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Αρ. Πρωτ.:5008 

*ΨΗΦΙΣΜΑ* 

*Αλληλεγγύη στο δημοσιογράφο Γιώργη Χρήστου και στους Γρηγόρη Καλομοίρη και Μίλτο 
Αλικαρίδη* 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων 
Ανωτάτων Σχολών  ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΜΔΥΔΑΣ  Αττικής)  

καταδικάζει τη δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, που έχει ασκηθεί κατά του δημοσιογράφου και 
αρχισυντάκτη του ErgasiaNET, *Γιώργη Χρήστου*, κατόπιν σχετικής κατάθεσης αγωγής της 
«Commercial Value», για άρθρο που δημοσίευσε, στις 23  Μάρτη 2017, στο ErgasiaNET, και 
αφορούσε σε δυσμενή μεταβολή της εργασιακής σχέσης εργαζομένου στην εταιρεία. Μαζί του και 
με την ίδια κατηγορία, κατηγορούμενοι είναι και ο *Γρηγόρης Καλομοίρης*, τότε εκπρόσωπος της 
συνδικαλιστικής παράταξης ΜΕΤΑ που διαχειριζόταν την ιστοσελίδα ErgasiaNET γνωστός στους 
εργαζόμενους Δημοσίους Υπαλλήλους  ως μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ. Μαζί με τους ανωτέρω 
δικάζεται και ο υπάλληλος της < Commercial Value > ( εκκαθαριστής της Ασπίς Πρόνοια ) Μίλτος 
Αλικαρίδης. Και οι τρεις δικάζονται, στις 17 Δεκεμβρίου 2021, στα Δικαστήρια της οδού 
Ευελπίδων. 

Καθώς η διασφάλιση των δημοσιογραφικών πηγών είναι υποχρέωση κάθε δημοσιογράφου 
σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  την 
ελληνική Δικαιοσύνη, και του Καταστατικού της Ένωσης, όπου ανήκει, της ΕΣΗΕΑ, όταν κλήθηκε 
από την ανακρίτρια να δώσει κατάθεση και ερωτήθηκε σχετικά, αρνήθηκε, λόγω του 
δημοσιογραφικού απορρήτου, να αποκαλύψει τις πηγές του. Είναι, προφανές, ότι ο 
δημοσιογράφος στοχοποιήθηκε, τόσο λόγω της αδέσμευτης δημοσιογραφίας που ασκεί, 
αποκαλύπτοντας τα όσα συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, όσο και για την ενεργή κινηματική 
του δράση στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η στοχοποίηση μιας εργατικής ιστοσελίδας, που εδώ και πολλά χρόνια υπερασπίζεται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, καταγγέλλει την αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων, καθώς 
και τον αυταρχισμό, τη βία και τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών σε βάρος των εργαζομένων, 
αποσκοπεί στην αχρήστευση ενός «όπλου» που διαθέτει το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα 
στον αγώνα του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο  της ΕΜΔΥΔΑΣ  Αττικής στέκεται αλληλέγγυο στους τρεις κατηγορούμενους και ζητά 
την απόσυρση των κατηγοριών και την αθώωσή τους. Τέτοιες ενέργειες, που βάλλουν ευθέως 
κατά της ελευθεροτυπίας, οδηγούν σε ολισθηρούς δρόμους, και εντάσσονται στην κοινή 
προσπάθεια κυβέρνησης, κεφαλαίου και εργοδοσίας για φίμωση κάθε φωνής αντίστασης και 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
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μαζί με το δημοσιογραφικό κόσμο και ολόκληρη την κοινωνία, δε θα επιτρέψουμε στην 
κυβέρνηση, το κεφάλαιο και την εργοδοσία να πετύχουν το στόχο τους. 

Για το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

Ο Πρόεδρος 

 

Μάριος Κρητικός 

 


