Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012
Καταγγελία για την χρήση βίας κατά των εργαζοµένων
στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά.
Εµείς οι εργαζόµενοι δηµοσιογράφοι έχουµε ζήσει και ζούµε καθηµερινά το τι σηµαίνει να
δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ, να εισπράττεις κούφια λόγια και υποσχέσεις και
τελικά να προσπαθείς να ζήσεις µε την οικογένειά σου µήνες απλήρωτος.
Καταλαβαίνουµε, όσο λίγοι τι σηµαίνει για τους 450 εργαζόµενους του Σκαραµαγκά να
είναι απλήρωτοι για έξι µήνες.
Οι εργαζόµενοι διεκδίκησαν δυναµικά το δίκιο τους «εισβάλλοντας» -όπως έσπευσαν να
γράψουν διάφοροι πληρωµένοι κονδυλοφόροι- το πρωί της Πέµπτης στο υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και πραγµατοποίησαν κατάληψη στην είσοδο του Γενικού Επιτελείου,
φωνάζοντας «Φτάνει πια η κοροϊδία!».
Μετά όµως από τον σύντοµο «διάλογο» µε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Μ. Κωσταράκο
ανέλαβαν και πάλι οι δυνάµεις καταστολής, µε ξυλοδαρµούς, και καταιγισµό χηµικών. Η
επίσηµη ανακοίνωση αναφέρει 4 τραυµατίες διαδηλωτές και 106 προσαγωγές.
Στη συνέχεια, όταν οι συνάδελφοί τους πήγαν να συµπαρασταθούν στους προσαχθέντες,
ακολούθησε νέος κύκλος βίας µε επίθεση των ΜΑΤ, το ανθρωποκυνηγητό συνεχίστηκε
στα στενά των Αµπελοκήπων και όλη η περιοχή πνίγηκε στα χηµικά. ∆εν λογάριασαν ούτε
τους ασθενείς του γειτονικού Νοσοκοµείου Άγιος Σάββας, όπου σήµανε συναγερµός.
Με αυτό τον τρόπο απαντά η Κυβέρνηση του ∆ΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ, που φέρουν όλες
τις ευθύνες για την απαξίωση και διάλυση ενός κρίσιµου βιοµηχανικού κλάδου, όπως η
ναυπήγηση, και βέβαια για το γεγονός ότι είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, χωρίς να το κατανοεί καµία «αρµόδια» αρχή.
Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού- Ηλεκτρονικού Τύπου:
-Καλεί όλες τις δηµοσιογραφικές ενώσεις να καταγγείλουν τον τρόπο κάλυψης των
γεγονότων από τα ΜΜΕ
-Καταγγέλλει τη νέα βάναυση επέµβαση των δυνάµεων καταστολής, αλλά και όσους
έδωσαν την εντολή για την επίθεση στους εργαζόµενους.
-Ζητά να σταµατήσει η χρήση κάθε βίας και χηµικών κατά των διαδηλωτών.
-Ζητά την άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά.
Το ∆Σ της ΕΣΠΗΤ

