Ανακοίνωση του Διασωματειακού
για τα κρούσματα βίας κατά
των ανθρώπων του Τύπου
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΟΥΝ,
ΔΕΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ, ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου
καταγγέλλουν και εκφράζουν τον αποτροπιασμό και
την αγανάκτησή τους για το νέο απαράδεκτο κρούσμα απρόκλητης
και τρομοκρατικής βίας κατά συναδέλφων, δημοσιογράφων,
φωτορεπόρτερ και εικονοληπτών εν ώρα εργασίας τους στο χθεσινό
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Κυριακής στο Σύνταγμα και ενώ
βρισκόταν σε εξέλιξη το συλλαλητήριο δημοσιογράφοι, φωτογράφοι
και εικονολήπτες που κάλυπταν το γεγονός δέχτηκαν βίαιες
επιθέσεις από ομάδες ακραίων στοιχείων.
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φωτορεπόρτερ Κωστής Νταντάμης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι
ενώ την ίδια ώρα επίθεση δέχτηκε και τηλεοπτικό συνεργείο της
ΕΡΤ, με εικονολήπτη της δημόσιας τηλεόρασης να τραυματίζεται
σοβαρά. Ξυλοδαρμό, όμως δέχτηκε και ο δημοσιογράφος Θωμάς
Ιακόμπι, ο οποίος, συμμετείχε στο παρελθόν και στην δημιουργία
του ντοκιμαντέρ “Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση”.
Αρκετοί άλλοι συνάδελφοι γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα από τα
χτυπήματα, ωστόσο χάθηκε και εκλάπη μέρος του εξοπλισμού τους.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζομένων Ενώσεων στον χώρο
του Τύπου διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση:
Η Ενημέρωση, η οποία δέχεται τον τελευταίο καιρό συνεχή
και βίαια χτυπήματα, είναι αυτή που διασφαλίζει στην
κοινωνία των πολιτών την ελεύθερη έκφραση, την άσκηση
κριτικής, την διαφάνεια, τη δημοκρατία και την
δικαιοσύνη. Κάθε προσπάθεια φίμωσης του Τύπου και
τρομοκράτησης των εκπροσώπων του είναι αδιαμφισβήτητη
προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
τέτοιες τακτικές που στόχο έχουν τον εκφοβισμό και τη
φίμωση όχι μόνο του δημοσιογραφικού κόσμου αλλά και του
δικαιώματος στην ελεύθερη ενημέρωση, θα μας βρουν
απέναντί τους με τελικό και αμετακίνητο στόχο την
υπεράσπιση της δημοκρατίας και της αλήθειας.
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