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Председнички кандидат Вук Јеремић изјавио је у понедељак да ће због увреда и
клевета тужити лист Информер, док је његов адвокат Владимир Гајић најавио да ће
истог разлога бити тужен и Српски телеграф.

  

  

„Информер је данас главно службено гласило режима Александра Вучића и најбоље
показује његово право лице. Тај лист сеје мржњу и поделе, клевеће и блати све оне који
нису спремни да искажу потпуну покорност великом вођи. Тај лист ставља на стуб срама
све оне који имају храбрости да говоре о томе какво је заиста стање у Србији и тим
клеветањем покушава да сакрије истину”, оценио је Јеремић.

  

"Ако желите да знате какву Србију овај режим жели, какву културну и вредносну
матрицу заступа, погледајте Информер"

  

„Ако желите да знате какву Србију овај режим жели - отворите и погледајте Информер.
Ако желите да знате каква је културна, вредносна и свака друга матрица овог режима,
погледајте Информер”, истакао је Јеремић у изјави испред зграде у којој се налази
редакција овог листа.

  

Јеремић је истакао да се овом режиму мора стати на пут и да себи не смемо дозволити
још пет година неистина, лажи, мржње и простаклука.
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  „Одлучио сам да после много времена ипак тужим овај лист за све лажи и бесрамненеистине које су о мени икада написали. И тужим га не само у своје име, већ и у име свихоних који се дневно у овом листу и многим другим листовима који су под директномконтролом Александра Вучића провлаче кроз блато”, закључио је Јеремић  Јеремићев правни заступник, адвокат Владимир Гајић је рекао да Информер шестмесеци води "континуиране и перманентне кампању" против Јеремића, као и Српскителеграф "којег ће Јеремић такође тужити".  "Нису проблем ни господин Вучићевић ни главни уредник Српског телеграфа ни власникПинка Жељко Митровић... проблем је човеку који је уствари прави главни уредник, а свиони могу да се назову по имену премијера, а то је Вучић", рекао је Гајић.  (Н1)  
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