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Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) σε ανακοίνωσή του ζητεί την
ενδελεχή έρευνα των καταγγελιών του Κώστα Βαξεβάνη.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΥ –
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Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI), ένα παγκόσμιο δίκτυο
συντακτών, στελεχών ΜΜΕ και γνωστών δημοσιογράφων που
δραστηριοποιούνται για την ελευθερία του Τύπου, εκφράζει
ιδιαίτερη ανησυχία μετά τα δημοσιεύματα για την υπογραφή
συμβολαίου θανάτου του Έλληνα δημοσιογράφου και ιδιοκτήτη ΜΜΕ
Κώστα Βαξεβάνη και καλεί τις Αρχές να διενεργήσουν έρευνα για
τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.
Στις 23 Απριλίου, ο Βαξεβάνης, βετεράνος ερευνητής
δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Documento,
δημοσιοποίησε ότι σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες κινδύνευε
η ζωή του καθώς διαδιδόταν ότι υπήρχε συμβόλαιο δολοφονίας από
την ελληνική μαφία.
Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας περί απειλής ο Βαξεβάνης
τέθηκε αμέσως υπό ενισχυμένη αστυνομική προστασία και ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε
ότι η Εισαγγελία Αθηνών ξεκίνησε προκαταρτική έρευνα.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Documento το βράδυ
της Παρασκευής, ο Βαξεβάνης ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες
εβδομάδες δύο άτομα είχαν επικοινωνήσει μαζί του, για να τον
προειδοποιήσουν ότι υπήρχε «αμοιβή για το κεφάλι του» και ότι
ένα άτομο για το οποίο δημοσιεύθηκαν αποκαλύψεις στην
εφημερίδα του, είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον υπόκοσμο για
την εκτέλεσή του καθώς και ενός ακόμη συναδέλφου.
“Χαιρετίζουμε την ενισχυμένη αστυνομική προστασία που γρήγορα
δόθηκε στον Κώστα Βαξεβάνη και καλούμε τις Αρχές να
διενεργήσουν συστηματική αξιολόγηση για τη σοβαρότητα αυτής
της απειλής και την ασφάλειά του”, δήλωσε ο Scot Griffen
Αναπληρωτής Διευθυντής του IPI και συνέχισε: “Εάν αποκαλυφθεί
η ύπαρξη συμβολαίου θανάτου, όλοι όσοι εμπλέκονται
καθώς
διέταξαν,
δολοφονίας

επικοινώνησαν και σχεδίασαν αυτό το σχέδιο
πρέπει να ταυτοποιηθούν και να διωχθούν ποινικά. Ο

Βαξεβάνης και οι συνεργάτες του στην εφημερίδα Documento έχουν
την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη του IPI.
“Η συγκλονιστική δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου του
αστυνομικού ρεπορτάζ Γιώργου Καραϊβάζ στην Αθήνα πριν λίγες
μέρες μας υπενθυμίζει, με τραγικό τρόπο τους σοβαρούς
κινδύνους που διατρέχουν οι δημοσιογράφοι στη δουλειά τους και
υπαγορεύουν την αναγκαιότητα οι υπεύθυνοι αυτών των πράξεων,
να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.
Η κατάσταση στην Ελλάδα
γίνεται όλο και πιο ανησυχητική. Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου
(ΙΡΙ) θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση τις
επόμενες εβδομάδες και εκφράζει την ελπίδα ότι ο οποιοσδήποτε
σοβαρός κίνδυνος υπάρχει για τη ζωή του Βαξεβάνη γρήγορα θα
αποδειχθεί και θα ληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες.
Στις 16 Απριλίου τις πρώτες πρωινές ώρες, εντοπίστηκε ένας
άγνωστος, ο οποίος προσπαθούσε να μπει από τη σκάλα κινδύνου
στα γραφεία της εφημερίδας Documento στην Αθήνα, όμως διέφυγε,
όταν εντοπίστηκε από την ασφάλεια. Στις 23 Απριλίου, όπως
αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Βαξεβάνης πληροφορήθηκε από
αξιόπιστη πηγή ότι δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα,
πυροβόλησαν με αυτόματο όπλο εναντίον αστυνομικών σε προάστιο

της Αθήνας και διέφυγαν. Οι ύποπτοι φέρεται ότι ενεργούσαν
βάσει συμβολαίου θανάτου για τον δημοσιογράφο.»
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