Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΗΣ 11ης ΜΑΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί τους δημοσιογράφους
που εργάζονται στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ να συμμετάσχουν
μαζικά και μαχητικά στις κινητοποιήσεις της 11ης Μαΐου 2005,
ημέρα κατά την οποία μεταφέρθηκε, σύμφωνα με τη Σ.Σ.Ε. που
υπογράφει η Ένωσή μας με την ΕΙΗΕΑ, ο εορτασμός της εργατικής
Πρωτομαγιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών οφείλει να επισημάνει τις ευθύνες της
Κυβέρνησης αλλά και τις παλινωδίες των συναρμόδιων υπουργών,
που είχαν ως αποτέλεσμα η Πολιτεία να πάρει αποστάσεις από
τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς και να αρνείται έτσι
τη μετάθεση της επετείου, όπως αρχικά είχε ανακοινώσει.
Η Πρωτομαγιά, εκτός από ημέρα μνήμης, με την οποία αποτίεται
φόρος τιμής σε όλους τους πρωτοπόρους που έδωσαν σκληρές
μάχες και θυσιάστηκαν για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων, εφέτος έχει ξεχωριστό αγωνιστικό χαρακτήρα γιατί
συμπίπτει με την επιχειρούμενη ανατροπή στα ασφαλιστικά και
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.
Με την ευκαιρία, υπογραμμίζεται για άλλη μία φορά ο ρόλος του
Τύπου και των Μ.Μ.Ε., όχι μόνο στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης, αλλά και στην ενίσχυση της συνολικής μνήμης και
μαχητικότητας, που διατηρεί ζωντανά τα εθνικά και τα
πανανθρώπινα ιδανικά, όπως αυτό της αξιοπρεπούς εργασίας,
τόσο από πλευράς συνθηκών, όσο και από πλευράς αμοιβής.
Σε μια εποχή όπου, αμφισβητούνται θεμελιώδεις κατακτήσεις των
εργαζομένων, αδιαπραγμάτευτες σε ένα κράτος δικαίου, κι όπου
παρά τη μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, οι άνθρωποι εξακολουθούν
να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, η παγκοσμιοποίηση
διευρύνει το χάσμα των ανισοτήτων.
Σήμερα, η Εργατική Πρωτομαγιά, περισσότερο από ποτέ αποτελεί
σύμβολο αγώνα για όλους τους εργαζόμενους και για το λόγο

αυτόν το Δ.Σ. καλεί τους δημοσιογράφους σε όλα τα ΜΜΕ να
περιφρουρήσουν την απεργία ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία
της.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ θα συμμετάσχει στη
συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στο Πεδίο του ’ρεως.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ διευκρινίζει προς τους συναδέλφους ότι:
” Την Τετάρτη, θα σιγήσουν σε όλη τη χώρα όλα τα ραδιοφωνικά
και τηλεοπτικά μέσα από τις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 10
Μαΐου, έως τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 11 Μαΐου.
” Δεν θα μεταδοθούν ειδήσεις και πάσης φύσεως ενημερωτικές
εκπομπές. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να απασχοληθούν οι
δημοσιογράφοι που είναι επιφορτισμένοι μόνο για την κάλυψη
του ρεπορτάζ των εργατικών κινητοποιήσεων της Πρωτομαγιάς,
που θα μεταδίδονται.
” Την Τετάρτη, 11 Μαΐου, δεν θα κυκλοφορήσει καμία καθημερινή
εφημερίδα. Οι συντάκτες θα εργαστούν για τα πρωινά και
απογευματινά φύλλα της Πέμπτης, όπως σε ημέρα αργίας.
” Οι εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία ΕνημέρωσηςΕπικοινωνίας, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν θα εργαστούν την Τρίτη, 10
Μαΐου, κατά δε την Τετάρτη, 11 Μαΐου, θα εργαστούν βάσει
καταστάσεων.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί τους δημοσιογράφους, μέλη και μη μέλη
της ΕΣΗΕΑ, στις εφημερίδες, τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα πρακτορεία ειδήσεων, τη Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τις ηλεκτρονικές
εφημερίδες, τα portals και γραφεία Τύπου υπουργείων,
οργανισμών και επιχειρήσεων, να έχουν καθολική συμμετοχή στην
απεργία και να συμμετάσχουν, με το ίδιο αγωνιστικό φρόνημα,
στις απεργιακές συγκεντρώσεις, που οργανώνουν την Τετάρτη οι
δημοσιογραφικές Ενώσεις στην Αθήνα και σ’ ολόκληρη τη χώρα.
Από την απεργία εξαιρούνται μόνο οι δημοσιογράφοι που θα
καλύψουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

