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“Μεγάλο πλήγμα για τις εργασιακές σχέσεις αποτελεί η μονομερής
χρήση του νόμου υπέρ των εργοδοτών και κατά των συναδέλφων
μας”.
Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ο.Δ. κ. ’ϊνταν Γουάιτ
αμέσως μετά την άφιξή του σήμερα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στην Αθήνα είναι η απόδειξη
της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσιογράφων και βεβαίως της
συμπαράστασης της Δ.Ο.Δ. στους Ελληνες δημοσιογράφους.
Ο κ. Γουάιτ υπενθύμισε ότι ανάλογη ήταν η στάση της Δ.Ο.Δ. και
του ίδιου, όταν πριν από 15 χρόνια είχαν φυλακισθεί διευθυντές
ελληνικών εφημερίδων (π.χ. περίπτωση τρομονόμου) στην Αθήνα.
Ο κ. Γουάιτ, που θα παραμείνει μαζί με τους απεργούς μπροστά
στις εγκαταστάσεις Κουρή, επεσήμανε ακόμη ότι:
η εταιρία Κουρή οφείλει και έχει καθήκον να πληρώσει
τους εργαζόμενους και να τηρεί τις Σ.Σ.Ε.
Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να μην οξύνει την
αντιπαράθεση με εμπρηστικές δηλώσεις.
Οι εκδότες έχουν υποχρέωση να παρέμβουν στις εφημερίδες
του Γ. Κουρή, ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις του.
Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ο.Δ. ’ινταν Γουάιτ ήλθε σήμερα στην
Αθήνα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
Μανώλης Μαθιουδάκης και το μέλος του Δ.Σ. Κώστας Μπετινάκης.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) απέστειλαν επιστολές
διαμαρτυρίας σε όλες τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ελλάδα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους κυρίως στην

απόπειρα σύλληψης από τις διωκτικές αρχές των Ελλήνων
συνδικαλιστών, γεγονός που παραπέμπει σε μία απαράδεκτη εποχή
του παρελθόντος.
Παράλληλα η ΔΟΔ, ενόψει του 25ου Παγκοσμίου Συνεδρίου
Δημοσιογραφίας, που θα συνδιοργανώσει φέτος τον Μάιο στην
Αθήνα με την ΕΣΗΕΑ, ανησυχεί, διότι πιστεύει ότι “αυτή η
Ολυμπιακή χρονιά πρέπει να είναι αφιερωμένη στη δημοσιογραφία
και στο ελεύθερο πνεύμα”. Αντίθετα τα γεγονότα στο Συγκρότημα
Κουρή αποτελούν “επικίνδυνη εξέλιξη που σκιάζει την ελευθερία
του Τύπου και την Δημοκρατία”.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία χθες προς τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη στάση των συναρμοδίων
υπουργών στο θέμα της υποστήριξης του απεργοσπαστικού
μηχανισμού στο Συγκρότημα Κουρή και ζήτησε να μην επαναληφθούν
τέτοιου είδους απαράδεκτα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της
σημερινής απεργίας, η οποία έχει ως αφορμή τον τρόπο που ο
όμιλος Κουρή αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και τις
εργασιακές τους σχέσεις.
Επίσης, σήμερα ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ Δημήτρης Τσαλαπάτης
και ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Γιάννης Πλαχούρης, συνοδευόμενοι από
τον Νομικό Σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ Λάζαρο Μπελίτση, προέβησαν σε
διάβημα προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, στον
οποίο επεσήμαναν το ενδεχόμενο εσκεμμένης πρόκλησης επεισοδίων
από τον απεργοσπαστικό μηχανισμό του Κουρή και τις τεράστιες
ευθύνες, που δημιουργούνται σε όσους επιχειρήσουν, βοηθήσουν ή
ανεχθούν κάθε απόπειρα φαλκίδευσης ή παρεμπόδισης της άσκησης
του συνδικαλιστικού μας δικαιώματος.

