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ôçò Óýíôáîçò
Κάθομαι μπροστά στην οθόνη του Η/Υ στο γραφείο μου και ετοιμάζομαι να… διαβάσω το τελευταίο τεύχος των ΚΟΡΦΩΝ, που από σήμερα
το πρωί πωλείται και στα περίπτερα!...
Μήπως κάποιος βλέπει όνειρο ή διηγείται στιγμιότυπο από έργο
επιστημονικής φαντασίας;
Ούτε το ένα ούτε το άλλο!
Αυτό θα είναι μια πραγματικότητα στο μέλλον, άν και όταν τελεσφορήσουν και υλοποιηθούν οι προσπάθειες της πρότασης που έγινε στην
τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, σχετικά με την έκδοση και το μέλλον του αγαπημένου μας περιοδικού.
Η ιδέα της παράλληλης ηλεκτρονικής έκδοσης των ΚΟΡΦΩΝ είχε
από καιρό πέσει στο τραπέζι και είχαν γίνει πολλές συζητήσεις, αλλά
ποτέ δεν είχαμε βρεθεί τόσο κοντά στην πιθανότητα πραγματοποίησής
της, όσο σήμερα.
Είναι αλήθεια πως η εποχή μας έχει κυριολεκτικά σαρωθεί από την επέλαση των ηλεκτρονικών εφαρμογών, που κυρίως έχουν απογειώσει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της, αλλά δεν είναι και αμελητέο το ποσοστό
των συνανθρώπων μας που αρνούνται πεισματικά να ακολουθήσουν το σύγχρονο ρεύμα και θεωρούν τους Η/Υ… έργα του σατανά!
Αιτία; Πάμπολλες! Η πολύ γρήγορη εισβολή και εξάπλωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών, που δεν άφησαν χρόνο εξοικείωσης του κόσμου
μ΄αυτές, η απαίτηση του κόστους απόκτησης των μέσων χρήσης τους,
η απαραίτητη γνώση στην εφαρμογή τους, που ξεπερνά κατά πολύ την
γνώση απλής ανάγνωσης των εντύπων βιβλίων και περιοδικών και ίσως το
σπουδαιότερο, η αδυναμία κατανόησης αυτής της εξέλιξης (κατά τη
λαϊκή έκφραση “δεν το έχουν με τα μηχανήματα γενικώς” και αυτό
δεν μπορεί να το κακίσει κανείς).
Τα επιχειρήματα της κάθε παράταξης, για την έντυπη ή την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μας, πολλά και πειστικά.
Η κάθε πλευρά εκθειάζει τα πλεονεκτήματα της πρότασής της και
υποβαθμίζει τα όποια μειονεκτήματα, απομένοντας στον χρόνο, να μάς
δείξει η εφαρμογή τής πρότασης την αξία της.
Γι’ αυτό το Δ.Σ., που έχει και στο παρελθόν αποδείξει ότι δεν φοβάται να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, με γνώμονα πάντα την πρόοδο του
Συλλόγου, υιοθέτησε την πρόταση της προσπάθειας για μελλοντική δοκιμαστική παράλληλη ηλεκτρονική, με την έντυπη έκδοση των ΚΟΡΦΩΝ,
πιστεύοντας ότι και πάλι θα δικαιωθεί.
ÉóαÜκ Ìοóχßδης
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