ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στη σημερινή συνεδρίασή του,
υπό την προεδρία του κ. Αριστείδη Μανωλάκου εξέτασε την πορεία
διαμόρφωσης του σχεδίου για το νέο καταστατικό και αποφάσισε
την ερχόμενη Δευτέρα να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή του
Δ.Σ., όπου δήλωσε ότι θα συμμετέχει και ο κ. Μανωλάκος.
Εξέτασε τις ραγδαίες εξελίξεις στην ΕΡΤ και αποφάσισε
κλιμάκωση κινητοποιήσεων, με αιχμή το θέμα των συμβασιούχων
και σύγκληση συνέλευσης των συντακτών στην ΕΡΤ την Πέμπτη
30/1/03 ύστερα και από την άρνηση της διοίκησης της ΕΡΤ να
εφαρμόσει για τους συμβασιούχους τις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει.
Ήδη, επιτροπή του Δ.Σ. επεξεργάζεται και το σχέδιο καταγγελίας
της Σ.Σ.Ε. της ΕΡΤ, που θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση
του Δ.Σ.
Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης διεξοδικά τα θέματα
που αφορούν:
· Τις εξελίξεις με τα ασφαλιστικά ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ, ΕΔΟΕΑΠ κτλ)
· Τα προβλήματα που προκαλούνται με πρόσφατες νομοθετικές
ρυθμίσεις για ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων, ιδιωτικά
ραδιοτηλεοπτικά πρακτορεία κ.λπ.
Προς το τέλος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποχώρησε
επικαλούμενος προσωπική υποχρέωση και ζήτησε να συνεχιστεί η
συνεδρίαση για τα υπόλοιπα θέματα αλλά και τα εργασιακά
προβλήματα.
Επισημαίνουμε ότι, χθες Τρίτη συνεδρίασε και το Μικτό
Συμβούλιο όπου με εισήγηση του Προέδρου Αριστείδη Μανωλάκου
επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών. Αντίθετα
υπογραμμίστηκε ότι μείζονα θέματα είναι οι διαπραγματεύσεις
για τις συλλογικές συμβάσεις, οι εργασιακές σχέσεις, τα θέματα
ηθικής και δεοντολογίας και η περιφρούρηση του ασφαλιστικού.
Παρ’όλα αυτά και ενώ η συνεδρίαση του Δ.Σ. ολοκληρωνόταν, ο
συνάδελφος Αριστείδης Μανωλάκος επέστρεψε, άφησε στο τραπέζι

του Δ.Σ. μία μονοσέλιδη επιστολή, είπε “η παραίτησή μου” και
αποχώρησε.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τηρώντας το καταστατικό συνέχισε τη
συνεδρίασή του, υπό την Προεδρία της Α’ Αντιπροέδρου κ. Φ.
Πετραλιά και παρουσία του νομικού συμβούλου κ. Λ. Μπελίτση,
επαναβεβαίωσε τις αποφάσεις των τελευταίων ημερών και τις
σημερινές, που αφορούν διεκδίκηση ουσιαστικών ΣΣΕ, υπεράσπιση
των θέσεων εργασίας, έγκριση του νέου καταστατικού από το
Δ.Σ., ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων
στους χώρους δουλειάς και αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης και
των επιθέσεων κατά του Τύπου στις ιδιαίτερες πολιτικές
συγκυρίες της εποχής αυτής.
Η ΕΣΗΕΑ δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Οι παραιτήσεις δεν
αποτελούν απάντηση. Ο αγώνας για ουσιαστικές ΣΣΕ δεν τίθεται
υπό όρους.
Επίσης, το Δ.Σ. οφείλει να στηλιτεύσει την πρωτοφανή ενέργεια
δημοσιοποίησης του κειμένου παραίτησης και μόνον από το
κρατικό Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 15 λεπτά μετά από την
“κατάθεσή του” και ενώ εξακολουθούσε η συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ΑΓΩΝΑΣ για την αξιοπρέπεια και τα εργασιακά δικαιώματα
συνεχίζεται.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δήλωση Παραίτησης
του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ
Αριστείδη Μανωλάκου
Στις 8 Ιανουαρίου το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ απέρριψε πρότασή μου για
επίσπευση κατά τρεις μήνες των εκλογών, ώστε, με πρόσφατη την
ετυμηγορία των 3.500 μελών της Ένωσης, η νέα διοίκηση να
αντιμετωπίσει τα μεγάλα ηθικά, εργασιακά και οικονομικά
προβλήματα του κλάδου.
Δεκαπέντε ημέρες τώρα και ενώ ο χώρος της ενημέρωσης μπήκε
στην πιο βαθιά δομική κρίση, μία κρίση με έντονο πολιτικό

χαρακτήρα, έμειναν στα χαρτιά κρίσιμες αποφάσεις εκείνης της
συνεδρίασης, όπως και της επομένης. Από τον περασμένο Μάιο
είναι για μένα προφανής η αδυναμία του συλλογικού οργάνου να
λειτουργήσει στοιχειωδώς, σεβόμενο τις ίδιες τις αποφάσεις
του, καθώς αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών που ανέδειξαν
αυτή τη Διοίκηση.
Αυτή η εκτίμηση μου επιβάλλει να αναλάβω το μέρος της ευθύνης
μου για τις ως τώρα παραλήψεις και καθυστερήσεις σε μια
πλούσια δράση της Ένωσης, την πλουσιότερη και ουσιαστικότερη
κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, αλλά να μην
αποδεχτώ στο εξής ευθύνες άλλων.
Εφόσον η απόρριψη της πρότασής μου εκφράζει πραγματική αγωνία
για την ενημέρωση και τον κλάδο και αποτελεί ειλικρινή διάθεση
για αγώνα, το Δ.Σ. οφείλει να συνεχίσει χωρίς εμένα. Του το
επιτρέπει το Καταστατικό. Αν εκτιμά ότι δεν μπορεί να
ανταποκριθεί, οφείλει να συγκαλέσει αμέσως τη Γ.Σ. και να
ορίσει το συντομότερο την ημερομηνία των εκλογών.
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