ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ -ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΜΜΕΤα γραφεία της ΕΣΗΕΑ επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη 27.12.2001
αντιπροσωπεία του Συνασπισμού με επικεφαλής τον πρόεδρο του
ΣΥΝ κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο και πραγματοποίησε συνάντηση με το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Στη συνάντηση, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αριστείδης Μανωλάκος και
τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΣΥΝ
για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος των ΜΜΕ
και ο κλάδος των δημοσιογράφων. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο
ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο για τα ΜΜΕ, σε καυτά θέματα όπως η
μετοχική συγκρότηση των επιχειρήσεων ΜΜΕ, η επιχειρούμενη
αναδιάρθρωσή τους σε βάρος των εργαζομένων. Επίσης στην
κατάσταση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που λειτουργεί σαν
πιλότος απορύθμισης για τις εργασιακές σχέσεις, τονίζοντας
ότι το κράτος οφείλει να παρέμβει στην ΕΡΤ.
Με έμφαση έθεσαν τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι
εξελίξεις, σε συνθήκες αδιαφάνειας και διαπλοκής, στους
δημοσιογράφους, όπως οι απολύσεις, οι μειώσεις αποδοχών, η
εντατικοποίηση. “Δημιουργείται ένας κόσμος φτώχειας και
μεγάλης εντατικοποίησης” τόνισε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και
πρόσθεσε: “Είναι αναγκαία η παρέμβαση στο πολιτικό επίπεδο,
με δεδομένο ότι δεν συζητάμε μόνο για τα προβλήματα ενός
κλάδου αλλά για την Ενημέρωση που η κατάστασή της είναι
μείζον κοινωνικό και πολιτικό θέμα”, για να καταλήξει
σημειώνοντας την ανάγκη δημιουργίας του Συνδικάτου Τύπου.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζήτησε από τον ΣΥΝ να συμπαρασταθεί στον
αγώνα που έχει ξεκινήσει και θα κλιμακώσει η Ένωση.
Ο πρόεδρος του ΣΥΝ από την πλευρά του υπογράμμισε τη
χρησιμότητα της συνάντησης, την οποία είχε ζητήσει ο
Συνασπισμός από την ΕΣΗΕΑ στο πλαίσιο ευρύτερων πρωτοβουλιών

που θα λάβει. Όπως ενημέρωσε το Δ.Σ. της Ένωσης, ο ΣΥΝ
προτίθεται αμέσως μετά τις εορτές να προκαλέσει ειδική προ
ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την κατάσταση των
ΜΜΕ. Ο κ. Κωνσταντόπουλος έκανε την εκτίμηση ότι η κατάσταση
στα ΜΜΕ θα γίνει δυσκολότερη με δεδομένη και τη γενικότερη
οικονομική ύφεση διεθνώς και στη χώρα μας. Χαρακτήρισε ως
δημόσιο αγαθό τις συχνότητες που παραχωρούνται σε ραδιόφωνα
και τηλεοπτικά κανάλια και επέμεινε στο ότι η λειτουργία του
Τύπου έχει άμεση σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα, για να
καταλήξει τονίζοντας ότι χρειάζονται κανόνες, και ότι η
πολιτεία δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη μιλώντας στο
όνομα της αυτορύθμισης του χώρου των ΜΜΕ και της αγοράς.

