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Μια πρόσφατη τάση που µοιάζει να µαγνητίζει και να γοητεύει τόσο το τηλεοπτικό όσο και
το αναγνωστικό κοινό είναι η εµµονή στις λεγόµενες αληθινές ιστορίες, ειδήσεις από όλο τον
κόσµο-κάτι που πάντα συνέβαινε σε περιόδους µεγάλων κοινωνικών αναταραχών. Η Ελλάδα
της κρίσης µπορεί να υποδεχτεί στους κόλπους της τον µεγάλο αριθµό µεταναστών που
εισρέουν συνεχώς στο εσωτερικό της; H µετανάστευση, η φτώχεια, η κατασκευή της εθνικής
συνείδησης, οι φυλετικές, οικονοµικές και κοινωνικές διακρίσεις, η σύγκρουση των
πολιτισµών και των θρησκειών, αποτελούν σήµερα τα καυτά θέµατα της επικαιρότητας που
απασχολούν τους πολίτες και τους σηµερινούς ‘νέους δηµοσιογράφους’. Η επιθυµία για
αντικειµενική, γεγονοτική πληροφόρηση, µέσα από προσωπικές ιστορίες βγαλµένες από τα
πρωτοσέλιδα, έχει εντατικοποιηθεί λόγω των έκρυθµων και επισφαλών κοινωνικών
καταστάσεων του 21ου αιώνα και εκφράζεται µέσα από την ανελέητη δίψα του κοινού για
δράµα, για ψυχαγωγία «βασισµένη σε αληθινά γεγονότα», όπως διαβάζουµε συνήθως στα
οπισθόφυλλα λογοτεχνικών βιβλίων και στους τίτλους έναρξης κινηµατογραφικών ταινιών.
Αν τον 19ο αιώνα ο τοµέας της µη-µυθοπλασίας ήταν δηµοφιλής, σήµερα είναι εξίσου αν όχι
ακόµη περισσότερο περίβλεπτος απ’ ότι το ακραιφνές µυθιστόρηµα, φαίνεται ότι αποτελεί
τελικά κατά τον κριτικό Seymour Krim, την de facto λογοτεχνία της εποχής µας1.
Η παρούσα εισήγηση -ορµώµενη από το ρεύµα της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ που ξεπρόβαλλε
στην αµερικανική κοινωνία της δεκαετίας του 1960 και που συνδύαζε τη δηµοσιογραφία µε
τη λογοτεχνία σε ένα υβριδικό είδος λόγου που αποσκοπούσε να φτάσει όσο το δυνατόν πιο
κοντά στην αλήθεια των γεγονότων-αποπειράται να φέρει στο φως ελληνικά παραδείγµατα
‘νέας δηµοσιογραφίας’ τα οποία αποδεικνύουν ένα διαρκές αίτηµα ανανέωσης του
δηµοσιογραφικού λόγου στη χώρα και έρχονται να προτείνουν µιαν άλλη, εναλλακτική
δηµοσιογραφία δίπλα στη συµβατική δηµοσιογραφία των ελληνικών εφηµερίδων και
περιοδικών που αδυνατούν να εκφράσουν επιτυχώς την ταραγµένη εποχή που διανύουµε.
Πώς συνδυάζεται η δηµοσιογραφία µε τη λογοτεχνία στις ελληνικές εκδοχές της ‘νέας
δηµοσιογραφίας’; Έχουµε να κάνουµε µε επιτυχηµένα παραδείγµατα σύζευξης του
δηµοσιογραφικού και του λογοτεχνικού πεδίου; Με αυτά και άλλα καίρια ερωτήµατα που
άπτονται της γοητευτικής ανάµειξης της δηµοσιογραφίας µε τη λογοτεχνία θα ασχοληθούµε
στην ανακοίνωσή µας.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή.
Καταρχάς να αναφερθούµε στον όρο ‘νέα δηµοσιογραφία’. Οι αµερικανοί δηµοσιογράφοι της
δεκαετίας του 1960 πρωτοστάτησαν και έγιναν οι κύριοι εκφραστές της αντίπαλης απέναντι
στην κυβέρνηση κουλτούρας, η οποία αναδυόταν τη δεκαετία του 1960 µε αποτέλεσµα τη
γέννηση της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ η οποία εφαρµόστηκε σε περιοδικά όπως το Esquire,το
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New York, το Rolling Stone, το Harper’s, το The New Yorker, το CoEvolution Quarterly, το
Scanlan’s Monthly, το Ramparts αλλά και την εφηµερίδα Village Voice.
Η τελευταία αποσκοπούσε στη συγγραφή µιας καλογραµµένης ιστορίας µε συναισθηµατική
επίδραση στον αναγνώστη, η οποία δεν έδινε πάντοτε προτεραιότητα στην αντικειµενική
παρουσίαση των γεγονότων. Η ‘νέα δηµοσιογραφία’ εµφανίστηκε τη δεκαετία του ’60 στις
ΗΠΑ γιατί µε τη συµβατική δηµοσιογραφία οι δηµοσιογράφοι δεν µπορούσαν να εκφράσουν
επαρκώς και αποτελεσµατικά τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόµενα και τον πολιτικό αναβρασµό
της εποχής. Η νέου τύπου δηµοσιογραφία δεν αφορούσε µόνο τη µορφή αλλά και το
περιεχόµενο της δηµοσιογραφικής δουλειάς. Γι’ αυτό και πόλος έλξης για τους νέους
δηµοσιογράφους αποτέλεσαν κυρίως τα γεγονότα που σκοπίµως είχαν αγνοηθεί από τη
δηµοσιογραφία των µεγάλων εφηµερίδων. Έφερε επίσης στο προσκήνιο ρεπορτάζ που
αφορούσαν τόσο ζητήµατα περιβάλλοντος, ναρκωτικών, σεξουαλικότητας, φυλετικών
διακρίσεων, κοινωνικής βίας, όσο και ζητήµατα τέχνης, αθλητισµού, βιοµηχανίας του
θεάµατος και γενικώς θέµατα ή πρόσωπα που ως τότε θεωρούνταν ταµπού ή ασήµαντα και
που τις περισσότερες φορές αποκλείονταν στους δηµοσιογραφικούς κύκλους.
Για οτιδήποτε και να έγραφαν οι νέοι δηµοσιογράφοι, έγραφαν πάντοτε εµµέσως και για το
ίδιο το ρεπορτάζ, την ίδια τη διαδικασία δηλαδή της παραγωγής του. Στην παραδοσιακή
δηµοσιογραφία η φόρµα ήταν απλά το «όχηµα» της είδησης, ενώ στη ‘νέα δηµοσιογραφία’ ο
τρόπος µετάδοσης της είδησης, συνιστά συχνά τµήµα του δηµοσιογραφικού άρθρου, δίπλα
στο πραγµατικό θέµα. Σταθµός στην πορεία της µελέτης της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ και
«µανιφέστο» της αποτελεί το βιβλίο-ανθολογία του Tom Wolfe, The New Journalism (1973).
Η ανθολογία του Wolfe εγκαινίασε τη µελέτη του φαινοµένου, λειτουργώντας ως ο
νευραλγικός κόµβος γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν οι θέσεις και οι θεωρίες των
µετέπειτα µελετητών. Ο Wolfe ορίζει στο µανιφέστο του τις βασικές αρχές του φαινοµένου:
Κατασκευή και ανάπτυξη του δηµοσιογραφικού κειµένου µέσα από τη συγκρότηση
συγκεκριµένων σκηνών, την έντονη χρήση του στοιχείου της περιγραφής και την
αποµάκρυνση από την απλή παράθεση των γεγονότων.
Ευρεία χρήση του διαλόγου, της καθοµιλουµένης γλώσσας και του εσωτερικού
µονολόγου.
Τριτοπρόσωπη ή πρωτοπρόσωπη αφήγηση, µε τη συχνή και ξαφνική αλλαγή της
οπτικής γωνίας.
Αποτύπωση της οποιασδήποτε λεπτοµέρειας έστω και φαινοµενικά ασήµαντης.
Πυρήνας της θεωρίας του Wolfe ήταν ότι η νέου τύπου δηµοσιογραφία «θα διαβαζόταν σαν
µυθιστόρηµα» / «Journalism that would read like fiction»2.
Βασική έννοια που συνδέεται µε τη ‘νέα δηµοσιογραφία’ είναι το ‘ρεπορτάζ καταβύθισης’
(saturation/immersion reporting)3 που είναι πολύ πιο φιλόδοξο και απαιτητικό από αυτό των
προηγούµενων δεκαετιών αφού είναι πολύ πιο λεπτοµερές και σχολαστικό και κυρίως πιο
χρονοβόρο απ’ ό,τι συνηθιζόταν στις καθηµερινές εφηµερίδες.
Η ‘νέα δηµοσιογραφία’ επίσης δεν ακολουθούσε το καθιερωµένο lead, όρος που περιγράφει
την εισαγωγική παράγραφο ενός δηµοσιογραφικού άρθρου, η οποία προσπαθεί να απαντήσει
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στα έξι βασικά δηµοσιογραφικά ερωτήµατα: ποιός, τι, πού, πότε, γιατί, πώς, συνοψίζοντας τις
βασικές πληροφορίες γύρω από ένα γεγονός.4 Οι νέοι δηµοσιογράφοι ξεκινούσαν τα
ρεπορτάζ τους µε πιο πρωτοποριακούς τρόπους, χρησιµοποιώντας τεχνικές αφήγησης που
συνηθίζονταν στον χώρο της µυθιστοριογραφίας. Το στήσιµο του σκηνικού, η περιγραφή του
χώρου και του φυσικού τοπίου πλαισίωσης µιας ιστορίας, η εισαγωγή των πρωταγωνιστών, η
περιγραφή της ατµόσφαιρας και γενικώς η παράθεση όλων εκείνων των συµβολικά
νοηµατοδοτηµένων λεπτοµερειών αποτελούσαν συχνές µεθόδους εισαγωγής του αναγνώστη
στην ιστορία.
Η επιτόπια έρευνα είναι ακόµη ένα στοιχείο που µπαίνει σε πρώτο πλάνο από τους νέους
δηµοσιογράφους οι οποίοι αντιλαµβάνονται ότι είναι εφικτό για έναν σχολιογράφο να αφήσει
τα γραφεία της εφηµερίδας και να βγει στους δρόµους να κάνει πραγµατικό ρεπορτάζ.
Βασικά γνωρίσµατα της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ είναι τα εξής:
Η έντονη παρουσία του δηµοσιογράφου στην αφήγηση µε στόχο την προσέλκυση του
ενδιαφέροντος του αναγνώστη µέσα από µια γραφή µε προσωπικότητα, ύφος, τόλµη
και νεύρο.
Πειραµατισµός στη φωνή του αφηγητή και στην οπτική γωνία της αφήγησης.
Hθικό όραµα και προσωπική εµπλοκή στα γεγονότα.
Λογοτεχνικό ύφος και ψυχολογική σκιαγράφηση των χαρακτήρων.
Η ‘νέα δηµοσιογραφία’ ήθελε συνοπτικά να επηρεάσει διανοητικά και συναισθηµατικά τον
αναγνώστη σε τέτοιο βαθµό και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τον κάνει µέτοχο των γεγονότων,
να του «δείξει την πραγµατική ζωή» και να του πει τελικά:
«Έλα εδώ! Κοίτα! Αυτός είναι ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι σήµερα! Αυτά είναι τα
πράγµατα που κάνουν!».5
Έργα σταθµοί που γεννηθήκαν στο πλαίσιο της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ ήταν Το Εν ψυχρώ (In
Cold Blood,1965) του Truman Capote και Οι Στρατιές της Νύχτας (Αrmies of the Night,1968)
του Norman Mailer ένα χρονικό για µια αντιπολεµική εκδήλωση στο Πεντάγωνο, στην οποία
έπαιρνε και ο ίδιος µέρος. Η ιστορία του Capote για τους δύο δολοφόνους που ξεκλήρισαν
µια πλούσια αγροτική οικογένεια στο Τέξας πρωτοεκδόθηκε σε συνέχειες στο περιοδικό New
Yorker το φθινόπωρο του 1965 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε µε τη µορφή βιβλίου τον
Φεβρουάριο του 1966. Οι Στρατιές της Νύχτας (Αrmies of the Night,1968) του Norman Mailer
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Ο παραπάνω ορισµός του lead αφορά κυρίως τα κύρια δηµοσιογραφικά άρθρα (hard news stories) που
ξεκινούν µε την πρώτη εναρκτήρια παράγραφο να συνοψίζει µε λιτό και άµεσο τρόπο -µέσα από την απάντηση
στα παραπάνω πέντε βασικά δηµοσιογραφικά ερωτήµατα- την ουσία µιας είδησης (summary lead). Με αυτόν
τον τρόπο οι αναγνώστες δεν χρειάζεται να περιµένουν ή να µαντεύουν, για να µάθουν τα νέα -οι περισσότεροι
δεν έχουν την πολυτέλεια χρόνου να διαβάσουν µια εφηµερίδα από την αρχή ως το τέλος- αφού ο
δηµοσιογράφος τους δίνει τα πιο σηµαντικά σηµεία µιας είδησης στην αρχή του άρθρου. Όπως είναι φυσικό,
αυτή η µορφή lead αποτελεί την πιο συνηθισµένη εναρκτήρια φόρµουλα ενός άρθρου και συνδέεται µε τη δοµή
της «ανεστραµµένης πυραµίδας», σύµφωνα µε την οποία, όπως είδαµε, οι ειδήσεις παρατίθενται µέσα στο
άρθρο µε σειρά φθίνουσας σηµασίας. (Itule και Anderson 1994:58.) Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα είδη lead εκτός
από το σύντοµο περιληπτικό lead (summary lead), καθώς οι εφηµερίδες σήµερα καλύπτουν µυριάδες
διαφορετικά θέµατα, όπως για παράδειγµα «ανθρώπινες ιστορίες», οι οποίες µέσα από τα lead τους έχουν στόχο
κυρίως να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον παρασύρουν µέσα στην ιστορία που
περιγράφουν και, συνεπώς, προχωρούν πέρα από το ποιος, τι, που, πότε, πώς και γιατί του παραδοσιακού
summary lead.
5
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περιείχε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, γράφτηκε πολύ σύντοµα αµέσως µετά το γεγονός,
µε αποτέλεσµα να έχει σηµαντικό δηµοσιογραφικό αντίκτυπο. Το ρεπορτάζ αυτό του Mailer
κάλυψε ένα ολόκληρο τεύχος του περιοδικού Harper’s Magazine και κυκλοφόρησε αργότερα
µε τη µορφή βιβλίου µε τον τίτλο Στρατιές της Νύχτας (Αrmies of the Night,1968).
Η ‘νέα δηµοσιογραφία’ των Καπλάνι-Γεωργακόπουλου
Η νέου τύπου λογοτεχνική δηµοσιογραφία επέτρεπε στους αµερικανούς δηµοσιογράφους να
δώσουν στους αναγνώστες τους µια διαφορετική αντίληψη και µια πιο οξυδερκή γνώση της
πραγµατικότητας της ξέφρενης ζωής της µεγαλούπολης και της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε
όλες της τις διαστάσεις και εκδηλώσεις, από τις πιο ακραίες ως τις πιο ταπεινές.
Aναφερόµενος στους νέους δηµοσιογράφους της δεκαετίας του 1960, o Tom Wolfe έλεγε ότι
έσκυβαν µε πάθος στην «terra incognita», σε «εκείνες δηλαδή τις περιοχές της ζωής για τις
οποίες δεν θέλησε κανείς ως τώρα να γράψει, είτε λόγω του ότι θεωρούνταν ελάχιστα
γνωστές, είτε γιατί κανείς δεν τις θεωρούσε άξιες µιας σοβαρής αντιµετώπισης».6
Αυτή η «terra incognita» απασχολεί σήµερα και κάποιους Έλληνες δηµοσιογράφους, αφού η
προσοχή τους εστιάζεται στο –σε µεγάλο βαθµό- ανεξερεύνητο πεδίο των αφανών ηρώων ή
αντι-ηρώων της σύγχρονης πολυπολιτισµικής µας πραγµατικότητας, ανθρώπων που µε τις
πράξεις τους και τη συµπεριφορά τους εµπνέουν τόσο αισθήµατα θαυµασµού όσο και
συµπόνιας και που διαπιστώνουµε ότι τα ονόµατά τους συνήθως απουσιάζουν από τα
πρωτοσέλιδα των µεγάλων εφηµερίδων.
Οι δηµοσιογράφοι αυτοί, έχουν αναγνωρίσει ότι η ταραχώδης εποχή που διανύουµε, απαιτεί
µια πιο φρέσκια και καίρια µατιά και µια πιο δηµιουργική δηµοσιογραφική προσέγγιση. Η
άποψή τους αυτή, συνδέεται σε µεγάλο βαθµό, όπως και στην περίπτωση της ‘νέας
δηµοσιογραφίας’, µε τη νεότητά τους και την επιθυµία τους να εξερευνήσουν σε βάθος την
κοινωνία όσο και µε την τάση τους να αντιταχθούν στη µονοδιάστατη και στρουθοκαµηλική
τάση των σύγχρονων ΜΜΕ να περιστρέφονται συνεχώς γύρω από τα ίδια πρόσωπα και τις
ίδιες αξίες.
Όπως αρκετοί από τους Αµερικανούς νέους δηµοσιογράφους της δεκαετίας του 1960, έτσι
και αυτοί χρησιµοποιούν την τεχνική της πρωτοπρόσωπης αφήγησης και προσπαθούν µέσα
από ένα έντονα προσωπικό ύφος να διεισδύσουν πίσω από το προφανές µιας υπόθεσης και να
ζωντανέψουν µε εικόνες στο µυαλό του αναγνώστη τα γεγονότα µιας ιστορίας. Σε αυτήν την
προσπάθεια, υιοθετούν µυθιστορηµατικές µεθόδους και αφηγηµατικές τεχνικές, όπως η
λεπτοµερής συγκρότηση και περιγραφή σκηνών, η δραµατική δοµή µε τη δηµιουργία
ρυθµού, η χρήση µεταφορών και υπαινικτικού λόγου, η παράθεση διαλόγων. Με την
αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, επιδιώκουν όχι µόνο να φέρουν τον αναγνώστη κοντά
στο γεγονός, αλλά, επιπλέον, να προσθέσουν ένα ευρύτερο νόηµα και µια έντονα ανθρώπινη
διάσταση στην ιστορία που αποφασίζουν να εξιστορήσουν.
Τέτοια παραδείγµατα δηµοσιογράφων είναι οι περιπτώσεις των Θεοδωρή Γεωργακόπουλου
και Γκαζµέντ Καπλάνι. Ο πρώτος έγραφε στο περιοδικό Esquire από το 2002 µέχρι το 2010
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ενώ ο δεύτερος στην εφηµερίδα Τα Νέα του Σαββάτου, διατηρώντας τη στήλη «Ηµερολόγιο
Συνόρων» από το 2006-2010.7
Γκαζµέντ Καπλάνι
O Γκαζµέντ Καπλάνι, αφηγείται κατά βάση ιστορίες που προσεγγίζουν άλλοτε το είδος του
ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και άλλοτε το είδος του πορτρέτου. Συνδετικός κρίκος στις αφηγήσεις
του είναι, ωστόσο, η πολυπολιτισµικότητα της εποχής µας. Από τα άρθρα του
«παρελαύνουν» απλοί πολίτες, φοιτητές, µετανάστες, µέλη εθνικιστικών οργανώσεων,
στρατιώτες, διαδηλωτές, πολιτικοί κρατούµενοι, διανοούµενοι, και ακόµη άνθρωποι που σαν
και τον ίδιο κυνήγησαν το όνειρο τους, ήρθαν στην Ελλάδα και πέτυχαν τους στόχους τους.
Oι ταξιδιωτικές αφηγήσεις του Καπλάνι εντάσσονται στην παράδοση της λογοτεχνικής
δηµοσιογραφίας, καθώς ο δηµοσιογράφος γίνεται παρατηρητής ποικίλων πραγµατικοτήτων,
τις οποίες δεν περιγράφει µε ένα αντικειµενικό, αποστασιοποιηµένο βλέµµα ούτε στέκεται σε
µια επιφανειακή προσέγγισή τους, αλλά, αντίθετα, οι ιστορίες του έχουν µια συναισθηµατική
διάσταση· ο ρεπόρτερ συµµετέχει σε αυτά που περιγράφει, εκφράζοντας τα συναισθήµατά
του αλλά και το ενδιαφέρον του γύρω από αυτά. Ο Καπλάνι, λειτουργεί ως λογοτεχνικός
ρεπόρτερ, αφού προσπαθεί να αποτυπώσει στα κείµενά του την «αίσθηση» που του
προκαλούν τα διάφορα µέρη στα οποία ταξιδεύει, όπως αντίστοιχα και ο λογοτεχνικός
ρεπόρτερ προσπαθεί να αποδώσει για τον αναγνώστη την «αίσθηση» των γεγονότων.8 Πιο
πολύ στο πνεύµα της ‘νέας νέας δηµοσιογραφίας’9 της εποχής µας, λοιπόν, και όχι τόσο της
‘νέας δηµοσιογραφίας’ της δεκαετίας του 60, ο Καπλάνι προσεγγίζει τον χώρο της
λογοτεχνικής δηµοσιογραφίας όχι τόσο µέσω γλωσσικών και υφολογικών καινοτοµιών, αλλά
γιατί µε το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ του –που συχνά περιλαµβάνει αυτοβιογραφικά στοιχεία ή
σχόλια- εξετάζει µε προσωπικό, υποκειµενικό ύφος, ιστορίες µεταναστών σαν τη δική του. Ο
Καπλάνι δεν αφηγείται, δηλαδή, τα όσα παρατηρεί σαν αµέτοχος εξωτερικός παρατηρητής,
αλλά µε την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση κάποιου που προσεγγίζει την ιστορία του
Άλλου ως κοµµάτι ή προέκταση της δικής του προσωπικής ιστορίας.
Ο Καπλάνι λείπει κατά διαστήµατα στο εξωτερικό και µε κέντρο του τα Βαλκάνια έρχεται
για κάποιες ηµέρες σε επαφή µε απλούς καθηµερινούς ανθρώπους, καταγράφοντας εικόνες
και στιγµιότυπα από τη ζωή τους, αποτυπώνοντας τις συγκλονιστικές συχνά ιστορίες τους, οι
οποίες συνιστούν ένα ουσιαστικό «µάθηµα ζωής» για τους αναγνώστες. Έτσι και ο Καπλάνι,
µέσα από τις ιστορίες των µεταναστών του, προσεγγίζει τη ζωή της βαλκανικής πόλης µε µια
µατιά σχεδόν φωτογραφικής ευκρίνειας, προσφέροντας στον αναγνώστη του ιστορίες
δύναµης, κουράγιου, ελπίδας, αισιοδοξίας.
Μία από τις βασικές µεθόδους έρευνας των νέων δηµοσιογράφων της δεκαετίας του 1960,
ήταν, ο δηµοσιογράφος-ρεπόρτερ να χρησιµοποιεί τον ίδιο του τον εαυτό ως πηγή για τα
ρεπορτάζ του. Αυτή η µέθοδος υιοθετείται και από τον Καπλάνι στο βιβλίο του µε τον τίτλο
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Η στήλη «Ηµερολόγιο Συνόρων» του Γκαζµέντ Καπλάνι έπαψε να υπάρχει στην εφηµερίδα Τα Νέα κάποια
στιγµή µέσα στο έτος 2010.
8
(Connery 1990, 6)
9
Βλ. σχετικά µε τη ‘νέα νέα δηµοσιογραφία’ η οποία αποτελεί µετεξέλιξη του φαινόµενου της ‘νέας
δηµοσιογραφίας’ της δεκαετίας του 1960: Boynton, S Robert 2005. The New New Journalism, Νέα Υόρκη:
Vintage Books.
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Μικρό Ηµερολόγιο Συνόρων (2006), τίτλος ο οποίος παραπέµπει στην εβδοµαδιαία στήλη του
στην εφηµερίδα.
Το βιβλίο αυτό, αποτελεί ένα υβρίδιο µυθοπλασίας, αυτοβιογραφίας και αληθινού
ντοκουµέντου, και θα µπορούσε –σύµφωνα µε την θεωρητική προσέγγιση κάποιων
µελετητών του φαινοµένου της ‘νέας’ ή ‘λογοτεχνικής’ δηµοσιογραφίας να ενταχθεί στις
δηµοσιογραφικές αυτές κατηγορίες. Ο Καπλάνι, µέσα από την προσωπική του µατιά, σαν
ένας νέος δηµοσιογράφος, εξιστορεί γεγονότα στα οποία ήταν και ο ίδιος παρών,
περιγράφοντας την παράνοµη άφιξή του στην Ελλάδα το 1991 από την πατρίδα του την
Αλβανία, µαζί µε άλλους λαθροµετανάστες. Στο έργο του αυτό ο συγγραφέας τεκµηριώνει τις
περιγραφές του µέσα από την προσωπική του εµπειρία και βίωση των γεγονότων.
Κάθε κεφάλαιο στο βιβλίο έχει δύο µέρη: στο ένα παρουσιάζεται η ζωή του Αλβανού
µετανάστη στην Ελλάδα – από τον πρώτο καιρό (1991) µέχρι σήµερα και το δεύτερο είναι
ένα χρονικό των πρώτων ηµερών, όταν µια νεοσύστατη παρέα πέντε Αλβανών (παράλληλα
µε χιλιάδες άλλους) περνάνε τα σύνορα και βρίσκονται σ’ ένα στρατόπεδο προσφύγων, στις
Φιλιάτες.
Το βιβλίο αυτό εντάσσεται θεωρούµε στο ρεύµα της λογοτεχνικής δηµοσιογραφίας, ως ένα
δείγµα φροντισµένης, βεβαίως, και ιδιαίτερα αξιόλογης γραφής. Οι αναµφισβήτητες
λογοτεχνικές αρετές του κειµένου δεν καταργούν την πιστότητα του περιεχοµένου προς τα
πραγµατικά γεγονότα, αντιθέτως -και σύµφωνα µε τις αρχές της ‘νέας δηµοσιογραφίας’- οι
αρετές αυτές αναδεικνύουν πιο ανάγλυφα την πραγµατικότητα. Ο αναγνώστης, χάρη σε
αυτές, προσεγγίζει βιωµατικά και συναισθηµατικά ένα σηµαντικό κοµµάτι της σύγχρονης
ιστορίας, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο των ‘νέων δηµοσιογράφων’.
Esquire/ρεπορτάζ Θοδωρή Γεωργακόπουλου (2002-2010)
Η αµερικανική έκδοση του περιοδικού Esquire, ήδη από τα πρώτα της βήµατα, εγκαινίασε
στο πλαίσιο της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ µια σειρά αφηγήσεων µε τις υπογραφές των Norman
Mailer,Truman Capote, Gore Vidal, που συνδύαζαν τις αρετές τις ενδελεχούς έρευνας µε τη
λεοντή της µυθοπλασίας: είχες την αίσθηση ότι διάβαζες µια συναρπαστική νουβέλα, όπου
ωστόσο τίποτα δεν ήταν επινοηµένο. Η ίδια παράδοση µεταλαµπαδεύτηκε και στις υπόλοιπες
εκδόσεις του Esquire, µε την πεποίθηση ότι η ωµή πραγµατικότητα συνήθως αφήνει πίσω της
και την πιο αχαλίνωτη φαντασία.
Πιστός σε αυτήν την παράδοση, ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος ανέλαβε για λογαριασµό του
ελληνικού περιοδικού Esquire, να αφηγηθεί την τελευταία δεκαετία τις εν πολλοίς απίστευτες
ιστορίες Ελλήνων, τόσο µέσα όσο -και κυρίως- έξω από τα ελληνικά σύνορα: από τα µέτωπα
του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και του Περσικού Κόλπου έως τις φυλακές της
Τεχεράνης και του Καϊρου, από τα αµφιθέατρα της Φιλοσοφικής και τις σπηλιές του
Ταϋγέτου έως τα κελιά των µελλοθανάτων στη Φλόριντα και τα άδυτα της C.I.A. Με ξηρό
ύφος και επιµονή στην αρχή της ακρίβειας, ο αφηγητής-δηµοσιογράφος αφηγείται τα
παθήµατα και τα κατορθώµατα των πρωταγωνιστών του, πραγµατικών ηρώων της αληθινής
ζωής.
Οι ιστορίες-ρεπορτάζ του Γεωργακόπουλου, ξεχωρίζουν, καθώς αποτελούν από τις λίγες
περιπτώσεις λογοτεχνικού ρεπορτάζ που εντοπίστηκαν στον ελληνικό Τύπο κατά τη διάρκεια
της έρευνας για το ελληνικό παράδειγµα της λογοτεχνικής δηµοσιογραφίας. Και ξεχωρίζουν
επίσης, γιατί πρόκειται για εκείνο το είδος του ρεπορτάζ που ισχυρίζεται, αντίστοιχα µε το
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ρεπορτάζ των νέων δηµοσιογράφων, ότι µέσα από το επίκαιρο, αποσκοπεί στην ανάδειξη του
οικουµενικού.
Ο συγγραφέας, αποπειράται να ακολουθήσει τα χνάρια που χάραξαν οι Αµερικανοί νέοι
δηµοσιογράφοι, να πάρει δηλαδή το γεγονός και να το ζωντανέψει µπροστά στα µάτια του
αναγνώστη. Αυτό που επιδιώκει, µε άλλα λόγια, είναι να κάνει µια σύγχρονη εκδοχή
ελληνικής ‘νέας δηµοσιογραφίας’ µε λόγο που να φέρει το δικό του προσωπικό αποτύπωµα,
χαρακτηριστικό γνώρισµα, των εκπροσώπων του αµερικανικού φαινοµένου.
Το βιβλίο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου µε τίτλο αληθινές ιστορίες περιλαµβάνει κείµενα
που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό Esquire από το 2002 µέχρι το 2010: «Είναι µια συλλογή
από τα καλύτερα non-fiction κείµενα που έχω γράψει στα περιοδικά την τελευταία
δεκαετία»,10 σηµειώνει ο συγγραφέας. Είναι δεκατέσσερις «ιστορίες», όπως τις ονοµάζει ο
ίδιος, εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους, που διαδραµατίστηκαν σε διάφορες εποχές και σε
διάφορα σηµεία του πλανήτη. Συνδετικός κρίκος τους είναι ότι οι πρωταγωνιστές τους είναι
όλοι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής. Όπως υπογραµµίζει, επίσης, ο συγγραφέας σχετικά µε
τους πρωταγωνιστές του: «έχω µιλήσει µε τους ίδιους ή στην περίπτωση που δεν ήταν
διαθέσιµοι ή εν ζωή, µε αξιόπιστους µάρτυρες της ιστορίας τους». Και ακόµα, ισχυρίζεται ότι
οι ιστορίες του είναι «πέρα για πέρα αληθινές».11
Αναλυτικότερα, οι αληθινές ιστορίες του Γεωργακόπουλου αναφέρονται στη ζωή
άσηµων Ελλήνων που έχουν να αφηγηθούν όµως κάτι το σηµαντικό και το
αξιοµνηµόνευτο. Όπως και οι νέοι δηµοσιογράφοι, λοιπόν, έτσι και ο Γεωργακόπουλος
ασχολείται µε «ασήµαντους» και όχι διάσηµους ανθρώπους, που όµως οι προσωπικές
ιστορίες τους έχουν κάτι να πουν στον αναγνώστη. Οι ιστορίες του αποτελούν ένα είδος
ελληνικού λογοτεχνικού ρεπορτάζ, αποτελούν «µεγάλου µήκους» ρεπορτάζ, όπως τις
χαρακτηρίζει ο ίδιος12, και αξιοποιούν µυθοπλαστικές τεχνικές. Πέρα από τη συχνή
χρήση λογοτεχνικών lead µε τα οποία ξεκινάει τα ρεπορτάζ του και πέρα από το
ενδιαφέρον του για το ύφος της γραφής του, ο συγγραφέας κάνει και χρήση ενός ακόµη
στοιχείου της λογοτεχνικής δηµοσιογραφίας, που κάποιοι µελετητές του ρεύµατος το
αποδέχονται ενώ κάποιοι άλλοι (π.χ. οι Sims και Kramer) όχι: τις επινοηµένες σκηνές.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της γραφής του Γεωργακόπουλου που χαρακτηρίζει και το
είδος του λογοτεχνικού ρεπορτάζ εν γένει, είναι ότι ενδιαφέρεται, παράλληλα µε την
έρευνα και τη εξακρίβωση των γεγονότων, και για το ύφος της γραφής του. Ο
συγγραφέας αναπτύσσει το κείµενό του µέσα από τη συγκρότηση συγκεκριµένων
σκηνών και τη δηµιουργία εικόνων που παραπέµπουν σε µυθοπλαστική γραφή και δεν
αποσκοπούν στην απλή παράθεση των γεγονότων. Η δηµιουργία ατµόσφαιρας που
χαρακτηρίζει το λογοτεχνικό ύφος γραφής φαίνεται πως ενδιαφέρει εξίσου και τον
Γεωργακόπουλο στη συγγραφή των ιστοριών του.
Οι ιστορίες του Γεωργακόπουλου συνιστούν, θα λέγαµε καλύτερα, ένα κράµα
λογοτεχνικής και δηµοσιογραφικής γραφής που άλλοτε τείνει πιο πολύ προς τον πόλο του
ρεπορτάζ και άλλοτε περισσότερο προς τον πόλο της λογοτεχνικής µη-µυθοπλασίας. Και
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όταν λέµε λογοτεχνική µη-µυθοπλασία, αναφερόµαστε ευρύτερα στις ‘non-fiction
stories’, που δεν συνιστούν πάντα δηµοσιογραφία αλλά συνιστούν, σύµφωνα µε κάποιους
µελετητές του φαινοµένου, περισσότερο λογοτεχνικά κείµενα, καθώς βασίζονται µεν σε
αληθινά γεγονότα αλλά η µυθοπλαστική τους επεξεργασία, µε την αξιοποίηση
επινοηµένων σκηνών και χαρακτήρων, τα τοποθετεί σωστότερα κάτω από την ταµπέλα
της λογοτεχνίας. Έτσι και οι ιστορίες του συγγραφέα, αν και αναφέρονται σε αληθινά
γεγονότα µε αληθινούς πρωταγωνιστές, εµπεριέχουν ωστόσο κάποιες φορές και το
στοιχείο των επινοηµένων σκηνών ή και την απόδοση των σκέψεων των πρωταγωνιστών
µε βάση τρίτες πηγές, στοιχείο επίσης αµφιλεγόµενο, που προβληµάτισε τους µελετητές
του φαινοµένου για το αν αυτό είναι θεµιτό να γίνεται στο πλαίσιο της δηµοσιογραφίας.
Τέτοιες σκηνές περιγράφει συνήθως ο συγγραφέας, όταν αφηγείται µια ιστορία που
συνέβη αρκετά παλιά στο παρελθόν, βασιζόµενος σε έρευνα και σε µαρτυρίες τρίτων
προσώπων καθώς, όπως είναι φυσικό, δεν θα µπορούσε να είναι ο ίδιος παρών, για να
διαπιστώσει τι έγινε στην πραγµατικότητα και τι ακριβώς είπε ο πρωταγωνιστής της
ιστορίας του. Ωστόσο, η απόδοση των σκέψεων και των πράξεων των πρωταγωνιστών µε
βάση τρίτες πηγές δηµιουργεί συνήθως προβλήµατα, καθώς ο συγγραφέας, όσο
αξιόπιστες και αν είναι οι πηγές του, δεν µπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για το τι
πραγµατικά σκέφτηκε ή έπραξε ο πρωταγωνιστής του.
Ο δηµοσιογράφος ακολουθεί γενικότερα την παράδοση της λογοτεχνικής
δηµοσιογραφίας, υπηρετώντας εκείνο το είδος του δηµιουργικά επεξεργασµένου
ρεπορτάζ, το οποίο περιγράφει, βέβαια, αληθινά γεγονότα και αναφέρεται σε
πραγµατικούς ανθρώπους, έχει όµως παράλληλα και µια αισθητική διάσταση. Πρόκειται
για ρεπορτάζ που, ενώ αφορά πραγµατικά γεγονότα που βασίζονται σε µαρτυρίες και σε
πληροφορίες, είναι ωστόσο γραµµένο µε λογοτεχνικό τρόπο και διανθισµένο συχνά µε
ελεύθερα αναπλασµένες σκηνές. Αυτές είναι ενδεικτικές µιας κατάστασης και έχουν
συνήθως ένα ευρύτερο, συµβολικό νόηµα, µε στόχο την ανανέωση του είδους του
ρεπορτάζ και την πρόκληση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη µέσα από τεχνικές και
τεχνάσµατα από τον χώρο της λογοτεχνίας και µέσα από τη δηµιουργική σύζευξη της
τελευταίας µε τη δηµοσιογραφία. Ο Γεωργακόπουλος αναπλάθει ουσιαστικά τις
πληροφορίες που έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της έρευνάς του και κάποιες από αυτές
τις µετατρέπει σε µυθιστορηµατικές σκηνές.
Σε αυτό το µήκος κύµατος κινούνται οι ιστορίες του Γεωργακόπουλου από τη συλλογή
ρεπορτάζ του αληθινές ιστορίες. Ο ίδιος ο τίτλος της συλλογής, που συνδέει την αλήθεια
και τη λογοτεχνική της πραγµάτευση, µαρτυρά την επίδραση που δέχτηκε ο συγγραφέας
από την τάση της ‘νέας δηµοσιογραφίας’. Η επίδραση αυτή φαίνεται και µέσα από τα
πρωτότυπα λογοτεχνικά lead, τις υποκειµενικές εκτιµήσεις γεγονότων και ανθρώπων, τα
άµεσα σε ευθύ λόγο παραθέµατα από τα λόγια των πρωταγωνιστών, την περιγραφή των
εσωτερικών τους σκέψεων και συναισθηµάτων, το ρεπορτάζ γύρω από όχι πάντα
εξακριβωµένα γεγονότα, τη συγκρότηση της αφήγησης µέσα από τη δηµιουργία και
συχνά την ανακατασκευή σκηνών, τις οποίες ο δηµοσιογράφος περιγράφει µε
λεπτοµέρεια σαν να ήταν αυτόπτης και αυτήκοος µάρτυρας, προσπαθώντας µε αυτόν τον
τρόπο να αποδώσει αµεσότητα στις ιστορίες του, να δώσει συνοπτικά την «αίσθηση των
γεγονότων» για την οποία µιλούσαν οι νέοι δηµοσιογράφοι.
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Το παράδειγµα του Γεωργακόπουλου είναι σηµαντικό, γιατί αποτελεί από τις λίγες
εκδοχές µεγάλου σε έκταση ελληνικού λογοτεχνικού ρεπορτάζ -και µάλιστα
συστηµατικού και όχι τυχαίου και σποραδικού. Και ακόµη, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα
παραδείγµατα, στα οποία φαίνεται να αναγνωρίζει ο ίδιος ο δηµοσιογράφος -έστω και
έµµεσα- την επίδρασή του από την αµερικανική ‘νέα δηµοσιογραφία’. Χαρακτηριστικά
εκµυστηρεύεται σχετικά µε τις αληθινές ιστορίες:
«Το πιο δύσκολο απ’ όλα, όµως, είναι να σχηµατίσεις τελικά ένα ολοκληρωµένο κείµενο που έχει
ενδιαφέρον, που ο αναγνώστης δεν θα το βαριέται στη δεύτερη –ή στην εικοστή- παράγραφο. Για
να το καταφέρεις αυτό πρέπει να δανειστείς κόλπα από τη λογοτεχνία, να δοµήσεις την αληθινή
σου ιστορία σαν να πρόκειται για µυθοπλασία, όσο αυτό είναι εφικτό χωρίς να προδώσεις την
αλήθεια και χωρίς να πάρεις υπερβολικές ελευθερίες περιγράφοντας πρόσωπα, πράγµατα και
13
καταστάσεις» .

Συµπερασµατικά θα λέγαµε όπως φαίνεται µέσα από τα παραπάνω παραδείγµατα, ότι οι
διαχωριστικές γραµµές µεταξύ των ειδών έχουν αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό να κλονίζονται
και νέα ερωτήµατα να τίθενται. Μήπως στη ‘νέα δηµοσιογραφία’ του καιρού µας θα
µπορούσαν να περιληφθούν και τα blogs, δηλαδή τα ιστολόγια µε την καταχώριση ειδήσεων
και προσωπικών σχολίων ερασιτεχνών – δηµοσιογράφων στο διαδίκτυο καθώς και τα
διάφορα πιο πειραµατικά, τοπικής συνήθως εµβέλειας και δωρεάν διανεµόµενα έντυπα, τα
οποία διαφοροποιούνται από το παραδοσιακό καθεστώς πληροφόρησης αναζητώντας
εναλλακτικούς τρόπους άσκησης της δηµοσιογραφίας; Μήπως η τέχνη της ελκυστικής
αφήγησης παραµένει εξίσου ζωντανή στις µέρες µας αλλά είναι γενικότερα διάχυτη σε
βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες και στο διαδίκτυο; Άλλωστε, το πολυέξοδο και χρονοβόρο
ρεπορτάζ που προϋποθέτει το είδος της ‘νέας δηµοσιογραφίας’ και το οποίο διαρκεί από
ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες έως και χρόνια και καταλαµβάνει µεγάλο χώρο στο
δηµοσιογραφικό έντυπο -4000 λέξεις κατά µέσο όρο- δεν µπορεί να υποστηριχτεί από την
οικονοµική δυσπραγία των σύγχρονων δηµοσιογραφικών οργανισµών. Ταυτόχρονα,
διαπιστώνουµε και την απουσία τολµηρών και πρωτοπόρων εντύπων και εκδοτών, καθώς και
δηµιουργικών «πενών».
Μια καλύτερη, βαθύτερη µατιά στο ελληνικό δηµοσιογραφικό τοπίο αποδεικνύει την ύπαρξη
ανθρώπων, νέων ως επί το πλείστον, που πειραµατίστηκαν µε το ύφος και τις τεχνικές στο
δηµοσιογραφικό χώρο στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν µια άλλη δηµοσιογραφία,
βιωµατική, προσωποκεντρική, υποκειµενική, και σε κάθε περίπτωση εναλλακτική. Μια
δηµοσιογραφία που στρέφεται στους αληθινούς ανθρώπους και σε όλες τις εκδοχές και
εκφάνσεις της κοινωνίας, όχι µόνο τις θετικές και λαµπερές αλλά και τις άσχηµες, που
υπάρχουν δίπλα µας και συνιστούν την αληθινή κοινωνία. Η έρευνα µας υπέδειξε την ύπαρξη
στηλών και παραδειγµάτων που διαφέρουν µεταξύ τους, αφού αντιπροσωπεύουν διαφορετικά
δηµοσιογραφικά είδη, όπως ρεπορτάζ, προσωπικά σχόλια (columns), συνεντεύξεις-προφίλ
και πορτρέτα (κυρίως όσον αφορά τα leads τους), ηµερολογιακή γραφή κοινωνικού
προσανατολισµού, δισκοκριτική και κινηµατογραφική κριτική, τα οποία µας υποδεικνύουν,
µέσα στην ποικιλότητά τους, την τάση της ελληνικής δηµοσιογραφίας να ανακαλύψει και να
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χαράξει νέους δηµοσιογραφικούς δρόµους, σίγουρα πιο λογοτεχνικούς, σε διάφορα είδη και
ποικιλίες γραφής.
Η ύπαρξη αυτής της δηµοσιογραφίας αποδεικνύει την ανάγκη ανανέωσης του Τύπου και την
εµφάνιση, παράλληλα µε την επίσηµη, αυστηρή και τυπική δηµοσιογραφική γραµµή των
παραδοσιακών εφηµερίδων και περιοδικών, και µίας άλλης, νέας ελληνικής δηµοσιογραφίας,
έντονα «χρωµατισµένης» µε το προσωπικό στοιχείο, η οποία δεν συµµορφώνεται µε τη
λογική ενός κανονιστικού δηµοσιογραφικού µοντέλου και έρχεται σε αντίθεση µε το
δηµοσιογραφικό κατεστηµένο και τις υπάρχουσες παγιωµένες τεχνικές του.
Ακόµη, η έρευνα ανέδειξε και δηµοσιογράφους που στο λογοτεχνικό τους ρεπορτάζ είχαν ως
βάση την ταξιδιωτική αφήγηση (Καπλάνι) ή ένα είδος προσωπικού ηµερολογίου µε
επίκεντρο την πόλη στην οποία ζουν, έναν τύπο µικρού σε έκταση, προσωπικού ρεπορτάζ
καταγραφής καθηµερινών στιγµιότυπων από την καθηµερινότητα της ζωής στην πόλη. Όλες
οι παραπάνω περιπτώσεις, αποτελούν, πάντως, στο σύνολό τους υβριδικές περιπτώσεις
γραφής, που συνδυάζουν, σε µικρό ή σε µεγαλύτερο ποσοστό, µε µεγαλύτερη ή µικρότερη
επιτυχία, τη δηµοσιογραφία µε τη λογοτεχνία και τις αφηγηµατικές τεχνικές της.
Η έρευνα14 µάς υπέδειξε ότι τα παραδείγµατα λογοτεχνικής δηµοσιογραφίας που εντοπίσαµε
σε εφηµερίδες και περιοδικά βρίσκονται είτε σε τακτικές στήλες κάποιου δηµοσιογράφου
(Άρης Δηµοκίδης, Δέσποινα Τριβόλη, Σταύρος Θεοδωράκης, Γκαζµέντ Καπλάνι, Αντώνης
Κεχρής, Γιάννης Σηµαντήρας, Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, Γιάννης Παπαδόπουλος) είτε σε
ελεύθερα ρεπορτάζ των ίδιων κάθε φορά προσώπων-ανταποκριτών που επιλέγουν το
συγκεκριµένο ύφος γραφής για την ανάπτυξη των θεµάτων τους (π.χ. Στάθης
Τσαγκαρουσιάνος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Αλεξία Τσαγκάρη, Κωνσταντίνος Βήτα,
Θοδωρής Γεωργακόπουλος).
Επίσης αξίζει να τονίσουµε ότι την εποχή που έγραφαν τα κείµενα τα οποία εντάσσουµε ως
παραδείγµατα της λογοτεχνικής δηµοσιογραφίας, ήταν στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι,
µεταξύ εικοσιπέντε και τριανταπέντε ετών στην ηλικία, όπως και οι αντίστοιχοι Αµερικανοί
συνάδελφοί τους. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι και στην Ελλάδα πρόκειται εξίσου για ένα
νεανικό φαινόµενο, για µια αντίδραση νέων σε ηλικία ανθρώπων απέναντι στην κατεστηµένη
δηµοσιογραφία των µεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων τους. Έχουµε, δηλαδή, να κάνουµε
µε µια προσπάθεια ανανέωσης του δηµοσιογραφικού ύφους και των δηµοσιογραφικών
πρακτικών εκ µέρους µιας νέας γενιάς δηµοσιογράφων. Την ανανέωση αυτή, όπως φαίνεται
µέσα από την έρευνά µας, άλλοι επιδίωξαν µε έναν πιο ακραίο και ριζοσπαστικό τρόπο και
άλλοι ακολουθώντας µια πιο µετριοπαθή, βιωµατική όµως και πάλι οδό, και µε µέριµνα για
το ύφος και όχι µόνο για το περιεχόµενο της δηµοσιογραφικής δουλειάς.
Προτείνουµε τελικά να επικεντρωθεί η προσοχή µας σε κάτι που κρίνουµε µεγαλύτερης
σηµασίας από τη σύγχυση και αλληλοδιείσδυση των ειδών –τα οποία, εξάλλου, συνεχώς
εξελίσσονται ακολουθώντας και αντανακλώντας την ειδολογική ρευστότητα και την
µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα των καιρών. Λαµβάνοντας υπόψη τόσο το χρονικό πλαίσιο
όσο και τις ιστορικο-κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες εµφάνισης της ‘νέας δηµοσιογραφίας’,
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καθώς και την επανεµφάνισή της µε άλλες παραλλαγµένες µορφές στο ρου της Ιστορίας στα
διαφορετικά µήκη και πλάτη του κόσµου, αυτό που µοιάζει τελικά πιο σηµαντικό, είναι ο
προβληµατισµός πάνω στο εξής ερώτηµα: έχουµε να κάνουµε µε την απαρχή µιας κρίσης στο
δηµοσιογραφικό επάγγελµα ή την απάντηση σε αυτήν;
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