Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το υπουργείο Επικρατείας συνεχίζει τον ολισθηρό δρόμο της
εκμετάλλευσης του θέματος με τις περιβόητες λίστες των
δημοσιογράφων με μόνο στόχο όχι τη διαφάνεια όπως στα λόγια
κόπτεται, αλλά τις εντυπώσεις και το «ανακάτεμα της
τράπουλας». Και γι αυτό συνεχώς φροντίζει να καλλιεργεί τη
σύγχυση και την παραπληροφόρηση.
Χτες ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η
κυβέρνηση «ήταν αντίθετη στη δημοσιοποίηση της κατάστασης όλων
των δημοσιογράφων, διότι αυτό οδηγεί σε ισοπέδωση, η οποία δεν
έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».
Οφείλει όμως να απαντήσει υπεύθυνα: Οι εκατοντάδες νόμιμα
εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με
ποιους ισοπεδώνονται; Η υπεύθυνη κυβέρνηση του τόπου δεν έχει
υποχρέωση να κατονομάσει ευθέως τις περιπτώσεις εκείνες των
αδίκων που ανακατεύονται με τους δίκαιους και έτσι επέρχεται η
ισοπέδωση;
Με τις γενικές αναφορές, δεν τροφοδοτεί τη σύγχυση ανάμεσα σε
«μαύρες», «μυστικές» κ.λπ. λίστες και στους επίσημους
δημόσιους καταλόγους που συντάχθηκαν με την ευθύνη της ίδιας
της κυβέρνησης και διαβιβάστηκαν στην ΕΣΗΕΑ;
Είναι μέγιστη υποκρισία ή όχι να δηλώνει ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος ότι σε αυτούς τους καταλόγους με ευθύνη του δεν
αναφέρονται μισθοί γιατί «κάτι τέτοιο θα προσέκρουε σαφώς στις
διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και από την
άλλη να δίνει τους καταλόγους με τα ονόματα στην ΕΣΗΕΑ και να
ζητά να μην δημοσιοποιηθούν επικαλούμενος πάλι τα προσωπικά
δεδομένα;
Παρά το γεγονός ότι οι κατάλογοι δημοσιοποιήθηκαν και μπορεί
να τους κρίνει ο καθένας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει
ότι αφορούν «122 φορείς»! Αφήνει επίσης σκόπιμα να εννοηθεί
ότι οι κατάλογοι που διαβίβασε στην ΕΣΗΕΑ είναι πλήρεις αλλά

έχουν υποστεί «επεξεργασία που έκανε προφανώς η ΕΣΗΕΑ».
Η ΕΣΗΕΑ χωρίς χρονοτριβή έδωσε από την πρώτη στιγμή όλα τα
ονόματα χωρίς καμιά επεξεργασία, επισημαίνοντας ότι οι
κατάλογοι είναι ελλιπέστατοι δεν υπάρχουν πατρώνυμα, οπότε
υπάρχει κίνδυνος συγχύσεων, περιέχουν και ονόματα μη μελών της
Ένωσης κλπ.
Για την πληρότητα και την ορθότητα των καταλόγων δεν έχει την
ευθύνη η κυβέρνηση που τους συνέταξε; Που δεν φρόντισε να
απαλείψει ούτε τα ονόματα έξι συναδέλφων που έχουν αποβιώσει,
όπως ορθότατα έκανε η ΕΣΗΕΑ;
Αφήνει τα υπονοούμενα περί επεξεργασίας, όταν γνωρίζει πολύ
καλά ότι για παράδειγμα στη στήλη με το είδος της εργασιακής
σχέσης σημειώνεται απλά «Σύμβαση Έργου» ή «Σύμβαση Ορισμένου
Χρόνου», το ίδιο ακριβώς για συναδέλφους που εργάζονται με την
ανασφάλεια δίμηνων και τρίμηνων συμβάσεων και με χείριστες
αμοιβές όπως και για κάποιους που εισπράττουν χιλιάδες ευρώ.
Αυτό δεν είναι ισοπέδωση;
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ορθότητα της απόφασης για
πλήρη δημοσιότητα. Μπορεί κανείς να φανταστεί πόσα περί
συγκάλυψης θα λέγονταν αν οι ελλιπέστατοι και με πολλά λάθη
κατάλογοι παρέμεναν στα συρτάρια της ΕΣΗΕΑ για επεξεργασία;
Η πλήρης δημοσιότητα, όχι μόνο δεν προκαλεί σύγχυση και
«ισοπέδωση» αλλά υπηρετεί την αλήθεια και την προσπάθεια ώστε
οι χιλιάδες συνάδελφοι που εργάζονται νόμιμα, τίμια και
ευσυνείδητα να νοιώθουν περήφανοι για το επάγγελμα του
δημοσιογράφου που ασκούν και να μην μπαίνουν στο ίδιο σακί με
τους λίγους που καταπατούν τις αρχές του επαγγέλματος και τους
κώδικες δεοντολογίας.
Για μια ακόμη φορά το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί τον Υπουργό
Επικρατείας (Τύπου) να δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία
και βεβαίως και αυτά που αφορούν το 2004.
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