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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η περιφερειακή της
οργάνωση η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καταγγέλλουν τις
αρχές για μεθοδευμένη πολιτική επίθεση που έχει ως στόχο μία
ανεξάρτητη ελληνική εφημερίδα.
Ο Ελληνας Υπουργός Αμυνας Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος κατέθεσε
αγωγή στις 26 Οκτωβρίου εναντίον τριών δημοσιογράφων της
καινούργιας ημερήσιας εφημερίδας Πρεστάιμ, επειδή δημοσίευσε
στις 17 Οκτωβρίου ένα άρθρο με το οποίο ασκούσε κριτική στον
Υπουργό για αντικανονικές πολιτικές δραστηριότητες.
Ο Αϊνταν Γουάιτ, Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ σχολίασε ότι αυτή
η ενέργεια έχει όλα τα χαρακτηριστικά μια μεθοδευμένης
επίθεσης εναντίον της δημοσιογραφίας που υποκινείται από
αδίστακτα πολιτικά κίνητρα. Επισήμανε δε, ότι στην περίπτωση
που η επίθεση αυτή έχει επιτυχία τότε θα πρόκειται για
ενέργεια εκφοβισμού της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας που όμοιά
της δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στη Δυτική
Ευρώπη.
Ο Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος απαιτεί τη σύλληψη τριών
δημοσιογράφων και την επιβολή πρόστιμων ύψους 2.5 εκατομμυρίων
ευρώ. Η δίωξη επίσης, στοχεύει στο πάγωμα των περιουσιακών
στοιχείων της εφημερίδας Πρεστάιμ, η οποία αναγκαστικά θα
κλείσει.
Στη δικαστική διαδικασία, η οποία διεξάγεται αύριο το πρωί,
τρεις δημοσιογράφοι ο Παύλος Δημητριάδης εκδότης της
Πρεστάιμ΄, ο Πάρις Καρβουνίδης που έγραψε το άρθρο και ένας
ακόμη δημοσιογράφος ο Πάτροκλος Ζώης θα αντικρούσουν τις
καταγγελίες που τους απαγγέλλονται, στην περίπτωση όμως που
ασκηθεί δίωξη κατά της εφημερίδας τότε θα οδηγηθεί σε

κλείσιμο.
Η ΔΟΔ στηρίζει την ΕΣΗΕΑ, την συνδικαλιστική Ενωση που είναι
το μέλος της στην Ελλάδα και της οποίας είναι μέλη ο
Δημητριάδης και ο Καρβουνίδης καθώς και την έκκληση τους να
αποσυρθεί η μήνυση.
Ο Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος βρίσκεται υπό την εξονυχιστική έρευνα
των ΜΜΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που είχε με τις ΗΠΑ
για την προμήθεια 40 αεροσκαφών F16 και για τα οποία
ανακοίνωσε πολύ χαμηλότερες τιμές κτήσης από αυτές που
αργότερα ανακοίνωσε η αμερικανική πλευρά.
Ο Αϊνταν Γουάιτ επισήμανε ότι πολλά ζητήματα διακυβεύονται σε
αυτή την υπόθεση με πρώτο το θέμα που αφορά την απόπειρα
χειραγώγησης και άσκησης πίεσης στη δικαιοσύνη η οποία
υποκινείται από ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα και υπογράμμισε ότι
η Κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τη Δημοκρατία όταν ενεργούν με
αυτό τον τρόπο οι επικεφαλής εκπρόσωποί της.

