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Η χθεσινή ανακοίνωση των Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) επιβεβαιώνει πλήρως τους λόγους της
απεργίας των συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ, της 6ης Μαρτίου. Η εργοδοσία, αναφερόμενη σκόπιμα μόνο
στην απεργία των συντακτών, αποφεύγει για μία ακόμη φορά να
τοποθετηθεί συγκεκριμένα στα αιτήματα που τέθηκαν στις
διαπραγματεύσεις από την ΕΣΗΕΑ και αγνοεί εντελώς τα αιτήματα
των άλλων Ενώσεων. Δεν δεσμεύεται στο καυτό πρόβλημα των
απολύσεων, επαναλαμβάνει προτάσεις για ποσοστά αυξήσεων που
δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές και δεν κάνει καμία
απολύτως αναφορά στα θεσμικά αιτήματα για τα οποία στο
παρελθόν είχε δεσμευτεί.
Αντί για συγκεκριμένες προτάσεις, η εργοδοσία χαρακτηρίζει
“εκφοβιστικές” τις κινητοποιήσεις του κλάδου και χρησιμοποιεί
απαράδεκτα υπονοούμενα όταν λέει: “Εάν η τακτική αυτή
συνεχισθεί θα πρέπει τα αίτιά της να αναζητηθούν αλλού”.
Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων θεωρούν ότι οι δημοσιογράφοι δεν
έχουν δικαίωμα να διαφωνούν μαζί τους και να απαντούν με
απεργία. Λένε ότι “οι Συντάκτες αποχώρησαν για να μελετήσουν
τις προτάσεις μας”. Δεν αναφέρουν όμως ότι εκτός από τα
απαράδεκτα ποσοστά, δεν έχουν κάνει καμία αντιπρόταση για τα
υπόλοιπα αιτήματα.
Η ΕΙΗΕΑ ταυτίζεται, επίσης, με τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών
καναλιών με τους οποίους υποτίθεται πως το προηγούμενο
διάστημα βρισκόταν σε “πόλεμο για την ποιότητα της
ενημέρωσης”, συγκροτώντας μαζί τους μέτωπο εναντίον των

δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η ΕΙΗΕΑ, λοιπόν, θα έκανε καλά να αναζητήσει τα αίτια για τις
απεργίες -και όχι, όπως τις χαρακτηρίζει, “αναστολές εργασίας”
– εκεί που πραγματικά βρίσκονται και μόνον εκεί: στις
απολύσεις, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στις γλίσχρες
αμοιβές, στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που προκαλούν όλ’
αυτά στην πλειοψηφία του κλάδου.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να προτείνει στη Διασωματειακή
Συντονιστική Επιτροπή των Ενώσεων κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
με 48ωρη απεργία τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Επίσης αποφάσισε ενδιαμέσως να κηρύξει 48ωρη απεργία στην ΕΡΤ
(την Πέμπτη και Παρασκευή 14 και 15 Μαρτίου), για την
εξομοίωση των μισθών των δημοσιογράφων με την Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας που ισχύει στις αθηναϊκές εφημερίδες καθώς
και για την υπογραφή ετήσιων συμβάσεων εργασίας για όλους τους
δημοσιογράφους στην ΕΡΤ που σήμερα
τριτοκοσμικές συμβάσεις έργου.
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