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Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στον χώρο
του Τύπου συνεδρίασε σήμερα, 17/6/2013 και προχώρησε σε έναν
πρώτο απολογισμό του μέχρι τώρα αγώνα, με επίκεντρο το
πραξικοπηματικό λουκέτο στην ΕΡΤ. Η Συντονιστική Επιτροπή
χαιρετίζει τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, τους δημοσιογράφους,
τεχνικούς, και διοικητικούς όλου του κλάδου, αλλά και όλους
τους πολίτες που, με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις και
εκδηλώσεις, έχουν μετατρέψει το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σε σύμβολο
του αγώνα για τη δημοκρατία, τη δημόσια τηλεόραση, την
ελευθερία της ενημέρωσης.

Παρά τις πρωτοφανείς αυταρχικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης,
τις πιέσεις και τους εκβιασμούς της εργοδοτικής πλευράς, που
χωρίς ταλαντεύσεις επέλεξε στρατόπεδο και οργάνωσε
απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, η κινητοποίηση του κλάδου πέτυχε
μια πρώτη σημαντική νίκη. Η νίκη αυτή αντανακλάται στις
συνθήκες πολιτικής κρίσης που δημιουργήθηκαν με επίκεντρο την
ΕΡΤ, στην καταδίκη του πραξικοπηματικού λουκέτου από τη μεγάλη
πλειοψηφία της κοινής γνώμης, όπως φαίνεται και στις
δημοσκοπήσεις, στις πρωτοφανείς διεθνείς αντιδράσεις, και στην
προσπάθεια αναδίπλωσης της κυβέρνησης προκειμένου να βγει από
το αδιέξοδο.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων του Τύπου,
ενόψει των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, που ορίζονται κυρίως
από την προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα, σύσκεψη των
πολιτικών αρχηγών της τρικομματικής κυβέρνησης και από την
αναμενόμενη αύριο απόφαση του ΣτΕ για αναστολή εκτέλεσης της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία επιβλήθηκε το
λουκέτο στην ΕΡΤ, αποφάσισε την αναστολή της απεργιακής
κινητοποίησης από σήμερα, Δευτέρα 17/6 και ώρα 18.00 για
τουλάχιστον ένα 24ωρο. Η απόφαση ισχύει για όλα τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας και για όλα τα έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα της περιφέρειας, το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Γενική
Γραμματεία και τα Γραφεία Τύπου.
Η Συντονιστική Επιτροπή και τα Διοικητικά Συμβούλια
ομοσπονδιών και ενώσεων βρίσκονται σε διαρκή συνεδρίαση
αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις, την απόφαση του ΣτΕ για
τη νομιμότητα ή όχι του κυβερνητικού πραξικοπήματος κατά της
ΕΡΤ και άλλων οργανισμών και υπηρεσιών του Δημοσίου, καθώς και
τις θέσεις των μεγάλων Συνδικάτων και Ομοσπονδιών των άλλων
κλάδων.
Είμαστε και θα είμαστε δίπλα στους αγωνιζόμενους συναδέλφους
μας της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ θα παραμείνει ζωντανή.
Δεν κάνουμε πίσω. Ξέρουμε ότι μετά την ΕΡΤ προγραμματίζουν νέο
μακελειό και στα ιδιωτικά ΜΜΕ, νέες απολύσεις, νέα σφαγή των

δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασής μας.
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