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Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, με μοναδικό θέμα την
ποιότητα της Ενημέρωσης υπέβαλε σήμερα, κατά τη συνάντησή του
με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Πρόκειται για πρωτοβουλία που εντάσσεται στις προτεραιότητες
της Ενωσης, για την εξυγίανση της Ενημέρωσης, τη διασφάλιση
της ελευθερίας της έκφρασης και των θέσεων εργασίας των
δημοσιογράφων σε όλα τα ΜΜΕ.
Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η επιστροφή στην
ενημέρωση, που τονίζει και σε σχετική επιστολή της η ΕΣΗΕΑ,
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της
κρίσης, στην οποία ο υπεύθυνος ρόλος της δημοσιογραφικής
λειτουργίας είναι καταλυτική προϋπόθεση.
Το Δ.Σ. της Ενωσης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής και για το
πρόβλημα που έχει ανακύψει με τους Δημοτικούς Ρ/Τ Σταθμούς και
του επέδωσε την τροπολογία, που έχει ήδη υποβληθεί στην
κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, προκειμένου να τεθεί υπόψη όλων των πολιτικών
κομμάτων, για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος της
λειτουργίας των σταθμών καθώς και της κατάργησης των σχετικών
διατάξεων του νόμου Ρουσόπουλου, με στόχο την πλήρη διασφάλιση
όλων των θέσεων εργασίας των συναδέλφων.
Το κείμενο της τροπολογίας αποτελεί ομόφωνη θέση του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, μετά από εισήγηση και των εκπροσώπων των εργαζομένων
στους Δημοτικούς Ρ/Τ Σταθμούς και απηχεί τις θέσεις, όπως έχει
ανακοινωθεί, όλων των Ενώσεων Συντακτών.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη
Βουλή, επανέλαβε επίσης ότι:
«Οι δημοσιογράφοι έχουν επισημάνει έγκαιρα τί έχει να χάσει ο
Έλληνας πολίτης αν τελικά η ενημέρωση και με το πρόσχημα της
κρίσης περάσει στα χέρια παγκοσμίων δικτύων, τα οποία έχοντας
στη διάθεσή τους τεχνολογικά υπερόπλα και μεγάλα κεφάλαια,
μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πλύσης εγκεφάλου, που
έφερε την κρίση την οποία ζούμε σήμερα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή του, έθεσε προ
των ευθυνών τους, τους ιδιοκτήτες των Μέσων Ενημέρωσης τα
οποία έχουν μετατραπεί, σε αρκετές περιπτώσεις, σε σακούλες
διανομής και παράθυρα διαφήμισης προϊόντων, υπηρεσιών,
πορνογραφίας κ.ά. και τους καλούν να επιστρέψουν στην
ενημέρωση, την οποία εκτόπισε η γκρίζα διαφήμιση, στερώντας
έσοδα από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά μας Ταμεία και τα
οποία καταλήγουν σε άλλες τσέπες».
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος Σόμπολος, ο Α Αντιπρόεδρος Δημήτρης
Τσαλαπάτης, η Β Αντιπρόεδρος Εννυ Μαγιάση, ο Γενικός
Γραμματέας Κώστας Μπετινάκης, ο Ταμίας Γιώργος Βλαβιανός και
τα μέλη του Δ.Σ. Μπάμπης Αγρολάμπος και Δημήτρης Τρίμης.
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