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ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡ, Δ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ
εκφράζουν την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράταξή τους στον
διωκόμενο από την εργοδοσία πρώην Πρόεδρο και ιδρυτή της ΕΤΕΡ
Δημήτρη Καμαρινόπουλο.
Συγκεκριμένα ο ιδρυτής της ΕΤΕΡ και τότε Πρόεδρός της Δημήτρης
Καμαρινόπουλος καλείται να παραστεί στο Η’ Μονομελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών ως κατηγορούμενος για «δυσφήμηση
ανώνυμης εταιρείας κατ’ εξακολούθηση» για τις ανακοινώσεις της
ΕΤΕΡ την 11η και την 14η Ιουλίου 2011 σχετικά με τις τότε
κινητοποιήσεις των εργαζομένων τεχνικών στον ραδιοσταθμό Flash
96, κατόπιν εγκλήσεως της εταιρείας Flash ΑΕ και του Π.
Κυριακίδη.
Σήμερα που όλοι γνωρίζουν ότι η ιδιοκτησία Κυριακίδη ισοπέδωσε
τον παλαιότερο και συγχρόνως έναν από τους κορυφαίους
ενημερωτικούς ραδιοσταθμούς της χώρας και άφησε απλήρωτες
εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους χωρίς
μισθούς, χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς καν δικαίωμα στο επίδομα
ανεργίας, εύλογα ανακύπτει η απορία. Πώς θα εκπροσωπηθεί ο
φυγόδικος πρώην ιδιοκτήτης του Flash εναντίον ενός πολίτη,
στον οποίο οφείλει ποσό άνω των 100.000 ευρώ από απλήρωτα
δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, οφειλές που κατά μεγάλο μέρος
αναγνωρίζονται μάλιστα από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,
ενώ για το υπόλοιπο μέρος οι σχετικές αποφάσεις εκκρεμούν
Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ,
καταδικάζουν απερίφραστα τη δίωξη του πρώην προέδρου της ΕΤΕΡ,
θεωρώντας ότι πρόκειται για άλλη μια ευθεία βολή κατά της
ελεύθερης δράσης των ανθρώπων του Τύπου αλλά και κατά του
αναφαίρετου δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι.
Τέτοιες διώξεις ενάντια στην

ελεύθερη έκφραση και τη

συνδικαλιστική δράση που πλήττουν τη δημοκρατία και την
ελευθεροτυπία θα μας βρουν μαχητικά και αποφασιστικά
αντίθετους, υπογραμμίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι οι
άνθρωποι του Τύπου δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται και θα
συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημά τους, αντιστεκόμενοι στην
ασυδοσία της εξουσίας και στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που
αυτή αυθαίρετα και βίαια προσπαθεί να επιβάλλει
Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ
στηρίζουν τον διωκόμενο πρώην πρόεδρο της ΕΤΕΡ και βρεθούν
αλληλέγγυες στο πλευρό του την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου του 2016
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ έξω από την αίθουσα του Η’

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στα δικαστήρια
Ευελπίδων, όπου και έχει κληθεί να παρουσιαστεί.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
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