
Παγκόζμια Ημέπα Ελεςθεπίαρ ηος Τύπος. Υπάπσει πεπιζζόηεπη ή λιγόηεπη 

ελεςθεπία ζηον Τύπο ζήμεπα; 

«Εθηηκώ πσο ππάξρεη πεξηζζόηεξε ειεπζεξία, εμαηηίαο ηεο δξακαηηθήο δηείζδπζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ θαη ζηελ ελεκέξσζε. 

Εθηηκώ όηη ην internet είλαη έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν δηάδνζεο λέσλ ηδεώλ, θαζώο θη 

έλα εμαηξεηηθό εξγαιείν θαηαπνιέκεζεο ηεο ινγνθξηζίαο, ζε νξηζκέλα απηαξρηθά 

θαζεζηώηα. Από ηελ άιιε κεξηά, βιέπσ έλα θίλδπλν ρεηξαγώγεζεο, δεδνκέλνπ όηη 

πνιιέο θνξέο ε ξνή ησλ εηδήζεσλ κέζα από ηα επξπδσληθά, ηειεπηθνηλσληαθά θαη 

θνηλσληθά δίθηπα δελ ππαθνύεη ζε νξηζκέλνπο θαλόλεο δεκνζηνγξαθηθήο 

δενληνινγίαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έλαο θίλδπλνο ρεηξαγώγεζεο ησλ πνιηηώλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε απάληεζή κνπ έρεη δύν δηαζηάζεηο, λαη κελ, αιιά ππό όξνπο 

ζσζηήο επνπηείαο θαη παξάιιεια ζεβαζκνύ ζεκειησδώλ θαλόλσλ, νη νπνίνη ίζρπζαλ 

θαη ζηελ παξαδνζηαθή δεκνζηνγξαθία»  

————————————————————————————- 

Βοήθηζαν ζηην πληπέζηεπη και έγκςπη ενημέπωζη ηων πολιηών, οι 

ηεσνολογικέρ εξελίξειρ; 

«Είλαη ζίγνπξν όηη νη λέεο ηερλνινγίεο βνήζεζαλ ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε, δελ είκαη 

ζίγνπξνο αλ βνήζεζαλ ζηελ έγθπξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ» 

 

————————————————————————————- 

Με ποιο ηπόπο επιδπούν οι νέερ ηεσνολογίερ, ζηην πποώθηζη ηηρ ελεςθεπίαρ ηος 

Τύπος; 

«Επηδξνύλ κε έλαλ δξακαηηθό ηξόπν, ππό ηελ έλλνηα όηη νη πνιίηεο θαη θάζε 

θνηλσληθή νκάδα κπνξεί λα πξναγάγνπλ θαη λα δηαδώζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ρσξίο 

θόζηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο ελεκέξσζεο, όπνπ κόλν 

ζπγθεθξηκέλα εθδνηηθά ή άιια θέληξα κπνξνύζαλ λα ειέγρνπλ ηελ πιεξνθόξεζε. 

Από ηελ άιιε κεξηά, δεκηνπξγεί έλαλ εθδεκνθξαηηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην κέηξν 

πνπ θάζε ξαδηνηειενπηηθόο ζηαζκόο κπνξεί λα «παθεηάξεη» ην πεξηερόκελν αλάινγα 

κε ην ηερλνινγηθό κέζν πνπ ζα ην δηαδώζεη, νύησο ώζηε ε ίδηα ε είδεζε λα 

απεπζπλζεί ζε πεξηζζόηεξνπο απνδέθηεο, ζε έλα επξύηεξν θνηλό, ζε έλα «παγθόζκην 

ρσξηό»  

————————————————————————————- 

Οι αλλαγέρ πος επιθέποςν ζηη δημοζιογπαθική επγαζία οι ηεσνολογικέρ 

εξελίξειρ, πώρ επιδπούν ζηην ενημέπωζη ηων πολιηών; 

«Βιέπνπκε όηη ε έθξεμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ δεκηνπξγεί κία κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Μαο αλεζπρεί πάξα πνιύ θαη εκέλα πξνζσπηθά ην γεγνλόο όηη 

παξαδνζηαθέο εθεκεξίδεο θιείλνπλ θαη παξαδνζηαθνί ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Με αλεζπρεί ην γεγνλόο όηη ε δηαθήκηζε, ε 

νπνία κέρξη ηώξα ρξεζηκνπνηείην γηα λα ζηεξίμεη έλα πεξηερόκελν πςειήο πνηόηεηαο, 

κεηώλεηαη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη νπηζζνρώξεζε θαη αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ επαγγεικαηηώλ δεκνζηνγξάθσλ, νη νπνίνη απαζρνινύληαη ζηα media. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη κία λέα δπλαηόηεηα γηα ηελ παξαδνζηαθή 

δεκνζηνγξαθία, ώζηε λα πξνρσξήζεη πξνο κία ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία 



εθδειώλεηαη κέζα από ηηο ηληεξλεηηθέο εθδόζεηο ησλ εθεκεξίδσλ, ησλ δειηίσλ 

εηδήζεσλ θ.ν.θ.» 

————————————————————————————- 

Ποιορ πιζηεύεηε όηι είναι ο πόλορ ηων κοινωνικών δικηύων ζηην πποώθηζη ηηρ 

ελεςθεπίαρ ηος Τύπος; 

«Θεσξώ όηη είλαη ελ δπλάκεη ζεκαληηθόο, θαζώο κία είδεζε κπνξεί λα δηαδίδεηαη σο 

«ηηηίβηζκα», σο twitter ελ ξηπή νθζαικνύ. Από ηελ άιιε κεξηά, ηίζεηαη πάιη ην 

δήηεκα γηα ην πνηνο είλαη ν πνκπόο απηήο ηεο είδεζεο θαη πνηνο ν απνδέθηεο ηεο. 

Είλαη έλα ζέκα ειέγρνπ ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ζέζεηο θάπνησλ θαλόλσλ, 

εγθπξόηεηαο, δηθαηώκαηνο απάληεζεο θ.ν.θ.» 

————————————————————————————- 

Οι δημοζιογπάθοι είναι πεπιζζόηεποι ή λιγόηεπο ελεύθεποι να εξαζκήζοςν ηο 

έπγο με ηιρ νέερ ηεσνολογίερ; 

«Θεσξώ όηη είλαη πεξηζζόηεξν ειεύζεξνη, αθνύ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξαζηνύλ 

κε πνιιαπιά κέζα, είηε κέζσ ηεο εθεκεξίδαο θαη άξζξνπ γλώκεο, είηε κέζσ ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ κε έλα «ηηηίβηζκα» θαη κία ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ννκίδσ πσο νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινύλ ελ δπλάκεη έλα λέν 

δεκνζηνγξαθηθό εξγαιείν, ην νπνίν ζα γηγαληώλεηαη όζν πεξλάεη ν θαηξόο θαη 

απμάλεηαη ε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ θαη ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

ζπζθεπώλ» 

 


