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Η εκστρατεία περιληπτικά 

Αναφέρετε με εύκολο τρόπο  επιθέσεις σε δημοσιογράφους και 

εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, μέσω της απλής φόρμας μας Report-It  

Για να προστατέψουμε την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 

πρέπει να διαθέτουμε ακριβή εικόνα για τις απειλές με τις 

οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι δημοσιογράφοι και οι 

εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα 

Mapping Media Freedom προσφέρει σε όλους έναν τρόπο να αναφέρουν σε 

πραγματικό χρόνο παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση στο internet.  

Μέσα στο 2020, έχουμε μέχρι στιγμής τεκμηριώσει, επαληθεύσει και 

δημοσιεύσει 241 ειδοποιήσεις από 30 χώρες στο Mapping Media Freedom. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται τα πάντα, από άσκηση σωματικής βίας  τα 

θύματα της οποίας χρειάστηκαν νοσηλεία, συλλήψεις και 

κρατήσεις, εκφοβισμό με νομικές ενέργειες, παρενόχληση και 

εκστρατείες λάσπης, μέχρι προσπάθειες λογοκρισίας του 

δημοσιογραφικού έργου, πρόκληση ζημιάς σε εξοπλισμό, 

αποκλεισμό των δημοσιογράφων από κυβερνητικές εκδηλώσεις ή 

καθιέρωση νόμων που περιορίζουν την ελευθερία των μέσων 

ενημέρωσης. Όλες αυτές οι ενέργειες, μεγάλης ή μικρότερης σημασίας, 

γίνονται καθημερινά και αφαιρούν από τους δημοσιογράφους 

και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης τη δυνατότητα να 

κάνουν τη δουλειά τους. Αν αυτές οι απειλές δεν 

τεκμηριώνονται ή δεν αντιμετωπίζονται, γίνονται 

κανονικότητα, και οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να 

κινδυνεύουν.  

Αυτό όμως δεν είναι σε καμιά περίπτωση κανονικό. Οι 

επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να 

εργάζονται απαλλαγμένοι από το βάρος της βίας, του εκφοβισμού, 

των  νομικών απειλών ή της λογοκρισίας. Με την 

δήλωση κάθε απειλής στο Mapping Media Freedom μας δίνετε 

τη δυνατότητα να παρέχουμε υποστήριξη εκεί 

όπου είναι αναγκαία και να αποκτήσουμε πιο 

ακριβή εικόνα του περιβάλλοντος των μέσων 

ενημέρωσης.  

Η υποβολή μιας ειδοποίησης είναι απλούστατη: 

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

https://www.mappingmediafreedom.org/report-it 

2. Προσθέστε το θέμα (έναν τίτλο για το 

περιστατικό, π.χ. Απειλή δημοσιογράφου σε 

διαδήλωση στην Αθήνα) 

3. Συμπεριλάβετε μια περιγραφή του 

περιστατικού με όσο γίνεται περισσότερες 

https://www.mappingmediafreedom.org/report-it/


λεπτομέρειες, ώστε να μας βοηθήσετε να επαληθεύσουμε την 

ειδοποίηση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε υπερσυνδέσμους 

4. Σημειώστε  την ημερομηνία του περιστατικού 

5. Προσθέστε την τοποθεσία 

6. Πατήστε submit (Υποβολή) 
 

Αυτό ήταν! Το δίκτυο ειδικών μας από τους οργανισμούς ECPMF, European 

Federation of Journalists (EFJ),  και International Press Institute (IPI) επαληθεύουν κάθε 

ειδοποίηση πριν αυτή δημοσιευτεί.  
 

Αφού επαληθευθεί και δημοσιευτεί μια ειδοποίηση, 

μπορούμε να συντονιστούμε  με συνεργάτες μας για να 

προσφέρουμε υποστήριξη και αλληλεγγύη όπου χρειάζεται. 

Έτσι, , με αυτό το απλό βήμα, προστατεύετε την ελευθερία των 

μέσων ενημέρωσης στον τόπο σας. 


