
Ο.Λ.Μ.Ε.       

Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 

www.olme.gr 

e-mail:olme@otenet.gr      Αθήνα, 14/12/2021 

        Α.Π.: 707 

 

Αλληλεγγύη στον Γρηγόρη Καλομοίρη, τον δημοσιογράφο Γιώργη Χρήστου και στον 

Μίλτο Αλικαρίδη 

 

To Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει τη δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει ασκηθεί 

κατά του Γρηγόρη Καλομοίρη , πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ και εκπροσώπου της 

συνδικαλιστικής παράταξης του ΜΕΤΑ, κατόπιν σχετικής κατάθεσης αγωγής της 

«Commercial Value», για άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ErgasiaNET, στις 23 Μάρτη 2017 και 

αφορούσε σε δυσμενή μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος υπαλλήλου της εταιρείας.  

Μαζί του και με την ίδια κατηγορία, κατηγορούμενοι είναι και ο Γιώργης Χρήστου, 

δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας ErgasiaNET, καθώς και ο εργαζόμενος της 

παραπάνω εταιρείας Μίλτος Αλικαρίδης.  

Και οι τρεις παραπέμπονται για να δικαστούν, στις 17 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 11:30 

π.μ. στο β τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών (Δικαστήρια πρώην σχολής Ευελπίδων, κτήριο 

8, αίθουσα 2). 

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. Είναι προφανές ότι η δίωξη οφείλεται στο γεγονός ότι η ιστοσελίδα αποκαλύπτει 

τα όσα συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ενεργή 

κινηματική δράση στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα. 

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, μαζί με τον δημοσιογραφικό 

κόσμο και ολόκληρη την κοινωνία, δε θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, το κεφάλαιο και την 

εργοδοσία να πετύχουν το στόχο τους. 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στέκεται αλληλέγγυο στους τρεις κατηγορούμενους και ζητά 

την απόσυρση των κατηγοριών και την αθώωσή τους.  
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