ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΜΗ
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για μια ακόμη φορά καταγγέλλει την
ιδιοκτησία και τη διεύθυνση του Ρ/Σ ΣΚΑΪ για την προσπάθεια
συνέχισης της δικαστικής ομηρίας του μέλους του Δ.Σ. της
Ένωσης Δημήτρη Τρίμη.
Αύριο ο συν. Δ. Τρίμης καλείται να «απολογηθεί», ετούτη τη
φορά ως κατηγορούμενος, επειδή κατά τη διάρκεια της απεργιακής
κινητοποίησης του περασμένου καλοκαιριού έκανε απλώς το
καθήκον του, διαμαρτυρόμενος για την κατ εξακολούθηση
απεργοσπαστική τακτική του ΣΚΑΪ μαζί με τους συναδέλφους του,
με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.
Οι Γ. Αλαφούζος, Χ. Μπότσαρης, Α. Μαζαράκης, Μπ. Παπαδημητρίου
με μηνύσεις τους προσπαθούν να εμφανίσουν τον συνάδελφο ως
εγκληματία «κατά συρροή», χωρίς να προσκομίζουν αποδεικτικά
στοιχεία πέρα από τους προσωπικούς τους ισχυρισμούς.
Επισημαίνεται ότι το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά, της περιοχής
του ΣΚΑΪ, που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση για τις
μηνύσεις, δεν διαβίβασε στην Εισαγγελία έντεκα μαρτυρικές
καταθέσεις υπέρ του Δ. Τρίμη, μεταξύ των οποίων και εκείνη του
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ Μανώλη Μαθιουδάκη, με αποτέλεσμα η
Εισαγγελία του Πειραιά να κινήσει την ποινική δίωξη κατά του
συν. Δ. Τρίμη χωρίς να λάβει υπόψη της αυτές τις καταθέσεις.
Επισημαίνεται ότι η Εισαγγελία Πειραιά διαχώρισε τη μήνυση του
Μπ. Παπαδημητρίου από εκείνες των τριών άλλων μηνυτών, με
συνέπεια οι ποινικές διώξεις σε βάρος του Δ. Τρίμη να
πολλαπλασιάζονται.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι ο ΣΚΑΪ έχει ήδη τιμωρηθεί με
πρόστιμο 10.000 ευρώ από το ΕΣΡ για το παράνομο περιεχόμενο
των απεργοσπαστικών εκπομπών που έκαναν στις 16 Ιουλίου στη
διάρκεια της απεργίας των δημοσιογράφων
ο ιδιοκτήτης και οι διευθυντές του σταθμού  μη μέλη της ΕΣΗΕΑ
– εναντίον της ΕΣΗΕΑ, του Προέδρου της, των μελών του Δ.Σ. και

του συν. Δ. Τρίμη προσωπικά.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, υπερασπιζόμενο το ρόλο του και τη θεσμική
του λειτουργία, συμπαρίσταται στον συνάδελφο Δ. Τρίμη σε κάθε
βήμα της δικαστικής αυτής δίωξης μέχρι την οριστική του
αθώωση.

