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Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τη δολοφονία του Γιώργου
Καραϊβάζ:
«Ελλάδα: Αστυνομικός συντάκτης δολοφονείται έξω από το σπίτι
του
Ο έλληνας βετεράνος τηλεοπτικός δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ
του αστυνομικού ρεπορτάζ δολοφονήθηκε στις 9 Απριλίου, στην
Αθήνα κοντά στο σπίτι του.
Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εκφράζουν την ανησυχία τους για την
εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου και καλούν τις αρχές να
διεξάγουν έρευνα, που, όπως φαίνεται αφορά μια προσχεδιασμένη
ενέδρα με στόχο τη δολοφονία του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Καραϊβάζ,
ο
οποίος εργαζόταν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Star και ήταν
ο διαχειριστής του ιστοτόπου bloko.gr, πυροβολήθηκε αρκετές
φορές από δύο άνδρες οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στις
2:30μμ περίπου, μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του κοντά
στο σπίτι του στην Αθήνα.
Ο Καραϊβάζ, ένας από τους πιο γνωστούς αστυνομικούς συντάκτες
της Ελλάδας, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
Τα πρώτα ρεπορτάζ των τοπικών μέσων αναφέρουν το ενδεχόμενο οι
δολοφόνοι να χρησιμοποίησαν σιγαστήρες, καθώς οι γείτονες δεν
άκουσαν πυροβολισμούς.
Η αστυνομία εξαπέλυσε κυνηγητό των
δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν αμέσως μετά την επίθεση και
παράλληλα, εξετάζει καταθέσεις μαρτύρων, που βρίσκονταν στην

περιοχή.
Σύμφωνα με τους συναδέλφους του Καραϊβάζ, ο δημοσιογράφος δεν
είχε αναφέρει ότι τελευταία δεχόταν απειλές ή είχε παρατηρήσει
ύποπτες κινήσεις έξω από το σπίτι του.
Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του bloko.gr δεν είναι πλέον μαζί
μας. Κάποιος επέλεξε να τον κάνει να σωπάσει και με σφαίρες να
σταματήσει να γράφει τα θέματα του, αναγράφεται στο blogo.gr .
H Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), δηλώνει
«συγκλονισμένη» από τη δολοφονία και αποτροπιασμό από τη
δεύτερη δολοφονία δημοσιογράφου στη χώρα μετά το 2010.
Ο

ερευνητής

δημοσιογράφος

Σωκράτης

Γκιόλιας

37ετών,

δολοφονήθηκε το 2010 στην Αθήνα, έξω από το σπίτι του. Ο
Γκιόλιας ήταν διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Θέμα. Ο
δημοσιογράφος παραπλανήθηκε, βγήκε από το διαμέρισμά του και
τρεις άνδρες μεταμφιεσμένοι σε φύλακες ασφάλειας άνοιξαν πυρ
εναντίον του. Την ευθύνη ανέλαβε μια ακροαριστερή ομάδα, όμως,
η υπόθεση δεν διαλευκάνθηκε ποτέ.
Ο Anthony Bellanger, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων δήλωσε: «Μας συγκλονίζουν οι
ειδήσεις από την Ελλάδα, ένας δημοσιογράφος έπεσε θύμα
στοχευμένης επίθεσης και δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι. Η σκέψη
μας στρέφεται στην οικογένεια, στους φίλους και στους
συναδέλφους του. Θα αγωνιστούμε μαζί με τις Ενώσεις μέλη της
Ομοσπονδίας και όλους τους έλληνες δημοσιογράφους για να
αποδοθεί δικαιοσύνη».
Ο Mogens Blicher Bjerregard, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων δήλωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι από
τα σημερινά δυσάρεστα νέα, εκφράζουμε την βαθύτερη συμπάθεια
μας στους συγγενείς του. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά την
έρευνα και δεν θα ανεχθούμε την ατιμωρησία».
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