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Σε 132 τηλεοπτικές οθόνες του Μετρό θα
προβάλλονται 20 φωτογραφικά καρέ του ΑΠΕ –
ΜΠΕ
2017/01/16 18:52 στην κατηγορία MMM

Ως μια «σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία» περιέγραψαν οι εκπρόσωποι της
πολιτείας και οι επικεφαλής του ΑΠΕ-ΜΠΕ και της ΣΤΑΣΥ τη συμφωνία των δυο
οργανισμών για την παροχή ενημέρωσης προς το επιβατικό κοινό του μετρό.
«Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία ανάμεσα σε δυο δημόσιους φορείς»,
τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος
Παππάς, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της
συμφωνίας Εικόνες της Ημέρας που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του
σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα.
«Όταν τα δημόσια δίκτυα δεν πέφτουν θύματα αλλότριων συμφερόντων, τότε
μπορούν να προσφέρουν πολλά στον πολίτη», προσέθεσε ο κ. Παππάς, ενώ
ευχαρίστησε τις διοικήσεις των δυο οργανισμών, αλλά και τους εργαζομένους του
Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για τη συμβολή τους σ’ αυτό το νέο
κεφάλαιο που ανοίγει για την ενημέρωση στο αθηναϊκό συγκοινωνιακό δίκτυο για να
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην «εξωστρέφεια» που, όπως είπε, χαρακτηρίζει το
Πρακτορείο τα τελευταία χρόνια.

Στην αξία της ενημέρωσης και τη διάκρισή της από την παραπληροφόρηση
αναφέρθηκε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου αποδίδοντας τα δικά της εύσημα
σε μια πρωτοβουλία, η οποία, όπως είπε, είναι σπουδαία γιατί πιστεύει στη συνέργεια.
Μνημόνευσε τη διαπίστωση της Μάρθας Γκέλχορν, δημοσιογράφου, συγγραφέως και
τρίτης συζύγου του Έρνεστ Χέμινγουεϊ που διακρίθηκε ως κορυφαία πολεμική
ανταποκρίτρια του 20ου αιώνα, ότι συχνά οι πολίτες προτιμούν το ψέμα από την
αλήθεια γιατί το ψέμα είναι γλυκό και γίνεται συνήθεια. Σημείωσε δε ότι η περιφέρεια
θα ενισχύσει τη συνεργασία της με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ώστε να προκύψουν και νέες
πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών.

«Πραγματοποιήσαμε ένα όνειρο αρκετών χρόνων. Και το όνειρο αυτό έγινε
πραγματικότητα χάρις στη φιλική στάση των οργανισμού Σταθερές Συγκοινωνίες και
του προέδρου του», τόνισε ο πρόεδρος του Πρακτορείου Μιχάλης Ψύλος. Σημείωσε
ακόμη ότι η συμφωνία παροχής ενημερωτικού υλικού συνιστά σταθμό, καθώς φέρνει
το Πρακτορείο πιο κοντά στους πολίτες.
«Ο στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα τους, να αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες τους»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψύλος. «Φιλοδοξούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον
κόσμο και παράλληλα να προσφέρουμε χρηστικές πληροφορίες στους πολίτες»,
υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του
Πρακτορείου που συνέβαλαν στην υλοποίηση του σχεδίου. «Το στοίχημα είναι μεγάλο
αλλά θα το κερδίσουμε», κατέληξε.
Εκ μέρους της ΣΤΑΣΥ, ο πρόεδρος του οργανισμού Σταύρος Στεφόπουλος περιέγραψε
τη συμφωνία ως μια υπηρεσία υψηλού επιπέδου με μηδενικό κόστος, η οποία επιπλέον
έχει τη «σφραγίδα της εγκυρότητας του ΑΠΕ-ΜΠΕ». «Εμπλουτίζουμε την πεζή
καθημερινότητα με ελκυστικές εικόνες. Και ήδη με ενημερώνουν ότι κάποιοι επιβάτες
έχασαν το τρένο τους κοιτάζοντας αυτές τις εικόνες» χαριτολόγησε.
Με τις Εικόνες της Ημέρας, και χάρις στις 132 οθόνες που τοποθετήθηκαν στους
41 σταθμούς του μετρό, το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται μέσα από 20
φωτογραφικά καρέ που θα συνοδεύονται από ειδησεογραφικούς υπότιτλους.
Το περιεχόμενο τους θα αντλείται από την τέχνη, την καινοτομία, τον αθλητισμό, την
καθημερινότητα, ενώ θα παρέχονται και χρηστικές πληροφορίες αρχικά για τον
καιρό και το εορτολόγιο, ενώ στο μέλλον το «πακέτο» θα εμπλουτιστεί και με άλλες
χρήσιμες πληροφορίες που θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών.

