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Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η
καταγγελία της ΕΣΗΕΑ για την
επίθεση
κατά
της
δημοσιογράφου
Μίνας
Καραμήτρου
Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως ενημέρωσε αμέσως την
Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σχετικά με
την εμπρηστική επίθεση, που δέχθηκε η συνάδελφος Μίνα
Καραμήτρου το πρωί της 14 ης Μαΐου από αγνώστους. Η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία προώθησε την καταγγελία στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
το οποίο την ανήρτησε στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα για την
προώθηση και την προστασία της Δημοσιογραφίας και της
προσωπικής ασφάλειας των Δημοσιογράφων.
Η ανάρτηση έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ –

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Προώθηση της Προστασίας της
Δημοσιογραφίας και της Προσωπικής Ασφάλειας των Δημοσιογράφων

ΕΛΛΑΔΑ

Κατατέθηκε στις 15 Μαΐου 2019

Βόμβα κατέστρεψε το αυτοκίνητο της Ρεπόρτερ του ελληνικού CNN
Μίνας Καραμήτρου

Πηγή από την οποία πηγάζει η απειλή:
Κατηγορία: Επιθέσεις κατά της
ακεραιότητας των δημοσιογράφων

Εταίροι:

Άγνωστος

προσωπικής

ασφάλειας

και

Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων/

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων

Το κράτος δεν έχει απαντήσει ακόμη

Τη 14η Μαΐου 2019 στις 2:30 π.μ. περίπου, το εύφλεκτο υλικό που
τοποθετήθηκε κάτω από το αυτοκίνητο της Μίνας Καραμήτρου
εξερράγη, ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι
της δημοσιογράφου στου Παπάγου ένα βορεινό προάστιο της
Αθήνας, όπως μεταδόθηκε στις τοπικές ειδήσεις. Το αυτοκίνητο
καταστράφηκε ωστόσο κανείς δεν τραυματίστηκε, όπως αναφέρουν
τα δημοσιεύματα. Η Καραμήτρου είναι αστυνομικός συντάκτης και

εργάζεται στην ελληνική έκδοση του CNN, σύμφωνα με την
ηλεκτρονική σελίδα της δημοσιογράφου στο διαδικτυακό ιστότοπο
του ελληνικού CNN. Επιπλέον η δημοσιογράφος εργάζεται στον
ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό OPEN TV. Σύμφωνα με τον ελληνικό
ειδησεογραφικό ιστότοπο ΣΚΑΙ, η έρευνα της αστυνομίας για τη
βομβιστική επίθεση έχει αρχίσει. Το ελληνικό CNN καταδίκασε
την επίθεση και σε σχετική δήλωση επισημαίνεται ότι «πρόκειται
για επίθεση εναντίον όλου του δημοσιογραφικού κόσμου».
Ο
εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής κυβέρνησης Δημήτρης
Τζανακόπουλος καταδίκασε την επίθεση μέσω twitter, αναφέροντας
ότι το γεγονός «έχει στόχο» την ελευθερία του Τύπου και ότι
οι δράστες θα απολογηθούν για την πράξη τους. Η Ένωσις
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών καταδίκασε την επίθεση
και δήλωσε ότι «η βία, οι απειλές και οι εκβιασμοί δεν θα
κλείσουν τα στόματα των συναδέλφων».
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