Πλήγμα για την Δημοκρατία,
την
πολυφωνία
και
τους
εργαζόμενους
η
διακοπή
έκδοσης των εφημερίδων «ΤΟ
ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
Αυτοτελή αίτηση υπέρ των δημοσιογράφων στον ΔΟΛ κατέθεσε
σήμερα η ΕΣΗΕΑ κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο, που αφορούσε
την ανάκληση της πρόσφατης δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών
μέτρων.
Με την αίτηση αυτή της ΕΣΗΕΑ, δημοσιογράφοι, διοικητικοί και
τεχνικοί ζήτησαν:
Την αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο
κατατίθενται από το Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ» τα έσοδα από την
κυκλοφορία των εντύπων («ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» κ.λπ.), ώστε,
με ενδιάμεση χρηματοδότηση, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας,
να καταβληθούν οι αμοιβές των εργαζομένων, καθώς και οι
λειτουργικές δαπάνες για τις εφημερίδες, τον ραδιοφωνικό
σταθμό, τα περιοδικά και τις ιστοσελίδες του Ομίλου.
Ήδη, μετά την παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ, καθώς και των άλλων
Σωματείων των εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των πιστωτριών
Τραπεζών αποδέχθηκαν, ότι η διακοπή της κυκλοφορίας των
εφημερίδων αποτελεί νεώτερο στοιχείο, που προέκυψε μετά την
έκδοση της προηγούμενης απόφασης και ότι με την μη λειτουργία
των Μέσων του Ομίλου, επέρχεται και μείωση της αξίας της
επιχείρησης.
Από τις ίδιες τοποθετήσεις, εξάλλου, έγινε φανερό, ότι δεν
έχουν αντίρρηση να εξεταστεί από το Δικαστήριο το αίτημα των
εργαζομένων και των Ενώσεων για την αποδέσμευση των χρημάτων
από τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ώστε μέχρι την τελική

απόφαση, να μπορούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στους
εργαζόμενους και να εξυπηρετούνται τα τρέχοντα λειτουργικά
έξοδα για «ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ», τον Ρ/Σ «ΒΗΜΑ FM», τα περιοδικά
και τις ιστοσελίδες του ΔΟΛ.
Οι συνήγοροι της ΕΣΗΕΑ και των εργαζομένων υπογράμμισαν με
έμφαση στις αγορεύσεις τους ότι η διακοπή έκδοσης των
ιστορικών εφημερίδων, δεν είναι ένα απλό επιχειρησιακό ζήτημα.
Αποτελεί πλήγμα για την πολυφωνία και την Δημοκρατία σε μια
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όχι μόνο για την πατρίδα, αλλά και
για τις εξελίξεις στην Ευρώπη.
Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τη Δευτέρα, 13
Φεβρουαρίου 2017.
Ωστόσο, η ΕΣΗΕΑ γνωστοποιεί στους
συναδέλφους ότι στο πλαίσιο των ενεργειών της για την
αντιμετώπιση της κρίσης στο σύνολο του Τύπου, έχει ήδη
ζητήσει, επιπροσθέτως, με επιστολή της στον Πρωθυπουργό, στον
Πρόεδρο της Βουλής και στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων,
τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
προκειμένου να συζητηθούν θεσμικά μέτρα επίλυσης των
προβλημάτων στον Τύπο και αναμένει την άμεση ανταπόκρισή τους
στο αίτημα αυτό.
Ήδη και για αυτές τις εξελίξεις ενημερώνεται η Διεθνής και η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
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