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Η Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου, καταγγέλλει την εργοδοσία της εφημερίδας
“Μακεδονία”, για τις μεθοδεύσεις της που στοχεύουν να
επιβάλουν νέο ύφος και ήθος στην εταιρική διακυβέρνηση, στην
εκδοτική δραστηριότητα, στις εργασιακές σχέσεις και,
γενικότερα, στην ενημέρωση του ελληνικού λαού.
Σε μια περίοδο που εξυφαίνονται όλο και πιο έντονα καταστάσεις
με απώτερο στόχο την χειραγώγηση της ενημέρωσης, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη Δημοκρατία και τις κοινωνικές ελευθερίες,
οι διοικούντες την εταιρεία “Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική
Α.Ε.”, με την ανοχή των αρμοδίων, αφήνουν απλήρωτους τους
εργαζόμενους στα έντυπά τους, παρακρατούν τις εισφορές τους
από τα ασφαλιστικά Ταμεία, εξασφαλίζοντας έτσι, άτυπη
δανειοδότηση της επιχειρηματικής τους δράσης κι επιμένουν να
μη σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα και την εργατική
νομοθεσία. Ειδικότερα ενώ έχουν προηγηθεί διώξεις συναδέλφων,
που δικαιώθηκαν στα δικαστήρια και εισέπραξαν και τις νόμιμες
αποζημιώσεις τους ως ποινή που επεβλήθη στην εργοδοσία για τη
συμπεριφορά της, οι διοικούντες την συγκεκριμένη εταιρεία
συνεχίζουν τις απολύσεις, εκτελούν πρόγραμμα αποχωρήσεων στο
γραφείο Αθηνών, συντηρούν κλίμα εξαναγκασμού σε παραίτηση,

καταργούν δημοσιογραφικές λειτουργίες και θέσεις ευθύνης, δεν
εφαρμόζουν νόμους, όπως είναι οι Σ.Σ.Ε., αρνούνται την
καταβολή δεδουλευμένων κ.ά.
Οι συνεργαζόμενες Ενώσεις επισημαίνουν, για άλλη μια φορά, την
αδράνεια των κυβερνητικών παραγόντων και των ελεγκτικών
μηχανισμών και την συνεχιζόμενη ανοχή τους στις αντεργατικές
συμπεριφορές της εργοδοσίας στην εφημερίδα “Μακεδονία”.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
που εκδίδει την εφημερίδα “Μακεδονία” και μέλος του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Βιομηχάνων Β. Ελλάδος Π. Αντωνόπουλος,
χρησιμοποιώντας απαράδεκτες μεθόδους, παρά τις διαμαρτυρίες
και τις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών Ενώσεών μας και του
προσωπικού της εταιρείας, επιχειρεί να συνεχίσει το έργο του
(!), με το οποίο δεν φαίνεται να διαφωνεί η βιομηχανία ή
τουλάχιστον οι εκπρόσωποί της, παρά τη δημιουργία δυσάρεστου
κλίματος ακόμη και στο επενδυτικό κοινό της Β. Ελλάδας.
Οι υπουργοί Επικρατείας και Κοινωνικής Απασχόλησης κ. Θ.
Ρουσόπουλος και κ. Π. Παναγιωτόπουλος:
” έχουν ευθύνη για την επικίνδυνη κατάσταση (τόσο για τα
εργασιακά και συντακτικά δικαιώματα των συναδέλφων, όσο και
για την ίδια την αξιοπιστία της Ενημέρωσης), που διαμορφώνεται
στην ιστορική εφημερίδα “Μακεδονία” και δημιουργεί δυστυχώς
προηγούμενο για ανάλογες συμπεριφορές στο μέλλον
” έχουν, επίσης, ευθύνη για την απώλεια θέσεων εργασίας αλλά
και για την ενθάρρυνση του φτηνού (απ’ όλες τις απόψεις)
συστήματος “φασόν” που προωθεί ο κ. Αντωνόπουλος, για να
αντικαταστήσει τη δημοσιογραφική λειτουργία, απαξιώνοντας
ουσιαστικά την ποιότητα της εφημερίδας και κυρίως την
ενημέρωση, την οποία τείνει να εξομοιώσει με προϊόν
μεταποίησης χωρίς εγγυήσεις.
Η Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου, ταυτόχρονα, με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
απαιτεί την συμμόρφωση του κ. Αντωνόπουλου με τη νομιμότητα,
ζητεί αμέσως την ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών σε
αυτή την κατεύθυνση, καταγγέλλει αυτές τις πρωτοφανείς
καταστάσεις, που προοιωνίζουν ένα περίεργο μέλλον για τις

εξελίξεις στον χώρο της ενημέρωσης, στα πολιτικά κόμματα, στην
κοινή γνώμη, στις παραγωγικές τάξεις, στα συνδικάτα δηλώνοντας
την απόφασή της να αγωνιστεί με κάθε μέσο για να
περιφρουρηθούν τα δικαιώματα, η ποιότητα και ο χαρακτήρας της
εργασίας των συναδέλφων μας.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

