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Η Διασωματειακή Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζόμενων
Ενώσεων στο χώρο του Τύπου & των ΜΜΕ χαιρετίζει την καθολική
συμμετοχή των χιλιάδων συναδέλφων μας και στις τελευταίες
48ωρες κινητοποιήσεις του Κλάδου, που σημείωσαν απόλυτη
επιτυχία στις εφημερίδες, τα περιοδικά, τους ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς, τα portals, τα πρακτορεία διανομής, το ΑΠΕ  αλλά
και στους εφημεριδοπώλες που εξέφρασαν έμπρακτα την αλληλεγγύη
τους.
Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των
Ηλεκτρονικών Μέσων συμμετείχαν ενεργά, μαζικά και αγωνιστικά
στην απεργία. Γέμισαν το χώρο της Ένωσης Συντακτών, που ήταν
το κέντρο των κινητοποιήσεων και περιφρούρησαν δυναμικά την
απεργία τους, όπου χρειάστηκε, αποφασισμένοι να μην αφήσουν
κανέναν να αμφισβητήσει το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπείς
Συμβάσεις. Είτε αυτή η αμφισβήτηση εκφράζεται με
απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, είτε με ατομικές «προσφορές» που

αλλοιώνουν το συλλογικό δικαίωμα καθορισμού από τα Σωματεία και όχι από τους εργοδότες- των συνθηκών αμοιβής και εργασίας.
Θλιβερή εξαίρεση αποτέλεσε ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΙ, που
από την πρώτη μέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων προσπάθησε να
υπονομεύσει την απεργία με υποκατάστατα ενημέρωσης και στη
συνέχεια να συκοφαντήσει τον αγώνα μας με παραπληροφόρηση,
παρά την καθολική συμμετοχή στην απεργία και την αντίδραση των
εργαζόμενων του σταθμού.
Η Διασωματειακή Συντονιστική Επιτροπή:
– καταγγέλλει την απεργοσπαστική λογική και την υβριστική και
συκοφαντική για το συνδικαλιστικό κίνημα στάση της ιδιοκτησίας
του ΣΚΑΙ που αφήνει έκθετο το σταθμό στην κοινή γνώμη.
– δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα περιφρουρήσει με όλα τα μέσα
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, από όποιον και αν απειλούνται.
Και
– υπογραμμίζει ότι το ποιοτικό χαρακτηριστικό του αγώνα μας
είναι η ενότητα δράσης και η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της
συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στο χώρο της
Ενημέρωσης, που συντονίζεται από την Διασωματειακή Επιτροπή
των εννέα Σωματείων.
Η Διασωματειακή Επιτροπή των συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου & των ΜΜΕ, η οποία συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και
εκτίμησε τη διαμορφωθείσα κατάσταση μετά την επιτυχία των
απεργιακών κινητοποιήσεων:
– επαναλαμβάνει, για άλλη μια φορά και προς κάθε κατεύθυνση,
την πίστη της στις αρχές ενός ουσιαστικού και όχι
προσχηματικού διαλόγου.
– ανακοινώνει ότι θα ανταποκριθεί στη δημόσια πρόσκληση της
εργοδοτικής πλευράς για συνέχιση του διαλόγου, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν θα υποστείλει τη σημαία του αγώνα για την
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της.
Συνάδελφοι,
Ο συντονισμός και η κοινή δράση των εργαζόμενων στο χώρο της
Ενημέρωσης είναι η μόνη αποτελεσματική απάντηση στη μέχρι

σήμερα αδιάλλακτη στάση των εργοδοτικών οργανώσεων στα δίκαια
αιτήματά μας.
Ο αγώνας συνεχίζεται με την ίδια ενότητα και αποφασιστικότητα
μέχρι τη νίκη.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
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