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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για την
απαράδεκτη συμπεριφορά αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ προς τον
συνάδελφο Γιώργο Φρίμη την ώρα που κατέγραφε δημοσιογραφικά
περιστατικό, που υπέπεσε τυχαία στην αντίληψή του, με σκοπό
την δημοσιοποίηση του.
Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο ο συνάδελφος συμπτωματικά
παραβρέθηκε στη σύλληψη ατόμου, που είχε αποδράσει από το
«Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο», σε καφετέρια στην περιοχή του
Αλίμου. Ενώ ο συνάδελφος παρακολουθούσε τη διαδικασία και
τραβούσε βίντεο από το συμβάν, αστυνομικός του πήρε το κινητό
τηλέφωνο, το έριξε στο έδαφος και του ζήτησε την ταυτότητά
του. Ο συνάδελφος του εξήγησε ότι είναι δημοσιογράφος
τονίζοντας ότι στο βίντεο δεν έχει τραβήξει πρόσωπα και πως αν
αυτό δημοσιευτεί και υπάρχουν κάποιοι που φαίνονται, θα
καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ

εξήγησε πως η ταυτότητά του βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, που
ήταν σταθμευμένο απέναντι από το σημείο του συμβάντος. Ο
αστυνομικός αντί να τον συνοδεύσει στο αυτοκίνητό του ώστε να
εξακριβώσει τα στοιχεία του, του πέρασε χειροπέδες και με τη
συνδρομή και άλλων αστυνομικών τον έβαλαν στο περιπολικό και
τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα για να εξακριβώσουν ποιος
είναι!!!
Στο αστυνομικό τμήμα ο συνάδελφος παρέμεινε επί τέσσερες ώρες,
ενώ βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την Πρόεδρο του Δ.Σ.
της ΕΣΗΕΑ κ. Μαρία Αντωνιάδου, τον Γενικό Γραμματέα κ. Σταύρο
Καπάκο και τη Νομικό Σύμβουλο κ. Χρύσα Σαλαβράκου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τον τρόπο με τον
οποίο ορισμένοι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν δημοσιογράφους την
ώρα της δουλειάς τους και ζητά τον σεβασμό και την διευκόλυνση
από την Αστυνομία στον αγώνα που δίνουν
οι δημοσιογράφοι
καθημερινά για την ορθή ενημέρωση των πολιτών, όπως επιτάσσει
η Δημοκρατία και η ελευθερία του Τύπου.
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