
 

 

Οι εφημερίδεσ όπωσ τα κινητά τηλζφωνα, του Α. Καρακοφςη, «Το Βήμα» 08/12/2010 
Το 1992, όταν ξεκίνθςε από τον Στζφανο Μάνο θ διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν πϊ-

λθςθ των πρϊτων αδειϊν για τθν ίδρυςθ ςτθ χϊρα μασ εταιρειϊν κινθτισ τθλεφωνίασ, οι 
αξιολογθτζσ και οι ςφμβουλοι του υπουργείου Οικονομίασ επζμειναν ότι δεν μποροφν να 
δοκοφν περιςςότερεσ από δφο άδειεσ γιατί, όπωσ υποςτιριηαν, θ επζνδυςθ απαιτοφςε ςθ-
μαντικοφσ πόρουσ και θ απορρόφθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ κα πάρει χρόνια και κα αργιςει 
να διαμορφϊςει κερδοφόρα πεδία για τουσ επενδυτζσ. 

Οριςμζνοι ςθμείωναν ότι το επιχείρθμα δεν ςτζκει, επειδι θ ςτακερι τθλεφωνία είχε 
ελλείμματα ςοβαρά ςτθν παροχι τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν και τα αποκζματα ανεκπλιρω-
τθσ ηιτθςθσ ιταν μεγάλα και ικανά να ςτθρίξουν τθ λειτουργία περιςςότερων εταιρειϊν 
κινθτισ τθλεφωνίασ. Τζλοσ πάντων διάφοροι λόγοι, υςτερόβουλοι ι μθ, επζβαλαν τελικϊσ 
τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ μόνο για δφο άδειεσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Ο διαγωνιςμόσ εξελί-
χκθκε και τελικϊσ δφο επενδυτικά ςχιματα κζρδιςαν τισ δφο άδειεσ ξοδεφοντασ περίπου 34 
δις. δραχμζσ θ κακεμία, που αντιςτοιχοφν ςιμερα ςε 100 εκατ. ευρϊ. 

Η ςυνζχεια είναι γνωςτι ςε όλουσ. Η κινθτι τθλεφωνία υπεραναπτφχκθκε ταχφτατα, οι 
ςυνδζςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ αυξάνονταν με τρελοφσ ρυκμοφσ, ςε δυο-τρία χρόνια οι ε-
ταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ είχαν αποςβζςει τισ επενδυτικζσ δαπάνεσ και ζκτοτε απιλαυ-
ςαν και απολαμβάνουν τρελά κζρδθ. Εκείνεσ οι επενδφςεισ κατατάχκθκαν ςτισ πιο ςυμφζ-
ρουςεσ δουλειζσ που ζγιναν ποτζ ςτθν Ελλάδα. Και αυτό γιατί, όπωσ είπαμε, θ ςτακερι τθ-
λεφωνία άφθνε τεράςτια πεδία ανεκπλιρωτθσ ηιτθςθσ τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν, τα οποία 
ιλκαν να καλφψουν οι εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ με τθν τεχνολογικι υπεροχι τουσ και 
βεβαίωσ με τθ δυναμικι διείςδυςι τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Τισ τελευταίεσ θμζρεσ 
πολλοί επαγγελματίεσ δθμοςιογράφοι αρχίηουν και αιςκάνονται ότι κάτι αντίςτοιχο τείνει 
να διαμορφωκεί και ςτον χϊρο τθσ ενθμζρωςθσ. Όςοι με οδυνθρό τρόπο και μεγάλθ ςτε-
νοχϊρια βιϊςαμε το κλείςιμο τθσ χάρτινθσ ζκδοςθσ του θμεριςιου «Βιματοσ» και τϊρα 
ηοφμε τθ διαδικαςία τθσ διαρκοφσ παραγωγισ περιεχομζνου για τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ, 
αντιλαμβανόμαςτε το κενό και το μάταιο τθσ προθγοφμενθσ προςπάκειασ. 

Η εφθμερίδα «τρζχει», κινείται μαηί με τα γεγονότα, ηωντανεφει και ανανεϊνεται διαρ-
κϊσ, τα ςχόλια μποροφν να είναι άμεςα, το κοινό δφναται να παρακολουκεί τα πάντα και 
να αντιδρά ςε πραγματικό χρόνο, να ςχολιάηει, να παρεμβαίνει και να ςυμμετζχει ενεργά, 
να ςυνδιαμορφϊνει εν τζλει, να νιϊκει τθν επαφι και να διεκδικεί τθ γνϊςθ και τθν ενθμζ-
ρωςθ ανά πάςα ςτιγμι. Όςο μάλιςτα θ θλεκτρονικι ζκδοςθ κα εμπλουτίηεται, κα μεγαλϊ-
νει, κα διευρφνει τα πεδία των ενδιαφερόντων τθσ και κα κερδίηει κατά δεκάδεσ χιλιάδεσ 
νζουσ αναγνϊςτεσ και φίλουσ, κα διαμορφωκεί και θ αγορά, κα προςφερκοφν και οι ηϊνεσ 
εςόδων, που κα τθν καταςτιςουν βιϊςιμθ, κερδοφόρο και απολφτωσ ανταγωνιςτικι. Κακά 
τα ψζματα θ ηωι αλλάηει, ο κόςμοσ κινείται ταχφτερα από εμάσ και εμείσ δεν ζχουμε τίποτε 
άλλο να κάνουμε από το να παρακολουκιςουμε ενεργά τθν τεχνολογικι εξζλιξθ. Συμβαίνει 
ςτον Τφπο ό,τι ζγινε ςτθν τθλεφωνία, όταν ο κόςμοσ εγκατζλειπε μαηικά τθ ςτακερι, προσ 
χάριν τθσ κινθτισ. Έφταςαν κάποια ςτιγμι 11 εκατομμφρια Έλλθνεσ να διακζτουν κοντά 
ςτισ 15 εκατ. ςυνδζςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ! 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε μία παράγραφο 80-90 λζξεων. 
2. Η ςυνζχεια είναι γνωςτι ςε όλουσ … τθσ προθγοφμενθσ προςπάκειασ: με ποια μζκοδο 

αναπτφςςεται θ παράγραφοσ; 
3. Σε μία παράγραφο 80 περίπου λζξεων με τθ μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ να αναλφςετε τθν 

εξζλιξθ τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ ςυγκρίνοντάσ τθν με τθν αντίςτοιχθ τθσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ. 



 

 

4. ίδρυςθ, κατατάχκθκαν, οδυνθρό, καταςτιςουν, μαηικά: να γράψετε τα ςυνϊνυμα των 
λζξεων. 

5. «Η εφθμερίδα «τρζχει», κινείται μαηί με τα γεγονότα, ηωντανεφει και ανανεώνεται διαρ-
κώσ, τα ςχόλια μποροφν να είναι άμεςα, το κοινό δφναται να παρακολουκεί τα πάντα 
και να αντιδρά ςε πραγματικό χρόνο, να ςχολιάηει, να παρεμβαίνει και να ςυμμετζχει 
ενεργά, να ςυνδιαμορφώνει εν τζλει, να νιώκει τθν επαφι και να διεκδικεί τθ γνώςθ και 
τθν ενθμζρωςθ ανά πάςα ςτιγμι». Έχοντασ ωσ αφετθρία των ςκζψεϊν ςασ το παράκε-
μα να αναλφςετε τα επιχειριματά ςασ για τθν αξία τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ, αλλά 
και τα προβλιματα, τα οποία δθμιουργοφνται ςτο χϊρο τθσ ενθμζρωςθσ. 

 


