ΔΟΛ:
Αιχμάλωτοι
οι
εργαζόμενοι στα παιχνίδια των
Τραπεζών
Σε πρωτοφανή εκβιασμό των εργαζομένων του ΔΟΛ εξελίσσεται η
συνεχιζόμενη τακτική των τραπεζών, οι οποίες ενώ ελέγχουν
πλήρως τον Οργανισμό και έχουν προκηρύξει δύο διαγωνισμούς για
την πώλησή του, ακολουθούν παρελκυστική στάση σε σχέση με τις
πληρωμές του προσωπικού.
Μόλις λίγα 24ωρα μετά την «Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας του
Τύπου», φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι τα διάφορα πολιτικοεπιχειρηματικά κέντρα δεν κάνουν πίσω στην επιδίωξή τους να
οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία τον ΔΟΛ, θέλοντας τώρα, στο
τέλος, να προκαλέσουν στάση πληρωμών για τη μισθοδοσία των
εργαζομένων.
«Εκδικούνται», δηλαδή, τους εργαζόμενους του ΔΟΛ, οι οποίοι αν
και απλήρωτοι επί μήνες, κράτησαν ανοιχτά όλα τα ΜΜΕ του
ιστορικού Οργανισμού («ΤΑ ΝΕΑ», «ΤΟ ΒΗΜΑ», το ραδιοσταθμό
«ΒΗΜΑ FM», τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, τα περιοδικά κ.λ.π),
διατηρώντας ταυτοχρόνως σε υψηλό επίπεδο και την αξία της
επιχείρησης, την οποία οι τράπεζες πωλούν σήμερα με στόχο να
πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα.
Η ΕΣΗΕΑ οφείλει να επαναλάβει προς πάσα κατεύθυνση, και κυρίως
προς τις Τράπεζες, αλλά και τον Ειδικό Διαχειριστή, ότι όπως
ορίζει η απόφαση του Δικαστηρίου: «Η λειτουργία της
επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, αποτελεί
βασική υποχρέωση του διορισθέντος Ειδικού Διαχειριστή και όχι
ζήτημα αναγόμενο στη διακριτική του ευχέρεια».
Οι Τράπεζες οφείλουν να την σεβαστούν στο ακέραιο και να
διαφυλάξουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, καταβάλλοντας άμεσα
τα δεδουλευμένα τους που αντιστοιχούν στο διάστημα της Ειδικής
Διαχείρισης. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ συνεχίζουν

απρόσκοπτα τη δουλειά τους παρά τις αντίξοες συνθήκες και
κάνουν το καλύτερο δυνατό, κάτι που φέρνει έσοδα πολλαπλάσια
από τις δαπάνες, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία
των Μέσων του Οργανισμού.
Η διαδικασία αυτή, που υπηρετεί και διασφαλίζει, όχι τυχαία,
τον πλουραλισμό της Ενημέρωσης των πολιτών, την ελευθερία της
έκφρασης και τη Δημοκρατία, είναι μονόδρομος. Η Ενημέρωση
είναι δικαίωμα και η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων προϋποθέτει
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και όχι εκβιαστικές
πρακτικές.
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