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Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Είναι μεγάλη η τιμή να παρευρίσκομαι ως Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ στη
φετινή εκδήλωση απονομής των δημοσιογραφικών βραβείων Μπότση,
εκπροσωπώντας τους δημοσιογράφους της Αθήνας σε μια διοργάνωση
– θεσμό.
Η δημοσιογραφία είναι ένα σκληρό επάγγελμα με περισσότερες
πίκρες και ελάχιστη επιβράβευση των πραγματικών αξιών.
Αυτό είχε υπ’ όψη του και ο αείμνηστος Νάσος Μπότσης όταν
θεσμοθέτησε τα βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο από το
Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας που φέρει το όνομά του.
Ο Νάσος Μπότσης θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια
όαση αξιοκρατίας και αξιοπιστίας, ένα καταφύγιο επιβράβευσης
του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και των λειτουργών του.
Για άλλη μια φορά άξιοι συνάδελφοι και αγαπημένοι φίλοι
παραλαμβάνουν σήμερα τα βραβεία του Ιδρύματος.
Στο πρόσωπό τους επιβραβεύονται οι κόποι και οι προσπάθειες
όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων που με αυταπάρνηση και
ανιδιοτέλεια δίνουν τη μάχη για την αντικειμενική και την
ψύχραιμη ενημέρωση του λαού.
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι δικαίωμα στην ενημέρωση δεν
έχουν μόνο αυτοί που εξ’ επαγγέλματος εκπροσωπούν την κοινή
γνώμη, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι ενημερωνόμενοι
πολίτες.
Η αξία της ελευθερίας του Τύπου εξαρτάται και από το
ενεργητικό δικαίωμα της κοινής γνώμης στην ενημέρωση. Προς

αυτήν την κατεύθυνση δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη. Με τη
βεβαιότητα ότι ελεύθερος πολίτης είναι ο αντικειμενικά
ενημερωμένος πολίτης.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ζωή των ανθρώπων γίνεται
καλύτερη όταν υπάρχει απόλυτη ελευθερία στην ενημέρωση και
όταν η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών τίθενται στην
υπηρεσία της αληθινής πληροφόρησης και όχι της προπαγάνδας.
Τα βραβεία του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας ενθαρρύνουν
αυτή την προσπάθεια και ενισχύουν αυτόν τον αγώνα, προς όφελος
του λαού και του δημοσίου συμφέροντος.
Εκ μέρους των συναδέλφων μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ, εκ μέρους των Αθηναίων δημοσιογράφων, μελών της Ένωσης
Συντακτών, συγχαίρω τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που
βραβεύονται για τη σπουδαία προσφορά τους στο λειτούργημα που
ασκούμε.
Σας ευχαριστώ.

