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Ψήφισμα για τη συνέχιση της λειτουργίας της Ελληνικής
Υπηρεσίας του EURONEWS καταθέτουν οι ελληνικές δημοσιογραφικές
Ενώσεις στην Ετήσια Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων που πραγματοποιείται 8 και 9 Οκτωβρίου στο
Ζάγκρεμπ, της Κροατίας. Την ΕΣΗΕΑ εκπροσωπεί στην Ετήσια
Συνέλευση της ΕΟΔ η κυρία Αριάδνη Αγάτσα, Α’ Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. και συμμετέχει ο κ. Μάκης Διόγος, Ταμίας του Δ.Σ..
Και ήδη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε σήμερα
ανακοίνωση στήριξης στους συναδέλφους μας. Ο κ. Mogens
Blicher Bjerregård, Πρόεδρος της ΕΟΔ, δήλωσε: «Το κλείσιμο
της Ελληνικής Υπηρεσίας του EURONEWS θα αποτελέσει σοβαρό
εμπόδιο για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων
ενημέρωσης στη χώρα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη: «Η
διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας του EURONEWS είναι ζωτικής
σημασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους υγειονομικής κρίσης κι όταν
πρόκειται για ένα κανάλι που παρέχει αξιόπιστη και
επαγγελματική ενημέρωση στους πολίτες. Στο παρελθόν η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την πολυφωνία των ΜΜΕ και
τις αρχές
της πολυφωνίας και της πολυτισμικότητας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση
προκειμένου να είναι συνεπής με την πολιτική που έχει
χαράξει».
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΟΔ έχει ως εξής:
«Την απειλή να κλείσει πριν το τέλος αυτού του χρόνου
αντιμετωπίζει η Ελληνική Υπηρεσία του πανευρωπαϊκού

τηλεοπτικού καναλιού EURONEWS. Η Υπηρεσία που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ενδέχεται να είναι ο πρώτος
τηλεοπτικός φορέας που εκπέμπει σε επίσημη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να κλείσει. Η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EOΔ) ενώνει τη φωνή της με τις
Ενώσεις μέλη, την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης ΕΣΗΕΜΘ και
την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ΕΣΗΕΑ, για να
συνεχίσει να λειτουργεί η Ελληνική Υπηρεσία, να διασφαλιστεί η
πολυφωνία των ΜΜΕ και να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας των
εργαζομένων.
Η είδηση αυτή έγινε γνωστή μετά την συνέντευξη Τύπου, που
πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι με τη συμμετοχή του κ.
Michael Peters Διευθύνοντος Συμβούλου του EURONEWS και των
εργαζομένων στην Ελληνική Υπηρεσία. Στη διάρκεια της
συνέντευξης ο κ. Peters ανακοίνωσε ότι όπως συζητήθηκε με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κονδύλια που διατίθενται στο δημόσιο
τηλεοπτικό φορέα θα αποσυρθούν.
Παρόλο που στη συνάντηση
αναφέρθηκε ένα διάστημα ‘λίγων χρόνων’, ο τηλεοπτικός φορέας
κινδυνεύει να κλείσει στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Η εταιρεία ήδη
σταμάτησε τη συνεργασία που είχε με τους φρηλάνσερ, ενώ άλλοι
24 δημοσιογράφοι,
τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν την εργασία τους. Έως το
τέλος του Νοεμβρίου, θα έχουν απολυθεί ακόμη 15 εργαζόμενοι.
Μόλις έγινε γνωστή η αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής
Υπηρεσίας του ΕURONEWS, η ΕΣΗΕΑ απηύθυνε επιστολές στον Έλληνα
Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχινά, στον Επίτροπο κ.
Τιερύ Μπρετόν και σε όλους τους Έλληνες και Κυπρίους
Ευρωβουλευτές. Στην επιστολή επισημαίνεται το γεγονός ότι οι
Έλληνες και Κύπριοι πολίτες αποτελούν «σημαντικό μέρος του
ευρωπαϊκού κοινού και όχι αμελητέα μειονότητα». Καλείται η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τη διοίκηση του EURONEWS να
αναθεωρήσει την απόφαση που έχει λάβει να κλείσει τα γραφεία.
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επικαλείται δικαιολογίες, όπως τη χαμηλή διάχυση της ελληνικής
γλώσσας, αγνοώντας εντελώς την πολιτιστική της αξία, καθώς
μιλιόταν από τον αρχαιότερο πολιτισμό της Ευρώπης. Όπως και τη
σημασία της για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ομογένεια σε όλο
τον κόσμο. Δεδομένου ότι οι Έλληνες και οι Κύπριοι αποτελούν
σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού κοινού και όχι αμελητέα
μειοψηφία, αυτή η απόφαση όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει την
ελληνική γλώσσα και άμεσα την αρχή multilingualism, που
ενστερνίζεται και προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση». Επισημαίνεται
ότι η λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού, είναι το πιο
διαδεδομένο και καθιερωμένο μέσο επικοινωνίας. Επιπλέον ότι
με αυτή την απόφαση παραβιάζονται τα δικαιώματα των
δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ, απειλείται η
ποιοτική ενημέρωση και πλήττεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Η κυρία Μαρία Αντωνιάδου Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, υπογράμμισε ότι
με αυτή την απόφαση οδηγούνται στην ανεργία οι δημοσιογράφοι
«παρά την επιτυχημένη εργασία τους για σχεδόν 10 χρόνια, που
έχουν
επιδείξει
επαγγελματικές
αποτελεσματικότητα».
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Ο κ. Mogens Blicher Bjerregård Πρόεδρος της ΕΟΔ δήλωσε ότι το
κλείσιμο της Ελληνικής Υπηρεσίας του EURONEWS θα αποτελέσει
σοβαρό εμπόδιο για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων
ενημέρωσης στη χώρα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη: «Η
διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας του EURONEWS είναι ζωτικής
σημασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους υγειονομικής κρίσης κι όταν
πρόκειται για ένα κανάλι που παρέχει αξιόπιστη και
επαγγελματική ενημέρωση στους πολίτες. Στο παρελθόν η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την πολυφωνία των ΜΜΕ και
τις αρχές
της πολυφωνίας και της πολυτισμικότητας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση
προκειμένου να είναι συνεπής με την πολιτική που έχει
χαράξει».
Οι Ενώσεις επιμένουν ότι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
είναι να αποτρέψει το κλείσιμο του τηλεοπτικού φορέα. Οι
εργαζόμενοι στην Ελληνική Υπηρεσία του EURONEWS κάλεσαν την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην παρεκκλίνει των εγγενών αρχών της
Ευρώπης για την ισότητα των κρατών μελών και των γλωσσών,
ούτε να ευνοεί τη μία χώρα από κάποια άλλη, για οικονομικούς ή
δημογραφικούς λόγους».
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