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ΟΦΗΑ ΠΗΛΟΤΡΖ 

 

ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ ΤΝΣΑΚΣΖ: ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 

ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΣΖ ΔΠΟΥΖ
1
 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αζρνιεζεί κε απηνύο πνπ δεκνζηεύνπλ (ή αιιηώο 

δεκνζηεύνληαη) ζηελ Εθεκερίδα ηφλ Αζελώλ. Φηηάρλνληαο ηα επξεηήξηα ησλ πξνζώπσλ, 

ε νκάδα καο επέιεμε λα εληνπίζεη ηαπηόρξνλα ηα ππνγεγξακκέλα θείκελα, ζεσξώληαο 

πσο δπλεηηθά, ζα γηλόηαλ εθηθηό λα βξνύκε θάπνηεο  -ίζσο αθόκε θαη- ζηαζεξέο 

ζπλεξγαζίεο. εκεηώλακε, ινηπόλ, έλα ζπλ δίπια ζηελ αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο. Μαο 

πξνβιεκάηηζε, δε, ηδηαηηέξσο ην πνηα θείκελα ζα ελέπηπηαλ ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία 

ησλ ζπλ. Μεηά από δηαβνπιεύζεηο, θαηαιήμακε ζηελ απόθαζε λα θξαηάκε ην κέγηζην 

δπλαηό ησλ επηζηνιώλ θαη θεηκέλσλ, γλσξίδνληαο πσο δελ απνηεινύλ πάληνηε 

ζπλεξγαζία. ην ηέινο, κεηά θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ επξεηεξίσλ, απηέο νη αλαθνξέο 

ζπγθεληξώζεθαλ πξνο πεξαηηέξσ έιεγρν. Γηεμάγνληαο πξνζσπηθά ηνλ ελ ιόγσ έιεγρν 

πξόζζεζα θαη αθαίξεζα αλαθνξέο θαη δηαπίζησζα έλαλ πινύην θεηκέλσλ. 222 αλαθνξέο 

πνπ απνηεινύληαλ από ελππόγξαθα θείκελα δηαθόξσλ εηδώλ, πνιηηηθέο δηαηξηβέο, 

αληαπνθξίζεηο από ηε κάρε, ηξαγνύδηα θαη πνηήκαηα αθηεξσκέλα ζε θάπνηνλ, ζρόιηα ζε 

θείκελα ηεο εθεκεξίδαο ή άιισλ εθεκεξίδσλ θηι. Όια ηα παξαπάλσ, δελ ήηαλ επηζηνιέο 

πξνο ηε δηνίθεζε, νύηε λέα, αιιά θάπνηνο άιινο, πνιιέο θνξέο άγλσζηνο ή θαη 

αλώλπκνο ηα ππέγξαθε. Θέιεζα έηζη λα αζρνιεζώ πεξαηηέξσ κε ην δήηεκα ησλ 

ζπλεξγαζηώλ. Δλ ηέιεη, ππήξραλ θάπνηεο ζηαζεξέο; Πξνέθπςε, όκσο ηόηε, ην εξώηεκα, ηη 

ζα κπνξνύζε λα ζεσξείηαη ζπλεξγαζία γηα ηελ επνρή εθείλε, θαηά ηελ νπνία ην 

επαλαζηαηεκέλν ειιεληθό έζλνο είρε κόιηο ηηο πξώηεο ηνπ επαθέο κε ηελ ηππνγξαθία; 

ίγνπξα δε ζα είρε θακία ζρέζε κε θάπνηα ρξόληα κεηά, όπνπ νη εθεκεξίδεο απνθηνύζαλ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθνινγία θαη ε δεκνζίεπζεο αθνινπζνύζε κνηίβα (πρ. ζηήιε: επηζηνιέο 

αλαγλσζηώλ ή ζηήιε: γλώκεο-απόςεηο) Πξόθεηηαη δε γηα θάηη πνπ άξρηζε λα γίλεηαη 

εκθαλέο αθόκα θαη ζηε ζύγρξνλε ηεο Εθεκερίδας ηφλ Αζελώλ γηα έλα δηάζηεκα, Γεληθή 

Εθεκερίδα. 

       Μία πηζαλή ιύζε πνπ ζεώξεζα σο ζεκηηή γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ κεγάινπ όγθνπ 

δεδνκέλσλ ήηαλ κία πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θεηκέλσλ γηα λα εμαρζνύλ 

νξηζκέλα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο ζπλεξγαζίεο, αιιά θαη γηα λα κπνξεί 

θάπνηνο κειινληηθά λα εξκελεύζεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ην πιηθό. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε 

(ή ηππνπνίεζε) απηή ζίγνπξα κπνξνύζε λα γίλεη κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη 

βέβαηα, ππάξρεη πάληνηε ε πηζαλόηεηα απώιεηαο δεδνκέλσλ. Ο ηξόπνο πνπ επέιεμα ήηαλ 

έλαο εμαληιεηηθόο πίλαθαο
2
 κε βάζε ηνλ νπνίν γίλνληαη εκθαλή δύν δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αλάιπζεο, ρσξίο λα εμαληιείηαη απαξαίηεηα ζε ηόζα. Αξρηθά, ζην πξώην επίπεδν 

αλάιπζεο, ηα θείκελα θαηεγνξηνπνηνύληαη κε βάζε ην είδνο ηεο ππνγξαθήο. Τπάξρνπλ 

επώλπκα, αλώλπκα θαη αλππόγξαθα θείκελα. Δπώλπκα κπνξεί λα ππνγξάθνληαη θαη κε 

αξρηθά, ελώ ηα αλώλπκα ελδέρεηαη λα έρνπλ ππνγξαθή πνπ αθνινπζεί ηε κνξθνπνίεζε 

ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ π.ρ.: Αλαγλώζηεο Αλσλπκίδεο. Αθόκε, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο, 

όπνπ θάπνηνο δε δίλεη όλνκα, αιιά ππνγξάθεη σο Πνιίηεο ή Παηξηώηεο. Από ηα 222 

θείκελα, ζηα 27 ν γξάθσλ δε ζέιεη λα θνηλνπνηεζεί ην όλνκά ηνπ. ε 16 θείκελα, ε 

ππνγξαθή γίλεηαη κε αξρηθά. [Έλα βαζηθό εξώηεκα πνπ θπζηνινγηθά πξνθύπηεη,  είλαη 

πνηνη είλαη εθείλνη πνπ ππνγξάθνπλ κε αξρηθά.] 

Πρ:

                                                      
1
 Όπσο παξνπζηάζηεθε ηελ Παξαζθεπή, 9 Οθησβξίνπ 2015, ζηα πιαίζηα ηνπ 31

νπ
 ρξόλνπ ησλ εκηλαξίσλ 

ηεο Δξκνύπνιεο (Αζήλα). (Ζ αλαθνίλσζε πεξηέρεη θαη ηελ παξνπζίαζε PowerPoint πνπ πξνβιήζεθε). 
2
 Ο νπνίνο ζα παξαηεζεί ζε μερσξηζηό έγγξαθν. 
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Όνομα 

 

Φύλλο 

 

Είδος 

Ανώνσμος (σπογραθή: 

Ανωνσμίδης Αναγνώζηης) 

β) 24.95 Β1 (πξνο ζπληάθηε- 

ζρόιην 

ζε θ.13-γλώκε) 

Ανώνσμο (ένας πολίηης) β) 19.78 Β3 (δηα ηελ εθινγήλ ησλ 

Πιεξεμνπζίσλ ησλ 

Αζελώλ) 

Γερακάρης Νικόλαος 

(μέλος Επιηροπής ηης 

Φιλανθρωπικής 

Εηαιρείας, επίηροπος 

εκποιήζεως 

εθνικών κηηρίων) 

β) 22/23.91 Β1 (πξνο ζπληάθηε- 

ζρόιην ζε πξόβιεκα θ. 

16) 

Ν.Κ. α) 10.3 Β3 (πξνο πληάθηε- 

ζρόιην 

γηα ειεπζεξία ηύπνπ) 

 

       ε έλα δεύηεξν επίπεδν, έγηλε ε πξνζπάζεηα εύξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ γηα 

ηα θείκελα. Υσξίζηεθαλ 3 θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ην ζε πνηνλ απεπζύλεηαη ν γξάθσλ. 

ηελ πξώηε (Α), απεπζύλεηαη ζε επξύηεξν θνηλό (π.ρ. Παλειιήλην, Αζελαίνπο θιπ), ζηε 

δεύηεξε (Β) ζην ζπληάθηε ή ηελ εθεκεξίδα θαη ζηελ ηξίηε (Γ) ζε θάπνηνλ άιινλ (δει. 

αιιεινγξαθία). Βέβαηα, έλα θείκελν κπνξεί λα εκπίπηεη ζε δύν θαηεγνξίεο ηαπηνρξόλσο. 

Κείκελα πνπ απνζηέιιεη θάπνηνο επηζπκώληαο λα απεπζπλζεί ζην επξύ θνηλό είλαη 

ζπλήζσο δηαηρηβές ή αλαιύζεης επί θάποηοσ ποιηηηθού δεηήκαηος (Α1), ιόγοη (θσρίφς 

εκυστφηηθοί)–εηδνπνηήζεηο (Α2), είηε αληαποθρίζεης από κάτες (ελσπόγραθες) (Α3). Οη 

επηζηνιέο πνπ απεπζύλνληαη ζην ζπληάθηε/εθεκεξίδα κπνξεί λα είλαη ζτόιηα ζε θάηη ποσ 

δεκοζηεύζεθε ή δεκοζηεύεηαη από ηελ ΕΑ (Β1), ζτόιηα ζε θάηη ποσ δεκοζηεύεηαη ζε άιιε 

εθεκερίδα (Β2) ή ζτόιηα ζε θάηη ποσ αθορά ηελ επηθαηρόηεηα (Β3). Ζ δεκνζηεπκέλε 

αιιεινγξαθία είλαη θπξίσο ρεηξόγξαθε ηδησηηθή επηζηνιή κε δεκόζην ραξαθηήξα, ρσξίο 

λα ιακβάλνληαη ππόςε νη πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο). Σειηθώο, αλ επηζπκνύζακε λα 

ζπλνςίζνπκε ηνλ ηξόπν θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ πξόηεηλα ζε έλαλ πίλαθα, ζα είρε σο εμήο: 
 

Σε ποιον απεσθύνεηαι Είδος κειμένοσ 

Α (ζε επξύ θνηλό) Α1 (δηαηξηβέο ή 

αλαιύζεηο) 

Α2 (ιόγνη ή 

εηδνπνηήζεηο) 

Α3 (ελππόγξαθεο 

αληαπνθξίζεηο) 

Β (ζην 

ζπληάθηε/εθεκεξίδα) 

Β1 (ζρόιηα ζε 

δεκνζηεύζεηο ΔΑ) 

Β2 (ζρόιηα ζε 

δεκνζηεύζεηο άιισλ 

εθεκεξίδσλ) 

Β3 (ζρόιην ζε θάηη 

επίθαηξν) 

Γ (ζε θάπνηνλ άιιν) αιιεινγξαθία 
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       Μπνξνύκε ζπλεπώο, κε βάζε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, αθελόο λα 

πξνζδώζνπκε κνξθή ζε θάηη πνπ δελ έρεη αθόκε ζαθή πεξηγξάκκαηα θαη αθεηέξνπ, λα 

δνύκε ηη αληαπόθξηζε ππάξρεη ζηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο από έλα θοηλό πνπ ηόηε 

δηακνξθώλεηαη. Κάηη ζεκαληηθό πνπ παξαηεξείηαη επηπιένλ, είλαη ην όηη ηα ελ ιόγσ 

θείκελα, μεθηλνύλ ζπλήζσο κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν (π.ρ. Τπό ηνπ ηάδε) θαη έηζη 

θαλεξώλεηαη ε ηαπηόηεηα ηεο επηζηνιήο πξνο ηελ εθεκεξίδα. Μέζσ απηνύ ηνπ πίλαθα, 

ζπλεπώο, κπνξεί θαλείο λα απνκνλώζεη ζηνηρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, ώζηε λα 

παξαηεξήζεη ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε κεγαιύηεξν βάζνο. Γηα  παξάδεηγκα, πνηνη ήηαλ 

απηνί πνπ δεκνζίεπαλ ζπρλόηεξα ή ηη δεκνζίεπαλ, ή ζα κπνξνύζε λα κειεηήζεη κία 

πεξίπησζε. Καη θάπσο έηζη εμήρζεζαλ θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλεξγαζίεο. 

Σώξα, πξηλ δώζσ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζα παξαζέζσ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. 

       Γε βξέζεθαλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ λα δεκνζηεύνπλ κε νξηζκέλε ζπρλόηεηα, 

δειαδή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αιιά, ζίγνπξα ε ΕΑ -θαη ιόγσ ηνπ Φύιια θαη 

ησλ απόςεσλ ηνπ πεξί παξξεζίαο- απνηέιεζε έλα βήκα γηα πνιινύο, θάηη πνπ θαίλεηαη 

θαη από ηελ πνηθηιία ησλ ελππόγξαθσλ θεηκέλσλ. Από ιόγηνπο θαη ζεκαίλνληα πνιηηηθά 

πξόζσπα ηεο επνρήο, ή ζηξαηεγνύο πνπ επηζπκνύζαλ ηελ ελαζρόιεζε κε ηα θνηλά (βι. 

Γθνύξα) έσο ηνλ απιό πνιίηε ή παηξηώηε ή κία νκάδα πνιηηώλ (πρ. Θεβαίνη). Γειαδή, 

ελώ ε επζύλε ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ηνπ ζπληάθηε, πνιινί πνιίηεο κπνξνύζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ. Καζέλαο ηνπο κπνξνύζε λα ζέζεη δεηήκαηα θαη λα δηακνξθώζεη κε 

δσληάληα ηνλ πνιηηηθό δηάινγν ηεο επνρήο. Φπζηθά, πάληνηε ζηα πιαίζηα πνπ ην επέηξεπε 

ν ρώξνο ηεο εθεκεξίδαο (4-6 ζειίδεο αλά θύιιν). Αθόκε, κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη 

κέζσ ησλ επηζηνιώλ πνπ  απεπζύλνληαη ζην ζπληάθηε (Β) πσο ε εθεκεξίδα δηαβάδεηαη 

θαη ππάξρεη ε γλώκε. Μέζσ ησλ δηαηξηβώλ (Α1) πνπ δεκνζηεύνληαη ζε ζπλέρεηεο λα 

δηαπηζηώζεη θαη ηνλ παηδεπηηθό ραξαθηήξα ηεο εθεκεξίδαο σο πξνο ην πνιηηηθό (θαη όρη 

κόλν) πεδίν. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύλ ελδηαθέξνλ θαη δεηγκαηνιεπηηθά έλα παξάδεηγκα ηνπ εύξνπο ησλ 

αλαγλσζηώλ πνπ δεκνζηεύνπλ ηε γλώκε ηνπο. 

       Παξνπζηάδνληαη παξαθάησ δύν ηαθηηθνί ζπκκεηέρνληεο κε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

θεηκέλσλ
3
: Ο Θεόδσξνο Νέγξεο, ιόγηνο, θαη επί ηεο επνρήο αξρηγξακκαηέαο ηεο 

επηθξάηεηαο θαη ππνπξγόο εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ, από ηελ αξρή ηεο ΕΑ, μεθηλά λα 

δεκνζηεύεη ηαθηηθά. Μάιηζηα, ζρνιηάδεη θαη άξζξν ηεο ηόηε θπβεξλεηηθήο εθεκεξίδαο ν 

Φίιος ηοσ Νόκοσ. Γελ γλσξίδνπκε κέρξη πόηε ζα ζπλέρηδε απηή ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ 

ΕΑ, θαζώο πεζαίλεη ηελ 22
α
 Ννεκβξίνπ 1824 (κάιηζηα δεκνζηεύεηαη θαη ζηελ εθεκεξίδα 

άξζξν Περί ηοσ Μαθαρίηοσ Θ. Νέγρε ππό Γξεγνξίνπ Κσλζηαληά). Σειεπηαία 

δεκνζηεύεηαη (ζε ζπλέρεηεο κέρξη κεηά ην ζάλαηό ηνπ) ε εμήγεζε ηνπ πνιηηηθνύ 

ζπζηήκαηνο- ηνπ Δπηδαύξηνπ Νόκνπ. 

Παξαδείγκαηα θαηά θύιιν: 
 

Α/Α  

Φύλλο 

 

Όνομα 

 

Είδος 

1  

α) 13.3 

Νέγξεο Θ. 

(αξρηγξακκαηέαο ηεο 

επηθξάηεηαο) (ππνπξγόο 

εμσηεξηθώλ 

ππνζέζεσλ) 

Α1 (ύγθξηζε 

Ννηαξά- 

Φσηύιια) 

                                                      
3
 Οη ζπλνιηθέο αλαθνξέο ζηνπο Νέγξε θαη Γθνύξα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζηνλ εμαληιεηηθό πίλαθα. 
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2 α) 14.2 Νέγξεο Θ. 

(αξρηγξακκαηέαο ηεο 

επηθξάηεηαο) (ππνπξγόο 

εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ) 

Β2 (ρνιηαζκόο 

άξζξνπ ηνπ 

Φίινπ ηνπ 

Νόκνπ) 

3 α) 16.2 Νέγξεο Θ. 

(αξρηγξακκαηέαο ηεο 

επηθξάηεηαο) (ππνπξγόο 

εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ) 

Γ (πξνο 

Φηιαλζξσπηθή 

Δηαηξεία) 

4 α) 23.4 Νέγξεο Θ. 

(αξρηγξακκαηέαο ηεο 

επηθξάηεηαο) (ππνπξγόο 

εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ) 

Α1 (Δξκελεία 

πληάγκαηνο 

Δπηδαύξνπ) + 

Β3 

 

      Ο Η. Γθνύξαο, σο ζηξαηεγόο, θξνύξαξρνο ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ θαη έθνξνο ηεο 

Φηινκνύζνπ Δηαηξείαο, έρεη έλα κόληκν βήκα ζηελ ΕΑ θαζώο δεκνζηεύεη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηά ηεο ηελ πξνζσπηθή ηνπ αιιεινγξαθία κε άιινπο ζηξαηεγνύο ή κε ηε δηνίθεζε, 

αιιά θαη απεπζύλεηαη πξνο ηνπο Αζελαίνπο σο ο παηρηώηες ηοσς, ιέγνληάο ηνπο όηη είλαη 

θαη εθείλνο έλαο από απηνύο, έλαο απιόο πνιίηεο. 

Παξαδείγκαηα θαηά είδνο: 
 

 

Α/Α 

 

Είδος 

 

Όνομα 

 

Φύλλο 

1 Α2 (απαληαρνύ Φηινκνύζνπο 

θαη Φηινθάινπο άλδξαο) 

Γθνύξαο Ησάλλεο 

(ζηξαηεγόο, θξνύξαξρνο 

Αζελώλ) 

α)88.89.3 

2 Α2 (πξνο Αζελαίνπο) Γθνύξαο Ησάλλεο 

(ζηξαηεγόο, θξνύξαξρνο 

Αζελώλ) 

α) 47/48.1 

3 Α3 Γθνύξαο Ησάλλεο 

(ζηξαηεγόο, θξνύξαξρνο 

Αζελώλ) 

α) 29.2 

(πεξηθνπή) 

4 Α3 (πξνο Έιιελεο γηα 

ηαθηηθό 

ζηξαηό) 

Γθνύξαο Ησάλλεο 

(ζηξαηεγόο, 

θξνύξαξρνο Αζελώλ) 

β) 8.31 

5 Α3 θαη Γ (πξνο 

Γεκνγέξνληεο) 

Γθνύξαο Ησάλλεο 

(ζηξαηεγόο, 

θξνύξαξρνο Αζελώλ) 

α) 54.4 

 

       Δληνύηνηο, ζηελ ΕΑ δε δεκνζηεύνληαη κόλν γλσζηά πξόζσπα ηεο επνρήο, αιιά θαη 

ζπιινγηθόηεηεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θάηνηθνη
4
 28 ρσξηώλ ηεο επαξρίαο ηεο 

Θήβαο: 

                                                      
4
 Πξόθεηηαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα Θεβαίνπο νη νπνίνη αληηπαξαηίζεληαη, θαη δεηνύλ από ην ζπληάθηε ηεο 

Εθεκερίδας ηφλ Αζελώλ λα δεκνζηεύζεη ηηο επηζηνιέο ηνπο. 
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Δλδεηθηηθά έλα απόζπαζκα από ην θύιιν 35β (ζειίδα 140): 

 

 

Φύλλο 

 

Όνομα 

 

Είδος 

β) 24.93 Θεβαίνη Β3 (πξνο ζπληάθηε- αίηεκα 

δεκνζίεπζεο) 

β) 25.98 Θεβαίνη Β1 (πξνο ζπληάθηε- ζρόιην ζε 

Θεβαίνπο 

θ.24) 

β) 32.130 Θεβαίνη Β1 (ζρόιην ζε Θεβαίνπο θ. 25) 

β) 33.134 Θεβαίνη Β1 (ζρόιην ζε Θεβαίνπο θ. 25- 

ζπλέρεηα) 

β) 

34/35.140 

Θεβαίνη Β1 (ζρόιην ζε Θεβαίνπο θ. 25-ςεπδείο 

νη ππνγξαθέο- ηέινο) 


