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Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ κηρύσσουν νέα
απεργία από τις 3 το μεσημέρι σήμερα, Παρασκευή, 24 Μαΐου, έως
τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Μαΐου 2013 για τους
δημοσιογράφους και τους τεχνικούς, οι οποίοι εργάζονται στην
εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ».
Οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» δεν έχουν πληρωθεί το
δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου, τον Απρίλιο, τα κυριακάτικα,
καθώς και αναδρομικά από αυξήσεις αποδοχών από το 2008. Οι
καθυστερήσεις στις πληρωμές των συναδέλφων ξεκίνησαν το
Νοέμβριο του 2012, εξαντλώντας την υπομονή και την καλοπιστία
των συναδέλφων και δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στην
εφημερίδα.
Η ιδιοκτησία της εφημερίδας «ΒΡΑΔΥΝΗ» και ιδιαιτέρως ο εκδότης
της Κ. Μήτσης, στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των
απελπισμένων εργαζομένων και στις παρεμβάσεις των Σωματείων
που τους εκπροσωπούν απάντησε με τον πιο σκληρό τρόπο:
1. Με απολύσεις. Και μάλιστα με 4μηνη προειδοποίηση ώστε να
κρατά όμηρους τους εργαζόμενους ως την προγραμματισμένη ημέρα
απόλυσης με μειωμένη αποζημίωση! Έτσι, έχουν ήδη απολυθεί 12
εργαζόμενοι και αφήνεται να διαρρεύσει ότι η ίδια τακτική θα
συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, ώστε να λειτουργεί
εκφοβιστικά.

2. Με απειλές και εκβιασμούς προς εργαζόμενους και Σωματεία με
την τακτική «μαστίγιο και καρότο» καθώς ο κ. Μήτσης διαμηνύει
προς πάσα κατεύθυνση και με πολλούς αποδέκτες: «Αν πάρω τους
ισολογισμούς δεν πρόκειται να απολυθεί κανείς, αν δεν τους
πάρω θα κλείσω την εφημερίδα»…
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ηχούν στ αυτιά όλων οι διαβεβαιώσεις
του εκδότη ότι «αμέσως μόλις εκταμιευτούν τα χρήματα από τις
επιστροφές φόρων θα εξοφληθούν τα δεδουλευμένα και θα
ομαλοποιηθεί το κλίμα στην εφημερίδα».
Τα Σωματεία που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους έδειξαν κατ΄
επανάληψη δείγματα του ενδιαφέροντός τους για την επιβίωση των
εφημερίδων (ήδη εδώ και ένα χρόνο καταβάλλουν προσπάθειες για
να μην καταργηθεί ο σημαντικός πόρος των ισολογισμών) αλλά και
την καλών τους προθέσεων. Όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση
προς την «ΒΡΑΔΥΝΗ» του κ. Μήτση, όπου η προγραμματισμένη από
την περασμένη εβδομάδα απεργία δεν προχώρησε για να μην
ενισχύσει το αρνητικό κλίμα που ακολούθησε το τραγικό συμβάν
σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στην Κρήτη. Εν τούτοις ο
ιδιοκτήτης της «Βραδυνής» δεν εκτίμησε αυτή την στάση και,
παρά τις δεσμεύσεις του προς την ΕΣΗΕΑ, δια μέσου προσώπων που
τον εκπροσωπούν, ότι θα συναντηθεί με τα Σωματεία, απέφυγε να
εμφανιστεί, ακόμη και στο τηλέφωνο.. ως και σήμερα.
Αλήθεια, τι επιδιώκει πραγματικά ο κ. Μήτσης, ο οποίος
παραμένει άφαντος και «δοξάζεται κρυπτόμενος»; Να δημιουργήσει
εφημερίδα
χωρίς
εργαζόμενους;
Ή
με
ελάχιστους
τρομοκρατημένους; Όμως, τότε δεν θα υφίσταται καν εφημερίδα,
παρά μόνο ο τίτλος της.
Τα Δ.Σ. των Ενώσεων καλούν για άλλη μία φορά την ιδιοκτησία
της εφημερίδας και προσωπικά τον εκδότη κ. Κ. Μήτση να
αναλογιστεί τα ολέθρια αποτελέσματα των ενεργειών του, να
προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου και να φανεί συνεπής στις
οικονομικές υποχρεώσεις του.
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