ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας,
ανταποκρινόμενος στο διάβημα της ΕΣΗΕΑ για την κρίση στην
ενημέρωση, όρισε η συνάντηση αυτή με το Δ.Σ. της Ένωσης να
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου, προκειμένου να του
εκθέσει τους προβληματισμούς και τις έντονες ανησυχίες της,
για όσα συμβαίνουν στα ΜΜΕ, καθώς και τις επιπτώσεις τους,
όπως άλλωστε περιγράφονται και στη σχετική επιστολή, που του
έχει επιδοθεί.
Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί και για τις
πρωτοβουλίες της Ένωσης, αναφορικά με την εξυγίανση και
διασφάλιση της Ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης και των
θέσεων εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ. Ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
όπως έχει ανακοινωθεί, θα έχει επίσης αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου,
συνάντηση με τις διοικήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Όπως είναι γνωστό, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ έχει από τις 11 Μαρτίου
αποφασίσει και έχει προτείνει σε όλους τους εργαζόμενους στα
ΜΜΕ αυτοτελή 24ωρη ή 48ωρη απεργία, για τα θέματα αυτά.
Έχει, επίσης, ανακοινώσει έγκαιρα και την απόφασή του για
συμμετοχή, με στάση εργασίας, στην απεργιακή κινητοποίηση της
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στις 2 Απριλίου, προκειμένου να διατηρηθεί
ζωντανή η ενημέρωση, για τις απεργίες και τα συλλαλητήρια που
πραγματοποιούνται τη μέρα αυτή σε όλη την Ελλάδα, ώστε οι
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού να μη λείψουν από
τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και τα δελτία ειδήσεων των
Ρ/Τ μέσων, με την υπεύθυνη δημοσιογραφική λειτουργία.

Εντούτοις, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, το Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΣΥ, (μέλη της οποίας είναι η ΕΣΗΕΑ, η ΕΣΗΕΜΘ, η ΕΣΗΕΠΗΝ, η
ΕΣΗΕΣΘΕ και η ΕΣΠΗΤ) ενέκρινε την κήρυξη 24ωρης απεργίας από
το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ για την Πέμπτη 2 Απριλίου, στην οποία όπως
είναι φυσικό καλούνται και συμμετέχουν όλοι οι δημοσιογράφοι.
Εξάλλου, μετά τις καταγγελίες και την πρόσφατη παρέμβαση της
Ένωσης για την αυθαίρετες αποφάσεις της εργοδοσίας σε
περικοπές δελτίων ειδήσεων και θέσεων απασχόλησης στους
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, με αφορμή και τις εξελίξεις στον
Τ/Σ ALPHA , το θέμα απασχόλησε και την ολομέλεια του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Στη σημερινή συνεδρίασή του
παρέστη, μετά από πρόσκληση, ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος
Σόμπολος, ο οποίος για μια ακόμη φορά κατέστησε σαφές και
υπογράμμισε: «την πλήρη αντίθεση του δημοσιογραφικού κόσμου
που τάσσεται κατά των μαγνητοσκοπημένων δελτίων ειδήσεων, κατά
των περικοπών των δελτίων ειδήσεων, κατά των μονοθεματικών
δελτίων ειδήσεων και κατά της συρρίκνωσης των θέσεων
εργασίας».
Ήδη έχει σταλεί προς το ΕΣΡ επιστολή της διοίκησης της ΕΡΤ με
την οποίαν δηλώνεται ότι εκπληρώνει στο ακέραιο τις
υποχρεώσεις της που προβλέπονται, από τη νομοθεσία για την
παραχώρηση δημοσίων συχνοτήτων για ενημέρωση, από τις
συλλογικές συμβάσεις και τη δεοντολογία. Αναμένονται και οι
θέσεις των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

