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ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ και ΠΑΜΕ καλούν στη µεγάλη 48ωρη απεργία, την Τετάρτη και Πέµπτη 

Σήµερα απεργούν τα ΜΜΕ, αύριο και 
µεθαύριο παραλύει η χώρα 
Και περικύκλωση της Βουλής, την ώρα που θα ψηφίζεται το 
πολυνοµοσχέδιο 

Από τα Μέσα Ενηµέρωσης ξεκινά σήµερα ο χορός των απεργιακών 
κινητοποιήσεων, που θα κορυφωθούν µε τη µεγάλη 48ωρη γενική πανελλαδική 
απεργία της Τετάρτης 19 και Πέµπτης 20 Οκτωβρίου. Έτσι, από τις 6 το πρωί 
σήµερα Τρίτη, έως την ίδια ώρα της Τετάρτης, απεργούν οι εργαζόµενοι στις 
εφηµερίδες, τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, καθώς και στις 
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Με απόφαση των συνδικαλιστικών ενώσεων του 
κλάδου, οι εργαζόµενοι στον Τύπο, θα εργαστούν κανονικά την Τετάρτη και την 
Πέµπτη, ώστε να ενηµερωθεί η κοινή γνώµη για την µεγάλη πανεργατική 
απεργιακή κινητοποίηση.  

                                              
Φωτογραφία αρχείου Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή                                                                        
της η ΕΣΗΕΑ, "κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας:  



• ∆εν θα µεταδοθούν δελτία ειδήσεων και καµία δηµοσιογραφική και 
ενηµερωτική εκποµπή από το εσωτερικό ή το εξωτερικό . Το ίδιο ισχύει και 
για τις ενηµερωτικές-ψυχαγωγικές εκποµπές, που είναι εσωτερικές ή 
εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και για τους συναδέλφους, που 
απασχολούνται σε αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα µεταδοθεί ούτε 
µαγνητοσκοπηµένη ή ηχογραφηµένη εκποµπή. 

• ∆εν θα εκδοθεί κανένα ∆ελτίο Τύπου και οι συντάκτες δεν θα παραστούν σε 
καµία συνάντηση, συνέντευξη ή briefing. 

• ∆εν θα συνταχθεί και δεν θα παραδοθεί ή χρησιµοποιηθεί από τη διεύθυνση 
οποιουδήποτε εντύπου, ηλεκτρονικού ή ψηφιακού Μέσου, κανένα κείµενο 
δηµοσιογράφου δηµοσιευµένο ή αδηµοσίευτο. 

Η ΕΣΗΕΑ καλεί όλους τους δηµοσιογράφους σε επαγρύπνηση και κινητοποίηση 
για την επιτυχία της απεργίας.  

Καλεί ιδιαίτερα τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ να αποφύγουν κάθε ενέργεια 
πίεσης πάνω σε συναδέλφους, η οποία υπονοµεύει την απεργία, θυµίζοντάς τους 
τις καταστατικές υποχρεώσεις όλων των µελών της".  

Οι 11 Ενώσεις των ΜΜΕ  

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν 11 συνεργαζόµενες συνδικαλιστικές 
ενώσεις στο χώρο των ΜΜΕ (ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ, 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΝΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 
αναφέρεται:  

"Οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ, όπως και όλα τα λαϊκά στρώµατα, αντιµετωπίζουµε το 
τελευταίο διάστηµα λυσσαλέα επίθεση σε βάρος µας από την κυβέρνηση της 
τρόικας και την εργοδοσία. Μαζί µε την κατάργηση κάθε ασφαλιστικού και 
εργασιακού δικαιώµατος επιδιώκουν µε την τροµοκρατία τους να φιµώσουν την 
ενηµέρωση των πολιτών. ∆ίνουν αντιπαροχή την αλήθεια της είδησης σε 
συµφέροντα και αντιλαϊκές πολιτικές για να επαναφέρουν µε τη συνέργεια της 



κυβέρνησης καθεστώτα δουλείας χωρίς ΣΣΕ, χωρίς αξιοπρεπείς αµοιβές, χωρίς 
κοινωνική δικαιοσύνη και δικαίωµα στην ποιότητα ζωής. Μετατρέπουν και τους 
εργασιακούς χώρους των ΜΜΕ σε γαλέρες, θέλοντας να χειραγωγήσουν και την 
ίδια τη λειτουργία της ενηµέρωσης της ελληνικής κοινωνίας.  

Βιώνουµε όλοι µας δραµατικές συνθήκες µε στρατιές ανέργων, µε µαζικές 
απολύσεις, µε υποαπασχόληση – µειώσεις µισθών, µε την αναβίωση της 
δουλοπαροικίας νοικιάζοντας τίτλους και εργαζόµενους, µε το µαστίγιο των ∆ΠΥ 
ως µέσο απειλής για τη µεταβολή των εργασιακών σχέσεων, µε πολύµηνη 
καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων, ασφαλιστικών εισφορών, µε τη διάλυση 
των Ασφαλιστικών Ταµείων και την υπαλληλοποίηση της Ενηµέρωσης, µε 
χαράτσια σε συναδέλφους, που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν, µε την 
παράνοµη και καταχρηστική απόλυση συνδικαλιστών και µε τις συστηµατικές 
παραβιάσεις των ΣΣΕ.  

Σε αυτές τις µεθοδεύσεις αντιπαραθέτουµε την οργανωµένη, µεθοδική και συνεχή 
µας αντίσταση και την απόφασή µας για ολοµέτωπη µέχρι τέλους σύγκρουση µαζί 
τους.  

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους εργαζόµενους σε όλα τα δηµόσια, δηµοτικά 
και ιδιωτικά ΜΜΕ (εφηµερίδες, τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνα, διαδίκτυο, 
πρακτορεία) στην κοινή συγκέντρωση και πορεία, που πραγµατοποιείται µε τις 
Οµοσπονδίες ΠΟΕΣΥ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΟΕΠΤΥΜ και Οµοσπονδία Τύπου και 
Χάρτου την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011, στις 11 το πρωί µπροστά στην ΕΣΗΕΑ 
(Ακαδηµίας 20) και να συµµετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των 
ΜΜΕ, που αρχίζει στις 6 το πρωί της ίδια µέρας.  

Επίσης, καλούµε τους συναδέλφους µας να προβάλλουν τη γενική κινητοποίηση 
του εργαζόµενου λαού την Τετάρτη, 19 και την Πέµπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 από 
τα ΜΜΕ, στα οποία εργάζονται και να ενισχύσουν µε την παρουσία τους τις 
απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων. Ο µόνος λόγος, άλλωστε, που 
ανοίγουµε εµείς τις κινητοποιήσεις την προηγούµενη µέρα, είναι για να 
εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή κάλυψη και να ενισχυθεί ο πανεργατικός 
αγώνας.  

Στους εκβιασµούς και στην τροµοκρατία τους, οφείλουµε σύσσωµοι να 
αντιτάξουµε την αγωνιστικότητά µας µέχρι τέλους. Κανείς µόνος του στην κρίση".  

ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ  

Στο κάλεσµα της ΓΣΕΕ για τη 48ωρη απεργία, τονίζεται:  



"Η ΓΣΕΕ εκφράζοντας την έντονη διαµαρτυρία των εργαζοµένων για τα µέτρα που 
εµπεριέχονται στο υπό ψήφιση πολυνοµοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε να 
επεκτείνει την ήδη προγραµµατισµένη 24ωρη Γενική απεργία, σε 48ωρη Γενική 
απεργία την Τετάρτη 19 και την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου.  

Η απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 19 του µήνα θα πραγµατοποιηθεί στις 
11:00 πµ στο Πεδίον του Άρεως ενώ την δεύτερη ηµέρα της απεργίας την Πέµπτη 
20 Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Σύνταγµα στις 
11:00πµ. Ο αγώνας µας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί όσο θα συνεχίζονται αυτές οι 
αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές για τους εργαζόµενους και την κοινωνία".  

Η Α∆Ε∆Υ, από την πλευρά της, αναφέρει:  

"Η κυβέρνηση, προσφέροντας "γη και ύδωρ" στους τραπεζίτες, στο παρασιτικό 
κεφάλαιο, στους δανειστές και στους κερδοσκόπους και µε πρόσχηµα τη σωτηρία 
της χώρας, σαρώνει ό,τι απέµεινε από τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των 
εργαζοµένων και της κοινωνίας, που αποκτήθηκαν µε αγώνες και θυσίες ολόκληρο 
τον προηγούµενο αιώνα.  

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί, οδηγεί µε βεβαιότητα στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση ολόκληρη την Κοινωνία: Τους εργαζόµενους, τους ανέργους, τους 
νέους, τους συνταξιούχους, τα µεσαία και τα αδύναµα λαϊκά στρώµατα.  

Κάθε µέρα που περνά, αποδεικνύεται η αποτυχία της πολιτικής επιλογής του 
"µνηµονίου". Η ύφεση βαθαίνει περισσότερο, η ανεργία εκτινάσσεται σε 
ανατριχιαστικά ύψη, η οικονοµία καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο της λαού µας 
επιστρέφει δεκαετίες πίσω. Οι εργαζόµενοι και η Κοινωνία οδηγούνται σε 
απόγνωση, η Οικονοµία σε κατάρρευση και η χώρα σε νέα µεγαλύτερα αδιέξοδα.  

Η κυβέρνηση για να περάσει τα σχέδιά της και να εφαρµόσει τα αντεργατικά και 
αντιλαϊκά µέτρα, δεν σταµατά µπροστά σε τίποτα. Κουρελιάζει τις ∆ιεθνείς 
Συµβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, τα συλλογικά και δηµοκρατικά δικαιώµατά 
µας, ακόµη και το ίδιο το Σύνταγµα! Απόδειξη, οι απολύσεις ακόµη και µονίµων 
δηµοσίων υπαλλήλων.  

Καλούµε τους εργαζόµενους να συµµετέχουν µαζικά και δυναµικά στις απεργιακές 
κινητοποιήσεις και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγµατοποιηθούν την 
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, στις 11:00 π.µ., στο Πεδίον του Άρεως –απ’ όπου θα 
ξεκινήσει πορεία για τη Βουλή- και την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου 2011, στις 11:00 
π.µ. στο Σύνταγµα".  

Το ΠΑΜΕ  



Ανακοίνωση - κάλεσµα προς τους εργαζόµενους, για συµµετοχή στη 48ωρη 
απεργία, εξέδωσε και το ΠΑΜΕ, το οποίο τονίζει:  

"Εργαζόµενοι, εργαζόµενες, νέες και νέοι, Να µαταιώσουµε τώρα το νέο έγκληµα. 
Να ανατρέψουµε την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου λαιµητόµο. Να µαταιώσουµε 
τα ακόµη χειρότερα που µας ετοιµάζουν για το 2012, το 2013, το 2014. 19- 20 
Οκτώβρη όλοι στη 48ωρη απεργία.  

Κανείς στη δουλειά. Τέλος στις θυσίες για να σωθεί το κεφάλαιο και η ΕΕ. Όλοι 
στους δρόµους. Όλοι µε το ΠΑΜΕ µπροστά να αντιπαλέψουµε µε ψυχή και 
δύναµη την αντεργατική λαίλαπα.  

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε απαίτηση των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των 
τραπεζιτών, των µεγαλεµπόρων και µεγαλοξενοδόχων και των εταίρων τους στην 
ΕΕ, οργανώνει ένα νέο, πιο βάρβαρο και πιο απάνθρωπο έγκληµα.  

Με το πολυνοµοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή ενταφιάζει τα στοιχειώδη 
δικαιώµατα του ελληνικού λαού. Επιχειρεί να καταργήσει τις Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας κι ό,τι έχει αποµείνει από τις εργασιακές σχέσεις και τα 
ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις κοινωνικές παροχές, τα επιδόµατα 
ανεργίας.  

Καταδικάζουν τα παιδιά µας στην ανεργία, στη φτώχεια, στην αµάθεια. Ξεπουλάν 
τη δηµόσια περιουσία. Θέλουν όλοι µαζί µισθούς Βουλγαρίας, νέες µαζικές 
απολύσεις, νέα βαριά χαράτσια, δουλειά χωρίς δικαιώµατα, δουλειά εκ περιτροπής 
και  ανασφάλιστη. Θέλουν δούλους στην υπηρεσία των µονοπωλίων.  

Εργαζόµενοι, εργαζόµενες, νέοι και νέες, το ΠΑΜΕ σας καλεί την Τετάρτη 19 
Οκτώβρη όλους και όλες στην Οµόνοια 11 π.µ. και πορεία στη Βουλή και 
συνεχίζουµε την Πέµπτη 20 του µήνα µε περικύκλωση της Βουλής από όλες τις 
µεριές.    

Έχουµε τη δύναµη να σταµατήσουµε το σφαγιασµό των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων για τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Εργοστάσιο το εργοστάσιο, 
επιχείρηση την επιχείρηση, γραφείο το γραφείο, σχολείο το σχολείο, µαγαζί το 
µαγαζί, όλοι και όλες στον αγώνα.  

Να βουλιάξει η Αθήνα, το Σύνταγµα, όλοι οι χώροι γύρω από την Βουλή. 
Οργανωµένα, συντονισµένα. Να πάρει ο λαός στα χέρια του τη ζωή του, να σταθεί 
όρθιος. Τώρα αγώνας να ανατραπούν τα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης.  



Κάτω η κυβέρνηση της πλουτοκρατίας. Τώρα αγώνας για αποδέσµευση από τη 
λυκοσυµµαχία της ΕΕ. Αγώνας για ανατροπές στους συσχετισµούς δύναµης, ο 
λαός να αναδείξει τη δική του εξουσία".  
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