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Εισαγωγή

Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ζωτικές για τη 
δημοκρατία, δεδομένου του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν στην εγγύηση της
ελεύθερης έκφρασης απόψεων και ιδεών και της συμβολής τους στην αποτελεσματική 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει το συνεχές ενδιαφέρον του για την υπεράσπιση 
και την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως ουσιώδους πυλώνα 
του δικαιώματος στην πληροφόρηση και της ελευθερίας έκφρασης τα οποία κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και εξακολουθούν να αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. 
Η πολυφωνία της πληροφόρησης από μεγάλη ποικιλία πηγών, καθώς και η πρόσβαση σε ένα 
ευρύ φάσμα πληροφοριών υψηλής ποιότητας, είναι οι προϋποθέσεις για τη δημοκρατική 
επικοινωνία σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία. 

Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν μόνο δικαίωμα στην εγγυημένη πρόσβαση σε ανεξάρτητη, 
αντικειμενική και αμερόληπτη πληροφόρηση αλλά και σε μια ευρεία επιλογή άλλου
περιεχομένου υψηλής ποιότητας. 
Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της1, η έννοια της πολυφωνίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν μπορεί να περιοριστεί στο πρόβλημα της συγκέντρωσης της 
ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης. Κατά την εξέταση του θέματος ανακύπτουν ποικίλα 
ζητήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, την πολιτική 
εξουσία, τον οικονομικό ανταγωνισμό, την πολιτιστική πολυμορφία, την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και τη διαφάνεια, καθώς και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην 
ΕΕ. 

Ένα από τα συχνότερα επαναλαμβανόμενα ζητήματα που απορρέουν από τα θέματα αυτά 
είναι το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΕ στη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Οι συζητήσεις για την πολυφωνία μας οδηγούν, ως εκ τούτου, στην 
εξέταση του ευρύτερου ζητήματος του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συζήτηση 
για το είδος της ευρωπαϊκής κοινωνίας που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, για τις αξίες 
από τις οποίες θα πρέπει να διαπνέεται και για την κληρονομιά που επιθυμούμε να αφήσουμε 
στις μελλοντικές γενεές. 
Το παρόν έγγραφο εργασίας θα διερευνήσει τις διαφορετικές πτυχές που συνδέονται με αυτά 
τα ποικίλα ζητήματα και έχει ως στόχο να καταδείξει τα υφιστάμενα εμπόδια στην προστασία 
της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Αρμοδιότητες της ΕΕ για την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Η αρμοδιότητα ανάληψης δράσης της ΕΕ στο πεδίο της πολυφωνίας των μέσων μαζικής 
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ενημέρωσης περιορίζεται στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού. Ωστόσο, η οικονομική 
κλίμακα των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην κάθετη και οριζόντια συγκέντρωση της 
ιδιοκτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν εκτείνεται 
έως το σημείο όπου θα εφαρμοζόταν το δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αποτελούν μόνον επιχειρήσεις αλλά επίσης ιδεολογικό και 
πολιτικό εργαλείο με σημαντική επιρροή. Θα μπορούσε, επομένως, να υποστηριχθεί η 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή και διεθνής συμμετοχή.
Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός χάρτη για την ελευθερία των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και να αγωνιστούμε για την πανευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια 
αποδοχή και επικύρωσή του. Υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης των συστημάτων για την 
πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης βάσει υγιών, αξιόπιστων και αντικειμενικών 
δεικτών.

Επιπλέον, πρέπει να εξευρεθούν τρόποι να αποστείλουν οι αρχές των κρατών μελών και οι 
κοινοτικές αρχές ένα σαφές μήνυμα, στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να γίνουν 
βελτιώσεις, όπως η θέσπιση ενός ειδικού διαμεσολαβητή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο 
οποίος θα είναι υπόλογος μόνο στο δημόσιο συμφέρον.

Συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη

Παρά την πρόοδο των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών, η τηλεόραση παραμένει μια 
εξαιρετικά σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους ευρωπαίους πολίτες. Οι τηλεθεατές 
έχουν τώρα εκατοντάδες κανάλια στη διάθεσή τους. Καθώς νέες μορφές, όπως η κινητή 
τηλεόραση, και νέα κανάλια καθίστανται διαθέσιμα από την ανάπτυξη της μετάβασης στην 
ψηφιακή τεχνολογία, υπάρχουν τώρα απεριόριστες δυνατότητες για την παρουσίαση 
εξαιρετικά ποικίλου περιεχομένου. 
Ωστόσο, η αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας δεν οδήγησε σε αύξηση της ποιότητας. 
Αντίθετα, σημειώθηκε αξιοσημείωτη πτώση της ποιότητας του περιεχομένου σε ολόκληρη 
την ΕΕ, ιδίως και σε μεγαλύτερο βαθμό στη μετάδοση των ειδήσεων, καθώς η τηλεόραση σε 
ολόκληρη την Ευρώπη έγινε λιγότερο ενημερωτική και περισσότερη σκανδαλοθηρική.
Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της ποιότητας του 
περιεχομένου. Η τρέχουσα πτώση της ποιότητας των προγραμμάτων είναι περισσότερο 
αισθητή στα κράτη μέλη όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.
Οι ισχυρότερες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα επέκτασης των 
επιχειρηματικών τους μοντέλων για να εκτοπίσουν τους νεοεισερχόμενους στην αγορά. Οι 
νέοι και ποιοτικοί πάροχοι θα δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν ένα περιεχόμενο που 
ανακυκλώνεται φτηνά από άλλες αγορές, άλλα κανάλια και από τα αρχεία μιας μεγάλης 
εταιρείας.

Συνεπώς, ο πολλαπλασιασμός των νέων καναλιών μπορεί απλά να αυξήσει τη δύναμη λίγων 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεγιστοποίηση του 
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κέρδους.
Επί του παρόντος, η κατάσταση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία επιδεικνύουν υψηλούς 
βαθμούς συγκέντρωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η περίπτωση της Ιταλίας είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτη με το δυοπώλιο της που βασίζεται στη RAI και τη Mediaset, οι 
οποίες μοιράζονται σχεδόν ισομερώς την αγορά.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν 
μικρότερους βαθμούς συγκέντρωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα, έχει επιβάλει 
στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς την υποχρέωση να παρέχουν μια δεόντως 
ισορροπημένη υπηρεσία, αποτελούμενη από ευρύ φάσμα αντικειμένων, και να ικανοποιούν 
τις προτιμήσεις και τις ανάγκες ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών 
στρωμάτων.

Οι εξελίξεις στις αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης των νέων κρατών μελών προκαλούν 
πολύ σοβαρές ανησυχίες. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Ουγγαρία ή η Εσθονία, υπάρχει πολύ 
υψηλό ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας στον τομέα της τηλεόρασης. Επίσης, η ιδιοκτησία των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν είναι αρκούντως διαφανής για τους πολίτες και τους 
καταναλωτές. 
Αυτή η αυξανόμενη τάση, αν δεν υποβληθεί σε ρύθμιση, θα αποτελέσει απειλή για την 
πολυφωνία, τη δημοκρατία και την πολιτιστική πολυμορφία στην ΕΕ.

Αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών και της μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης

Η κακοδιαχείριση της ψηφιοποίησης μπορεί να επιτρέψει στους ηγετικούς εμπορικούς 
παράγοντες να διαβρώσουν την πολυφωνία και την πολυμορφία, καθώς και να εκτοπίσουν το 
περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που διατίθεται από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς. 
Η αύξηση του αριθμού των καναλιών και των πλατφόρμων μέσων ενημέρωσης δεν 
αντιμετωπίστηκε ως κάτι που θα βελτίωνε απαραίτητα την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης ή την ποιότητα του περιεχομένου. Ο κύριος κίνδυνος έγκειται στην πληθώρα 
εμπορικών καναλιών με ομοιόμορφο και στερεότυπο περιεχόμενο, που έχουν ως στόχο να 
αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος.

Νέες οπτικοακουστικές τεχνολογίες θα πρέπει, πρωτίστως, να χρησιμοποιηθούν για να 
διασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και να παραχθούν προγράμματα υψηλής 
ποιότητας για αυξανόμενο αριθμό πολιτών.
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
πολιτικούς παράγοντες προκειμένου να διασφαλίσουν την πολυφωνία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και να προάγουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία. 
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Ο ρόλος των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των κοινοτικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης

Για να καταστεί δυνατή η παραγωγή και διανομή τηλεοπτικής υπηρεσίας που θα 
χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και πολυμορφία, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους πόρους και τα μέσα που θα τους εξασφαλίζουν 
αληθινή ανεξαρτησία από τις πολιτικές πιέσεις, καθώς και από τις δυνάμεις της αγοράς. 
Ωστόσο, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σήμερα ωθούνται αδικαιολόγητα και άκριτα 
στον ανταγωνισμό για μερίδιο της αγοράς με τα εμπορικά κανάλια, τα οποία έχουν σε γενικές 
γραμμές λίγες ή καθόλου υποχρεώσεις απέναντι στο κοινό. 

Προκειμένου να ανταγωνιστούν τα εμπορικά κανάλια, τα δημόσια κανάλια αναγκάστηκαν 
ανώφελα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να απλουστεύσουν το περιεχόμενό τους 
σε υπερβολικό βαθμό ώστε να είναι κατανοητό από όλους. Σε πολλά κράτη μέλη, η 
κατάσταση είναι κρίσιμη. Στην Πολωνία και την Ουγγαρία, για παράδειγμα, το μερίδιο της 
αγοράς της δημόσιας τηλεόρασης έπεσε από 80% σε 20% μεταξύ των ετών 1997 και 2003.

Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να βρεθεί ένας καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος 
για τη ρύθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την παροχή επαρκών πόρων για την 
προαγωγή και τη διασφάλιση μιας δημόσιας τηλεόρασης υψηλής ποιότητας η οποία θα 
μπορούσε να ανατρέψει την κυριαρχία των εμπορικών καναλιών και να καταστήσει τα 
προγράμματα υψηλής ποιότητας ευρέως διαθέσιμα.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό 
που θα υποστήριζε η συμβατική φιλελεύθερη θεωρία. Ο ανταγωνισμός αυτός δεν οδήγησε σε 
βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Η τρέχουσα τάση στη 
μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών είναι η απουσία ή η σοβαρή έλλειψη πολυμορφίας, 
με την εμπορευματοποίηση του περιεχομένου, τον ευτελισμό, την παραπληροφόρηση, τον 
κιτρινισμό και τη φθηνή και ομοιόμορφη ψυχαγωγία.

Είναι, συνεπώς, σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών ως πυλώνων για 
τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του δημοκρατικού διαλόγου, 
και την πρόσβαση για όλους τους πολίτες σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντάς 
τους ανεξαρτησία και αυτονομία με επαρκή χρηματοδότηση. 
Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να κερδίσουν μια καλύτερη και πιο ορατή θέση 
στο ευρωπαϊκό τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης όχι ανταγωνιζόμενοι για μερίδιο της 
αγοράς και έσοδα από τη διαφήμιση, αλλά παρέχοντας μια ευρεία επιλογή πρωτότυπων 
παραγωγών και προγραμμάτων τα οποία δεν παρέχονται κατά κανόνα από τους ιδιωτικούς 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της πολυφωνίας, της καινοτομίας και της ποικιλίας του περιεχομένου με 
υψηλά δεοντολογικά και ποιοτικά πρότυπα, καθώς και αντικειμενικών και ανεξάρτητων 
ειδήσεων, πληροφόρησης και σχολίων.
Τα κοινοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τα κανάλια δημόσιας πρόσβασης, οι 
εφημερίδες και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται, για παράδειγμα, από φοιτητές για τις 
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φοιτητικές εφημερίδες ή το ραδιόφωνο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος της 
δημόσιας υπηρεσίας και να λαμβάνουν επιδοτήσεις από το δημόσιο όπου είναι αναγκαίο. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να εξευρεθεί ικανοποιητική απάντηση στο ζήτημα της διαφήμισης σε 
αυτά τα κανάλια. Από τη μια πλευρά, η δημοσίευση διαφημίσεων για τοπικές υπηρεσίες και 
επιχειρήσεις μπορεί να θεωρηθεί δημόσια υπηρεσία. Ως εκ τούτου, οι επιδοτούμενες τιμές για 
τα εμπορικά μηνύματα από επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνονται ανεκτές. Από την 
άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπονομεύονται τα διαφημιστικά έσοδα 
της επαγγελματικής δημοσιογραφίας.

Η χρησιμοποίηση περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη

Ιδιαίτερα οι δημοσιεύσεις που αποσκοπούν στη ψυχαγωγία του πελάτη της μαζικής αγοράς 
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο που δημιουργούν οι αναγνώστες και οι 
τηλεθεατές τους. Βίντεο και φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα, ιστορίες από τις διακοπές ή 
από την καθημερινή ζωή και αστεία περιστατικά είναι μερικά από τα παραδείγματα του 
περιεχομένου που δημιουργεί το ευρύ κοινό και δημοσιεύουν τα κανάλια κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Οι πελάτες λαμβάνουν στην καλύτερη περίπτωση συμβολικές αμοιβές για το 
περιεχόμενό τους, ενίοτε υπό τη μορφή κλήρωσης μεταξύ των πελατών με ένα βασικό και 
αρκετά μικρότερα βραβεία. 
Το περιεχόμενο αυτό εκτοπίζει το επαγγελματικό περιεχόμενο εις βάρος του βιοπορισμού 
των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, καθώς και του δημοσιογραφικού επιπέδου του 
περιεχομένου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των τάσεων θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν θεσμοθετημένους συντελεστές αποζημίωσης για το περιεχόμενο που 
δημιουργείται από τους χρήστες.

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες δημιουργεί επίσης τον κίνδυνο της 
διαρκούς παρακολούθησης και της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής τόσο για τα δημόσια 
πρόσωπα όσο και για τους απλούς πολίτες. Συνεπώς, θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα 
εφαρμογής δεοντολογικών και νομικών κωδίκων για αυτού του είδους το περιεχόμενο.

Ιδιωτικές δημοσιεύσεις – ιστολόγια (blog) και φόρουμ

Τα ιστολόγια (weblog) καθίστανται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή μεταξύ του ευρέος 
κοινού καθώς και μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις που λαμβάνουν στελέχη των 
επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης – ή ακόμη και αποφάσεις που αφορούν αυτά τα 
στελέχη.1

Πολλοί επαγγελματίες δημοσιογράφοι διατηρούν ιστολόγια στους δικτυακούς τόπους των 

                                               
1 Βλ. Το ιστολόγιο και τις καταχωρίσεις του John Mackey (ΗΠΑ), Διευθύνοντα Συμβούλου της Whole Foods
και άλλων. 



DT\699878EL.doc 7/7 PE 398.617v01-00

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

εργοδοτών τους· άλλοι σε ειδικούς τόπους φιλοξενίας. Το νομικό καθεστώς των ιστολογίων 
που διατηρούνται «ιδιωτικά» από επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν έχει 
προσδιοριστεί επί του παρόντος, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα όσον αφορά την 
προστασία της πηγής, τη δυνατότητα εφαρμογής δεοντολογικών κωδίκων και την απόδοση 
ευθυνών σε περίπτωση δικαστικών αγωγών. Τα ίδια ζητήματα ισχύουν σε έναν ορισμένο 
βαθμό για τα ιστολόγια πολιτικών/δημοσίων προσώπων και των πολιτών.

Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση των ιστολογίων από επαγγελματίες των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης γεννά ερωτήματα αναφορικά με την πολυφωνία του περιεχομένου στην κύρια 
απασχόλησή τους.

Γραμματισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Ορισμένοι θα υποστήριζαν ότι οι τηλεθεατές είναι σε τελική ανάλυση αρκετά υπεύθυνοι ώστε 
να ασκούν αυτοέλεγχο και να επιλέγουν ελεύθερα τι επιθυμούν να παρακολουθήσουν, και ότι 
δεν υπάρχει καμία ανάγκη ρύθμισης προκειμένου να διατηρηθεί η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Αυτό θα ίσχυε αν οι τηλεθεατές διέθεταν παιδεία στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, κάτι που, δυστυχώς, πόρρω απέχει από την πραγματικότητα. 

Η πληροφόρηση σήμερα είναι πρωτίστως οπτική. Όλα τα μηνύματα στα μέσα ενημέρωσης 
κατασκευάζονται με τη χρήση μιας δημιουργικής γλώσσας με τους δικούς της κανόνες, οι 
οποίοι προωθούν αξίες και απόψεις και προορίζονται συχνά για την επίτευξη κέρδους ή/και
την απόκτηση δύναμης.
Ο γραμματισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα αποτελούσε καλό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων, καθώς οι τηλεθεατές θα ήταν σε θέση να κρίνουν 
ανεξάρτητα το περιεχόμενο των προγραμμάτων ή των πληροφοριών στις οποίες έχουν
πρόσβαση.

Από αυτήν την άποψη, οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν ικανότητες 
ανάλυσης του περιεχομένου και διαχείρισης των πληροφοριών, γεγονός που θα τους επέτρεπε 
να σκέφτονται δημιουργικά και κριτικά. 

Συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρώπη

Πολλοί δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας στην ΕΕ. Η χρήση 
συμβάσεων μικρής διάρκειας αυξάνεται, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης εδρεύουν σε μία χώρα και οι υπάλληλοί τους εργάζονται σε άλλες χώρες. Αυτή 
η κατάσταση δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο δεν προάγει την ανεξαρτησία, τη δεοντολογία 
και τον επαγγελματισμό των δημοσιογράφων.
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