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Διεύθυνση Εφημερίδας «ΑΥΓΗ»
Υπόψη κ.κ. Αριστείδη Μανωλάκου
και Νίκου Φίλη,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα πρωτοφανή και απολύτως ανακριβή στοιχεία, τα οποία
περιλαμβάνονται σε δήθεν ρεπορτάζ με την υπογραφή Α.Γ.Ν. στο
σημερινό φύλλο της εφημερίδας «ΑΥΓΗ», μόνο την υπόθεση της
ενημέρωσης δεν υπηρετούν.
Αντίθετα, για λόγους που εσείς γνωρίζετε και με δεδομένα τα
όσα τραγικά συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, μετά τη δολοφονία
του 15χρονου μαθητή, στοχοποιούν τον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και την
ίδια την Ένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η εφημερίδα σας και ο διευθυντής της, καθώς και ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., που την εκδίδει, εφ όσον
διατηρούν την δημοσιογραφική τους ιδιότητα, γνωρίζουν πολύ
καλά ότι έχουν υποχρέωση, εάν εφαρμόζουν την Σ.Σ.Ε. ΕΣΗΕΑΕΙΗΕΑ, να δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις της ΕΣΗΕΑ, παράλληλα με

την υποχρέωσή τους να τηρούν όσα ο νόμος προβλέπει για τις
εργασιακές σχέσεις και την καταβολή δεδουλευμένων στους
εργαζόμενους συντάκτες.
Μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς την πολιτική διαφωνία με
την ανακοίνωση της Ένωσης, επειδή καταδικάζει όλα όσα
συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, επισημαίνοντας με έμφαση ότι
η βία δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα
’λλωστε, οι 3 συνάδελφοι που ανήκουν σε συνδικαλιστική
παράταξη και εκπροσωπούν πολιτικές θέσεις και στάσεις, που
εσείς μπορεί να υιοθετείτε, αποχώρησαν, χθες, υβρίζοντας,
διότι, ακριβώς, δεν ήθελαν να πάρουν μέρος στη συζήτηση για
καταδίκη και της βίας.
Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με
πρόταση μελών του αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών για τον
έλεγχο σε όλα τα ΜΜΕ της εφαρμογής των ΣΣΕ και για τους όρους
αμοιβής της εργασίας, καθώς, επίσης, και τη διερεύνηση των
καταγγελιών για αυθαιρεσίες των διευθυντικών δικαιωμάτων σε
βάρος των συντακτικών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των
συναδέλφων μας.
Σας κοινοποιούμε και επισήμως την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ και
είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στην υποχρέωσή σας να
την δημοσιεύσετε, καθώς και την επιστολή μας αυτή, όπως έχετε
υποχρέωση από το σχετικό άρθρο της ΣΣΕ, καθώς και από τον
Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Ηθικής.
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