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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην ΕΣΗΕΑ και σας ευχαριστούμε
για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση μας.
Η προηγούμενη συνάντηση μας υπήρξε ουσιαστική και
επιτυχημένη.
Οι προβληματισμοί, οι σκέψεις, αλλά και οι ενστάσεις που
διατυπώθηκαν κατά την πρώτη σύσκεψη οδηγούν σε ουσιαστική
πρόοδο στις σχέσεις μας, συμβάλλουν στην ενότητα και μας
δείχνουν το συνδικαλιστικό χρέος μας για ελπιδοφόρα
συμπόρευση στο μέλλον.
Στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε ένα σημαντικό βήμα στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της ενότητας των εργαζομένων στο
χώρο του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.
Όλοι καταλήγουμε στις ίδιες διαπιστώσεις για την κατάσταση
στον κλάδο και τους υπαίτιους των προβλημάτων μας.
Όλοι συμφωνούμε ότι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε τη
γενικευμένη επίθεση των εργοδοτών είναι η ενιαία αποφασιστική
και συντονισμένη αντίδραση μας.
Όλοι συμφωνούμε ότι για να πετύχουμε λύσεις στα μεγάλα
προβλήματά μας χρειάζονται κοινοί διεκδικητικοί αγώνες.
Η παρουσία όσων είμαστε εδώ σήμερα επιβεβαιώνει την απόφασή
μας να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, ανοίγοντας πλέον
στην πράξη το δρόμο για τη δημιουργία του Συνδικάτου.
Δυστυχώς υπάρχουν και απουσίες. Δεν αναφέρομαι στις Ενώσεις
Συντακτών της Επαρχίας αφού η απουσία τους οφείλεται σε
αντικειμενικούς λόγους και βέβαια τους εκπροσωπεί εδώ η

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών.
Αναφέρομαι στους τεχνικούς της ιδιωτικής Ραδιοφωνίας, την
ΕΤΕΡ αλλά και την ΠΟΣΠΕΡΤ. Η πρώτη αρνήθηκε να συνυπογράψει
κοινή ανακοίνωση, προβάλλοντας, κατά τη γνώμη μας,
προσχηματικούς λόγους.
Στην προηγούμενη συνάντηση μας ακούσαμε τις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων της ΕΤΕΡ και ασφαλώς βγάλαμε τα συμπεράσματα μας.
Όσον αφορά την ΠΟΣΠΕΡΤ πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε
προσκληθεί εγγράφως και στις δύο συναντήσεις μας αλλά δεν
ανταποκρίθηκε.
Εμείς πιστεύουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε, πως σε αυτήν τη
δύσκολη ενωτική προσπάθεια που κάνουμε έχουμε όλοι δικαίωμα
και υποχρέωση να συμμετέχουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση
πρέπει να κινηθούμε για άρση τυχόν παρεξηγήσεων και
παρανοήσεων. Οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί χωρίς
σκοπιμότητες, επιφυλάξεις, καχυποψίες.
Εάν δεν πρόκειται για παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, τότε
νομίζουμε ότι πρέπει να θέσουμε σε άμεση εφαρμογή όσα
συμφωνούμε.
Συνάδελφοι,
Τα θέματα που προσφέρονται για ενιαία δράση μπορεί να είναι:
· Οι απολύσεις.
· Η μη εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
· Η διεκδίκηση νέων Σ.Σ.Ε.
· Τα ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.
Νομίζουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση επί της ουσίας,
να μεθοδεύσουμε τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να
προχωρήσουμε γρήγορα στη διαμόρφωση κοινών θέσεων, όπου είναι
δυνατόν.
Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να αρχίσουμε με στέρεες βάσεις
είναι να καταλήξουμε στην συνομολόγηση ενός πρωτοκόλλου
συνεργασίας, μιας συμφωνίας τιμής.
Στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ έγινε χθες μεγάλη συζήτηση γι’ αυτό το
θέμα. Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία τιμής.
Είναι γνωστά όσα έγιναν στο παρελθόν αλλά πρέπει όλοι μας να

τα ξεπεράσουμε, να τα ξεχάσουμε. Να γυρίσουμε σελίδα. Να
δούμε μπροστά και να προετοιμαστούμε για το μέλλον που
εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολο.
Να σταθούμε στα πολλά, αυτά που μας ενώνουν και να μην
επηρεαζόμαστε για όσα ελάχιστα στο παρελθόν δυσκόλευαν την
κοινή ενωτική πορεία μας.
Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι πρέπει να δεσμευτούμε
όλοι στην αρχή “όλοι για όλους και όλοι για έναν”, που
σημαίνει στην πράξη ότι η κοινή προσπάθεια αρχίζει και
τελειώνει όταν ικανοποιηθεί και ο τελευταίος.

