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Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων
(ΕΟΔ) για τις συλλήψεις στον
Όμιλο των «Παραπολιτικών» και
για τη δίκη του Α. Πετρουλάκη
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ), μετά τη δημόσια
παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία
καταγγέλλει τη σύλληψη του εκδότη κ. Γ. Κουρτάκη και του
Διευθυντή του Ομίλου «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» Π. Τζένου, ενώ αναφέρεται
και στη σημερινή δίκη του συναδέλφου Ανδρέα Πετρουλάκη, έπειτα
από μήνυση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου.
Το πλήρες κείμενο της ανακοινώσεως έχει ως εξής:

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
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Έλληνας εκδότης εφημερίδας και ο διευθυντής του

κατηγορούνται για συκοφαντική δυσφήμηση
Η ελληνική αστυνομία στις 10 Ιανουαρίου συνέλαβε τον εκδότη
και τον διευθυντή της εφημερίδας «Παραπολιτικά»,
Γιάννη
Κουρτάκη και Παναγιώτη Τζένο, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο
Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, για
συκοφαντική δυσφήμηση και απόπειρα εκβιασμού. Η Ευρωπαϊκή και
η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σήμερα καταγγέλλουν τη
μεγάλη επιχείρηση επιδρομής της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις
των «Παραπολιτικών», στην Αθήνα, καθώς και την κράτηση και των
δύο στελεχών της εφημερίδας.
Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης δήλωσε ότι προσήλθε αυτοβούλως στο
αρχηγείο της αστυνομίας όταν ενημερώθηκε για τη μήνυση, ενώ ο
διευθυντής Παναγιώτης Τζένος συνελήφθη στο γραφείο του, στην
Αθήνα, από την αστυνομία.
Ο Πάνος Καμμένος κατέθεσε μήνυση εναντίον Κουρτάκη και Τζένου,
με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης και απόπειρας
εκβιασμού, λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων που δέχθηκε από
το ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» προκειμένου, να αποσύρει
κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι Κουρτάκης και Τζένος
είχαν λάβει
μεγάλα ποσά, ως παράνομη χρηματοδότηση από
κρατικό φορέα υγείας.
Ο εισαγγελέας, που ερεύνησε τα όσα αναφερόντουσαν στη μήνυση,
απέρριψε τις κατηγορίες περί κακουργηματικής εκβίασης. Οι
Γιάννης Κουρτάκης και Παναγιώτης Τζένος αφέθησαν ελεύθεροι,
μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, όπου αντιμετωπίζουν την
κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης.
Η «Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών», που είναι
μέλος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων, κατήγγειλε τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
επιδρομής στα γραφεία των «Παραπολιτικών», στην οποία
συμμετείχαν δέκα αστυνομικοί, για να συλλάβουν τον διευθυντή.
Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατέθεσαν τη σχετική
καταγγελία στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συμβουλίου της
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http://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/-/soj/alert
/22200662.

Αναφορά στη δίκη του Ανδρέα Πετρουλάκη

Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μπζέρεγκαρντ, πρόεδρος της ΕΟΔ, δήλωσε:
«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη περίπτωση
κατάχρησης εξουσίας, που όπως φαίνεται αποτελεί πρακτική του
υπουργού». Ο ισχυρός Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος του
δεξιού κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ΑΝ.ΕΛ, το 2015 έκανε
μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση στον δημοσιογράφος και
πολιτικό γελοιογράφο Ανδρέα Πετρουλάκη, ζητώντας αποζημίωση 1
εκατομμυρίου ευρώ. Αυτή η υπόθεση εκδικάζεται αύριο.
Η ΕΣΗΕΑ έχει εκδώσει ανακοίνωση, με την οποία στηρίζει τον
Πετρουλάκη, ζητώντας την αναθεώρηση του νόμου περί
συκοφαντικής δυσφήμησης, για να σταματήσει η «βιομηχανία» των
εξοντωτικών αγωγών εναντίον των δημοσιογράφων».
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