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Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στον χώρο των ΜΜΕ δηλώνουμε την απέχθεια και τον
αποτροπιασμό μας απέναντι στις δυνάμεις καταστολής, στους εντολοδόχους τους και στις φασιστικές τους
δολοφονικές μεθόδους καταστολής της Λαϊκής οργής.
Στα πλαίσια αυτών των μεθόδων εντάσσεται και η χθεσινοβραδινή δολοφονική απόπειρα εναντίον του
συνάδελφου μας Προέδρου των Φωτορεπόρτερ Μάριου Λώλου και η κακοποίηση άλλων επτά συντακτών, που
εργάζονταν για την κάλυψη της χθεσινοβραδινής συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος.
Η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που τα επεισόδια είχαν λήξει και οι συνάδελφοι αποχωρούσαν. Με πισώπλατο
διπλό δολοφονικό χτύπημα με γκλοπ από ένστολο, την πρώτη φορά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τη
δεύτερη φορά με την λαβή, προκαλώντας κάταγμαεμπίεσμα του κρανίου του συναδέλφου Μάριου Λώλου, με
αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου χειρουργείται εκτάκτως σήμερα.
Οι στοχευμένες χθεσινές επιθέσεις εναντίον των εργαζόμενων στα ΜΜΕ έρχονται σε συνέχεια των επιθέσεων
που έγιναν τον τελευταίο καιρό στους συναδέλφους Μανώλη Κυπραίο, Τατιάνα Μπόλαρη, τον πρόεδρο της
ΕΣΗΕΑ Δημήτρη Τρίμη, στους Ρ. Μανιού, Απόστολο Σκουμπούρη, Γιώργο Αλιφέρη, ’γγελου Τάτση, Νίκου Κίτσα,
στον Γενικό Γραμματέα της ΕΤΙΤΑ, και άλλων εργαζόμενων.
Οι επιθέσεις αποδεικνύουν την προμελέτη και, ταυτόχρονα, αποκαλύπτουν τα βαθιά προβλήματα και τις
φασιστικές νοοτροπίες δυνάμεων, που υποτίθεται ότι έχουν δημιουργηθεί για να προστατεύσουν τα
δικαιώματα και την ελευθερία των πολιτών, οι οποίες ευδοκιμούν ανενόχλητες και με την ανοχή
ενθαρρύνονται.
Κανείς εργαζόμενος δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι απέναντι στις μειώσεις μισθών, τον εργασιακό
μεσαίωνα, την καταστολή και την τρομοκρατία κυβέρνησης και εργοδοσίας.
Η επανάληψη του σκηνικού με δηλώσεις υποκρισίας, με ΕΔΕ σιωπής και συγκάλυψης, με στάσεις
στρουθοκαμήλων, με δήθεν υπουργικές ευαισθησίες και υποκριτικά παρόμοια δεν θα περάσει. Οι Ενώσεις θα
κινηθούν δυναμικά με κάθε πρόσφορο μέσο για τη δίωξη των φυσικών και ηθικών αυτουργών της επίθεσης,
προστατεύοντας την ελεύθερη έκφραση που είναι η ψυχή της Δημοκρατίας. Στους εκβιασμούς και στην
τρομοκρατία τους, οφείλουμε σύσσωμοι να αντιτάξουμε την αγωνιστικότητά μας μέχρι τέλους.
Οι δολοφόνοι και οι πρακτικές τους σύντομα θα λογοδοτήσουν εκεί που πρέπει.
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