
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

Από την δημοσιογράφο κ. Βάσω Γκόρου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, σχετικά 

με την επίθεση που δέχτηκε μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας: 

«Μια κατακριτέα και απρεπής σκηνή, εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 15/09/2021, λίγο 

πριν την έναρξη του συνεδρίου για τα Λιμάνια, που διοργανώνουν στην Ηγουμενίτσα 

ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

Ο συνδιοργανωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Αθανάσιος 

Πορφύρης, χωρίς να προκληθεί και χωρίς καμία εξήγηση, πλησίασε στο τραπέζι - 

στον εξωτερικό χώρο του συνεδριακού κέντρου ξενοδοχείου - που καθόμασταν οι 

δύο εκπρόσωποι ΜΜΕ της Θεσπρωτίας και απαίτησε με έντονο ύφος από το 

συνάδελφο εκδότη της εφημερίδας Τιτάνη, διαχειριστή της ιστοσελίδας 

thespro.gr, Ευάγγελο Αναστασίου, μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών 

Επαρχιακού Τύπου, να αποχωρήσει από το χώρο, το ξενοδοχείο στο οποίο 

διεξάγονταν το συνέδριο και να κατευθυνθεί στο... πεζοδρόμιο, εκτός ξενοδοχείου. 

Αμέσως παρενέβην και προσπάθησα να εξηγήσω στον κ. Πορφύρη αφ' ενός ότι δεν 

μπορεί να διώξει εκπρόσωπο ΜΜΕ από δημόσια εκδήλωση, αφ' ετέρου δήλωσα ότι 

σε τέτοια περίπτωση θα αποχωρούσα κι εγώ από την εκδήλωση. Φυσικά ο 

συνάδελφος δεν αποχώρησε. 

Ο καθένας έχει δικαίωμα να μην εκτιμά έναν εκπρόσωπο ΜΜΕ. Όπως επίσης 

δικαίωμα να διαφωνεί μαζί του ή να θεωρεί ότι η κριτική που του ασκείται είναι 

άδικη. 

Αναφαίρετο όμως είναι και το δικαίωμα των δημοσιογράφων/ εκδοτών να 

παρευρίσκονται στις δημόσιες εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνουν οι φορείς, χωρίς 

κανείς να επιτρέπεται να τους εμποδίζει ή να τους απαγορεύει ή να τους απειλεί. 

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές από κανέναν εκπρόσωπο 

φορέα προς κανέναν συνάδελφο... 

Με εκτίμηση 

Βάσω Γκόρου 

Δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΠΗΤ 

Ανταποκρίτρια ΕΡΤ Ν. Θεσπρωτίας» 



Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου είναι κάθετα αντίθετη σε κάθε 

μορφή παρεμπόδισης των μελών της από το να κάνουν την δουλειά τους. Τέτοιες 

πράξεις σκοπό έχουν τον περιορισμό των αναφαίρετων δικαιωμάτων των 

λειτουργών του Περιφερειακού Τύπου να σχολιάζουν και να καταγράφουν τα θέματα 

της περιοχής τους. 

Οι θεσμικοί φορείς όχι μόνο δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζουν το έργο του 

δημοσιογράφου αλλά να συμβάλλουν στο να διευκολύνεται αυτό. 

Για το λόγο αυτό καταδικάζουμε την αναίτια πράξη του Διευθύνοντα Συμβούλου 

του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας όπως και οποιαδήποτε παρόμοια στοχοποιεί 

εφημερίδες - μέλη της Ένωσης μας και τις παρεμποδίζουν στο να επιτελέσουν το 

δημοσιογραφικό τους έργο. 

Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σε κάθε κίνηση που πλήττει 

την αδέσμευτη και αντικειμενική δημοσιογραφία στην Περιφέρεια 

και συντασσόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας κ. Αναστασίου, καθώς 

και όσων συναδέλφων μας αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ 
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