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 Ως πρόεδρος της ΕΝΡΑ, ηγείσθε των συ-
νομιλιών του κλάδου με τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Ποια είναι τα κορυφαία θέματα 
στην ατζέντα των εφημερίδων και τι εξελί-
ξεις αναμένετε;

Με τους νέους θεσμούς, βρισκόμαστε σε ένα 
μεταβατικό στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σχεδιά-
σουν και θα διαμορφώσουν μια πολιτική, 
η οποία θα έχει επιπτώσεις στον κλάδο μας. 
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν επίσης κληρο-
νομήσει αρκετούς φακέλους, οι οποίοι είναι 
μεγάλης σημασίας για τον τομέα μας και θα 
συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτούς. 
Μπορούμε να πούμε ότι ο ψηφιακός αντα-
γωνισμός και η αξιοπιστία, σχετικά με το πε-
ριεχόμενο και τα δεδομένα, θα βρεθούν στον 
πυρήνα των συζητήσεων και το ενδιαφέρον 
θα επικεντρωθεί στις ψηφιακές και στις μεγά-
λες πλατφόρμες.
 Οι διεθνείς πλατφόρμες (π.χ. Google, 

Facebook κ.λπ.) τελικά αποτελούν μεσοπρό-
θεσμα περισσότερο απειλή παρά συνεργάτη 
των εφημερίδων; Και ποια πρέπει να είναι η 
στάση του Τύπου απέναντί τους;

Η σχέση με τόσο μεγάλες πλατφόρμες εί-
ναι πραγματικά αντικρουόμενη. Οι εκδότες 
των εφημερίδων εξαρτώνται από αυτές για 
τη θέαση, τις μετρήσεις των αναγνωστών, τις 
αναλύσεις, αλλά, ολοένα και περισσότερο, 
οι πλατφόρμες συμπεριφέρονται ως αντα-
γωνιστές μας στον τομέα των εσόδων από 
την online διαφήμιση. Το πλεονέκτημα που 
έχουν οι πλατφόρμες εδράζεται στους τε-
ράστιους πόρους που έχουν, καθώς και στη 
νομοθεσία, η οποία -μέχρι πολύ πρόσφατα- 
τους επέτρεπε να αναπτύσσουν τις δραστη-
ριότητές τους χωρίς κανέναν οικονομικό ή νο-
μικό περιορισμό. Καθώς οι πλατφόρμες αυ-
τές είναι τόσο πολύπλευρες, ισχυρές και δια-
θέτουν ρίζες σε τομείς της αγοράς πέραν του 
τομέα της πληροφορίας, προσδοκάμε να εξι-
σορροπήσουμε το πεδίο δράσης τους στην 
ψηφιακή αγορά. Στόχος μας είναι να διαμορ-
φώσουμε μια εποικοδομητική και αμοιβαία 
συμφέρουσα σχέση. 
 Η ΕΝΡΑ υπό την ηγεσία σας είχε μια ιδιαί-

τερα σημαντική επιτυχία με την ψήφιση του 
νέου Κανονισμού για τα Πνευματικά Δικαιώ-

ματα, που τώρα αρχίζει να ενσωματώνεται στις εθνικές νομο-
θεσίες των κρατών-μελών της Ε.Ε., υποχρεώνοντας τις πλατ-
φόρμες να πληρώνουν τους εκδότες για χρήση της ειδησεο-
γραφίας τους. Εντούτοις, ορισμένοι σχολιαστές σημειώνουν 
πως ο Κανονισμός δύσκολα θα εφαρμοστεί πλήρως, τουλά-
χιστον στο πνεύμα του. Τι απαντάτε;

Μετά την επιτυχία για τα Πνευματικά Δικαιώματα, η ομάδα της 
ENPA παρακολουθεί την ενσωμάτωση της νομοθεσίας σε όλα 
τα κράτη-μέλη. Την ίδια στιγμή, παίρνουμε μέρος σε όλες τις 
θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να παρακολου-
θούν και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της νέας νο-
μοθεσίας. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την Google 
στη Γαλλία πέρυσι κατέστησε σαφές ότι η εταιρεία δεν προ-
τίθεται να υιοθετήσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και θα προσπαθήσει να παρακάμψει τους κανόνες. Ωστόσο, 
η γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού διεξάγει έρευνα για να διαπι-
στώσει εάν η συμπεριφορά της Google να πάει ενάντια στο 

πνεύμα της νομοθεσίας συνιστά κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά. Αυ-
τό μπορεί να δημιουργήσει ένα νομικό προ-
ηγούμενο για την επιτυχή ενσωμάτωση της 
νομοθεσίας και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
 Ο Τύπος διαχρονικά έχει υπάρξει ένας κλά-

δος όπου οι συνεργασίες μεταξύ των σημαντι-
κών παικτών του χώρου σπάνια ήταν επιτυ-
χείς. Μπορεί αυτό να αλλάξει και πώς;

Ενα από τα εμπόδια στις συνεργασίες είναι 
ότι οι εκδότες του Τύπου παραμένουν πρω-
τίστως ανταγωνιστές στη δική τους αγορά, 
έστω και αν -βλέποντας τη μεγάλη εικόνα- 
όλοι οι εκδότες είναι ενωμένοι κάτω από τη 
σημαία του κοινού ενδιαφέροντος για την 
ενημέρωση, την ελευθερία του Τύπου και 
του δίκαιου online ανταγωνισμού. Μερι-
κές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να ξεπε-
ράσουμε τον ανταγωνισμό του κλάδου, να 
δούμε τη μεγάλη εικόνα και να εντοπίσουμε 
τον κοινό στόχο μας. Ομως, γι’ αυτό υπάρ-
χει η ENPA, η οποία έχει αναλάβει την ευθύ-
νη της υπεράσπισης του κλάδου σε όλα τα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  
 Η ελληνική Ενωση Ιδιοκτητών Εφημερί-

δων (ΕΙΗΕΑ), μετά από χρόνια αδράνειας, 
επέστρεψε στα ευρωπαϊκά φόρα και ο πρό-
εδρός της, κύριος Νίκος Χατζηνικολάου, εξε-
λέγη στο Δ.Σ. της ΕΝΡΑ. Πώς κρίνετε τη μέχρι 
τώρα συνεργασία σας και τι προσδοκάτε από 
τις ελληνικές εφημερίδες;

Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον νέο ρόλο 
της ΕΙΗΕΑ και περήφανοι που καλωσορίζου-
με μια διακεκριμένη φυσιογνωμία, όπως εί-
ναι ο κ. Χατζηνικολάου, ως μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου μας. Πιστεύουμε ακρά-
δαντα στον ρόλο των ελληνικών εφημερίδων 
στην Ευρώπη και στη σημασία της συμμετο-
χής τους στην ΕΝPA. Αυτό το βήμα μπορεί 
να ερμηνευθεί ως ένα σύμβολο της συμμε-
τοχής όλης της Ευρώπης, από τις σκανδιναβι-
κές χώρες έως τη Μεσόγειο, κάτω από τις αρ-
χές της ελευθερίας της ενημέρωσης. Είμαστε 
σίγουροι ότι αυτή η επιστροφή στο ευρωπα-
ϊκό περιβάλλον σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνη-
μα και την αρχή μιας σχέσης που θα αποδώ-
σει καρπούς και έχουμε τη χαρά να εμπλέ-
ξουμε την Ελλάδα ακόμη περισσότερο στον 
διάλογο που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

επένδυση
«Οι εκδότες των 
εφημερίδων 
εργαζόμαστε 
συνεχώς για να 
διατηρήσουμε τις 
υπηρεσίες μας 
ευθυγραμμισμένες 
με τις απαιτήσεις 
των καταναλωτών, 
για παράδειγμα με 
το να επενδύουμε 
στις ψηφιακές 
εκδόσεις των 
εφημερίδων μας, 
που τώρα είναι 
ένα θεμελιώδες 
κομμάτι της 
βιομηχανίας. Οι 
εφημερίδες έχουν 
διατηρήσει ισχυρή 
ηγετική θέση 
στον τομέα των 
ενημερωτικών 
sites»
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