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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» 
No 52  -  Απρίλιος  2008 

Περιοδική ενηµερωτική έκδοση 
για τα µέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. 

 
 
►  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων 
Εφηµερίδων Μακεδονίας – Θράκης άρχισε τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του Μητρώου µελών. Με βάση τις ακόλουθες αρχές, 
όπως αυτές προκύπτουν από το ισχύον Καταστατικό, διαγράφονται:  
1. Όσοι έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για ατιµωτικό αδίκηµα. 
2. Όσοι δεν κατοικούν πλέον στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της 
Μακεδονίας - Θράκης όπου λειτουργεί Μέσο Ενηµέρωσης, όπως 
ορίζεται στο 6.1.δ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και µε όλους 
τους σχετικούς περιορισµούς (ανταποκριτές).  
3. Όσοι είναι µέλη άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης συντακτών 
(νόµιµης και αναγνωρισµένης ή ψευδεπίγραφης).  
4. Όσοι δεν αµείβονται µε βάση τις Συλλογικές Συµβάσεις του 
κλάδου.  
5. Όσοι είναι ασφαλισµένοι (και) σε άλλα ταµεία κύριας ασφάλισης ή 
επικουρικής ασφάλισης.  
6. Όσοι τάχθηκαν µε το µέρος του εργοδότη ή αντιστρατεύθηκαν 
επιδιώξεις και σκοπούς της Ένωσης.  
7. Εµπλέκονται σε ιδιοκτησιακό καθεστώς ΜΜΕ, οι ίδιοι ή τα παιδιά 
τους, µε τους τρόπους που ορίζονται στο 9.1.γ, για όσο χρόνο ισχύει η 
εµπλοκή τους. (Συνεπάγεται δικαίωµα επανεγγραφής µετά τη λήξη 
της συµµετοχής).  
8. Αναλαµβάνουν τακτική έµµισθη υπηρεσία σε ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, 
ΝΠ∆∆, ∆ηµόσια Επιχείρηση που δεν έχει σχέση µε τον Τύπο ή τις 
∆ηµόσιες Σχέσεις. Η έκτακτη απασχόληση στους παραπάνω, σε µη 
δηµοσιογραφικό έργο, συνεπάγεται αναστολή της ιδιότητας του 
µέλους.  
9. Ασκούν επάγγελµα άλλο από του δηµοσιογράφου ή ασκούν 
παράλληλα µε τη δηµοσιογραφική τους εργασία άλλο επάγγελµα, 
πλην όσων εξαιρούνται στο 9.1.στ. του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ. 
10.  Απουσίασαν από τρεις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις 
αδικαιολόγητα. 
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11.  Χρωστούν συνδροµή πέραν του έτους.   
12.  Επί τρία χρόνια δεν ασκούν δηµοσιογραφική εργασία - µε όλους 
τους περιορισµούς του 6.6 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ, δηλαδή 
αρρώστια, στράτευση, ανεργία, απεργία ή ανταπεργία, υπερηµερία 
του εργοδότη, άδεια µε ή χωρίς αποδοχές µέχρι ένα χρόνο, σπουδές, 
µετεκπαίδευση και πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες µέχρι 
τρεις µήνες. 
13.  Αναλαµβάνουν θέση συµβούλου ή συνεργάτη προβολής και 
δηµοσίων σχέσεων πολιτικών προσώπων, υποψηφίων βουλευτών 
καθώς και προέδρων ή διευθυντικών στελεχών σε ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ 
και θέση συµβούλου επιχειρηµατιών, καλλιτεχνών κ.ά.  
14.  Αναλαµβάνουν θέση σε κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η Γενική 
Γραµµατεία Τύπου και Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και 
σε γραφεία προβολής και δηµοσίων σχέσεων, στις οποίες δεν ασκούν 
δηµοσιογραφικό έργο, αλλά έχουν διοικητικά καθήκοντα. 
15.  Συµµετέχουν σε εταιρείες δηµοσίων σχέσεων, εταιρείες 
συµβούλων επικοινωνίας και παραγωγής προγραµµάτων µη αµιγώς 
ενηµερωτικών, καθώς και σε παραγωγές άµεσα ή έµµεσα 
διαφηµιστικές.  
16.  ∆έχονται αργοµισθία ή απασχολούνται σε Γραφείο Τύπου µε 
αντικείµενο συναφές µε το ρεπορτάζ που καλύπτουν για µέσο 
ενηµέρωσης.  
17.  Παραχωρούν για διαφηµιστική χρήση το όνοµα, τη φωνή, την 
εικόνα και την υπογραφή τους (εκτός εάν ο σκοπός είναι κοινωφελής). 
Για την απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας κλήθηκαν όλοι οι 
συνάδελφοι να καταθέσουν στη Γραµµατεία πρόσφατη βεβαίωση του 
ΤΣΠΕΑΘ.   

 
~.~ 

 
► Για πέµπτη φορά στους τελευταίους µήνες ο δηµοσιογραφικός 
κόσµος  διαδήλωσε αγωνιστικά την αντίθεσή του στην αδιαλλαξία της 
κυβέρνησης, που επιµένει στο σχέδιο λεηλασίας των ασφαλιστικών 
ταµείων. Στις 19 Μαρτίου οι δηµοσιογράφοι της Μακεδονίας – 
Θράκης ένωσαν τη φωνή τους µε όλους τους συναδέλφους και τους 
άλλους εργαζόµενους σε ολόκληρη την Ελλάδα και πραγµατοποίησαν 
24ωρη απεργία ζητώντας: Να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο και να 
καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόµοι της τελευταίας 
δεκαπενταετίας. Να διατηρηθεί η αυτοτέλεια, η αυτονοµία, η 
αυτοδιοίκηση και η αυτοδιαχείριση του Ε∆ΟΕΑΠ. Να αποτραπεί η 
δήµευση των πόρων και των αποθεµατικών των Ταµείων. 
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► Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, κρίνοντας ότι το ζήτηµα 
του Ασφαλιστικού δεν λήγει µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου, 
απευθύνθηκε σε όλες τις άλλες Ενώσεις και την ΠΟΕΣΥ ζητώντας να 
πραγµατοποιηθεί κοινή σύσκεψη για να συζητηθούν οι περαιτέρω 
ενέργειες και προτείνοντας 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση του 
κλάδου. Ανταποκρινόµενη στο αίτηµα της ΕΣΗΕΜ-Θ η ΠΟΕΣΥ 
συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση µε τη συµµετοχή των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων όλων των Ενώσεων. Σε αυτήν διατυπώθηκε η κοινή 
βούληση όλων των Ενώσεων να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να 
ακυρωθεί στην πράξη ο ασφαλιστικός νόµος, τόσο µε κινητοποιήσεις 
όσο και µε νοµικά µέτρα. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΗΕΜ-Θ πρότεινε να 
γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  
 

~.~ 
  

► Υπογράφτηκε από την ΕΣΗΕΑ και τη ∆ιοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. η νέα 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους δηµοσιογράφους που 
απασχολούνται στη ∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση. Βάσει αυτής, τα 
κατώτατα όρια των µηνιαίων µισθών αυξάνονται κατά 5,8% για το έτος 
2007 και κατά 5,8 για το έτος 2008. Το πλήρες κείµενο της σύµβασης 
είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ, www.esiemth.gr 
 
 

~.~  
 

► Στην καταγγελία των συµβάσεων εργασίας των δηµοσιογράφων που 
εργάζονται στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάµατος και 
Επικοινωνίας (TV 100, FM 100) και στις ηµερήσιες εφηµερίδες που 
εκδίδονται στην περιφέρεια προχώρησε η ΕΣΗΕΜ-Θ. Οι 
διαπραγµατεύσεις για τις νέες συµβάσεις (2008) θα αρχίσουν εντός των 
ηµερών.  
 

~.~ 
  

► Στον αθλητικό εισαγγελέα κατήγγειλε η ΕΣΗΕΜ-Θ την απαράδεκτη 
ενέργεια οπαδών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ να υψώσουν στο Γήπεδο Κλεάνθης 
Βικελίδης πανώ στο οποίο αναγραφόταν συκοφαντικό, δυσφηµιστικό 
και εξόχως προσβλητικό σύνθηµα εις βάρος επαγγελµατία 
δηµοσιογράφου. Το κρούσµα δεν είναι µεµονωµένο. Είναι ένας ακόµα 
κρίκος στην αλυσίδα  των περιστατικών που µαρτυρούν την 
προσπάθεια διοικήσεων αθλητικών σωµατείων να ελέγξουν την 
ενηµέρωση στοχοποιώντας, εκφοβίζοντας ή σπιλώνοντας 
δηµοσιογράφους. Η ΕΣΗΕΜ-Θ θα αναδείξει µε κάθε τρόπο την 
αντικειµενική ευθύνη των ΠΑΕ για όσα συµβαίνουν σε χώρους τους 
οποίους ελέγχουν.  
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► Μετά την παραίτηση του συναδέλφου Χρήστου Φραντζανά από τη 
θέση του εργασιακού εκπροσώπου στην Ιδιωτική Ραδιοτηλεόραση, 
λόγω αλλαγής χώρου εργασίας και µετάβασής του στην Αθήνα, τη θέση 
καταλαµβάνει η επιλαχούσα συνάδελφος Ελισάβετ Σταυριανίδου. 
 

~.~ 
 

► Συζήτηση µε θέµα «Άτοµα µε Αναπηρία και ΜΜΕ» διοργάνωσε σε 
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική 
Γραµµατεία Ενηµέρωσης το Μορφωτικό Ίδρυµα της ΕΣΗΕΜ-Θ στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008.  
Ως οµιλητές προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του επιστηµονικού, 
καλλιτεχνικού και δηµοσιογραφικού χώρου, καθώς και µέλη φορέων 
ΑµεΑ της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες αναπτύχθηκαν στις ενότητες:  
∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία και ΜΜΕ και Θέµατα Αναπηρίας 
στα ΜΜΕ: Πώς τα ΜΜΕ µορφώνουν-διαµορφώνουν. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης προβλήθηκαν  βραβευµένες ταινίες από το 1ο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ και Αναπηρία–Emotion Pictures που 
διοργανώθηκε από την ΓΓΕ-ΓΓΕ και το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηµατογράφου στην Αθήνα  τον Ιούνιο του 2007.  

 
~.~ 

 
► Για τέταρτη χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσιογραφίας (ΕΚ∆) 
µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει σειρά 
ενηµερωτικών σεµιναρίων µε θέµα την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτνίασης. Από τον Απρίλιο έως τον Νοέµβριο του 2008, θα 
πραγµατοποιηθούν οκτώ πενθήµερα σεµινάρια, στα οποία µπορούν να 
συµµετάσχουν επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι που προέρχονται από τα 
27 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να στείλουν τις αιτήσεις 
συµµετοχής στη διεύθυνση www.ejcseminars.eu Για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή υποστήριξη στη διαδικασία µπορούν να απευθύνονται 
στην ΕΣΗΕΜ-Θ (Άννα Φαµέλλου, famellos@esiemth.gr, 2310243572). 
Το πρόγραµµα των σεµιναρίων είναι το εξής:  
1) Βρυξέλλες – Τιφλίδα, 15 – 19 Απριλίου: Εκδηµοκρατισµός και 
οικονοµική ανάπτυξη. 
2) Βρυξέλλες – Ραµπάτ, 19 - 23 Μαΐου: Κινητικότητα πληθυσµών και 
µετανάστευση. 
3) Βρυξέλλες – Κίεβο,  17 - 21 Ιουνίου, Περιβάλλον και υγεία.  
4) Βρυξέλλες – Ιερουσαλήµ, 14 - 18 Ιουλίου: ∆ιαδικασία ειρήνης στη 
Μέση Ανατολή: ο δρόµος προς τα εµπρός.  
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5) Βρυξέλλες – Ερεβάν,  2 - 6 Σεπτεµβρίου: Ρεύµατα συναλλαγών και 
εσωτερική ασφάλεια. 
6) Βρυξέλλες & Κισινάου, 30 Σεπτεµβρίου - 4 Οκτωβρίου: 
Περιφερειακή ασφάλεια και εθνικές µειονότητες. 
7) Βρυξέλλες – Βηρυτός,  13 - 17 Οκτωβρίου: ∆ιεθνής ασφάλεια και 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 
8) Βρυξέλλες –Μπακού, 3 - 7 Νοεµβρίου: Ενέργεια, περιβάλλον και 
βιώσιµη ανάπτυξη. 

~.~ 
 
► Επίσης το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσιογραφίας διοργανώνει τους 
επόµενους µήνες τα ακόλουθα σεµινάρια:  
1) Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, 21 -22 
Απριλίου 2008, Βρυξέλλες  
2) Εξωτερικές Συνεργασίες της Ε.Ε. σε ∆ράση, 26-28 Μαΐου 2008 ή 23-
25 Ιουνίου 2008, Βρυξέλλες 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν 
παρακαλούνται να καταθέσουν στην ΕΣΗΕΜ-Θ, 15 ηµέρες πριν από 
την έναρξη του σεµιναρίου που τους ενδιαφέρει, τα εξής έγγραφα, στα 
αγγλικά και σε ηλεκτρονική µορφή: το βιογραφικό τους, µια συστατική 
επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και µια επιστολή στην οποία θα 
αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυµούν να συµµετάσχουν 
στο σεµινάριο. Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή των συµµετεχόντων.  
 

~.~ 
 

► Για 26η χρονιά το Ίδρυµα Προαγωγής ∆ηµοσιογραφίας Αθαν. Β. 
Μπότση θα απονείµει, στα µέσα Μαΐου, τα καθιερωµένα 
∆ηµοσιογραφικά Βραβεία σε δηµοσιογράφους που έχουν να 
παρουσιάσουν σηµαντικές επιτυχίες σε εφηµερίδες, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, φωτογραφία, εντός τους 2007 και που διακρίθηκαν για τον 
σεβασµό τους στους κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. Θα 
απονεµηθούν επίσης ειδικά βραβεία Κοινοβουλευτικού, Οικονοµικού, 
Ανθρωπιστικού ρεπορτάζ, Προβολής της Ισότητας των Φύλων, 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και το Βραβείο Κώστα Τσατσαρώνη σε 
Έλληνα ανταποκριτή ξένου Τύπου, ξένο δηµοσιογράφο ή ΜΜΕ, για το 
καλύτερο δηµοσίευµα, άρθρο, ανταπόκριση, ρεπορτάζ κτλ. σχετικά µε 
τις εξελίξεις και τα γεγονότα στην Ελλάδα και γενικότερα στην 
ευρύτερη περιοχή µε έµφαση στο τρίγωνο Ελλάδα – Κύπρος – Τουρκία. 
Η επιλογή των προς βράβευση δηµοσιογράφων γίνεται µε απόφαση του 
∆.Σ. του Ιδρύµατος µετά από εισήγηση Γνωµοδοτικής Επιτροπής που 
αποτελείται αποκλειστικά από δηµοσιογράφους. Το Ίδρυµα θα δέχεται 
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υποψηφιότητες για βράβευση ως τις 18 Απριλίου. Πληροφορίες στα 
τηλ. 2107245550, 2107245558.  

~.~ 
 
► Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Βραβείων Περιφερειακού Τύπου µε 
στόχο την ανάδειξη της σηµασίας των περιφερειακών εντύπων και των 
εργαζόµενων σε αυτά δηµοσιογράφων, η Γενική Γραµµατεία 
Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης προκηρύσσει: 

1. Βραβείο για την περιφερειακή ηµερήσια εφηµερίδα της 
χρονιάς 2007 
2. Βραβείο για την περιφερειακή εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
χρονιάς 2007 
3. Βραβείο για την περιφερειακή δεκαπενθήµερη, µηνιαία και 
µικρότερης συχνότητας έκδοσης εφηµερίδα της χρονιάς 2007 
4. Ειδικό Βραβείο για περιφερειακή εφηµερίδα εκδιδόµενη σε 
ακριτική περιοχή της χρονιάς 2007 
5. Βραβείο για το καλύτερο άρθρο ή ρεπορτάζ σε περιφερειακή 
εφηµερίδα της χρονιάς 2007 
6. Βραβείο «Παναγιώτης ∆ηµητρακόπουλος» 

Ο φάκελος υποψηφιότητας για το για το καλύτερο άρθρο ή ρεπορτάζ σε 
περιφερειακή εφηµερίδα της χρονιάς 2007 περιλαµβάνει:  

Α) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας συµπληρωµένη από το 
δηµοσιογράφο. Το ειδικό έντυπο αίτησης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Επικοινωνίας Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης 
(www.minpress.gr). 
Β) Σύντοµο βιογραφικό του δηµοσιογράφου (µέχρι µία 
δακτυλογραφηµένη σελίδα).  
Γ) 1-2 δηµοσιεύµατα του 2007.  
∆) Τα υποψήφια για βράβευση άρθρα να αποτελούν πρωτότυπη 
δηµοσίευση της ίδιας της περιφερειακής εφηµερίδας. Έµφαση θα 
δοθεί σε άρθρα που αναφέρονται σε έρευνες και ρεπορτάζ. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει περιέλθει µέχρι την 20 
Ioυνίου 2008 στο κτίριο της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας -  
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, ∆ιεύθυνση Εποπτείας, Φραγκούδη 
11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, Αθήνα. Κάθε βραβείο συνοδεύεται 
από το χρηµατικό ποσό των 10.000 ευρώ. 
 

~.~ 
 
► Βραβείο ∆ηµοσιογραφίας θα απονείµει φέτος για πρώτη φορά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δηµοσιογράφους που κάλυψαν την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση των 
ευρωπαϊκών θεσµών και οργάνων από τους πολίτες. Θα βραβευτούν 
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δηµοσιογράφοι σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: εφηµερίδες, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και ∆ιαδίκτυο, για ρεπορτάζ που δηµοσιεύτηκε 
ή µεταδόθηκε µεταξύ της 1ης Μαΐου 2007 και της 30ης Απριλίου 2008. 
Το έπαθλο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για καθεµιά από τις κατηγορίες. Η 
διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι 
υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από µια κριτική επιτροπή η οποία θα 
συγκροτηθεί σε κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
αποτελείται από επαγγελµατίες δηµοσιογράφους. Οι φιναλίστ κάθε 
κράτους µέλους θα αξιολογηθούν κατόπιν από άλλη κριτική επιτροπή, 
που θα απαρτίζουν τέσσερις ευρωβουλευτές και έξι δηµοσιογράφοι. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι και πολίτες 
ενός εκ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις 
πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Μαΐου 2008. Η απονοµή των βραβείων 
θα γίνει τον Οκτώβριο του 2008. Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.eppj.eu/EPPJ_el.html 

 
~.~ 

 
► Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία ∆ηµοσιογράφων (∆.Ο.∆.) χαιρέτισε την 
καταδίκη τριών Ουκρανών αστυνοµικών σε πολυετή φυλάκιση, για το 
ρόλο τους στη δολοφονία του δηµοσιογράφου Γκιόργκι Γκονγκάντζε. 
Κάλεσε ωστόσο τις αρχές να αναζητήσουν και να καταδικάσουν τον 
εντολέα -ή τους εντολείς- της δολοφονίας. Ο Γκονγκάντζε, ιδρυτής της 
διαδικτυακής εφηµερίδας Ουκραΐνσκα Πράβντα,  είχε αποκαλύψει µια 
σειρά από απάτες και σκάνδαλα σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και 
κατηγορούσε τον τότε πρόεδρο της Ουκρανίας Λεονίντ Κούτσµα για 
διαφθορά.  Στις 16 Σεπτεµβρίου του 2000 είχε απαχθεί από τέσσερις 
αστυνοµικούς. Λίγες εβδοµάδες αργότερα βρέθηκε το πτώµα του, 
αποκεφαλισµένο, σε δασική περιοχή κοντά στο Κίεβο.  
«Οι καταδίκες επιβεβαιώνουν ότι ο Γκονγκάντζε δολοφονήθηκε από 
πράκτορες του κράτους εξαιτίας του δηµοσιογραφικού έργου του» 
δήλωσε ο πρόεδρος της ∆.Ο.∆. Τζιµ Μπουµέλα. «Ωστόσο, οι άνθρωποι 
που διέταξαν τη δολοφονία του είναι ακόµα ελεύθεροι. Ήρθε η ώρα οι 
αρχές να προβούν σε ενέργειες που θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη».  
 


