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Ποιοί είναι οι ΒonJournalism





 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν σταματήσει να 

 αντιπολιτεύονται το σύστημα. Παλαιότερα ο τύπος αποκάλυπτε, 

 πολεμούσε με πείσμα.  Σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 έχουν αλλάξει τη στάση τους.  Βολεύτηκαν δίπλα στην εξουσία, 

 δεν αμφισβητούν πια, δεν αναρωτιούνται για τις αρχές. 









Είναι επονείδιστο να ανεχόμαστε την ύπαρξη εφημερίδων για τις οποίες όλοι γνωρίζουν ότι 

κανένας συνεργάτης τους δε θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του αν δε δεχόταν να 

παραποιεί ορισμένες φορές εν γνώσει του την αλήθεια. 

Το κοινό δεν έχει εμπιστοσύνη στις εφημερίδες, αλλά η δυσπιστία του δεν το προστατεύει. 

Γνωρίζοντας σε γενικές γραμμές ότι μια εφημερίδα περιέχει αλήθειες και ψέματα, κατανέμει 

τις πληροφορίες που παρέχονται στις δύο αυτές κατηγορίες τυχαία, ανάλογα με τις 

προτιμήσεις του. Έτσι όμως οδηγείται σε λάθη. 

Όλοι γνωρίζουν ότι, όταν η δημοσιογραφία ταυτίζεται με το οργανωμένο ψεύδος, αποτελεί 

έγκλημα. Αλλά πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο δε χρήζει τιμωρίας.  



περιφρόνησις απόλυτη 
αρμόζει  

σ’ όλους αυτούς τους θόρυβους 
τις έρευνες 

τα σχόλια επί σχολίων 
που κάθε τόσο ξεφουρνίζουν  

αργόσχολοι και ματαιόδοξοι γραφιάδες 
γύρω από τις μυστηριώδικες κι αισχρές συνθήκες 

της εκτελέσεως του κακορίζικου του Λόρκα 
υπό των φασιστών 
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Αυτού του είδους το επάγγελμα ιδωμένο ως αποστολή, γίνεται 
ακόμη πιο δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς το εύρος των 
πληροφοριών, των απόψεων και των γνώσεων που πρέπει να 
έχουμε. Ο πήχης είναι πολύ ψηλά. Πρέπει να αναπτύσσεσαι 
συνεχώς, να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου.  Πρόκειται για μια 
πρόκληση την οποία δεν μπορείς να αποφύγεις και που δεν έχει 
τέλος.  Ο κίνδυνος στη δημοσιογραφία είναι η καθημερινότητα-
το ν’ αποκτήσεις μερικές αυτόματες αντιδράσεις, 
συμπεριφορές, δεξιότητες που επαναλαμβάνεις...  
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