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ΤΡΙΜΗ
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ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ με αφορμή τη δίκη (Δευτέρα 12/2/07
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς) με
κατηγορούμενο τον συνάδελφο Δημήτρη Τρίμη, Γενικό Γραμματέα
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, καταδικάζει την
ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης που επιχειρείται και

με την συγκεκριμένη περίπτωση.
Θυμίζει σε όλους ότι η δίωξη αφορά δήθεν χρήση παράνομης βίας
ενάντια σε διευθυντικά στελέχη του Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3, που
επιχείρησαν να λειτουργήσουν απεργοσπαστικά στη διάρκεια των
απεργιακών κινητοποιήσεων τον Ιούλιο του 2004.
Θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί συνειδητή εργοδοτική
πρακτική με στόχο την αποδυνάμωση των εργατικών μας
κινητοποιήσεων, το γενικότερο εκφοβισμό των συνδικαλιστών, την
αποθάρρυνση κάθε δράσης σε όλα τα διεκδικητικά επίπεδα.
Καταγγέλλει τη συμπεριφορά της διοίκησης του σταθμού, εκφράζει
την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στον διωκόμενο
συνάδελφο και την ΕΣΗΕΑ, υπογραμμίζει ότι ο ΣΚΑΪ έχει
τιμωρηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για σειρά
σχετικών παραβάσεων και επισημαίνει ότι η συνήθης πρακτική
αντιμετώπισης της διοίκησης του σταθμού είναι απαξιωτική σε
κάθε συνδικαλιστική προσπάθεια για να περιφρουρηθούν
δικαιώματα και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, πράξεις για
τις οποίες, άλλωστε, έχει ήδη καταδικαστεί.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ δηλώνει για μια ακόμα φορά προς κάθε
κατεύθυνση ότι οι οποιεσδήποτε απόπειρες ποινικοποίησης του
συνδικαλισμού θα αντιμετωπιστούν δυναμικά γιατί στην
πραγματικότητα αποπειρώνται να καταργήσουν τις θεμελιώδεις
αρχές του συνδικαλισμού, επιδιώκουν να ευνουχίσουν την
αποτελεσματικότητά του, αποπειρώνται να υπονομεύσουν τη δράση
του και να αλλοιώσουν τις αρχές και τη φυσιογνωμία του
εργατικού κινήματος.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

