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Τ
ώρα τα λέµε ΜΜΕ. Ούτε καν Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας. Είµαστε τόσο βιαστικοί που 
µαζί µε όλες τις γλώσσες επικοινωνίας που 
µαθαίνουµε, εκτός από τη δική µας, πρέπει 

να µάθουµε και τη γλώσσα των ακρωνυµίων. Και 
ειδικά το περιεχόµενο του ακρωνύµιου ΜΜΕ  δι-
ευρύνεται σταθερά όσο η πρόοδος της τεχνολογίας 
ανακαλύπτει νέες µορφές και δρόµους επικοινωνίας 
µεταξύ των κοινωνιών και των ανθρώπων.  Θα ήταν 
πράγµατι ένα γοητευτικό ταξίδι στο παρελθόν για να 
γνωρίσουµε  αυτους τρόπους επικοινωνίας.   Από τη 
σύναξη µε το χωνί στο απώτερο παρελθόν –βέβαια 
το “χωνί” σε µας τους Έλληνες της παλιότερης γενιάς 
φέρνει κι’  άλλες µνήµες- µέχρι σήµερα οι τρόποι 
δηµοσιοποίησης γεγονότων, αποφάσεων και µέτρων 
που επέβαλαν οι εκάστοτε εξουσίες έχει τόσο µακρά 
ιστορία, όση και η ιστορία του πολιτισµού της αν-
θρωπότητας. Θα ήταν καλύτερα να πούµε ότι είναι η 
ίδια η ιστορία της. Σήµερα, ο όρος αυτός αναφέρεται 
και στην έντυπη πληροφόρηση και κυρίως τις εφηµε-
ρίδες. Και βέβαια είναι τόση η αξία της εξέλιξης των 
µορφών µαζικής επικοινωνίας που έχουν ενταχθεί 
στα προγράµµατα σπουδών πολλών πανεπιστηµίων 
του εξωτερικού και της χώρας µας  και ειδικά στα τµή-
µατα σπουδών Μέσων Επικοινωνίας. Ακόµα η βιβλι-
ογραφία που υπάρχει στο θέµα αυτό είναι ογκώδης 
και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει δεν περιορίζεται 
µόνο στις πανεπιστηµιακές αίθουσες. Η ανάπτυξή 
του είναι τόσο µεγάλη που αξιοποιείται για οικονο-
µικούς σκοπούς.  Και ακόµα όσο µεγαλύτερες είναι 
οι εγγυήσεις ελευθερίας του λόγου τόσο αυξάνεται ο 
αριθµός τους, χαρακτηριστικό και της διάσπασης των 
σηµερινών κοινωνιών. Ιδεολογίες και συγκρούσεις 
ιδεολογιών, διάφορα συµφέροντα, οικονοµικές επι-
διώξεις, που υπηρετούνται µέσα από συγκριµένη αρ-
θρογραφία και κυρίως διαφηµίσεις,   ακόµα και εκβι-
ασµοί αντιπάλων, δεν είναι άµοιροι για την αύξηση 
και του αριθµού των εφηµερίδων που κυκλοφορούν. 
Είναι όµως κυριολεκτικά λυπηρό ότι οι εφηµερίδες, 
ως µορφή πληροφόρησης,   έχουν σήµερα υποβαθ-
µιστεί και   επισκιάζεται ο µεγάλος ρόλος του στην 
υπηρεσία της ελευθερίας, του σεβασµού της αξίας του 
ανθρώπου και της  ίδιας της δηµοκρατίας. 
Όµως αν όσα αναφέραµε αφορούν γενικά τον τύπο, 
και µάλιστα τις εφηµερίδες, υπάρχει και µια κατη-
γορία τύπου, που συνδέεται  µε την ίδια την ιστορία 
αλλά και την πορεία του έθνους µας στο παρελθόν, 

το παρόν και το µέλλον. Και εδώ αναφερόµαστε 
αποκλειστικά στις εφηµερίδες των Ελλήνων της δια-
σποράς, κυρίως αυτών που εκδίδονται στα ελληνικά 
αλλά και άλλων στις γλώσσες της χώρας που ζουν. 
Και βέβαια ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών  εκδίδεται 
στην αγγλική.  Θα άξιζε πραγµατικά να γίνει µια έρευ-
να για τις  εφηµερίδες των Ελλήνων της διασποράς, 
ακόµα και  να ενταχθεί ως ειδικό αντικείµενο στο 
πρόγραµµα σπουδών στα αντίστοιχα τµήµατα  ΜΜΕ 
των πανεπιστηµίων της χώρας, ώστε  να µελετηθεί 
ο ρόλος τους στην ιστορική πορεία των Ελλήνων 
στις ξένες χώρες, τις δυνατότητες διασύνδεσής τους 
µε την Πατρίδα και ακόµα να αναζητηθούν τρόποι  
ενίσχυσης µε κάθε µέσο, κυρίως οικονοµικό για 
τη µεγαλύτερη ανάπτυξη και διάδοσή τους και την 
προβολή τους τόσο εκτός Ελλάδας όσο και µέσα στη 
χώρα. Για την αξία των ελληνικών εφηµερίδων της 
διασποράς είναι πολύ αντιπροσωπευτικές   οι διαπι-
στώσεις που έχουν γραφτεί από προσωπικότητες των 
ελληνικών γραµµάτων που διαπρέπουν στο εξωτερι-
κό. Και συγκεκριµένα αναφέροµαι στις διαπιστώσεις 
του καθηγητή Γιώργου Καναράκη, από το βιβλίο του 
«Όψεις της Λογοτεχνίας των Ελλήνων της Αυστραλί-
ας και Νέας Ζηλανδίας» (2003), όπου γράφει: «Ο Τύ-
πος (εφηµερίδες και περιοδικά) του Ελληνισµού της 
διασποράς γενικά κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστο-
ρία του ελληνικού έθνους.. από την πρώτη του εµφά-
νιση, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα.. 
Όσον αφορά τον Τύπο των Ελλήνων της Αυστραλί-
ας, αυτός υπήρξε ανέκαθεν αναπόσπαστο µέρος της 
εκεί ελληνικής παροικιακής πραγµατικότητας, γιατί η 
ιστορία και η εξέλιξή του συνδέονται αµεσότατα µε 
την ιστορία και την εξέλιξη, τις επιτυχίες και τις δο-
κιµασίες των  ελληνικών µας παροικιών στη χώρα 
αυτή». Σ’  αυτά όµως θα πρέπει να προσθέσουµε και 
τη βασικότατη λειτουργία του παροικιακού τύπου  ως 
«γέφυρας επικοινωνίας»  µε την ίδια την πατρίδα. Και 
αυτό φαίνεται από  την αρθρογραφία του παροικια-
κού τύπου για τη σηµερινή πολιτική και οικονοµική 
της πραγµατικότητα. Αλλά και η δηµοσιοποίηση και 
στον ελληνικό τύπο  δράσεων  συµπαράστασης στον 
κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα  των παροικιακών 
οργανώσεων είναι πραγµατικά συγκινητική. Όµως 
και οι γεµάτες ζωντάνια πολιτιστικές εκδηλώσεις   
των συλλόγων αυτών που προβάλλονται στον οµογε-
νειακό τύπο  φέρνουν τον ελληνικό παλµό στα ξένα 
και ίσως είναι οι πιο θερµοί  δίαυλοι επικοινωνίας 
όσων ζούµε µέσα και όσων έξω από τη χώρα.        
Επιτρέψτε µου στο  µικρό αυτό άρθρο για την αξία 
του ελληνικού τύπου των Ελλήνων της διασποράς 
να φέρω σαν αντιπροσωπευτικό  παράδειγµα  το πο-

λυσέλιδο  Χριστουγεννιάτικο ένθετο της ελληνικής 
εφηµερίδας Ο ΚΟΣΜΟΣ, του ∆εκεµβρίου 2015, η 
οποία µου κάνει την τιµή και τη χαρά να µε περι-
λαµβάνει στους συνεργάτες της από την Ελλάδα. Το 
ένθετο αυτό είναι κυριολεκτικά καθρέφτης όλης της 
ζωντάνιας, οικονοµικής κοινωνικής, πολιτιστικής 
των Ελλήνων της Αυστραλίας  σήµερα. Το εξώφυλλο 
του  κοσµεί η φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου Στυ-
λιανού, και  τίτλοι του: «Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας» 
και «Σκέψεις για το µέλλον της Παροικίας». Στις εσω-
τερικές σελίδες του αναφέρεται το έργο του Αρχιεπι-
σκόπου Στυλιανού που συνεχίζει τον ιστορικό ρόλο 
της ελληνικής ορθόδοξης Εκκλησίας, από την εποχή 
του Βυζαντίου,  στη ζωή των αποδήµων Ελλήνων, 
αλλά και του ίδιου τους έθνους, µε τη συµπαράστα-
ση των ελληνικών οργανώσεων πρόνοιας στήριγµα 
ζωής, πολιτισµού αλλά και διαφύλαξη των δεσµών 
µε τη µητέρα Πατρίδα.  
Ολόκληρο αυτό το θαυµάσιο ένθετο είναι καθρέφτης 
του σφρίγους, της ζωντάνιας,  της ελληνικής πα-
ροικίας στην Αυστραλία. Των δραστηριοτήτων της 
στην πολιτική και πνευµατική ζωή της χώρας, την 
οικονοµία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό. Οι ευχές 
επώνυµων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων των 
αρχών της Αυστραλίας, αλλά και οι σκέψεις και υπο-
δείξεις τους που διατυπώνονται για βασικά θέµατα 
της οµογένειας, του ρόλου και των διεκδικήσεών της 
στη χώρα αυτή, αλλά και την αξία της συµβολής του 
τύπου,  θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν. Βγαί-
νουν από την προσωπική τους πείρα ως ενεργών 
εκλεκτών µελών αυτής της κοινωνίας. Ας µην ξεχνά-
µε ότι η ιστορία του έθνους µας και του πολιτισµού 
του «γράφτηκε στην πέτρα και το χαρτί» κι’  έχουµε 
εθνική υποχρέωση να στηρίξουµε δυναµικά την επι-
βίωση του ελληνικού τύπου των Ελλήνων της  δι-
ασποράς, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που 
βιώνει η χώρα µας και σαν έθνος, που έχει ανάγκη 
συσπείρωσης όλων των δυνάµεών της. ∆ε συµφωνώ 
µε την απαισιόδοξη σκέψη  που διατυπώνει κλείνο-
ντας το άρθρο του ο αρχισυντάκτης της εφηµερίδας Ο 
ΚΟΣΜΟΣ,  Γιώργος Χατζηβασίλης, ότι ίσως το τέλος  
του παροικιακού τύπου θα φθάσει µε το «θάνατο  του 
τελευταίου µετανάστη της πρώτης γενιάς». Κι’  αυτό 
δεν το γράφω σαν αντίδραση στην απαισιοδοξία του, 
αλλά γιατί  η ίδια η πραγµατικότητα των απόδηµων 
Ελλήνων  τρίτης γενιάς, όπως διαπιστώνουν σοβαρές  
επιστηµονικές έρευνες στρέφεται στο παρελθόν, στις 
ρίζες της για τη γνώση της δικής τους ιδιαίτερης ταυ-
τότητας σ’  ένα κόσµο που θέλει να γίνει απρόσωπος. 
Άλλωστε η οικουµενικότητα των Ελλήνων ως λαού 
δεν αµφισβητείται. Αντίθετα σήµερα ενισχύεται. 




