ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΔ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΟΔ με σημερινή ανακοίνωσή της επανέρχεται αξιώνοντας από την Ελλάδα
να σεβαστεί τα δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.
Το κείμενο της ΕΟΔ έχει ως εξής :
“Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καταδικάζει τις βίαιες επιθέσεις της ελληνικής
αστυνομίας και των ΜΑΤ εναντίον των δημοσιογράφων, οι οποίοι κάλυπταν τις συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας που έγιναν στην Αθήνα μετά την αυτοκτονία ενός συνταξιούχου τη περασμένη
Δευτέρα.
«Για μια ακόμη φορά καλούμε τις ελληνικές αρχές και ιδιαίτερα την αστυνομία, να αφήσουν τους
δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα. Εκφράζουμε ιδιαίτερο θυμό και αγανάκτηση
για το ξυλοδαρμό από την αστυνομία του Μάριου Λώλου, Πρόεδρου της Ενωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
καθώς και των άλλων δημοσιογράφων», δήλωσε ο Αρνε Κόενιγκ, Πρόεδρος της ΕΟΔ και συνέχισε: «Οι
Ελληνες όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην
Ελλάδα, που συνεπάγεται το σεβασμό των βασικών αρχών της ελευθερίας του Τύπου και των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Χθες ο Μάριος Λώλος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκαφαλικές βλάβες, ενώ κάλυπτε τη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας που ξέσπασε από την αυτοκτονία ενός 77χρονου συνταξιούχου φαρμακοποιού στην
πλατεία Συντάγματος το πρωί της Δευτέρας μπροστά στα μάτια των περαστικών. Ο συνταξιούχος
άφησε ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο εξηγεί ότι ενώ όλη του τη ζωή πλήρωνε για να έχει μια
αξιοπρεπή σύνταξη, η μειωμένη του σύνταξη δεν του επιτρέπει να ζήσει με αξιοπρέπεια.
Στη διάρκεια των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που ακολούθησαν αυτό το πολύ

σοβαρό γεγονός η

αστυνομία έκανε χρήση υπερβολικής βίας εναντίον των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ που
κάλυπταν τα γεγονότα στην πλατεία Συντάγματος, τραυματίζοντας επτά ακόμη δημοσιογράφους. Ενώ,
την προηγούμενη μέρα τραυματίστηκε η δημοσιογράφος Ρένα Μανιού η οποία ξυλοκοπήθηκε από την
αστυνομία.
Η ΕΟΔ στηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ελληνικών δημοσιογραφικών Ενώσεων μελών της
Ομοσπονδίας, οι οποίες αξίωσαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τη διαφύλαξη της
προσωπικής ασφάλειας των δημοσιογράφων και το σεβασμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
ελευθερία του Τύπου. Πέρσι, οι αρχές είχαν απαντήσει στους δημοσιογράφους συνδικαλιστές ότι «
τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ (ελληνική αστυνομία) είναι προσηλωμένες στην
προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αντιμετωπίζουν την επαγγελματική ενημέρωση με την
πρέπουσα ευαισθησία και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ασκείται ελεύθερα και
χωρίς κωλύματα».

Παρά αυτές τις διαβεβαιώσεις, η αστυνομική βία εναντίον των δημοσιογράφων
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Υπήρξαν αρκετά περιστατικά με θύματα υπερβολικής αστυνομικής βίας τους δημοσιογράφους που
έκαναν τη δουλειά τους. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που αφορούν τον δημοσιογράφο Μανώλη
Κυπραίο, ο οποίος έχασε την ακοή του, τον Δημήτρη Τρίμη Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ που του έσπασαν το
χέρι, τον δημοσιογράφο Γιώργο Αυγερόπουλο και τη φωτορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλαρη.”

