
ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ:  

ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΝ ΕΛΕΤΘΕΡΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Η Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Ειεπζεξίαο ηνπ Τύπνπ, πνπ γηνξηάδεηαη θάζε 3ε 

Μαΐνπ ζε όιν ηνλ θόζκν ππελζπκίδεη ηελ αδήξηηε αλάγθε ηεο πξνάζπηζεο ησλ 

πξσηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

ειεπζεξνηππίαο, όπσο θαηνρπξώλνληαη από ην άξζξν 19 ηεο Παγθόζκηαο 

Δηαθήξπμεο γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα ηνπ ΟΗΕ, αιιά θαη από ην 

Σύληαγκα ηεο ρώξαο καο.  

Ο  ειεύζεξνο, αζθαιήο θαη αλεμάξηεηνο Τύπνο απνηειεί από ηα βαζηθά 

ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εηξήλεο. Έλα ζεκέιην όκσο πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ζπζηεκαηηθά ππνζθάπηεηαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

κε αλεξγία, επηζθαιή εξγαζία θαη απνδόκεζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 

Οη θπβεξλήζεηο, νη εξγνδόηεο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ε θνηλσλία 

ησλ πνιηηώλ, όινη έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ξόιν γηα ηε ζηήξημε απηνύ 

ηνπ ζεκειίνπ ζεβόκελνη ην απηνλόεην: όηη ε Ελεκέξσζε είλαη ηεξό δηθαίσκα 

θαη ε αλεμαξηεζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ πξνϋπνζέηεη πιήξε εξγαζηαθά θαη 

αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. 

Επαγγεικαηίεο ηνπ Τύπνπ, θαζεκεξηλά ζε πνιιέο ρώξεο ζηνλ θόζκν, 

ππεξαζπηδόκελνη ηελ αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε θαη ηελ απνθάιπςε ηεο 

αιήζεηαο, γίλνληαη νη ίδηνη ζηόρνη, κε απεηιή ηεο ίδηαο ηνπο ηεο δσήο.  

Αλαδεηθλύνληαο ηνλ αδηακθηζβήηεηα θνκβηθό θαη θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ ΜΜΕ 

ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  κάιηζηα, ε  

Δηεζλήο Οκνζπνλδία Δεκνζηνγξάθσλ αθηεξώλεη ηε θεηηλή Παγθόζκηα Ηκέξα 

Ειεπζεξίαο ηνπ Τύπνπ ζην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ΜΜΕ ζηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη γεληθά ζηηο δεκνθξαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θξαηώλ όινπ ηνπ 

θόζκνπ. 

Τν Δ.Σ. ηεο ΕΣΠΗΤ, κε αθνξκή ηελ 3ε Μαΐνπ, σο εκέξα ππελζύκηζεο γηα 

δεκνθξαηηθή θαη εξγαζηαθή επαγξύπλεζε γηα όινπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

ελώλεη ηε θσλή ηνπ κε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη δειώλεη όηη  

 νη επηζέζεηο θαηά ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Τύπνπ είλαη επηζέζεηο θαηά ηεο 

ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο 

 ππνγξακκίδεη ηελ αγσληζηηθή εηνηκόηεηα ηνπ θιάδνπ γηα ηελ 

πεξηθξνύξεζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηεο 

πνηόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο δεκόζηαο ελεκέξσζεο κε θάζε ηξόπν. 
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