνουν
συνήθως στις τελευταίες σελίδες των εντύπων.
Σημεία στήριξης μιας σελίδας αν ο σκοπός μας με τη σελιδοποίηση είναι
να παρουσιάσουμε ένα δημοσιογραφικό θέμα έτσι ώστε να προσελκύει τη
ματιά του αναγνώστη, άρα να τον υποχρεώνει να διαβάσει τον τίτλο και
να περάσει στο κείμενο θα πρέπει συνολικά η διάρθρωση και κατασκευή
της σελίδας να τηρεί κάποιες αρχές. Αυτά είναι τα σημεία στήριξης σε
μια σελίδα, δηλαδή οι τίτλοι, οι φωτογραφίες, τα σκίτσα κλπ. Αυτά απο
τελούν εστίες ικανές να προσελκύσουν το μάτι του αναγνώστη.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τοποθετήστε τα παρακάτω άρθρα στην κατάλληλη σελίδα.
2. Διαμορφώστε μία πολιτιστική σελίδα για τη δική σας εφημερίδα.
3. Σχεδιάστε μια τετρασέλιδη εφημερίδα με τα περιεχόμενα της. Ανα
λάβετε ο καθένας από ένα ρόλο (π.χ. ανταποκριτής, εσωτερικός
συντάκτης κλπ.) και ορίστε έναν αρχισυντάκτη που θα αναθέσει το
γράψιμο των θεμάτων.
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(Από δυο πολιτιστικές ομάδες)

Εκδηλώσεις οίον Εώοιη για
ιην γιορτή ιης 25ης Μαριίου
Εκδηλώσεις διοργανώ
νουν η χριστιανική νεανική
συντροφιά (κατηχητικό
σχολείο) Αγίου Γεωργίου
Σώστη και ο υπό ίδρυση
επιμορφωτικός πολιτιστι
κός και σύλλογος "Φίλοι
Παπικίου" στο πνευματικό
κέντρο του ναού Σωστού,
ως εξής: Το Σάββατο στις
6.30 μ.μ. επιμορφωτική ενη
μέρωση της ειδικής παθο
λόγου Σοφίας Τσουλιάγκα
με θέμα "Σακχαρώδης δια
βήτης και υπέρταση".
Κυριακή 6 μ.μ. προβολή
εν όψει της εθνικής μας
γιορτής των επιμορφωτι-

Και ενημέρωση
για τον σακχα
ρώδη διαβήτη
κών σειρών α) Πρόδρομοι
του ελληνικού έθνους στην
περίοδο της τουρκοκρατίας
(πρόδρομοι του διαφωτι
σμού, Άγιος Κοσμάς ο Αιτω
λός), β) Εθνική παλιγγενε
σία 1821 και διαφωτισμός
(Ρήγας Φεραίος, Αδαμά
ντιος Κοραής). Τετάρτη στις

6.30 μ.μ. γιορταστική εκδή
λωση με σκετς, τραγωδία,
ποιήματα, ψαλμούς.
Πανηγυρική ομιλία θα
εκφωνήσει ο κατηχητής και
πρόεδρος του υπό σύστα
ση συλλόγου Παν. Γιουρμετάκης. Πέμπτη, 6 μ.μ. προ
βολή επετειακού προγράμ
ματος με τίτλο "1821, η
επανάσταση του έθνους",
όπου παρουσιάζονται οι
κυριότερες φάσεις του
αγώνα για την εθνική παλιγ
γενεσία από την ίδρυση της
Φιλικής Εταιρείας μέχρι την
δολοφονία του Ι. Καποδί
στρια.

Κλωνοποιπμένπ
φοράδα
Ο μυθικός Πήγασος είχε τα φτε
ρά που τον καθιστούσαν μοναδικό
-έστω και ως πλάσμα μόνο της φαντα•σίας. Το άλογο της φωτογραφίας
δεν έχει, βέβαια, φτερά, θα περά
σει, όμως, στην ιστορία, καθώς είναι
η πρώτη κλωνοποιημένη φοράδα
που είναι δίδυμη με τη μητέρα της.
Την κλωνοποίησητης Prometea,
όπως ονομάστηκε, πέτυχαν ύστερα
από αναρίθμητες προσπάθειες Ιτα
λοί επιστήμονες, του Εργαστηρίου
για την Αναπαραγωγική Τεχνολογία
στην Κρεμόνα, που τοποθέτησαν
λιωμένα δερματικά κύτταρα φορά
δας σ' ένα κενό ωάριο αλόγου. Εν
συνεχεία καλλιέργησαν το ενεργο
ποιημένο ωάριο και μετά το εμφύ
τευσαν στη φοράδα-δωρήτρια του
κυττάρου. Το τελικό αποτέλεσμα
-ήταν να γεννηθεί η φοραδίτσα
Prometea, ένα πιστό αντίγραφο της
μαμάς της όπως έδειξαν τα τεστ
DNA.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ
Τέρμα στα ζιγκ ζαγκ των
αυτοκινήτων στην αρχή της
Ακαδημίας. Από σήμερα οι οδηγοί
που κινούνται στη Χαλκοκονδύλη θα
συνεχίζουν ευθεία. Λόγω των έργων
κατασκευής υπόγειου γκαράζ στην
πλατεία Κάνιγγος, εδώ και 1,5 χρόνο
είχε καταληφθεί από το εργοτάξιο
μικρό τμήμα της Ακαδημίας και είχε
δημιουργηθεί εναλλακτική διαδρομή
' μέσω των οδών Τζορτζ και τμήματος
της Βερανζέρου. Μετά την
ολοκλήρωση μέρους των έργων
επανέρχεται ο πεζόδρομος στη
Βερανζέρου. Το νέο γκαράζ
προβλέπεται να λειτουργήσει στις
αρχές Ιουνίου.

X
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ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΙΠΑΝ
« Π ρ έ π ε ί να εξηγήσει ή να το βουλώσει».
0 Βρετανός πρώην υπουργός Εξωτερικών Ρόμπιν
Κουκ για τις δηλώσεις της πρώην υπουργού Κλερ
Σορτ ότι οι Βρετανοί παρακολουθούσαν τον Κόφι
Ανάν. παραμονή του πολέμου του Ιράκ.
«HlO"t&Uu) ότι ένας συνδυασμός ΈντουαρντςΚέρι θα ήταν ισχυρός».
0 Τζον'Εντουαρντς. δημοκρατικός υποψήφιος σε ^ ρ
συνέντευξη του στο CNN. WL
«TOV ε υ χ α ρ ι σ τ ώ για το σχόλιο. Όταν κερ
δίσω το χρίσμα, τότε θα σκεφτώ και θα δω ποιον θα
έχω μαζί μου σε αυτόν τον αγώνα».
0 Τζον Κέρι. απαντώντας
^
στο σχόλιο του Έντουαρντς. W ^
« Σ τ η ν Π ρ ο ε δ ρ ι κ ή εκστρατεία ο Τζον Έντου
αρντς έλεγε ότι υπάρχουν δύο Αμερικές. Δυστυχώς,
δεν τον ψήφισε καμία».
0 Αμερικανός παρουσιαστής
κωμικών σόου Κόναν ο' Μπράιεν.
« Δ ε ν ζ ε ρ ( ι ) αν θα τα είχαμε καταφέρει, αλλά
είμαι σίγουρος πως η αποκάλυψη της υπόθεσης διέ
λυσε αμέσως την ελπίδα να καταλή
ξουμε κάπου, τουλάχιστον στην κατεύ
θυνση που ακολουθούσαμε».
0 Κλοντ Γκιεάν. διευθυντής του γρα
φείου του Γάλλου υπουργού Εσωτερι
κών Σαρκοζί μετά τη διαρροή από τα
MME για την τρομοκρατική οργάνωση
που απειλεί ότι θα ανατινάξει το σιδη
ροδρομικό δίκτυο της χώρας στον
αέρα.
« Έ χ ε ί όλα όσα χρειάζεται ένας πρό
εδρος και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για
να τον βοηθήσω».
0 γερουσιαστής Τζον'Εντουαρντς. που
αποσύρθηκε από τον προεκλογικό
αγώνα αναφερόμενος στον Τζον Κέρι.
« 0 Π ρ ό ε δ ρ ο ς Μπους λέει ότι δεν
θα αναμειχτεί άμεσα στα τοπικά και
οικονομικά ζητήματα της Αϊτής. Φυσι
κά και όχι, εδώ ο Μπους δεν αναμει
γνύεται στα εγχώρια και οικονομικά προβλήματα των
ΗΠΑ».
0 Αμερικανός παρουσιαστής Τζέι Λένο.

«Ol δημοσκοπηθείς λένε ότι το 50% των
ατόμων αντιτίθενται στο γάμο μεταξύ ομοφυλοφί
λων και το 50% τον υποστηρίζει. Ξέρετε τι σημαίνει
αυτό. Ότι σαν κράτος είμαστε μπαϊσέξουαλ».
0 Αμερικανός παρουσιαστής Τζέι Λένο.
χ

« Μ Π Ο ρ ε ί να έχετε ακούσει ότι η ΝΑΣΑ ανακά
λυψε νερό στον Άρη.. .Όταν άκουσε για το νερό στον
Άρη, ο πρόεδρος Μπους είπε, «είναι κανονικό ή αμό
λυβδο;».
0 Αμερικανός παρουσιαστής Κρεγκ Κίλμπορν.
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« 0 α ν τ ί π α λ ο ς U 0 U δεν έχει προσφέρει πολ
λά στη στρατηγική για τη νίκη στον πόλεμο της τρο
μοκρατίας ή στην πολιτική επέκτασης της οικονο
μίας μας. Μέχρι τώρα, όλα όσα έχουμε ακούσει είναι
πολύ από την παλιά πίκρα και την κομματική οργή».
0 Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους για τον
Δ
αντίπαλο του στις προεδρικές εκλογές Τζον Κέρι.
Β

ΚΟΣΜΟΣ

V

t ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΓΙΝΑΝ..

Βρετανία: 0 σκύλος έχει... ψυχολογικά
Η αιφνίδια επιθετική συ
μπεριφορά ενός σκύλου της
πριγκίπισσας Αννας έχει Βά
λει σε μπελάδες το Μπάκιγχαμ, ενώ το γεγονός απασχο
λεί καθημερινά τις στήλες
των βρετανικών εφημερί
δων.
Το μπουλ τεριέ της πριγκί
πισσας δάγκωσε άσχημα προ
ημερών έναν υπηρέτη των α
νακτόρων, ενώ λίγες μέρες

νωρίτερα τραυμάτισε τόσο
σοβαρά ένα σκυλάκι της ίδιας
της βασίλισσας Ελισάβετ, που
αναγκαστικά του έγινε ευθα
νασία.
Ο δράστης ονομάζεται
«Φλόρενς» και εντός των ημε
ρών αναμένεται να αρχίσει...
ψυχοθεραπεία, αφού η πρι
γκίπισσα Αννα αποτάθηκε
στον ψυχολόγο κατοικίδιων
ζώων, Ρότζερ Μάγκφορντ.

Αυστραλία: Οργή για τον «Κροκοδειλάκια»
Το θέαμα ήταν άκρως εντυπωσιακό
και τρομακτικό. Τοείδαν εκατομμύρια
άνθρωποι στις τηλεοπτικές τους οθό
νες ανάτονκόσμο, ενώ εκατοντάδες ή
ταν αυτόπτες μάρτυρες στον ζωολογι
κό κήπο της Κουινσλάνδης, στην Αυ
στραλία. Ο «Κροκοδειλάκιας», όπως
αποκαλείται ο τηλεοπτικός σταρ Σηβ
Εργουιν, σε ένα επικίνδυνο νούμερο,
χάριν της θεαματικότητας και της τό
νωσης της φήμης του, με το ένα χέρι
τάιζε έναν τετράμετρο κροκόδειλο και με το άλλο κρατούσε
τον μόλις δύο μηνών γιο του. Το θέμα «πάγωσε» το κοινό και ε
ξόργισε τις οργανώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των παι
διών. Πολλοί παρομοίασαν την ανήκουστη συμπεριφορά του
Εργουιν -που αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη- μ' εκείνη
του non σταρ Μάικλ Τζάκοον, ο οποίος είχε σχεδόν κρεμάσει
τον νεογέννητο γιο του από ένα μπαλκόνι ξενοδοχείου, για να
το δείξει στους θαυμαστές και σης κάμερες...

Βρετανία: Τροφές που υπόσχονται... ευτυχία
Οσο κι αν ακούγεται περίερ
γο, βιομηχανίες τροφίμων της
Βρετανίας ετοιμάζονται να
προωθήσουν τρόφιμα που όχι
μόνο θα βελτιώνουν τη διάθε
ση των καταναλωτών, αλλά
και θα τους βοηθούν να κοι
μούνται.
Ενεργειακά αναψυκτικά ε
μπλουτισμένα με βιταμίνες.
παγωτά που υπόσχονται στιγ
μές ευτυχίας, γάλατα που συμ
βάλλουν σ' έναν ήρεμο ύπνο
και μπισκότα που απαλλάσ

σουν απο το άγχος είναι τα νεα
προϊόντα που θα προωθήσουν
πολλές εταιρείες στη χώρα
του Τόνι Μπλερ μέσα στο
2004.
Για παράδειγμα, η εταιρεία
«Red Kite Faims» αναμένεται
να προωθήσει γάλα πλούσιο
σε μελατονίνη, που υπόσχεται
έναν καλό ύπνο, ειδικά σχε
διασμένο για όσους πραγματο
ποιούν πολύωρα αεροπορικά
ταξίδια και υποφέρουν από
τζετλανγκ.

Ν. Ζηλανδία: «Τζακ-ποτ»... ατυχίας
Αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία του τζόγου στη Νέα Ζη
λανδία Βρέθηκε ο Ιθχρονος Κινέζος, ο οποίος κέρδισε την
Πρωτοχρονιά 10.000 ευρώ στα «φρουτάκια » νοεζηλανδέζικου καζίνου, αλλά ουδέποτε τα πληρώθηκε, γιατί θεωρήθη
κε ανήλικος. Παρότι το «τζακ-ποτ» του Σαν Χιαοφάμ έγινε
δεκτό με ενθουσιασμό από τη διεύθυνση του καζίνου, όταν
το επόμενο πρωί έφτασε με το δίπλωμα οδήγησης στο ταμείο
του καζίνου «Εκκλησία του Χριστού», στα Νότια Νησιά της
Ν. Ζηλανδίας, για να εισπράξει, του έκλεισαν την πόρτα κα
τά πρόσωπο. Σύμφωνα με τους νόμους της Ν. Ζηλανδίας δι
καίωμα συμμετοχής στον τζόγο των καζίνων έχουν μόνο όσοι
έχουν υπερβεί το 20ό έτος ΐης ηλικίας τους. Ο Σαν απευ
θύνθηκε ήδη σε δικηγόρους.

Αυστραλία: Αντισυλληπτικό χάπι-έκπληξη
Λίγες και καλές εμμηνόρροιες υπόσχεται στις γυναί
κες το αυστραλιανής έμπνευ
σης αντισυλληπτικό χάπι, που
θα περιορίζει την περίοδο σε
τέσσερις φορές τον... χρόνο.
Οπως ανακοίνωσαν οι επικε
φαλής της Υπηρεσίας Οικο
γενειακού Προγραμματισμού
της Βικτόριας, το νέο αντι
συλληπτικό χάπι, που αναμέ

νεται να κυκλοφορήσει πρώ
τα στην Αυστραλία με την ονο
μασία Seasonale,
θα επιτρέπει στις γυναίκες
να έχουν έμμηνο ρύση κάθε
χειμώνα άνοιξη, καλοκαίρι
και φθινόπωρο, συμβάλλο
ντας στην ενίσχυση της γονι
μότητας και στην πρόληψη α
σθενειών όπως ο καρκίνος
των ωοθηκών.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
1. Συζήτηση στην ομάδα για την πρόθεση δημιουργίας μιας εφημερίδας, κατανομή των ρόλων. Εκείνοι που θα
αναλάβουν διεκπεραιωτικούς ρόλους, όπως ο αρχισυντάκτης ή ο διευθυντής σύνταξης, θα πρέπει να έχουν το
χρόνο, τη διάθεση και την ικανότητα να ασχοληθούν με ένα σωρό πρακτικές υποθέσεις που θα ανακύπτουν
κατά τη δημιουργία του εντύπου.
2. Εξασφάλιση πόρων που θα υποστηρίξουν την έκδοση. Είναι σκόπιμο να είναι γνωστό που θα βρεθεί το χαρτί, ποιος
θα αναλάβει την εκτύπωση του εντύπου τη διανομή. Η έκδοση του εντύπου είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου- οι
συντάκτες θα νοιώσουν έντονα συναισθήματα ματαίωσης αν η προσπάθεια τους δεν έχει απτά αποτελέσματα.
3. Συζήτηση για τους στόχους, το περιεχόμενο, τον τίτλο του εντύπου και διάφορους τυχόν περιορισμούς
(όπως π.χ. θέματα η αναφορά στα οποία δεν βρίσκει σύμφωνα όλα τα μέλη της ομάδας). Όλα αυτά είναι
ζητήματα που καλό θα ήταν να λυθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας της εφημερίδας για να μην
προκύψουν στη συνέχεια διαφωνίες που θα πλήξουν τη συνοχή της ομάδας.
Αφού διερευνηθούν οι δυνατότητες και διαφανεί ότι η ομάδα θέλει και μπορεί να δημιουργήσει μια εφημε
ρίδα, θα είναι εύκολο, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν παραπάνω, οι ερασιτέχνες δημοσιογράφοι να
πραγματώσουν το έργο τους.

Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τα πρακτικά ζητήματα, τρόπους μεθόδους
και δυσκολίες γραφής. Μιλήσαμε ακόμα για την πρώτιστη λειτουργία
ενός εντύπου, που είναι αυτή της ενημέρωσης. Αναφερθήκαμε στην
σπουδαιότητα που έχει η πληροφορία και η μετάδοση της για τη γνώ
ση αλλά και για τη δραστηριοποίηση των ανθρώπων. Παραλείψαμε
σκόπιμα την ίδια τη χαρά της γραφής, που είναι ίσως το πρώτο κίνητρο
για τη δημιουργία ενός ερασιτεχνικού εντύπου. Ο δημοσιογράφος έχει
αναλάβει κοινωνικά το σημαντικό ρόλο της ενημέρωσης. Ασκώντας
το λειτούργημα του, όμως ικανοποιεί και μια προσωπική του ανάγκη
που μπορεί ο καθένας μας να αναγνωρίσει εντός του: την ανάγκη της
έκφρασης. Όλοι αναζητούμε ένα τρόπο για να εκφράσουμε τα συναισθή
ματα, τις σκέψεις τους προβληματισμούς μας. Άλλος τραγουδώντας,
χορεύοντας, παίζοντας ποδόσφαιρο. Άλλος μιλώντας ζωγραφίζοντας,
γράφοντας. Αυτή η ανάγκη να εκφραστούμε συνδέεται με μια από τις
πρώτιστες ανάγκες του κοινωνικού ανθρώπου την ανάγκη της επικοινω
νίας. Για να επιβιώσουμε στην κοινωνία είναι απαραίτητο να μπορούμε
να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Γράφοντας κάνουμε τους άλλους
κοινωνούς των προβληματισμών και των απόψεων μας, αλλά και των
μύχιων σκέψεων και διαθέσεων που συχνά δεν αποτυπώνουμε καν
στο χαρτί. Το γράψιμο έτσι, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα «σημείωμα
σύνταξης» γίνεται μια δημιουργία, μια προσωπική απόλαυση.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Του Κύκλου Μαθημάτων «Τοπική Εφημερίδα»
Διάρκεια
40 ώρες
Βαθμός συνθετότητας
Ειδικές γνώσεις:
Μέσος. · ·
Κείμενο: · · ·
ΤΠΕ: ·
Στόχοι
Κατανόηση:
• του ρόλου του μέσου$
• των ιδιατεροτήτων της
γραφής, του ύφους και
της παρουσίασης ειδή
σεων
• της πολιτικής, κοινωνικής
και πολιτιστικής λειτουρ
γίας της πληροφορίας
Καλλιέργεια:
• δεξιοτήτων συλλογικής
δράσης και παρέμβασης
• κριτικής συμμετοχής στα
κοινά.
• συλλογικής ταυτότητας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων:
• επιχειρηματολογίας,
• κριτικής ανάγνωσης και
γραφής
• επεξεργασίας πληροφο
ριών
• επικοινωνίας
• έκδοσης εντύπου
Διαδικασία
Άσκηση στο σχεδιασμό και
την έκδοση μιας τοπικής
εφημερίδας.
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20 μαθήματα των 2 ωρών. Το υλικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η
ομάδα να μπορεί να το χειριστεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες της, προσφέροντας εναλλακτικά παραδείγματα εφαρμογής
και εναλλακτικές δυνατότητες απόδοσης της έμφασης.
Απευθύνεται σε δραστήριους πολίτες που επιθυμούν μια εντονότερη
παρέμβαση στο χώρο ή τον τόπο τους. Το ενδιαφέρον και τα υψηλά
κίνητρα συμμετοχής αντισταθμίζουν τις δυσκολίες του αντικειμένου
(γλωσσική έκφραση, αφετηριακή γνώση του πεδίου). Ο οδηγός είναι
έτσι οργανωμένος ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόιμενοι να αντιληφθούν
τη σημασία και τις διαφορές των διαφορετικών επιλογών που συνδέ
ονται με την επιλογή θέματος, ύφους, γραφής και παρουσίασης ενός
κειμένου. Η παράθεση πραγματικών παραδειγμάτων βοηθά προς αυτή
την κατεύθυνση, ενώ τα διαδοχικά προτεινόμενα βήματα επιτρέπουν
την εφαρμογή και για όσους δεν διαθέτουν ανάλογη προηγούμενη
εμπειρία. Το υλικό σε power point κάνει ακόμα πιο ευκρινή τη διαδρομή
και τις δυνατές επιλογές. Η χρήση τεχνολογίας (ΤΠΕ) δεν είναι απα
ραίτητη, αλλά θα μπορούσε να διευκολύνει την πραγματική έκδοση
τοπικής εφημερίδας με αντίστοιχη εκπαίδευση.
Αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με τη συλ
λογική δράση και την κριτική συμμετοχή στα κοινά, αλλά ταυτοχρόνως
καλλιεργεί και δεξιότητες σχετικές με την επιχειρηματολογία, τη δημι
ουργική και κριτική ανάγνωση και γραφή, την επεξεργασία πληροφοριών,
την επικοινωνία, την πολιτισμική ταυτότητα και έκφραση, την τοπική
πολιτική και το περιβάλλον, την «ανάγνωση» μορφών τέχνης.
Στις γνώσεις και δεξιότητες που παρέχει το πρόγραμμα ανήκουν βεβαίως
και οι άμεσες τεχνικές που συνδέονται με την έκδοση ενός εντύπου.
Επιδιώκεται η οργάνωση των μαθημάτων ως διαδοχικών βημάτων
σχεδιασμού έκδοσης ενός εντύπου αντίστοιχου με τα ενδιαφέροντα
των συμμετεχόντων.
Το υλικό που παρέχεται επιτρέπει την κάλυψη του συνόλου των ερω
τημάτων που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι και δίνει εναλλακτικά
παραδείγματα για όλες τις πιθανές επιλογές που σχετίζονται με τα
ενδιαφέροντα τους.

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75%
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