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Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει για μια ακόμη φορά,
την οργή και την αγανάκτησή του για το φόνο του 15χρονου
μαθητή, καταδικάζει την κρατική βία, την τρομοκρατία, αλλά και
την ανάλγητη αντικοινωνική και αντιλαϊκή πολιτική, στην οποία
επιμένει η κυβέρνηση, που με πρόφαση τη διεθνή κρίση παραδίδει
εργαζομένους, συνταξιούχους και τη νέα γενιά, τα δικαιώματα
και τα όνειρά τους, βορά στην οικονομική ολιγαρχία και τις
Τράπεζες.
Οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι επιμένουν στην
αντίθεσή τους, στις νεοφιλελεύθερες επιλογές, στην εργοδοτική
αυθαιρεσία και στην επέλαση σε βάρος των κοινωνικών
κατακτήσεων, των πόρων και των αποθεματικών των Ταμείων.
Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών και της νέας
γενιάς, που βγήκαν με απόγνωση στους δρόμους για να
διαμαρτυρηθούν απέναντι σε μια καταιγίδα αυταρχισμού, ανεργίας
και χαμένων ευκαιριών, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο
εκμετάλλευσης και συμψηφισμού, ούτε άλλοθι κάποιων, που θέλουν
να εμφανίζονται ως αντιμέτωποι της εξουσίας, χωρίς όρια και
θεωρούν ότι η βία μπορεί να αποτελεί επιχείρημα.
Οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές που όλοι καταδικάζουμε, δεν
αποτελούν έκφραση πολιτικής. Πολύ περισσότερο δεν είναι
πολιτική ο αυταρχισμός, που κυβέρνηση και δυνάμεις καταστολής,
με πρόσχημα ακραίες συμπεριφορές επιχειρούν να επιβάλλουν.
Όπως δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιτρέψουμε τις
πολιτικές λιτότητας και την κρίση να την πληρώσει ο κόσμος της
εργασίας, με την ίδια αποφασιστικότητα οφείλουμε να
περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αποδεικνύοντας
ταυτόχρονα ότι τα δικαιώματά μας είναι αδιαπραγμάτευτα και

πρέπει να σταματήσει επιτέλους η στοχοποίηση δημοσιογράφων,
που καταγγέλλουν τη βία απ όπου και αν προέρχεται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης οφείλει για μια ακόμη φορά
να επισημάνει ότι ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν μπορεί και δεν
πρέπει να εμπλέκεται σε επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια.
Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ασχολήθηκε, κατά
πλειοψηφία, προ ημερησίας διατάξεως, με τις τελευταίες
δραματικές εξελίξεις καταδικάζοντας την εγκληματική στάση των
οργάνων καταστολής, αλλά και τους βανδαλισμούς, που μετέτρεψαν
την Αθήνα και άλλες πόλεις σε πεδία λεηλασίας.
Αναφορικά με καταγγελίες και επισημάνσεις για τον τρόπο
μετάδοσης γεγονότων, από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τονίστηκε η
υποχρέωση όλων για τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.
Υπογραμμίσθηκε και πάλι ότι επιτέλους πρέπει, με αφορμή και
τις τελευταίες εξελίξεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος να
αντιληφθεί τη δύναμή του και να αρχίσει μια συστηματική
αντεπίθεση για βελτίωση της ενημέρωσης, ταυτόχρονα με την
εφαρμογή των ΣΣΕ και του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
και Επαγγελματικής Ηθικής.
Αυτό όμως δεν το διασφαλίζουν ούτε τρομονόμοι ούτε άλλες
αυταρχικές διατάξεις, που στην ουσία περιορίζουν ατομικά
δικαιώματα και την προσωπική ελευθερία, κρατώντας σε μόνιμη
ομηρία την ελευθερία της έκφρασης.
Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαριστεί επιτέλους το θολό
ιδιοκτησιακό τοπίο των ΜΜΕ και να αντιμετωπιστεί αυστηρά η
άναρχη λειτουργία τους, επειδή είναι πλέον απροκάλυπτη η
παρέμβαση κέντρων εξουσίας και δικτύων ενημέρωσης στη
χειραγώγηση φορέων της Πολιτικής, των Πολιτών και στην πλήρη
υποταγή της Ενημέρωσης, με στόχο το μοίρασμα του πλούτου και
τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων.
Απαιτείται να υπάρξει και στα ΜΜΕ κατοχύρωση των θέσεων
εργασίας με πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των

ΣΣΕ, αλλά και διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, με
προάσπιση του δικαιώματος άρνησης του δημοσιογράφου, να γράψει
ή να πει αυτά που του υπαγορεύουν για να
εξυπηρετηθεί η
εξουσία
και η διαπλοκή. Οποιαδήποτε απόλυση ή βλαπτική
μεταβολή για παρόμοια άρνηση θα βρίσκει σύσσωμο τον
δημοσιογραφικό κλάδο αλληλέγγυο και με τους συναδέλφους
(συντάκτες ή φωτοειδησεογράφους εφημερίδων), που είναι υπό
διωγμόν.
Στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε ακόμη:
Τη συγκρότηση Επιτροπών (από μέλη του Δ.Σ. και του
Μικτού Συμβουλίου) για τον έλεγχο σε όλα τα ΜΜΕ των
συνθηκών εργασίας, εφαρμογής των ΣΣΕ και διερεύνηση των
καταγγελιών για αυθαιρεσίες των διευθυντικών δικαιωμάτων
σε βάρος των
δικαιωμάτων.
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Την κήρυξη 48ωρης απεργίας στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» (από
αύριο Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου στις 8 π.μ. έως το Σάββατο,
13 Δεκεμβρίου στις 8 π.μ.) λόγω της συνεχιζόμενης
εργοδοτικής αυθαιρεσίας που επιμένει στη μη καταβολή των
δεδουλευμένων των συναδέλφων.
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκκαθάριση του
Μητρώου της Ενωσης, που είναι ήδη σε εξέλιξη.
Την τελική έγκριση για τη νέα διετή ΣΣΕ με τις αυξήσεις
μισθών των εργαζομένων στα ιδιωτικά και δημοτικά
ραδιόφωνα σε αναλογία με τις αντίστοιχες ΣΣΕ στις
ιδιωτικές τηλεοράσεις.
Σήμερα οι δημοσιογράφοι πήραν μέρος με 2ωρη στάση
εργασίας (από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ.) στις απεργιακές
κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Απεργιακές κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία, ώστε να
προσδιοριστούν χρονικά σε συνεργασία με όλες τις Ενώσεις
Συντακτών και όλους τους εργαζόμενους στην ενημέρωση, έχει ήδη
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και καλεί σε
αγωνιστική ετοιμότητα τον Κλάδο, επειδή εκτός των άλλων είναι
ανοικτό και το μεγάλο ζήτημα της δήμευσης των αποθεματικών και

των πόρων των Ταμείων μας.
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