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επηέκβξηνο 2011 
 

 
 Ειιάδα  

Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; 
Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 

 
Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ 
ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα, πεξλψληαο 
απφ ηελ 31ε ζέζε ην 2008 ζηελ 70ε ζέζε ζήκεξα, δίπια ζηε Βνπιγαξία. Μία 
αλεζπρεηηθή θάζνδνο πνπ πεγάδεη ελ κέξεη απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ελ ηζρχ απφ 
ηε δεθαεηία ηνπ 80. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε ζην θσο ηηο 
αδπλακίεο θαη ηηο πξαθηηθέο κίαο αθξσηεξηαζκέλεο αγνξάο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. 
Τπνρξεκαηνδνηνχκελα θαη ππνζηεξηδφκελα ηερλεηά, νη φκηινη ησλ Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαξξεχζνπλ, ή αθφκε θαη λα εμαθαληζηνχλ 
ηειείσο. Ο ηχπνο, ζηα ρέξηα θάπνησλ πινηνθηεηψλ θαη κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ, 
γλσξίδεη θχκαηα απνιχζεσλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αλαζθάιεηα ησλ 
δεκνζηνγξάθσλ. Αλαγλσξίδνληαο κία αχμεζε θαη κία γελίθεπζε ηεο απηνινγνθξηζίαο, 
νη επαγγεικαηίεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο καξηπξνχλ κία πνιχ κεγάιε απαηζηνδνμία 
γηα ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Αλ ε κπινγθφζθαηξα πξνζθέξεη έλαλ ηφπν 
έθθξαζεο πνιχ πην ειεχζεξν θαη έλα πξνζσξηλφ αληίδνην ζηελ απηνινγνθξηζία, δελ 
παξνπζηάδεη σζηφζν κία νηθνλνκηθά βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε, πνπ ζα επέηξεπε ηε 
ξήμε κε ηηο θαηαζηξνθηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε δηάξθεηα ησλ είθνζη 
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.  

 
ην πιαίζην ηεο δπζπηζηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο βίαο, κία πνιχ βαζηά θξίζε 
εκπηζηνζχλεο έρεη επίζεο εγθαηαζηαζεί κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο. Θεσξνχκελνη άιινηε θνξέο θαθνπνηνί, άιινηε πινχζηνη, νη 
δεκνζηνγξάθνη ελζαξθψλνπλ ζηα κάηηα νξηζκέλσλ ηελ εμνπζία πνπ είλαη ζήκεξα 
έλνρε γηα πξνδνζία ηνπ ιανχ δηα παξαιείςεσο. ηφρνη εθζηξαηεηψλ δπζθήκηζεο 
πνπ ζπλδπάδνπλ πεξηπαηρηηθά ζπλζήκαηα θαη απεηιέο ζαλάηνπ, νη δεκνζηνγξάθνη 
πξνζεγγίδνπλ εθεμήο κε πξνζνρή ηε δέζκεπζή ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο. Πην 
αζθαιείο απφ ηνπο Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη δεκνζηνγξάθνη ηνπο δηεζλνχο 
ηχπνπ αληηκεησπίδνπλ σζηφζν αζπλήζηζηεο δπζθνιίεο ζε κία ρψξα κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
 
Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο έρνπλ ξηδνζπαζηηθνπνηήζεη έλα κέξνο ηεο θνηλήο γλψκεο, ε 
νπνία εθθξάδεη ζπκφ θαη απνγνήηεπζε ζε δηαδειψζεηο φπνπ ε βία απμάλεηαη. 
Αληηκέησπνη ζε απηά ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, ζε πιαίζηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε 
νξηζκέλνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο, νη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο ιεηηνπξγνχλ ζε 
δχζθνιεο ζπλζήθεο αζθαιείαο. Παγηδεπκέλνη αλάκεζα ζηε βία ησλ εμηξεκηζηηθψλ 
θηλήζεσλ θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δπλάκεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ ηαξαρψλ, νη νπνίεο 
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ιίγν ζέβνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, νη θσηνξεπφξηεξ πιεξψλνπλ 
έλα βαξχ ηίκεκα γηα λα παξέρνπλ ζηνλ θφζκν ηηο εηθφλεο κηαο θνηλσλίαο πνπ 
απνζπληίζεηαη επηθίλδπλα.  
 
ε απηφ ην πνιχ ηδηαίηεξν πιαίζην, νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα κεηέβεζαλ ζηελ 
Διιάδα γηα λα θάλνπλ κία πξψηε θαηαγξαθή πξηλ απφ ηελ έλαξμε κίαο πνιηηηθήο θαη 
θνηλσληθήο πεξηφδνπ πνπ φινο ν θφζκνο πξνβιέπεη εθξεθηηθή.  
 
Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε ζην θσο ηηο δηαζξσηηθέο δπζθνιίεο 
ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, εηδηθά ησλ 
ρξήζεσλ πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ απνζηνιή πιεξνθφξεζεο πνπ ν ηχπνο πξέπεη 
λα ππεξεηεί. Αλ νη δεκνζηνγξάθνη αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 
θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ε θχξηα πεγή αλεζπρίαο πξνέξρεηαη 
απφ ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. 

 
Σν πέξαζκα από ηηο κεγάιεο νηθνγέλεηεο ηνπ ηύπνπ ζηνπο αλέγγηρηνπο 
πινηνθηήηεο  
Ο Πέηξνο Μάξθαξεο είλαη έλαο δηάζεκνο θαη ζεβαζηφο ζπγγξαθέαο. Έρεη γλσξίζεη 
ζρεδφλ ηα πάληα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. Σε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, 
θαηφπηλ ηελ άθημε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ είζνδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίδε λα 
εγθαζίζηαηαη ε παξαθκή ηνπ ηχπνπ θαη ε άθημε επηρεηξεκαηηψλ πνπ δελ έρνπλ, θαηά 
ηνλ ίδην, «απνιχησο θακία επηζπκία ή ελδηαθέξνλ λα δνπιέςνπλ γηα ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ».  
 
« Πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο παξέλζεζε, νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο πνπ 
θαηείραλ ηνλ ηχπν ήηαλ ζίγνπξα θνληά ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά ζε έλα ζχλδεζκν 
κφλν ηδενινγηθφ. Οη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο δελ ήηαλ εθεκεξίδεο ησλ θνκκάησλ θαη 
δελ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ απηά. Σα πξάγκαηα ήηαλ ζαθή θαη αλεμάξηεηα. Δίρακε 
κία θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πνιχ πην επαλάγλσζηε» εμεγεί ν Πέηξνο Μάξθαξεο.  
 
Σν 1981 ε Διιάδα αλνίγεη ηελ αγνξά ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη ηεο 
ξαδηνηειεφξαζεο. Ζ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζθέξεη κία επθαηξία ζηελ 
νπνία ζα νξκήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεγάινη εξγνιάβνη 
νηθνδνκψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, αιιά θπξίσο πινηνθηήηεο. Με ηα ρξφληα, νη 
ηειεπηαίνη ζα πάξνπλ ιίγν ιίγν πνιχ κεγάια πνζνζηά ζε φια ηα ηδησηηθά Μέζα 
Δλεκέξσζεο, ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ νπηηθνανπζηηθφ ηχπν, κέρξη λα πάξνπλ ην 
ζρεδφλ απφιπην έιεγρν.  
 
Αλ θαη δελ είλαη εμαληιεηηθή, ε ιίζηα πνπ αθνινπζεί δίλεη κία νξηζκέλε ηδέα γηα ηελ 
θαηαλνκή ηεο αγνξάο θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπκκεηνρψλ πνπ έρνπλ έηζη δεκηνπξγεζεί.  
Ο φκηινο Αιαθνχδνπ θαηέρεη καδί κε ηνλ πινηνθηήηε Μαξηλάθε (ηδηνθηήηε ηεο νκάδαο 
πνδνζθαίξνπ ηνπ Οιπκπηαθνχ) ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ηνπ ΣΚΑΙ θαη 
πνιινχο άιινπο κηθξνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν πνιχ 
δεκνθηιήο Μελωδία FM, θαζψο θαη ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Καθημερινή. Ο φκηινο 
ΓΟΛ, πνπ αξρηθά ηδξχζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα Λακπξάθε, επνλνκαδφκελν θαη King 
Maker, ειέγρεηαη πιένλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία Φπράξε, πξψελ δηεπζπληή ηνπ 
Βήμαηος, λαπαξρίδα ηνπ νκίινπ, ν νπνίνο θαηέρεη επίζεο ην ξαδηφθσλν ΒΗΜΑ FM , 
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ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Τα Νέα θαη είλαη ζεκαληηθφο κέηνρνο ζην θαλάιη Mega.Ζ 
νηθνγέλεηα Λακπξάθε είλαη κεηνςεθία ζηνλ φκηιν ΓΟΛ. Ο φκηινο Κνπξή πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηνλ Κψζηα Γηαλλίθν θαηέρεη ην Alter TV θαη Radio θαη ηελ θαζεκεξηλή 
εθεκεξίδα Επενδσηής. Ο γίγαληαο ηεο εξγνιαβίαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ Μπφκπνιαο 
θαηέρεη ηελ γεληθή θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Έθνος θαη ηελ νηθνλνκηθή Ημερηζία, θαζψο 
θαη κία κεγάιε ζπκκεηνρή ζην θαλάιη Mega. Οη πινηνθηήηεο Κπξηαθνχ ειέγρνπλ ην 
ηδησηηθφ θαλάιη Antenna, αληαγσληζηή ηνπ Mega.  
 
Ζ νηθνγέλεηα Βαξδηλνγηάλλε, ηδηνθηήηξηα δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ θαη πινίσλ, έρεη κία 
κεγάιε ζπκκεηνρή ζην ηδησηηθφ θαλάιη Mega θαη θαηέρεη ην STAR TV. Ο πινηνθηήηεο 
Βίθησξ Ρέζηεο έρεη κία ρακειή ζπκκεηνρή ζην Mega αιιά ειέγρεη ην MTV Greece 
θαη έρεη κία ζπκκεηνρή 17% πεξίπνπ ζην ΓΟΛ. Ζ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα 
Διεπζεξνηππία αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζηελ νηθνγέλεηα Σεγφπνπινπ. Ζ αγνξά ησλ 
πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ είλαη κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ΓΟΛ, ηελ 
εηαηξίαο Πήγαζζνο (ηελ νπνία θαηέρεη ν Μπνκπνιαο) θαη ηξεηο άιιεο κηθξέο εηαηξίεο, 
Αηηηθέο Δθδφζεηο, Λπκπέξεο θαη Κσζηφπνπινο.  
 
Ηδηαηηέξσο δηαθξηηηθνί, κε παξαρσξψληαο ζρεδφλ θακία ζπλέληεπμε θαη 
απνιακβάλνληαο κία ελεκεξσηηθή ζπζθφηηζε πξνζεθηηθά ελνξρεζηξσκέλε ή 
πξνεηνηκαζκέλε, νη πινηνθηήηεο είλαη απιψο άζηθηνη, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη 
νηθνλνκηθά. ηελ θεθαιή ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 12% 
ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαη ελφο πνιχ κεγάινπ κέξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, νη 
πινηνθηήηεο δηεπζχλνπλ ηελ δεχηεξε βηνκεραλία ηεο Διιάδαο.  

 
Από κία θαζαξά νηθνλνκηθή άπνςε: πνιινί ηίηινη γηα κία αγνξά πνπ απνθέξεη 
ιίγα 
Ζ αγνξά ησλ ειιεληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρεη απειεπζεξσζεί. Μφλν 
θαηλνκεληθά. Σφζν ν γξαπηφο ηχπνο, φζν θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά Μέζα 
Δλεκέξσζεο, ππνζηεξίδνληαη ηερλεηά. Οξηζκέλεο εθδφζεηο έρνπλ κάιηζηα 
δεκηνπξγεζεί απφ ην κεδέλ κε ηνλ κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε επηξξνήο.  
Μία κειέηε πνπ δεηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αγνξά δελ κπνξνχζε λα «θξαηήζεη» παξά κφλν δχν 
δεκφζηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη δχν ηδησηηθά. Χζηφζν, ε Διιάδα κεηξάεη ζήκεξα, 
κέζσ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ΔΡΣ δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε, ηξία ηειενπηηθά θαλάιηα 
ζπλ έλα θνηλνβνπιεπηηθφ θαλάιη (η Βοσλή): Νet θαη Νet Sat, ET1 θαη ην ηνπηθφ θαλάιη 
ηεο βφξεηαο Διιάδαο ΕΤ3. ηηο 19 Απγνχζηνπ 2011, σζηφζν, ε θπβέξλεζε 
αλαθνίλσζε έλα δξαζηηθφ ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο ΔΡΣ. Δθηφο απφ ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θαλαιηνχ ΔΣ1, 19 πεξηθεξεηαθά ξαδηφθσλα ζα ζπγρσλεπζνχλ ζε 9 
ζηαζκνχο θαη έλα απφ ηα δχν πξφζθαηα ςεθηαθά θαλάιηα ζα θιείζεη. Σν θνηλσληθφ 
θεθάιαην ηεο ΔΡΣ ζα πεξάζεη απφ ηα 285 ζηα 60 εθαηνκκχξηα, ην νπνίν είλαη ην 
πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ ππνινγίδνληαη ηψξα.  
 
χκθσλα κε ηνλ Ζιία Μφζζηαιν, θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν ππεχζπλν γηα ηα Μέζα 
Δλεκέξσζεο, νη δεκνζηνγξάθνη θαη νη παξαγσγνί ηεο ΔΣ1 ζα κεηαθεξζνχλ ζε άιια 
θαλάιηα, αιιά έλα κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΡΣ ζα πεξάζεη ζε άιιεο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο.  
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Καηά ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηεο 19εο Απγνχζηνπ 2011, ν Ζιίαο Μφζζηαινο 
αλαθνίλσζε φηη ν φκηινο ΔΡΣ «ιεηηνπξγνχζε εδψ θαη πνιχ θαηξφ ππφ θξαηηθφ θαη 
θπβεξλεηηθφ έιεγρν θαη κε έλα ππεξβνιηθφ θφζηνο». Χο εθ ηνχηνπ δεζκεχεηαη «λα ηνλ 
αθαηξέζεη απφ ηα θνκκαηηθά δεζκά θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά ηνπ» εγγπψκελνο 
«έλα ζπλνιηθφ θέξδνο 8,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2012». Σν ζχλνιν ηεο 
κεηαξξχζκηζεο πξέπεη λα εθηειεζηεί απφ ηψξα κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2011.  
 
Μία δεθάδα ηδησηηθψλ θαλαιηψλ είλαη ελεξγά ζε εζληθφ επίπεδν(Mega, Skai, Alter, 
Antena, Alpha, Makedonia TV, Star, θ.ι.π.)Μία εθαηνληάδα ηνπηθψλ ηειενξάζεσλ 
αθνινπζνχλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ νκίισλ πνπ είλαη ελεξγνί ζηελ ηειεφξαζε θαηέρνπλ 
θαη ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο κε ην ίδην φλνκα. ε απηά πξνζηίζεηαη ην εζληθφ 
ξαδηφθσλν Δξα θαη ηα ηδησηηθά Βήκα, Flash FM θαη Αζήλα 9.84, ηo νπνίo κεηαδίδei 
θνξέο ηελ εκέξα έλα δειηίν εηδήζεσλ ζηα γαιιηθά θαη ηα αγγιηθά. Οξηζκέλνη 
ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί δηαηεξνχλ ζπληαθηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Deutsche Welle. 
ηελ αγνξά ησλ έληππσλ κέζσλ νη ηίηινη είλαη εμίζνπ πνιπάξηζκνη: Τα Νέα, 
Καθημερινή, Έθνος, Ελεσθεροησπία, Ελεύθερη Ώρα, Ημερηζία, Express, 
Νασηεμπορική, Εζηία (ε πην παιηά θαζεκεξηλή ειιεληθή εθεκεξίδα), Ο Λφγνο, Ζ 
Γεκνθξαηία, θ.ι.π.. χκβνιν απηήο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, ε Διιάδα κεηξάεη 
φρη ιηγφηεξεο απφ 12 θαζεκεξηλέο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο γηα έλαλ πιεζπζκφ 11 
εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ.  
 
« Αλ ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο είρε εθαξκνζηεί, 
εάλ ε θνξνιφγεζε θαη ε πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είραλ φλησο 
εηζπξαρζεί, δελ ζα ππήξραλ απινχζηαηα πηα Μέζα Δλεκέξσζεο, νχηε 
νπηηθναθνπζηηθά νχηε έληππα. ρεδηάζακε γίγαληεο κε πήιηλα πφδηα θαη ε θξίζε 
έθεξε ζην θσο ηελ πνιχ κεγάιε επζξαπζηφηεηά ηνπο» καο εθκπζηεξεχεηαη ν Πέηξνο 
Μάξθαξεο.  
 
χκθσλα κε νξηζκέλνπο παξαηεξεηέο, κφλν ν Κπξηαθάηηθνο ηχπνο είλαη θεξδνθφξνο 
θαη ρξεκαηνδνηεί απφ ην marchandising (παξάγσγα πξντφληα θαη θπξίσο δηαλνκή 
DVD) ηνλ ηχπν ηεο εβδνκάδαο. Οη εθεκεξίδεο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ πσινχληαη 
κέρξη θαη 4 επξψ κε ηα ζπκπιεξψκαηα θαη απνιακβάλνπλ κηαο κεγάιεο δηαλνκήο 
(+/- 250 000 αληίηππα) θαη πηάλνπλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνυπνινγηζκψλ 
δηαθήκηζεο.  

 
Μία αγνξά δηαθήκηζεο ηόζν κνιπζκέλε πνπ δελ κπνξεί λα απνθύγεη ηε 
κεηάδνζε 
 
Ζ Διιάδα έρεη πνιιέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ αλήθεη ζε δηεζλείο 
νκίινπο. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη ζαθψο αληίθηππν ζηα 
δηαθεκηζηηθά έζνδα ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 35%. Οξηζκέλνη 
εθηηκνχλ φηη απηφ δελ είλαη παξά κφλν ε αξρή θαη φηη ζα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε 
ηελ απψιεηα ηνπ 55%.  
 
Αιιά ην νηθνλνκηθφ πιαίζην δελ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Οη θαηαρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζθπγή ζηελ 
πίζησζε έρνπλ κνιχλεη, φπσο είλαη πνιχ ινγηθφ, ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο. 
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Αληηκέησπεο κε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ αξηζκφ πνιπκέζσλ ζε ζρέζε κε έλαλ 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηαθεκηζηψλ, νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο δελ έρνπλ παίμεη ην ξφιν 
ηνπο σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αγνξάο. « Οη δηαθεκηζηηθνί φκηινη έπαημαλ κε ηε 
θσηηά. Δπλφεζαλ έλα πειαηεηαθφ ζχζηεκα αληί γηα ηελ απιή αλάιπζε ηεο 
εθηχπσζεο θαη ηεο δηαλνκήο, ε νπνία παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ζρεδφλ 
αδχλαηε. Κάζε ηδηνθηήηεο Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρεη ηηο δψλεο επηξξνήο ηνπ, ηνπο 
ηνκείο δξάζεο ηνπ πνπ είηε πξέπεη λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνζηαηεχζεη, είηε, 
αληίζηξνθα, ηνλ ηξνθνδνηνχλ. Οη εηαηξίεο έρνπλ αθεζεί λα νδεγεζνχλ ζε ελφο είδνπο 
νηθνλνκηθή παξέιαζε. Με βάζε ηηο επηηαγέο θαηαζέζεσλ, δέρνληαλ λα 
πξνθαηαβάινπλ ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο βάζεη ππνζεηηθψλ εζφδσλ. Πξνγξάκκαηα 
δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμαθαλίζηεθαλ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ απηφ ηε ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε πιήξσο. Έλα κέξνο ησλ 
αηφκσλ πνπ δνχιεπαλ ζηνλ θιάδν πιεξψλνληαλ επίζεο βάζεη ησλ πξνκεζεηψλ επί 
ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Όηαλ φιεο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 
είλαη ηφζν ρσιέο, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί παξά λα εθξαγεί» εμεγεί έλαο 
αξρηζπληάθηεο πνπ πξνηηκά λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ. 
 
Οη ζεζκηθέο δηαθεκίζεηο απνηεινχζαλ επίζεο ζεκαληηθά έζνδα γηα ηα Μέζα 
Δλεκέξσζεο (πεξίπνπ ην 30% ησλ πξνυπνινγηζκψλ δηαθήκηζεο πνπ κεηψζεθαλ 
ζήκεξα ζην 12%). Οη ηηκέο γηα ηνπο ηδηψηεο δηαθεκηζηέο ήηαλ γεληθά ηξηπιάζηεο απ’ 
φηη γηα ηηο θξαηηθέο δηαθεκίζεηο. Υάξε ζε απηήλ ηελ έκκεζε έγρπζε ην Κξάηνο 
πξνζαλαηφιηδε ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε νκίινπο πνπ ήηαλ επλντθνί ζε απηφ. Δθεμήο 
πξέπεη λα κεηψζεη ηα ειιείκκαηα ηνπ θαη δελ κπνξεί πιένλ λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηφ 
ηνπ απηφ ην θαξνπδέι, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηα 
ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ζηα ηακεία ησλ νκίισλ ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. 

 
Οη όκηινη ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο δνπλ επί πηζηώζεη βάζεη «ησλ κηληηαθώλ 
δηαζθαιίζεσλ» 
 
Ηδηνθηήηεο φισλ ησλ ηδησηηθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, νη πινηνθηήηεο θαη νη κεγάινη 
επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ ζηελ θπξηνιεμία «επελδχζεη» ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Ζ 
δχλακε επηξξνήο ηνπο, ε νπνία απνθηήζεθε απφ ηε γέλλεζε ησλ ηίηισλ, είλαη ηέηνηα 
πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο πηέζεηο ψζηε λα 
εμαζθαιίζνπλ κφληκεο πηζηψζεηο πνπ αλαλεψλνληαη επαλεηιεκκέλα. Γεδνκέλνπ φηη ε 
θεξδνθνξία ησλ ηίηισλ ή ησλ θαλαιηψλ είλαη ηδηαηηέξσο κεησκέλε, νη ηξάπεδεο 
παξείραλ ζπλερψο θεθάιαηα ζε φια ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, θαιχπηνληαο κία κφληκε 
θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ ήξζε ζην θσο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή 
θξίζε.  
 
« Οη θαλφλεο γηα ηα ηξαπεδηθά δάλεηα δελ έγηλαλ πνηέ ζεβαζηνί ζηνλ θιάδν ησλ 
Μέζσλ Δλεκέξσζεο. ρεδφλ φινη νη ηίηινη ή ηα ηειενπηηθά θαλάιηα δελ έρνπλ 
θαλέλαλ αθίλεην λα βάινπλ σο ελέρπξν. Σν κφλν αγαζφ πνπ νη φκηινη ησλ Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο θαηέρεη έγθεηηαη ζηα ελεξγά ή αξρεηνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 
έρνπλ ππεξηηκεζεί εδψ θαη ρξφληα. Ζ εθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ εθηειείηαη 
ζεσξεηηθά απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο βάζεη δηεζλψλ θσδίθσλ θαη κνληέισλ. Αιιά νη 
ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνηέ δελ κπφξεζαλ, ή δελ ζέιεζαλ, λα εθαξκφζνπλ απηνχο ηνπο 
θαλφλεο ζηελ Διιάδα θαη πηνζέηεζαλ κία ζηαζεξή ππεξεθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ 
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απηψλ. Γελ ήηαλ παξά ην 2003 πνπ ε Διιάδα δεκηνχξγεζε έλα φξγαλν επνπηείαο 
ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, αιιά ν πξφεδξφο ηνπ δελ δηαζέηεη θαλέλαλ αλζξψπηλν ή 
νηθνλνκηθφ πφξν γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα» καο εμεγεί ν Σάζζνο 
Σέιινγινπ.  
 
«Γελ είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ηθαλνπνηεηηθφ λνκηθφ πιαίζην ή νδεγίεο ζαθψο 
νξηδφκελεο θαη αλαγξαθφκελεο ζην λφκν. Δίλαη φηη νη ζεζκνί δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα 
εθαξκφζνπλ, ε αθφκε ρεηξφηεξα, δελ ηνικνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ. Λνγηθά, ην Κξάηνο 
ζα έπξεπε λα πεη ζηηο ηξάπεδεο: Γελ ζα δαλείδεηε πιένλ ρξήκαηα ζε νκίινπο Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζαο εμνθιήζνπλ. Αιιά δελ ζα ην έθαλαλ. Αλ ην 
θάλνπλ, δελ ζα κείλνπλ παξά δχν ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ίζσο δχν θαζεκεξηλέο 
εθεκεξίδεο, δελ ζα ππήξρε πιένλ θαζφινπ ε ίδηα ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε πνιηηηθφ 
επίπεδν. Δπηπιένλ, ην Κξάηνο ζα ήηαλ ππεχζπλν γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ αλέξγσλ. 
Οη απνιπκέλνη δεκνζηνγξάθνη ζα πήγαηλαλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηα blogs γηα κία 
ακθηζβήηεζε αθφκε πην ηζρπξή, δηαιπηηθή θαη αλεμέιεγθηε. Σν κφλν φπιν πνπ ε 
θπβέξλεζε είρε ελάληηα ζε απηνχο ηνπο νκίινπο, ήηαλ νη ζπκβάζεηο θαη νη δεκφζηεο 
επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρσξίο ζεβαζκφ ζηηο 
δηαδηθαζίεο. Δμαηηίαο ηεο θξίζεο, ε θπβέξλεζε δελ δηαζέηεη πιένλ ηα απαξαίηεηα 
κέζα γηα λα εγγπεζεί ηελ έγρπζε. Οπνηνδήπνηε θφκκα πνπ ήηαλ ερζέο ζηελ εμνπζία 
ή πνπ ζα έξζεη αχξην πξνζπαζεί λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο. Γλσξίδνπλ ηη είδνπο πφιεκν κπνξνχλ λα ηνπο θάλνπλ απηνί νη 
ηειεπηαίνη» ιέεη ν Πέηξνο Μάξθαξεο.  
 
Κάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ιίγε δηαχγεηα ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο 
γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη φινη νη φκηινη Μέζσλ Δλεκέξσζεο αζθπθηηνχλ απφ ηα ρξέε. 
Οη ηξάπεδεο δελ ρνξεγνχλ πηα πξαθηηθά θαλέλα δάλεην ζε θαλέλα θιάδν. Χζηφζν, 
φινη νη φκηινη ηνπ ηχπνπ εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ δάλεηα, θαη φρη απφ έλα 
νπνηνδήπνηε ίδξπκα. Γχν ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ άληεμαλ ηε δνθηκαζία ηνπ 
επξσπατθνχ stress test. Ζ κία εμ απηψλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, είλαη εθείλε πνπ 
ζπλερίδεη λα δαλείδεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Έρεη ιάβεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα κε ηε 
ζεηξά ηεο ηελ επηβεβαίσζε φηη ζα ηχρεη ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. 
Μέλεη λα δνχκε αλ απηνί πνπ ηεο ην ππφζρνληαη ζα κπνξέζνπλ λα ηεξήζνπλ ηηο 
δεζκεχζεηο ηνπο» θαηαιήγεη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. 
 
« Ενχκε ζε έλα ζχζηεκα φπνπ κπνξνχκε λα ζπλάπηνπκε «κηληηαθέο αζθάιεηεο». 
Καηαβάιινληαο ην ηίκεκα, ηα Μέζα Δλεκέξσζεο ζα ζαο θαιχςνπλ θαη ζα ζαο 
παξέρνπλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα ππνζηήξημε γηα ηηο πξάμεηο ζαο, ζηε 
ρεηξφηεξε κία απνπζία θξηηηθήο. Ο θφζκνο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο είλαη ηφζν 
βπζηζκέλνο κέζα ζε κία δηαθζνξά ηελ νπνία εκείο αθήζακε λα αλαπηπρζεί. Σα 
πνιηηηθά θφκκαηα έρνπλ θάλεη ρξήζε θαη θαηάρξεζε ησλ καχξσλ ηακείσλ γηα λα 
πξνζθέξνπλ πξηκνδνηήζεηο ζηνπο κεηφρνπο αιιά θαη ζε νξηζκέλνπο 
δεκνζηνγξάθνπο, νη νπνίνη είλαη ζηειέρε ησλ νκίισλ. Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε 
ρξεζηκνπνηεί θεθάιαηα «αθηεξσκέλα» ζηνλ ηχπν. Απφ εθεί επνκέλσο πξέπεη λα 
μεθηλήζεη θαλείο γηα λα εμπγηάλεη ηελ αγνξά» ζπκπιεξψλεη ν αξρηζπληάθηεο.  
 
Πεξηέξγσο, ε θπβέξλεζε θαίλεηαη λα θαηαπηάλεηαη κε κία πξψηε εμπγίαλζε. ε κία 
δήισζή ηνπ ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011, ν Ζιίαο Μφζζηαινο, θπβεξλεηηθφο 
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εθπξφζσπνο, είπε φηη αλαθάιεζε ην λφκν ππ’ αξηζκφλ 0896 (ν νπνίνο 
δεκηνπξγήζεθε ην 1970, ηελ επνρή ηεο δηθηαηνξίαο, θαη είλαη αθφκε ελ ηζρχ) γηα ηα 
«κπζηηθά θνλδχιηα» πνπ είραλ θαηαβιεζεί ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα δεθαεηίεο. Έλα 
κέηξν ζίγνπξα επεξγεηηθφ, ην νπνίν φκσο δεκηνχξγεζε αλαηαξαρή ζηνπο θχθινπο 
ηνπ επαγγέικαηνο πνπ θνβάηαη ηηο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο γελίθεπζεο ζηελ θνηλή 
γλψκε. ηελ έθδνζε ηνπ ηειενπηηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηνπ Mega ζηηο 24 Απγνχζηνπ 
2011, ν δεκνζηνγξάθνο Νηθφιανο ηξαβειάθεο δήηεζε λα δεκνζηεπηνχλ ηα νλφκαηα 
ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ επσθειήζεθαλ απφ ηα ηακεία απηά, επηρεηξεκαηνινγψληαο 
άκεζα κε ζηγνπξηά: «δελ είκαζηε φινη ίδηνη»! Ζ θπβέξλεζε είρε σζηφζν ήδε 
θαζεζπράζεη ηνπο επσθεινχκελνπο, θαζψο φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο 
ρξήζεηο απηέο είραλ θαηαζηξαθεί!  
 
Σν αδηέμνδν κνηάδεη λα είλαη πιήξεο γηα ηελ έμνδν απφ ην ζχζηεκα. «Δίλαη πνιχ 
ζθιεξφ λα ην πεη θαλείο, αιιά ε θξίζε ίζσο είλαη κία επθαηξία γηα ηα ειιεληθά Μέζα 
Δλεκέξσζεο. Κάηη πνπ καο επηηξέπεη λα ηζνπεδψζνπκε ην ζχζηεκα, λα εμαιείςνπκε 
ηνπο δηεθζαξκέλνπο παξάγνληεο θαη λα αλνηθνδνκήζνπκε κεξηθνχο ηίηινπο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ ηειηθά λα δηαρεηξηζηνχλ» θαηαιήγεη κέζα ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ν 
αξρηζπληάθηεο, ρσξίο θαλείο λα έξζεη λα ηνλ δηαςεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

 
Η θνηλσληθή αλαζθάιεηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ δελ ήηαλ πνηέ κεγαιύηεξε 
 
Σν επάγγεικα κεηξά «επηζήκσο» πάλσ απφ 25% αλέξγνπο. Αξηζκνί δχζθνια 
επαιεζεχζηκνη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζψκα κε αζαθή πιαίζηα. Τπάξρνπλ 5 000 
δεκνζηνγξάθνη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηελ ΔΖΔΑ, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
πξνζηεζνχλ θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ηα κέζα λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηήλ. Οη 
κηζζνί είλαη ρακεινί θαη κφιηο κεηψζεθαλ θαηά πεξίπνπ 15%. Έλαο δεκνζηνγξάθνο 
θεξδίδεη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 500 θαη 700 επξψ ην κήλα (ρσξίο ζχληαμε ή θνηλσληθή 
αζθάιηζε) εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη αθφκε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ 
αζθάιηζε (230 επξψ). Σν επάγγεικα θηγνπξάξεη αλάκεζα ζηα πην άζρεκα 
ακεηβφκελα ζηε ρψξα.  
 
Οη έκκηζζνη δεκνζηνγξάθνη είλαη φιν θαη πην ζπάληνη. Πνιινί απφ απηνχο 
απνιχζεθαλ. Αθφκε ρεηξφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ έρνπλ πιεξσζεί 
εδψ θαη πνιινχο κήλεο. Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο έξρνληαη ζην 
θσο ηεο εκέξαο θαη δελ επηηξέπνπλ πηα λα θαιπθζνχλ ηα θφζηε, αθφκε θαη ηα πην 
επείγνληα. Σν θνηλσληθφ ρξένο ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο εθηηκάηαη ζε 
πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ. Έλα κέξνο ησλ νκίισλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
αληηκεησπίδνπλ εθεμήο ηελ έληαμε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο (άξζξν 99) θαη 
ηελ παχζε πιεξσκψλ πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα βξνπλ θαηαθχγην ζηνπο πηζησηέο 
ηνπο. Δπθαηξία επίζεο θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο λα κελ πιεξψλνπλ ηνπο 
κηζζσηνχο κε θαζπζηέξεζε θαη λα επαλαπξνζιάβνπλ δεκνζηνγξάθνπο ζε 
θαηλνχξηεο βάζεηο, εθηφο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  
 
Ο Γεκήηξεο Σξίκεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ 
Γεκνζηνγξάθσλ γξαπηνχ ηχπνπ ηεο Αζήλαο. Γεκνζηνγξάθνο ζηελ θαζεκεξηλή 
εθεκεξίδα Ελεσθεροησπία, δηαηεξνχζε κία ζαηπξηθή ζηήιε, ηνλ ΗΟ, πνπ πξνζέγγηδε 
ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ππφ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Όηαλ 
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δηαθφπεθε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ν ΗΟ βξήθε θαηαθχγην ζηελ 
ηζηνζειίδα www.isopress.gr Ο Γεκήηξεο είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ 
ηξαπκαηίζηεθαλ ζηηο δηαδειψζεηο ηεο 28εο θαη 29εο Ηνπλίνπ 2011. Μαξηπξά.  
 
« Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θινλίζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ησλ Μέζσλ 
Δλεκέξσζεο. Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα έρεη ιήμεη δίρσο λα 
αλαλεσζεί. Οη παιηνί δεκνζηνγξάθνη δηαηεξνχλ πξνο ην παξφλ ηα ρνξεγνχκελα 
πξνλφκηα, ππφ ηνλ φξν σζηφζν λα κελ αιιάμνπλ ζέζε. Οη πηέζεηο είλαη επνκέλσο 
φιν θαη κεγαιχηεξεο γηα λα πξνρσξήζνπκε, ππφ δηάθνξα πξνζρήκαηα, ζε αιιαγέο 
ζηελ αλάζεζε ησλ ζηειψλ. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα ππνρξεψζεη ην δεκνζηνγξάθν λα 
παξαηηεζεί εγγξάθσο απφ ηε ζχκβαζε θαη λα απνδερηεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ 
κηζζψλ. Γελ ππάξρεη λφκνο πνπ λα ππνρξεψλεη ηνπο νκίινπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη 
κηα ζχκβαζε. Δθεμήο, ηα πάληα είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, ζε θάζε 
πεξίπησζε ρσξηζηά. ην παξφλ πιαίζην, νη άλζξσπνη είλαη έηνηκνη γηα φια 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη κπνξνχκε λα ηνπο θαηαιάβνπκε. 
πκθσλνχλ εγγξάθσο λα παξαηηεζνχλ απφ πνιιά πξάγκαηα, αθφκε θαη αλ δελ 
πιεξψλνληαη πηα» εμεγεί ν Γεκήηξεο Σξίκεο. 
 
« Δίκαζηε αληηκέησπνη κε έλαλ αγψλα ζηνπο ίδηνπο ηνπο θχθινπο ηνπ επαγγέικαηνο 
γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζπάληεο δηαζέζηκεο ζέζεηο, ν νπνίνο δηπιαζηάδεηαη απφ έλαλ 
αγψλα εμνπζίαο αλάκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εηψλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρνπλ αλαγθάζεη πνιινχο 
δεκνζηνγξάθνπο λα θαηαηαρζνχλ ζε έλαλ κηθξφ ζηξαηφ επηθνξηηζκέλν κε ηελ 
πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ 
ππφςε νπνηαδήπνηε δηεξεπλεηηθή απνζηνιή. Αλ θνηηάμεηε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα 
ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ ζα θαηαιάβεηε ακέζσο. Δίλαη ζρεδφλ ζαλ ζαπνπλφπεξα 
κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ πνπ απαληνχλ ην έλα ζην άιιν γηα αιεζηλά ή ππνηηζέκελα 
ζθάλδαια, αιιά είλαη ζπάληα πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Δίλαη έλαο πφιεκνο γηα ηελ 
αλαδήηεζε επηξξνήο, ν νπνίνο γίλεηαη κέζσ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ηνπο νπνίνπο 
έθαλαλ ζηγά ζηγά εμαξηεκέλνπο θαη ζρεδφλ εθκεηαιιεχζηκνπο. 
 
Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ μεθεχγεη απφ ηελ θξίζε θαη ππφθεηηαη επίζεο ζε απηήλ ηελ 
γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα ηνπ επαγγέικαηνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ 
ΔΡΣ ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
ζπρλνηήησλ θαη ησλ αγνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. Σίπνηα δελ είλαη αθφκε 
νξηζηηθφ θαη δελ είκαζηε αθφκε παξά ζε επίπεδν αλαθνηλψζεσλ, αιιά θαλείο δελ έρεη 
απηαπάηεο γηα ηα νλφκαηα ησλ κειινληηθψλ ηδηνθηεηψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη πάιη 
ηελ επηξξνή ηνπο. Οη πινηνθηήηεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθά επελδχζεη ζηα Μέζα 
Δλεκέξσζεο, ηα έρνπλ κεηαηξέςεη ζε βάζε πηζηψζεσλ πνπ δελ ζα απνπιεξψζνπλ. 
Έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα κέζα γηα λα ζπλερίζνπλ ζε απηέο ηηο βάζεηο ή ζηε 
ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα επελδχζνπλ πξνζσξηλά γηα λα βξίζθνληαη ζε δεζπφδνπζα 
ζέζε ζε ιίγα ρξφληα» ιέεη ν Γεκήηξεο Σξίκεο.  
 
Σν Δζληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ΑΠΔ δηαθεχγεη πξνο ην παξφλ απηήο ηεο 
ηδησηηθνπνίεζεο. Γεκηνπξγεκέλν ην 1903, ην ΑΠΔ κεηξάεη πεξίπνπ 300 κηζζσηνχο 
(εθ ησλ νπνίσλ 200 δεκνζηνγξάθνη) θαη παξακέλεη κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο 
πιεξνθφξεζεο γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Οη δχν θιάδνη εηδήζεσλ (εζληθφο θαη 
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δηεζλήο) είλαη πάληα ελεξγνί. Πεξηέξγσο, νη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά 
ηεο Αζήλαο κπνξνχλ λα είλαη ζπλδξνκεηέο κφλν ζηνλ θιάδν δηεζλψλ εηδήζεσλ ηνπ 
ΑΠΔ. Δπηζήκσο, ε ζπλδξνκή ζην εζληθφ είλαη απαγνξεπκέλε απφ κία ζχκβαζε πνπ 
έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα ζπλδηθάηα, ηα νπνία ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αγνξά 
ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ Αζήλα ζην γξαπηφ ηχπν. Χζηφζν, φιεο 
θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζε νκίινπο πνπ θαηέρνπλ επίζεο 
ηηο ηειενξάζεηο θαη ηα ξαδηφθσλα, θιάδνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηεο ζχκβαζεο. Οη εθεκεξίδεο έρνπλ έηζη πξφζβαζε κε θάζε λνκηκφηεηα ζηνλ εζληθφ 
θιάδν (φλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ) θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ζηε ζειίδα 
ηνπο ζην δηαδίθηπν ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα λα απνδίδεηαη ζην ΑΠΔ.  

 
Σν βαξύ ηίκεκα ησλ θσηνγξάθσλ ηνπ ηύπνπ θαη ησλ εηθνλνιεπηώλ 
 
Σν πιαίζην εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ ζήκεξα πξνζνκνηάδεη ζε 
θάπνηεο πνιεκηθέο δψλεο. Μία θαηάζηαζε πνπ μαθληάδεη φζν θαη εμεγείξεη ζε κία 
ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Οη θσηνγξάθνη ηνπ ηχπνπ θαη νη εηθνλνιήπηεο πιεξψλνπλ αδηακθηζβήηεηα ην πην 
βαξχ ηίκεκα. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαδεισηψλ, ζπάληνη είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ 
αθφκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ επαγγεικαηία πνπ 
πξνζπαζεί απιψο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Οη θσηνξεπφξηεξ θαη νη εηθνλνιήπηεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμηιαζηήξηα ζχκαηα γηα φιε ηε δπζαξέζθεηα θαη ηε βία.  
 
Γηα ηηο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο, νη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο είλαη 
αλεπηζχκεηνη κάξηπξεο κηαο θαηαζηνιήο ζπρλά ππεξβνιηθήο θαη παξάλνκεο. « Οη 
θσηνγξαθίεο καο δείρλνπλ φηη νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο δελ μέξνπλ λα θάλνπλ ηε 
δνπιεηά ηνπο. Γείρλνπλ ηα ειαηηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο ππεξβνιέο θαη ηελ 
ππεξβνιή νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο ζεσξνχλ σζηφζν φηη νη 
θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβάκε απφ απηνχο ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο 
δσήο. Δίλαη ζνπξεαιηζηηθφ, αιιά είλαη έηζη. Γηα ηνπο αθηηβηζηέο θαη ηνπο εμηξεκηζηέο, 
απνηεινχκε αληίζηνηρν πξφβιεκα, Δίκαζηε αλεπηζχκεηνη κάξηπξεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ ζέζε ζηηο θνηλσληθέο δηαδειψζεηο. Καη έπεηηα ν 
ηχπνο είλαη γη’ απηνχο έλαο βξαρίνλαο ηεο εμνπζίαο, είλαη επνκέλσο ινγηθφ πνπ καο 
επηηίζεληαη» εμεγεί ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο, έλαο απφ ηνπο θσηνγξάθνπο ηνπ AFP 
ζηελ Αζήλα. 
 
Παγηδεπκέλνη κεηαμχ ζθχξαο θαη άθκνλνο ζε κία ζχγθξνπζε, νη θσηνγξάθνη 
επηβάιινπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο επηινγέο πνπ πεξηθφπηνπλ ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπο. 
Έλα κέξνο ησλ επαγγεικαηηψλ εξγάδεηαη ηψξα πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηεο 
αζηπλνκίαο, ηδηαηηέξσο νη εηθνλνιήπηεο. « Οη άλζξσπνη ηνπο βιέπνπλ ζαλ 
ζπλεξγάηεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο εμνπζίαο, αλ θαη πξνζπαζνχλ κφλν λα 
πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Αλ γπξίζνπλ κε ηελ θάκεξα ζε θνκκαηηαζκέλε 
ζα έρνπλ πξνβιήκαηα. Σν κνληάδ ζα γίλεη ζε ζηνχληην πνιιέο ψξεο κεηά ηε ιήςε 
ησλ εηθφλσλ. Αιιά είλαη εληειψο νπηνπηθφ λα γίλεη απνδεθηή απηή ε άπνςε ζην 
ππάξρνλ πιαίζην», ιέεη ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο.  

 
Πιήξεο αηηκσξεζία ηεο βίαο θαηά ηνπ ηύπνπ 
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Οη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο αλαξσηηνχληαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 
δπλάκεηο θαηαζηνιήο (ΜΑΣ). Οη πεξηζζφηεξνη θσηνξεπφξηεξ ζέινπλ αθφκε λα 
πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο πξνο ηελ αζηπλνκία λα επηηίζεηαη 
επζέσο ζηνλ ηχπν. Αιιά απηέο νη ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ πνηέ θαηαδηθαζηεί 
επηζήκσο, νχηε εζσηεξηθά νχηε δεκφζηα. Ζ αηηκσξεζία ησλ βηαηνπξαγηψλ απηψλ 
είλαη ζπλνιηθή, παξά ηελ πνηφηεηα νξηζκέλσλ θαθέισλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 
θσηνγξαθίεο.  
 
Ο Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο, δηεγείηαη: « Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ ηεο 17εο 
Ννεκβξίνπ 2010, ήκνπλ κπξνζηά απφ ηελ πξεζβεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Οη 
δπλάκεηο ηεο νκάδαο Γέιηα (αζηπλνκηθνί κε κνηνζηθιέηεο) ζπλέιαβαλ έλαλ 
δηαδεισηή βάδνληαο ηνλ ζην έδαθνο. Σξάβεμα κία θσηνγξαθία θαη ε αληίδξαζε ήηαλ 
άκεζε: θχγε ή ζα ζνπ ζπάζνπκε φιν ηνλ εμνπιηζκφ! Απνκαθξχλζεθα θαη είδα έλαλ 
ζπλάδειθν πνπ πιεζίαδε ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα θάλνπλ 
ζπιιήςεηο. Σνλ πξνεηδνπνίεζα ιέγνληαο ηνπ φηη νη άληξεο ήηαλ πνιχ λεπξηθνί θαη φηη 
θάηη επξφθεηην λα πάεη ζηξαβά. Δξρφηαλ πξνο ην κέξνο κνπ κε ηε θσηνγξαθηθή 
κεραλή ζηα ρέξηα, φηαλ είδα έλαλ απφ ηνπο άλδξεο λα εγθαηαιείπεη ηελ νκάδα θαη λα 
ξίρλεηαη πξνο ην ζπλάδειθφ κνπ. Σξαβάσ κία θσηνγξαθία θαη ηφηε ν αζηπλνκηθφο 
πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ηνλ θσηνγξάθηζα αιιάδεη γλψκε θαη ηξέρεη πξνο εκέλα. 
Γχξηζα γηα λα κελ πάξσ ην ρηχπεκα ζην πξφζσπν. Με ρηχπεζε ζηελ πιάηε. 
Τπήξραλ 5 θσηνγξάθνη θαη 2 εηθνλνιήπηεο δίπια κνπ. Γεκνζηνγξάθνη ηνπ γξαπηνχ 
ηχπνπ ήηαλ επίζεο εθεί. Γελ ζα κπνξνχζακε λα είκαζηε πην νξαηνί θαη πην ζαθψο 
αλαγλσξίζηκνη. πλάδειθνη θσηνγξάθηζαλ ηελ επίζεζε εηο βάξνο κνπ. Πήξακε ηνλ 
αξηζκφ θπθινθνξίαο ηεο κνηνζηθιέηαο ζηελ νπνία αλέβεθε ν αζηπλνκηθφο. Τπέβαια 
κήλπζε θαηά αγλψζησλ, αιιά κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ζα κπνξνχζαλ πνιχ 
εχθνια λα εληνπίζνπλ ηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηε κνηνζηθιέηα. Ζ κήλπζή 
κνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απηφθσξνπ, ην νπνίν εγγπάηαη θαλνληθά 
ηελ αληηκεηψπηζε εληφο 48 σξψλ. Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία, θξφληηζα επίζεο 
λα δεκηνπξγεζεί ν θάθεινο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο φπνπ έγηλαλ ηα 
γεγνλφηα. Κακία ζπλέρεηα δελ έρεη δνζεί πξνο ην παξφλ.»  
 
«Μεηά ηηο 28 θαη 29 Ινπλίνπ 2011, ηίπνηα δελ ζα είλαη ην ίδην γηα θαλέλαλ 
Έιιελα» 
 
Ζ βία θνξπθψζεθε θαηά ηηο δηαδειψζεηο ηεο 28εο θαη 29εο Ηνπλίνπ 2011 ζηελ Πιαηεία 
πληάγκαηνο. 25 000 άηνκα ήηαλ καδεκέλα κπξνζηά απφ ηε Βνπιή θαη ζηελ πιαηεία, 
ε νπνία ήηαλ θαηεηιεκκέλε απφ ην θίλεκα ησλ «Αγαλαθηηζκέλσλ». Έλα πιήζνο, 
θαηλνκεληθά εηξεληθφ, πξνζπαζνχζε λα πεξηθπθιψζεη ηε Βνπιή γηα λα απνηξέςεη 
ηνπο βνπιεπηέο απφ ην λα ςεθίζνπλ ην Μλεκφλην ηεο ιηηφηεηαο. Σν πιήζνο εμεπιάγε 
απφ κία παξέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, ζε θάζε πεξίπησζε δπζαλάινγε. 
Ζ ρξήζε αεξίνπ ήηαλ ππεξβνιηθή. Δθεί πνπ νη δπλάκεηο θαηαζηνιήο (ΜΑΣ) ξίρλνπλ 
ζπλήζσο 100 έσο 150 ρεηξνβνκβίδεο δαθξπγφλσλ, πεξηζζφηεξα απφ 2 800 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ εκέξα.  
 
« ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην, έθαλα φπσο ζπλήζσο. Σν «παηρλίδη» κεηαμχ ησλ 
δηαδεισηψλ θαη ηεο αζηπλνκίαο έιαβε ρψξα ζηγά ζηγά, αιιά δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ 
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ζα κπνξνχζε λα πξννησλίζεη έλα ηέηνην μέζπαζκα. Ξεθίλεζα λα ηξαβάσ 
θσηνγξαθίεο θαη θαηφπηλ ηα ΜΑΣ έθαλαλ ηηο πξψηεο επηζέζεηο ηνπο. Όηαλ βξίζθεζαη 
ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε, ζε κία ηέηνηα έληαζε, δελ ζπδεηάο. Σξέρεηο. Σξέρεηο 
γξήγνξα. Πξνζπάζεζα λα βξσ πξνζηαζία ζε έλα θαηαθχγην-ιεσθνξείν. Γχν 
αζηπλνκηθνί κε είδαλ θαη ξίρηεθαλ πξνο εκέλα. Ο πξψηνο ζηφρεπζε ην ιαηκφ κνπ κε 
έλα γθιφκπ, ην νπνίν θξαηνχζε απφ ηελ αλάπνδε, ηε κεηαιιηθή πιεπξά. 
Πξνζηάηεπζα ηνλ εαπηφ κνπ. Πξνζπαζνχζα λα βγσ απφ ην θαηαθχγην-ιεσθνξείν. 
Πήξα έλα δεχηεξν ρηχπεκα, ιηγφηεξν ζηνρεπκέλν. Ξεθίλεζα λα ηξέρσ, κε 
αθνινπζνχζαλ αιιά ήκνπλ πην γξήγνξνο, Σε γιίησζα ππφ έλαλ ρείκαξξν 
πξνζβνιψλ κε ζπάληα βσκνινρία», δηεγείηαη ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο. 
 
« Σψξα ζε φιεο ηηο δηαδειψζεηο κε ρηππνχλ. Απηφ πνπ κε ζψδεη ιίγν, είλαη φηη 
εξγάδνκαη γηα έλα κεγάιν πξαθηνξείν ηχπνπ. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πην πνιχ ηα 
μέλα Μέζα Δλεκέξσζεο απ’ φ,ηη ηα εζληθά, νπφηε φηαλ αλαγλσξηζηνχκε, ηα 
πξάγκαηα κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ ιίγν».  

 
πλζήθεο εξγαζίαο απαξάδεθηεο γηα κία ρώξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 
 
Δίλαη αδχλαην λα δνπιέςεη θαλείο ρσξίο κάζθα αεξίσλ θαη θξάλνο. Έλαο αθξηβφο 
εμνπιηζκφο πνπ ιίγνη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά (170 επξψ γηα 
κία κάζθα πνηφηεηαο κε θίιηξν). Μφλν εθείλνη πνπ εξγάδνληαη γηα πξαθηνξεία ηχπνπ 
κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζε έλαλ πξνζαξκνζκέλν θαη αλαλεψζηκν εμνπιηζκφ. Οη 
πην ηπρεξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ εθνδηάδνληαη παξά κφλν κε βαζηθφ 
εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη ζπρλά ιίγν απνηειεζκαηηθφο. Οη πην πξνζαξκνζκέλεο 
κάζθεο πξέπεη λα είλαη κεγάιεο γηα λα θαιχπηνπλ θαιά ην πξφζσπν, αιιά ηα πιατλά 
πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κηθξά γηα λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ. 
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη δχζθνιν λα έρεη θαλείο έλα νπηηθφ πεδίν αξθεηά 
κεγάιν γηα λα πξνβιέςεη ηα ρηππήκαηα ή ηηο επηζέζεηο.  
 
Σν θξάλνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν πην πξνζαξκνζκέλν κνληέιν είλαη εθείλν ηνπ 
θξάλνπο «snowboard» ην νπνίν θαιχπηεη θαιά ην κέησπν θαη ηα απηηά. Σα βιήκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (κάξκαξν, πέηξεο, θνθηέηι Μνιφηνθ, θσηνβνιίδεο θ.ι.π.) 
κπνξνχλ λα ζθνηψζνπλ αθαξηαία. Οη ρεηξνβνκβίδεο δαθξπγφλσλ κπνξνχλ λα 
εθξαγνχλ ή λα βάινπλ θσηηά ζηα καιιηά. Σν θξάλνο πξνζθέξεη επίζεο ην πνιχ 
κεγάιν πιενλέθηεκα λα ζπγθξαηεί ηε κάζθα αεξίσλ. Οη θσηνξεπφξηεξ δέρνληαη 
ζπζηεκαηηθά επηζέζεηο απφ νξηζκέλνπο δηαδεισηέο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα ηνπο 
ηηο απνζπάζνπλ. Οη γπλαίθεο ζπλάδειθνη απνηεινχλ ηδηαίηεξν ζηφρν. Οη 
εηθνλνιήπηεο θαη νη θσηνξεπφξηεξ πνπ εξγάδνληαη γηα ηα πξαθηνξεία ηχπνπ 
απνιακβάλνπλ αζθάιηζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη αλαλέσζεο ζε πεξίπησζε 
θινπήο ή θαηαζηξνθήο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ 
ηα ίδηα πξνλφκηα. Δθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ λα θιείζνπλ ζπκβφιαηα πξέπεη λα 
θαζνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ 
ζε ηηκέο απιψο απξφζηηεο.  
 
Ζ αζηπλνκία απνθάζηζε πξφζθαηα λα απαγνξεχζεη ηελ πψιεζε καζθψλ αεξίνπ 
ζηνλ πιεζπζκφ. Έλα εκπφξην πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα λφκηκν θαη ειεχζεξν, θαη πνπ 
δελ είλαη πιένλ πξνζβάζηκν παξά κφλν ζηνπο κφλνπο επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο 
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πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο εμαηξέζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε σζηφζν φηη 
παξνπζηάδνπλ κία έγθπξε δεκνζηνγξαθηθή ηαπηφηεηα. Έλαο ζπλδπαζκφο πνπ είλαη 
πνιχ δχζθνιν λα απνθηεζεί ζε έλα θαθθηθφ ζχζηεκα.  
 
Ζ πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θσηνξεπφξηεξ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ αλαξσηηέηαη 
επίζεο θαη γηα ηε θχζε ησλ αεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο. 
ηα «παξαδνζηαθά» δαθξπγφλα πξνζηίζεληαη ζήκεξα ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ-ιάκςεο 
θαη ζπξέη πνπ εξεζίδνπλ θαη θαίλε. Κάιπθεο πνπ καδεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
δηαδειψζεσλ δείρλνπλ επίζεο φηη έλα κέξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αεξίσλ είλαη 
ιεγκέλα. Δπηπιένλ, νη δπλάκεηο αζθαιείαο ςεθάδνπλ ζπρλά αέξηα ιίγα κέηξα απφ 
ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ή ηνπο θσηνξεπφξηεξ, πξνθαιψληαο άκεζα έκεην θαη 
ιηπνζπκίεο, πνλνθεθάινπο θαη εγθαχκαηα. 
 
 
FOCUS ΜΑΝΩΛΗ ΚΤΠΡΑΙΟ  
 
Ο Μαλψιεο Κππξαίνο είλαη θσηνγξάθνο γηα παξαπάλσ απφ 19 ρξφληα. Μαο 
δέρηεθε ζην ζπίηη ηνπ. Ήηαλ ζχκα κηαο βίαηεο επίζεζεο ζηηο 15 ioπvioπ 2011. Ζ 
απψιεηα ηεο αθνήο ηνπ ζηέξεζε ηελ ηζνξξνπία θαη εκπνδίδεη φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο 
ηνπ. 
 
«Καηά ηε δηάξθεηα ησλ είθνζη ηειεπηαίσλ εηψλ θάιπςα ζρεδφλ φιεο ηηο έλνπιεο 
ζπγθξνχζεηο: Σν Κνζζπθνπέδην, ηε Νηγεξία, φιε ηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Γεσξγία θαη 
ηελ Ακπραδία, θαη είλαη εδψ ζηε ρψξα κνπ πνπ ηξαπκαηίζηεθα γηα κηα δσή. Αθφκε 
δελ κπνξψ λα ην πηζηέςσ!» 
 
ηηο 15 Απγνχζηνπ 2011 θάιππηα ηηο δηαδειψζεηο ησλ ζπλδηθάησλ. Μεηαμχ 14.00 θαη 
15.00 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Ξελνθψληνο θαη Φηιειιήλσλ δηαδεισηέο 
ζπγθξνχνληαλ κε ηα ΜΑΣ. Πιεζίαζα, ζπλερίδνληαο λα κεηαδίδσ ηα γεγνλφηα 
απεπζείαο ζην κέζν κνπ κέζσ ηειεθψλνπ θαη ηξαβψληαο θσηνγξαθίεο γηα ην 
δηαδηθηπαθφ καο ηφπν. Οη δπλάκεηο αληηκεηψπηζεο ηαξαρψλ, κε άζεκλεο ρεηξνλνκίεο, 
κνπ δήηεζαλ λα ζηακαηήζσ λα θσηνγξαθίδσ. Τπνρψξεζα ηφηε γηα λα θαηεπζπλζψ 
πξνο ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Βξέζεθα κπξνζηά ζε έλα θιεηζηφ πέξαζκα ζην 
χςνο ηεο νδνχ Φηιειιήλσλ φπνπ βξηζθφηαλ ην γξαθείν ελφο εθ ησλ εξγνδνηψλ κνπ, 
φπνπ ζθεθηφκνπλ λα βξσ θαηαθχγην ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, θαζψο ε 
θαηάζηαζε γηλφηαλ φιν θαη πην δχζθνιε. Σα ΜΑΣ κε αθνινχζεζαλ θαη φηαλ έθηαζαλ 
ζην χςνο κνπ έλαο αμησκαηηθφο κε ξψηεζε: «Ση θάλεηο εδψ;». Σνπ απάληεζα: 
Σξαβάσ θσηνγξαθίεο, Δίκαη δεκνζηνγξάθνο, θαη ηνπ έδεημα ηε δεκνζηνγξαθηθή κνπ 
ηαπηφηεηα. 
 
Γχξηζε ζηνλ πθηζηάκελφ ηνπ θαη ηνπ είπε: «Υηχπα ηνλ». Ο ηειεπηαίνο έξημε κία 
ρεηξνβνκβίδα θξφηνπ-ιάκςεο επάλσ κνπ. Σν ζνθ ήηαλ απίζηεπην, ην θσο θαη ν 
ζφξπβνο ζηε ζηνά/ ήηαλ ηξνκαθηηθά. Πεηάρηεθα ζην έδαθνο, πίζηεςα φηη ζα πεζάλσ. 
Ληπνζχκεζα. Μεηά απφ πνιχ ψξα, μαλαβξήθα ηηο αηζζήζεηο κνπ πεξηθπθισκέλνο 
απφ αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα κε ζπλεθέξνπλ. Με ηε βνήζεηά ηνπο βγήθα, 
δελ άθνπγα ηίπνηα, ηξέθιηδα. Οη άλζξσπνη κνπ εμήγεζαλ φηη έπξεπε λα πάσ ζην 
λνζνθνκείν. πλάληεζα, αλεβαίλνληαο ηελ νδφ Φηιειιήλσλ, κία νκάδα πνπ νη 
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αζηπλνκηθνί κε ηηο κνηνζηθιέηεο, νη κνλάδεο ησλ ζηξαηησηψλ, είραλ πεξηθπθιψζεη. 
Ήηαλ δχν ζε θάζε κνηνζηθιέηα, ν έλαο νδεγνχζε, ν άιινο πίζσ ηνπ, κε έλα γινκπ 
ζην ρέξη, ρηππνχζε. Ήηαλ ηξνκεξφ. Δίδα κπξνζηά κνπ έλαλ έθεβν ν νπνίνο δελ 
έπξεπε λα ήηαλ πάλσ απφ 14-15 εηψλ. Δίρε κείλεη άλαπδνο. Πεηάρηεθα πάλσ ηνπ γηα 
λα ηνλ θαιχςσ κε ην ζψκα κνπ θαη ηφηε νη ζηξαηηψηεο κνπ ρηχπεζαλ ηελ πιάηε, ηα 
πιεπξά, ηα λεθξά θαη έπεηηα κε θισηζνχζαλ. Απηφ θξάηεζε θνληά ζηα δέθα ιεπηά. 
Όηαλ έθπγαλ ζεθψζεθα φπσο κπνξνχζα, πξνζπάζεζα λα βξσ ην δξφκν κνπ γηα λα 
πάσ ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. Πνλνχζα παληνχ θαη δελ άθνπγα ηίπνηα. Κάζεζα 
ζε έλα παγθάθη θνληά ζηελ Αγγιηθαληθή Δθθιεζία. Ρψηεζα ην δξφκν κνπ ζηνπο 
πξψηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ είδα κπξνζηά κνπ, ηνπο δήηεζα λα θσλάμνπλ έλα 
αζζελνθφξν γηαηί δελ κπνξνχζα λα πεξπαηήζσ παξά κφλν κε κεγάιε δπζθνιία. Με 
θνξφηδεςαλ θαη ήηαλ πεξαζηηθνί πνπ κε βνήζεζαλ λα πάσ ζην λνζνθνκείν 
Δπαγγειηζκφο, φπνπ νη γηαηξνί δελ κπφξεζαλ λα κε πεξηζάιςνπλ. Οη λνζνθφκεο κε 
έζηεηιαλ ζε έλα άιιν λνζνθνκείν, ηνλ Δξπξζξφ, φπνπ πήγα κε ηαμί. Ννζειεχηεθα 
ακέζσο. Σελ επφκελε κέξα κνπ είπαλ φηη είρα ράζεη ηελ αθνή κνπ απφ ην αξηζηεξφ 
απηί θαη ηελ επφκελε φηη είρα ράζεη ηελ αθνή απφ ην δεμί απηί. Έκεηλα νθηψ εκέξεο 
ζην λνζνθνκείν. 
 
«Γελ αθνχσ πιένλ ηίπνηα. Γελ θνηκάκαη πηα. Σν βξάδπ έρσ ηελ εληχπσζε φηη 
πλίγνκαη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ρσξίο θαλέλαλ ήρν ηξηγχξσ. Έρσ απαίζηνπο 
πφλνπο ζηα δφληηα. Μεηά ηελ έμνδφ κνπ απφ ην λνζνθνκείν δσ θιεηζκέλνο ζην ζπίηη 
κνπ. Γελ κπνξψ πηα λα πξνζαλαηνιηζηψ. Γελ κπνξψ πιένλ λα νδεγήζσ ή λα 
εξγαζηψ. Δπηθνηλσλψ γξάθνληαο ζε έλα ηεηξάδην, θαζψο δελ κπνξψ πιένλ λα 
κηιήζσ θαλνληθά, δελ κε αθνχσ. Δίκαη ζε θαηάζιηςε αιιά επσθεινχκαη απφ 
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Τπεβιήζελ ζε κία πξψηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα έλα 
εκθχηεπκα ζην απηί κνπ. ε έλα ρξφλν ζα κπνξέζσ λα επσθειεζψ απφ κία δεχηεξε 
επέκβαζε θαη αλ νη γηαηξνί θαηαθέξνπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θπκάησλ, ζα 
κπνξέζσ ίζσο λα αλαθηήζσ έλα κέξνο ηεο αθνήο κνπ. Αιιά δελ ζα κπνξέζσ πνηέ 
πηα λα νδεγήζσ ηε λχρηα, νχηε λα πεξπαηήζσ ρσξίο κπαζηνχλη.  
 
« Αλ ηα ΜΑΣ γλψξηδαλ φηη ζα δηψθνληαλ θαη ζα ηηκσξνχληαλ, δελ ζα κνπ έθαλαλ πνηέ 
απηφ πνπ κνπ έθαλαλ. Γελ ζα είρακε ηφζνπο ηξαπκαηίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 
ηειεπηαίσλ δηαδειψζεσλ. Κάλνπλ φ, ηη ζέινπλ. Έιεγα πάληα φηη ήηαλ ζηελ Σνπξθία 
πνπ είρα δεη ηνπο πην βίαηνπο αζηπλνκηθνχο. Αιιά εδψ πεξάζακε ζε άιιν πξάγκα. 
Απηφ είλαη πνπ κε απαζρνιεί πεξηζζφηεξν. Πξέπεη απηφ λα ζηακαηήζεη πξηλ 
ππάξμνπλ θη άιιεο πεξηπηψζεηο ζαλ ηε δηθή κνπ, ή ρεηξφηεξεο.» 
 
Όπσο πνιινί άιινη δεκνζηνγξάθνη, ν Μαλψιεο Κππξαίνο είλαη πνιχ αλήζπρνο γηα 
ηε ρξήζε πιαζηηθψλ ζθαηξψλ απφ ηελ αζηπλνκία ζηηο πξνζερείο δηαδειψζεηο. «Γελ 
έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα ηέηνηνπ είδνπο ηερληθέο. Θα ππάξμνπλ αιεζηλά δξάκαηα. Απηφ 
πνπ ζπκβαίλεη είλαη απαξάδεθην. Γελ είλαη αληάμην κηαο Δπξσπατθήο ρψξαο. Αλ ην 
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο δήηεζε ζπγγλψκε δεκνζίσο θαη παξελέβε κάιηζηα άκεζα 
ψζηε ε κήλπζε πνπ θαηέζεζα λα εμεηαζηεί γξήγνξα (εκείσζε: ε εμέηαζε ηεο 
κήλπζεο έρεη πξνβιεθζεί γηα ηα κέζα επηεκβξίνπ, ελψ ζα κπνξνχζε λα πάξεη 
κήλεο ή αθφκε θαη ρξφληα), ν Τπνπξγφο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη πξνζηαζίαο 
ηνπ πνιίηε, Υξήζηνο Παπνπηζήο, δελ έθξηλε ρξήζηκν λα ην πξάμεη. Γελ αλαγλσξίδεη 
θακία επζχλε ζηελ πεξίπησζή κνπ.  
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Ο Μαλψιεο Κππξαίνο δελ έρεη πιεξσζεί απφ ηνλ Ηνχλην. Γηάθνξεο ελψζεηο Διιήλσλ 
δεκνζηνγξάθσλ αλέιαβαλ φιν ην ηαηξηθφ κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ, πάλσ απφ 100 
000 επξψ ακνηβή, αιιά ν ίδηνο δελ κπνξεί πιένλ λα εξγαζηεί θαη εμαξηάηαη εθεμήο 
απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

 
Μία έλσζε θσηνγξάθσλ αλαπόθεπθηε αιιά κνλαρηθή 
 
Ο Μάξηνο Λψινο είλαη θσηνξεπφξηεξ θαη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 
Φσηνξεπφξηεξ (ΔΦΔ). Δξγάδεηαη εδψ θαη 25 ρξφληα θαη έρεη θαιχςεη πνιιέο δηεζλείο 
ζπγθξνχζεηο. « Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο καο έρνπλ επηδεηλσζεί ζεκαληηθά απφ ην 
Γεθέκβξε ηνπ 2008. Δθείλε ηελ επνρή, νη θσηνγξάθνη είραλ εθπιαγεί απφ ηηο 
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο φπνπ βιέπακε γηα παξάδεηγκα άηνκα λα ζπιιακβάλνληαη θαη 
λα θαηεγνξνχληαη φηη είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο κία ηζάληα πνπ πεξηείρε θνθηέηι 
Μνιφηνθ. Πνιινί απφ εκάο έρνπκε δηαζέζεη ειεχζεξα ζε δηθεγφξνπο θσηνγξαθίεο 
πνπ δείρλνπλ ηελ αζσφηεηα θάπνησλ αηφκσλ. Ζ αζηπλνκία δελ ην εθηίκεζε θαη απφ 
ηφηε καο ρηππνχλ γηα λα απνθχγνπλ λα θαηαθέξνπκε λα πιεζηάζνπκε πνιχ θνληά, 
εθεί φπνπ ηα πξφζσπα είλαη ζαθψο αλαγλσξίζηκα. Γελ είκαζηε νχηε βνεζνί ηεο 
αζηπλνκίαο, νχηε γξακκαηείο ησλ δηθεγφξσλ. Αιιά απηφ πνπ ζπλέβαηλε ην 2008 ήηαλ 
πξαγκαηηθά απαξάδεθην θαη καο θάλεθε ρξήζηκν λα ην θάλνπκε», εμεγεί ν Μάξηνο 
Λψινο.  
 
Μφλν νη επαγγεικαηίεο θσηνξεπφξηεξ κπνξνχλ αθφκε λα ειπίδνπλ λα δήζνπλ απφ 
ηε δνπιεηά ηνπο. Αιιά ην λα θαηαθηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε δελ είλαη 
απιφ. Σν 99% εμ απηψλ είλαη αλεμάξηεηνη. Γηα λα αλαγλσξηζηεί, ν θσηνγξάθνο 
πξέπεη λα δειψζεη θφξνπο θαη παξαιακβάλεη έλα κπιφθ απνδείμεσλ. ε έλα ρξφλν, 
πξέπεη λα απνδείμεη φηη έθνςε απνδείμεηο γηα 10 000 επξψ. Ζ ηηκή ε ΔΦΔ πξνζπαζεί 
λα επηβάιεη είλαη 19 επξψ ε θσηνγξαθία, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη φηη ζα «πνπιεζνχλ» 
43 θσηνγξαθίεο ην κήλα γηα λα επηηεπρζεί ν εηήζηνο ζηφρνο. «Δθηφο απφ ηηο 
θσηνγξαθίεο γηα ηνλ ηχπν, ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηα publireportages αιιά 
αθφκε θη εγψ πνπ είκαη ζην επάγγεικα εδψ θαη 25 ρξφληα, δελ ζα κπνξνχζα λα ηα 
θαηαθέξσ ζήκεξα», εμεγεί ν θσηνγξάθνο Μάξηνο Λψινο. Δθηφο απφ ηε ιεειαζία 
ησλ εηθφλσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, φινη νη φκηινη ηνπ ηχπνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα κελ 
πιεξψλνπλ δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε αλαηχπσζεο ή αλαδεκνζίεπζεο, κεηψλνληαο 
πεξαηηέξσ ηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ηνπ εηήζηνπ ζηφρνπ.  
 
«Ζ αδπλακία καο πξνέξρεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη παξακέλνπκε πνιχ 
δηραζκέλνη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Γελ ζα έπξεπε λα έρνπκε 
παξά κφλν έλα ζπλδηθάην, κε επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Κη φκσο 
πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο νκνζπνλδίεο κε ηνπηθέο άγθπξεο πνπ δελ έρνπλ πιένλ λφεκα. 
Σξέρνπκε φινη πίζσ απφ ηελ ΔΖΔΑ πνπ είλαη ε πην κεγάιε νξγάλσζε αιιά ην 
δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην δελ έρεη αθφκε ζπλεδξηάζεη απφ ηηο εθινγέο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ Μαΐνπ. Ζ ΔΦΔ δελ ιακβάλεη θαλέλα πνζνζηφ επί ησλ δηαθεκηζηηθψλ 
ζπλαιιαγψλ. Σα ηηκνιφγηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ είλαη απμεκέλα θαηά 20% ζε ζρέζε κε 
ηηο βαζηθέο ηηκέο δεκνζίεπζεο. Σν 19% απηήο ηεο αχμεζεο πεγαίλεη ζηελ θνηλσληθή 
αζθάιηζε θαη ην ππφινηπν 1% επηζηξέθεη ζηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 
δεκνζηνγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Έλσζεο Αληαπνθξηηψλ μέλνπ ηχπνπ. 
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Δκείο δελ έρνπκε πξφζβαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ρξεκαηνδφηεζε. Αιιά απηά ηα 
δεηήκαηα ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα ξπζκηζηνχλ κε ιίγε θαιή ζέιεζε. Οη δηαθνξέο 
καο αληηθεηκεληθά δελ ππάξρνπλ θαη καο δεκηψλνπλ θάζε κέξα ιίγν πεξηζζφηεξν», 
πξνζζέηεη ν Μάξηνο Λψινο.  
 
«Μεηά απφ φζα ζπλέβεζαλ ζην χληαγκα ζηηο 28 θαη 29 Ηνπλίνπ 2011, δεηήζακε λα 
γίλνπκε δεθηνί απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε θαη αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ Υξήζην Παπνπηζή, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη δελ ππήξραλ εληνιέο ή 
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα επηζέζεηο ζηνλ ηχπν. Αιιά καο είπε φηη δελ κπνξνχζε λα 
δεζκεπηεί φηη απηφ δελ ζα επαλαιεθζεί. Γελ καο είπε φηη ζα μεθηλήζνπλ έξεπλεο, ή φηη 
ζα γίλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Αθφκε πην πεξηέξγσο, ν Τπνπξγφο είπε φηη γηα ηηο 
δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο, νη θσηνγξαθηθέο καο κεραλέο ζεσξνχληαλ ένα θανάζιμο 
όπλο» ζπλερίδεη ν Μάξηνο Λψινο. 
 
«Πνιινί ζπλάδειθνί καο δέρνληαη απεηιέο. «Ξέξνπκε πνηνο είζαη, μέξνπκε πνχ 
κέλεηο. Θα ζε μππλήζνπκε θαη ζα ην ληψζεηο».Ζ γιψζζα είλαη ζπρλά απεηιεηηθή, 
αηζρξή, ηδηαίηεξα πξνο ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο καο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010, κε 
ρηχπεζαλ. Καηά ηχρε κία γεξκαληθή ηειενπηηθή νκάδα ήηαλ εθεί θαη ηξάβεμε ηηο 
εηθφλεο. Πήγα ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Βάξεο κε ην USB θαη ηηο θσηνγξαθίεο. 
Τπνηίζεηαη ζα κεηαθέξνληαλ ζε πςειέο ζέζεηο. Αθφκε πεξηκέλσ. Έρνπκε πνιιέο 
δεθάδεο πεξηπηψζεηο φπσο απηή. Γελ πξνζπαζνχκε λα επηδνζνχκε ζε έλα θπλήγη 
καγηζζψλ. Γελ ιέκε φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα είλαη κία «επίζεκε γξακκή». 
Αιιά ε αηηκσξεζία πνπ βαζηιεχεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη αθήλεη 
ηε δπλαηφηεηα ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο λα ζπλερηζηνχλ. Θέινπκε λα ππάξμνπλ 
αιεζηλέο έξεπλεο πνπ λα θαηαιήγνπλ ζε πξαγκαηηθέο θπξψζεηο, νη νπνίεο ζα 
ρξεζηκεχζνπλ επηηέινπο σο πξνεηδνπνηήζεηο θαη παξαδείγκαηα. Αλ δελ θάλνπκε 
ηίπνηα ηψξα ζε 2 κήλεο ζα γίλεη ίζσο αδχλαην λα εξγαζηνχκε», εμεγεί. 

 
Σα ζηάδηα πνδνζθαίξνπ ζε «εκπόιεκεο θπξηαθάηηθεο δώλεο» 
 
Ο θφζκνο ηνπ πνδνζθαίξνπ έρεη επίζεο γίλεη έλαο επηθίλδπλνο ηφπνο εξγαζίαο. Σν 
λα θάζεζαη ζηελ αξρή ησλ πηπζζφκελσλ θαζηζκάησλ ησλ ζηαδίσλ, πίζσ απφ ηα 
ηέξκαηα ή ζηηο ζηξνθέο είλαη ζρεδφλ ππνρξεσηηθφ πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεηο ηηο 
θαιχηεξεο εηθφλεο. «Αιιά εθεί είλαη επίζεο πνπ βξίζθνληαη φινη νη ρνχιηγθαλ θαη νη 
εμηξεκηζηέο φινπ ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο. Οη άλζξσπνη καο πεηνχλ φ, ηη βξνπλ. 
Καπλνγφλα, αλαπηήξεο, πέηξεο. Έλαο ζπλάδειθφο κνπ έρεη ιάβεη αθφκε θαη έλα 
ζηθφλη ηνπαιέηαο, ψζηε ην κήλπκα λα είλαη πην μεθάζαξν. Μαο ζηνρεχνπλ απεπζείαο 
θαη καο πξνζβάινπλ θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ αγψλα. ήκεξα δνπιεχνπκε κε 
θξάλε ζηα γήπεδα. Γελ είλαη ζπάλην λα εηζβάινπλ ζην ζηάδην θαη ηφηε φινο ν 
εμνπιηζκφο έρεη θιαπεί ή έρεη ππνζηεί βαλδαιηζκνχο, κε ηνπο μπινδαξκνχο σο 
κπφλνπο. Αληηκεησπίδνπκε ηα ίδηα πξνβιήκαηα ζηα γήπεδα ηνπ κπάζθεη αιιά κε 
ιηγφηεξε έληαζε, δεδνκέλεο ηεο δηαξξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ» αθεγείηαη ν Μάξηνο 
Λψινο.  
 
Ο θφζκνο ησλ ζπνξ καζηίδεηαη απφ ηε δηαθίλεζε φισλ ησλ εηδψλ, κνιπζκέλνο απφ 
ηα κε ειεγρφκελα θαη ζρεδφλ αλεμέιεγθηα ζηνηρήκαηα.  
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"Σίπνηα δελ είλαη νξαηφ ζηηο δηεζλείο ζπλαληήζεηο. Ζ Fifa επηβάιεη απζηεξνχο 
θαλφλεο θαη φινο ν θφζκνο ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαη ησλ θηιάζισλ. Αιιά ζην ειιεληθφ πξσηάζιεκα νη 
εγεζίεο ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ επηβάιινπλ ηε βαζηιεία ελφο πξαγκαηηθνχ 
λφκνπ ηεο ζησπήο. Οη ππεξεζίεο ηδησηηθήο θχιαμεο ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ καο 
παίξλνπλ ζπρλά θαηά κέξνο φηαλ ηξαβάκε θσηνγξαθίεο ηεο εγεζίαο ησλ νκάδσλ ή 
ησλ εμεδξψλ. Μαο δεηνχλ λα ζβήζνπκε ηηο εηθφλεο. Δθείλνη πνπ δελ ππαθνχλ 
κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο λα θαηαζηξέθεηαη. Δίλαη ζρεδφλ κία δνχγθια".  

 
"Αδύλαην λα ζπγρσξήζνπκε αιιά κπνξνύκε λα πξνζπαζήζνπκε λα 
εμεγήζνπκε" 
 
Οξηζκέλνη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ δπλάκεσλ ηεο ηάμεο. "Ζ αζηπλνκία είλαη κέξνο ηνπ Κξάηνπο θαη 
έρεη επνκέλσο φιεο ηηο αδπλακίεο ηνπ Κξάηνπο. Αιιά ην πξφβιεκα έγθεηηαη θπξίσο 
ζην γεγνλφο φηη ε αζηπλνκία πνηέ δελ δηνηθήζεθε πξαγκαηηθά απφ ην Κξάηνο. Γελ 
ππάξρνπλ ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Οη ππεξεζίεο δελ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα 
θάλνπλ, νχηε πψο πξέπεη λα ην θάλνπλ. Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο είλαη πξνθαλήο, 
ηδηαηηέξσο κεηαμχ ησλ λέσλ", εμεγεί ν Μάξθαξεο.  
Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξά κφλν ηξεηο κήλεο. Ζ πιεηνςεθία 
ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο δελ γλσξίδνπλ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπο. 
Πνιχ θαθνπιεξσκέλνη (+/- 600 επξψ ην κήλα), νη άλδξεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ έλα 
κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη έλα κέξνο ησλ ππξνκαρηθψλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.  
 
"Έρνπκε θάλεη πάληα κία πνιχ θαθή ρξήζε ηεο αζηπλνκίαο, ε νπνία παξακέλεη γηα 
ηελ πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ ε αζηπλνκία ηεο δηθηαηνξίαο, αλίθαλε λα ζπιιάβεη έλαλ 
θιέθηε αιιά πνπ ήμεξε φκσο ηέιεηα λα αλαγλσξίζεη νπνηνλδήπνηε πνιηηηθφ 
αληίπαιν. Τπάξρεη κία δπζπηζηία θαη θαρππνςία ζρεδφλ θπζηθή. Μεηά ηε δηθηαηνξία, 
δελ ππήξμε μεθαζάξηζκα ζηελ αζηπλνκία, νχηε εμάιινπ ζε θαλέλα άιιν ζψκα 
ζηξαηνχ. Όηαλ ην ΠΑΟΚ ήξζε ζηελ εμνπζία ηνπνζέηεζε δηθνχο ηνπ. Γεκηνπξγήζακε 
έλα δπηζκφ ζηελ αζηπλνκία ζε φια ηα επίπεδα. Δίλαη κία παξάιπηε ηζνξξνπία. Οη 
κηζνί είλαη θηινθπβεξλεηηθνί, νη ππφινηπνη θαηά ηεο θπβέξλεζεο, θαη ην αληίζηξνθν, 
αλάινγα κε ηελ έθβαζε ησλ εθινγψλ. Ζ αζηπλνκία δελ ζα έπξεπε λα είλαη πνιηηηθφ 
δήηεκα αιιά κία απιή επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα, έλα εξγαιείν ππφ έιεγρν. Δίκαζηε 
καθξηά απφ απηφ. Καη έπεηηα ε αζηπλνκία δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη έλα Κξάηνο 
πνπ δελ ππάξρεη θαη απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε" ιέεη ν 
Μάξθαξεο.  
 
Οη πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο πνπ εξσηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο αλεζπρνχλ εμάιινπ γηα 
ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηεο άθξαο δεμηάο. Τπνινγηδφκελε ζε πάλσ απφ 5% ηνπ 
εθινγηθνχ ζψκαηνο, είλαη ζήκεξα παξνχζα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Αζήλαο. Οη 
θηλήζεηο πνπ ηεο δίλνπλ δσή δηεηζδχνπλ ζηγά ζηγά ζηηο ππεξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο, 
ηδηαηηέξσο ζηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο ηεο Αζήλαο. Οη ίδηεο νκάδεο έρνπλ πξνζειθχζεη 
ηελ πξνζνρή ηεο αζηπλνκίαο ζηε βαξχηεηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νη εηθφλεο 
ησλ θσηνξεπφξηεξ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο (εκείσζε : Ζ θσηνγξαθία πνπ 
ηξαβήρηεθε απφ έλαλ εξαζηηέρλε δελ έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο ελψπηνλ ελφο 
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δηθαζηεξίνπ κε ηελ θσηνγξαθία ελφο θσηνγξάθνπ ηνπ ηχπνπ) ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
απηφθσξνπ.  
 
FOCUS  
Ο κφλνο θπβεξλεηεθνο πνπ δέρηεθε λα καο δεη, ν Θαλάζεο Κνθθαιάθεο, είλαη ν 
εθπξφζσπνο ηεο αζηπλνκίαο ζηελ Αζήλα.  
 
Θαλάζεο Κνθθαιάθεο (ΘΚ): Όια ηα ζεκεξηλά θαηλφκελα ηεο βίαο πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Καη απηφ ζηελ νπζία κέζα 
απφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επεξεάδεη ηε ρψξα θαη ηνπο πνιίηεο. 
Πξέπεη λα μέξεηε φηη επί ηνπ παξφληνο ε Διιάδα είλαη ε επξσπατθή ρψξα κε ηηο 
πεξηζζφηεξεο δηαδειψζεηο, πνξείεο θαη ζπλαζξνίζεηο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Μφλν 
γηα ην 2010, ζηελ Αζήλα είρακε πάλσ απφ 910 δηαδειψζεηο. Οξηζκέλεο ήηαλ πνιχ 
εληππσζηαθέο ιφγσ ηεο έληαζεο πνπ θπξηαξρνχζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ 
ήηαλ παξφληα. ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο ππάξρνπλ ιηγφηεξεο δηαδειψζεηο θαη 
κία θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο νη άλζξσπνη έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα 
έλαληη ηεο θνηλσλίαο θαη δελ έρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα φζα εκείο εδψ. 
 
Έλαο άλζξσπνο θαλνληθφο θαη ήξεκνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ κπνξεί λα γίλεη 
επίζεο βίαηνο θαη βάλαπζνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδήισζεο. Απηφ ηζρχεη γηα ηνπο 
απινχο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηελ αζηπλνκία. Γηαηί νη αζηπλνκηθνί είλαη επίζεο 
άλζξσπνη. Απηνί πνπ βιέπεηε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη λένη, ειηθίαο απφ 22 έσο 
25 ρξνλψλ. Γελ είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη απφ έλαλ άιιν πιαλήηε, δελ ηνπο 
έρνπκε βάιεη εθεί γηα λα ηνπο πνχκε ηψξα ζηακάηα λα έρεηο ην παξακηθξφ 
ζπλαίζζεκα, δελ είζαη παξά έλαο αζηπλνκηθφο θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγείο ζαλ κεραλή 
πνπ ιακβάλεη πέηξεο θαη πξνζβνιέο, Μνιφηνθ, ζθπξηά θαη αθηίλεο ιέηδεξ ζηα κάηηα, 
κπνπθάιηα γεκάηα νχξα θαη φια απηά ρσξίο λα κπνξείο λα αληηδξάζεηο.  
 
Ρεπόξηεξ ρσξίο ζύλνξα (ΡΥ): Τπάξρνπλ ζε απηφ ην πιαίζην νδεγίεο πνπ 
δίλνληαη ζηνπο αζηπλνκηθνχο γηα λα εκπνδίζνπλ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο 
θσηνγξάθνπο απφ ην λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο;  
 
ΘΚ: ε θακία πεξίπησζε. Οη δηαηαγέο είλαη νη ίδηεο γηα φινπο. Γελ ππάξρνπλ δχν 
θαηεγνξίεο πνιηηψλ θαη δελ ππάξρεη επνκέλσο ζπγθεθξηκέλε δηαηαγή γηα επίζεζε ή 
πξνζηαζία ηνπ ηχπνπ. Όιε ε θηινζνθία καο ζαλ αζηπλνκία θαη ε ζηξαηεγηθή καο 
επηινγή ζαλ Τπνπξγείν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε 
είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηα δηθαηψκαηα θάζε αλζξψπνπ πνπ δηαδειψλεη ζην δξφκν. 
Να κπνξεί ν πνιίηεο, φπσο ππνγξακκίδεη ην χληαγκα, λα δηαδειψλεη εηξεληθά θαη 
λα κπνξεί ν δεκνζηνγξάθνο, ν εηθνλνιήπηεο ή ν θσηνγξάθνο, ππφ ηηο θαιχηεξεο 
δπλαηέο ζπλζήθεο, ην ππνγξακκίδσ, λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Αλαγξάθεηαη αθφκε θαη 
ζηελ αλάζηξνθε πιεπξά ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ ηαπηνηήησλ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη 
λα βνεζνχκε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. 
 
ΡΥ: Πνιινί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο είπαλ φηη μπινθνπήζεθαλ ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο θαη βίαηα απφ αζηπλνκηθνχο, ελψ είραλ δειψζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη 
είραλ δείμεη ηηο δεκνζηνγξαθηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο. Ζ Έλσζε Φσηνξεπφξηεξ Διιάδνο 
έρεη κάιηζηα θηλεηνπνηεζεί θαη είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ ππνπξγφ ζαο, ηνλ θχξην 
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Παπνπηζή, ν νπνίνο ηνπο απάληεζε ηξία πξάγκαηα: δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
δηαηαγέο θαηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη απηφ δελ ζα 
επαλαιεθζεί, γηα ηα κέιε ηεο αζηπλνκίαο ε θσηνγξαθηθή κεραλή είλαη έλα ζαλάζηκν 
φπιν.  
 
ΘΚ: Ο ππνπξγφο ήζειε θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα πεη φηη δελ ζα κπνξνχζε ζε θακία 
πεξίπησζε λα εγγπεζεί φηη ρίιηνη θηλεηνπνηεκέλνη αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη έρνπλ φινη 
ιάβεη ηηο ίδηεο δηαηαγέο θαη παξακέλνπλ αλζξψπηλα φληα, ηελ έζραηε ζηηγκή, ζα 
αληηδξάζνπλ φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν ππφ ηελ πςειφηεξε έληαζε. Σα ΜΑΣ είλαη έλα 
φξγαλν ηεο αζηπλνκίαο νξγαλσκέλν θαη ηεξαξρεκέλν ζηξαηησηηθά. Δίλαη 
εθπαηδεπκέλν λα επαλαθέξεη ηε δεκφζηα ηάμε θαη κφιηο απνθαζίζηαηαη λα δηαηεξεί 
απηή ηε δεκφζηα ηάμε. Καη λα απνθεχγεη θάζε επηζηξνθή ζε κία άλαξρε θαηάζηαζε. 
Αληαπνθξίλνληαη ζε κία ππεξβνιή κε κία αλαινγηθή αληίδξαζε. Έρνπκε απφ ηε κία 
πιεπξά ηνπο ηαξαμίεο θαη απφ ηελ άιιε απηνχο πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ ηάμε. Οη 
δεκνζηνγξάθνη είλαη ζηε κέζε. Πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηα ξεπνξηάδ ηνπο θαη λα 
ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ζηξαηφπεδα πνπ ζπγθξνχνληαη. 
Δίλαη πξνθαλέο, θαη ην ιέσ κε απνιχησο αλζξψπηλν ηξφπν, φηη ζα πξνθχςεη έλα 
πξφβιεκα. Θα ππάξμνπλ παξεμεγήζεηο. Θα γίλνπλ ιάζε. ε φηη αθνξά ηελ έλλνηα 
ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο σο ζαλάζηκνπ φπινπ ππνζέησ φηη ν ππνπξγφο 
αλαθεξφηαλ ζηηο πνιπάξηζκεο θσηνγξαθίεο αζηπλνκηθψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην 
δηαδίθηπν ζε blogs πνπ αληηηίζεληαη ζηελ αζηπλνκία. Απηνί νη άλζξσπνη αλεζπρνχλ 
επίζεο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.  
 
ΡΥ: Ναη, αιιά ην λα ηξαβήμεη θαλείο ηε θσηνγξαθία ελφο αζηπλνκηθνχ κε ηε ζχδπγφ 
ηνπ ζηελ απιή κηαο θαθεηέξηαο δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ην λα ηξαβήμεη ηε 
θσηνγξαθία ελφο αζηπλνκηθνχ πνπ επηηίζεηαη θαηά κηαο πνξείαο. Σν έλα αλήθεη ζηελ 
ηδησηηθή, ην άιιν ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη κπνξεί επνκέλσο λα εκθαλίδεηαη ζε 
ηζηνζειίδεο ή ζε blogs.  
 
ΘΚ: Δίκαη ζχκθσλνο καδί ζαο θαη ραηξεηίδσ ηε δηάθξηζε πνπ θάλεηε κεηαμχ ηδησηηθνχ 
θαη δεκφζηνπ. Σν ηδησηηθφ είλαη ηεξφ, ην δεκφζην είλαη εθείλν πνπ επηθπξψλεη ηελ 
ηαπηφηεηα θαη ηηο πξάμεηο ζαο. 
 
ΡΥ: Καηά ηε ζπλέληεπμή ηνπ κε ηελ ΔΦΔ ν Τπνπξγφο δελ είπε φηη ζα μεθηλήζνπλ 
έξεπλεο θαη φηη νη αζηπλνκηθνί πνπ είλαη έλνρνη γηα επηζέζεηο θαη βία θαηά ηνπ ηχπνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα δησρζνχλ.  
 
ΘΚ: Γηαηάμακε εζσηεξηθέο έξεπλεο. Αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπο.  
 
ΡΥ: Πφζεο έξεπλεο είλαη ζε εμέιημε; 
 
ΘΚ: Γελ έρσ αξηζκφ λα ζαο δψζσ άκεζα, αιιά κπνξψ λα ζαο πσ φηη κεηά απφ 
θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ θάζε κήλπζε, κία θαηλνχξηα έξεπλα μεθηλά. Αλ νη κελχζεηο 
δελ θαηαηίζεληαη ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα αιιά ζηνλ εηζαγγειέα, ν ηειεπηαίνο καο 
ελεκεξψλεη ακέζσο θαη μεθηλάκε θαη εθεί επίζεο κηα δηαθνξεηηθή έξεπλα. Αλεμάξηεηα 
απφ ην πνηληθφ πιαίζην, μεθηλά επίζεο θαη κία πεηζαξρηθή έξεπλα. Αιιά ην ηεθκήξην 
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ηεο αζσφηεηαο πνπ ηζρχεη γηα θάζε Έιιελα πνιίηε ηζρχεη επίζεο θαη γηα θάζε 
θαηεγνξνχκελν αζηπλνκηθφ.  
 
ΡΥ: Δπνκέλσο έρεη μεθηλήζεη κία έξεπλα γηα ηελ επίζεζε πνπ ππέζηε ν Μαλψιεο 
Κππξαίνο;  
 
ΘΚ: Όρη κφλν γηα ηνλ θχξην Κππξαίν, αιιά γηα φινπο απηνχο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη 
κία κήλπζε.  
 
ΡΥ: Αιιά ν θχξηνο Κππξαίνο ζα κείλεη πηζαλφηαηα αλάπεξνο γηα κηα δσή.  
 
ΘΚ: Ξέξεηε φκσο, έρνπκε 126 ηξαπκαηηζκέλνπο αζηπλνκηθνχο εθ ησλ νπνίσλ νη 26 
αθφκε λνζειεχνληαη. Καη έλαο αζηπλνκηθφο έκεηλε επίζεο θνπθφο εμαηηίαο κηαο 
θσηνβνιίδαο. 
 
ΡΥ: Πψο ζα κπνξνχζακε λα απνθχγνπκε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ ησλ 
αζηπλνκηθψλ θαηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ, θαζψο φπσο θαίλεηαη ην λα επηδείμεη θαλείο 
ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ηαπηφηεηα δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηα ρηππήκαηα;  
 
ΘΚ: Θα έπξεπε λα βξεζεί έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα δηαθξίλεηαη θαλείο. Όπσο 
αθξηβψο νη αζηπλνκηθνί, θνξάκε κία ζηνιή θαη είκαζηε εχθνια αλαγλσξίζηκνη, ίζσο 
ζα έπξεπε, είλαη κία πξφηαζε, νη δεκνζηνγξάθνη λα θνξνχλ έλα γηιέθν ή έλα 
ζπγθεθξηκέλν ξνχρν πνπ λα ηνπο δηαθξίλεη.  
 
ΡΥ: Απηφ δελ εμεγεί γηαηί ε αζηπλνκία ζπλερίδεη λα ρηππά, ή αθφκε ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, αξρίδεη λα ρηππά, φηαλ ν δεκνζηνγξάθνο δείμεη ηελ θάξηα ηνπ. Καη απηφ 
ην δηαθξηηηθφ ζήκα ππάξρεη θίλδπλνο λα παξαδψζεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηα πην 
αθξαία ζηνηρεία πνπ είλαη ερζξηθά απέλαληη ζηνλ ηχπν. Πνιινί δεκνζηνγξάθνη έρνπλ 
επίζεο δερηεί επίζεζε απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.  
 
ΘΚ: Ζ επηινγή λα γίλεη θαλείο δεκνζηνγξάθνο, φπσο θαη εθείλε λα γίλεη αζηπλνκηθφο, 
ελέρεη θηλδχλνπο. Κάζε πξφζσπν πνπ πεγαίλεη ζε έλα πεδίν βίαησλ πξάμεσλ 
γλσξίδεη φηη κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν βίαησλ επηζέζεσλ. Δίλαη θάηη πνπ πξέπεη λα 
δερηεί θαλείο. Οη 126 αζηπλνκηθνί απνδέρηεθαλ ηα ηξαχκαηά ηνπο ζαλ κέξνο ησλ 
θηλδχλσλ ηνπ επαγγέικαηνο. Απηφ δελ είλαη ν θαλφλαο. Έλαο αζηπλνκηθφο δελ είλαη 
έλαο ζάθνο ηνπ κπνμ. Δίλαη έλαο επαγγεικαηίαο. Πνπ έρεη νηθνγέλεηα, γνλείο, θαη αλ 
θεχγεη ην πξσί γηα ηε δνπιεηά πξέπεη ην βξάδπ λα γπξίζεη αβιαβήο. Καη θαηά ηνλ ίδην 
ηξφπν πνπ εζείο δεηάηε λα ζαο αληηκεησπίδνπλ κε αληηθεηκεληθφ θαη δενληνινγηθφ 
ηξφπν, ν αζηπλνκηθφο επίζεο δεηάεη λα αληηκεησπίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ θαη 
δενληνινγηθφ ηξφπν. Ο ηχπνο πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεη ηηο ππεξβνιέο. 
 
ΡΥ: Πψο κπνξεί έλαο δεκνζηνγξάθνο λα ππεξβάιεη;  
 
ΘΚ: Με ην λα κελ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ αληηθεηκεληθά. Με ην λα είλαη ζην πεδίν γηα λα 
θαιχςεη παξά κφλν ηηο ππεξβνιέο ηεο αζηπλνκίαο. Με ην λα ζέιεη λα δείμεη κφλν ηε 
δπλακηθφηεηα θαη ηελ παξέκβαζε ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο. Απηφ δελ είλαη 
αληηθεηκεληθφ. Έλαο δεκνζηνγξάθνο ζην πεδίν πξέπεη λα δείμεη θαη λα απνδείμεη ζηελ 
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ειιεληθή θνηλσλία ηηο ππεξβνιέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Καη είλαη ίζσο εθεί πνπ 
ππεηζέξρεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή παξεμήγεζε γηα ηελ νπνία κηινχζα. Όηαλ έλαο 
αζηπλνκηθφο βιέπεη έλαλ δεκνζηνγξάθν κπξνζηά ηνπ, φρη ζπγθεθξηκέλα απηφλ πνπ 
βξίζθεηαη εθεί, αιιά κφλε ε παξνπζία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κπνξεί λα ηνπ ζπκίζεη 
ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεηο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ζεψξεζε φηη έηπρε άδηθεο 
κεηαρείξηζεο απφ ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Ξέξεηε, εδψ ε λννηξνπία είλαη ηέηνηα πνπ 
αλ ηξαβήμεηε κία θσηνγξαθία ελφο αζηπλνκηθνχ κε ηα ρέξηα ζηνλ αέξα απέλαληη απφ 
έλαλ πνιίηε πνπ έρεη επίζεο ηα ρέξηα ζηνλ αέξα, αλ ηε δείμνπκε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηχπν, ζα πεη φηη ν αζηπλνκηθφο ζα ρηππήζεη ηνλ πνιίηε θαη ν πνιίηεο πξνζπαζεί λα 
πξνζηαηεπζεί.  
 
«Αιήηεο, ξνπθηάλνη, δεκνζηνγξάθνη»…  
 
Μία ελδεκηθή δπζπηζηία δηαπνηίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ νη Έιιελεο δηαηεξνχλ κε ηα Μέζα 
ελεκέξσζήο ηνπο. Αλ ζπλερίδνπλ λα «θαηαλαιψλνπλ» θάπσο ην γξαπηφ ηχπν, είλαη 
πεξηζζφηεξν γηα λα δηαβάζνπλ θάπνηεο πέλεο αθφκε πνιχ ζεβαζηέο πνπ ηνπο δίλνπλ 
ηηο βάζεηο κηαο πιεξνθνξίαο πνπ ζα ζπδεηεζεί ζε κία κπινγθφζθαηξα 
αλαπηπζζφκελε θαη πνιχ δξαζηήξηα.  
 
Έλα επάγγεικα πνπ ριεπάδεηαη θαη απεηιείηαη αλνηρηά. Δεκνζηνγξάθνη ππό 
πξνζηαζία.  
 
Έρνληαο γίλεη εηδηθνί ζηε δεκηνπξγία πεξηπαηρηηθψλ ζπλζεκάησλ, νη αθηηβηζηέο φισλ 
ησλ απνρξψζεσλ έρνπλ πνιιαπιαζηάζεη ηα ζπλζήκαηα θαη ηνπο ζαξθαζκνχο, 
ζηηγκαηίδνληαο νξηζκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζπρλά γλσζηνχο. Αιιά ε θνξντδία 
πεξλάεη γξήγνξα ζηελ πξνζβνιή θαη ζηελ πξνηξνπή γηα θφλν. Άγξηεο εθζηξαηείεο 
αθηζψλ εκθαλίδνληαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, δείρλνληαο κία ιίζηα δεκνζηνγξάθσλ 
κε ηελ θαηεγνξία φηη είλαη «ηζαξιαηάλνη». «Αιήηεο, ξνπθηάλνη, δεκνζηνγξάθνη» θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ ππεξβνιηθά δηάζεκνπ «κπάηζνη, γνπξνχληα, δνινθφλνη», είλαη ηα δχν 
ζπλζήκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ξπζκηθά ζε φιεο ηηο δηαδειψζεηο. Φπιιάδηα πνπ 
πεξηέρνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα νλφκαηα νξηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ δηαηίζεληαη 
επξέσο ή ξίρλνληαη ζηνπο δξφκνπο. Πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπλ κε ρηνχκνξ θαη 
επθπΐα, νη δεκνζηνγξάθνη επηλφεζαλ ην ζχλζεκα « δελ είκαζηε αιήηεο, δελ είκαζηε 
ξνπθηάλνη, αιιά δεκνζηνγξάθνη πνπ γίλακε δεηηάλνη». Κακία ζνβαξή έξεπλα δελ έρεη 
δηεμαρζεί κέρξη ζηηγκήο γηα λα εληνπηζηνχλ νη δξάζηεο απηψλ ησλ δεκφζησλ 
θαηεγνξηψλ. Παξνχζεο ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο, αιιά πην νξαηέο ζηηο 
γεηηνληέο ησλ αλαξρηθψλ, νη εηηθέηεο επηθξίλνπλ ην επάγγεικα κε κία βία θαη έλα 
αθαηαλφεην κίζνο.  
 
Οη δεκνζηνγξάθνη δέρνληαη εθεμήο επηζέζεηο ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ, νξηζκέλνη απιψο 
επεηδή αγνξάδνπλ κία μέλε εθεκεξίδα ή επεηδή αλαγλσξίδνληαη. Όπσο θαη νη 
εθιεγκέλνη πνιηηηθνί, έλα κέξνο ησλ δεκνζηνγξάθσλ βξίζθνληαη ζηηγκαηηζκέλνη ζαλ 
πηζαλνί έλνρνη ή ηνπιάρηζηνλ εχθνια αλαγλσξίζηκνη, έλαο άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα 
πιεξψζεη θάηη θαη πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη θαηαζηεί ζεκηηφ λα μεζπνχλ ηα λεχξα. 
 
Καζψο έρεη επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ, 
νξηζκέλνη έρνπλ πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιάδνληαο γηα παξάδεηγκα 
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δξνκνιφγηα ή θνηηάδνληαο θάησ απφ ηα απηνθίλεηα ςάρλνληαο γηα απηνζρέδηνπο 
εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο. Άιινη είδαλ ηα απηνθίλεηά ηνπο λα βαλδαιίδνληαη. Πην 
αλεζπρεηηθφ αθφκε είλαη ην γεγνλφο φηη κεηξάκε εθεμήο κία δεθάδα δεκνζηνγξάθσλ 
νη νπνίνη, ζε θνηλή ζπκθσλία κε ηε ζχληαμή ηνπο, απνιακβάλνπλ ζήκεξα κίαο 
ηδησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο εθδφηεο. Ζ Διιάδα ζπλαληά έηζη 
ηελ Ηηαιία θαη ηε Γαλία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ 
νξηζκέλνη επαγγεικαηίεο αλαγθάδνληαη λα ιακβάλνπλ έθηαθηα κέηξα κφλν θαη κφλν 
επεηδή ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε κηαο θνηλσλίαο ή επεηδή λα ρξεζηκνπνηνχλ 
ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο.  
 
 
Οη δεκνζηνγξάθνη δελ είλαη εθπξόζσπνη ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ.  
 
Σν επάγγεικα δελ ζηακαηά λα ην δηαθεξχζζεη. Οη δεκνζηνγξάθνη δελ πξέπεη λα 
παξέρνπλ ηηο «δεκφζηεο ζρέζεηο» ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ή ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 
Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Αιιά ε κνξθή ησλ ηειενπηηθψλ εηδήζεσλ, ηα νπνία 
παξακέλνπλ ην θχξην κέζν ελεκέξσζεο θαη ηα νπνία απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 
κέξνο ηνπ απφβξαδνπ, δελ ηνπο βνεζά. Απισκέλα ζε κία ψξα, ηα ηειενπηηθά δειηία 
εηδήζεσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ θαλαιηψλ κεηαρεηξίδνληαη ηα εζληθά ζέκαηα ππφ κία 
κνξθή ζρεδφλ κνλαδηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε κία εηθνληθή πιαηθφξκα πνπ 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη έμη δεκνζηνγξάθνπο ηαπηφρξνλα, ν θαζέλαο 
«αθνινπζψληαο» κνλίκσο έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα θαη πεξηγξάθνληαο ηηο 
απφςεηο ηνπ ηειεπηαίνπ. «Υξεηάδεηαη κία εμαηξεηηθή γλψζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη κία 
ηεξάζηηα απφζηαζε γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε φηη ν δεκνζηνγξάθνο 
δελ είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ θφκκαηνο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί λα θαιχπηεη. Ζ πεηζψο 
πνπ νξηζκέλνη ζπλάδειθνη βάδνπλ ζηα ιφγηα ηνπο φηαλ είλαη ζην αέξα είλαη ηέηνηα 
πνπ είλαη ζρεδφλ ινγηθφ λα ηνπο κπεξδεχνπκε κε έλα κέινο θφκκαηνο. 
 
Γελ ππάξρεη ζηελ πξάμε θακία αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Οη δεκνζηνγξάθνη αξθνχληαη 
ζην λα αλαθέξνπλ απηά πνπ εηπψζεθαλ απφ ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ παληνχ. 
Φαηλνκεληθά ζα ιέγακε ππεχζπλνη ηχπνπ, θάηη ην νπνίν εληνχηνηο νξηζκέλνη είλαη θαη 
θάηη ην νπνίν ζακπψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηνπο. ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, νη ζπλάδειθνη θφβνπλ ν έλαο ηνλ ιφγν ηνπ άιινπ ή θσλάδνπλ ν έλαο 
ζηνλ άιιν, φπσο ζε κία πνιηηηθή αληηπαξάζεζε. Δμάιινπ, ε κνξθή είλαη ζρεδφλ 
φκνηα. Γελ ιέσ φηη νη δεκνζηνγξάθνη είλαη θεξέθσλα ησλ θνκκάησλ. Αιιά απηφ πνπ 
βιέπνπκε ζηνλ αέξα κπνξεί λα γίλεη εληειψο θαηαλνεηφ ππφ απηήλ ηελ έλλνηα πνιχ 
εηιηθξηλά. Γελ θαηαιαβαίλσ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζνχκε λα είκαζηε 
πξνζθνιιεκέλνη ζε απηή ηε θφξκνπια πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα εμαζθαιίζεη ηελ άπνςε 
ηνπ θαζελφο αιιά πνπ απνκαθξχλεηαη ηφζν απφ ηηο αξρέο ηνπ επαγγέικαηνο», καο 
εθκπζηεξεχεηαη έλαο δεκνζηνγξάθνο, πξψελ δηεζλήο αληαπνθξηηήο.  
 
Η αλαζθάιεηα θαη ν θόβνο ησλ αληηπνίλσλ εληζρύνπλ ηελ απηνινγνθξηζία 
 
Απαηηψληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εκπηζηεπηηθφηεηα, έλαο δηεπζπληήο εηδήζεσλ ελφο 
ηδησηηθνχ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ ην αλαγλσξίδεη: «Απηνινγνθξίλνκαη θάζε κέξα θαη 
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλσ γηα λα δηαηεξήζσ ηελ 
πξφζβαζή κνπ ζην επάγγεικα θαη κία δηεπζπληηθή ζέζε φπνπ ειπίδσ αθφκε λα 
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κπνξέζσ λα θηλήζσ νξηζκέλα πξάγκαηα. Αλ εγψ ζαο ην ιέσ, ζαο αθήλσ λα 
θαληαζηείηε ηη κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηνλ απφ θάησ φξνθν». 
 
Ζ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα θαη ν θίλδπλνο λα ράζεη θαλείο ηε δνπιεηά ηνπ γηα έλα 
«επαγγεικαηηθφ ιάζνο» κε εθεμήο πνιχ επξεία θξηηήξηα δελ είλαη νη κφλνη ππεχζπλνη 
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνινγνθξηζίαο. «Έλαο θφβνο εγθαζίζηαηαη ζηνπο θχθινπο ηνπ 
επαγγέικαηνο. Γελ ζέινπκε πηα λα θάλνπκε ξεπνξηάδ πνπ δελ θηλνχληαη ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο πνιχ κεγάιεο πιεηνςεθίαο, εηδηθά φηαλ αζρνινχκαζηε κε ηηο εζληθέο 
εηδήζεηο. Πξέπεη λα νπξιηάδεηο κε απηνχο πνπ θσλάδνπλ. Οξηζκέλνη ζπλάδειθνη 
θνβνχληαη ζην εμήο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα αλ πάξνπλ ζέζε ππέξ κέηξσλ 
πνπ είλαη ζίγνπξα κε δεκνθηιή αιιά αλαγθαία. Οξηζκέλνη δεκνζηνγξάθνη δπγίδνπλ 
ηψξα ζε θάζε άξζξν ηε ζρέζε κεηαμχ αθξίβεηαο/ελδηαθέξνληνο θαη πηζαλήο 
ελφριεζεο, ελζαξξχλνληαο εμ αηηίαο απηνχ κία αχμεζε ηεο απηνινγνθξηζίαο ήδε 
ζπλπθαζκέλε κε ην επάγγεικα ελ γέλεη» εθκπζηεξεχεηαη ν Σάζζνο Σέιινγινπ.  
 
Μφλν ν Γξεγφξεο Σδηνβάξαο ηνπ ΑΠΔ ζρεηηθνπνηεί ην επίπεδν ηεο απηνινγνθξηζίαο. 
«Απηφ δελ κε εθπιήζζεη. Παξφια απηά, αθφκε θαη ζηελ Διιάδα, φηαλ έλαο 
δεκνζηνγξάθνο ζέιεη λα πεη θάηη βξίζθεη πάληα ηνλ ηξφπν. Γηα κέλα, είλαη έλα 
εκπφδην κεηαμχ άιισλ. Ζ δεκνζηνγξαθία ζπλίζηαηαη ζην λα δηεμάγνπκε έλαλ ζπλερή 
αγψλα γηα λα ςάμνπκε πιεξνθνξίεο. ε απηή ηε δηαδηθαζία, νξηζκέλνη ζπλάδειθνί 
καο είλαη ζχκκαρνη ησλ πεγψλ ηνπο, ελψ ζα έπξεπε λα ηηο έρνπλ απέλαληί ηνπο. 
Απηφ έρεη επίζεο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ηεο απηνινγνθξηζίαο». Έηζη θη αιιηψο αλ ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΑΠΔ κεηξάεη αξθεηά κέιε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
νξγαλψζεσλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ε θπβέξλεζε δηαηεξεί ην πξνλφκην λα δηνξίδεη 
δχν απφ ηα κέιε ηνπ Γ, εθ ησλ νπνίσλ ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη επίζεο ν 
δηεπζπληήο ησλ εηδήζεσλ. Ζ ζεηεία είλαη ηεηξαεηήο (ίδηα κε εθείλε ησλ βνπιεπηψλ) θαη 
ν δηεπζπληήο αιιάδεη κεηά απφ θάζε εθινγέο. «Γελ απνηειεί θαλφλα, αιιά ζπκβαίλεη 
έηζη». Χο εθ ηνχηνπ, νξηζκέλνη ακθηβάιινπλ γηα ηελ παξξεζία θαη ηελ έιιεηςε 
απηνινγνθξηζίαο ζε έλα πξαθηνξείν εηδήζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ 
απφ δεκφζηνπο πφξνπο. «Μπνξνχκε λα αζθνχκε θξηηηθή ζην ΑΠΔ αιιά είκαζηε ίζσο 
ην κφλν Μέζν Δλεκέξσζεο ζηελ Διιάδα γηα ην νπνίν γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά ηνλ 
ηδηνθηήηε θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο. Μπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ζήκεξα 
δελ ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ δελ ζίγνληαη ζην πξαθηνξείν. Γελ κηιψ γηα ην παξειζφλ, 
αιιά ππφ ηελ ησξηλή δηνίθεζε δελ έρνπκε ζέκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα ζίμνπκε 
ειεχζεξα» θαηαιήγεη ν Γξεγφξεο Σδηνβάξαο.  
 
Μία άιιε επαλαιακβαλφκελε δπζθνιία γηα ηνλ ηχπν, ε πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
δεδνκέλα, ε νπνία ζεσξεηηθά είλαη θαηνρπξσκέλε ζην λφκν, ρξεηάδεηαη ηφζν 
ππνκνλή, φζν θαη δξφκν κεη’ εκπνδίσλ. Γηα ηνλ Γεκήηξε Σξίκε, «Γελ είλαη ην λνκηθφ 
πιαίζην πνπ καο δεκηνπξγεί πξφβιεκα, απηφ είλαη κάιηζηα αξθεηά θαιφ. 
Βξηζθφκαζηε κφλν αληηκέησπνη κε έλα Κξάηνο θαη κία δηνίθεζε ηα νπνία δελ δίλνπλ 
πνηέ θακία ζπλέρεηα ζηα αηηήκαηα, ηα νπνία πλίγνπλ ην αξρείν ζην ρξφλν θαη θαζψο 
δελ ην έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ, ηειηθά εγθαηαιείπεηο. Γελ είλαη φηη ζαο αξλνχκαζηε ηελ 
πξφζβαζε ζηα δεκφζηα δεδνκέλα. Γελ ζαο ιέκε φκσο απιψο πνχ βξίζθνληαη. Γελ 
ζαο απαληάκε πνηέ. Γελ ππάξρεη άκεζε ή λνκηκνπνηεκέλε ινγνθξηζία, αιιά απηή 
εγθαζίζηαηαη ζηγά ζηγά ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ησλ αμηφπηζησλ ή επίζεκσλ πεγψλ».  
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Σα δηεζλή Μέζα Ελεκέξσζεο πιεξώλνπλ κεξηθέο θνξέο ην ηίκεκα ησλ κηθξώλ 
ηνπο πξνλνκίσλ 
 
Θεσξνχκελνο πην αμηφπηζηνο απφ ηα εζληθά Μέζα Δλεκέξσζεο, ν δηεζλήο ηχπνο 
απνιακβάλεη έλα θαζεζηψο ιίγν πην πξνλνκηαθφ απφ ηνλ ειιεληθφ ηχπν, αιιά δελ 
είλαη ζε θακία πεξίπησζε αζθαιήο απφ ηηο θαηαρξήζεηο ή απφ έλα πεξηζηαζηαθφ 
κπνυθνηάδ ησλ πιεξνθνξηψλ.  
 
«Καηά θάπνην ηξφπν, νη Έιιελεο βηψλνπλ άζρεκα ηελ ππεξβνιηθή δηεζλή θάιπςε 
ηεο ρψξαο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζε. Πξηλ 
απφ δχν ρξφληα, ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην λα κηιήζνπκε γηα ηελ Διιάδα. ήκεξα φινο ν 
θφζκνο είλαη εδψ θαη ε ρψξα είλαη ππφ ηα ππξά φισλ ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ 
θξηηηθψλ. Έρεη γίλεη πην δχζθνιν λα ζπγθεληξψζεη θαλείο αληηδξάζεηο, θπξίσο απφ 
ηελ πιεπξά ησλ αξρψλ», καο εθκπζηεξεχεηαη ε Isabelle Malsang, δηεπζχληξηα ηνπ 
γξαθείνπ ηνπ AFP ζηελ Αζήλα. Οη πνιηηηθνί θαηεγνξνχληαη πιένλ ηαθηηθά γηα 
«πξνδνζία», κφιηο κηινχλ ζην δηεζλή ηχπν. Ζ αχμεζε ησλ επηζέζεσλ ελαληίνλ ησλ 
βνπιεπηψλ ή νη βαλδαιηζκνί ησλ γξαθείσλ ηνπο πξνηξέπνπλ νξηζκέλνπο ζηελ 
πξνζνρή, αθφκε θαη ζηε ζησπή.  
 
Σα δηεζλή πξαθηνξεία εηδήζεσλ θαη νξηζκέλνη μέλνη αληαπνθξηηέο παξαηεξνχλ 
επίζεο κεξηθά εκπφδηα ζηελ πιεξνθφξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθψλ αξρψλ 
πνπ επλννχλ θακηά θνξά ηνλ εζληθφ ηχπν. Έλα είδνο άηππνπ κπνυθνηάδ πνπ 
πινπνηείηαη κε ηελ απνπζία πξνζθιήζεσλ ζε ζπλεληεχμεηο ηχπνπ ή κε ηελ απνπζία 
απαληήζεσλ ή δειψζεσλ. Έλα θπθιηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν έρεη θαηαγγειζεί ήδε 
εδψ θαη πνιιά ρξφληα απφ ηνπο Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα, αιιά ην νπνίν 
επαλεκθαλίδεηαη ζην ηδηαίηεξν ζεκεξηλφ πιαίζην.  
 
Πξνο κεγαιχηεξε ίζσο έθπιεμε, νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη 
φιν θαη πεξηζζφηεξνη δηεζλείο αληαπνθξηηέο δελ επηζπκνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε ζέκαηα 
πνπ ζπλδένληαη κε ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πεξηβάιινληα, ηδηαηηέξσο εθείλνη πνπ 
εξγάδνληαη γηα αγγιφθσλα Μέζα Δλεκέξσζεο. Καλείο δελ μερλά γηα παξάδεηγκα ηηο 
δχζθνιεο εκέξεο πνπ έδεζαλ νη αληαπνθξηηέο ησλ γεξκαληθψλ κέζσλ κεηά ην 
εμψθπιιν ηνπ Focus, ην άξζξν ηνπ Stern θαη ηηο δειψζεηο ηνπ ηχπνπ όλοι κλέθηες, 
όλοι ηεμπέληδες πνπ είραλ ζνθάξεη πνιχ ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε. Όπσο θαη νη 
Έιιελεο δεκνζηνγξάθνη, νη Γεξκαλνί ζπλάδειθνί ηνπο εμνκνησζήθαλ ηφηε φρη κφλν 
κε ηα Μέζα ηνπο αιιά θαη κε ην Κξάηνο ηνπο θαη απνηεινχζαλ γηα ην ιφγν απηφ 
ζηφρν γηα ηε ιατθή νξγή. ηελ έδξα ηεο Έλσζεο Αληαπνθξηηψλ μέλνπ ηχπνπ, ηα 
πξνζβιεηηθά γθξάθηηη ηα νπνία πιαηζηψλνπλ ηηο πιάθεο ηνπ δξφκνπ δελ αθήλνπλ λα 
πιαληέηαη θακία ακθηβνιία γηα ηελ εθηίκεζε πνπ νξηζκέλνη ηξέθνπλ γηα ηνπο μέλνπο 
δεκνζηνγξάθνπο.  
 
« Σα πξνβιήκαηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ ζηελ Διιάδα είλαη ζαλ ην δήηεκα ηνπ 
δεκφζηνπ ρξένπο, φινο ν θφζκνο γλψξηδε, θαλέλαο δελ κηινχζε γη’ απηφ. Δίκαζηε φινη 
ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Ζ 
θνηλσλία καο βαζηδφηαλ ζε κία ζπλαίλεζε πνπ πήγαηλε ρέξη-ρέξη κε θάπνηνλ φξθν 
ζησπήο. Σν ζχζηεκα ήηαλ πξνο φθεινο φισλ θαη εκείο δελ αλεζπρήζακε. Θα 
πιεξψζνπκε αθξηβά ηε ζησπή καο». Με απηφ ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα έλαο απφ ηνπο 
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πην κεγάινπο αξζξνγξάθνπο ηεο Διιάδαο θιείλεη, κέζα ζε εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 
ηειεπηαία καο ζπλέληεπμε, ζπλνςίδνληαο έλα ζπλαίζζεκα πνπ δπζηπρψο 
ζπκκεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλνκηιεηψλ πνπ ζπλαληήζακε.  
 
Η ςεθηαθή ειπίδα ππνλνκεύεηαη 
 
ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90, νη Έιιελεο εμαθνινπζνχζαλ λα ζπλαληνχλ αθφκε 
κεγάιεο δπζθνιίεο γηα λα απνθηήζνπλ ηειεθσληθέο γξακκέο. Αιιά ε πξφνδνο ήηαλ 
πνιχ γξήγνξε. Μεηαμχ ηνπ 1993 θαη ηνπ 1995, νη γίγαληεο ηεο επξσπατθήο 
ηειεθσλίαο εγθαζίζηαληαη ζηελ αγνξά, ζηαζεξνπνηνχλ ηε ζηαζεξή θαη θηλεηή 
ηειεθσλία θαη αλαπηχζζνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, εθεμήο πνιχ 
δηαδεδνκέλε. Ζ ζπλδξνκή παξακέλεη πξνζηηή, κε έλα κέζν φξν 35 επξψ γηα έλα 
ηειεθσληθφ παθέην θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, αιιά επίζεο θαη κε κία θαηλνχξηα 
θφξκνπια ησλ 10 επξψ γηα ην δηαδίθηπν κφλν. Χζηφζν, ην δηαδίθηπν γηα ηα 
smartphones παξακέλεη νηθνλνκηθά απξφζηην.  
 
Δλ κέζσ θξίζεο εκπηζηνζχλεο γηα ηα παξαδνζηαθά Μέζα Δλεκέξσζεο, νη Έιιελεο 
δνθηκάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε «δεκνζηνγξαθία ησλ πνιηηψλ». Σα blogs θαη νη 
ηζηνζειίδεο ελεκέξσζεο γλσξίδνπλ κεγάιε άλζεζε. Σν ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο 
εθηηκά ζε 55 000 ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ blogs ζηελ Διιάδα. Οη απνιπκέλνη 
δεκνζηνγξάθνη βξήθαλ έλαλ ζπληαθηηθφ ρψξν φπνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σν δηαδίθηπν ζίγνπξα δελ πξνζθέξεη θεξδνθνξία 
βξαρππξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα, αιιά ζε κία ρψξα φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ 
δεκνζηνγξάθσλ δελ έρεη πιεξσζεί γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο, ε θαηάζηαζε δελ 
αιιάδεη πνιχ γη’ απηνχο. Έηζη θη αιιηψο ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο 
δεκνζηνγξαθίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηα ζρφιηα ή ζέζε ππφ κία πξννπηηθή ησλ 
γεγνλφησλ πνπ δηαβάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά Μέζα 
Δλεκέξσζεο.  
 
«Πνιινί δεκνζηνγξάθνη έρνπλ απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίαο ηνπ ΑΠΔ. Ζ 
πιεηνςεθία απηψλ πνπ έρνπλ αλνίμεη έλα blog ή κία ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο 
δνπιεχνπλ κε ηα λέα καο, ρσξίο θαλ λα αιιάμνπλ ηηο ιέμεηο. Γελ ππάξρεη αθφκα κία 
ηζηνζειίδα πιεξνθνξηψλ πνπ λα είλαη ηθαλή γηα κία αιεζηλή εξεπλεηηθή δνπιεηά. 
Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα ζπληάθηεο ή αλζξψπνπο πνπ ζρνιηάδνπλ κία πιεξνθνξία 
ηελ νπνία εκείο δπζηπρψο εμαθνινπζνχκε λα ηνπο παξέρνπκε δσξεάλ» 
εθκπζηεξεχεηαη ν Γξεγφξεο Σδηνβάξαο. 
 
Ο ηέιηνο Κνχινγινπ είλαη έλαο δεκνζηνγξάθνο έκπεηξνο ζηε ρξήζε ησλ ειιεληθψλ 
Μέζσλ Δλεκέξσζεο, ηδηαηηέξσο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα. Σν 1995 δεκηνχξγεζε 
κέζσ ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο ηνπ ηελ εθπνκπή Ρεπορηάζ τωρίς Σύνορα (θακία 
ζρέζε κε ηελ νξγάλσζή καο), πνπ κεηαδηδφηαλ απφ ηελ ΔΡΣ. Ζ εθπνκπή ζάξσζε 
φια ηα βξαβεία δεκνζηνγξαθίαο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκάησλ. Αιιά 
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, ν ηέιηνο ππέγξαςε ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηεο εθπνκπήο-
ζηαζκνχ κεηαδίδνληαο, ελάληηα ζηελ άπνςε ηεο δηεχζπλζεο ηεο θξαηηθήο 
ηειεφξαζεο, έλα ξεπνξηάδ κε ηίηιν «ε γεληά ησλ 700», ε νπνία έδεηρλε πψο κία 
νιφθιεξε γεληά λέσλ δνχζαλ κε κηζζνχο πνπ είραλ θνιιήζεη ζηα 700 επξψ.  
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Δθδησγκέλνο απφ ηα δεκφζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, ν ηέιηνο Κνχινγινπ δελ άθνπζε 
απηνχο πνπ ηνλ ζπκβνχιεπαλ λα απνζπξζεί θαη δεκηνχξγεζε κάιηζηα ην Ννέκβξην 
ηνπ 2008 ηελ πξψηε ειιεληθή δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε, ην TVXS.gr. Σν θαηλνχξην 
θαλάιη κεηξάεη κηα δεθάδα ππαιιήισλ θαη ιίγν παξαπάλσ απφ 450 000 
κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο ην κήλα. Αληηκέησπν κε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ην θαλάιη ζπληεξείηαη κέζα ζε έλα λέν ςεθηαθφ ηνπίν θαη είλαη παξάδεηγκα 
πξνο κίκεζε.  
 
Σειεθσληθέο ππνθινπέο ππό ηνλ απμεκέλν έιεγρν ηνπ δηαδηθηύνπ 
 
Σν 2004, νη Οιπκπηαθνί αγψλεο δηεμάγνληαη ζε έλα πιαίζην πςίζηεο αζθαιείαο. Οη 
επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2011 αλάγθαζαλ ηηο αξρέο λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηα 
κέηξα αζθαιείαο, ηδηαηηέξσο ζην επίπεδν ησλ θακεξψλ θαη λα απνδερηνχλ ηελ 
πξφζθπζε ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ θαη εηαηξηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Οιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ. Λίγν θαηξφ κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, ε Διιάδα ζα εξρφηαλ 
αληηκέησπε κε ην πην κεγάιν ζθάλδαιν ηειεθσληθψλ ππνθινπψλ ηεο. Με ηελ 
επθαηξία ελφο ειέγρνπ ζπληήξεζεο ξνπηίλαο ην 2006, νη ηερληθνί αλαθαιχπηνπλ 
ηπραία φηη νη πςειφηεξεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο παξαθνινπζνχληαη: Ο Πξσζππνπξγφο, 
ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, ν Αξρεγφο ηνπ ηξαηνχ θ.ι.π.. Ό, ηη ήηαλ απνθαζηζηηθήο 
ζεκαζίαο παξαθνινπζείην, φπσο θαη πνιινί δεκνζηνγξάθνη. Αλ θαη πέξαζαλ νη 
Οιπκπηαθνί αγψλεο, νη Έιιελεο δελ μέραζαλ θαη ηξέθνπλ έθηνηε κία κεγάιε 
δπζπηζηία πξνο ηελ ηειεθσλία ηνπο. Πνιινί δεκνζηνγξάθνη δηαβεβαηψλνπλ φηη ηα 
ηειέθσλά ηνπο παξαθνινπζνχληαη, νξηζκέλνη ζε κφληκε βάζε, άιινη αλάινγα κε ηα 
ξεπνξηάδ ηνπο. 
 
Σν δηαδίθηπν δελ γλσξίδεη πξαθηηθά θαλέλα λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα. Καλέλαο 
λφκνο δελ δηέπεη ηελ χπαξμε ησλ blogs ή ησλ ηζηνζειίδσλ αιιά ν ππνπξγφο 
Γηθαηνζχλεο, Μηιηηάδεο Παπαησάλλνπ, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε κία ξχζκηζε 
ηνπ ηνκέα κέζσ ελφο λνκνζρεδίνπ ην νπνίν ζα εμεηαζηεί θαηά ην ηέινο επηεκβξίνπ 
2011. Δπηζπκψληαο λα επεθηείλεη ηε ιίζηα ησλ αδηθεκάησλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 
άξζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ επηθνηλσληψλ, ν ππνπξγφο πξνηίζεηαη αθφκε θαη λα 
θαηαξγήζεη ηελ αλσλπκία ζην δηαδίθηπν. Οη εηζαγγειείο ηνπ Αξείνπ Πάγνu έρνπλ 
ηαρζεί ππέξ ηεο άξζεο ηεο αλσλπκίαο, ηφζν ζε πνηληθέο ππνζέζεηο φζν θαη ζε 
πεξηπηψζεηο «ππνςίαο αδηθεκάησλ». Πξφζθαηα, ην google αλαγθάζηεθε, θαηφπηλ 
ελφο αηηήκαηνο ηεο κνλάδαο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο ζην δηαδίθηπν, λα 
απνθαιχςεη ηα ζηνηρεία επαθήο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ blog Φίμωηρο, ελφο θνξέα πνιχ 
έληνλσλ θαη ζπρλά άζεκλσλ θξηηηθψλ θαηά ηνπ ηχπνπ. Απεηιέο θαηά ηεο δσήο 
ελαληίνλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαλαιηνχ MEGA θαη ηνπ γηνπ ηνπ ήηαλ ην θίλεηξν γηα ηελ 
ηαπηνπνίεζε.  
 
Η πιαηθόξκα Indymedia, καύξν πξόβαην γηα ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο 
 
Σν Indymedia δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο, αιιά κία 
πιαηθφξκα ζπληνληζκνχ, έλα είδνο GPS ησλ θνηλσληθψλ δηαδειψζεσλ, 
ππνδεηθλχνληαο ηνπο ηφπνπο ησλ ζπγθεληξψζεσλ, ηα ζέκαηα ησλ δηαδειψζεσλ, ηα 
επεηζφδηα ζε εμέιημε θ.ι.π.. Αλ ην Indymedia είλαη ην καχξν πξφβαην γηα ηελ 
αζηπλνκία, ε ηειεπηαία αλαγλσξίδεη, σζηφζν, φηη ην ρξεζηκνπνηεί ζαλ πεγή 
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αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δηθψλ ηεο κεραληζκψλ. Βαζηδφκελε 
ζηελ άηππε ζπλεηζθνξά δεθάδσλ αλζξψπσλ, ε ηζηνζειίδα πξνζθέξεη επίζεο έλα 
θφξνπκ γηα αλάιπζε θαη ζπδήηεζε, ηνπ νπνίνπ ε ηδενινγία είλαη επθξηλψο αξηζηεξή ή 
αθφκε θαη αθξναξηζηεξή. Σα αλαξρηθά θηλήκαηα ζπλαληνχλ εθεί ηελ 
εμσθνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά. Οη παξάθσλεο απφςεηο είλαη «αλεθηέο» αιιά πνιχ 
ιίγν νξαηέο.  
 
Σν Γεθέκβξε ηνπ 2008, ην θφκκα ΛΑΟ (άθξα δεμηά) είρε θαηαζέζεη πνιιέο κελχζεηο 
θαηά ηνπ Indymedia γηα «παξαθίλεζε ζε βία» θαη ζθφπεπε λα πεηχρεη ην θιείζηκν ηεο 
ηζηνζειίδαο θαη ησλ ζέξβεξ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα θάπνπ ζην Παλεπηζηήκηνupoli 
Γεζκεπκέλνο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη εγγπεηήο ησλ αμηψλ ηνπ ηδξχκαηφο 
ηνπ, ν πξχηαλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ αληηηάρζεθε ζε απηφ ην κέηξν θαη είδε ηνλ εαπηφ 
ηνπ λα θαηεγνξείηαη γηα «ζπκκεηνρή ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα». Πξνο έθπιεμε 
πνιιψλ παξαηεξεηψλ, ε δηθαηνζχλε δηθαίσζε ηνλ πξχηαλε, καξηπξψληαο κία 
αλεμαξηεζία πνπ ζηαδηαθά παίξλεη πίζσ ηα δηθαηψκαηά ηεο.  
 
Αιιά νη ειιεληθέο αξρέο δελ πξνβαίλνπλ πάληα ηελ ίδηα εξκελεία κε ηνπο δηθαζηέο 
ηνπο. Έηζη, φηαλ πιεζηάδνπλ νξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο ή κεγάιεο δηαδειψζεηο, δελ 
είλαη αζπλήζηζην νη αξρέο λα θφβνπλ ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην Κέληξν 
Γεδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θφβνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ πξφζβαζε ζην 
Indymedia, κε ηελ ειπίδα λα ζηεξήζνπλ απφ ηνπο δηαδεισηέο ηελ νξγάλσζή ηνπο. 
Ήδε πνιχ αληηπαξαγσγηθφ ζε επίπεδν εηθφλαο ηεο θπβέξλεζεο, ε ινγνθξηζία ηνπ 
Indymedia έρεη πιένλ παξαθακθζεί κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ 
αληαιιαγή κελπκάησλ.  
 
Χζηφζν, ε ινγνθξηζία ηνπ δηαδηθηχνπ δελ ζηνρεχεη κφλν ην Indymedia. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο ησλ ηειεπηαίσλ αγαλαθηηζκέλσλ απφ ηελ πιαηεία 
πληάγκαηνο ηε λχρηα ηεο 30εο πξνο ηελ 31ε Απγνχζηνπ 2011, ε αζηπλνκία είρε 
πξνρσξήζεη ζε κία ζπλνιηθή ζπζθφηηζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Καλέλα ζήκα Wifi δελ ήηαλ 
δηαζέζηκν θαη φια ηα δίθηπα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ήηαλ αλελεξγά ζηελ πεξηνρή. 
Έλα δξαζηηθφ κέηξν πνπ δελ ήηαλ, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην αληηθείκελν θακηάο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε έρεη ήδε δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα 
άιισλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
 
πζηάζεηο 
 
Οη Γεκνζηνγξάθνη ρσξίο ζχλνξα θαηαδηθάδνπλ απεξίθξαζηα θάζε δηαθνπή ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα δηαδειψζεσλ, 
αζηπλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ πεξηζηάζεσλ. Δίλαη απαξάδεθην φηη έλα 
θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζε ηέηνηα κέηξα 
ινγνθξηζίαο. Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη απφ 
απηφ ην θνξέα ζπληζηά έλα ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 11 
ηεο Υάξηαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Οη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα πξνεηδνπνηνχλ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα θάζε 
πξνζπάζεηα απμεκέλνπ ειέγρνπ ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ. Ζ νξγάλσζε θαιεί ηηο αξρέο λα αλνίμνπλ έλα δηάινγν κε ηελ θνηλσλία ησλ 
πνιηηψλ θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πξηλ θάζε λνκνζεηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ 
ζηνρεχεη ζηελ ξχζκηζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν λνκνζρέδην πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 
ππνπξγφ δηθαηνζχλεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη αληηθείκελν πξνθαηαξθηηθήο 
ζπδήηεζεο πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζηε Βνπιή. Οη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα 
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξρψλ γηα νπνηαδήπνηε ζπκβνιή. 
 
Οη Ρεπόξηεξ ρσξίο ζύλνξα δεηνύλ:  
 
- Οη κελχζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ δεκνζηνγξάθνπο θαη θσηνξεπφξηεξ γηα 
αζηπλνκηθή βία λα εμεηαζηνχλ κε πξνζνρή. Να μεθηλήζεη κία έξεπλα γηα θάζε 
πεξίπησζε, ηα ζπκπεξάζκαηα λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζηηο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη λα επηβιεζνχλ παξαδεηγκαηηθέο θπξψζεηο.  
- Να ζηακαηήζεη ε θαηαζηνιή θαηά ηνπ ηχπνπ φηαλ ηα κέιε ηνπ (δεκνζηνγξάθνη, 
εηθνλνιήπηεο, θσηνξεπφξηεξ, θ.ι.π.) δειψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζηηο αζηπλνκηθέο 
δπλάκεηο πνπ είλαη παξνχζεο  
- νη αξρέο λα εγγπεζνχλ ζηα ειιεληθά θαη δηεζλή Μέζα Δλεκέξσζεο ειεχζεξε θαη 
δίθαηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δεκφζηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ηδηαηηέξσο ζηηο 
ζπλεληεχμεηο ηχπνπ. Κάζε απφθξπςε δεκνζίσλ πιεξνθνξηψλ ζπληζηά κία 
ινγνθξηζία πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη ηα επξσπατθά πξφηππα.  
 
Οη Ρεπόξηεξ ρσξίο ζύλνξα ζπληζηνύλ επίζεο ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηηο 
αξκόδηεο αξρέο:  
 
- λα μεθηλήζνπλ ην ηαρχηεξν έλαλ επνηθνδνκεηηθφ θαη ηαθηηθφ δηάινγν κε ηηο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ψζηε λα ξπζκίζνπλ καδί ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηνπ ηχπνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ θαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο 
- λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρέδην λα απαηηήζεη απφ ηνλ ηχπν λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
εληνπίδεηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε ελδπκαζία ελ ψξα εξγαζίαο. Οη Ρεπφξηεξ ρσξίο 
ζχλνξα ππελζηκίδνπλ φηη ην δηθαίσκα ζηε ζπιινγή θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ δελ 
αλήθεη ζε έλα επάγγεικα ή ζε θάπνηα εηαηξία. Ζ έλδπζε κε έλα δηαθξηηφ ξνχρν, ην 
νπνίν πξννξίδεηαη γηα κία επαγγεικαηηθή θαηεγνξία παξαβηάδεη απηφ ην ζεκειηψδεο 
δηθαίσκα 
- θαιεί ηελ δηεχζπλζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο αζηπλνκίαο λα αλαλεψλεη φζν ην δπλαηφλ 
ζπρλφηεξα ηηο νδεγίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ηχπνπ θαηά ηελ άζθεζε 
ησλ λφκηκσλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ζην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ φιε ηελ 
εθπαίδεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε.  
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Οη Ρεπόξηεξ ρσξίο ζύλνξα δεηνύλ από ηηο δηεπζύλζεηο ησλ πνδνζθαηξηθώλ 
νκάδσλ ηνπ εζληθνύ πξσηαζιήκαηνο:  
 
- λα θαιπηεξεχζνπλ επεηγφλησο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ 
θσηνξεπφξηεξ, ηδηαηηέξσο ζηηο ζρέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηε δηεχζπλζε ησλ νκάδσλ 
θαη ηνπο ζπλδέζκνπο θηιάζισλ. Έλαο δεκφζηνο δηάινγνο κε ηηο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο πξέπεη λα μεθηλήζεη επηηαθηηθά 
- λα κελ θαηάζρνπλ παξάλνκα ην πιηθφ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη λα κελ μαλαζβήζνπλ 
θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ηξαβερηεί ζε δεκφζηνπο ρψξνπο;  
 
 
Επραξηζηίεο 
Οη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα επραξηζηνχλ ηδηαηηέξσο ηελ ΔΦΔ θαη φινπο ηνπο 
θσηνγξάθνπο ηνπ ηχπνπ πνπ δέρηεθαλ γελλαηφδσξα λα καο παξαρσξήζνπλ ηα 
πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζε κεξηθά απφ ηα έξγα ηνπο 
 


