Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η
δολοφονική επίθεση κατά του
συναδέλφου Δημήτρη Πέρρου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο Συμβούλιο της Ευρώπης καταγγέλλουν τη δολοφονική επίθεση
κατά του συναδέλφου Δημήτρη Πέρρου η Διεθνής Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
(ΕΟΔ).
Η υπόθεση, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών,
διαβιβάζεται μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την Προώθηση
της Δημοσιογραφίας και της Προσωπικής Ασφάλειας των
Δημοσιογράφων.
Η άνανδρη επίθεση έγινε στη διάρκεια του συλλαλητηρίου της
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:
«Ελλάδα: Δημοσιογράφος δέχεται βίαιη επίθεση στη διάρκεια
διαδήλωσης
Βρυξέλλες 8 Φεβρουαρίου 2016: Δημοσιογράφος του ραδιοφώνου
τραυματίζεται σοβαρά από αγνώστους, ενώ κάλυπτε τη μαζική
διαδήλωση στην Αθήνα. Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων ενώνουν τη φωνή τους με την Ενωση Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και ζητούν από τις Αρχές να
καταδικάσουν την επίθεση και να ξεκινήσει αμέσως η διερεύνηση
της υπόθεσης.
Ο ρεπόρτερ Δημήτρης Πέρρος, συμβασιούχος του δημοτικού
ραδιοφώνου «Αθήνα 9,84», στις 4 Φεβρουαρίου το απόγευμα
δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, ενώ κάλυπτε τη διαδήλωση
διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ (Ομοσπονδίες
εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Άγνωστοι πλησίασαν τον δημοσιογράφο στην οδό Πανεπιστημίου,
στο κέντρο των Αθηνών και τον ρώτησαν, αν είναι δημοσιογράφος.
Όταν απάντησε καταφατικά, τότε άρχισαν να τον χτυπούν με
καδρόνια στο κεφάλι και την πλάτη, παρουσία της αστυνομίας, η
οποία δεν παρενέβη, όπως μας ενημέρωσε η ΕΣΗΕΑ. Ο Δημήτρης
Πέρρος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και το πρόσωπο και
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός από συναδέλφους.
Ο Τζιμ Μπουμέλα, Πρόεδρος της ΔΟΔ δήλωσε: «Είμαστε αλληλέγγυοι
με τους Έλληνες συναδέλφους και ζητούμε από τις Αρχές να
καταδικάσουν αμέσως τη βάναυση επίθεση εναντίον του
δημοσιογράφου Δημήτρη Πέρρου και να ξεκινήσει γρήγορα, η
διερεύνηση της υπόθεσης για την ανεύρεση και την τιμωρία των
δραστών».
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πρόκειται για στοχοποίηση του δημοσιογράφου, ο Μόγκενς Μπλίχερ
Μπζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της ΕΟΔ δήλωσε: «Το δημόσιο συμφέρον
υπαγορεύει την κάλυψη αυτών των γεγονότων από τους
δημοσιογράφους, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για
την κυβερνητική πολιτική. Οι Αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν
την προσωπική ασφάλεια των δημοσιογράφων». Η Διεθνής και η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων θα καταγγείλουν την επίθεση
στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας για
την Προώθηση της Δημοσιογραφίας και την Προσωπική Ασφάλεια των
Δημοσιογράφων».
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