Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam
Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν όλεσ οι όμορφεσ ιςτορίεσ. Από μια δυναμικι αντίλθψθ πραγμάτων που ανανεϊνεται ςυχνά με νζεσ
ιδζεσ και πρόςωπα ςτο τζλμα των “κεςμϊν”, των βαρόνων και τθσ "δεοντολογίασ”.
Η δημοςιογραφική και κάθε είδουσ δεοντολογία είναι ζνασ γενικόσ μποφςουλασ, μια
πυξίδα που δείχνει μια κατεφκυνςθ, μια ηφμωςθ μεταξφ προςϊπων που αγαποφν και τιμοφν
αυτοφ που κάνουν και επιχειροφν να αποκρυςταλλϊςουν τθν εμπειρία για το πωσ είναι και
πωσ δεν κα ζπρεπε να είναι τα πράγματα. το τζλοσ, όμωσ, πάντα καταλιγει να ορίηεται από
ζνα ςφςτθμα αναπαραγωγισ επαγγελματιϊν και να μετατρζπεται ςε μωςαϊκό νόμο, από πανοπλία καταλιγει ςε μια ςιδερά παρκζνα που αντί να προςτατεφει ςυςφίγγει και ςυνκλίβει
τα εςωτερικά όργανα αυτοφ που δθμιουργικθκε για να προςτατεφει.
Γίνεται ζνασ εξωςκελετόσ, μια εκτροπι που απζχει ζτθ φωτόσ από το αυκεντικό και ηωντανό πνεφμα που το γζννθςε. Και πάνω ςτθν εκτροπι ςυμβαίνουν και άλλεσ εκτροπζσ και
καταλιγουμε ςε εκτροπζσ τόςο ςυχνζσ που πλζον οι εκτροπζσ αξιϊνουν ότι είναι ο κανόνασ.
Φτάςαμε ςτο ςθμείο να κυριαρχεί θ άτυπθ δεοντολογία τθσ εκτροπισ.
Αυτό ςυμβαίνει πάντα ςε ζνα ςφςτημα που αναπαράγει και που δεν επενδφει ςτθν αυκεντικότθτα και τα νζα πρόςωπα. Αυτό ςυμβαίνει πάντα ςε ςυςτιματα που είναι κλειςτά και
δεν ανανεϊνονται ουςιαςτικά και όχι για να κερδίςουν τισ εντυπϊςεισ.
Δημοςιογραφική δεοντολογία. Κακθμερινά οι πολίτεσ του κόςμου βυκίηονται ςε μια
εικονικότθτα που δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τισ πραγματικζσ εξελίξεισ και με τισ αιτίεσ τουσ.
Μικροπολιτικζσ κουβζντεσ, απεριόριςτθ ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςτο πρόςωπο, τθλεοπτικά μαγκαηίνο που κρζφουν τθν κακοικεια και όποια μικρότθτα κουβαλάει μζςα του το ανκρϊπινο
πλάςμα, κατευκυνόμενεσ, αναπαραγόμενεσ ειδιςεισ, δθμοςιογράφοι περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και απεριόριςτθσ δφναμθσ.
Το 1995 ο 23 τότε Steven Glass εντάςςεται ςτο δυναμικό του περιοδικοφ The New
Republic, γνωςτοφ για τθν εγκυρότθτά του. Από το 1996 μζχρι και το 1998 γράφει για αυτό
41 άρκρα. Σο τελευταίο του με τίτλο “hack Heaven” περιζγραφε τθν ιςτορία του Ian Restil,
ενόσ 15χρονου χάκερ που, αφοφ ειςζβαλε ςτο θλεκτρονικό δίκτυο τθσ εταιρίασ Jukt
Electronics, προςλιφκθκε από τθν ίδια εταιρία ωσ υπεφκυνο θλεκτρονικισ αςφαλείασ.
Αποκαλφπτεται μετά κόπων και βαςάνων ότι όλα τα ςτοιχεία και πρόςωπα που περιγράφθκαν ςτο άρκρο ιταν εντελϊσ φανταςτικά και απολφτωσ καταςκευαςμζνα.
Μια προςεκτικότερη εξζταςη τησ δουλειάσ του Glass αποκάλυψε ότι τουλάχιςτον τα 27
από τα 41 κομμάτια του Glass περιείχαν καταςκευαςμζνα ςτοιχεία και αναφορζσ.
Τον Οκτϊβριο του 2001, o Brian Ross του ABC αναφζρεται ςε ¨ζγκυρεσ πθγζσ” για να
ςπρϊξει τθν μιλιταριςτικι ατηζντα τθσ κυβζρνθςθσ Bush. Οι “πθγζσ” του Ross επιβεβαιϊνουν
ότι οι επιςτολζσ άνκρακα που ςτάλκθκαν ςε αμερικάνουσ γερουςιαςτζσ και δθμοςιογράφουσ, αποτελϊντασ το ςθμαντικότερο ίςωσ κροφςμα βιοτρομοκρατίασ ςτισ ΘΠΑ, περιείχαν

μπεντονίτθ, προςκετικό που κεωρικθκε ότι ιταν ςιμα κατατεκζν του βιολογικοφ οπλοςταςίου του Ιράκ όταν ο ίδιοσ ο εκπρόςωποσ του Λευκοφ Οίκου Ari Fleischer επζμενε ςκεναρά
ότι μπεντονίτθσ δεν υπιρχε ςτισ επιςτολζσ και όταν κατά ανάγκθ οι ςφμβουλοι του Fleischer
όφειλαν να ιταν οι “πθγζσ” του Ross.
Φυςικά ο μπεντονίτησ δεν μπορεί να είναι ςιμα κατατεκζν προγραμμάτων βιολογικϊν
εξοπλιςμϊν και όπωσ αποδείχκθκε εκ των υςτζρων θ προζλευςθ των επιςτολϊν άνκρακα
ιταν το αμερικάνικο πρόγραμμα βιολογικϊν εξοπλιςμϊν ι αν κζλετε πιο κομψά “βιοάμυνασ”.
Η ιςτορία που ζςπρωξε ο Ross και το ABC και θ ςφνδεςθ τθσ βιοτρομοκρατίασ με το Ιράκ και τον αντάμ Χουςείν ιταν κακοριςτικι για να ςτραφεί θ κοινι γνϊμθ υπζρ του πολζμου ςτο Ιράκ. Ζνα ψζμα για ζνα πόλεμο .
Την ίδια περίοδο περίπου, το τότε ¨ειδθςεογραφικό¨ ελλθνικό κανάλι Tempo με διευκυντι τότε το Νίκο Ευαγγελάτο παρουςιάηει ζνα ςυγκλονιςτικό ρεπορτάη μζςα από το εμπόλεμο ¨Αφγανιςτάν¨, μια “παγκόςμια αποκλειςτικότθτα” όπωσ το κανάλι πομπωδϊσ διατυμπάνιςε. Όπωσ αποκαλφπτει όμωσ αργότερα το Ρεπορτάη χωρίσ φνορα, οι λιψεισ που χρθςιμοποιικθκαν πάρκθκαν ςτο Πακιςτάν. Θ ανακοίνωςθ τθσ ΕΘΕΑ ζγινε με το γάντι, κρατϊντασ κάποιεσ αποςτάςεισ για να μθ ςπάςει αυτό που θ Μαριάννα Σηιαντηι εφςτοχα αποκάλεςε ωσ “ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ” και που κάποιοσ άλλοσ κα μποροφςε να αποκαλζςει ωσ
το παιχνίδι των ςυμβιβαςμϊν, των υποχωριςεων, των ςυγκαλφψεων και των αμοιβαίων ανταλλαγμάτων και ςυμφερόντων, ι απλά ωσ “επικρατισ ελλθνικι δθμοςιογραφία¨.
Η ΕΣΗΕΑ λοιπόν περιζγραψε την εξαπάτηςη ωσ “ακραία εκδιλωςθ εντυπωςιαςμοφ του
κοινοφ, προϊόν 'κιτρινιςμοφ', που ςτθ μάχθ του ανταγωνιςμοφ και ςτο κυνιγι τθσ κεαματικότθτασ, πολφ ςυχνά εξοβελίηει τθν ουςία τθσ δθμοςιογραφικισ εργαςίασ, εκκζτει τουσ δθμοςιογράφουσ και πλιττει τθν ενθμζρωςθ¨. Αααα... ϊςτε αυτό είναι. Δεν είναι εξαπάτθςθ οφτε
απάτθ. Μθν χαλάςουμε κιόλασ το καλό όνομα τθσ ελλθνικισ δθμογραφίασ, μθν τραυματίςουμε τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ του αναγνωςτικοφ, ραδιοφωνικοφ και τθλεοπτικοφ κοινοφ με
τουσ Ζλλθνεσ δθμοςιογράφουσ. Πωσ κα βγάλουν το τίμια κερδιςμζνο ψωμί τουσ μετά τα
παιδιά; Φυςικά ςε όλθ αυτιν τθν υπόκεςθ κιγμζνοσ δεν ιταν οφτε θ δθμοςιογραφία, οφτε θ
αλικεια οφτε θ ενθμζρωςθ οφτε οι Ζλλθνεσ πολίτεσ αλλά ο τότε δθμοςιογράφοσ του Tempo,
Πάνοσ Πικραμζνοσ, τθν υπογραφι του οποίου ζφερε το πλαςτό ρεπορτάη. Ο ίδιοσ ιςχυριηόμενοσ ότι κινικθκε “με αυςτθρότθτα ςτα όρια τθσ αλικειασ και τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ” κατζφυγε ςτθ δικαιοςφνθ για να βρει “το δίκιο του” όχι απζναντι ςτουσ ςυναδζρφουσ του και προϊςταμζνουσ του ςτο Tempo που ςφμφωνα με τον ίδιο ζβαλαν εν αγνοία
του τθν υπογραφι του ςτο καταςκευαςμζνο ρεπορτάη αλλά πρϊτα απζναντι ςτο τζλιο Κοφλογλου.
Φαίνεται πωσ η πρακτική του “ποτζ δεν δαγκϊνουμε το χζρι που μασ ταΐηει” ζχει μπει
για τα καλά ςτο πετςί τθσ ελλθνικισ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ.
Στισ 21 Ιουνίου του 2009, το Βιμα περιζγραψε τθν επίςκεψθ του Σοφρκου πρωκυπουργοφ Ερντογάν ςτθν Ακινα και τθν ςυνάντθςι του με τον τότε πρωκυπουργό Κ. Καραμανλι
πριν από τα εγκαίνια του νζου μουςείου τθσ Ακρόπολθσ. Όπωσ αναφζρκθκε ςτο εν λόγω δθμοςίευμα, “Σο παγωμζνο κλίμα που επικρατεί εςχάτωσ ςτισ ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ κατεγράφθ, παρά τα χαμόγελα, και κατά τθν εκιμοτυπικι ςυνάντθςθ του πρωκυπουργοφ κ. Κ.
Καραμανλι με τον Σοφρκο ομόλογό του Ρετηζπ Σαγίπ Ερντογάν χτεσ το απόγευμα ςτο Μζγαρο Μαξίμου...” “..ενδεικτικό τθσ βεβαρθμζνθσ ατμόςφαιρασ...” “Αν και δεν είχε καταρτιςτεί
ςυγκεκριμζνθ ατηζντα, θ ςυηιτθςθ κάλυψε όλα τα κζματα του φακζλου ελλθνοτουρκικζσ
ςχζςεισ. Ο Πρωκυπουργόσ επανζφερε το ηιτθμα τθσ λακρομετανάςτευςθσ που ζχει ανζβει
πολλζσ κζςεισ ςτθν κυβερνθτικι ατηζντα.”

Χμμμ, ζνα δημοςίευμα που κα πρζπει πραγματικά να μασ προβλθματίηει για το που
παν το πράγματα. Να μασ προβλθματίηει όχι τόςο για τθν τροπι των ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων, αλλά για τθν ποιότθτα και τθν εγκυρότθτα τθσ ενθμζρωςθσ που ζχουμε κακϊσ η περιγραφόμενη επίςκεψη δεν ζγινε ποτζ. Σο Βιμα, ακολοφκθςε τα ίχνθ τθσ δεοντολογίασ τθσ
φανταςτικισ δθμοςιογραφίασ του Glass.
Ο Ψυχάρησ, απολογητικόσ περιγράφει τθν πάγια πρακτικι τθσ καταςκευισ ειδιςεων
και τθσ τζχνθσ τθσ δθμοςιογραφικισ προφθτείασ:
“Πολλζσ εφημερίδεσ τησ περαςμζνησ Κυριακήσ, με πρϊτο «Σο Βιμα», διζπραξαν μια
μνθμειϊδθ γκάφα. τισ πρϊτεσ τουλάχιςτον εκδόςεισ τουσ, ςτα φφλλα δθλαδι που προορίηονται για περιοχζσ μακράν τθσ πρωτευοφςθσ, αναφζρονται ςτθ δικεν ςυνάντθςθ Καραμανλι - Ερντογάν, που βεβαίωσ δεν ζγινε κακϊσ ο πρωκυπουργόσ τθσ Σουρκίασ ματαίωςε τθν
τελευταία ςτιγμι τθν επίςκεψι του ςτθν Ακινα...
Πϊσ ζγινε το λάκοσ: Θ μεγάλθ αυτι γκάφα οφείλεται ςτο ότι οι εφθμερίδεσ τθσ Κυριακισ, λόγω του μεγάλου αρικμοφ φφλλων κυκλοφορίασ, αρχίηουν να εκτυπϊνονται από το
πρωί του αββάτου. Ζτςι, πολλζσ φορζσ αναφζρονται ςε ςυναντιςεισ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ ωσ εάν επρόκειτο για γεγονότα. Σζτοια περιςτατικά ζχουν ςυμβεί πολλζσ φορζσ και
δυςτυχϊσ τα πακιματα δεν ζχουν γίνει μακιματα”.
Άααα, τϊρα κατάλαβα. Άλλο, εντελϊσ άλλο θ δθμοςιογραφικι δεοντολογία και άλλο θ
δθμοςιογραφικι πρακτικι.
Μζςα ςε όλα αυτό το κλίμα και ςφμφωνα με τθ ςατιρικι εκπομπι Ράδιο Αρβφλα, ο μαχθτισ τθσ πρωινισ ηϊνθσ ενθμζρωςθσ, Γιϊργοσ Αυτιάσ, ςυνομιλεί ηωντανά επί τρεισ μζρεσ με
το ίδιο βίντεο του Νομάρχθ Θεςςαλονίκθσ Ψωμιάδθ, ζτςι για να το κάνουμε το κζμα τθσ δεοντολογίασ λίγο πιο φολκλόρ. Τπάρχει λζξθ που να περιγράφει όλα αυτά τα φαινόμενα και
τα δεκάδεσ άλλα που δεν εντοπίςτθκαν πζρα από τθν λζξθ “εκτροπι”, ανερυκρίαςτθ, ςκόπιμθ και ανεξζλεγκτθ εκτροπι;
Σε κάποιο άλλο ενςταντανζ τθλεοπτικοφ δθμοςιογραφικοφ παραλθριματοσ, ο Ιορδάνθσ Χαςαπόπουλοσ από υπερβολι, προχειρότθτα, ςκοπιμότθτα ι απλά αδυναμία ςυγκροτθμζνου προφορικοφ λόγου, μεταμορφϊνει τρεισ φορζσ ζνα ςυμβάν κατά τθ διάρκεια μιασ εκπομπισ: Λζει λοιπόν «και παίηεισ το ζνα αυτοκίνθτο που κάθκε, το βαν τθσ ΕΡΣ, πζντε αναρχικοί που πζταξαν μια μολότωφ μζςα?». Ζπειτα για το ίδιο ςυμβάν: «10 εξωκοινοβουλευτικοί πιγαν ζκαψαν ζνα αυτοκίνθτο και χτφπθςαν 5 αςτυνομικοφσ» αποφαςίηοντασ τελικά
πωσ ςτο ςυμβάν «κυριάρχθςαν οι εκατό άνκρωποι που πιγαν προπθλάκιςαν τον Κακλαμάνθ
και ζςπαςαν 5 αυτοκίνθτα» (πθγι Ράδιο Αρβφλα). Λζγοντασ εξωκοινοβουλευτικοφσ φυςικά ο
Χαςαπόπουλοσ εννοεί τθν εξωκοινοβουλευτικι αριςτερά τθν οποία, παραδίδοντασ απλά
μακιματα πολιτικισ άγνοιασ, εξιςϊνει εξ ολοκλιρου με τα αναρχικά κινιματα. Ζλα μωρζ
τϊρα, τθλεόραςθ κάνουμε, τι μασ νοιάηουν τα πραγματικά ςτοιχεία και θ πραγματικότθτα
γενικότερα; Αφοφ τθν κόβουμε και τθν ράβουμε ςτα μζτρα μασ ζτςι και αλλιϊσ…
Μα είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι που κα ζλεγε και ο Αςτερίξ.
Οι μαθητευόμενοι μάγοι τησ παραπληροφόρηςησ δε ςταματάν ποτζ και πουκενά. Θ
πλθροφοριακι καταιγίδα που λζγεται wikileaks απελευκερϊνει ανάμεςα ςε άλλεσ πλθροφορίεσ και τθν Αμερικανικι οπτικι για τθν Άνγκελα Μζρκελ θ οποία περιγράφεται ωσ πολιτικόσ τεφλόν. Παρότι ςε γενικζσ γραμμζσ θ αναφορά ςτθ Μζρκελ δεν είναι και θ πιο δθκτικι
ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ ςε άλλουσ πολιτικοφσ θγζτεσ, θ εναρκτιρια γραμμι τθσ είναι αρκοφντωσ ειρωνικι: Θ Μζρκελ περιγράφεται ωσ «risk averse and rarely creative» (αποςτρζφεται τα ρίςκα και ςπανίωσ είναι δθμιουργικι). Οι Μ. Ιγνατίου - Μ. Αγγελίνθ αναφερόμενοι ςτο
Ζκνοσ ακριβϊσ ςε αυτι τθν εναρκτιρια πρόταςθ, τθν παραποιοφν αλλάηοντασ τθ λζξθ ςπανίωσ με τθ λζξθ δθμιουργικι, παραλλάηοντασ πλιρωσ το νόθμα τθσ και απαλείφοντασ τισ αρνθτικζσ χροιζσ τθσ, όπωσ άλλωςτε και οι ίδιοι τονίηουν. φμφωνα με τουσ Ιγνατίου-Αγγελίνθ

«Οι αναφορζσ για τθν Ανγκελα Μζρκελ δεν είναι αρνθτικζσ: «Αποφεφγει τα ρίςκα αλλά είναι
ςχετικά δθμιουργικι». Πζντε μζρεσ αργότερα (4/12/2010) το Ζκνοσ online αποδίδει πιςτότερα το περιεχόμενο τθσ επίμαχθσ πρόταςθσ: «Θ καγκελάριοσ Ανγκελα Μζρκελ χαρακτθρίηεται
«άτολμθ και ςπανίωσ δθμιουργικι». Καμία διόρκωςθ ι απολογία δε γίνεται όμωσ για τθν
παραποίθςθ ι απλϊσ ςφάλμα (δεν είμαι ςε κζςθ να γνωρίηω τι από τα δφο) ΙγνατίουΑγγελίνθ.
Στισ 30-11-2010 θζτω με ανϊνυμη ηλεκτρονική επιςτολή μου υπ’ όψθ τθσ ΕΘΕΑ τθν
περίπτωςθ μεγαλοδθμοςιογράφου που κατά τθν προςωπικι μου κρίςθ και μόνο και χωρίσ
να ζχω πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν εξαςφάλιςθσ ι μθ άδειασ αναδθμοςίευςθσ φαντάηει
παράβαςθ του άρκρου 6,γ του κϊδικα δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ. Θ επιςτολι περιζχει
πλιρθ ανάλυςθ και παράκεςθ λζξθ προσ λζξθ των αυκεντικϊν πθγϊν ςε επτά κείμενα του εν
λόγω δθμοςιογράφου. ε άλλεσ χϊρεσ θ λογοκλοπι κεωρείται πολφ μα πολφ ςθμαντικι παράβαςθ του κϊδικα. Εδϊ θ ΕΘΕΑ δεν ζκρινε καν ςκόπιμο να γνωςτοποιιςει ςτον ανϊνυμο
αποςτολζα ότι ζλαβε τθν επιςτολι, ότι κα κρίνει το περιεχόμενο τουσ και το αν αυτό ςτοιχειοκετεί περίπτωςθ λογοκλοπισ και ότι κα πράξει τα δζοντα.
Αναρωτιζται εφλογα λοιπόν κανείσ το κατά πόςο εποπτικά όργανα όπωσ θ ΕΡ, θ ΕΘΕΑ
κ.λ.π είναι κεματοφφλακεσ δεοντολογίασ ι απλά πιόνια μικρϊν και μεγάλων ςυμφερόντων.
Μζςα ςε όλο αυτό το κλίμα απόλυτα δικαιολογθμζνθσ αμφιςβιτθςθσ, εφθμερίδεσ
κλείνουν ενϊ τα τθλεοπτικά κανάλια με απίςτευτα χρζθ ρουφάν ζμμεςα λεφτά φορολογουμζνων για να ςυνεχίηουν να ςτθρίηουν το κακεςτϊσ. Θ φιλοκυβερνθτικι Ελευκεροτυπία ξαφνικά γεμίηει με «αντικακεςτωτικοφσ» δθμοςιογράφουσ και κειμενογράφουσ που χαϊδεφουν
το αυτιά των αναγνωςτϊν που κζλουν αίμα. Γιατί το κάνουν; Αναδιαπραγματεφονται με τουσ
προδομζνουσ, εξαπατθμζνουσ και χρθςιμοποιθμζνουσ αναγνϊςτεσ τουσ ϊςτε να ζχουν κζςθ
ςτον κόςμο τθσ «επόμενθσ μζρασ», ζνα ακόμθ δείγμα δθμοςιογραφικοφ τυχοδιωκτιςμοφ.
Με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, δε νιϊκω λφπθ για τα ζντυπα που κλείνουν. Οι αργυρϊνθτοι
δθμοςιογράφοι και οι εγκάκετοι μεγαλοεκδότεσ τουσ ποφλθςαν τουσ αναγνϊςτεσ τουσ ςτο
ςφςτθμα ςαν να ιταν πραμάτεια τουσ. Πόςο μάλλον τθ δθμοςιογραφικι τουσ δεοντολογία.
Αντί να παρζχουν ζνα παράκυρο ςτον κόςμο, ζγιναν πόρτεσ αςφαλείασ τθσ εξουςίασ. Πλοφτιςαν παράγοντασ λάςπθ, προπαγάνδα, ςυγκάλυψθ, παραπλθροφόρθςθ, προπαγάνδα. Δεν
είναι για λφπθςθ. Οφτε καν για οίκτο. Ελπίηω να τουσ ακολουκιςει ςτο δρόμο προσ τθ και ο
τθλεοπτικόσ οχετόσ, να λυτρωκοφμε από δαφτουσ.
Μη γελιζςτε. Δεν αρκεί κανζνα όνομα για τθν απόλυτθ εγκυρότθτα τθσ κάκε είδθςθσ. Ο
αναγνϊςτθσ οφείλει να ςυμβάλλει ςε μια ποιοτικι, κριτικι, διαδραςτικι και διαρκι διαδικαςία ενθμζρωςθσ. Θ διαρκισ επαγρφπνθςθ και θ άςκθςθ ςτθν κριτικι ςκζψθ είναι τα ηθτοφμενα τόςο για τουσ δθμοςιογράφουσ όςο και για τουσ αναγνϊςτεσ και φυςικά και λίγθ
θκικι δεν βλάπτει. Δεν υπάρχει ο κεόσ τθσ εγκυρότθτασ ι τθσ δεοντολογίασ. Ηοφμε ςε ζνα
δυναμικό οργανιςμό και όπωσ τον φτιάχνουμε ζτςι ακριβϊσ κα γίνει. Θεςμοί και δεοντολογίεσ δεν αρκοφν όταν χακεί το πρόςωπο, θ θκικι του ςτάςθ και θ ςκζψθ του, όταν κάκε πεδίο δράςθσ γίνεται ζνα ξζφραγο αμπζλι για καραγκιόηθδεσ αριβίςτεσ που επικαλοφνται ανερυκρίαςτα τθν ίδια ακριβϊσ επαγγελματικι δεοντολογία και θκικι εξαντλϊντασ κάκε διαπροςωπικι ςχζςθ, κάκε υποχρζωςθ και κάκε “ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ”, κάκετθ ι οριηόντια για να εξοντϊςουν τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ ι τουσ ιδεολογικοφσ τουσ αντιπάλουσ.
Όπωσ είπε και κάποιοσ Αριςτοτζλησ κάποτε “φίλοσ μεν Πλάτων, φιλτζρα δ' αλικεια”.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο ςε μία παράγραφο 130 λζξεων.

2. Με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, δε νιϊκω λφπθ … να λυτρωκοφμε από δαφτουσ: α. με ποια μζκοδο αναπτφςςει ο ςυγγραφζασ τθν παράγραφο; β. Θ δθμοςιογραφικι … προςτατεφει:
να βρείτε τα δομικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου.
3. ςυνκλίβει, βυκίηονται, κερδιςμζνο, προπθλάκιςαν, γνωςτοποιιςει: να γράψετε τα αντϊνυμα των λζξεων.
4. «Στο τζλοσ, όμωσ, πάντα (θ δεοντολογία) καταλιγει να ορίηεται από ζνα ςφςτθμα αναπαραγωγισ επαγγελματιϊν και να μετατρζπεται ςε μωςαϊκό νόμο»: αφοφ παρακζςετε ςφντομα τθ κεωρία τθσ ενεργθτικισ και πακθτικισ ςφνταξθσ, να εντοπίςετε το είδοσ που
ακολουκείται ςτθν παραπάνω πρόταςθ και να τθν μετατρζψετε ςτθν αντίκετι τθσ.
5. «Δεν υπάρχει ο κεόσ τθσ εγκυρότθτασ ι τθσ δεοντολογίασ. Ζοφμε ςε ζνα δυναμικό οργανιςμό και όπωσ τον φτιάχνουμε ζτςι ακριβϊσ κα γίνει. Θεςμοί και δεοντολογίεσ δεν αρκοφν όταν χακεί το πρόςωπο, θ θκικι του ςτάςθ και θ ςκζψθ του». Με αφορμι το παράκεμα αυτό να αναπτφξετε τισ απόψεισ ςασ αναφορικά με τουσ παράγοντεσ, οι οποίοι επθρεάηουν αρνθτικά τθ δεοντολογία των δθμοςιογράφων, αλλά και να προτείνετε τρόπουσ, ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο ςε ζνα κείμενο 550 περίπου λζξεων.

