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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ∆ΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ 
Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

To ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ καταγγέλλει τη σύλληψη και δίωξη του συναδέλφου Κώστα 
Βαξεβάνη, µε την πρωτοφανή δικαιολογία της παραβίασης… προσωπικών 
δεδοµένων, λόγω της πρωτοβουλίας του να δηµοσιοποιήσει τη λίστα που οι 
αρµόδιες αρχές «αναζητούν» τα τελευταία δυόµισι χρόνια. 

To ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ καταγγέλλει την απόπειρα φίµωσης και εκφοβισµού του 
δηµοσιογράφου, που «υπαγορεύτηκε» από τις πολιτικές των µνηµονίων και της νέας 
άγριας λεηλασίας των δικαιωµάτων µας, και δηλώνει ότι θα αγωνιστεί και σε αυτήν 
την περίπτωση για την ελευθερία του Τύπου που αποτελεί πυλώνα της δηµοκρατίας 
απέναντι στην υποκρισία και τη συγκάλυψη που επιχειρούν η πολιτική και 
οικονοµική εξουσία.  

Αντί να συλλαµβάνουν όσους οφείλουν τεράστια ποσά  στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
όσους δεν αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία και µισθούς στους 
εργαζόµενους, προσπαθούν να καταστείλουν όποια φωνή τους είναι ενοχλητική.  

Η δίωξη και σύλληψη του δηµοσιογράφου πλήττει ευθέως την ελευθεροτυπία και 
ελπίζουµε να µην «προαναγγέλλει» δίωξη όσων δηµοσιογράφων επιµένουν να 
λειτουργούν στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγµατος. Αποτελεί άλλον ένα λίθο 
στο πέτρινο τείχος κατά των λαϊκών ελευθεριών που χτίζεται µε την γιγάντωση της 
αστυνοµικής και δικαστικής καταστολής, τον ετοιµαζόµενο νόµο κατά των 
διαδηλώσεων, τους βασανισµούς προσαχθέντων και τις µαζικές «προληπτικές» 
συλλήψεις αθώων διαδηλωτών.  

Ζητάµε να παύσει άµεσα η δίωξη σε βάρος του Κώστα Βαξεβάνη.  

Καλούµε όλους τους συναδέλφους, να είναι σήµερα ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 
στις 12:00 το µεσηµέρι στο δικαστήριο προκειµένου να συµπαρασταθούµε στο 
διωκόµενο συνάδελφο υπερασπιζόµενοι έµπρακτα την ελευθεροτυπία και τη 
δηµοκρατία, σε µια περίοδο όπου τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των 
πολιτών παραβιάζονται συνεχώς από τις βάρβαρες και αντιλαϊκές πολιτικές των 
κυβερνώντων.  

Καλούµε όλους τους συναδέλφους σήµερα στις 12 το µεσηµέρι  στα δικαστήρια της 
οδού Ευελπίδων 

Για το ∆Σ της ΕΣΠΗΤ  

 

  Ο Γεν. Γραµµατέας 

      Θέ Θανάσης Αλατάς . 
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