
Ο εκφυλισμός της ΕΣΗΕΑ να μην επιτρέψουμε 
να οδηγήσει σε κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας 

Aθήνα, 14/2/2008

Στις 12/2, την περασμένη Τρίτη, οι «6» σύμβουλοι της συγκυβέρνησης Σόμπολου, Τσαλαπάτη στο
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ πρότειναν να παραδώσουμε την απεργία στους καναλάρχες, επιτρέποντας τους
επισήμως να μεταδώσουν τις αθλητικές συναντήσεις με τη συμμετοχή δημοσιογράφων. Δεν τα
κατάφεραν διότι –προς τιμήν του- ένας από τους συμβούλους της πλειοψηφίας τάχθηκε με την
αυτονόητη πάγια συνδικαλιστική θέση ότι: στις απεργίες της ΕΣΗΕΑ ούτε εξαιρέσεις
ενημερωτικών προγραμμάτων (οποιουδήποτε είδους) επιτρέπονται, ούτε καν μαγνητοσκοπημένες ή
ηχογραφημένες σε προγενέστερο χρόνο εκπομπές δημοσιογράφων μπορούν να μεταδίδονται, ούτε
να υποκαθίσταται η δημοσιογραφική εργασία από κανένα. 

Ωστόσο,  χθες η απεργία έσπασε από το MEGA, τον ΑΝΤΕΝΝΑ TV και το ΣΚΑΪ. Γιατί οι
αδυναμίες του σωματείου των συναδέλφων τεχνικών τηλεόρασης δεν καλύφθηκαν, όπως έπρεπε
από τη συντονισμένη δράση του Διασωματειακού.  Γιατί επετράπη στα ιδιωτικά κανάλια να
μεταδίδουν «ζωντανό» πρόγραμμα και διατηρούν έτσι εφεδρεία απεργοσπαστών. Κυρίως όμως,
γιατί οι κύριοι Σόμπολος και Τσαλαπάτης το επέτρεψαν (υπογείως) και κρύφτηκαν όταν τους
ψάχναμε για να οργανώσουμε αμέσως παρέμβαση του σωματείου στα απεργοσπαστικά
συγκεκριμένα ΜΜΕ. Τα δύο πρώτα κανάλια έσπασαν την απεργία χρησιμοποιώντας για  το
σχολιασμό και τη μετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων «ανώνυμους» απεργοσπάστες, ο δε ΣΚΑΪ
μετέδιδε ανεμπόδιστα τις «ελληνόφωνες» ειδήσεις του BBC.

Συνάδελφοι, 
Οι απεργίες της ΕΣΗΕΑ, αν δεν οργανώνονται μαζί με όλες τις Ενώσεις του Διασωματειακού, αν
δεν συγκαλείται το Μεικτό Συμβούλιο για να αναλάβει τα καθήκοντά του ως απεργιακή επιτροπή,
αν δεν ορίζεται με σαφήνεια το πώς αντιμετωπίζονται τα όποια επιμέρους προβλήματα
προκύπτουν, και πολύ περισσότερο αν δεν περιφρουρούνται μαζικά,  είναι πιθανό ότι σε λίγο  θα
μετατραπούν σε κωμωδίες όπως τις επιθυμούν (και εφόσον τις επιτρέπουν) οι εργοδότες.

Οι διοικήσεις Σόμπολου και Τσαλαπάτη στην ΕΣΗΕΑ και στην ΠΟΕΣΥ αποδεικνύονται λίγες στα
«δύσκολα» και συνεπώς επικίνδυνες για τον κλάδο.

Η «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» καλεί το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
να συνεδριάσει σήμερα για να καταγγείλει την απεργοσπασία και να προχωρήσει αμέσως μαζί
με το Διασωματειακό σε απεργία στα συγκεκριμένα απεργοσπαστικά ΜΜΕ.

 
Φτάνει πια μ’ αυτές τις  ηγεσίες στην  ΕΣΗΕΑ και την ΠΟΕΣΥ.
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