Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΥΓΗ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. παρενέβη χθες στην
ανοιχτή κρίση που ξέσπασε στην εφημερίδα “ΑΥΓΗ” – ιστορική
εφημερίδα της Αριστεράς, που ανέδειξε γενιές δημοσιογράφων και
τροφοδότησε με στελέχη όλο τον Ελληνικό Τύπο.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. πήρε την πρωτοβουλία και συναντήθηκε με
τους συναδέλφους Λ. Βουτσά και Δ. Αλεξόπουλο, οι οποίοι είναι
μέλη του νέου Δ.Σ. της εταιρείας και τον εκπρόσωπο των
δημοσιογράφων στην εφημερίδα Κ. Νικολακάκο και εξασφάλισε τη
συναίνεση τους σε μια διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.
Η διαδικασία περιλαμβάνει ως αμετακίνητη προϋπόθεση την
εφαρμογή των συμφωνηθέντων στο προηγούμενο διάστημα.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. στηρίζει το πάγιο συνδικαλιστικό αίτημα των
δημοσιογράφων και όλων των εργαζομένων, που είναι και αίτημα
της Διεθνούς Ομοσπονδίας των δημοσιογράφων για τη συμμετοχή
τους στις αποφάσεις που καθορίζουν την πορεία των επιχειρήσεων
Τύπου, πράγμα που προϋποθέτει την συμμετοχή στις δημοκρατικές
διαδικασίες κατά τη λήψη των αποφάσεων.
Ξεκινώντας από αυτή την αρχή, ήδη από αργά προχθές το βράδυ ο
εκπρόσωπος των συναδέλφων είχε τη διαβεβαίωση τριών μελών του
Δ.Σ., στους οποίους ανακοίνωσε την απόφαση για την απεργία,
ότι: παρά το γεγονός ότι το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν είχε
ενημερωθεί για τα από καιρού συμβαίνοντα, ούτε για την κήρυξη
της 24ωρης απεργίας, στην οποία αποφάσισαν να προχωρήσουν για
να διασφαλίσουν τα εύλογα αιτήματά τους οι εργαζόμενοι,
στηρίζει τη διεκδίκηση της εφαρμογής των συμφωνιών που έχουν
γίνει.
Τη θέση αυτή εξέφρασαν προχθές, τόσο ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
κ. Αριστείδης Μανωλάκος, όσο και ο Α’ Αντιπρόεδρος της
Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Νικήτας Γαβαλάς και η σύμβουλος Χρ.
Λυκιαρδοπούλου και επανέλαβε σήμερα ολόκληρο το Δ.Σ. ενώπιον
των μελών του νέου Δ.Σ. της “ΑΥΓΗΣ”.

Η χθεσινή παρέμβαση της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κατέληξε στην αποδοχή της
ακόλουθης διαδικασίας: Σήμερα το απόγευμα συνέρχεται το Δ.Σ.
της “ΑΥΓΗΣ” με την παρουσία του εκπροσώπου των δημοσιογράφων
και ταυτοχρόνως του συνεταιρισμού των εργαζομένων στην
εφημερίδα, προκειμένου να δρομολογηθούν εκείνες οι εξελίξεις
που θα διευκολύνουν την έξοδο από την κρίση και την εξεύρεση
λύσης, όπως επιβάλλει η ευθύνη απέναντι σε μια ιστορική
εφημερίδα.

