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Μία συντονισµένη αλλαγή που µοιάζει να επιβλήθηκε σε όλα τα φύλλα, ιδιαίτερα τα
κυριακάτικα, είναι ο πολλαπλασιασµός των επιφυλλιδογραφικών κειµένων σε
συνδυασµό µε τον περιορισµό της έκτασης ενός εκάστου. Πολύ περισσότερος χώρος
δίνεται πια στην επιφυλλιδογραφία, κατανεµηµένος όµως σε πολλά περισσότερα
εκτάρια, θεµατικές και επιφυλλιδογράφους. Η επιφυλλιδογραφία – ο σχολιασµός, η
έκφραση γνώµης, το κείµενο έπ’ αφορµή – σε πολλές µικρές δόσεις των πεντακοσίων
πενήντα προκαλεί στους αναγνώστες περισσότερων της µίας εφηµερίδων αυτό που
αµέσως αισθάνονται ως κυριακάτικο άχθος.
H ανακατάταξη σε σχέση µε παραδοσιακές κατατάξεις των φύλλων είναι
φαινοµενικά ασήµαντη – ίσως και γι’ αυτό διαδόθηκε αδιαµαρτύρητα. Ο περιορισµός
προς τα κάτω – λίγες λέξεις: ευκολία – δεν ανέτρεψε τις σχέσεις προς τους δίπλα –
περισσότεροι αρθρογράφοι: ίδια ιεραρχία. Υπάρχουν και σήµερα οι µόνιµοι
συνεργάτες και οι άτακτοι, οι µισθωτοί και οι παροχείς υπηρεσιών, οι επικαιρικοί και
οι ανεπίκαιροι, οι συνθετικοί και οι αναλυτικοί, οι περιορισµένης ευθύνης και οι επί
λογοδοσία, οι µονοθεµατικοί, οι ειδικοί των καθόλου και οι καθόλου ειδικοί, οι
χαλκέντεροι κι οι ευκαιριακοί, οι έξω από τα δόντια και οι µα-µήπως-µη, οι
παλαίµαχοι κι οι φερέλπιδες. Είναι όµως τόσοι πολλοί που οι αναµεταξύ τους
διαφορές µοιάζουν ν’ ακυρώνονται.
Ο ανταγωνισµός των Μέσων έχει πολλές φορές επισηµανθεί ως αίτιο αυτής της
ανακατάταξης. Πριν από την έκδοση του φύλλου, τα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα έχουν
ήδη γνωστοποιήσει, σχολιάσει, αξιολογήσει και διαχύσει την είδηση. Για να
ξανακάνουν αναγνώστες τούς θεατές, οι εφηµερίδες υποχρεώνονται ν’
αντιµετωπίσουν την είδηση µε κάποια ψυχραιµία, από απόσταση. Να την
ανακατασκευάσουν, όχι όπως βολεύει την παροδική στιγµή, αλλά σε βάθος και
διάρκεια. Να βάλουν νέα θέµατα στην ατζέντα. Να ξαναδηµιουργήσουν τις
αποκλειστικότητες που τους έχουν κλαπεί. Να κλέψουν από την ύλη των περιοδικών.
Να αποταθούν σε ειδικούς, που γνωρίζουν σφαιρικότερα τα ζητήµατα, κρίνουν από
απόσταση, αναλύουν κι εξηγούν. Αυτές είναι κιόλας προϋποθέσεις του
επιφυλλιδογραφικού λόγου.
Προπάντων, τα φύλλα είναι αναγκασµένα τον ανταγωνισµό προς το αλλότριο Μέσο
να τον µεταφέρουν µεταξύ τους και εντός τους, ως πλουραλισµό απόψεων και
γνωµών, αν δεν θέλουν να δουν την κυκλοφορία τους να µειώνεται, όπως και η
κυκλοφοριακή αξία της µίας και ενοποιούσας αρχής που άλλοτε κατ’
αποκλειστικότητα εκπροσωπούσαν.
Μ’ όλα τούτα, κανείς, νοµίζω, δεν θα αµφισβητούσε πως: η γνώµη είναι συνθήκη της
δηµοκρατίας· ο πολλαπλασιασµός των γνωµών είναι, συνεπώς, πολλαπλασιασµός της
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ελευθερίας· η ελευθερία εµπλουτίζει τη συνοµιλία· και η συνοµιλία κρατάει ζωντανή
τη γλώσσα και ακµαίο τον δηµοσιογραφικό λόγο. ∆εν µπορούµε πια να φανταστούµε
εφηµερίδα χωρίς τον πλούτο των επιφυλλίδων της.
Βέβαια, ο διάλογος για ν’ αναπτυχθεί χρειάζεται επιχειρήµατα, και τα επιχειρήµατα
δεν χωράνε εύκολα σε πεντακόσιες πενήντα λέξεις. Και ο πλουραλισµός δεν οδηγεί
απαραιτήτως σε ανταγωνισµό γνωµών και ιδεών. Τη γνώµη πια, όλο και
περισσότερο, τη διατυπώνουν οι «ειδικοί», οι «επαγγελµατίες» (όπως αποδεικνύει και
η µοναδική σχεδόν υποσηµείωση των επιφυλλίδων). Που µεταφέρουν τις ισορροπίες
του συναφιού τους· αν υπάρχει κηρυγµένος πόλεµος, θ’ ακούσουµε απόηχο κλαγγών,
αλλιώς δεν θ’ ανοίξει µύτη. Πόσοι ειδικοί, πανεπιστηµιακοί λ.χ., «συζητούν» στον
επαγγελµατικό τους χώρο, εκτός δηµοσιογραφίας; Κάνουν τη δουλειά τους κι
αφήνουν τους συναδέλφους τους να κάνουν τη δική τους. Όσο για την εφηµερίδα,
επιχείρηµα για τη γνώµη του ειδικού είναι ο ίδιος.
Μένουν πενήντα λέξεις για τον βιαστικό αναγνώστη, του οποίου οι συνήθειες της
ανάγνωσης διαµορφώνονται κάτω από τις νέες συνήθειες της γραφής. Που
ξεφυλλίζει, ρίχνει µατιές στα µότο, κόβει κανένα µεγαλύτερο απόκοµµα, κρατάει για
λίγες µέρες στίβα τα φύλλα και στο τέλος τα πετάει όλα µαζί, µη έχοντας προλάβει να
διαβάσει.

