H OMIΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 5/5/03
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήμερα είναι, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχετε λάβει, η
τετάρτη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το έτος
2003, μετά την μη πραγματοποίησή των προηγουμένων τριών (16,
22 και 30 Απριλίου 2003), λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, και ως εκ
τούτου υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη. Από τα 3.572
τακτικά μέλη της Ένωσης, από τα οποία οικονομικά τακτοποιημένα
είναι τα 3.093 παρίστανται 248 επομένως, η Συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παράγραφος 5
εδάφιο γ’ του Καταστατικού της Ένωσης και μπορεί να προχωρήσει
στο έργο της.
Ακολουθώντας την παράδοση, θα ανακοινώσω τα ονόματα των
συναδέλφων που από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι
σήμερα έφυγαν από κοντά μας, και πρέπει να τους τιμήσουμε.
Τα μέλη της Ενώσεώς μας που πέθαναν από τις 16 Μαΐου 2002 έως
σήμερα είναι 24, και είναι οι εξής:
Γρηγοριάδης Νέμος
Κυριαζίδης Νικόλαος
Αλεξάκης Απόστολος
Αρσενίδης Κωνσταντίνος
Απέργης Σταύρος
Κρεμμυδάς Γεώργιος
Πετρέλης Στυλιανός
Βουτσάς Ελευθέριος
Αγγελάκης Νίκος
Ράλλη Ζωή
Γονατοπούλου Ελένη
Τσιμπιδάρος Βασίλειος
Λάμψας Ιωάννης

Βασιλακάκη Φωτεινή
Μαμάτσης Δημήτριος
Τσιριμονάκης Χαράλαμπος
Ζέλιος Νικόλαος
Βατικιώτης Κων/νος
Γκόρπας Μεταξάς
Θωμάς Επαμεινώνδας
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Αγγελόπουλος Ιωάννης
Πηλιχός Γεώργιος
Δεβετζής Δημήτριος
και η κηδεία του γίνεται σήμερα το απόγευμα στο Χαλάνδρι.
Παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή
Τηρείται ενός λεπτού σιγή
Αιωνία τους η μνήμη.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Γενική αυτή Συνέλευση

είναι

εκλογοαπολογιστική

καθώς

ολοκληρώθηκε η διετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που
εξελέγη στις εκλογές της 19 Μαΐου του 2001.
Υπάρχουν και ορισμένα θέματα για τα οποία θα πρέπει να
αποφασίσει η Συνέλευση, όπως αυτά περιγράφονται στην
πρόσκληση. Επίσης να αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών της εκλογής του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα
διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, μετά την ισχύ
του νόμου 2956/2001.
Θα παρακαλούσα να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οι αρχαιρεσίες
και οι ψηφοφορίες για τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης να
διενεργηθούν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Μαΐου. Οι
προθεσμίες μάς παίρνουν και θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να έχουμε
αυτή την απόφαση.
Συνάδελφοι,
Θα έλεγα, ως προς τα θέματα της Συνέλευσης, να συζητηθούν από
κοινού αφού γίνει ενημέρωση από εμένα, τα λοιπά μέλη του ΔΣ
και του ταμία συνάδελφο Δ. Τσαλαπάτη και την Εξελεγκτική
Επιτροπή επί των οικονομικών εκθέσεων για να έχουμε μια πλήρη

εικόνα των πεπραγμένων.
Η παρούσα Γ. Σ. καλείται να εκτιμήσει την πορεία του Δ. Σ. στο
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη εκλογή έως
σήμερα, και να δώσει βασικές κατευθύνσεις για την επόμενη.
Είναι, νομίζω, χρήσιμο να έχετε σε αδρές γραμμές τους γενικούς
άξονες που κινηθήκαμε στο χρόνο της θητείας του Δ.Σ., ποιες
ήταν οι κύριες δραστηριότητες και να κάνω μια καταγραφή των
βασικών ζητημάτων που μας απασχόλησαν και εξακολουθούν να μας
απασχολούν ως Ενωση και ως Δ. Σ.
Το σημερινό Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ανέλαβε τα καθήκοντά του σε μια
περίοδο που διεθνώς ήταν έντονη η συζήτηση για τα προβλήματα
της παγκόσμιας οικονομίας. Η απειλή μιας ύφεσης και οι ανάγκες
που προκύπτουν από την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είχαν
συνέπειες στην κατάσταση των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις
πήραν δραστικά μέτρα αναδιάρθρωσης και περιορισμού των
εργασιακών κατακτήσεων και των δικαιωμάτων μας.
Η παρουσία της ΕΣΗΕΑ σε διεθνές επίπεδο συνέβαλε στην
εξασφάλιση της απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΔ
να πραγματοποιηθεί το 25ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς
Ομοσπονδίας στην Αθήνα το Μάιο του 2004. Σε κάθε περίπτωση,
όπως φαίνεται και από τις σχετικές ενημερώσεις και τα
ντοκουμέντα της ΔΟΔ, οι αγώνες των δημοσιογράφων στη Δυτική
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αρκετές φορές στέφθηκαν με επιτυχία,
γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για να επιβληθούν
λύσεις προς όφελος των Δημοσιογράφων και της ενημέρωσης.
Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για την περίπτωση της
Ελλάδας, όπου στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε ζήσαμε μια
έκρηξη χωρίς υπερβολή όλων των προβλημάτων που επί χρόνια
μάστιζαν τον τομέα της ενημέρωσης. Είναι προβλήματα που
συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια όλης της μεταπολιτευτικής περιόδου
και επιβλήθηκαν από τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις.
Στον πυρήνα αυτών των προβλημάτων βρίσκεται το ζήτημα του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων της ενημέρωσης, η
διαπλοκή της ιδιοκτησίας με την εξουσία. Επίσης, η κρίση που
εκδηλώθηκε στις επιχειρήσεις και είχε ως αποτέλεσμα
αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό

καθεστώς κ.λπ. Γενικά, ανακατατάξεις που είχαν σαν συνέπεια
τις απολύσεις δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων στις
επιχειρήσεις, τη μη εφαρμογή των νόμων και των Συμβάσεων, τη
μη καταβολή των δεδουλευμένων, τη σκλήρυνση της στάσης των
εργοδοτών σε ζητήματα σχετικά με το εισόδημα κ.λπ.
Παράλληλα εκδηλώθηκαν με οξύτητα όλα τα ζητήματα που αφορούν
την ποιότητα της ενημέρωσης, τα μέτρα προστασίας του πολίτη
από τις αυθαιρεσίες των επιχειρήσεων ενημέρωσης.
Εξ αρχής το Δ.Σ. έκανε σαφές ότι αντιμετωπίζει την ποιότητα
της ενημέρωσης αλληλένδετα με τα εργασιακά προβλήματα και τις
διεκδικήσεις των δημοσιογράφων. Το Δ.Σ. κινήθηκε πάνω σε αυτό
το διπλό άξονα και μπορούμε να πούμε ότι στο χρόνο που πέρασε
είχαμε μια ορισμένη αλλαγή της εικόνας της ΕΣΗΕΑ στην
κοινωνία, σε σχέση με την παράδοση του παρελθόντος. Προβλήθηκε
τόσο η φυσιογνωμία του Σωματείου που δρα και αγωνίζεται για τα
προβλήματα των μελών του και του κλάδου, αλλά και της Ενωσης
ως κοινωνικού και πνευματικού φορέα που η στάση του αφορά
γενικότερα την ελληνική κοινωνία.
Ορισμένα από αυτά είχαν ειπωθεί στην προηγούμενη Γ.Σ., όμως η
κατάσταση δεν άλλαξε και γι’ αυτό επανήλθα.
Θα αρκούσε και μόνο η απλή απαρίθμηση των προβλημάτων που
εκδηλώθηκαν αυτό το χρόνο και οι αντίστοιχες κινητοποιήσεις,
μικρές και μεγάλες που έγιναν με πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ και σε
πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με άλλα Σωματεία του τομέα
της ενημέρωσης, για να συμπεράνουμε ότι είχαμε μια κρίσιμη
χρονιά και ότι η αντίδραση του κλάδου χαρακτηρίστηκε από
πνεύμα ετοιμότητας και αγωνιστικότητας.
· Στις 28/5/2002 4ωρη κατάληψη του αέρα σου Ρ/Τ PLANET και
ΤΕΜΡΟ.
· Στις 20 και 21/6/2002 απεργία στον ΕΠΕΝΔΥΤΗ
· Στις 12/7/2002 κατετέθη μηνυτήρια αναφορά κατά των υπευθύνων
του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ για μη καταβολή δεδουλευμένων,
· Στις 10/9/2002 τρίωρη στάση εργασίας στον ΕΠΕΝΔΥΤΗ
· Στις 17 και 18 /2/2003 6ωρες στάσεις εργασίας στην ΕΡΤ
· Στις 1/4/2003 τρίωρη στάση εργασίας στο Ρ/Τ ΑΝΤΕΝΝΑ
· Στις 21/4/2003 24ωρη απεργία στην ΑΥΡΙΑΝΗ η οποία ανεστάλη
έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας, την εφαρμογή της οποίας

παρακολουθούμε. Είχε προηγηθεί κινητοποίηση στην εφημερίδα
ΦΙΛΑΘΛΟΣ, του ίδιου συγκροτήματος η οποία κατέληξε σε
συμφωνία.
· Στις 23/4/2003 24ωρη απεργία στο ραδιοφωνικό σταθμό της
εκκλησίας της Ελλάδος.
· Στις 5/5/2003 πενθήμερη απεργία στο ραδιοφωνικό σταθμό της
εκκλησίας της Ελλάδος. Με απόφαση του Δικαστηρίου η απεργία
αυτή παρά την προσφυγή του Ιδρύματος της Εκκλησίας κηρύχθηκε
νόμιμη και πραγματοποιείται από τις 6.00 σήμερα το πρωί με τη
συνεργασία και της ΕΤΕΡ.
Σήμερα μας κοινοποιήθηκε νέα αγωγή που συζητείται στις 1.00
μμ.
Γενικά οι κεντρικές κινητοποιήσεις, οι 24ωρες και οι 48ωρες
απεργίες και συγκεντρώσεις πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν πίσω
τους δεκάδες άλλες μικρότερες ενέργειες, παρεμβάσεις και
κινητοποιήσεις για αντίστοιχα προβλήματα σε διάφορα μαγαζιά.
Πριν προχωρήσω, όμως, στα ειδικότερα θέματα είναι αναγκαία μια
αναφορά στα γεγονότα που σχετίζονται με την παραίτηση του τότε
Προέδρου της Ενωσης συναδέλφου Αριστείδη Μανωλάκου της Α’
Αντιπροέδρου και δύο μελών του Δ.Σ.
Της παραίτησης του Αριστείδη Μανωλάκου προηγήθηκε η παραίτηση
του μέλους του Δ.Σ. Δημήτρη Τρίμη την θέση του οποίου κατέλαβε
ο συνάδελφος Γιώργος Κορκόβελος. Μια εβδομάδα μετά την
παραίτηση του Αριστείδη Μανωλάκου παραιτήθηκε η Α’
Αντιπρόεδρος Φανή Πετραλιά και δύο μέρες μετά ο συνάδελφος
Νίκος Μεγγρέλης. Είναι φανερό ότι ο πραγματικός λόγος των
παραιτήσεων δεν ήταν άλλος από το να εξαναγκασθούν και τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. σε παραίτηση ώστε να οδηγηθούμε εκεί
που από την πρώτη στιγμή σκόπευε, για λόγους που αφορούν αυτόν
και μόνον, ο συνάδελφος Αριστείδης Μανωλάκος δηλαδή τις
πρόωρες εκλογές.
Ο εκβιασμός όμως -γιατί περί εκβιασμού πρόκειται- δεν πέρασε.
Τα μέλη του Δ.Σ. και εγώ προσωπικά δεν διστάσαμε ούτε μια
στιγμή να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σε μια περίοδο κρίσιμη
για την Ενωση με τις διαπραγματεύσεις για τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας να αρχίζουν, με διαπραγματεύσεις με την ΕΡΤ

να διακόπτονται και η ΕΡΤ να υπαναχωρεί σε ότι είχε συμφωνήσει
στο θέμα των συμβασιούχων με τις συζητήσεις σε εξέλιξη για το
μέλλον των συναδέλφων που εργάζονται στο “Sportime”, τον
“Planet” και γενικά του πρώην ομίλου Ανδρουλιδάκη, η πρόωρη
προσφυγή στις εκλογές και η απραξία του Δ.Σ. επί ένα
τουλάχιστον κρίσιμο δίμηνο, το δίμηνο των διαπραγματεύσεων θα
ήταν μια υπεκφυγή, θα ήταν ένα ολέθριο σφάλμα, θα ήταν χάσιμο
πολύτιμου χρόνου, θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ενωση.
Το Δ.Σ. όφειλε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εξαντλώντας την
θητεία του και να εμφανισθεί μπροστά σας αναλαμβάνοντας τις
όποιες ευθύνες του για τις πράξεις ή παραλείψεις του.
Κλείνω αυτήν την αναφορά στις παραιτήσεις.
Επειδή στην προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ο τότε
Πρόεδρος Αριστείδης Μανωλάκος είχε αναφερθεί στα πεπραγμένα
του Δ.Σ. κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του δεν θα επαναλάβω
ότι ελέχθη τότε. Θα περιοριστώ στα πεπραγμένα της δεύτερης
περιόδου και ιδίως του τελευταίου τριμήνου που προεδρεύω του
Δ.Σ.
Ειδικά την χρονιά που πέρασε από την προηγούμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση υπογράφηκαν για πρώτη φορά Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας με την ΕΙΙΡΑ (Ιδιωτικά Ραδιόφωνα) και την ΕΙΤΗΣΕΕ
(Ιδιωτικές Τηλεοράσεις). Για πρώτη φορά μπήκαν κανόνες για
τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους συναδέλφους που
εργάζονται στην Ιδιωτική Ραδιοφωνία ή Τηλεόραση. Οι συμβάσεις
αυτές έχουν λήξει και ήδη έχουν καταγγελθεί.
Στις εφημερίδες πετύχαμε τον χαρακτηρισμό του Σαββάτου ως
αργίας και εάν ο συντάκτης εργαστεί κατά την 6η ημέρα Σάββατο
δικαιούται ένα επιπλέον ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%, επί
του 1/25 των νομίμων μηνιαίων αποδοχών του, άλλως μία ημέρα
ανάπαυσης κατά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσαύξηση
αυτή δεν συμψηφίζεται προς τυχόν ανώτερες των νομίμων
καταβαλλόμενες αποδοχές. Η διάταξη αυτή είχε αναδρομική ισχύ
από τις 10/4/2002.
Στην ΕΡΤ είχαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των συμβασιούχων.
Υπενθυμίζω ότι η ΕΡΤ με την τελευταία Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας είχε δεσμευθεί στο ότι ο καθορισμός των βασικών
μηνιαίων μισθών θα έτεινε προς εξομοίωση με εκείνων των

εφημερίδων και το πρώτο βήμα έγινε με αυτήν την Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Ειδικά για τους συμβασιούχους στο άρθρο 5
αυτής είχε συμφωνηθεί ότι: “Συγκροτείται επιτροπή από μέλη της
ΕΡΤ και της ΕΣΗΕΑ η οποία θα μελετήσει και θα αντιμετωπίσει το
θέμα των 3μηνιαίων και 6μηνιαίων συμβάσεων των συντακτών, των
απασχολημένων στον ειδησεογραφικό τομέα και τον τομέα των
τακτικών εκδόσεων που πραγματοποιεί η ΕΡΤ. Η επιτροπή θα
περατώσει το έργο της μέσα σε 6 μήνες από σήμερα (15/3) και θα
παραδώσει στα συμβαλλόμενα μέρη και στο αρμόδιο υπουργείο
Τύπου και ΜΜΕ συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να αντιμετωπισθεί
το θέμα”.
Ύστερα από πιέσεις μας οι συζητήσεις άρχισαν την 10η Οκτωβρίου
2002.
Η ΕΡΤ ευθύς εξ’ αρχής ακολούθησε μια παρελκυστική και αρνητική
στάση με αποκορύφωση την αποχώρησή της από το τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, η οποία οδήγησε στην πραγματοποίηση των
απεργιακών κινητοποιήσεων της 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου με την
συμπαράσταση της ΠΟΕΣΥ και της ΔΟΔ.
Στο χώρο των ασφαλιστικών μας

Ταμείων

τα

προβλήματα

εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα τελευταία έχουν οξυνθεί
ιδιαίτερα.
Στον ΕΔΟΕΑΠ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
που αναγνώριζε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ότι δηλαδή
πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεχθήκαμε ένα
ύπουλο χτύπημα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους που με πλειοψηφία μιας ψήφου δέχθηκε την υποχρεωτική
ασφάλιση και των μη μελών των Ενώσεων. Ύστερα από έντονες
αντιδράσεις μας στους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
κράτους δεν υπογράφηκε από αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο
κίνδυνος έχει περάσει. Για αυτό και το Δ.Σ. επικέντρωσε τις
προσπάθειές του στην ψήφιση τροπολογίας η οποία θα αποτρέπει
τον κίνδυνο αυτόν.
Στο ΤΣΠΕΑΘ είχαμε την αναγνώριση μιας ακόμη τετραετίας και την
ασφάλιση των αθλητικών συντακτών του SUPER SPORT, αλλά
εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα των συναδέλφων στην
ATHENS NEWS, στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, που ανέστειλε την έκδοσή του

μετά από 1 μήνα κυκλοφορίας.
Το θέμα της εργασίας των συνταξιούχων απασχόλησε επίσης έντονα
το Δ.Σ. και συνεχίστηκαν οι παραστάσεις και πιέσεις μας για
την επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε με βάση το Καταστατικό
του ΤΣΠΕΑΘ. Ζητήθηκε δε, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε
με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σπυρόπουλο ο χρόνος
που αναγνωρίζεται από το ΤΣΠΕΑΘ να αναγνωρίζεται και από τον
ΕΔΟΕΑΠ. Ο κ. υφυπουργός αποδέχτηκε το δίκαιο του αιτήματός μας
και υποσχέθηκε να το περιλάβει στο προσεχές ασφαλιστικό
νομοσχέδιο. Στη συνάντηση αυτή θέσαμε για μια ακόμη φορά και
το θέμα της ασφάλισης των συναδέλφων του ATHENS NEWS και του
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ.
Δεν θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα των συναδέλφων του
Υπ. Τύπου σχετικά με το νέο νόμο που επιχειρεί να περάσει ο κ.
Πρωτόπαπας και για το οποίο αντιδράσαμε τόσο με παραστάσεις
στον κ. υπουργό όσο και στον Πρόεδρο της Βουλής, ούτε και σε
άλλα επιμέρους θέματα, όπως αυτό των πολεμικών ανταποκριτών
τους οποίους πρόσφατα τίμησε το Δ.Σ., ούτε της δίκης των
φερομένων ως μελών της 17 Νοέμβρη και στα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν από την Ένωση. Είναι
γνωστές σε όλους σας από τις ανακοινώσεις η απαρέγκλιτη στάση
της Ένωσης στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και οι
τριβές που δημιουργήθηκαν με το Υπουργείο Τύπου για τους
συναδέλφους πολεμικούς ανταποκριτές στο Ιράκ.
Θεωρώ όμως αναγκαίο να αναφερθώ στο θέμα του Καταστατικού που
αποτελεί και θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Είναι γεγονός ότι το θέμα του Καταστατικού απασχολεί εδώ και
αρκετά χρόνια το Σώμα και τα Διοικητικά Συμβούλια χωρίς να
έχει κατορθωθεί να έρθει ένα σχέδιο προς ψήφιση. Τρία
Διοικητικά Συμβούλια είχαν επωμιστεί την ευθύνη να φέρουν στη
Γενική Συνέλευση ένα νέο Καταστατικό. Εγιναν σχέδια επί
σχεδίων χωρίς να πάρει κανένα την τελική μορφή. Ο.τι δεν
κατορθώθηκε επί έξι χρόνια δεν ήταν δυνατό να γίνει μέσα στους
τρεις μήνες που λειτουργεί το Δ.Σ. με την παρούσα σύνθεση.
Συγκροτήθηκαν επιτροπές. Προέκυψαν διαφωνίες τόσο σε
ουσιαστικά ζητήματα όσο και σε διαδικαστικά. Με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο η επίτευξη απαρτίας του ½ σε μια

“Καταστατική Γενική Συνέλευση” είναι ακατόρθωτη. Θα πρέπει να
υπάρξει μια συμφωνία καταρχήν επί της διαδικασίας, κάτι που
δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα. Δεν αποσείω τις ευθύνες
μου. Μετείχα και στα τρία Δ.Σ. Όμως ο αναμάρτητος πρώτος το
λίθο βαλέτω.
Το Καταστατικό πρέπει να αλλάξει. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε
στο πώς θα αλλάξει και στο τι θα αλλάξει. Εάν δεν συμφωνήσουμε
σε ορισμένα βασικά ζητήματα λυπούμαι που το λέω αλλά
ματαιοπονούμε.
Προσπάθησα όσο γίνεται πιο σύντομα και συνοπτικά να αναφερθώ
στα βασικά γεγονότα που σημάδευαν το δεύτερο χρόνο της θητείας
του παρόντος Δ.Σ..
Δεν αναφέρθηκα βέβαια αναλυτικά σε κάθε ένα από τα θέματα της
ημερησίας διάταξης. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.
όπου θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους μας να αναφερθούμε
αναλυτικά στο τι πράξαμε ή δεν πράξαμε αποβλέποντας σε ένα
μόνο στόχο, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και τη
διατήρηση του κύρους της Ένωσης και την επιβολή της σαν
θεσμικού οργάνου.
Ο συνάδελφος ταμίας έχει το λόγο.

