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Η Ενωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών διακηρύσσει,
για μια ακόμη φορά, την πίστη της στην ελευθεροτυπία ως
ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας και μάχεται για την ελεύθερη
έκφραση και την ανεμπόδιστη διακίνηση των ιδεών και των
ειδήσεων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Την ίδια ώρα, το μέλλον της δημοσιογραφίας και των εργαζομένων
πλήττεται από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας και τη δημιουργία
παγκοσμίων δικτύων ΜΜΕ, ενώ οι πιέσεις στους δημοσιογράφους,
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, πληθαίνουν επικίνδυνα.
Τις διακηρυγμένες αυτές αρχές για την Παγκόσμια Ημέρα
Ελευθερίας του Τύπου, επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά το Δ.Σ.
της ΕΣΗΕΑ, που συνεδρίασε σήμερα και ασχολήθηκε διεξοδικά με
τις πρόσφατες εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την αταλάντευτη θέση
του για την προάσπιση της δημοσιογραφικής λειτουργίας και της
ελευθερίας της έκφρασης.
Οι απειλές, οι επιθέσεις και οι τρομοκρατικές ενέργειες
εναντίον δημοσιογράφων και ΜΜΕ, μόνο την υπόθεση
Δημοκρατίας και των κοινωνικών ελευθεριών δεν υπηρετούν.

της

Ταυτόχρονα, η κλιμάκωση των εξελίξεων αυτών, τον τελευταίο
καιρό, και η στοχοποίηση δημοσιογράφων μέσα από κείμενα,
δημοσιεύματα και άλλες επικοινωνιακές πρακτικές, αλλά και
δολοφονικές επιθέσεις, επιχειρούν να εμφανίσουν ως
αποκλειστικά υπεύθυνους, για την ποιότητα της ενημέρωσης τους
δημοσιογράφους, απαλλάσσοντας προκλητικά την ιδιοκτησία των
Μέσων, αφού επιδεικτικά δεν κάνουν έστω και την παραμικρή

αναφορά για την εργοδοσία.
Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μάχονται καθημερινά για το
δικαίωμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Αυτούς όμως διάλεξαν να
απειλήσουν και να στοχοποιήσουν αόρατες οργανώσεις, αόρατοι
μπλόγκερς, ορατοί αρθρογράφοι.
Παρά τις αντιξοότητες και το κλίμα που επιχειρούν να
διαμορφώσουν συγκεκριμένα κέντρα, οι δημοσιογράφοι δηλώνουν
ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν την αλήθεια και την υπεύθυνη
πληροφόρηση του ελληνικού λαού, καλώντας όλους τους
κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς να καταδικάσουν και να
απομονώσουν πολιτικά τους υπεύθυνους αυτών των επιλογών.
Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία του Τύπου, αν οι δημοσιογράφοι
ζουν κάτω από συνθήκες διαφθοράς, φτώχειας και φόβου , επειδή
καλλιεργούνται από την εργοδοτική αυθαιρεσία, οδηγούν σε
αυταρχικές επιλογές και τώρα επιτείνονται με άλλοθι την κρίση.
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