
 
 
 
 
 
 

 

Tο γραφείο Αθήνας του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) και η Ένωση 

Ανταποκριτών Ξένου Τύπου της Ελλάδας σας προσκαλούν στην εκδήλωσή μας: 

 

«Μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα: Φύλακες ή Σκυλάκια του 

καναπέ;» 

Συζήτηση σε πάνελ 

Παρασκευή 18/11/2022, ώρες 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. 

Ξενοδοχείο Electra Palace Athens 

 Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 105 57 

 Αίθουσα ΑΛΚΥΟΝΗ 

Η παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου, η δολοφονία ενός ρεπόρτερ και μια σειρά 

αγωγών κατά των ΜΜΕ («SLAPP») αναδεικνύουν την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης στην Ελλάδα. 

Ο επείγων χαρακτήρας αυτού του θέματος καθίσταται σαφής αρκεί να εστιάσει κανείς στον 

ρόλο των μέσων ενημέρωσης σε μια λειτουργική δημοκρατία. Τα ζητήματα ασφάλειας των 

δημοσιογράφων, οι στενές και αδιαφανείς σχέσεις μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και της 

κυβέρνησης, καθώς και η (αυτο)λογοκρισία μπορούν να έχουν τεράστιες συνέπειες για τη 

δημοκρατική διαδικασία. Σε μια χώρα όπου οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν πλέον να 

ασκούν κριτική στην κυβέρνηση στο πλαίσιο του έργου τους, η ελευθερία της 

πληροφόρησης των πολιτών δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί. Και τελικά, επηρεάζονται 

οι αποφάσεις του εκλογικού σώματος καθώς παρεμποδίζεται η δυνατότητα των πολιτών να 

σχηματίσουν εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη γνώμη. 

Προκειμένου να ρίξει φως σε αυτό το θέμα η εκδήλωσή μας συγκεντρώνει διάφορους 

δημοσιογράφους, οι οποίοι θα παρέχουν στο κοινό μια κριτική εικόνα της τρέχουσας 

κατάστασης της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. 

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στόχος μας είναι να συζητήσουμε τα 

ακόλουθα βασικά ερωτήματα: 

▪ Πώς τελικά βρεθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση, πόσο ανησυχητική είναι η 

κατάσταση της ελευθερίας του τύπου και ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτήν την 

εκτίμηση; 

▪ Ποιος ευθύνεται; Πρόκειται για λογοκρισία ή για αυτολογοκρισία; 

▪ Ποιες είναι οι συνέπειες για τη δημοκρατία στην Ελλάδα; 

▪ Τι μπορεί να γίνει για αυτό; 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά. Θα υπάρχει ταυτόχρονη 

διερμηνεία. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Πρόγραμμα 

 

11:00 π.μ. Χαιρετισμός 

Arne Schildberg, Διευθυντής FES Αθήνα 

 

11:05 π.μ. Εισαγωγή 

Νεκταρία Σταμούλη, Πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 

στην Ελλάδα 

 

11:15 π.μ. Συζήτηση 

 

  Συμμετέχοντες:  

Σταύρος Μαλιχούδης, μέλος των δημοσιογραφικών ομάδων Reporters 

United και Solomon 

Αποστόλης Φωτιάδης, ανεξάρτητος δημοσιογράφος και ερευνητής 

  Verena Schälter, ανταποκρίτρια ARD, με έδρα την Αθήνα 

Ελίζα Τριανταφύλλου, Inside Story 

 

Συντονίστρια:  

  Νεκταρία Σταμούλη, Πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 

στην Ελλάδα 

 

12:00 μ.μ. Συζήτηση με το κοινό 

 

1:00 μ.μ.  Καφές 

 

1:30 μ.μ. Τέλος Εκδήλωσης 

 


