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Πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων 
Μακεδονίας- Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας που κήρυξε 
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων

Οι  εργοδότες κυνηγάνε κέρδη
Οι δημοσιογράφοι ειδήσεις

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007, στις 2 μ.μ., οι δημοσιο-
γράφοι σε όλη την Ελλάδα ενώνουν τη φωνή τους με
τους συναδέλφους τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και

για δύο λεπτά σηκώνονται από τα γραφεία τους, σε μια συμ-
βολική στάση εργασίας που δηλώνει πως είναι αποφασισμέ-
νοι να υπερασπιστούν τη Δημοσιογραφία.  
Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικών πιέσεων, ποιοτικών εκ-
πτώσεων και εμπορευματοποίησης της ενημέρωσης, οι δη-
μοσιογράφοι αντιστέκονται στην απαξίωση του
επαγγέλματος και κάνουν εσάς, τους αναγνώστες, τους ακρο-
ατές και τηλεθεατές, κοινωνούς στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν.  Όταν ακούσετε από τις τηλεοράσεις και τα
ραδιόφωνα το σύνθημα ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟ-
ΓΡΑΦΙΑ, όταν διαβάσετε αυτό το μονόφυλλο, σκεφτείτε πως
αυτή η εκστρατεία είναι και δική σας υπόθεση. Γιατί όσα διεκ-
δικούμε έχουν όλα ένα αποτέλεσμα: καλύτερη και εγκυρό-
τερη ενημέρωση. Κι εσείς είστε ο φυσικός της αποδέκτης.
Μαζί, λοιπόν, υπερασπιζόμαστε: 

Την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
Κάποτε ήταν τα πολιτικά συμφέροντα, τώρα οι απειλές
έρχονται από αλλού. Πολλοί εργοδότες θεωρούν πως η

επιβίωση των μέσων τους εξαρτάται μόνο από τα εμπορικά
τους τμήματα και θέλουν τους δημοσιογράφους πρόθυμους
να ακολουθήσουν τις δικές τους επιταγές. Φυσικά, προϋπό-
θεση της ύπαρξης κάθε μέσου ενημέρωσης και κινητήρια δύ-
ναμή του παραμένουν οι δημοσιογράφοι: κανένας δεν
αγοράζει μια εφημερίδα για να δει τις διαφημίσεις...  

Τις ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δεν αρκεί να υπογράφονται, πρέπει και να τηρούνται.
Πλήρως και για όλους τους εργαζόμενους. Και δεν φτά-

νουν οι παρεμβάσεις των Ενώσεων Συντακτών όπου υπάρ-
χει καταστρατήγηση. Το κράτος οφείλει να ενεργοποιήσει
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του. 

Τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ των ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κανένας δεν περισσεύει στα Μέσα Ενημέρωσης, αρκεί να
αξιοποιείται σωστά.  Και να πληρώνεται όπως πρέπει... 

Την ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Ο φόρος αίματος που πληρώνουν οι δημοσιογράφοι

για να εκτελέσουν το καθήκον τους είναι κάθε χρόνο
βαρύς. Δυστυχώς η σωματική τους ακεραιότητα δεν κινδυ-
νεύει μόνο στα πεδία των μαχών ή σε γεγονότα με μεγάλη
ένταση.  Κινδυνεύει ακόμη και μέσα στα γήπεδα, ακόμη και
στα προστατευμένα (υποτίθεται) δημοσιογραφικά θεωρεία.
Υπάρχουν παράγοντες, προπονητές, οπαδοί που θεωρούνε
ότι η βία μπορεί να φέρει την αλήθεια στα μέτρα τους.  

Την ΥΓΙΕΙΝΗ  στους ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Ακούγεται αυτονόητο, αλλα δεν είναι... Το 2007 οι πε-

ρισσότεροι χώροι εργασίας δεν πληρούν στοιχειώδεις
προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και λειτουργικότητας. Οι
εργοδότες έχουν τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων
τελευταίες στη λίστα των προτεραιοτήτων τους. Το κράτος,
μάλιστα, φαίνεται πως ενδιαφέρεται λιγότερο απ’ όλους: δη-
μοσιογράφοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη Θεσσαλο-
νίκη μοιράζονται -κυριολεκτικά- το γραφείο και το κάθισμά
τους με συναδέλφους τους... Όλα αυτά για έναν κλάδο εργα-
ζομένων εξαιρετικά επιβαρημένο σε ζητήματα υγείας. 

Τον ΡΟΛΟ που μας ΑΝΑΛΟΓΕΙ και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΝ
Οι δημοσιογράφοι ανταγωνίζονται υγιώς τους συνα-
δέλφους τους στο κυνήγι της είδησης. Το κυνήγι του

κέρδους αφορά τους εργοδότες και δεν μπορεί να γίνεται
στις πλάτες τους, είτε με την εξώθηση σε υπερεντατική ερ-
γασία είτε με την απαίτηση να κάνουν εκπτώσεις στην ποι-
ότητα της δουλειάς τους. 

Την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και το ΚΥΡΟΣ ΜΑΣ
Η απαξίωση των δημοσιογράφων είναι βολική για πολ-
λούς. Δημιουργεί φθηνότερα χέρια για τους εργοδότες

και προϋποθέσεις κατευθυνόμενης ενημέρωσης. Οι δημο-
σιογράφοι, με ασπίδα τις Ενώσεις Συντακτών, 
αποκρούουν κάθε επίθεση με τέτοιον 
στόχο. Και το πιο ισχυρό
μας όπλο είστε 
εσείς...


