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Ολοκληρώθηκαν σήμερα με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του
«Διαλόγου των Δημοσιογραφικών Ενώσεων – Μελών της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων της Μεσογείου και της Μαύρης
Θάλασσας». Αντιπροσωπεία από το συνέδριο επισκέφθηκε το πρωί
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος
υποδέχθηκε εγκάρδια τους συνέδρους και χαιρέτισε τη «Διακήρυξη
των Αθηνών», τονίζοντας ότι «συνιστά, μέσα μάλιστα στην
σημερινή κρίσιμη συγκυρία για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς εν
γένει, εμβληματικό θώρακα υπεράσπισης της αυθεντικής
Δημοσιογραφίας και των αυθεντικών Δημοσιογράφων, με διεθνή
απήχηση». Η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κυρία Μαρία Αντωνιάδου

ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εντός των επόμενων
ημερών,
«θα κατατεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η
Διακήρυξη για την Προστασία των Δημοσιογράφων που εργάζονται
σε εμπόλεμες ζώνες αλλά και σε όλες τις χώρες της υφηλίου και
καταπιέζονται».
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των δημοσιογραφικών Ενώσεων
επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ,
όπου και ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο
Οργανισμός σχετικά με τη βιωσιμότητά του, λόγω των προσφυγών
στο Συμβούλιο της Επικρατείας μερίδας εργοδοτών, που ζητούν
την κατάργηση της εισφοράς του 2%. Ο Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ κ.
Σταύρος Καπάκος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η αξιοπρεπής
περίθαλψη είναι αλληλένδετη με την αξιοπρεπή ενημέρωση, ενώ
αξιοπιστία, εργασιακά δικαιώματα και πλουραλισμός αποτελούν το
τρίπτυχο της δημοσιογραφίας». Τέλος, ο πρώην Πρόεδρος της ΔΟΔ,
επί τιμή Ταμίας και ένας από τους ηγέτες του παγκόσμιου
δημοσιογραφικού συνδικαλισμού κ. Τζιμ Μπουμέλα, κάλεσε τον
ΕΔΟΕΑΠ και τις δημοσιογραφικές Ενώσεις – μέλη της ΔΟΔ, που
συμμετείχαν στο Διάλογο «να δρομολογήσουν εκστρατεία
ενημέρωσης για το δίκαιο αγώνα του Οργανισμού εν όψει της
εκδίκασης στο ΣτΕ».
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