
Εξάντας Ελλήνων 

Τύπος και ΜΜΕ 



 

 

Δημοσιογράφοι: το αυτί της εξουσίας. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Οι πολιτικοί έχουν την ανάγκη του τύπου και 
ο τύπος την ανάγκη των πολιτικών. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Να γίνουμε λαός σκεπτόμενος και 
ενημερωμένος. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η τηλεόραση είναι ο προαγωγός της άνοιας 
(ασθένεια).  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

  Η αλήθεια ή ο Λόγος διαβρώνεται μέσω 
ειδώλων λόγω των αισθήσεων.  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η βαρεμάρα με τηλεόραση και διαδίκτυο 
προάγουν καλό, κακό, ηθικό και ανήθικο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο ελεύθερος τύπος είναι δεκανίκι της 
Δημοκρατίας. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Στην παραπληροφόρηση πρέπει να είμαστε 
*δήμιοι* (δλδ καυστικοί). 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Όσο γρηγορότερα γνωρίζουμε τόσο 
γρηγορότερα βαριόμαστε. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



 

 

Οι δημοσιογράφοι με την εξουσία είναι όπως 
το μαρτυριάρικο παιδί με την μάνα του. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   Η τηλεόραση δεν υποκαθιστά την 
δικαιοσύνη γίνεται δίαυλος της 

δικαιοσύνης. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

   Να απομακρυνθούμε από την τηλεόραση, 
μειώνει την πνευματικότητα και 
καταναλώνει άσκοπα τον χρόνο. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

   Μια κυβέρνηση ή μια εταιρία δημοσιοποιεί 
γεγονότα ή όταν ωφελείται από αυτό ή 

όταν δεν μπορεί να τα συγκαλύψει. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η τηλεόραση εύκολα παράγει άτη. 

  Αάω [ άτη ]  = βλάπτω [βλάβη] , συνήθως 
επί διανοητικής σημασίας ,  διαφθείρω τον 

νου κάποιου, μωραίνω  



 

  Μη προσπαθείς τα καλά να τα κάνεις κακά 
και τα κακά καλά. Φύλαξε την αλήθεια ως 
κόρη οφθαλμού γιατί αυτή είναι η τάξη 

δίκαιου. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πρέπει να 
είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης και μόνο. 
Οτιδήποτε άλλο βλάπτουν την ανθρώπινη 

τιμή (αξιοπρέπεια) και το λογικό. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

   Οι αρχαιολόγοι λεηλατούν τους τάφους 
στο όνομα της γνώσης ενώ οι 

δημοσιογράφοι την αλήθεια στο όνομα της 
διαφήμισης. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  

 



 

Επειδή ευκολότερα βλέπουμε παρά 
διαβάζουμε ή μελετάμε για αυτό πρέπει να 
βλέπουμε τα καλύτερα δηλαδή εκείνα που 

διεγείρουν τα πνεύμα και παράγουν 
συνείδηση. 

Αντώνιος Περιπατητής 



  

 Όσο λιγότερα γράφουμε τόσο περισσότερα 
λέμε. Όσο περισσότερο γράφουμε τόσο 
πιο συγκεκριμένοι γινόμαστε. Όσο πιο 

συγκεκριμένοι γινόμαστε τόσο 
περισσότερο απομακρύνουμε την 

φαντασία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

 

Περισσότερα: http://www.metron-ariston.gr/typoy.html 
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