Η ΔΟΔ ΚΑΙ Η ΕΟΔ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΣΕΛΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέδωσαν
την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων,
καταδικάζουν την επίθεση σε Έλληνα δημοσιογράφο έξω από το
γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», την Κυριακή 14
Απριλίου 2014 στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
ΕΣΗΕΑ, ο Γιώργος Τσελίκας δημοσιογράφος του ελληνικού τ/σ ΣΚΑΙ
δέχθηκε επίθεση από άγνωστους, οι οποίοι τον ανεγνώρισαν ως
ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ με αποτέλεσμα, να τραυματιστεί στη λεκάνη
και στα πλευρά. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση φέτος κατά
δημοσιογράφου την ώρα που εργαζόταν στο γήπεδο.
«Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά
δημοσιογράφων στην Ελλάδα, τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι
δυνατόν να ανεχθούμε παρόμοια επεισόδια και καλούμε τις
ελληνικές αρχές, να λάβουν αυστηρά μέτρα επειγόντως για να
προστατεύσουν την προσωπική ασφάλεια των δημοσιογράφων, οι
οποίοι εργάζονται στη χώρα», δήλωσε ο Αρνε Κόενιγκ, Πρόεδρος
της ΕΟΔ.
Με κοινή δήλωση οι Ενώσεις ΕΣΗΕΑ και Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αθλητικών Συντακτών ΠΣΑΤ, καταδικάζουν το επεισόδιο που
σημειώθηκε στη διάρκεια της συμβολικής 15λεπτης στάσης
εργασίας. Τα δύο συνδικάτα κατέφυγαν σε απεργιακή κινητοποίηση

στη διάρκεια της οποίας, οι δημοσιογράφοι θα σταματούσαν την
κάλυψη της Σουπερ Λίγκας Ποδοσφαίρου, διαμαρτυρόμενοι για τα
βίαια επεισόδια, που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν κατά
δημοσιογράφων σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Σύμφωνα με τις Ενώσεις
αυτή η διαμαρτυρία υπονομεύθηκε από πιέσεις της εργοδοσίας των
ΜΜΕ.
«Οι αρχές στην Ελλάδα οφείλουν να σταματήσουν την εξάπλωση της
βίας, των διακρίσεων και της εξαθλίωσης στη χώρα και να
αναλάβουν ενέργειες για να σταματήσουν όλων των ειδών οι
προκλήσεις στον αθλητισμό, όπως επίσης είναι εξίσου σημαντικό
οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένως είναι δυσαρεστημένοι
για οποιοδήποτε λόγο με το κατεστημένο, να σεβαστούν την
ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα των
δημοσιογράφων», δήλωσε ο Τζιμ Μπουμέλα, Πρόεδρος της ΔΟΔ.
Η ΕΣΗΕΑ και ο ΠΣΑΤ σε κοινή ανακοίνωση, ζητούν από την
αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, να λάβουν όλα τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου οι δημοσιογράφοι να εργάζονται με ασφάλεια.
Επίσης, οι Ενώσεις κάλεσαν τους συναδέλφους να μην υποκύψουν
στις εργοδοτικές πιέσεις, που οδήγησαν στη χειραγώγηση της
διαμαρτυρίας».
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