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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΤΡΙΜΗ
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η περιφερειακή της
οργάνωση η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καλεί τις
ελληνικές αρχές να σταματήσουν την ποινική δίωξη που έχει
ασκηθεί εναντίον του δημοσιογράφου και συνδικαλιστή Δημήτρη
Τρίμη, με την οποία παραβιάζονται συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Ο Δημήτρης Τρίμης, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ενωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και δικάζεται τη
Δευτέρα λόγω της παρουσίας του στην περιφρούρηση απεργίας το
2004. Η ΕΣΗΕΑ και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ζητούν
την άμεση παύση κάθε δίωξης και απόπειρας ποινικοποίησης της
συνδικαλιστικής δράσης του Γενικού Γραμματέα.
«Αυτή η ποινική δίωξη είναι αναίτια και εκδικητική» δήλωσε ο
Αρνε Κόενιγκ Προεδρεύων της ΕΟΔ και συνέχισε: «Τιμωρείται ένας
συνδικαλιστής επειδή έκανε αυτό που είναι το καθήκον του, να
είναι παρών στην διαμαρτυρία και να προστατεύσει τα δικαιώματα
των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, δεν έπρεπε να έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του και ζητούμε να σταματήσει
αμέσως η δίωξη του συνδικαλιστή».
Η υπόθεση αναφέρεται σε περιστατικό, που συνέβη κατά τη
διάρκεια της απεργίας, που είχε κηρύξει τον Ιούλιο του 2004 η
ΕΣΗΕΑ στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΙ 100,3». Τότε ο
διευθυντής, ο ιδιοκτήτης και ορισμένα στελέχη του ραδιοφωνικού
σταθμού επιχείρησαν μπροστά στην είσοδο του χώρου να

λειτουργήσουν απεργοσπαστικά. Ο Γενικός Γραμματέας
κατηγορείται για «χρήση παράνομης βίας» εναντίον των στελεχών
του σταθμού και του ιδιοκτήτη Ιωάννη Αλαφούζου.
Με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλεται η απαξιωτική συμπεριφορά
των στελεχών του ραδιοφωνικού σταθμού απέναντι στους απεργούς
καθώς και ο εριστικός τρόπος τον οποίο επιφύλαξαν στην ΕΣΗΕΑ,
που προασπιζόταν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τιμώρησε το σταθμό γι αυτή την
τακτική.
«Είμαστε αλληλέγγυοι με τον Δημήτρη Τρίμη και την ΕΣΗΕΑ»,
δήλωσε ο Κόενινγκ και κατέληξε «εάν οι δημοσιογράφοι δεν
μπορούν να υπερασπιστούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματά,
τότε ο επόμενος στόχος θα είναι κι άλλα δικαιώματα όπως, η
ελευθερία της έκφρασης και η συντακτική ανεξαρτησία».

