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Τ
ην πεποίθησή του ότι ο ευρωπαϊκός Τύ-
πος αντέχει τη φθορά που προκαλείται 
«σε έναν κόσμο γεμάτο με παραπληρο-

φόρηση και ψεύτικες ειδήσεις» εκφράζει στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στη Realnews 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Eνωσης Εκδοτών 
Εφημερίδων (ΕΝPA), κ. Κάρλο Περόνε. Ο Ιτα-
λός εκδότης επισημαίνει ότι οι εφημερίδες ακό-
μη θεωρούνται ως μια αξιόπιστη πηγή και προ-
σφέρουν ποιοτικό περιεχόμενο, το οποίο γρά-
φεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους. 
Ακόμα, εξηγεί ποια είναι τα κορυφαία θέματα 
στην ατζέντα της συζήτησης με τους ευρωπα-
ϊκούς θεσμούς για το μέλλον του Τύπου, ενώ 
αναφέρεται στην ιδιαίτερα σημαντική επιτυ-
χία της ENPA με την ψήφιση του νέου Κανονι-
σμού για τα Πνευματικά Δικαιώματα, που τώ-
ρα αρχίζει να ενσωματώνεται στις εθνικές νο-
μοθεσίες των κρατών-μελών της Ε.Ε., υποχρε-
ώνοντας τις πλατφόρμες να πληρώνουν τους 
εκδότες για χρήση του περιεχομένου τους. Τέ-
λος, τονίζει ότι πιστεύει «ακράδαντα στον ρόλο 
των ελληνικών εφημερίδων στην Ευρώπη και 
στη σημασία της συμμετοχής τους στην ΕΝPA». 

 Κύριε πρόεδρε, την τελευταία εικοσαετία 
έχουμε ακούσει πολλές προφητείες για το τέ-
λος των εφημερίδων, όμως ο Τύπος είναι ακό-
μα εδώ. Eνα πρώτο σχόλιο.

Ναι, παρ’ όλες τις προφητείες, οι εφημερί-
δες δεν εξαφανίστηκαν και ούτε πρόκειται 
να εξαφανιστούν. Ωστόσο, είδαμε μια εξέ-
λιξη στον τρόπο που οι αναγνώστες «κατα-
ναλώνουν» ειδήσεις. Οι εκδότες των εφημε-
ρίδων εργαζόμαστε συνεχώς για να διατη-
ρήσουμε τις υπηρεσίες μας ευθυγραμμισμέ-
νες με τις απαιτήσεις των καταναλωτών, για 
παράδειγμα με το να επενδύουμε στις ψη-
φιακές εκδόσεις των εφημερίδων μας, που 
τώρα είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της βιο-
μηχανίας. Οι εφημερίδες έχουν διατηρήσει 
ισχυρή ηγετική θέση στον τομέα των ενημε-
ρωτικών sites. Ωστόσο, έχουμε ακούσει ότι 
ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών προτιμά να 
καταναλώνει τις ειδήσεις στο χαρτί και με αυ-
τούς τους χρήστες οι εφημερίδες έχουν ανα-
πτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης, ακόμη και 
πίστης, και πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πο-
σοστό αναγνωστών, ειδικά τα Σαββατοκύ-
ριακα, οι οποίοι πάντα θα είναι χαρούμενοι 
να διαβάζουν έντυπη εφημερίδα.
 Ποιο πιστεύετε πως αποτελεί σήμερα το 

ισχυρό πλεονέκτημα του Τύπου στο στερέω-
μα των Μέσων Ενημέρωσης;

Η βασική μας δύναμη είναι ότι, σε έναν κό-
σμο γεμάτο με παραπληροφόρηση και ψεύ-
τικες ειδήσεις, οι εφημερίδες ακόμη θεωρού-
νται ως μια αξιόπιστη πηγή και προσφέρουν 
ποιοτικό περιεχόμενο, το οποίο γράφεται από 
επαγγελματίες, επεξεργάζεται και παρουσιά-
ζεται σε φιλική προς τον χρήστη μορφή. Εί-
ναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι το ποιοτικό 
περιεχόμενο αποτελεί το καλύτερο «εμβό-
λιο» κατά της παραπληροφόρησης και των 

«Οι εφημερίδες 
δεν εξαφανίστηκαν 
και ούτε πρόκειται 
να εξαφανιστούν»

Κάρλο Περόνε  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Eνωσης Εκδοτών Εφημερίδων (ΕΝPA)

ψεύτικων ειδήσεων. Και ποιος άλλος μπορεί να προσφέρει ένα υπεύθυνο και ποιοτικό περιε-
χόμενο καλύτερα από τα παραδοσιακά Μέσα;
 Γίνεται πολύς λόγος για την εξελισσόμενη σχέση Τύπου και διαδικτύου. Σε τι βαθμό αντα-

γωνίζονται ή αλληλοσυμπληρώνονται και πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί αυτή η δυναμική;
Για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει πρώτα να διαχωρίσουμε τις online εκδόσεις 
των εφημερίδων, οι οποίες έχουν την ίδια ιστορία και ποιότητα, όπως και οι έντυπες εκδόσεις 
τους και τα μέσα ενημέρωσης που είναι από τη δημιουργία τους ψηφιακά. Ενώ οι πρώτοι εί-
ναι, όπως είπα και προηγουμένως, η φυσική εξέλιξη του τομέα μας στην παρούσα στιγμή, οι 
δεύτεροι μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ τοπίο που περιλαμβάνει από Μέσα που προσφέ-
ρουν εξαιρετική πληροφόρηση έως και Μέσα τα οποία, δυστυχώς, μεροληπτούν και αποτε-
λούν πηγές παραπληροφόρησης. Ελπίζουμε να συνεργαζόμαστε με υπεύθυνα Μέσα Ενημέ-
ρωσης, καθώς κοινός στόχος μας είναι η διάχυση των πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά, 
δεν θεωρούμε ανταγωνίστριες τις εταιρείες media που παραπληροφορούν, επειδή, μολονό-
τι μοιραζόμαστε τα ίδια κοινά, δεν προσφέρουμε το ίδιο προϊόν. 

«Σε έναν κόσμο γεμάτο 
με παραπληροφόρηση 
και ψεύτικες ειδήσεις, 
οι εφημερίδες ακόμη 
θεωρούνται ως μια 
αξιόπιστη πηγή και 
προσφέρουν ποιοτικό 
περιεχόμενο, το 
οποίο γράφεται 
από επαγγελματίες, 
επεξεργάζεται και 
παρουσιάζεται σε φιλική 
προς τον χρήστη μορφή»


