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Between Debaters 
or 

About the Media οί 
Mass Communication and 

Regional Development 

fuι_PΓQf. ,Gonst, GE. 
ATHANASSOPOULOS 

The Media of Mass CO!11lnuni

cation and the issues ot' Regional 

DcvcΙ0ριηcnt hnvc !lccn. (\S is \viclcly 

known. tlle subject οΓ seveJ"(\1 gener,ll 

οτ specific Studies and ίη many of 

tlleiJ" facets. The [elation. thougll , of 

the Media and Regional Develop

ment 11as been tι-eated as a subject to 

Ω1ίηω interest, οΙ" ΡeΓhaΡS, as se!f 

unde rs tood, ,3 nd. l1a S llΟ Ι b ee η 

«hοιιοuι-ed" as yet, !)υΙ witll tlle 

interest of very few Researchers '. 

As of the above, and with the 

given. accοι-dίng to the author of tllis 

text, ροssίΙιίlίtΥ of the ίΩ1Ροrtant 
cοntΓίbutίοn of the former Ιο the 

1. See C. GE. ATHANASSOPOUWS: 
Media of Mass Communication and 
D~veJopmcnt ofspcclf1cArcas. 'Athcns. D' 
EdiUon. 1981. 

Τοις Εντευξομένοις 
ή 

Περί M€σων ΜαΖικής 

Επικοινωνίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Του ΚαθηγηΙΡ(J Κωνcπ. ΓΕ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Τα Μέσα ΜαζΙΚ1Ίι; Επικοινωνί,ας 

και τα θέματα της ΠεριφερειαΚ11ς 

Α νάίΤτυξης rχουν ((ϊTOτr λ έoι'ι. ωι; 

γνωστόν. αντικείμενο ίΤολλΙ;Jν γενι

κά)ν 11 ειδικι!)ν Μελετ6Jν και για πολ

λές πτυχές τους. Η σχέση όμως Μέ

σων και ΠεριφερειαΚ11ς Ανάπτυξης 

φαίνεται, ότι εκρίθη θέμα 11σσονος εν

διαφέροντος 11. ενδ εχομένως , αυτο

νόητο και δεν έχει « τιμηθεί» μέχρι 

τούδε παρ(~ με το ενδιαφέρον ελαχί

στων Ερευνητ6Jν '. 

Ως εκ τούτου, με δεδομένη, xatCL 

τον υπογΡCΗροντα το παρόν χείμενο. 

την δυνατότητα σημανΤΙΚ11ς συμβο

λ11ς των ΠΡΙ;Ηων στην επίτευξη των 

aXOϊTcJJ" της δεύτερηι;. κρίνεται ανα-

1. Βλ. Κ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ: Μέσα 
MaJUΑΊt; EnlKn,v",v/(I(; /((1, (lvnrmT6n F:πί μέ

ρους περιοΧών. Α8Ωναι. Δ' avαr. J 981 . 
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attainll1ent of the <1ill1S of tlle latter, 

the systelΏatic ΓeseaΓClι of tlliS 

I"elation is considel'ed Η$ ηeceSSθlΎ. 

Conteιnpol'ary !ife hcιs creHted. 

C1S ίι is known. Η seΓίes 01' new 

necessities. Anlongst tllose is the one 

of Mass COnll11Unication. w!licll. ίη 

ol'de!" to be HttHined. needs a series of 

pl'crcc!uisites, the Il10st ίΙl1ΡΟΙ'ωω of 

tllOse being tlle existcnce ot' 

tecl111icaJ l11e,lI1S (aΡΡΓΟC1C!lίlΙJle to 

t!10se ίnteΓesιecl). thc geneΓωίοη οΙ' 

legislHtion (οΙ" etl1ics nnd cocles οΙ' 

pl'acticc) peI tίl.ining tlle use 01' ιΙΙΙ:: 

Μ e d ί C1 a n d. tϊ η ίlll Υ. t 11t? Ρ e Ι ' s Ο 11 S 

\ν 11 ί C 11 S h ,ι 11 ιι 11 (Ι e Ι' ι (\ k e . l) \ 

Ρ ΙΌ Ι e s s ί () 11, Ι 11 e Ιυl Ιϊ 1111 C η Ι υ Ι' ι 11 ι:: 

ottle!" people 's needs Γοι' COll1lllUl1 Ι

Cίl ιίΟl1 2 . 

The Media of Mass C::orl1l11UI1I' 

(,lιίοl1, ΤΙΙΟΓeονcl, ίΙ ι elc,lscll IICL' , 

ΡΓΟν ί (Ι ed t 11e Υ Ρ ossess cιd e cl UCl te 

technical infrastructure Hnd skilled 

l11HnHgerial and otlleJ' 5taff and, ίΓ of 

course they ίη tend to, 111θΥ CHIT)' οω 

C1 serics of ΙΊιnctίοns, SUCll as: 

Ι . Thc review of politicHI C1l1cl 

s ο c ί a Ι c η ν ί r ο 11 Ιl1 e η t Η n d t 11 e 

l'ecording of events. 

2. Education, tl1at is rDdiation 

clnd tI'3nsfer of the so-called «social 

heΓίtage», given thHt (as shown Ι1Υ 

several studies and eΙl1ΡίΓίcal 

l'eSe,IΓCll) laΓge nιιιηber οΓ ΡeορΙe 

2. See C. ΟΕ. ATHANASSOPOUWS: 
PubIJcJty. Athens, 7th EdJtion, 1998, 
p .16 ·{οΙ. 
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γκαία η συστηματικι1 διερεύνηση αυ

Τ1Ίς της σχέσης. 

Η σύγχρονη ζω'l έχε ι δημΙΟ'LΙ~ !ιΙτ 

σει, ως γνωστδν, σειρ(~ νέων αναγκιl:ιν . 

Μία εξ αυΤcJJν είναι και η της μαζικι1ς 

επιχοινωνίας. η οποία για να (,επιτευ

χθεί», απαιτεί σειρά προϋποθέσεων, οι 

κυΡΙcJΗερες των οποίων είναι 11 ίιπαρ
ξη TEXVLxcJJV μέσων (προσιτών στους 
ενδιαφερόμενους), η θέσπιση 'νόμων 

Ul και τυχόν ηθcJ)ν και εθίμων) διεπό
ντων την χριlση των Μέσων, και, τέλος 

ι'χτομα . τα οποία θα αναλάβουν εξ ε· 

παΥγω,ματος την ικανοποίηση των α

ναγκι;)ν επιχοινωνίας των (~λλων2. 

Τα ΜέσΙλ ΜιιζΙ"llς Επιι'.Οινωνίας, 

c :Ξ Ι:λλλυι', [(Ί, \' ( ιψ ε Ηοί'\' , λε\"Aερcι. er.L" 
(~ιαOpτ()\'ν X((ΤC~ιλληλη τηνικιΊ υποδο

μ11 χω [Ίι'Η%ε l'μΙ:νο ΣπλΕχιακ()ουνα

μι χι) . χω. ε(π βεβαίως το επιθυμούν, 

ε ;τι τελοt'ν σειρι'λ λειτο\lργΙl;Jν. ίJπως: 

1. Η Ε;ΤIOΥ.l);ΤΨJΙI του ;τεριβc':ιλλο

ντο;. 11 clbIIol'o,,'Q(/.(['iu. η xCnC('(VιHj , l'j 

των γεΥον()Των. 

2. Η Εχπu.ίδε ι'ση, ijTot η μεταβίβα

ση της λεγόμενη; «%οινωνικιiς κληρο

νομία;». δεδομΙνοl'. ()Τι (ι);τως διαπι

στιjJθη;<Ε απι1 πολλΙ::ς έ:ρευνες και από 

την μελέτη στcιτιστικιυν στοιχι::ίων) 

μι::γάλος αριθμ(); ατόμων «καλλιι::ρ

γείται πνευμαΤΙΚcJ)ς» ωτό τα ΜΜΕ. 

3. Με τις ιδιομορφίες και τις ιδιο
τυπί.ες τους τα ΜΜΕ έχουν γί,νει ένα 

ουσιαστιχό και αποτελι::σματικό όρ

γανο μορφOJτοί ησης και επηρεασμού 

. της πολl Τι 1'. ιΊς θΙλ ηοης των μαζιί)ν. 

2. Βλ. κω Κ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η 
Δnμoσ16τπrα. Α8πνω, Ζ' έκδ .. 1998, σ. 16 
επ6μ. 
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I'ec~ive their «cultural food» by the 

Media. • 

3. With theiJ" diversity and 

specificities tlle Media have become 

an Important and effective instru

ment of appeal Ιο and aΠ1aΙgaΠ1atίοη 

of tlle political will of tlle people. 

_ 4. The Audit. With the progress 

of time the Media llave become of 

Π10st ΡοweΓfu! Π1eal1S of audit of 

Authority (Legislative, Executive 

al1d Justice). 

5. Specific critiquc. Bcsides Illc 

collection, evaluation al1(1 spl"e<\d of 

l1ews and opinioJls, l)eing cιcls οΓ lligll 

ilnPOΓ1uncc flH thc McιJin, ιlιι: 

critique ιΙιcιΙ 1hey Cίln carry 011 events 

of putJ\ic intcl"esl ot1ers IIlc people 

tIle possibility of evaIuation for: 

Inovics aπcllΙιe<ltΓίcaΙ JJI,IYs, 111\ISiC<11 

CVCI}lS, ΗΓΙίstίc CXllil)iliOllS , c1c. 

6. Enter~ainment. Thcιt is tlle 

l"e.cI·eation and distrcιction of the 

daily stress. 

7. Ad νeΓtίseΠ1en t, ΟΓ encou ι-η

geιηeηt of nlass consumption and 

nlass production. ']?esides, adverti

sement works οη the econonlic soli

dity and of the Media enteφrίses. 

The Media of Mass CΟI1ΙΠ1unίca

ιίοη have received, ηΙ periods, a 

series of criticisms refeITing ιο botll 

Ιο the Π10de of tllei!' «operation» and 

10 the finaJ «ΡΙΌdιιc[» tJley pIΌduce. 

A!ong these lines they are criticised 

for Iίlck of objectivity and for 

ΡΓοιnοtiηg a «cuJtural mosaic» Ιο the 

4. Ο έλεγχος. Με την πάροδο του 

χρόνου τα ΜΜΕ έχουν καταστεί ένα 

. από τα πλέον δυναμικά μέσα ελέγχου 

της εξουσίας (Νομοθετικής, Εκτελε

στικής Δικαστικής). 

5. Ειδική κριτική. Παρά το γεγο

νός, ότι η συλλογ11, αξιολόγηση και 

διάδοση ειδΙ1σεων και γνωμ<Α>ν είναι 

έργα πρωταρχικήζσημασίας για τα 

ΜΜΕ, η κριτική, που αυτά μποροίJν 

να ασκήσουν ΟΕ διάφορες κoινωνικ~:ς 

εκδηλώσεις, που παρουσιάζουν γενι

κώτερο ενδιαφέρον, παρ~:χEι στους 

Πολίτες την δυνατότητα και την ευχέ.

(1FI(Y οξ.ιnλόγηπης fιιι1φορων κατα

στίιοαι)ν (κριτικιΊ κινηματογραφιχ(λJν 

χω ΟΕατρικών ~ργων, μουσικών LΧ

δηλ(ί)σεων, εκΘέσεων ~ωγραφικι1c:). 

6. Η ψυχαγωγία, δηλαδιΊ η απαλ

λαγιΊ από το καΘημερινό άγχος και 

την ένταση. 

Ι. Η οιωιη'ιμιοl!, ιΊ ιυι 1!1:', v()('Ψ\JIJV

ση της μαζικιiς παραγωγ)]ς και της 

μαζικής κατανάλωσης. Εξ άλλης 

πλευράς, η διαφήμιση εξασφαλίζει 

την οικονομικιi ευρωστία των ΜΜΕ. 

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 

έχουν δεχθεί κατά περιόδους σειρά ε

πικρίσεων, τόσο για τον τρδπο «λει

τουργίας» τους, όσο και για τα αποτε

λέσματα και το τελικό «προ'ίόν», το ο

ποίο παράγουν. Έτσι, «εγκαλούνται» 

για f:λλΕιψη αντικειμενικότητας, για 

διαχεόμενο «μωσα'ίκό καλλιέργειας» 

προς το Κοινό στο οποίο απευΘύνο

νται, για επιδιωκόμενη υπερκάλυψη 

των πνευματικών λειτουργιών των 

χρηστών τους «από τις συναισΘηματι

κέ.c ψυχικέc: δυνάμεις τους», για επα-

3 
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public Ιο wl1ίch they address, trying 

to cover t!leir mental activity with a 

«sentimenta! and psychic» blanket 

and deviating audiences Ιο tlle 

«suckIing phase of the infant»3. 

Fωthermοre, the Media havc 

been the object 01' a series of 

reguIation, cOlnprehensive .or 

casuaI, both ίη ηΗιίοnΗI οι" interna

tional !evel, such as the regulation of 

the cuncnt Greek C:ol1stitution 

1975/1986, οί Law 1866/1989, lJaw 

? 173/1993, Law 2328/1995, Law 

? ()44 / 199~. and Europeall ('olnl11lI

ηίΙν (1ireclives, ΕuωρcclJ1 P"rlin " 

I1\CJlt Dccisiolls (14/Ί 2/ 1993) etc. 

Οη tllc other hand, tIle Regional 

lJevelopmcl1l4 Ιl1ΗΥ Ι)ι; dcfined <1S ΗI1 

ClItit)' ι)f 11I'oc('(111res Γοι thc 

ccοnοιηίc , socinl nnd cultu\'HI 

development of a1\ (and if ροssίωc 

sill1uJtaneously) tlle Γegίοns of a 

countl'Y. This devclopment is 

ΡUΓsued (Hnd attHincd) Witll tllC 

increase, and ίη cases ννίιΙι r}le 

diversification, of tlle productive 

capaciry of the Γegίοns and with 

physical planning. The increase of 

the plΌductive capHcity and tlle 

9. The bfJby w/I1Je suckJJng ll1ay 
rece1ve through th mQut/J anythJ.ng tba.l 
Js oJ1ered to ιι. 

4. Scc, llι extCl1t, an.d [or bJbIJograplJY 
Jn: C. ΟΕ. Α ΤΗΑΝΑ SSOPOULOS: 
LegJSJa.tJOl1 [or RegIonaJ DevcJopnJcnt: 
thc Gre .k fl:κp 'rJence ο[ Lhe last tblrty 
.vears. Athens. Β ' Ed1t101J, 1984, ρ, tJ-loJ. 

4 

ναφορά :των ατόμων στο «στοματικό 

στάδιο του νηπίου», το οποίο θηλάζει 

και δέχεται ό,τι δ11ποτε του προσφέ

ρεται. χωρίς δυνατότητες ελέγχου, 

κ.ά .. 

Α κόμη, τα Μέσα απετέλεσαν αντι

κείμενο σειράς ρυΘμίσεων πλήρων 11 

ημιτελά)ν , τόσο σε εθνικό, όσο και σε 

διεΘνές επίπεδο, όπως Π.χ. οι ρυθμί
σεις του ισχύοντος Συντάγματος 

1975/1986, των Ν. 1866/1989, Ν. 

2173/1993, Ν . 2328/1995, Ν. 2644/1998, 

Κοινοτικ(Ων Οδηγιών , Αποφάσεων 

του Ευρωπα'ίκού Κοινοβουλίου 

(14/12/1993) κ.({ .. 

Εξ (Χλλης πλευράς. η lΊεριφερεια

Χ1Ί Λ νrυnυξη biJV(HΙXΙ να (χιιuOιoί ως 

ί,νυ ο ύ νυλυ ~ιι.ι{ι')Ι ίcιJOΙ ιί) \, Ί' « ι την ()ι κ () 

νομικlΊ, χοινωνικι] χω πολιτι(!τικι] 0.

ν(lπτυςll ()λων (και α δυνατc\ν ταυτο

χρδνως) των περιφερειι\)ν μίας XιJ)

uuς ) ΤΤ ιι.νrΊ7Ττι,tη αι'ηΊ πιιι)ι(ί.ικ εται. 

(και επιτυγχάνεται) με τιιν uύξψJΙ] 

(και σι:: πολλές περιπτιί.Jσεις και με την 

διαφοροποίηση) της παραγωγΙΚ11ς «ι

κανότητας» των περιφερει(ον και ω

ρισμ.ένες αναδιαρΘρυ)σεις (π.χ. χωρο

ταξικές). Η αύξηση της παραγωγΙΚ11ς 

~ «ικανότητας» και οι αναδιαρΘρ(ί)σεις 

πρΙπει να εί.ναι τέτοιες, (οστε να εξα

σφαλίζουν «μία συνεΧ1~] και αυτοσυ

ντηρούμενη α{Jξηση του πραγματι.

κού κατά κεφαλΙ1 ει.σοΜ]ματος και 

βελτίωση των συνθηκ<ί>ν διαβίωσης 

του πληΘυσμοtJ τους». 

3. Βλ. εν εκτάσει ΚΩΟώζ Και σxε.rι.ιm f)z
!Jλιoypαφlα σΓΟ: Κ. Γε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ: 
Νομο8εσΙα Πεpιφεpειaκι1ς ΑναιJcvΙnς: n 
Eλλnνικn εμnεψlα Γων ιελευιαιων rρlάντα 
χΡ61ιωIJ• AIIΠνnι. 8 ' avar. J984. σ. 8 επ6μ. 
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restructuring. must be of a kind that 

ensures a continuous and sustai

nab!e increase of the rea! per head 

income and the !iving standards of 

the popu!ation. 

Ιη the above definition and οη 

t!le basic context of the (economic) 

['egion we may add that ίι is a 

dynamic geographic area of which 

the conjuncting cOl11ponents l11HY 

change with time and Hffect its 

borders. The econol11iC region, as 

defined above, Πlay well be different 

(Ι υlίl Ι!l~ adιninistl'ative l'egion, but 

ί 1l t!1C ί 111 ,,!cl11cn Ι,ι Ι ί οη ο f tllC 

prognlJl1lncS ()f CC0110lniC dcvclor

rnent it is by ob!igation connected ιο 

lhe administrative regions. 

Having defined and de!imited the 

concepts οΓ tIH~ Mcdia and οΓ 

Deνe!ΟΡn1ι:nt, ίι is now possib!e ιο 

examine the contribution of the 

forn1er to the in1plementation of the 

ain1s of the la.tter. 

The answer, according ιο the 

author, is positjye. Tlle 'fieIds ίη 

which the Media may pron1ote 

Deve!opn1ent are numerous and 

vary. Indicativelly, due Ιο space 

constraints, may be mentioned here 

the foIlowing5: 

The geographic and historica! 

5. See C. GE. AΊΉANASSOPOULOS: 
Medla of Mass Communication and 
Development of specil1c Areas. Athens. 
D' Ed1t1on, 1981. ρ. 61-fo1. 

Στον ορισμό αυτό βασική επί μέ

ρους έννοια είναι η έννοια (οικονο μι

κή) «περιφέρεια», για την οποία πε

ριοριζόμαστε να αναφέρουμε, ότι εί

ναι μία δυναμική γεωγραφική ενότη

τα, της οποίας τα συνθετικά στοιχεία 

μεταβάλλονται στην διαδρομή του 

χρόνου και επηρεάζουν τα όριά της. 

Η (οικονομική) περιφέρεια, όπως 

ορίσθηκε προηγουμένως, μπορεί να 

είναι διαφορετική από την διοικητική 

περιφέρεια, στην εφαρμογή όμως 

προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυ

ξης συνδέεται υποχρεωτικιος με διοι

κητικι1 ή διοικητικές περιφέρειες. 

Με ορι.οθετημένες, λοιπόν, σε 

πρώτη προσέγγιση τις έννοιι; ς των 

Μέσων και της Ανcοττυξης είνrι. l f111-

νατόν να γίνει λόγος περί συμβολ11ς 

των πριίnων στην «υλοποί.ησψ> των 

σκοπών της δεύτερης; 

Η απάντηση , κατά τον γράφοντα, 

ι;ίναι καταφατικιΊ. Τα πεδία στα ο

ποία τα Μέσα μπορούν να υποβοηθή

σουν την ανάπτυξη είναι πολλά και 

ποικίλλα. Αναφέρονται εδώ, ελλείψει 

χώρου, ενδεικτικώς τα εξής4: 

Τα Μέσα μπορούν να «προβά

λουν»: 

Τα γεωγραφικά και ιστορικά στοι

χεία μίας περιοχής, όπως την θέση της 

περιοχής, την έκτασή της, την φύση 

~oυ εδάφους, τους υδάτινους πόρους, 

τα αρδευτικά έργα, την σύσταση του 

υπεδάφους; το κλίμα , την τοπική ι

στορία κ.ά .. 

4. Βλ. Κ. ΓΕ. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥ.ΛΟΣ: Μέσα 
ΜαρκnςΕmκQlνωνfαζκ.λ., έν8. αν., σ. 66ε
πόρ. 
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elements of an area, such as the, 

position of an area, the space, the 

state of its soil, the water potential 

and infrastructure, the minerals, the 

climate, the local history and culture. 

The demographic elements of a 

region, such as the data from the 

censuses, the distr'ibution οί tne 

population groups of urban, semi

urban and rural population, the 

distribution by sex and age group, 

the ίη and out migration from the 

region, and migration within the 

region (from rιlral Ιο urban areas 

and vice versa) etc, 

The elenlenls ΟΙ tlle eculloιlli

cally active population, the work

force by type of employment (self 

employcd, workers, white collars, 

civil scrvants, etc,), the unemploy

ment. etc. 

Elements of the structure οί the 

local economy: 

a. Of the. primary sector: 

Agriculturalland, size of aνerage 

cultivation, agricultural infrastru

cture, agricultural industry, live-
, 

stock, forestry, fisheries, etc. 

b. Of the secondary sector: 

Industry, small industry, handicraft, 

mining/quarrying, construction, etc. 

c. Οί the tertiary sector: Serνices 

proνision ίη the subsectors of health, 

education, transport, communica

Ιίοη, trade, banking and finaήce, 

ιour!sm, cluture, eLc. 

G 

- Τα δημογραφικά στοιχεία μίας 

περιοχής, όπως τα στοιχεία απογρα

φών, την διάρθρωση των πληθυσμια

κών ομάδων αστικού, ημιαστικού, α

γροτικού πληθυσμού, την κατανομή 

του πληθυσμού κατά φύλο και ομά

δες ηλικιών, την μετανάστευση εκ της 

περιοχής και προς την περιοχή, την 

κίνηση του πληθυσμού εντός των ο

ρίων της συγκεκριμμένης περιοχής 

(π.χ. από τα αγροτικά της τμήματα 

προς τα αστικά μέρη), την παλλινό

στη ση κ.ά .. 

- Τα στοιχεία του οικονομι.κώς ε

νεργού πληθυσμού, το απασχολούμε

να ή σχαλάζον εργατικό δυναμικό της 

περιοχΙις· 

- Στοιχεία της δομής της τοπικής 

οικονομίας: 

α. Του πρωτογενούς τομέα: 

Γc:ωργικil γη, διαθέσιμα εδάφη, 

μέγεΘος γεωργικού κλrιρου, έργα γε

ωργικής υποδομής, γεωργικές βιομη

χανίες, συσκευαστήρια φρούτων, φυ

τική παραγωγή; κτηνοτροφία, δασο

πονία, αλιεία κ.ά .. 

~. ΊΌυ δευτερoγενoύ~ τομέα: 

ΒΙοτεχνία, βιομηχανία, ορυχεία, 

μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, οικοδο

μική δραστηριότητα κ.ά .. 

γ. Του τριτογενούς τομέα: , 

Παροχή υπηρεσιών στους τομείς 

της υγείας, της παιδείας, των μεταφο

ρών, των επικοινωνιών, του εμπορί

ου, των τραπεζών, του πολι.τισμού, 

τω:ν επενδύσεων, (δημοσίων, ιδιωτι

κ<1)ν) κ.ά .. 

Με δεδομένες, λοιπόν, αυτές τις 
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Given the above possib!e fields 

ίοτ the Media of Mass Communi

cation ιο entang!e effecrive!y ίη 

issues of Regiona! Deve!opment, 

arises the question of whether the 

Media can «serve» bligl1red or 

underdeνeloped areas. T11e answer 

is again, according Ιο rl1e autl10r, 

positive , with the notice that, 

diS!"egarding responsibility , at 

present the relation is nοΙ witl10ut 

plΌblems and soon, with wise actions 

b)' thc cntang!cd ΡC1fΙ. !ρς (Mp(liil C1n(J 

I,oci\l StrncttlΓc 'S deleg,1Ies) , Ι/Η' 

ΙΙt~('('SS;ΙΙΎ 1l1('ΓIS11r('s S110111r1 h(' li1ken 

ίn tllc bene[il ο[ both cιnd of CΟUΓSC 

tl1C country. 

Ncιrrow Ρσlίtίcal thinking, 

carelessness. peIS()IIί11 illtCIC,~ts, 

avoidance and transfer ο[ responsi

bility of the Latin style «guarda e 

passa», postponement of policy 

planning and the commencement of 

effective mensures, pose obstacles to 

the general expectation ΙΌr a better' 

«tomorrow», so much ίη view οί the 

dawn of the next millennium, as also 

because humans by nature turn not 

to the Declining Sun that SOOI1 sets, 

but to the New one WllO I"ises alnidst 

the «rosefingered Heos» (Homer, 

Odyssey ψ), srnce (Euripides, 

Iphigenie ίη Avlis, line 1218) «it is 

s,veet, [or Humans, to see the lighl)) 

δυνατότητες των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας να «εμπλακσύν» απο

τελεσματικώς σε θέματα Περιφερεια

κής Ανάπτυξης, ανακύπτει το ερώτη

μα εάν στην προκειμένη περίπτωση 

είναι δυνατόν να γίνει λόγος περί σχέ

σεων «στοργής» των Μέσων προς υ

ποβαθμισμένες, ιδίως, περιοχές. Η α

πάντηση είναι, κατά τον γράφοντα, 

και πάλιν καταφαΤΙΚ1i, με την EJtΙ01i

μανση, ότι ανεξαρτήτως υπαιτιότη

τος, το γε νυν έχον η σχέση είναι «προ

βληματική» και πρέπει ταχέως, με 

σώφρονες ενέργειες των Εμπλεκομέ

'.'ων M"Q(;I\" (Μ"ιτων κ.rιι Εκπροσιί)

πων των ~'νδιαφtρομένων ΊΌπικ(ον 

Δομιίιν). να ληφΟούν τα αναγκαία μl 

τρα , επ' ayaO(J) αμφοτέρων και πρω

τίστως του Τόπου. 

Μικροπολιτικές σκέψεις, αβελ τη

ρία, αδιαφορία, δογματισμοί του Δα

ντικοί) tl'JJtOU «gωΗdΗ e ρcιss(\», μι,'Τ(

κύλιση ευΟυνών, αναβολή χάραξης 

νέων πολιτικών και αναβολή λήψης 

ελλόγων μέτρων, απάδουν στις προσ

δοκίες όλων για ένα καλλίτερο «αύ

ριο», εν όψει μάλιστα και της χαραυ

γής του επερχομένου Αιώνος, πολλ<ο 

δε μάλλον δεδομένου, ότι οι Ά νθρω

ποι εξ ορμεμφύτου στρέφονται, όχι 

προς τον ΦΘίνοντα Ήλιον, που όσον 

~ύπω δύει, αλλά προς τον Νέον, ο ο

ποίος επελΘών ανατέλλει εν μέσω 

προ'ίούσης (κατά τον Όμηρον, Ψ της 

Οδυσσείας) «ροδοδακτύλου» Ηούς, 

καθ' όσον (κατά τον Ευριπίδην, Ιφι

γένεια εν Αυλίδι, στίχο 1218) «ηδύ γαρ 

Α νθρώποισιν το φως λεύσσειν» 

(λείJσσω = βλέπω). 
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