
Στηρίξτε τον αγώνα των εργαζομένων στον ALTER 

 
Συμπαραστεκόμαστε  στον  αγώνα  των  εργαζομένων  στον  ALTER,  που  διεκδικούν  τα
δεδουλευμένα μηνών.
 
Οι συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι από τον Γενάρη του 2011. Επίσης, δεν τους καταβλήθηκε το
δώρο των Χριστουγέννων, το οποίο αποτελεί ποινικό αδίκημα που διώκεται με αυτόφορη διαδικασία. 
Η εργοδοσία διαμήνυσε πως δεν πρόκειται να πληρώσει τίποτα και ότι τα μόνα χρήματα που μπορεί
να  διαθέσει  είναι  για  να  γίνουν  250  απολύσεις.  Παράλληλα,  ζητά  από  τους  εργαζόμενους  να
σταματήσουν την επίσχεση εργασίας και την κατάληψη των εγκαταστάσεων, ώστε να ξεκινήσει ξανά
η  λειτουργία  του  σταθμού.  Η  εργοδοσία  (Κουρής  –  Γιαννίκος)  κατέθεσε  μήνυση  εναντίον  των
εργαζομένων για παρεμπόδιση λειτουργίας του σταθμού και ζητά εισαγγελική παρέμβαση.
 
Στηρίζουμε των αγώνα των συναδέλφων κόντρα στην εργοδοτική αθλιότητα και την τρομοκρατία. Οι
εργαζόμενοι  δεν  είναι  σκλάβοι,  διεκδικούν το  αυτονόητο:  τα  δεδουλευμένα τους.  Ο αγώνας στον
ALTER πρέπει  να  υποστηριχτεί  από  όλους  τους  εργαζόμενους.  Η  αλληλεγγύη  είναι  απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία των εργατικών αγώνων. 

Στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων σε όλα τα ΜΜΕ (ALTER, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΕΡΤ, 902,
ΕΘΝΟΣ, ΑΝΤΕΝΝΑ κ.ά.) και τα δίκαια αιτήματά τους. Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για τη νίκη
είναι η συγκρότηση ενός πανεργατικού μετώπου ενάντια στις περικοπές των μισθών, ενάντια στις
απολύσεις,  την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την μη καταβολή των δεδουλευμένων.
Στην  επίθεση  που  μας  έχουν  εξαπολύσει  τα  αφεντικά,  να  απαντήσουμε  μαχητικά,  ενωτικά,
αποφασιστικά.
 
Η ΕΣΕ στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων και αντιμάχεται την εργοδοτική αυθαιρεσία. Παλεύει
παράλληλα  για  την  ενίσχυση  των  αμεσοδημοκρατικών  διαδικασιών,  την  αυτοργάνωση  και  τη
ριζοσπαστικοποίηση των σωματείων. 

Πιστεύουμε,  πως  ο  συνδικαλιστικός  αγώνας  προχωρά  πέρα  από  τις  οικονομικές  και  θεσμικές
διεκδικήσεις.  Ο  συνδικαλιστικός  αγώνας  σε  κάθε  κλάδο  και  σε  κάθε  χώρο  δουλειάς  πρέπει  να
αναδεικνύει το ερώτημα «τι παράγουμε, πως το παράγουμε και για ποιόν», να ασχολείται δηλαδή με
το περιεχόμενο της εργασίας.   

Οι αγώνες των εργαζομένων στα ΜΜΕ έχουν αναδείξει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, την ανάγκη
ύπαρξης μιας άλλου τύπου ενημέρωσης. Οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ έχουν επιλέξει με τις εφημερίδες,
τους ραδιοσταθμούς και τα κανάλια που κατέχουν, να επιτίθενται στις λαϊκές ανάγκες, στους λαϊκούς
αγώνες. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, δεν έχουν κανένα συμφέρον να στηρίξουν αυτή την επιλογή των
αφεντικών. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ πρέπει να κινηθούν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δίπλα
σε όλους τους εργαζόμενους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους.
 
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εμφανίζεται ανάμεσα στους εργαζόμενους στον Τύπο μια τέτοια
δυναμική,  μια  δυναμική  που  λέει,  πως  τα  ΜΜΕ  δεν  πρέπει  να  παραπληροφορούν,  να
διαστρεβλώνουν, να συκοφαντούν. Αυτή η δυναμική πρέπει να γενικευτεί και να βαθύνει. Η αντίσταση
που αναπτύσσεται για τα εργασιακά δικαιώματα τροφοδοτεί αυτή την προοπτική.
 
Οι αγώνες των συναδέλφων στον Τύπο είναι υπόθεση όλων μας. Η νίκη τους θα είναι και δική μας
νίκη. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!
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