ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΩΝ Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ
ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Ύστερα από αλλεπάλληλες αιτήσεις της ΕΣΗΕΑ πραγματοποιήθηκε
σήμερα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
“Λίλιαν Βουδούρη”. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, η
αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ ζήτησε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση
σχετικά με τη μεταβίβαση του Ιδρύματος Τύπου Α.Ε. σε ομάδα
τριών εφοπλιστών. Ειδικότερα η Ενωση ζήτησε συγκεκριμένες
εγγυήσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τα εργασιακά
δικαιώματα και την απρόσκοπτη συνέχιση της έκδοσης των
εφημερίδων “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” & “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ”.
Καμία, όμως, απάντηση εκτός από ένα γενικό ευχολόγιο δεν
δόθηκε στα παραπάνω αιτήματα της αντιπροσωπείας της Ενώσεως. Η
συνάντηση αυτή απέδειξε ότι καμία πρόνοια δεν έχει ληφθεί,
ώστε να διασφαλιστούν έστω και κατά το ελάχιστο τα δικαιώματα
των εργαζομένων, ακόμα και εκείνα που απορρέουν από την ίδια
τη βούληση του διαθέτη Αρη Βουδούρη, που ρητά διέλαβε στη
διαθήκη του.
Οι ευθύνες όλων όσων εμπλέκονται για την χωρίς καμία εγγύηση
πώληση των ιστορικών εφημερίδων “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” & “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ” είναι μεγάλες και ειδικότερα της κυβέρνησης, η οποία
αν δεν ευνοεί την πώληση, πάντως παραμένει απαθής θεατής και
ανέχεται την εκχώρηση σε ιδιώτες ενός περιουσιακού στοιχείου
του Κοινωφελούς Ιδρύματος για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών
σκοπών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δηλώνει προς κάθε
κατεύθυνση, ότι θα διεκδικήσει δυναμικά με κάθε πρόσφορο
νομικό ή άλλο μέσο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, την
απρόσκοπτη συνέχιση της έκδοσης των εφημερίδων και την
ανάπτυξη της εταιρείας, χωρίς να αποκλείει και την περίπτωση

δικαστικής προσβολής αυτής της ίδιας της διαδικασίας της
πώλησης, σε περίπτωση που δεν διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα
όλων των εργαζομένων στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ & τον ΤΥΠΟ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
Θα απαιτήσει την εκπλήρωση της θέλησης του διαθέτη Αρη
Βουδούρη, που αποτελεί άλλωστε και σκοπό του Ιδρύματος, της
“παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού” των εφημερίδων και
θα αναδείξει την πολιτική διάσταση του θέματος.

