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• Λόγος  «Τύπος καὶ ∆ηµοκρατία»,  29.10.1985  

 
 

Θεσσαλονίκη, αἴθουσα συνεδρίων ∆ιεθνοῦς Ἐκθέσεως, 29.10.1985.  Λόγος εἰς τὸ 
1ον Παγκόσµιον ∆ηµοσιογραφικὸν Συνέδριον. 

 
Εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασµοῦ τῶν 2.300 χρόνων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς 

Θεσσαλονίκης ἐπραγµατοποιήθη ἐκεῖ καὶ τὸ πρῶτον π α γ κ ό σ µ ι ο ν  
δηµοσιογραφικὸν συνέδριον. Πρῶτον, διότι διὰ πρώτην φορὰν εἰς 
δηµοσιογραφικὸν συνέδριον µετέσχον ἀπὸ κοινοῦ δηµοσιογράφοι καὶ τοῦ 
«ἐλευθέρου κόσµου», τῆς ὁµοσπονδίας των ἑδρευούσης εἰς Βρυξέλλας, 
καὶ τοῦ «σοβιετικοῦ συνασπισµοῦ», τῆς ὁµοσπονδίας τούτων ἑδρευούσης 
εἰς Πράγαν. 

Τὴν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἐκλήθη καὶ ἐκήρυξεν ὁ Πρόεδρος τῆς 
∆ηµοκρατίας Χ ρ ῆ σ τ ο ς  Α .  Σ α ρ τ ζ ε τ ά κ η ς ,  ὁ ὁποῖος καὶ 
προῆλθεν εἰς τὸν ἀκόλουθον χαιρετισµόν : 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ  ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΥ  Α.  ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 
ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΕΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι  

ΠΡΩΤΟΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ  ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ  
ΜΕ  ΘΕΜΑ  «ΤΥΠΟΣ  ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 

ΕΙΣ  ΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ  ΤΩΝ  2.300  ΧΡΟΝΩΝ 
ΑΠΟ  ΤΗΣ  Ι∆ΡΥΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΣ 

 (Θεσσαλονίκη, 29η ᾽Οκτωβρίου 1985) 
 

******* 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ προσέρχοµαι, ἀνταποκρινόµενος εἰς τὴν 
πρόσκλησίν Σας, ἐδῶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ ῾Ελληνικοῦ βορρᾶ, τὴν 
Θεσσαλονίκη µας, γιὰ νὰ κηρύξω τὴν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου 
Σας. 

῾Η ἔνταξις τοῦ Συνεδρίου αὐτοῦ εἰς τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ 
τὰ 2.300 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσι τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ παγκόσµιος χαρακτήρας 
του, ἀφοῦ ἔχει τὸ προνόµιο νὰ συναριθµῇ προσωπικότητες τῆς 
δηµοσιογραφίας σχεδὸν ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τοῦ κόσµου, καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ 
θέµατος «Τύπος καὶ ∆ηµοκρατία», ὡς ἀντικειµένου τῶν ἐργασιῶν του, 
εὑρίσκουν τὴν ἐσωτερική τους δικαίωσι εἰς τὶς ἱστορικὲς ἀλήθειες, ὅτι ἐδῶ 
κοντὰ εἰς τὴν πόλι αὐτή, εἰς τὴν ὁποία δόθηκε τὸ ὄνοµα τῆς ἀδελφῆς τοῦ 
Μεγάλου ᾽Αλεξάνδρου, ἀναδείχθηκε, µὲ τὴν µοναδικὴ ἐκπολιτιστικὴ 
ἐκστρατεία τοῦ µεγάλου αὐτοῦ στρατηλάτου, ἡ πρώτη πολιτιστικὴ 
πρωτεύουσα τῆς οἰκουµένης, ἡ Πέλλα, καὶ ὅτι ἀπὸ ἐδῶ κοντά, ἀπὸ τὰ 
Στάγιρα τῆς Χαλκιδικῆς, ἐκπορεύθηκε τὸ µεγαλουργὸ πνεῦµα τοῦ πρώτου 
πολιτειολόγου τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ ᾽Αριστοτέλους, ὁ ὁποῖος ἰδιαιτέρως 
ἀσχολήθηκε µὲ τὰ προβλήµατα, ἀνάµεσα σὲ ἄλλα, καὶ τοῦ πολιτεύµατος τῆς 
∆ηµοκρατίας. ῎Ετσι ἡ Θεσσαλονίκη µὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐκπολιτιστική της 
παρουσία εἰς τὸν οἰκουµενικὸ στίβο ἐπὶ 2.300 συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπα χρόνια ἦτο 
καὶ ὁ πιὸ κατάλληλος τόπος, γιὰ νὰ ὑποδεχθῇ καὶ νὰ προσφέρῃ τὴν 
προσήκουσα θαλπωρὴ εἰς τὸ Συνέδριό σας, θαλπωρὴ ἀνάλογη µὲ τὸ 
οἰκουµενικῆς ἀληθινὰ σηµασίας θέµα  Τύπος καὶ ∆ηµοκρατία , µὲ τὸ ὁποῖο 
πρόκειται νὰ ἀσχοληθῇ. 
 
Κυρίες καὶ Κύριοι Σύνεδροι, 

᾽Αναφορὰ εἰς τὸν τύπο προϋποθέτει τὴν ἐλευθερία του. Καὶ ἡ 
ἐλευθερία αὐτή, περιλαµβανοµένη εἰς τὴν εὐρύτερη κατηγορία τῆς 
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ἐλευθερίας τῆς σκέψεως, ἀποτελεῖ στοιχεῖο οὐσιῶδες κάθε δηµοκρατικοῦ 
πολιτεύµατος. Τὸν ἀκατάλυτον αὐτὸν σύνδεσµο τύπου καὶ δηµοκρατίας 
ἀναδεικνύει µὲ ἐνάργεια ἡ ἀλήθεια, ὅτι ἡ καθολικὴ ψηφοφορία, 
ἀδιαφιλονείκητο ἀπόκτηµα τῆς ∆ηµοκρατίας, ἔχει νόηµα µόνον εἰς τὴν 
περίπτωσι, ποὺ ὁ κάθε ἐκλογεὺς γνωρίζει νὰ κρίνῃ, πρᾶγµα, ποὺ προϋποθέτει 
καὶ τὴν ἀκριβῆ πληροφόρησί του καὶ τὴν ἐλεύθερη ἔκφρασι τῶν τάσεων µεταξὺ 
τῶν ὁποίων καλεῖται, νὰ ἐπιλέξῃ. Καὶ τὰ δύο ὅµως αὐτὰ µόνον ἡ ἐλευθερία 
τοῦ τύπου ἐξασφαλίζει. Πέρα ὅµως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ αὐτὴ σηµασία, τὸ 
ἔντυπο γενικῶς, καὶ µάλιστα ἡ ἐφηµερίδα, ἀποτελεῖ οὐσιῶδες στοιχεῖο καὶ 
γιὰ τὴν διάδοσι τῶν ἰδεῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δηµιουργία τῆς πνευµατικῆς καὶ 
ψυχολογικῆς ἀτµοσφαίρας τῆς συγκεκριµένης κοινωνικῆς ὁµάδος ἢ καὶ 
ἐθνικοῦ συνόλου, πρὸς τὰ ὁποῖα ἀπευθύνεται. ῎Ετσι ἡ ἐλευθερία τοῦ τύπου 
εἶναι ὁ χαρακτηριστικὸς δείκτης καὶ τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος καὶ τοῦ 
ἀνθρωπίνου τύπου, εἰς τὸν ὁποῖον ἐνσαρκώνεται ἡ πολιτιστικὴ στάθµη τῆς 
συγκεκριµένης κοινωνίας. 

 
῞Οµως οἱ σχέσεις µεταξὺ τοῦ τύπου καὶ τῆς ∆ηµοκρατίας εἶναι 

πολύµορφες, ἀλλὰ καὶ πολύπλοκες. ῾Η ἐλευθερία τοῦ τύπου ὁριοθετεῖται ἀπὸ 
ὑλικὲς δραστηριότητες ποικίλες, οἱ ὁποῖες ἐπίσης διεκδικοῦν τὴν ἐλευθερία 
τους. ῎Ετσι, σὲ σχέσι µὲ τὴν ἐκτύπωσι ἀναφαίνεται ἡ ἐλευθερία τοῦ 
τυπογράφου, σὲ σχέσι µὲ τὴν διανοµή, δηλαδὴ τὴν µεταφορὰ καὶ τὴν ἔκθεσι 
πρὸς πώλησι, ἀναφαίνονται ἡ ἐλευθερία τοῦ µεταφορέως καὶ ἡ ἐλευθερία 
τοῦ πωλητοῦ (διανοµέως, βιβλιοπώλου). ῞Ολες οἱ µερικώτερες αὐτὲς 
ἐλευθερίες, εἰς τὸ µέτρο, ποὺ ἐµφανίζονται µὲ τὴν προβολὴ ξεχωριστῶν ἢ καὶ 
ἀντιρρόπων συµφερόντων, τείνουν ἀναγκαίως εἰς τὴν περιστολὴ τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ τύπου ὡς δυνατότητος ἐλευθέρας ἐκφράσεως τῆς σκέψεως. 
᾽Ακόµη, ἀφοῦ ὅλες οἱ προκείµενες ὑλικὲς ἐνεργητικότητες ἀσκοῦνται σήµερα 
ἀπὸ ἐπιχειρήσεις καί, ἐπίσης, τὸ οὐσιῶδες µέρος τῶν πληροφοριῶν τοῦ τύπου 
ἀντλεῖται ἀπὸ πρακτορεῖα εἰδήσεων, ποὺ εἶναι ὠργανωµένα ὡς ἐπιχειρήσεις, 
τὸ καθεστὼς τῆς οἰκονοµικῆς ἐπιχειρήσεως γενικῶς, καὶ εἰδικώτερον τὸ 
µέτρον τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἐξασφαλίζει αὐτὸ εἰς τὴν ἐπιχείρησι ἀπέναντι τῆς 
ἐξουσίας καὶ τῶν ἐνδεχοµένων µονοπωλιακῶν τάσεων, ἔχουν εὐθεῖαν 
ἐπίπτωσιν εἰς τὴν ἐλευθερίαν τοῦ τύπου. ῎Ετσι ἡ τελευταία αὐτὴ ἐµφανίζεται 
εἰς τὴν πραγµατικότητα ὡς σ υ ν ι σ τ α µ έ ν η  
ἀ λ λ η λ ο π ρ ο σ α ρ µ ο ζ ο µ έ ν ω ν  ἐ λ ε υ θ ε ρ ι ῶ ν ,  ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴν 
φύσι τους ἑτερογενεῖς. 

 
῾Η πολυπλοκότητα τῶν σχέσεων ἀναφαίνεται καὶ κατὰ τὴν 

ἀνίχνευσι ἑνὸς ἄλλου προβλήµατος : ποιὸς εἶναι ὁ δικαιοῦχος, ὁ τιτλοῦχος 
τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου ;  Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἐκδότου 
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δὲν συµπορεύεται πάντοτε µὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ συγγραφέως, µερικὲς φορὲς 
µάλιστα ἡ µία ἀντιµάχεται τὴν ἄλλη. Ἡ ἀντιπαράθεσις αὐτὴ ἐµφανίζεται µὲ 
ἰδιαίτερη ἐνάργεια εἰς τὶς σχέσεις τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἐφηµερίδος, ποὺ εἶναι 
σύµφωνα µὲ τὸν νόµο ἀστικῶς καὶ ποινικῶς ὑπεύθυνος, καὶ τοῦ 
δηµοσιογράφου, ὅταν αὐτὸς ἐπιδιώκῃ τὴν καταχώρισι κειµένου του 
ἀνεπιθυµήτου ἀπὸ ἐκεῖνον. ῞Οµως ὑπάρχει καὶ ἕνας τρίτος ἐνδιαφερόµενος, ὁ 
ὁποῖος µάλιστα ἔχει µείζονα ἀξιώσιµα συµφέροντα καὶ ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ὄχι 
σπανίως παραγνωρίζεται ἢ καὶ µυκτηρίζεται. 

 
῾Ο τρίτος αὐτός, ὁ ἐπίσης ἄξιος κάθε προστασίας, εἶναι ὁ 

ἀναγνώστης. ῾Ο ἀναγνώστης σὲ µιὰ ἀληθινὴ ∆ηµοκρατία - καὶ εἴπαµε, πὼς 
ὁ τύπος προδίδει καὶ τὴν ποιότητα τῆς ∆ηµοκρατίας, ποὺ ὑπάρχει -  εἶναι ὁ 
φορεὺς τοῦ δικαιώµατος εἰς τὴν σωστὴ πληροφόρησι. Σωστὴ πληροφόρησι 
σηµαίνει, πρῶτον ἀπ᾽ ὅλα, ἀντικειµενικότητα, - στόχος, εἶναι ἀλήθεια, 
δυσεπίτευκτος. ῾Ο δηµοσιογράφος, ποὺ σέβεται στοιχειωδῶς τὸν ἀναγνώστη, 
ἔχει ὑποχρέωσι, νὰ µὴ ὠθῇ τὴν ἔκφρασι τῆς προσωπικῆς του γνώµης µέχρις 
ἀλλοιώσεως τῶν γεγονότων καὶ νὰ µὴ ἐπιδίδεται µὲ διαστρεβλωµένη 
παρουσίασί τους εἰς τὸν πνευµατικὸ βιασµὸ τοῦ ἀναγνώστου, ποὺ τυχαίνει νὰ 
τὸν ἐµπιστεύεται. 

 
Καὶ τοῦ κεφαλαιώδους αὐτοῦ προβλήµατος, τὸ ὁποῖον δηµιουργεῖ ἡ 

παραβίασις στοιχειωδῶν ὅρων ἀντικειµενικότητος (ὅπως εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν ἡ 
χάλκευσις φανταστικῶν εἰδήσεων), τὴν λύσι προσφέρει καὶ πάλιν ἡ 
∆ηµοκρατία µὲ τὴν ἀρετὴ τῆς πολυφωνίας. Αὐτὴ δίνει τὴν δυνατότητα εἰς τὸν 
ἀναγνώστη, νὰ ἐκλέξῃ αὐτόν, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἐµπιστευθῇ τὴν πληροφόρησί 
του, ἢ νὰ σχηµατίσῃ δική του κάθε φορὰ γνώµη ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεσι τῶν 
πηγῶν. ῞Οµως τὸ πρόβληµα παραµένει, ὅταν ὁ ἀναγνώστης δὲν θέλει ἢ δὲν 
ἠµπορεῖ, νὰ διαφύγῃ ἀπὸ τὴν δεσποτεία τοῦ ἐντύπου, ποὺ διαβάζει. 

 
῾Η διεκδίκησις τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου µέχρι µιὰ σχετικῶς 

πρόσφατη ἐποχὴ προεβάλλετο ἀποκλειστικῶς ἔναντι τῆς πολιτικῆς, τῆς 
κρατικῆς ἐξουσίας. Εἰς τὴν βιοµηχανικὴ ὅµως περίοδο, ποὺ διανύουµε, µὲ τὴν 
ἐµφάνισι τέτοιων καὶ τόσων ἐξελίξεων εἰς τὴν τεχνικὴ τοῦ τύπου ὡς τεχνικοῦ 
ἐργαλείου καὶ εἰς τὶς συµπλεκόµενες ἄλλες ὑλικὲς δραστηριότητες, ὥστε νὰ 
ἀπαιτοῦνται πλέον σεβαστότατα κεφάλαια γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς ἐκδοτικῆς 
ἐπιχειρήσεως, ὁ στόχος ὑποκαταστάθηκε. ῾Η ἐλευθερία του τύπου εἶναι 
τώρα, σὲ µιὰ ∆ηµοκρατία, ἔναντι τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπόκτηµα µὴ 
ἀµφισβητούµενον. ∆ιὰ τὴν ἐπιβίωσί της ὅµως χρειάζεται τώρα, νὰ ὑπολογίζῃ 
ἄλλον παράγοντα : τὶς οἰκονοµικὲς δυνάµεις, ποὺ κατέχουν τὰ ἀναγκαῖα γιὰ 
τὴν ὕπαρξί της κεφάλαια. ῾Η κριτική, ποὺ ἀσκήθηκε µὲ τὸν χαρακτηρισµὸ τῆς 
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ἐλευθερίας τοῦ τύπου ὡς ψεύδους, ὅταν ὁ τύπος δὲν ἔχει τὴν οἰκονοµική του 
αὐτοδυναµία, δὲν εἶναι καθόλου ἀδικαιολόγητη. 

 
῎Ετσι ἡ ἐξέλιξις, ἡ ὁποία διαγράφεται, σηµειώνει σήµερα µιὰ 

βαθειὰ κρίσι εἰς τὸν τύπο, ποὺ ὅλοι µας τὴν αἰσθανόµαστε. ᾽Απὸ τὸν τύπο 
ἀ ξ ι ώ ν ε τ α ι  π λ η ρ έ σ τ ε ρ η  ἐ ν η µ έ ρ ω σ ι ς .  ῾Η τεχνικὴ τῆς 
ἐπικοινωνίας ἀνοίγει τὴν αὐλαία πρὸς ὅλο τὸν κόσµο, ἀλλὰ ἡ ἄντλησις ἀπὸ 
τὶς ἀντίστοιχες πηγές, ποὺ προβάλλει ἀπαραίτητη λόγῳ τοῦ συναγωνισµοῦ 
τῶν ραδιοτηλεοπτικῶν µέσων ἐπικοινωνίας, εἶναι ὀδυνηρῶς δαπανηρή. ῾Η 
τεχνικὴ τῆς ἐκτυπώσεως ἐξελίχθηκε καὶ ἠµπορεῖ, νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν 
ηὐξηµένη αἰσθητῶς ζήτησι, ὅµως οἱ νέες δαπάνες προϋποθέτουν ἐπενδύσεις 
χωρὶς σύγκρισι πρὸς ἐκεῖνες τοῦ παρελθόντος. ῾Η διαφήµησις, ποὺ 
ἀντισταθµίζει ἱκανό, πολλὲς φορὲς ἀποφασιστικῆς σηµασίας, µέρος τῶν 
δαπανῶν ἐκδόσεως, κατευθύνεται, ὅπως εἶναι φυσικό, εἰς τὰ µεγάλης 
κυκλοφορίας ἔντυπα. ῎Ετσι κατολισθαίνουν καὶ αὐτὰ εἰς τὴν χειραγώγησί 
τους ἀπὸ οἰκονοµικὰ συγκροτήµατα, ὄχι βεβαίως πάντοτε καθαρότητος 
προθέσεων, ἐνῷ τὰ µικρῆς κυκλοφορίας ἔντυπα, ὅταν δὲν ἐξαφανίζωνται, 
λιµοκτονοῦν. ῞Ολοι αὐτοὶ οἱ παράγοντες ὠθοῦν εἰς τὴν συγκέντρωσι τῶν 
ἐπιχειρήσεων τοῦ τύπου, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ σαφῆ κίνδυνο τῆς 
πολυφωνίας του. ᾽Ενῷ ἠ ἀνάγκη τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ ἐντύπου µὲ τὶς 
διαφηµίσεις ἀπαγορεύει εἰς τὴν ἐφηµερίδα τὴν σαφῆ τοποθέτησι, διὰ νὰ µὴ 
προκαλέσῃ δυσαρέσκειες. ῾Η ἀτολµία τείνει νὰ ἀνυψωθῇ εἰς περιωπὴν 
θέσεως. ῾Ο τύπος γνώµης κινδυνεύει, νὰ ἐξαφανισθῇ πρὸς ὄφελος τοῦ τύπου 
πληροφορίας, πληροφορίας ὅµως ἀµφιβόλου ποιότητος, ἀφοῦ πολλὲς φορὲς 
ἐπιλέγεται τὸ ἐντυπωσιακόν, τὸ ὁποῖο καὶ προτιµᾶται ἀπὸ τὸ οὐσιαστικόν. Οἱ 
κάτοχοι τῶν κεφαλαίων δεσπόζουν, αὐτοὶ ἐπιβάλλουν συνήθως τὸν 
προσανατολισµὸ τῆς ἐφηµερίδος, µὲ σκοπὸ τὴν ἐπιδίωξι εἴτε ἁπλῶς κέρδους, 
εἴτε διαµορφώσεως, εὐνοϊκῆς γιὰ ἄλλα συµφέροντά τους, κοινῆς γνώµης. ῾Ο 
δηµοσιογράφος κινδυνεύει, νὰ καταδικασθῇ εἰς τὴν ὑπηρέτησιν ἄλλων 
συµφερόντων, χάνοντας ἔτσι τὴν ἰδική του ἐλευθερία ἐκφράσεως. 

 
῞Ενα ἄλλο πρόβληµα, ποὺ συνδέεται ἀµέσως καὶ µὲ τὴν ποιότητα 

τῆς γραφῆς, εἶναι ἀναµφισβητήτως καὶ τὸ πρόβληµα τῶν προσόντων, τὰ 
ὁποῖα πρέπει νὰ ἀξιώνωνται γιὰ τὴν προσπέλασι εἰς τὸ ἐπάγγελµα τοῦ 
δηµοσιογράφου. Πρόβληµα µέχρι σήµερα ἐκκρεµές, ἀφοῦ ἡ προσπέλασις 
παραµένει ἀπολύτως ἐλεύθερη, χωρὶς καµµιὰ ἐπαλήθευσι τῶν προσόντων, 
τῶν γνώσεων καὶ τῆς ποιότητος αὐτῶν, ποὺ διεκδικοῦν, νὰ ἀσκήσουν µιὰ τόσον 
ἀποφασιστικὴ ἐξουσία εἰς τὴν διαµόρφωσι τῆς κοινῆς γνώµης. Εἶναι 
ἀναµφισβητήτως καὶ αὐτὸ µία ἀπὸ τὶς κραυγαλέες ἀντινοµίες τῆς 
∆ηµοκρατίας. 

 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  
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Κυρίες καὶ Κύριοι Σύνεδροι, 

Αὐτὲς εἶναι µερικὲς ἀπὸ τὶς σκέψεις, τὶς ὁποῖες ὑποκινεῖ τὸ χυµῶδες 
θέµα τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου σας. ῍Ας µοῦ ἐπιτραπῇ ἀκόµη ἡ 
ἐπισήµανσις : ἡ σωστὴ ἄσκησις τοῦ ὑψηλοῦ ἐπαγγέλµατός Σας, δηλαδὴ ἡ 
διάδοσις τῶν ἰδεῶν καὶ ἡ ἀντικειµενικὴ πληροφόρησις, ὑπηρετεῖ καὶ ἕνα 
ὑψηλότερο στόχο. Εἶναι δεῖγµα πολιτισµοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπαλύνει τὶς ὀξύτητες 
καὶ τὶς βίαιες ἀντιπαραθέσεις, ποὺ ὁπωσδήποτε µόνον θετικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν 
∆ηµοκρατία δὲν ἀποτελοῦν. Καὶ ἀκόµη περισσότερο : εἰς τὰς διεθνεῖς σχέσεις 
προάγει τὴν ἀλληλοκατανόησι µεταξὺ τῶν διαφόρων λαῶν, ποὺ ὁδηγεῖ εἰς 
τὴν εἰρήνη. Καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ ἀναµφισβητήτως µὲ τόσο πάθος ἐπιζητοῦν καὶ 
ἐπιθυµοῦν τὴν παγκόσµια εἰρήνη. 

 
Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς κηρύσσω τὴν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν τοῦ 

Συνεδρίου Σας, εὐχόµενος τήν, ἀναµενοµένη ἄλλωστε, λαµπρὴ ἐπιτυχία του. 

 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
Κείµενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  


