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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΩΓΗ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ/Σ STAR
Με ρεσιτάλ εκφοβισμού και εργοδοτικής αυθαιρεσίας προς την
ΕΤΙΤΑ και την ΠΟΣΠΕΡΤ υποδέχτηκε το νέο έτος ο τηλεοπτικός
σταθμός STAR. Συγκεκριμένα ο Πάνος Κυριακόπουλος Διευθύνων
Σύμβουλος του καναλιού, παραμονή πρωτοχρονιάς, απέστειλε στην
ΕΤΙΤΑ αγωγή σε πρώην και νυν Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς
του Σωματείου καθώς και στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της
ΠΟΣΠΕΡΤ για απεργίες που έγιναν κατά τα έτη 2011 και μετά.

Η συγκεκριμένη κίνηση αν μη τι άλλο ακολουθεί πιστά τις
επιταγές της κυβέρνησης που προτάσσει το δόγμα “Νόμος και
Τάξη”, προετοιμάζει αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο που κάνει
αδύνατη την κήρυξη της απεργίας. Αυτό σπεύδουν να εφαρμόσουν
οι εργοδότες πριν καν νομοθετηθεί.
Προκαλεί εντύπωση αλλά και θλίψη η θυσία ακόμα και της πιο
στοιχειώδους ανθρώπινης ευαισθησίας στο βωμό του κέρδους καθώς
μία εκ των αγωγών στρέφεται εναντίον ανθρώπου και συναδέλφου
που δεν βρίσκεται πια στην ζωή. Πρόκειται για τον Τάσο
Αβράτογλου που λίγους μήνες μετά το πραξικοπηματικό κλείσιμο
στην ΕΡΤ απεβίωσε.
Μια απώλεια που προσμετράται στους 18 εργαζόμενους που έχουν
χάσει τη ζωή τους μετά το λουκέτο στην κρατική τηλεόραση.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στέκεται
αλληλέγγυα και συμπαραστέκεται στην ΕΤΙΤΑ και την ΠΟΣΠΕΡΤ,
εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αντίθεσή της στο νέο αυτό
κρούσμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, που έρχεται να προστεθεί με
τον πιο ανίερο και στυγερό τρόπο, στη μακρά αλυσίδα της
βιομηχανίας των αγωγών κατά του Τύπου και τονίζει ότι καμία
αγωγή δεν θα μας σταματήσει να προκηρύσσουμε απεργίες και να
κρίνουμε ό,τι είναι απαραίτητα καλό για την ζωή και το μέλλον
του επαγγέλματος και των συναδέλφων μας.
Τα Δ.Σ. των Συνεργαζομένων Ενώσεων

