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Με αφορμή δημοσίευμα σε blog

Γνωστός δημοσιογράφος της Θεσπρωίτιας, συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής
ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος
Κάτσινος, με αφορμή ανάρτηση αναγνώστη σε τοπικό blog!

Ο Δήμαρχος θεώρησε υβριστική και συκοφαντική την ανάρτηση και παρά την ανωνυμία που
διέπει τα blog, κατέθεσε μήνυση εναντίον συγκεκριμένου δημοσιογράφου της περιοχής,
πιστεύοντας πως αυτός είναι ο συγγραφέας της συγκεκριμένης ανάρτησης.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος συνελήφθη και κρατήθηκε για περισσότερες από τρεις ώρες στο
τμήμα πριν αφεθεί ελεύθερος καθώς η Εισαγγελία δεν κατάφερε να τον συνδέσει με τον εν
λόγω δημοσίευμα.

Μάλιστα κατέθεσε κι ο ίδιος μήνυση για ψευδή καταμήνυση κατά του Δημάρχου ενώ δεν
αποκλείεται να καταθέσει και αγωγή εναντίον του.
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Στο συγκεκριμένο blog και μετά την μήνυση κατά του δημάρχου υπήρξε ανάρτηση η οποία
ήθελε τον κ. Κάτσινο να κρύβεται από την αστυνομία προκειμένου να παρέλθει η διαδικασία
του αυτοφώρου.

Απαντώντας σε αυτό ο Δήμαρχος της Ηγουμενίτσας απέστειλε την εξής ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημοσίευμα από το γνωστό (άγνωστο κατά τον ιδιοκτήτη του) blog, περί
εξαφάνισης-απόκρυψης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κάτσινος
δηλώνει ότι κυκλοφορεί ανοιχτά και ελεύθερα και είναι στη διάθεση των αρχών, της
πολιτείας, για την αποκάλυψη της αήθους-άνανδρης-προσβλητικής και επαίσχυντης
επίθεσης που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες από τον κρυπτόμενο εκδότη και ιδιοκτήτη του
892fm.blogspot.gr.

Kαλώ τους συμπολίτες μου να μην ανεχθούν άλλο μια τέτοια κατάσταση που προσβάλλει
ολόκληρη την κοινωνία.

Δεν μπορεί να συνεχίζει ο κρυπτόμενος blogger να θυσιάζει υπολήψεις, γιατί τέτοια
φαινόμενα δεν αφορούν μόνο τον σημερινό Δήμαρχο.

Διχάζουν την κοινωνία και οδηγούν σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές.

Διαβεβαιώνω τους συμπολίτες μου ότι δεν θα κάμψουν τις αρχές μου και θα συνεχίσω με
ανιδιοτέλεια να τους υπηρετώ».
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