Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/12/2001

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΣΣΕΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ
Πραγματοποιήθηκε
σήμερα
Παρασκευή
14.12.2001
η
προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της ΓΣΣΕ και της ΕΣΗΕΑ για
την κρίση του χώρου των ΜΜΕ και τα προβλήματα των εργαζομένων
σε αυτά, με αιχμή το πρόβλημα των απολύσεων.
Στη συνέντευξη μίλησαν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αριστείδης
Μανωλάκος και ο οργανωτικός γραμματέας της ΓΣΕΕ Γιάννης
Παναγόπουλος.
Ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα οξυμμένα
προβλήματα των ΜΜΕ, στη χαμηλή ποιότητα και τον ευτελισμό της
Ενημέρωσης, τα οποία χαρακτήρισε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής
συγκυρίας. Συνέδεσε την ποιότητα της ενημέρωσης με τη συνολική
επιδείνωση της θέσης των δημοσιογράφων, την καταστρατήγηση των
συλλογικών συμβάσεών τους. Παρουσίασε με συγκεκριμένα στοιχεία
τις δραματικές διαστάσεις που παίρνει το κύμα των απολύσεων
που έχει ξεσπάσει σε πολλά έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Ανέλυσε τις πραγματικές αιτίες των οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον χώρο της Ενημέρωσης, τα
οποία συνδέονται με την τακτική των ιδιοκτητών τους, τον
άκρατο ανταγωνισμό μεταξύ τους, σε συνθήκες διαπλοκής και
αδιαφάνειας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ τόνισε την ανυποχώρητη απόφαση της ΕΣΗΕΑ
να βάλει φραγμό στην κατάσταση αυτή με την κινητοποίηση του
κλάδου, απόφαση που συνοψίζεται στα συνθήματα της Ένωσης «Η
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ», «ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ» – «ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!». Επισήμανε ότι θα απαιτηθεί η
ενότητα όλων των κατηγοριών των εργαζομένων στον τομέα της
Ενημέρωσης, όλων των σωματείων, και η επικράτηση πνεύματος
αλληλεγγύης. Έτσι ώστε μέσα από την κλιμάκωση της δράσης όλων
να επιτευχθούν οι στόχοι του αγώνα.
Όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη:
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί 3ωρη στάση
εργασίας με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. Ταυτόχρονα θα
γίνει συγκέντρωση όλων των εργαζομένων σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
Στη συγκέντρωση θα εξαγγελθεί η στάση των σωματείων του
χώρου και η προοπτική των κινητοποιήσεων.
Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί δίωρη στάση
εργασίας (2 μ.μ. – 4 μ.μ.) και συγκέντρωση των
εργαζομένων στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη.
Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κάλεσε την κυβέρνηση, την
αντιπολίτευση και όλα τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις
ευθύνες τους για τη σημερινή κατάσταση. Κάλεσε επίσης τον
πνευματικό κόσμο της χώρας, την πανεπιστημιακή κοινότητα, του
φοιτητές και σπουδαστές των ιδιωτικών σχολών δημοσιογραφίας
αλλά και των πανεπιστημιακών σχολών ΜΜΕ και επικοινωνίας, να
δραστηριοποιηθούν τώρα για το μείζον πρόβλημα της Ενημέρωσης
του ελληνικού λαού.
Ο οργανωτικός γραμματέας της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε
ότι η ΓΣΕΕ θα σταθεί στο πλευρό των αγωνιζόμενων δημοσιογράφων
για την ποιότητα της ενημέρωσης, για την απάντηση στο κύμα των
απολύσεων, για την κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων και το
σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν: ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ
Δημήτρης Γκλαβάς, ο πρόεδρος της ΕΠΗΕΑ Παναγιώτης Ξηρογιάννης,
εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΕΡΤ, της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου

και άλλων μαζικών οργανώσεων του κλάδου.

