
 

 

 

Αζήλα, 24  Ννεκβξίνπ 2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΕΣΠΗΤ για νέο κρούσμα αγωγής κατά δημοσιογράυοσ 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΕΣΠΗΤ θαηαγγέιιεη γηα κηα αθόκε θνξά ηε «βηνκεραλία 

αγσγώλ» πνπ εμαπνιύεηαη ελαληίνλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ βάζεη ηνπ ηππνθηόλνπ λόκνπ 1178 

ηνπ 1981, ελέξγεηεο πνπ ζθνπό έρνπλ λα ππνλνκεύζνπλ ηελ ειεύζεξε έθθξαζε, ηνλ ξόιν 

ηεο δεκνζηνγξαθηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ελ ηέιεη ηελ ίδηα ηελ Δεκνθξαηία. 

 

Πξόζθαην παξάδεηγκα ε δηθαζηηθή δίσμε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη κέινπο ηεο ΕΣΠΗΤ 

Σπύξνπ Κνπηαβά, ν νπνίνο απνθάιπςε ζηνηρεία θαηαγγέιινληαο ηνλ αδηαθαλή ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν κνηξάζηεθε δεκόζην ρξήκα  ζε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο από ηελ πεξηθέξεηα 

Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Η αγσγή απηή θαηά ηνπ ζπλαδέιθνπ πξνθαιεί εληύπσζε θαη πνιιά 

εξσηεκαηηθά, θαζώο ε δεκνζηνγξαθηθή απνθάιπςε ηνπ ζπλαδέιθνπ καο όρη κόλν 

επηβεβαηώζεθε ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ από ηνλ πξώελ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, 

αιιά παξάιιεια δηαηάρζεθε θαη ΕΔΕ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ 

αξκόδην εηζαγγειέα. 

 

Η ΕΣΠΗΤ κε αθνξκή ηελ λέα δηθαζηηθή δίσμε, θαηά ηελ νπνία ν ελάγσλ εθηηκά ηελ εζηθή 

ηνπ   απνδεκίσζε ζε…. 762.000 επξώ θαη έλα ρξόλν πξνζσπηθή θξάηεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ 

καο,  ελέξγεηα πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ καθξηά θαη απαξάδεθηε  αιπζίδα ηεο 

βηνκεραλίαο αγσγώλ θαηά ιεηηνπξγώλ ηνπ Τύπνπ ζηέθεηαη αιιειέγγπα ζηνλ ζπλάδειθν 

δεκνζηνγξάθν θαη δειώλεη γηα άιιε  κηα θνξά όηη: 

 θαπηεξηάδεη ηηο θξαπγαιέεο απηέο πεξηπηώζεηο πνηληθνπνίεζεο ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο θαη θαιεί ηελ Πνιηηεία λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο 

ηεο, ώζηε ε δεκνζηνγξαθία λα αζθείηαη ζε θαζεζηώο ειεπζεξίαο, ζύκθσλα κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο 

  παξόκνηεο κελύζεηο θαη αγσγέο δελ ζα απνκαθξύλνπλ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο από 

ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηηο αξρέο ηεο αιήζεηαο, ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθόηεηαο, θαζώο εθείλν πνπ επηρεηξείηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε 

θίκσζε ηνπ Τύπνπ. Καη όηαλ θηκώλεηαη ν Τύπνο, ε ειεπζεξία παύεη λα ππάξρεη. 

  επαλαβεβαηώλεη όηη ζα ζηεξίμεη κε θάζε ηξόπν ηνπο ζπλαδέιθνπο καο νη νπνίνη 

ππεξεηνύλ κε αθνζίσζε ηνλ ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ελεκέξσζεο. 

                                         Γηα ηελ ΕΣΠΗΤ 
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