Τι είναι “ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ”
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα των “Αιρετικών” ! Είμαστε ένα
πολυθεματικό ηλεκτρονικό περιοδικό που σκοπεύει σε μεγάλο
βαθμό σε μια ενημέρωση και άποψη πέρα από τα τετριμμένα και
μακριά από την επιφανειακή σκέψη, από την οποία θα λέγαμε
ότι υποφέρει και ο τόπος μας, και εκεί οφείλεται και ο
τίτλος του site μας.
Ο στόχος μας είναι η αντικειμενική ενημέρωση και η κατάθεση
απόψεων, με γνώμονα πάντα την αλήθεια, χωρίς περιττούς
συναισθηματισμούς και αγκυλώσεις. Είμαστε αυτοί που θα
φωτίζουμε και την άλλη όψη του νομίσματος και την αθέατη
πλευρά των πραγμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει επουδενί πως η
αντίρρηση και η διαφωνία είναι αυτοσκοπός μας.
Το ηλεκτρονικό μας περιοδικό περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Τα
πολιτικά που είναι και ο κυριότερος τομέας του site μας και
όπου καταθέτουμε, χωρίς φόβο αλλά με πείσμα, την άποψή μας
για τα κυριότερα τρέχοντα ντόπια και διεθνή θέματα. Ο
αθλητισμός στον οποίον έχουν μεγάλη αδυναμία οι συγγραφείς
του site, η Μεσσηνιακή ενημέρωση και ο τουρισμός-καθώς
“έδρα” μας είναι η Καλαμάτα- και άλλα θέματα που αφορούν
τον νομό μας, τις πόλεις και τα χωριά του. Υπάρχουν επίσης
πιο ελαφριά θέματα-που όμως αφορούν πολύ κόσμο- και που
μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα “Life style”.
Επιπλέον υπάρχει η ενότητα “Ελληνική παράδοση” όπου μπορείτε
να βρείτε πολύ ενδιαφέροντα θέματα Ελληνικής κουλτούρας,
λαογραφίας και λαϊκής παράδοσης, αλλά μέσα από πραγματικές
λαϊκές πηγές και όχι από ωραιοποιημένες και αποστειρωμένες
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Τέλος-επειδή μας αφορά όλος ο
πλανήτης και θέλουμε να κρατάμε επαφές με όλο τον κόσμο- εδώ
θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες κάθε είδους για όλες τις
χώρες του κόσμου και θα μπορείτε να καταθέτετε τις
ταξιδιωτικές σας εμπειρίες και όσοι τις επισκέπτεστε.

Τονίζουμε πως η φύση του ηλεκτρονικού μας περιοδικού δεν
είναι καθαρά ενημερωτική, αλλά περισσότερο κατάθεσης άποψης
και σχολιασμός. Επίσης πως σε όλες τις ενότητες είναι
επιθυμητά και ανοιχτά και τα σχόλια του κόσμου, φτάνει
βεβαίως να μην ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας και
είμαστε ανοιχτοί και σε αποστολή σχολίων και μηνυμάτων για
τη βελτίωση του site μας ή περί των απόψεών μας.
Ας μας επιτραπεί και μια διευκρίνηση. Θα έχετε παρατηρήσει
πως όλα τα άρθρα μας είναι ανυπόγραφα και αυτό το κάνουμε
διότι, σε μια χώρα που κυλάει όλο και περισσότερο στον
αυταρχισμός ή στα πολιτικά άκρα και στην έλλειψη
ανεκτικότητας στην αντίθετη άποψη, είναι επίφοβο οι
συντάκτες μας να δεχθούν εκφοβισμό, ύβρεις ή απειλές για
τις πολιτικές μας θέσεις και κάτι τέτοιο θα θέλαμε να το
αποφύγουμε οπωσδήποτε. Μακάρι κάποτε να ωριμάσουν οι
συνθήκες και να μπορούμε να λέμε και να γράφουμε ότι θέλουμε
ενυπόγραφα, χωρίς κανέναν φόβο ή bulling.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Ο ιδιοκτήτης του site

