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Ο Πρόεδρος κ. Αρ. Μανωλάκος καλωσορίζει το νέο Δ.Σ. και το
λόγο παίρνει ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Δημήτρης Γκλαβάς.
Ο κ. Γκλαβάς εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο νέο Δ.Σ., το
οποίο εκπροσωπεί όλο το σώμα και εύχεται να διατηρηθεί η
ενότητα και να προωθηθούν οι λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του
Τύπου. Κρίνει ότι τα θέματα άμεσης αντιμετώπισης είναι οι
Σ.Σ.Ε. με Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Ρ.Τ. Αναφέρεται, επίσης, στο
αγγελιόσημο και εφιστά την προσοχή όλων στο μέγα αυτό θέμα,
που η διασφάλισή του είναι απαραίτητη για το μέλλον και τη
βιωσιμότητα των Ταμείων.
Ο κ. Μανωλάκος απαντώντας εκ μέρους του Δ.Σ. στο χαιρετισμό
του κ. Γκλαβά, λέει τα ακόλουθα:
“Αγαπητέ πρόεδρε,
Σε ευχαριστούμε το συμβούλιο και εγώ προσωπικά για τα θερμά
λόγια που μας απευθύνατε.
Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο ξεκίνημα, στηριγμένο στους αγώνες
γενεών δημοσιογράφων και στις θετικές προσπάθειες των
προηγούμενων διοικήσεων. Εκ μέρους όλων μας θέλω να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον απερχόμενο Πρόεδρο Δημήτρη Γκλαβά,
γιατί επί των ημερών του άνοιξαν οι πόρτες της Ένωσης μας
στους νέους συναδέλφους και αυτό διευκολύνει το έργο του νέου
Συμβουλίου να ολοκληρώσει την προσπάθεια με την εγγραφή, χωρίς
γραφειοκρατικές εμπλοκές, εκείνων και πρωτίστως των συναδέλφων
του ηλεκτρονικού τύπου, που μένουν χωρίς συνδικαλιστική και
ασφαλιστική κάλυψη.
Με το φίλο, πρόεδρο θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία, από
την θέση του προέδρου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και θα εργαστούμε από
κοινού για να δυναμώσουμε την στήριξη των ασφαλιστικών μας
οργανισμών και τον συντονισμό της δράσης όλων των οργανώσεων

των εργαζομένων στον Τύπο.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, είναι ευχάριστη διαπίστωση, ότι
με τις τελευταίες αρχαιρεσίες επήλθε μια φυσιολογική ανανέωση
του Δ.Σ. και όλων των οργάνων της Ένωσης, μια ανανέωση που
συνδυάζει την αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης του σώματος
και της σύγκλισης των πριν από τις αρχαιρεσίες διακηρύξεων.
Αυτό θα αποκτήσει την πραγματική του σημασία και θα πάρει τις
πραγματικές του διαστάσεις, εάν η νέα διοίκηση απεγκλωβιστεί
από μία τρέχουσα διαχειριστική αντίληψη μικροζητημάτων και
αποφύγει το σκόπελο να μας απορροφήσει και τελικά να μας
πνίξει το επουσιώδες και το καθημερινό. Όμως ούτε αυτό αρκεί.
Το Δ.Σ. και τα άλλα όργανα της Ένωσης για να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις των καιρών και να προωθήσουν λύσεις των
προβλημάτων μας με κριτήριο το σήμερα και το αύριο του κλάδου,
απαιτείται να συνεγείρουμε, να εμπνεύσουμε και να
κινητοποιήσουμε όλα τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., όλους τους
συναδέλφους. Να στήσουμε γερά γεφύρια με τους άλλους
εργαζόμενους, πρώτα του χώρου μας, ύστερα τους λοιπούς και με
τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. θα προχωρεί και θα δυναμώνει όσο θα αποκαθιστά τη
σχέση της με την κοινωνία και τους πολίτες. Με σχέδιο,
πρόγραμμα και πρωτοβουλίες, οφείλουμε να αναδείξουμε το
συνδικαλιστικό χαρακτήρα αλλά και την πνευματική φυσιογνωμία
του σωματείου μας, να αποκαταστήσουμε το κύρος του
επαγγέλματος και την αξιοπρέπεια των δημοσιογράφων, την οποία
χρειάζεται να προασπίσουν όλοι οι συνάδελφοι και ο καθένας
ξεχωριστά.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στη θητεία μας, είμαι βέβαιος ότι θα εργαστούμε αρμονικά και
θα αφήσουμε σε όσους μας διαδεχθούν έργο, εξαντλώντας κάθε
δυνατότητα διαλόγου με τους συνομιλητές μας, αλλά και έτοιμοι
για δομικές παρεμβάσεις και αποφασιστικές ρήξεις, όταν αυτό
απαιτείται.
Σε αυτό το διάστημα πιστεύω ότι πρωτεύουν:
Η διασφάλιση της απασχόλησης και η υπεράσπιση του εισοδήματος
των δημοσιογράφων – εν ενεργεία και συνταξιούχων – το οποίο
έχει υποστεί σοβαρές μειώσεις την τελευταία πενταετία. Είναι

στις προτεραιότητές μας η σθεναρή διαπραγμάτευση και η
υπογραφή, που άλλωστε έχει καθυστερήσει, της νέας συλλογικής
σύμβασης εργασίας και η προώθηση του στόχου για την
αναπροσαρμογή των συντάξεων.
Η αντιμετώπιση της ανεργίας, που έχει αρχίσει να παίρνει
ανησυχητικές διαστάσεις στον κλάδο και η συνδικαλιστική και
υλική υποστήριξη των ανέργων.
Η θεσμική κατοχύρωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με βάση
την πολυμορφία των εργασιακών σχέσεων και τα νέα δεδομένα στο
χώρο της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.
Στόχος μας βασικός θα πρέπει να είναι η εξυγίανση των
εργασιακών σχέσεων, ώστε ο δημοσιογράφος να κατοχυρωθεί, ως
ελεύθερος δημιουργός, από παρεμβάσεις της εργοδοσίας.
Η προστασία των ασφαλιστικών μας Οργανισμών και η διασφάλιση
των πόρων τους, που έχουν δεχθεί και συνεχίζουν να δέχονται
σφοδρές επιθέσεις. Έχει καίρια σημασία να αντιμετωπίσουμε με
προοπτική δεκαετιών το ασφαλιστικό πρόβλημα.
Η εξυγίανση του καθεστώτος στα Μ.Μ.Ε., τόσο σε σχέση με τη
θέση και την αποστολή των δημοσιογράφων που εργάζονται σε
αυτά, όσο και στις σχέσεις των ίδιων των Μέσων με την κοινωνία
και τους θεσμούς. Σε εποχή που τα Μ.Μ.Ε. κατέχουν κεντρική
θέση στο δημόσιο βίο και λειτουργούν ως άτυπη, αλλά και
διαπλεκόμενη εξουσία, θεωρούμε χρέος μας να συμβάλλουμε στη
θέσπιση δημοκρατικών κανόνων με αντιμονοπωλιακές ρήτρες, που
θα ισχυροποιούν την πολυφωνία. Βασικό μας μέλημα η συμβολή μας
στην τόνωση της φυσιογνωμίας της ΕΡΤ ως Δημόσιου Οργανισμού, η
εξυγίανση και η ενίσχυσή της, ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα
των φορολογουμένων πολιτών που την στηρίζουν. Η Ένωση μας έχει
ουσιαστικό λόγο και θα τον κατοχυρώσει, τόσο για την ΕΡΤ και
τα δημοτικά ηλεκτρονικά μέσα, όσο και για την αναμόρφωση και
μετεξέλιξη του ΕΡΣ σε ανώτατη διοικητική αρχή ανεξάρτητη από
την κυβέρνηση, τα κόμματα και την εργοδοσία.
Η ανάδειξη της πνευματικής φυσιογνωμίας της Ε.Σ.Η.Ε.Α. με
εκδηλώσεις και παρεμβάσεις στις ιδεολογικές συγκρούσεις της
εποχής μας, με άξονα το ρόλο των Μ.Μ.Ε.
Η αναμόρφωση της εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Σ.Η.Ε.Α., η
αναβάθμιση του ρόλου όλων των οργάνων της, η αναθεώρηση του

Καταστατικού μας και πάνω απ’ όλα η αδιάλειπτη ενημέρωση των
μελών και η διαφάνεια σε όλα τα όργανα, ώστε να εξασφαλιστούν
οι προϋποθέσεις για την ενεργό παρουσία και συμμετοχή των
δημοσιογράφων στη συλλογική δράση.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, καλή δουλειά.”
Αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο κ. Δημ. Γκλαβάς.

