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Συζητώντας πριν από λίγες βδομάδες 
με συναδέλφους για τις εκλογές στην 

ΕΣΗΕΑ έπεφταν στο τραπέζι διάφορες ιδέ-
ες, όπως συμβαίνει συνήθως, για την κε-
ντρική καμπάνια του ψηφοδελτίου μας. Ο 
ένας έλεγε για την οικονομική κρίση που 
δεν πρέπει να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, 
αλλά αυτοί που τη δημιούργησαν (ο νεο-
φιλελευθερισμός, οι τραπεζίτες, η Ε.Ε. οι 
άπληστοι καπιταλιστές, τα golden boys 
τους κ.λπ.). Ο άλλος για την «τιμωρία» της 
συγκυβέρνησης των κυρίων Σόμπολου 
και Τσαλαπάτη που οδήγησαν την Ένωση 
στην ανυποληψία, η τρίτη συνάδελφος, 
-ακόμη πιο προχωρημένη- επέμενε στην 
προβολή των αυθεντικών αγώνων «από 
τα κάτω» διότι η ΕΣΗΕΑ «δεν διορθώνεται» 
κ.ο.κ. Η κουβέντα ανοιγόταν και σε άλλα, 
αμέτρητα «μέτωπα», ώσπου ο άνεργος της 
συντροφιάς μας, απολυμένος καταχρη-
στικά και για πολιτικούς λόγους από τη 
δουλειά του έπειτα από πολλά χρόνια -τον 
οποίο η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ 
τον «πούλησε» κανονικά- έλυσε το θέμα 
με μια απλή πρόταση:  «Όλες και όλοι ξέ-
ρουν την αγριότητα των συνθηκών άσκη-
σης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος,  
και όλες και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να 
“Γυρίσουμε Σελίδα” στην ΕΣΗΕΑ. Δεν πάει 
άλλο. Αυτός είναι ο άμεσος στόχος».

Ακόμη και εκείνοι που  υποστήριζαν 
πρόσωπα και παρατάξεις που συγκυβέρ-
νησαν τα τελευταία χρόνια στο σωματείο 
μας, είναι σήμερα απογοητευμένοι από τη 
διαρκή επιδείνωση της θέσης των πολλών 
δημοσιογράφων. Όλες και όλοι οργίζο-
νται όταν θυμούνται τα μεγάλα λόγια για 
τους… αγώνες που δεν δόθηκαν ποτέ.  
Όταν χόρτασαν με τις παχιές κουβέντες 
για τη δήθεν υπεράσπιση της έντιμης  
ενημέρωσης  και των παραγωγών της, 
την ώρα που η δημοσιογραφία  συντρί-

βεται καθημερινά (κι αυτή, όπως και τό-
σες άλλες αξίες) μέσα στην επαρχιώτικη 
γκλαμουριά, στα reality shows, στην κρα-
τική εξάρτηση, στη χειραγώγηση από τα 
εκδοτικά και τα άλλα μεγάλα (και μικρό-
τερα) ιδιοτελή οικονομικά και πολιτικά 
συμφέροντα.  Κοντολογίς,  όλοι βλέπουν 
ότι η συντηρητική, συντεχνιακή, πελατει-
ακή, κοντόθωρη  και  αντιδημοκρατική 
διαχείριση των κοινών είναι αδύνατον να 
οδηγήσει πουθενά αλλού εκτός από τη 
συλλογική ήττα, τη διάλυση του κλάδου  
και ασφαλώς τη «θυσία» των νεότερων 
συναδέλφων μας.  

«Ωραία, βρήκαμε το σλόγκαν. Και 

μετά;» αναρωτήθηκε η παρέα μας. «Τι 
ακριβώς προτείνουμε;» - διότι μετά αρχί-
ζουν τα δύσκολα. Μετά, αγαπητοί συνά-
δελφοι, όταν πράγματι καταφέρουμε να 
«Γυρίσουμε Σελίδα» δεν θα υπάρχει «το 
άλλοθι» ότι μια ισχνή πλειοψηφία έξι αν-
θρώπων στο Δ.Σ. εμποδίζει αυταρχικά τη 
δημιουργική δράση της ΕΣΗΕΑ. Μετά θα 
πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη εφαρ-
μογής του προγράμματός μας, ιεραρχώ-
ντας τα κύρια και ώριμα ζητήματα και όχι 
αλλάζοντας ανάλογα με το πού φυσάει ο 
άνεμος την ατζέντα. Να ακούσουμε πρώ-
τα απ’ όλα τους συναδέλφους, να στηρι-
χτούμε στις δημοκρατικές διαδικασίες 

Όταν «γυρίσουμε σελίδα»     στην ΕΣΗΕΑ

Είναι ώρα απλών και καθαρών λογαρια-
σμών και σκέψεων. Η κρίση φέρνει τα 

δύσκολα στον κλάδο. Στους επόμενους 
μήνες θα πρέπει να εμποδίσουμε μαζικές 
απολύσεις, να υπερασπίσουμε το εισόδη-
μα, να αποκρούσουμε την απόλυτη ελα-
στικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, 
να μην επιτρέψουμε την ισοπέδωση του 
δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. 
Προϋπόθεση για να δοθούν –και πολύ πε-
ρισσότερο για να κερδηθούν- αυτές οι μά-
χες είναι να ανατραπεί ο συσχετισμός του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Η πλειοψηφία που συγκροτούν οι πα-
ρατάξεις Σόμπολου – Τσαλαπάτη έχει ήδη 
αναδείξει το χαρακτήρα της. Και μόνο η 
απέχθειά τους για την ενότητα δημοσιο-
γράφων – προσωπικού – τεχνικών, αρκεί 
για να αποδείξει το πόσο επικίνδυνος είναι 

ο «συντεχνιακός» (στην πραγματικότητα 
φιλεργοδοτικός και φιλοκυβερνητικός) 
συνδικαλισμός, ειδικότερα σε ώρες κρί-
σης. Πρέπει να φύγουν. Όσο γρηγορότε-
ρα, τόσο καλύτερα.

Το έργο αυτό προϋποθέτει την ενότη-
τα στη δράση των δυνάμεων που κινού-
νται σε μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. 
Η Συσπείρωση επιδίωξε και επιδιώκει 
συστηματικά να υλοποιήσει αυτή την κα-
τεύθυνση. Επιδιώξαμε με επιμονή την πιο 
ενιαία δυνατή στάση των 5 της «αντιπο-
λίτευσης» στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. 

Διαφωνούμε με την τακτική της «Μα-
χόμενης Δημοσιογραφίας» που –στο όνο-
μα μιας, τάχα, συνδικαλιστικής «καθαρό-
τητας»- επιμένει σε μια μοναχική πορεία, 
αφήνοντας συχνά ανενόχλητη της πλειο-

Πρόταση ενότητας προς απρόθυμους αποδέκτες
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Όταν «γυρίσουμε σελίδα»     στην ΕΣΗΕΑ

της βάσης της ΕΣΗΕΑ. Να ανασυγκρο-
τήσουμε την Ένωση, να οικοδομήσουμε 
τις συμμαχίες μας με τα άλλα σωματεία 
του Τύπου και των ΜΜΕ (το περίφημο 
Συνδικάτο Τύπου), με τα πανεπιστήμια, 
τις κοινωνικές οργανώσεις, με κάθε ζω-
ντανό, δημοκρατικό τμήμα του κόσμου 
της εργασίας. Γιατί η αλληλεγγύη σε αυ-
τές τις συνθήκες είναι υποχρέωσή μας, 
είναι προϋπόθεση αντίστασης και αξιο-
πρέπειας,  και παραφράζοντας τον Μαρξ, 
η αλληλεγγύη ανταποδίδεται μόνο με 
αλληλεγγύη. Να διεκδικήσουμε δου-
λειά, συλλογικές συμβάσεις, ασφάλιση, 
και αξιοπρέπεια ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Να μην κά-

νουμε ότι δεν βλέπουμε τους ανέργους. 
Ότι δεν μας αφορά το πλήθος των νέων 
κυρίως συναδέλφων με  τα «μπλοκά-
κια» ή το αίσχος με το ρουσφετολογικό 
σύστημα και τους «συμβασιούχους» 
της ΕΡΤ/ΕΡΑ. Δεν έχουμε δικαίωμα να 
αγνοούμε τους πολλαπλασιαζόμενους, 
άδικα όμως αποκλεισμένους -από το 
σωματείο και τα ασφαλιστικά ταμεία- 
δημοσιογράφους εργαζόμενους στα 
νέα, ψηφιακά, ΜΜΕ (sites, portals, web 
radio/TV κτλ.). Να υποχρεώσουμε, με 
όλα τα μέσα, κυβέρνηση, εργοδότες και 
ασφαλιστικά ταμεία  να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους («αγγελιόσημο», 
απόδοση των εισφορών μας που πολλές 
επιχειρήσεις τσεπώνουν χωρίς να ιδρώ-
νει το αυτί κανενός «αρμοδίου»). 

Μετά την «Αλλαγή Σελίδας» πρέπει 
να επενδύσουμε, ως σύγχρονο και ου-
σιαστικό συνδικάτο, στην επιστημονική 
γνώση για να απαντήσουμε στην κρίση 
του συστήματος των ΜΜΕ, να μελετή-
σουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά 
και τους μηχανισμούς που γεννούν την 
αδιαφάνεια και τη διαφθορά στον «θαυ-
μαστό κόσμο» των media, ώστε να ασχο-
ληθούμε επιτέλους αποτελεσματικά με 
την απώλεια των θέσεων εργασίας, τη 
φτώχεια, τις ανισότητες και την πολυθε-
σία που υπονομεύουν το συλλογικό μας 
μέλλον.

Αλλά πριν από το δύσκολο ταξίδι 
του «Μετά», πρέπει η  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ να 
ενισχυθεί, να νικήσει στις εκλογές, για 
να επανέλθει η ελπίδα και να ανακτηθεί 
η χαμένη αξιοπρέπεια των δημοσιογρά-
φων.

 Δημήτρης ΤΡΙΜΗΣ

Πρόταση ενότητας προς απρόθυμους αποδέκτες

Επειγόντως αναστροφή
στο ασφαλιστικό
Ξαναθίγοντας το ασφαλιστικό το πρώτο που οφείλουμε να κάνουμε 

πλέον είναι να ευχηθούμε από τα βάθη της ψυχής μας μακροημέ-
ρευση στους συνταξιούχους. Τείνουν να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση και 
καθώς ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν φημίζεται για το προσδόκιμο ζωής 
του, η ύπαρξή τους καθίσταται εκ των πραγμάτων σημείο αναφοράς. 

Τι άλλαξε από πέρυσι τον Μάρτιο με το ΕΤΑΠ ΜΜΕ που ήρθε στη 
θέση του ΤΣΠΕΑΘ; Προς το καλύτερο τίποτε. Ο,τι έγινε με τις άλλες βε-
βιασμένες συγχωνεύσεις ταμείων για να πάρει η γενική επίθεση της κυ-
βέρνησης στους ασφαλισμένους, επίφαση μεταρρύθμισης έγινε σε ανα-
λογία και στο δικό μας νέο ταμείο. Οι συντάξεις, στην πλειονότητά τους 
παραμένουν κάτω από την νοητή αλλά αισθητή γραμμή της φτώχειας, 
οι διοικητικές λειτουργίες αντί να απλοποιηθούν έγιναν πιο περίπλοκες 
και χρονοβόρες, οι πόροι όπως τουλάχιστον φαίνεται από τα οικονομι-
κά στοιχεία του ταμείου βαίνουν μειούμενοι. Γνωστά και τετριμμένα τα 
αίτια: Οι εισφορές είναι καθηλωμένες στα επίπεδα προ της έκρηξης της 
επικοινωνίας, αποδίδονται με καθυστέρηση ή κατόπιν ρυθμίσεων και οι 
νέες μορφές εργασίας στίβουν τις προσδοκίες ανάταξης. 

Η Συσπείρωση είχε τοποθετηθεί διεξοδικά στο ασφαλιστικό την 
ώρα που έπρεπε. Στην έναρξη της συζήτησης για την μεταρρύθμιση 
της οποίας το μόνο ορατό αποτέλεσμα μέχρι τώρα είναι η αποδόμηση 
των σταθερών, του αναδιανεμητικού και ανταποδοτικού χαρακτήρα 
της ασφάλισης -και δυστυχώς η ανάγνωσή μας αποδείχθηκε ορθή. Νω-
ρίτερα και από τις εκτιμήσεις μας. Είπαμε όχι στους αδιέξοδους, αλλά 
όχι ανέξοδους, πειραματισμούς της κυβέρνησης και επιμένουμε στην 
πρόταση για ενιαίο ταμείο στο χώρο του τύπου, με όρους που εξασφα-
λίζουν τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία του, σε αναλογιστι-
κή βάση. Για την επόμενη γενιά τουλάχιστον και όχι για μερικούς μήνες, 
όπως συγκατένευσαν οι παρατάξεις της πλειοψηφίας. 

Πάει πολύ λοιπόν να καλείται σήμερα η Συσπείρωση να εξηγήσει 
τι προτείνει για το ασφαλιστικό. Είχαμε καταθέσει προτάσεις και στοι-
χεία από όλες τις αναλογιστικές μελέτες εγκαίρως και συμμετείχαμε σε 
κάθε πρωτοβουλία διαλόγου για την διαμόρφωση όρων σύγκλισης. Και 
επανερχόμαστε όχι ως επιμηθείς, αλλά με διάθεση συνεργασίας για τη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου διεκδικήσεων και αλλαγής του ασφαλιστι-
κού προς όφελος των ασφαλισμένων. Και των συναδέλφων που είναι 
αποκλεισμένοι από το σημερινό κλειστό και προβληματικό σύστημα. 

Επιχαίρουν οι παρατάξεις της προεδρικής πλειοψηφίας, ότι έσωσαν 
τα κεκτημένα των συνταξιούχων, έσωσαν τα αποθεματικά με την ανα-
στροφή του τοξικού ομολόγου, έσωσαν την ευστάθεια του ταμείου με 
τη διασφάλιση του αγγελιόσημου. Όντως με όρους μικροπολιτικής λο-
γικής σώθηκαν τα προσχήματα. Κι αυτό ακόμη μετά από πίεση της Συ-
σπείρωσης. Οι αντοχές ενός ασφαλιστικού συστήματος όμως δεν κρί-
νονται με την επίκληση του ένδοξου παρελθόντος και την συντεχνιακή 
διαχείριση του παρόντος. Οι ασφαλισμένοι δεν είναι ΙΧ να κυκλοφορούν 
με σήμα έτους ή και εξαμήνου και όταν έλθει η ώρα της συνταξιοδότη-
σης αυτή να ισοδυναμεί με απόσυρση. Για να πάμε ωστόσο παρακάτω 
δεν φθάνει να αλλάξουμε λωρίδα κυκλοφορίας. Χρειάζεται επειγόντως 
αναστροφή, με  παράκαμψη της στενόθωρης συνδικαλιστικής πρακτι-
κής, που δεν οδηγεί πουθενά. Δεν καλλιεργούμε ψευδαισθήσεις ότι τα 
πράγματα πάνε καλά. Επιμένουμε στην διαμόρφωση προγραμματικής 
σύγκλισης και θα στηρίξουμε ως Συσπείρωση κάθε ενέργεια της ΕΣΗΕΑ 
προς αυτή την κατεύθυνση. Και με συγκρούσεις εάν χρειαστεί.  

Μπάμπης ΑγΡολΑΜΠοΣ

ψηφία των Σόμπολου – Τσαλαπάτη.
Μπροστά στις φετινές –κρίσιμες- 

εκλογές, η Συσπείρωση αναλαμβάνει 
φυσιολογικά το μεγαλύτερο βάρος της 
ευθύνης για την αλλαγή στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. 
Όμως, χωρίς καμιά αλαζονεία. Σε όλες 
τις καθημερινές μάχες στο σωματείο, 
έχουμε αποδείξει ότι «βοηθάμε», ότι 
επιδιώκουμε τη δημιουργία συναδελφι-
κών – συναγωνιστικών σχέσεων, χωρίς 
παραταξιακούς μικροϋπολογισμούς. 
Σε αυτή τη βάση αντιμετωπίζουμε τις 
σχέσεις με τους συναδέλφους των 
Financial Crimes και του Αριστερού 
ΜΜέτωπου.

Προτείναμε και προτείνουμε στις 
παρατάξεις αυτές κοινή εκλογική κάθο-
δο. Δεχόμαστε κάθε μέτρο ανάδειξης 
της διακριτότητάς τους. Εγγυόμαστε 

ότι η όποια εκλογική επιρροή τους θα 
«μετρήσει» στο επόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο, ότι κάποιοι ψήφοι αριστε-
ρής – αγωνιστικής αμφισβήτησης δεν 
θα οδηγηθούν εκτός καταμέτρησης, 
λόγω του εκλογικού συστήματος.

Η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμα απα-
ντηθεί θετικά. Είναι κρίμα. Ασφαλώς, η 
ενότητα στη δράση θα μετρηθεί κυρίως 
στις μάχες που έρχονται. Όμως κανείς 
δεν έχει την πολυτέλεια να υπεκφεύγει 
τις ευθύνες ανατροπής της πλειοψη-
φίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. Επιλέγοντας εύκολες –αλλά 
αδιέξοδες- τακτικές μικροκαταγραφής.

Στις ώρες των κρίσιμων λογαρια-
σμών μετριέται η υπευθυνότητα του 
καθενός.

Αντώνης ΝΤΑΒΑΝΕλλοΣ
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Διασωματειακές 
επιτροπές στους χώρους 
δουλειάς τώρα! 
Η σημερινή δομή των σωματείων του 
Τύπου είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις του χώρου. 
Το διαπίστωσε οποιοσδήποτε επιχείρησε 
να συντονίσει στοιχειωδώς τα Δ.Σ. μιας 
σειράς σωματείων που «καλύπτουν» τους 
εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Η καθημερινότητα αποδεικνύει ότι το 
σύνθημα «Συνδικάτο Τύπου – Ενωτικό» που 
φώναζαν οι συνάδελφοι στις κινητοποιήσεις 
για τον ασφα-ληστρικό νόμο δεν αποτελεί 
απλώς μια αναγκαιότητα. Είναι προαπαιτού-
μενο για όσους θέλουν να αγωνιστούν με 
αξιώσεις ενάντια στην ασυδοσία των εργο-
δοτών, την αντεργατική κυβερνητική πολι-
τική, τις αντιλαϊκές ευρωπαϊκές πολιτικές 
που αλυσοδένουν τους εργαζόμενους. Ένα 
συνδικάτο για όλους τους εργαζόμενους 
στη βιομηχανία των ΜΜΕ, κι όχι για γκόλ-
ντεν μπόις, διευθυντές, εκδότες, πολυθε-
σίτες… 

Για πολλά χρόνια το Συνδικάτο Τύπου 
αποτέλεσε προεκλογικό σύνθημα που μετε-
κλογικά «ξεχνιόταν». Στη θέση του δημιουρ-
γήθηκε ένα Διασωματειακό, περισσότερο 
για να «καθυστερήσει» την προοπτική του 
ενιαίου Συνδικάτου παρά για να συντονίσει 
τον κατατεμαχισμένο κλάδο. 

Σήμερα ωριμάζει η σκέψη το χτίσιμο 
αυτού του συνδικάτου να ξεκινήσει, και να 
ξεκινήσει από τα κάτω. Με άμεση συγκρό-
τηση επιχειρησιακών διασωματειακών 
επιτροπών (τις οποίες να απαιτήσουμε να 
αναγνωρίσουν τα σωματεία του κλάδου), 
που μπορούν ν’ αποτελέσουν πραγματική 
δύναμη στα χέρια των εργαζομένων, και πα-
ράλληλα το έδαφος όπου θα ανθίσει η ιδέα 
του Συνδικάτου Τύπου.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορούν 
όσες συνδικαλιστικές δυνάμεις πράγματι 
θέλουν, να εισφέρουν με ιδέες, αλλά κυρί-

ως με πράξη.

Χρήστος ΠΡΑΜΑΝΤΙωΤΗΣ
Μέλος Δ.Σ. ΕΣΠΗΤ

Πριν από έναν χρόνο το μεγάλο στοίχημα των 

εκλογών της ΠΟΕΣΥ ήταν η ανατροπή της κυ-

ριαρχίας των Σόμπολου-Τσαλαπάτη στην Ομοσπον-

δία και η δημιουργία ενός μετώπου στον χώρο των 

εργαζομένων στα ΜΜΕ μακριά από εργοδοτικές και 

κυβερνητικές επιρροές.

Η δυναμική που δημιουργήθηκε τότε στους 

χώρους δουλειάς από όλους τους εργαζόμενους 

οδήγησε σε ένα νέο Συμβούλιο που ανταποκρίνεται, 

παρά τις καταστατικές αδυναμίες του, στις προσ-

δοκίες της πλειοψηφίας. Το μεγάλο κέρδος σ’ αυτό 

τον ένα χρόνο δεν είναι οι δύο απεργίες του κλάδου 

κόντρα στις 3ωρες στάσεις εργασίας που προτείνει 

η πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ, όσο το γεγονός ότι για 

πρώτη φορά οι ενώσεις και ομοσπονδίες του χώρου 

συνυπέγραφαν κάτω από την ίδια λίστα αιτημάτων.

Η προοπτική μίας ευρύτερης συνεργασίας, που 

έχει την φιλοδοξία να γίνει συμπόρευση διαμορφώ-

νεται καθημερινά, ξεπερνώντας την στενή συντεχνι-

ακή αντίληψη, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τα περιθώρια 

ευρύτερων συνεννοήσεων.

Σ’ αυτή την προσπάθεια το μεγαλύτερο εμπό-

διο δεν είναι η δυσκολία συνδιαμόρφωσης κοινών 

θέσεων ανάμεσα στους δημοσιογράφους, τους 

τεχνικούς ραδιοφώνου και τηλεόρασης, τους τυ-

πογράφους ή τους διοικητικούς υπαλλήλους στα 

ΜΜΕ. Τροχοπέδη σε αυτή την κοινή πορεία είναι η 

αντίληψη μίας σέχτας («σέξτας» όπως θα έλεγε και ο 

Πρόεδρος) δημοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ που θέλουν 

να ελέγχουν την Ένωση και να θέτουν τους όρους 

Ζήτημα 1ο: ΕΝοΤΗΤΑ.  Ζήτημα 2ο: ΣΥΝΔΙΚΑΤο ΤΥΠοΥ

Όχι στον ελιτισμό 
και στην απομόνωση

Ήδη από καιρό έχει ξεκινήσει μια σημαντική 

μεταβολή στα ΜΜΕ. Τα παραδοσιακά μέσα 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, έντυπα και ηλε-

κτρονικά,  υποχωρούν απέναντι στο διαδίκτυο.

Όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού 

στρέφονται προς τα εκεί.

Η τεχνολογική εξέλιξη, η εύκολη διάθεση της 

πληροφορίας και η διάχυση της γνώσης, έχουν 

απλοποιήσει τον τρόπο παραγωγής και έχουν 

ελαχιστοποιήσει το χρόνο μετάδοσης. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ψηφιακή 

εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η αύξηση 

του όγκου των προγραμμάτων, η διαδραστικότη-

τα και η συνεχής μετάδοση πληροφοριών δημι-

ουργούν νέα επαγγελματικά δεδομένα.

Τα επαγγελματικά στεγανά καταλύονται και οι 

εξειδικεύσεις καταργούνται.

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη και η διάρκεια της οι-

κονομικής κρίσης, θα είναι καθοριστικοί παρά-

γοντες για την πορεία των ΜΜΕ και τις συνθήκες 

εργασίας σε αυτά. 

Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ριζικές αλλαγές 

στον τρόπο εργασίας και μοναδική διέξοδος για 

τους εργαζόμενους, είναι η συνεργασία και οι κοι-

νοί αγώνες. Όταν κατακτήσεις χρόνων κινδυνεύ-

ουν, νέες εργασιακές σχέσεις προετοιμάζονται, 

τα ασφαλιστικά ταμεία καταρρέουν, δεν υπάρ-

χουν περιθώρια για ελιτίστικη συμπεριφορά και 

απομόνωση.     

Πρέπει να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του 

παρελθόντος και να προχωρήσει η συνεργασία 

όλων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ για να εμποδι-

στεί η καθολική απορρύθμιση των εργασιακών 

σχέσεων. 

γιάννης ΞΗΡοΥΧΑΚΗΣ  
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

ο μονόδρομος 
της αλληλεγγύης

Τα προβλήματα των εργασιακών σχέσεων στα 

ΜΜΕ είναι μια αρκετά παλιά ιστορία. Οι ελαστικές 

σχέσεις εργασίας, η ευελιξία, οι χαμηλοί μισθοί, τα 

μπλοκάκια, οι απολύσεις και οι συνθήκες εργασίας 

στα νέας μορφής ΜΜΕ (π.χ. portals) αποτελούν το 

μόνιμο σκηνικό των τελευταίων ετών. Το επόμενο 

διάστημα και με την κρίση να καλπάζει τα πράγματα 

θα γίνουν ακόμα πιο απειλητικά και αυτή η πραγμα-

τικότητα είναι που ορίζει τα καθήκοντα όλων μας.

Αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή η πολυδιά-

σπαση των εργαζομένων και η κατάταξή τους σε 

διάφορες «ταχύτητες», με ευθύνες συγκεκριμέ-

νων συνδικαλιστών παρατάξεων και διοικητικών 

συμβουλίων του κλάδου είναι γνωστό. Όσοι απα-

ξίωσαν με κάθε τρόπο το διασωματειακό, είναι, 

επίσης, γνωστοί. 

Αν θέλουμε να ελπίζουμε σε αλλαγή της κατά-

στασης, αν θέλουμε να αλλάξουμε το μέλλον που 

μας ετοιμάζουν, οφείλουμε ξεκάθαρα να παλέψου-

με για τη δημιουργία του Συνδικάτου Τύπου. Μόνο 

με ενότητα και αλληλεγγύη οι εργαζόμενοι μπορούν 

να απαντήσουν στην εντεινόμενη επίθεση.

Δημήτρης ΣΙΩΤΟΣ 
αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Τεχνικών 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ)

ανοιχτή γραμμή
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για κάθε εργαζόμενο

Το Συνδικάτο Τύπου! Μία ερώτηση που με 
πονάει πολύ. Ένα όνειρο που με τυραννά επί 

πάρα πολλά χρόνια. Αλήθεια, γιατί δεν έγινε το 
1975; Γιατί δεν γίνεται επί τόσα χρόνια; Ποιοί φταί-
νε; Ποιός δεν το αφήνει να γίνει; Ερωτήματα που 
αν απαντηθούν σήμερα πολλοί θα πρέπει να χά-
σουν τον ύπνο τους.

Μεγαλειώδεις και ιστορικές απεργίες που 
έγιναν το 1975, έμειναν χωρίς αντίκρισμα, με την 
πίκρα στο στόμα. Όταν θυμάμαι την κορυφαία 
στιγμή του Συνδικάτου Τύπου, την έκδοση της 
“Αδέσμευτης Γνώμης” το 1975 που ταρακούνησε 
τους πάντες, κυβέρνηση, ιδιοκτήτες, κοινή Γνώ-
μη, για το τι μπορεί να γίνει όταν ενωθούν οι εργα-
ζόμενοι στο Τύπο.

Αυτή την ενότητα, αυτό το δέσιμο, ποιός κα-
τόρθωσε μετά από τόσα χρόνια να το έχει δια-
σπάσει, έτσι που σήμερα να συζητάμε πάλι για το 
Συνδικάτο Τύπου; Μήπως η εργοδοσία; Μήπως 
κάποιοι ανεγκέφαλοι συνδικαλιστές που μόνο 
συνδικαλιστές δεν θα έπρεπε να είναι; Το περίεργο 
της υπόθεσης είναι ότι ενώ όλοι βλέπουν την ανα-
γκαιότητα της ενότητας, δυστυχώς παραμένουν 
μόνο στο όνειρο και στα παχιά λόγια. Η επέλαση 
της νέας τεχνολογίας, οι απολύσεις -μαζικές μεμο-
νωμένες- είναι στην ημερήσια διάταξη. Η έκδοση 
εφημερίδων, περιοδικών, τηλεοπτικών σταθμών, 
ραδιοφώνων γίνονται με προσωπικό που είναι ανε-
ξέλεγκτο και ως επί το πλείστον ασυνδικάλιστο, 
δημιουργώντας έτσι μια αναταραχή που την βλέ-
πουν οι πάντες. 

Θα πρέπει λοιπόν με θαρραλέα βήματα και με 
υπευθυνότητα το κάθε σωματείο να αντιμετωπί-
σει πλέον την κατάσταση σοβαρά. Να προχωρήσει 
άμεσα τις συζητήσεις, στο να δημιουργηθεί κα-
ταρχήν αυτή η μεγάλη ζύμωση, ώστε το Συνδικά-
το Τύπου να γίνει πράξη, να γίνει εργαλείο για κάθε 
εργαζόμενο.

Θεωρώ ότι βρισκόμαστε πλέον σε οριακό ση-
μείο, οι εργαζόμενοι περιμένουν από εμάς τους 
συνδικαλιστές να πραγματοποιήσουμε το όνειρό 
τους. Αν αφήσουμε και πάλι να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος, τότε τις ευθύνες (όσοι γνωρίζουν την 
ιστορία) θα την έχουν και πάλι οι ίδιοι.

Μόνο το Συνδικάτο Τύπου θα μπορέσει να βά-
λει φραγμούς στην ασυδοσία. Μόνο το Συνδικάτο 
Τύπου θα αντιμετωπίσει την κατοχύρωση της ερ-
γασίας και των απολύσεων, τους όρους αμοιβής 
και απασχόλησης.

Αν λοιπόν κάποιοι ανεγκέφαλοι συνδικαλιστές 
χωνέψουν και βάλουν καλά στο μυαλό τους, ότι οι 
ανοχές τελείωσαν, τότε μόνο να είναι βέβαιοι ότι η 

Ιστορία θα τους το αναγνωρίσει. 

Χαράλαμπος ΚοΝΤοΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.

του παιχνιδιού σε ευθεία γραμμή με εκδοτικούς και 

κυβερνητικούς παράγοντες.

• Ποιοι συζητούν προνομιακά με την κυβέρνηση;

• Ποιοι υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις;

• Ποιοι κάλυψαν με δημοσιογραφικό απόρρητο αξι-

ωματούχους του Μαξίμου;

Οι εκλογές της ΕΣΗΕΑ στα τέλη Μαΐου μπορεί 

να μην ανατρέψουν τα δεδομένα. Η δύσκολη οικο-

νομική συγκυρία δεν είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει 

υποχρεωτικά σε μία θέση της πλειοψηφίας υπέρ της 

ανατροπής. Διαμορφώνει όμως τους όρους αντιπα-

ράθεσης. Κι εδώ φαίνεται πως η πλειοψηφία των ερ-

γαζομένων στα ΜΜΕ έχει καταλήξει: η ενότητα είναι 

προϋπόθεση, η κοινή πορεία προς το Συνδικάτο Τύ-

που είναι μονόδρομος.

Αν και πριν από μερικά χρόνια αυτό ήταν μία εύ-

κολη κουβέντα και ίσως μια ευχή, σήμερα είναι ανά-

γκη. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί  και μία δέσμευση 

που πρέπει να συνυπογράψουμε όπως συνυπογρά-

φουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. 

Και η δέσμευση αυτή περνάει τώρα από τις εκλο-

γές στην ΕΣΗΕΑ.

Σταμάτης ΝΙΚολοΠοΥλοΣ
Γενικός Γραμματέας Π.Ο.Ε.ΣΥ. 

Eχουμε ήδη αργήσει πολύ…
Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλά-

δου μας απέναντι στην κυβερνητική επιλογή να 
διαλύσει τον ασφαλιστικό μας φορέα, καταδεικνύ-
εται η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός Συνδι-
κάτου Τύπου. Ενός Συνδικάτου που θα οργανώνει, 
θα καθοδηγεί και θα δίνει προοπτικές λύσης στα 
τεράστια προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο 
μας. Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, όπου τα 
κατοχυρωμένα με αγώνες δικαιώματα μας τίθενται 
σε διαπραγμάτευση, η ύπαρξη του Συνδικάτου είναι 
πλέον επιτακτική.

Σήμερα κυριαρχούν δύο αντιλήψεις. Μία είναι η 
συντηρητική αντίληψη της συρρίκνωσης του κλά-
δου, της πολυδιάσπασης, του διαχωρισμού ειδι-
κοτήτων σε προνομιούχους και μη, αυτή που πρε-
σβεύει ότι δημοσιογραφικές ενώσεις όπως η ΕΦΕ ή 
η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών «αντιστρατεύονται τα 
συμφέροντα»της ΕΣΗΕΑ. Αυτή η αντίληψη εκφρά-
ζεται από την ηγεσία του τωρινού ΔΣ της ΕΣΗΕΑ. 

Στην αντίπερα όχθη, βρίσκεται η αντίληψη του 
ανοιχτού κλάδου χωρίς προκαταλήψεις, που διεκδι-
κεί το δικαίωμα στην εργασία και στην αξιοπρέπεια, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον κοινωνικό μας ρόλο 
στην ενημέρωση.

Πιστεύουμε, λοιπόν, στην αναγκαιότητα άμεσης 
συγκρότησης του Συνδικάτου Τύπου – έχουμε ήδη 
αργήσει πολύ. Τουλάχιστον τώρα πια, έστω και την 
12η ώρα, οι ανάγκες των καιρών απαιτούν το αυτονό-

ητο: όλες οι εμπλεκόμενες Ενώσεις στο χώρου του 
Τύπου να συζητήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. 

Σύσσωμος ο κλάδος μας, όπως άλλωστε αποτυ-
πώνεται στην ομόφωνη απόφαση του διοικητικού 
μας συμβουλίου, υποστηρίζει τη δημιουργία του 
Συνδικάτου Τύπου. Όχι μονάχα σαν αποφασιστικής 
στρατηγικής σημασίας κίνηση για τον χώρο μας, 
αλλά και σαν κίνηση ευρύτερης κοινωνικής σημασί-
ας. Σε μια εποχή που οι εργοδοσίες αυθαιρετούν και 
ηγεμονεύουν δια της παλιάς καλής συνταγής του 
διαίρει και βασίλευε, μονάχα η αλληλέγγυα, συσπει-
ρωμένη αντίδρασή μας μπορεί να σταθεί απέναντί 
τους. 

Και τελικά, πόσα είναι αυτά που μας χωρίζουν 
και πόσα περισσότερα όλα εκείνα που μας ενώνουν, 
όταν ζούμε και δουλεύουμε καθημερινά μαζί στα 
ίδια γραφεία, στα ίδια στούντιο, στα ίδια ατελιέ, στα 
ίδια πεζοδρόμια; 

Περισσότερο από ποτέ – τώρα που τα σοφίσμα-
τα περί τέλους των ιδεολογιών και των διαχωριστι-
κών γραμμών έχουν καταρρεύσει - τα πράγματα εί-
ναι σαφή: είμαστε όλοι μαζί εμείς από εδώ κι αυτοί 

απέναντι.

Μάριος λωλοΣ 

πρόεδρος Ένωσης 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ)
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Nα απομονωθούν 
οι ορκισμένοι εχθροί 
του Συνδικάτου

Η συγχρονισμένη και μαζική αντίδραση των 

εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ είναι η 

μόνη λύση και μορφή αντίδρασης απέναντι στην 

προσπάθεια των εργοδοτών οι οποίοι στο όνομα 

της «κρίσης» επιχειρούν να καταργήσουν εργασι-

ακά δικαιώματα και κατακτήσεις. Το όνειρο του 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ πρέπει επιτέλους να γίνει 

πράξη.

Για να γίνει όμως πρέπει να ξεπεραστούν ορι-

σμένα εμπόδια και να απομονωθούν οι ορκισμένοι 

εχθροί του Συνδικάτου, αυτοί που βρίσκονται σε 

καίρια πόστα και εδώ και πολλά χρόνια υποσκά-

πτουν με κάθε τρόπο την δημιουργία του.

Οι εκλογές της ΕΣΗΕΑ είναι η ευκαιρία για 

τους συναδέλφους δημοσιογράφους να αφήσουν 

εκτός όλους αυτούς που με αναβλητικότητα και 

διασπαστικές λογικές εμποδίζουν το συντονισμό 

με όλους τους κλάδους των ΜΜΕ και θέλουν το 

Διασωματειακό να παραμένει ένα άτυπο όργανο.

Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι καλούνται να 

επιλέξουν. Θέλουν μια ηγεσία αδιάφορη και απα-

ξιωμένη ή θέλουν μια ηγεσία που θα βγει μπροστά 

στους αγώνες των εργαζομένων στα ΜΜΕ;

Νίκος ΔΙΔΑγγΕλοΣ 
Γεν. Γραμματέας Ε.Τ.Ι.Τ.Α.

Η ουσία και ο τύπος
Συνδικάτο Τύπου στα ΜΜΕ στην ουσία λει-

τουργεί με εμφανή τα θετικά συνδικαλιστι-
κά αποτελέσματα, όταν λετουργεί. Λειτούργη-
σε το τελευταίο διάστημα, στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των δημοτικών ραδιοφώνων 
και ειδικότερα στον ρ/σ ΞΕΝΙΟ. Λειτούργησε 
αποτελεσματικά στον όμιλο Αlpha. Λειτουργεί 
πάντα  όταν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλι-
στές αντιλαμβάνονται ότι η λύση του προβλή-
ματος είναι μία και μοναδική, η ενότητα και η 
κοινή στάση όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ, 
δεν λειτούργησε στη περίπτωση της Απογευ-
ματινής, στον όμιλο Τράγκα και όπου αλλού οι 
εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη 
σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης με-
ταξύ των εργαζομένων και σε αυτό, το μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης το έχουν οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι δεν θα αργήσει 
η ώρα που το Συνδικάτο Τύπου, θα είναι αίτημα 
όλων των εργαζομένων και όταν αυτό συμβεί, 
αναγκαστικά οι συνδικαλιστές θα προχωρή-
σουν και τυποις στη δημιουργία του.

Τεράστια θα ήταν η προσφορά του συνδικάτου 
στον κλάδο. Κυρίως θα βοηθούσε στην κατανόηση 
και αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που τα-
λαιπωρούν τους συναδέλφους από πολλά χρόνια 
αλλά και με καινούργια προβλήματα που συνεχώς 
αναδύονται από την ραγδαία εξέλιξη του κλάδου.

Προβλήματα όπως συμβάσεις έργου, πενιχρές 

Φρουροί της δεοντολογιας

Είναι κοινή διαπίστωση οτι οι συνθήκες εργασί-
ας των δημοσιογράφων χειροτερεύουν ολοένα και 
περισσότερο. Θα έλεγε κανείς απανταχού της γης, 
όπου λειτουργούν εφημερίδες, περιοδικά και ηλε-
κτρονικά μέσα. Θέσεις εργασίας χάνονται συνεχώς 
και θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας καταστρατηγού-
νται. Ομως η διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να μας 
πτοεί. Αντιθέτως ακόμη και σήμερα ζητούμενο είναι 

Γιατί πληθαίνουν 
τα κρούσματα «ανθρωποφαγίας»

Η κρίση στο επάγγελμα δεν είναι μόνο οικονομι-
κή είναι και ηθική. Και όσο βαθαίνει η πρώτη (απο-
λύσεις, μαύρη εργασία, μπλοκάκια, ανεργία των 
νέων κυρίως ανασφάλεια), τόσο ριζώνει η δεύτερη.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι περισ-
σότερες παραβιάσεις του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ 
και του Κώδικα Δεοντολογίας είναι περιπτώσεις 
δημοσιογράφων που προκαλούν ή συνεργούν στο 
να χάσουν συνάδελφοί τους τη δουλειά τους, συ-
ντασσόμενοι με τον εργοδότη, η οικειοποιούνται 
τη δουλειά άλλων ή επιδεικνύουν «υπερβάλλοντα 
ζήλο» κατά την άσκηση μιας δημοσιογραφίας που 
κατακρεουργεί πρόσωπα και υπολήψεις.

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα της ηθικής του 
τίποτα που τείνει να επικρατήσει παντού, που απα-
ξιώνει το επάγγελμα και υιοθετεί και επιβάλλει πρό-
τυπα αναξιοπιστίας και προϊόντα υποκουλτούρας, 
τα κρούσματα «ανθρωποφαγίας» ανάμεσά μας αυ-
ξάνονται.

Η πλειοψηφία του απερχόμενου ΔΣ δεν έκανε 
τίποτα γι’ αυτή τη μαύρη πλευρά της δημοσιογρα-
φίας, θέτοντας το θέμα της επαγγελματικής ηθικής 
στο περιθώριο. Ο ίδιος ο απερχόμενος πρόεδρος 
δεσμεύθηκε επανειλημμένως, τόσο στο Μικτό όσο 
και στα Πειθαρχικά Συμβούλια, ότι θα προχωρήσει 

την εκκαθάριση του μητρώου χωρίς να την αρχίσει 
καν.

Η ίδια πλειοψηφία προσπάθησε να υποβαθμί-
σει αποφάσεις των Πειθαρχικών, όπως συνέβη με 
τη γνωμοδότηση του Εποπτικού Οργάνου για το 
«απόρρητο», τη δημοσιοποίηση του οποίου επιχεί-
ρησε να μπλοκάρει ο γενικός γραμματέας.

Τώρα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, (παρά τις 
αδυναμίες του Καταστατικού και του Κώδικα Δε-
οντολογίας που πρέπει να αναθεωρηθούν για να 
ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες), είναι 
αναγκαία η σωστή λειτουργία ανεξάρτητων Π.Σ., 
αποφασισμένων να συγκρούονται με την εργοδοσία 
και τους υπηρέτες της, τα οποία θα στηρίζουν με 
τις αποφάσεις τους τις αρχές της δημοσιογραφικής 
ηθικής και της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας.

Μιμή ΤΟΥΦΕΞΗ

η τήρηση της δεοντολογίας. Υποχρέωση που αφο-
ρά μεμονωμενα κάθε ενα απο εμάς αλλά συνολικά 
και τον συνδικαλιστικό μας φορεα. Μέσα στη δίνη 
των συνεχών ανακατατάξεων τείνει να εδραιωθεί 
στη συνείδηση των περισσότερων η αντίληψη οτι 
τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι επιφορτισμένα μό-
νον με τον πειθαρχικό έλεγχο των δημοσιογράφων. 
Δηλαδή με ενα διαιτητικό ρόλο στις μεταξύ τους 
διάφορες. Οσο και αν αυτό αποτελεί την αναγκαία 
πραγματικότητα που διατρέχει την λειτουργία της 
δημοσιογραφίας αναμφίβολα δεν είναι ούτε το κυ-
ρίαρχο ούτε και το μοναδικό. Αλλωστε ας μην παρα-
βλέπουμε οτι στη γενικότερη παθογένεια σήμερα 
και τη δυσκινησία διάχυσης των ιδεών μέσω της 
δημοσιογραφίας, συμβάλει και το απηρχαιωμένο 
καταστατικό που αναμφίβολα πρέπει να ανανεωθεί 
το συντομότερο. Με δεδομένες τις εγγενείς αδυνα-
μίες αλλά και τα πλήγματα που δέχεται και η δημο-
σιογραφία είναι αναγκαίο ολοι να αναλογιστούμε τις 
ευθύνες μας. Την αυτονόητη ανάγκη να τηρείται η 
δεοντολογία μέσω της προσωπικής επιλογής και οχι 
κατ’ ανάγκη υπό τον φόβο του ελέγχου και της πιθα-
νής τιμωρίας. Πιστεύω οτι ο ρόλος των Πειθαρχικών 
Συμβουλίων συνολικά πρέπει να επικεντρώνεται στη 
δυνατότητα τους να εμπνέουν συλλογικά την υπο-
χρέωση τήρησης της δεοντολογίας και στην υπο-
χρέωση τους για την απονομή δικαιοσύνης. 

Χρήστος ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

αυξήσεις, εφαρμογή των ΣΣΕ, συνθήκες εργασίας, 
εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή, υφαρπαγή πό-
ρων των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. Διαφορετική 
θα ήταν η ασφαλιστική ενοποίηση, αν το Συνδικάτο 
είχε αναθέσει για λογαριασμό όλων των εργαζομέ-
νων σε ειδικούς επιστήμονες τη μελέτη και παρου-
σίαση συγκεκριμένης  πρότασης και δεν θα φτά-
ναμε στη σημερινή κατάσταση με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
το οποίο δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Ποιος θα 
μπορούσε να τζογάρει τα αποθεματικά σε ομόλογα 
και χρηματιστήριο, όταν θα υπήρχε το συνδικάτο 
τύπου;

Μόνο στην Ελλάδα, σε καμιά άλλη χώρα του κό-
σμου, κατάφεραν οι εργοδότες να διατηρήσουν τον 
συνδικαλιστικό χώρο των ΜΜΕ κατακερματισμένο 
σε δεκαοχτώ ενώσεις, με αποτέλεσμα οι συνδικα-
λιστικές διεκδικήσεις να έχουν μετατραπεί σε ρου-
σφετολογικές διευκολύνσεις και αυτό τελικά να κα-
ταλήγει στις συνειδήσεις των συναδέλφων, οι οποίοι 
θεωρούν ότι οι κινητοποιήσεις είναι ανώφελες και οι 
κατακτήσεις, αποτέλεσμα ρουσφετολογικής δεξιό-
τητας της συνδικαλιστικής ηγεσίας.

Απαραίτητη λοιπόν η δημιουργία του συνδικά-
του, τύποις και ουσία, με όλους τους εργαζόμενους 
συντάκτες, διοικητικούς και τεχνικούς, γιατί τα προ-
βλήματα συνεχώς συσσωρεύονται και δεν υπάρχει 
ικανός συνδικαλιστικός φορέας για την αντιμετώπι-
σή τους.

Μάρκος ΓΚΑΝΑΣ
πρόεδρος ΕΠΗΕΑ

Τα πειθαρχικά και η χαμένη μας ηθική

ανοιχτή γραμμή
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Το ερώτημα του τίτλου είναι ως έναν βαθ-
μό παραπειστικό. Δεν θα ψηφίσω κανέναν 

στην ΕΣΗΕΑ γιατί δεν έχω το σχετικό δικαίωμα. 
Μετά από πέντε συναπτά χρόνια καθημερινής 
εργασίας με σταθερό ωράριο στην παραγωγή 
εφημερίδων (εκ των θεωρούμενων «μεγάλων» 
κατά κανόνα), η Ένωση δεν θεωρεί ότι έχω τα 
απαραίτητα τυπικά  προσόντα για να θεωρούμε 
«συντάκτης», να απολαμβάνω το ειδικό προ-
νόμιο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και 
–βεβαίως, βεβαίως– να έχω και πρόσβαση στο 
Ιερό Ταμείο της. Για την ακρίβεια των πραγμά-
των, απέχω από το δικαίωμα να ενταχθώ στην 
ΕΣΗΕΑ κατά 3 έως 5 χρόνια, κατά δύο συστατι-
κές επιστολές, κατά μία ακτινογραφία θώρακα, 
κατά μια επιτυχή εξέταση σε δημοσιογραφικό 
«διαγώνισμα» και κατά μία θετική κρίση του 
αρμόδιου οργάνου. Και όλα αυτά μόνο στην 
περίπτωση που την ώρα που εγώ εδώ κάθομαι 
και πληκτρολογώ, ο εργοδότης μου ξυπνήσει 
με την ξαφνική φαεινή ιδέα να με εντάξει στο 
μισθολόγιο. 

Μέχρι τώρα, οι εργοδότες μου μού επιφύλαξαν 
μια διαφορετική τιμή: δεν με αντιμετώπισαν ποτέ 
ως έναν απλό και ταπεινό εργαζόμενο, αλλά ως έναν 
ισάξιο –τουλάχιστον– συνεργάτη. Εδώ και πέντε 
χρόνια η ατομική δημοσιογραφική εταιρεία που έχω 
συστήσει συνεργάζεται κάθε μήνα ανταλλάσσοντας 

υπηρεσίες με ελληνικούς κολοσσούς των ΜΜΕ και 
μάλιστα πληρώνεται γι’ αυτό. Με μια κουβέντα, ανή-
κω σε αυτή την περιβόητη αόρατη κατηγορία «συ-
ντακτών» που είναι γνωστή με τον σύντομο κωδικό 
«μπλοκάκι». 

Εδώ βέβαια δεν χωράνε παράπονα. Τα «μπλο-
κάκια» δεν είμαστε ούτε η τελευταία ούτε η πιο τα-
πεινωμένη κατηγορία εργαζομένων στον χώρο των 
ΜΜΕ. Δόξα τω Γιαραμπή, τα ελληνικά έντυπα βρί-
θουν «μαύρων», απλήρωτων και «ασκούμενων» που 
αφού εργαστούν τζάμπα για 6 μήνες ή έναν χρόνο σε 
κάποια εφημερίδα, δέχονται τις ευχαριστίες και τις 
ευχές για καλή σταδιοδρομία από τον προϊστάμενό 
τους και πάνε στο καλό να «ασκηθούν» αλλού. Τη 
στιγμή που η παγκόσμια κοινή γνώμη ασχολείται με 
τα αδιέξοδα του καπιταλισμού και αναρωτιέται μή-
πως ήρθε η ώρα να ξεπεραστεί, οι ελληνικές εφημε-
ρίδες κρατούν ψηλά τη σημαίας της φεουδαρχικής 
οργάνωσης της παραγωγής, γεμίζοντας τα γραφεία 
τους με παραγιούς και «μαθητευόμενους». 

Ασφαλώς το φαινόμενο της επισφάλειας (διότι 
περί αυτού πρόκειται) δεν αφορά κατ’ αποκλειστικό-
τητα τον χώρο των ΜΜΕ. Αντιθέτως, είναι πασιφανές 
ότι αποτελεί τον βασικό σήμερα πολιορκητικό κριό 
του Κεφαλαίου στην προσπάθειά του να ενισχύσει 
τη θέση του έναντι της Εργασίας σε κάθε παραγω-
γικό κλάδο, στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Ο 
χώρος των ΜΜΕ ωστόσο έχει δύο ενδιαφέρουσες 

σχετικές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ό,τι καθώς 
οι σχέσεις αυτές δεν είναι σε αυτή την περίπτωση 
πρωτότυπες αλλά παραδοσιακές –και κατά κανόνα 
αποδεκτές–, η επιδείνωση των τελευταίων χρόνων 
έχει μετατρέψει την επισφάλεια σε κυρίαρχη εργα-
σιακή σχέση, ιδιαίτερα δε για τους νέους εργαζό-
μενους. Αυτή τη στιγμή οι επισφαλώς εργαζόμενοι 
στα ΜΜΕ υπολογίζονται πρόχειρα και στην Αθήνα 
μόνο σε περισσότερους από 3.500,  αριθμός που 
συναγωνίζεται επάξια αυτόν των συναδέλφων που 
εργάζονται με σύμβαση.

Η δεύτερη –και ενδεχομένως και πιο ανησυχη-
τική– ιδιαιτερότητα αφορά τον επίσημο και ρητό 
αποκλεισμό των επισφαλώς εργαζόμενων από τη 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση στο χώρο των ΜΜΕ. 
Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση –ιδιαίτερα των δη-
μοσιογράφων– έχει επιλέξει για τον εαυτό της (συ-
νειδητά σε ό,τι αφορά ένα μεγάλο κομμάτι) το ρόλο 
μιας κατάκοιτης συντεχνίας που αποκλείει από τις 
τάξεις της το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο κομμάτι 
του κλάδου, ανοίγοντας ταυτόχρονα διάπλατα τις 
πόρτες της σε ένα σμήνος εργολάβων, υπεργολά-
βων και μικρών και μεγάλων εργοδοτών, πολλοί από 
τους οποίους είναι προσωπικά υπόλογοι για εργασι-
ακές σχέσεις γαλέρας και μαζικές απολύσεις. Ο επι-
σφαλής εργαζόμενος στα ΜΜΕ μπορεί να μην έχει 
το δικαίωμα να συμμετέχει στο σωματείο του, αλλά 
τουλάχιστον μπορεί να κοιμάται ήσυχος: συμμετέ-
χει για αυτόν το αφεντικό του. 

Η απερχόμενη πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ 
πολιτεύθηκε συχνά κάνοντας σημαία της την πολι-
τική του αποκλεισμού των επισφαλώς εργαζομένων 
ή άλλων συναδέλφων από τα σωματεία. Ο θλιβερός 
Τσαλαπάτης μάλιστα επιχαίρει στις ανακοινώσεις 
του ότι «δεν άφησε την ΕΣΗΕΑ να γίνει ξέφραγο 
αμπέλι». Μαζί με την αποχή από τις γενικές απεργίες, 
την εκκωφαντική αδράνεια στα φαινόμενα μαζικών 
απολύσεων, την αηδιαστική συνηγορία «συνδικα-
λιστών» μεγαλοδημοσιογράφων στις αιτιάσεις της 
εξουσίας και της κρατικής καταστολής, η αξιοπρέ-
πεια του κλάδου έχει φτάσει σε ιστορικό ναδίρ. Η 
αλλαγή του σκηνικού ωστόσο στον χώρο δε μπορεί 
να είναι ούτε μόνο ούτε πρωτίστως αλλαγή διοίκη-
σης στην ΕΣΗΕΑ. Οφείλει και μπορεί να γίνει αλλαγή 
της συνδικαλιστικής λογικής και οργάνωσης. 

Η ανάγκη για την οικοδόμηση του Ενιαίου Συν-
δικάτου Τύπου που θα περιλαμβάνει όλους τους 
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ειδίκευσης και εργασι-
ακής σχέσης, και θα αποκλείει όλους τους εργοδό-
τες, ανεξαρτήτως μεγέθους και εργασιακού παρελ-
θόντος, δεν γεννήθηκε τώρα. Υπάρχει από την αρχή. 
Απλά σήμερα, η κατά μέτωπο επίθεση στα εργασια-
κά δικαιώματα την καθιστά καταφανή σε όποιον έχει 
στοιχειώδη συνείδηση της θέσης του ως εργαζομέ-
νου. Και η αντιπαράθεση με τις εργασιακές σχέσεις 
επισφάλειας δε μπορεί παρά να είναι το πρώτο και 
στοιχειώδες καθήκον ενός νέου συνδικαλιστικού 
περιβάλλοντος, οριζόντιου, άμεσα δημοκρατικού 
και μαχόμενου. 

Ως τότε, μέχρι να αναπτυχθούν πραγματικές ορι-
ζόντιες διαδικασίες για τη συγκρότηση ενός τέτοιου 
συνδικάτου, οι επισφαλείς εργαζόμενοι, τα «μπλοκά-
κια», οι «μαύροι», θα παρακολουθούμε τις διεργασίες 
στην ΕΣΗΕΑ με την περιέργεια που παρακολουθούμε 
τον διαγωνισμό της Eurovision. Κι όσο για τον απο-
κλεισμό μας από την Ένωση, δεν τον παίρνουμε προ-
σωπικά. Δεν είμαστε δα κι η Βάσια Λόη…

γιάννης ΑΝΔΡοΥλΙΔΑΚΗΣ

γιατί δεν ψηφίζω κανέναν 
στην ΕΣΗΕΑ…

(η εξομολόγηση ενός «μπλοκακίου»)
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Τα νέα μέλη και η
«γενναιόδωρη» πλειοψηφία 

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ που για 
πρώτη φορά θα πάρουν μέρος στις διαδικασίες εκλογής 
νέου Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της Ένωσης. Και τους 
ευχόμαστε να καταφέρουν τελικά να ψηφίσουν και να 
μην έχουν την τύχη των αποκλεισμένων συναδέλφων 
που έμειναν «εκτός νυμφώνος», επειδή η πλειοψηφία 
«Σόμπολου – Τσαλαπάτη» αποφάσισε και φέτος να κά-
νει το καταστατικό λάστιχο. Υποθέτουμε ότι οι νέοι συ-
νάδελφοι θα έχουν αντιληφθεί τα ψηφοθηρικά κίνητρα 
με τα οποία η πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να είναι 
φέτος «γενναιόδωρη» και να εγγράψει τους περίπου 200 
νέους συναδέλφους σε χρόνο ρεκόρ και με ιδιαιτέρως 
χαλαρά κριτήρια, τα οποία φρόντισε να μην κοινοποιήσε 
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ας μην «τσιμπάνε». Δεν χρω-

στάνε σε κανένα. Να είναι σίγουροι ότι αν δεν υπήρχαν 
οι εκλογικές αγωνίες του «σομπολο-τσαπατιστάν» οι αι-
τήσεις τους θα αράχνιαζαν ακόμη στα συρτάρια. Οι ίδιες 
αγωνίες, άλλωστε, οδήγησαν στον αποκλεισμό μερικών 
δεκάδων ακόμη συναδέλφων.

Η «Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος» εί-
ναι υπέρ της άρσης κάθε φραγμού στην συνδικαλιστική 
ένταξη όσων εργάζονται ως δημοσιογράφοι. Δεν θέλουμε 
σωματείο-συντεχνία, «κλειστή λέσχη των ολίγων». Αυτή η 
αντίληψη αφορά όσους με πράξεις και παραλείψεις απο-
τρέπουν με πάθος, εδώ και δεκαετίες, την αλλαγή του κα-
ταστατικού και την απαλοιφή των απαράδεκτων, μεσαιω-
νικών διατάξεών του. 

Αλλά, δεν τρώμε και κουτόχορτο (μην το γευτείτε ούτε 
σεις): οι κακές και απαράδεκτες διατάξεις του καταστατι-
κού δεν μπορούν για άλλους να ισχύουν άκαμπτες και για 
άλλους να εξαφανίζονται μαγικά, γιατί έτσι βγαίνουν κα-
λύτερα τα κουκιά. 

Ακόμα κι αν δεν ήταν στους στό-
χους και στις βλέψεις του, θα 

ήταν απολύτως αδύνατο για τον Τύπο 
να μην επηρεάζει συνειδήσεις, να 
μη διαμορφώνει γούστα και στάσεις 
ζωής, να μην επιβάλλει πρότυπα κάθε 
είδους, γλωσσικά, αισθητικά, πολι-
τικά, ιδεολογικά. Ποικιλόμορφη πια 
η Μεγάλη του Τύπου Σχολή, έντυπη, 
ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυ-
ακή, μπορεί να υστερεί σε πολλά, σε 
πάρα πολλά έναντι του οργανωμένου 
σχολείου, της θεσμοθετημένης εκ-
παίδευσης, εντούτοις διαθέτει και 
ορισμένα πλεονεκτήματα. Το πρώτο 
πλεονέκτημά της απορρέει από το 
γεγονός ότι είναι συνεχώς εν λειτουρ-
γία και δράσει, εικοσιτέσσερις ώρες 
το εικοσιτετράωρο και 365 ημέρες το 
χρόνο, εν αντιθέσει με το κανονικό 
σχολείο, που και το πενθήμερό του 
έχει και τις διακοπές του. 

Πλεονέκτημα δεύτερο, ότι δεν 
βαθμολογεί, δεν αξιολογεί, δεν επι-
βάλλει ποινές, δεν αγχώνει με εξετά-
σεις, άρα δεν προκαλεί την αποστρο-
φή των «σπουδαστών» του· τα παιδιά 
μας, κακά τα ψέματα,  νιώθουν ελεύ-
θερα στο Ιντερνετ ή μπροστά στην 
τηλεόραση, όχι στη σχολική τάξη. 
Πλεονέκτημα τρίτο, συναφές, ότι, εν 
αντιθέσει και πάλι με το κανονικό σχο-
λείο, στη Μεγάλη των Μήντια Σχολή 
δεν αναγνωρίζουμε κανένα στοιχείο 
καταναγκασμού· φοιτάς σε αυτήν, 
τυπικά, με την ελεύθερη βούλησή 
σου, όποιες και όσες ώρες θέλεις, σε 
όποιο τμήμα της επιθυμείς· παίρνεις 
δηλαδή χωρίς να δίνεις, πέρα από το 
χρόνο σου εννοείται, κι ένα κομμάτι 
της ψυχής σου, έστω κι αν αυτό δεν 
γίνεται αμέσως αντιληπτό. Δεν εκ-
χωρούν όλοι το ίδιο κομμάτι ψυχής  
ανάλογα με την ηλικία του σώματος ή 
του πνεύματος του καθενός, που δεν 
είναι αυτονόητο ότι συμβαδίζουν. Δεν 
πρέπει πάντως να πλήττει ένα ποσο-
στό στατιστικώς και κοινωνικώς ασή-
μαντο το σύνδρομο «Otaku», όπως το 
ονόμασαν οι Ιάπωνες αρκετά χρόνια 
πριν, εννοώντας το σύνδρομο που 
οδηγεί τους μανιώδεις εικονοφάγους 
να αποσύρονται από τα εγκόσμια και 
να βιώνουν τη ζωή τους σαν να τη βλέ-
πουν σε βίντεο ή σαν να την παίζουν 
σαν παιχνίδι στον υπολογιστή τους 

Ο συσχετισμός του Τύπου με το 
σχολείο κάθε άλλο παρά καινούργιος 
είναι. Το καινούργιο, αυτό που εμφα-
νίστηκε μετά την τεράστια επέκταση 
του ηλεκτρονικού Τύπου και τη δι-
είσδυσή του σε κάθε  πτυχή και κάθε 
στιγμή της ιδιωτικής μας ζωής, είναι 

ότι η Σχολή του Τύπου διεκδικεί πια 
(ή της επιτρέπεται, που είναι το ίδιο) 
να λειτουργεί όχι συμπληρωματικά 
αλλά μονοπωλιακά, ακριβώς όπως η 
τέταρτη εξουσία επιθυμεί την αυτο-
κρατορία, όχι τον συντονισμό της με 
τις τρεις θεσμοθετημένες εξουσίες.  

Μία από τις πρωιμότερες συσχε-
τίσεις του Τύπου με την παιδεία, και 
τις σφοδρότερες ώς προς τα συμπε-
ράσματά της, ανήκει στον Φρειδερίκο 
Νίτσε. Πριν από ενάμιση αιώνα περί-
που, 137 χρόνια για την ακρίβεια, το 
1872, ο Γερμανός φιλόσοφος εξαπέλυε 
την επίθεσή του κατά του Τύπου της 
εποχής του με τα εξής λόγια:

 «Στη δημοσιογραφική κοίτη εκ-
βάλλουν και οι δύο τάσεις: η εξάπλω-
ση και η αποδυνάμωση της παιδείας, 
δίνουν εδώ η μια το χέρι στην άλλη. 
Το δημοσιογραφικό έντυπο παίρνει 
τώρα τη θέση της παιδείας και όποι-
ος εξακολουθεί να έχει αξιώσεις για 
μόρφωση στηρίζεται πια -έστω κι αν 
είναι και ο ίδιος επιστήμονας- σ’ αυτό 
το ενδιάμεσο κολλητικό στρώμα που 

στοκάρει τους αρμούς ανάμεσα σε 
κάθε κοινωνική τάξη, σε κάθε τέχνη, 
σε κάθε επιστήμη και που είναι τόσο 
στερεό και σίγουρο όσο μόνο το δη-
μοσιογραφικό έντυπο μπορεί να είναι. 
Στην εφημερίδα κορυφώνονται οι ιδι-
ότυποι μορφωτικοί στόχοι της εποχής 
μας. Και κατά τον ίδιο τρόπο, τη θέση 
του εκλεκτού [Genius] που είναι ο 
Οδηγητής κάθε εποχής, αυτός που 
τη λυτρώνει από το προσκαιρινό, την 
έχει πάρει ο δημοσιογράφος, ο υπη-
ρέτης της στιγμής. Πέστε μου τώρα 
εσείς, έξοχε δάσκαλέ μου, τι ελπίδες 
μπορώ να έχω στον αγώνα εναντί-
ον αυτής της διαστροφής κάθε σω-
στής προσπάθειας για παιδεία, μιας 
διαστροφής που τη διαπιστώνουμε 
παντού; Με τι θάρρος θα εμφανιστώ 
εγώ, ένας δάσκαλος μόνος μου, όταν 
ξέρω ότι πάνω από κάθε σπόρο αλη-
θινής παιδείας που έχω σπείρει, θα 
περάσει αμέσως με τρόπο ανελέητο 
ο οδοστρωτήρας της ψευδοπαιδείας 
και θα τον συνθλίψει; Αναλογιστείτε 
πόσο ανώφελη είναι ακόμα και η πιο 

εντατική δουλειά κάθε δασκάλου 
που προσπαθεί να οδηγήσει το μα-
θητή προς τα πίσω, στον ατέλειωτα 
μακρινό και δυσπρόσιτο κόσμο της 
Ελλάδας, στην αυθεντική πατρίδα 
της παιδείας. Αφού ο μαθητής αυτός 
την άλλη ώρα θα πιάσει στα χέρια του 
μια εφημερίδα ή έστω κάποιο από τα 
“μορφωτικά” βιβλία που ακόμη και 
στο ύφος τους έχει αποτυπωθεί το 
αηδιαστικό έμβλημα της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής βαρβαρότητας» (στο 
βιβλίο «Το μέλλον της παιδείας μας», 
μετάφραση Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, 
εκδ. Ροές, 1980).

Μάλλον εύκολα μπορούμε να φα-
νταστούμε τι κεραυνούς θα εξαπέλυε 
ο Νίτσε αν τύχαινε να ζήσει στην εποχή 
μας, αν ζούσε δηλαδή και αυτός,  σαν 
κι εμάς, μέσα στην τηλεόραση και όχι 
απέναντί της όπως αφελώς πιστεύου-
με, μέσα στο Ιντερνετ και όχι έξω από 
αυτό. Εύκολα επίσης φανταζόμαστε 
το θυμό του όταν θα διαπίστωνε ότι, 
πολύ μακριά πια από τον καιρό που η 
εφημερίδα ήταν «η καθημερινή προ-

ο Τύπος και τα πρότυπα
ανοιχτή γραμμή
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σευχή του αστού», η τηλεόραση έχει 
γίνει μια εκκλησία παμμεγέθης, όπου 
λατρεύεται η «μοντέρνα θεότητα», 
η δημοσιογραφία δηλαδή, όπως τη 
χαρακτήριζε ο Μπαλζάκ. Πρόκειται 
μάλιστα για μια εκκλησία που ενώ πα-
ραμένει λατρευτικός χώρος γεμάτος 
είδωλα που αντικαθιστούν το ένα το 
άλλο, ταυτόχρονα επιχειρεί να υπο-
καταστήσει και την πάλαι ποτέ εκκλη-
σία του δήμου, προσποιούμενη πως 
αυτή είναι ο αυθεντικός λαός, ή τέλος 
πάντων αυτή εκφέρει την αυθεντική 
φωνή του λαού.

Εκείνο πάντως που είναι δύσκολο 
να φανταστούμε είναι έναν σύγχρο-
νό μας εκπαιδευτικό, οποιασδήποτε  
βαθμίδας, ο οποίος, ακόμα κι αν δεν 
αισθάνεται Οδηγητής όπως ο Νίτσε, 
ακόμα κι αν δεν αναζητά την επιστρο-
φή στην αρχαία Ελλάδα, να μη νιώθει 
κάτι ανάμεσα σε αμηχανία και από-
γνωση όποτε συλλογίζεται και αυτός 
ότι οι προσπάθειές του είναι σαν των 
Τρώων: όση δουλειά κι αν κάνει, φιλό-
πονα και φιλότιμα, θα ΄ρθει έπειτα ο 
«οδοστρωτήρας της ψευδοπαιδείας» 
και θα την εξανεμίσει. Ας προσέξου-
με πάντως ότι, παρ’ όλη την οργή του 
και τον άλλως πως δεδομένο μηδε-
νισμό του, ο Νίτσε δεν μηδενίζει τη 
σημασία της δημοσιογραφίας· λέει 
ευθύς εξαρχής ότι στη δημοσιογρα-

φική κοίτη εκβάλλει και η εξάπλωση 
της παιδείας, όχι μόνο η αποδυνάμω-
σή της. Σε πολλές περιόδους, και σε 
πολλές χώρες, ο Τύπος λειτούργησε 
διαφωτιστικά,παιδευτικά, και επανα-
στατικά βέβαια, και το γνώρισμά του 
αυτό δεν είναι νοητό και ηθικό να το 
σβήνουμε με τη γομολάστιχα που μας 
προσφέρει η τωρινή εναντίωσή μας 
στην παντοκρατορία των μήντια, και 
μάλιστα των ηλεκτρονικών. Οι συλ-
λήβδην καταδίκες είναι εκ προοιμίου 
άδικες. 

Δεν είναι πάντως άδικο να πούμε 
ότι συχνά πυκνά οι δημοσιογράφοι 
λησμονούν πως είναι «υπηρέτες της 
στιγμής» και, μεθυσμένοι από τη δύ-
ναμη που πέφτει ξαφνικά στα μάλλον 
απαράσκευα χέρια τους, ζαλισμένοι 
από το κοινωνικό τους γόητρο που 
υπερβαίνει κατά πολύ την αυταξία 
τους, φέρονται σαν μικροί θεοί. Ιδού 
λοιπόν ένα πρώτο «πρότυπο» από το 
οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πάρου-
με τις αποστάσεις μας: πρόκειται για 
το πρότυπο της αλαζονείας και της 
δοκησισοφίας, αυτής της επηρμένης 
πανεπιστημοσύνης που επιτρέπει σε 
μας τους δημοσιογράφους να φορά-
με τα γυαλιά σε συνταγματολόγους 
τη Δευτέρα, σε σεισμολόγους την 
Τρίτη, σε επιδημιολόγους την Τετάρ-
τη, σε εκπαιδευτικούς την Πέμπτη, 

σε δασολόγους και πυροσβέστες την 
Παρασκευή, σε μετεωρολόγους το 
Σάββατο, σε θεολόγους την Κυριακή, 
μέρα που ‘ναι, και στους πολιτικούς 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Αλλά μακάρι να ήταν αυτό το 
μόνο αρνητικό πρότυπο που διακινεί 
ο ηλεκτρονικός Τύπος. Αίφνης, ποιο 
πρότυπο περί διαλόγου και σοβαρής 
συζήτησης προωθούν οι λογομαχίες 
στα στρογγυλά τραπέζια και στα πα-
ράθυρα των ειδήσεων, λογομαχίες 
που πολλές φορές στήνονται και σκη-
νοθετούνται, ώστε να ερεθιστεί το 
κοινό, να καθηλωθεί, να μην αλλάξει 
κανάλι; Ποιο πρότυπο σεβασμού της 
ζωής και του άλλου προάγεται όταν 
κάθε καταναλωτής τηλεόρασης έχει 
καταπιεί δεκάδες χιλιάδες σκηνές 
ακρότατης βίας και θανάτου ώσπου 
να φτάσει στην εφηβεία του, έχει εθι-
στεί δηλαδή στην απαξίωση της  ζωής 
και στη σχετικοποίηση του θανάτου; 
Απο ποιο πρότυπο φιλοξενίας, το χρι-
στιανικό και το «αγαπάτε αλλήλους» ή 
το αρχαιοελληνικό και τον Ξένιο Δία, 
απορρέει η συνήθεια να χρησιμοποι-
ούνται τίτλοι αρνητικής χροιάς στα 
ρεπορτάζ που αφορούν μετανάστες, 
μια συνήθεια πιστοποιημένη και μα-
θηματικά πια, από τις σχετικές πανε-
πιστημιακές έρευνες; Ποιο πολιτικό 
και ιδεολογικό πρότυπο διακινείται 

και σταδιακά ριζώνει όταν με το πρό-
σχημα του λάιφ στάιλ, η τηλεόραση 
υπερπροβάλλει συστηματικά, και 
περιφρονώντας την κοινοβουλευτική 
αναλογία, τα στελέχη συγκεκριμένου 
κομματικού χώρου ακροδεξιών χα-
ρακτηριστικών; Ποιο μοντέλο για τη 
γυναίκα, αλλά και για τον άντρα έναντι 
της γυναίκας, προτείνεται με τη μετε-
ωρολόγο Πετρούλα, που  τον Ιούλιο 
θα έχει απομείνει με ένα φύλλο συκής 
για να μη χάσει τους ήδη ανιώντες 
θαυμαστές της ή με τις ημίγυμνες 
κοπελιές που χρησιμοποιούνται σαν 
ένσαρκη διακόσμηση του άρρενος 
τηλεοπτικού οικοδεσπότη που δεν 
παραλείπει να πετάει τους σεξιστι-
κούς αστεϊσμούς του; Ποιο πρότυπο 
φιλάθλου υπηρετούν τα φανατικότα-
τα και αγρίως σεξιστικά πρωτοσέλιδα 
των αθλητικών εφημερίδων και ποιο 
πρότυπο πολίτη έχουν υπόψη τους τα 
φύλλα και τα κανάλια που στρώνουν 
την πραγματικότητα στην προκρού-
στεια κλίνη του συμφεροντολογικού 
κομματισμού τους; Ποιο πρότυπο 
αυτοσεβασμού, αλλά και συζυγικού 
ή οικογενειακού βίου, προωθούν εκ-
πομπές σαν τη «Στιγμή της αλήθειας», 
όπου για να επιβραβευτεί ο παίκτης 
πρέπει να αυτοδιαπομπευτεί δημοσί-
ως, με αυτόπτες και αυτήκοους μάρ-
τυρες τους στενότερους συγγενείς 
του  που νομιμοποιούν τον αυτοεξευ-
τελισμό του; Ποιο πολιτιστικό πρό-
τυπο επιβάλλεται από τους διαύλους 
όταν, σύμφωνα με τις καταγραφές της 
AGB, την περίοδο 2005-2006 τα ιδιω-
τικά κανάλια αφιέρωσαν στον τομέα 
«Τέχνες/Πολιτισμός» ένα ποσοστό 
χρόνου κυμαινόμενο από 0,1ο/ο έως 
1,9ο/ο, την επόμενη χρονιά ένα πο-
σοστό από 0,1ο/ο έως 0,1,7ο/ο και τη 
σεζόν 2007-2008 ένα ποσοστό ακόμα 
μικρότερο, αφού στο Μέγκα αναλογεί 
ένα 0,6ο/ο, στο ΑΛΦΑ ένα 0,3ο/ο, στο 
ΣΤΑΡ ένα 0,2ο/ο και στο Αλτερ ένα θη-
ριώδες 0,1ο/ο;

Δεδομένες είναι οι απαντήσεις 
σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Το κακό 
όμως είναι ότι έχουμε να κάνουμε μ’ 
εκείνη τη σπάνια περίπτωση όπου 
η ορθή απάντηση δεν λύνει το πρό-
βλημα αλλά απλώς επιβεβαιώνει την 
ύπαρξή του και τη διαιώνισή του.

 Παντελής ΜΠοΥΚΑλΑΣ

...συχνά πυκνά οι δημοσιογράφοι 
λησμονούν πως είναι «υπηρέτες 

της στιγμής» και, μεθυσμένοι από 
τη δύναμη που πέφτει ξαφνικά στα 

μάλλον απαράσκευα χέρια τους, 
φέρονται σαν μικροί θεοί...
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Κάθε δύο χρόνια εκλέγεται η διοίκηση του Τα-
μείου μας. Ευτυχώς, είμαστε από τα ελάχι-

στα Ταμεία τα οποία συνεχίζουν να εκλέγουν τους 
εκπροσώπους τους στα Διοικητικά Συμβούλια. 
Και δεν εναποθέτομε το παρόν και το μέλλον του 
Οργανισμού σε διορισμένες διοικήσεις, ούτε σε 
«κυβερνητικούς εκπροσώπους» που αποτελούν 
το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Πολλοί λένε ότι «ο ΕΔΟΕΑΠ είμαστε εμείς». 
Φυσικά και είμαστε. Αλλά πολύ περισσότερο είναι 
τα χιλιάδες μέλη του, που δεν γνωρίζουν πρόσωπα 
και καταστάσεις, αλλά που θέλουν ένα σύγχρονο, 
αποτελεσματικό και με διαφάνεια Ταμείο. 

Σε κάθε εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου, λέμε ότι κρίνεται το μέλλον του Ταμείου μας. 

Η αλήθεια είναι ότι αυτή την φορά, πράγματι είναι 
πιο δύσκολα. Οι πιέσεις για την κατάργηση του 
αγγελιοσήμου και ο νέος νόμος που βάζει στο χέρι 
στα αποθεματικά του Ταμείου απαιτεί την ενότη-
τα όλων μας. Για να αποκρουστεί κάθε κυβερνη-
τική επιβολή, και όσους θέλουν την κατάργηση 
του αιρετού και αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του 
Ταμείου μας. 

Ένας ισχυρός Οργανισμός χρειάζεται να «εμ-
βολιαστεί» με όλους τους ενεργούς δημοσιογρά-
φους που δίνουν καθημερινά την μάχη της ενημέ-
ρωσης. Οι αποκλεισμοί αλλά και απόψεις ότι «το 
άνοιγμα του Ταμείου σε νέα μέλη, ίσως επιφέρει 
πλήγμα στην αποτελεσματικότητά του» είναι ανε-
πίκαιρες σήμερα. 

Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο ΕΔΟΕΑΠ είναι 
διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση των μελών – με-
τόχων του. Απόλυτη διαφάνεια στην διαχείριση 
των αποθεματικών και δαπανών. Βελτίωση των 
υπηρεσιών υγείας και νέους προσανατολισμούς 
και δραστικά μέτρα έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι να 
εξυπηρετούνται γρήγορα και σωστά. 

Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορεί να βαδίσει μόνος του. 
Χρειάζεται αποτελεσματικές και μαχητικές διοι-
κήσεις στα σωματεία που μετέχουν ως ιδρυτικά 
μέλη του. Γιατί μόνος του δεν μπορεί και όλοι μαζί 
μπορούμε. 

 Παναγιώτης ΤΣοΥΤΣΙΑΣ 
Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ

ο ΕΔοΕΑΠ δεν μπορεί να βαδίσει μόνος του

Αυτές οι εκλογές για τη νέα διοίκηση του ΕΔΟΕ-
ΑΠ θα είναι οι τελευταίες; Θα ξαναψηφίσουμε 

σε δυο χρόνια οι ασφαλισμένοι, για νέο διοικητικό 
συμβούλιο, από δικούς μας ανθρώπους; Θα μας 
αρπάξουν το αγγελιόσημο; Θα διατηρηθεί ή θα 
καταργηθεί ο αιρετός και αυτοδιαχειριζόμενος χα-
ρακτήρας του ταμείου μας, ως οργανισμός ιδιωτι-
κού δικαίου; Η διαχείριση των αποθεματικών μας 
θα παραμείνει αποκλειστικά δική μας υπόθεση; Θα 
συνεχισθούν συνεχώς προς τα πάνω, η υψηλής ποι-
ότητας περίθαλψη των ασφαλισμένων και οι ιατρο-
φαρμακευτικές παροχές;

Είναι πολλοί όσοι έχουν βάλει στο μάτι τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ επιδιώκοντας τη συρρίκνωσή του. Άλλοι για να 
βάλουν στο χέρι τα αποθεματικά του ταμείου μας και 
άλλοι για να μας κατευθύνουν στην ιδιωτική ασφά-
λιση. Εκάστοτε κυβερνητικοί, εργοδότες και τα “τσι-
ράκια” τους, από καιρό απεργάζονται και προωθούν 
ληστρικά και καταστροφικά σχέδια για τον ΕΔΟΕΑΠ. 
Θα υποταχτούμε σε αυτούς η θα τους κόψουμε το 
βήχα; Και σίγουρα μπορούμε να κόψουμε τα χέρια, 
όλων αυτών των ανίερων συμφερόντων, με ενωτι-
κή μαζική κινητοποίησή μας, στην κάλπη και στους 
δρόμους. Με σωστή επιλογή στα πρόσωπα που θα 

εκλέξουμε για τη νέα διοίκηση και με θυμό σε κάθε 
απόπειρα για τον στραγγαλισμό του ΕΔΟΕΑΠ.

Η νέα διοίκηση του ταμείου μας θα έχει πιο αυ-
ξημένες υποχρεώσεις από τις προηγούμενες διοική-
σεις. Γι’αυτό, οι εκλογές για τον ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορεί 
να είναι, σ’αυτήν την κρίσιμη φάση, συναισθηματι-
κή και χαριστική ανταπόδοση στα “φιλαράκια” μας, 
με κριτήρια συμπάθειας ή παραταξιακής και κομ-
ματικής υποχρέωσης. Θα ψηφίσουμε αποκλειστικά 
για το συμφέρον του κλάδου, το δικό μας και των 
παιδιών μας, επιλέγοντας σωστούς αντιπροσώπους, 
για μια νέα δυναμική, διάφανη και αποτελεσματική 
διοίκηση.

Στα “φιλαράκια” μπορούμε να ανταποδώσουμε 
τις ευχές τους, με κάρτες, SMS και πολλά πλατειά χα-
μόγελα. Την ψήφο μας πρέπει να την εμπιστευτούμε 
σε αδέσμευτούς από συμφέροντα υποψήφιους, δυ-
ναμικούς, ανυποχώρητους, ευρηματικούς και απο-
φασιστικούς. Κυρίως, μαχητικούς και άδολους.

Ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές ασφαλισμένων, 
πρέπει να πάρουν στα χέρια τους αυτές τις εκλογές, 
αυξάνοντας αποφασιστικά την προσοχή και το ενδι-
αφέρον τους για τον ΕΔΟΕΑΠ, για να γυρίσουμε σε-
λίδα για το ταμείο μας, όχι μόνο για το παρόν, αλλά 
και για τη σιγουριά του μέλλοντός τους. Για να μην 
επιτρέψουν να γίνει και αυτή η κάλπη μόνο συλλέ-
κτης υποσχέσεων. Αλλά να γίνει εντολέας αντίστα-
σης, με καθολική δέσμευση:
• Για απόκρουση κάθε επιβουλής κατά του αγγελιό-

σημου, με μείωση ή κατάργησή του.
• Για διαφανή και χρηστή διαχείριση όλων των απο-

θεματικών του ταμείου, χωρίς ρίσκα και αλόγι-
στες σπατάλες.

• Για πιο βελτιωμένη φροντίδα σε όλους τους 
ασφαλισμένους (παιδιά, νέους, ανέργους, πάσχο-
ντες, γυναίκες, συνταξιούχους) χωρίς “ουρές” και 
γραφειοκρατικές αγκυλωτικές διαδικασίες.

• Για άμεση εφαρμογή των διοικητικών αποφάσε-
ων, χωρίς ολιγωρίες συγκυρίες σκοπιμότητας ή 
“μακαριότητας” και κυρίως χωρίς υπονομευτικούς 
καβγάδες, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και δημοσί-
ως.

• Για άμεση -επιτέλους- αξιοποίηση του παλιού κτι-
ρίου, για τις ανάγκες του φυσικοθεραπευτηρίου, 
των διοικητικών υπηρεσιών και των πολιτιστικών 
χρήσεων.

• Για νέες υπηρεσίες, με άμεση στοργή στα μωρά, 
στους βαριά πάσχοντες, στους μοναχικούς ανή-
μπορους ηλικιωμένους.

• Για προγράμματα ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

Το όποιο οικονομικό κόστος, από την εφαρμο-
γή τέτοιων παροχών, είναι μέσα στα πλαίσια των 
αναλογιστικών μελετών για τον ΕΔΟΕΑΠ, αρκεί να 
αντιμετωπισθεί με επιμονή από τη νέα διοίκηση, η 
ανεξέλεγκτη ληστρική αφαίμαξη του ταμείου από 
τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αρκεί, να διεκδικήσουμε 
όλες τις οφειλές από το αγγελιόσημο με άμεση ελεγ-
μένη είσπραξή του, όπως και των παρακρατηθέντων  
εισφορών των εργαζομένων (για ΕΔΟΕΑΠ και ΕΤΑΠ 
– ΜΜΕ). Αρκεί να αντιμετωπισθεί η εισφοροδιαφυ-
γή από όλα τα ΜΜΕ, η μη καταβολή αγγελιοσήμου 
από το διαδίκτυο και η ομηρία των εργαζομένων με 
τα “μπλοκάκια”.

Με τέτοιες πολιτικές διαψεύδεται και ακυρώνε-
ται κάθε “κασανδρισμός” για το παρόν ή το μέλλον, 
όσο και αν χαλάνε τον κόσμο τα διάφορα… “δαιμό-
νιο-λαμόγια”… Και το ταμείο, παραμένει αποκλειστι-
κά στα χέρια των ασφαλισμένων του.

Τώρα πρέπει για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 
να γυρίσουμε σελίδα!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

γιώργος ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ας κόψουμε το «βήχα» 
των εχθρών του Ταμείου

ανοιχτή γραμμή
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Η ανεργία κεντρικό πρόβλημα του κλάδου 
Όταν σε ένα σωματείο περίπου 4.474 εν ενεργεία 

μελών υπάρχουν πάνω από 200 καταγεγραμμέ-
νοι άνεργοι το πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως οξύ. 
Αν μάλιστα κάποιος υπολογίσει ότι μήνα με το μήνα 
οι άνεργοι πολλαπλασιάζονται, σε συνδυασμό με το 
ότι δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι μέλη του Σωμα-
τείου τους (με ευθύνη του καταστατικού, των κατά 
καιρούς διοικήσεων του χώρου και της ελιτίστικης 
νοοτροπίας, ου μην αλλά, και της ψηφοθηρικής που 
τις διέκρινε),  τότε γίνεται φανερό πως αυτό αν δεν 
είναι το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα που έχει σήμερα ο 
κλάδος, θα γίνει αύριο αν δεν αντιμετωπιστεί σοβαρά 
και άμεσα.  

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι συνθήκες ερ-
γασίας που σε αρκετά «μαγαζιά» λίγο απέχουν από 
αυτές που υπήρχαν στις ρωμαϊκές γαλέρες (οι νέες 
μορφές εκμετάλλευσης, αυτή καθ’ αυτή η απειλή της 
απόλυσης, οι πληρωμές με το κομμάτι, τα μπλοκάκια 
και πολλά άλλα που η απλή καταγραφή τους θέλει 
αρκετό χώρο), τότε γίνεται σαφές πως η ανεργία δεν 
είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί μόνον τους 
ανέργους, αλλά όλους τους συναδέλφους αφού κα-
νείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. 

Η κατάσταση κάθε μέρα χειροτερεύει. Στην επι-
δείνωσή της δυστυχώς συμβάλει με την αδράνεια 
της και η ως τώρα ηγεσία της ΕΣΗΕΑ, τόσο των επαγ-
γελματιών συνδικαλιστών τύπου Τσαλαπάτη που 
στηρίζουν για τους δικούς τους λόγους τον επιεικώς 
ανεπαρκή πρόεδρο Σόμπολο, όσο και αυτοί που με 
«επαναστατικά» λόγια δικαιολογούν τις απολύσεις και 
τις κάθε είδους παραβιάσεις των συλλογικών συμβά-
σεων εργασίας στο Μέσο από το οποίο πληρώνονται, 
δίνοντας έτσι το απαραίτητο άλλοθι σε όλους τους 
εργοδότες να κάνουν τα ίδια. 

Αν θέλουμε η ΕΣΗΕΑ να ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕΛΙΔΑ, τότε 
από τώρα πρέπει αυτοί που διεκδικούν την ψήφο 
των συναδέλφων να δεσμευτούν σε ένα συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά 
το πρόβλημα της ανεργίας. Και προφανώς να μην 
επιτρέψουμε τη «χρήση» των ανέργων ως «στρατού» 
υποστηριχτών που τους ρίχνεις μερικά κοκάλα με την 
μορφή της φιλανθρωπίας ή με υποσχέσεις ίδιας αξί-
ας με τα καθρεφτάκια που έδιναν στους ιθαγενείς οι 
αποικιοκράτες.

  Στη κατεύθυνση της προσπάθειας ουσιαστικής 
στήριξης των ανέργων και πραγματικής αντιμετώπι-
σης της ανεργίας είναι μέτρα όπως τα παρακάτω: 

  1. Η ΕΣΗΕΑ θα πρέπει να εκκαθαρίσει το Μητρώο 

των μελών της και να αναστείλει την ιδιότητα του 
μέλους στους ετεροεπαγγελματίες, επιχειρηματίες 
των ΜΜΕ, απασχολούμενους στις Δημόσιες Σχέσεις 
κ.λπ. 

2. Η Ένωση να μην αφήσει να επεκταθεί περαιτέ-
ρω η ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ με το πρόσχημα της ανασφάλειας. 
Να μη στηρίζει το δικαίωμα εργασίας των μελών της 
στην περίπτωση που αυτά ήδη κατέχουν περισσότε-
ρες από δύο θέσεις εργασίας, και να μην αποδέχεται 
περισσότερες από μία θέση εργασίας στο δημόσιο, 
τον ευρύτερο δημόσιο ή τον δημοτικό τομέα. 

 3. Η ΕΣΗΕΑ να απαιτήσει την κατά προτεραιότη-
τα πρόσληψη δημοσιογράφων από τον κατάλογο των 
ανέργων της -με διαφανείς διαδικασίες- σε κάθε νέα 
ανάγκη που θα προκύπτει στα δημόσια, δημοτικά 
ΜΜΕ αλλά και στα ιδιωτικά Μέσα. 

Ειδικά για τους άνεργους Αθλητικούς Συντάκτες 
να απαιτηθεί η προτεραιότητα στην πρόσληψή τους 
στην οργανωτική επιτροπή και το γραφείο Τύπου των 
Μεσογειακών αγώνων του 2013, (σ.σ. πρόσληψη με 
συμβάσεις όπως έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αθήνας), στην οργανωτική επιτροπή των εκδη-
λώσεων για τα 2,500 χρόνια από την μάχη του Μαρα-
θώνα και όποιων άλλων μεγάλων αθλητικών εκδηλώ-
σεων διοργανωθούν.   

 4. Να συγκροτηθεί υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ για τη 
μελέτη των επιχειρήσεων ΜΜΕ και Γραφείο Ευρέσε-
ως Εργασίας, στελεχωμένο με ειδικούς που θα προ-
βλέπουν τις εξελίξεις και θα εισηγούνται μέτρα στα 
όργανα διοίκησης της Ένωσης 

5. Μέσω κινητοποιήσεων και συλλογικών δια-
πραγματεύσεων με τις εργοδοτικές οργανώσεις, 

την κυβέρνηση και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να 
προωθήσουμε και να επιβάλλουμε τις πάγιες θέσεις 
των δημοσιογραφικών συνδικάτων για το σεβασμό 
της αναλογίας 80% προς 20% (μελών - μη μελών), 
την διαρκή εκπαίδευση και την πλήρη σύνθεση του 
δημοσιογραφικού προσωπικού κάθε επιχείρησης 
ΜΜΕ, καθώς και την υποχρέωση αύξησης των θέ-
σεων εργασίας στα ΜΜΕ που κατέχουν δημόσιες 
συχνότητες, ή επιδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο 
από τον προϋπολογισμό (εθνικό ή ευρωπαϊκό). 

Η εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και η εξόφληση όλων 
των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 
ΜΜΕ, να αποτελεί προϋπόθεση για τις οποιεσδήποτε 
οικονομικές τους συναλλαγές με το δημόσιο και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε προγράμ-
ματα, δημόσια έργα, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις 
κ.λ.π.) 

6. Να ενταχθούν στις Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας των δημοσιογράφων και να περάσουν αμέ-
σως στο ασφαλιστικό σύστημα του Τύπου όλοι οι 
συνάδελφοι που εργάζονται στα νέα (ψηφιακά) ΜΜΕ 
(Portals, ψηφιακές εφημερίδες κ.λπ) 

7. Το επίδομα ανεργίας να ανέλθει στο 80% του 
βασικού μισθού και να καταβάλλεται τουλάχιστον 
για δύο χρόνια. 

8. Κατά την περίοδο της ανεργίας να συνεχίζεται η 
ασφαλιστική κάλυψη (συντάξιμος χρόνος και ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη) των συναδέλφων. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά αποδεδειγμένα και 
τη θέληση να το εφαρμόσει, έχει η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ. 

Ζοφερή η εικόνα 
στον Αθλητικό Τύπο

Στον Αθλητικό Τύπου το τοπίο είναι ζοφερό κα-
θώς τα πλήγματα που δέχεται το τελευταίο διάστη-
μα είναι απανωτά. Μετά την αναστολή της έκδοσης 
της ιστορικής εφημερίδας «Αθλητική Ηχώ» μετά 
από 63 χρόνια παρουσίας στα αθλητικά δρώμενα 
της χώρας, αλλά και το κλείσιμο μίας άλλης μεγά-
λης αθλητικής εφημερίδας της SPORTIME, προα-
ναγγέλθηκε πριν από λίγες ημέρες ότι στις 31 Μαΐου 
θα μπει λουκέτο και στην εφημερίδα «ΝΤΕΡΜΠΙ». 
Το αποτέλεσμα; Αρκετές δεκάδες εργαζομένων να 
μένουν χωρίς δουλειά μέσα σε ένα πολύ δύσκολο 
εργασιακό τοπίο και με το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ να 
παρακολουθεί «άφωνο» τις εξελίξεις. 

Οι εφημερίδες «Αθλητική Ηχώ» και «SPORTIME» 
έπεσαν θύμα απατεώνων εκδοτών, οι οποίοι «φέσω-
σαν» και τα ασφαλιστικά μας ταμεία. 

Η περίπτωση της εφημερίδας «ΝΤΕΡΜΠΙ» είναι 
το ίδιο θλιβερή. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και 
με την «ετσιθελική» συμπεριφορά πολυπράγμων 
επιχειρηματία, που εντελώς ξαφνικά αποφάσισε να 
την κλείσει (!).

Από εκεί και πέρα και στις εφημερίδες που κυ-
κλοφορούν τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά, 
με μικρές βέβαια εξαιρέσεις. 

Το δελτίο παροχής υπηρεσιών (κοινώς «μπλοκά-
κι») καλά κρατεί. Υπάρχουν συνάδελφοι που ακόμη 
και για χρόνια ολόκληρα εργάζονται υπό αυτό το κα-
θεστώς, με τους εκδότες να προβάλλουν διάφορες 
αιτιολογίες και «προσχώματα» και να καθυστερούν 
την πρόσληψή τους.

Και στους χώρους εργασίας όμως τα πράγματα 
δεν είναι ευχάριστα. Είτε με άλλοθι την οικονομική 
κρίση, είτε τη χαμηλή κυκλοφορία του εντύπου, 
είτε και τα δύο μαζί, ασκείται μεγάλη πίεση σε συ-
ναδέλφους, που πολλές φορές καλύπτουν πολλά 
ρεπορτάζ ταυτόχρονα κάτι που έχει αντίκτυπο στο 

κοινωνικό αγαθό που λέγεται «έγκυρη και σωστή 
ενημέρωση». 

Ανασταλτικά στον τομέα της έγκυρης και αντι-
κειμενικής ενημέρωσης λειτουργούν και κάποιες 
αθλητικές εφημερίδες οι οποίες είναι καθαρά οπα-
δικές. Αυτό τις περισσότερες φορές υποκρύπτει (ή 
είναι και φανερή) σχέση εξάρτησης είτε με τις διοι-
κήσεις των ομάδων τις οποίες υποστηρίζουν, είτε 
με οργανωμένες ομάδες φιλάθλων, ενώ δεν είναι λί-
γες οι φορές που καταφεύγουν και σε πρωτοσέλιδα 
με σεξιστικά υπονοούμενα, υποβαθμίζοντας έτσι το 
επίπεδο της δημοσιογραφίας. 

Τέλος μεγάλη «γάγγραινα» αποτελεί και η εργα-
σία στα αθλητικά portals. Πρόκειται για ανασφάλι-
στη εργασία ενώ υπάρχουν συνάδελφοι με μισθολο-
γική προϋπηρεσία σε εφημερίδες ή άλλα ΜΜΕ που 
εργάζονται σε portals, αλλά η εργασία τους, ουσια-
στικά δεν αναγνωρίζετε από την ΕΣΗΕΑ. 

Γιώργος ΚΑΡΖΗΣ
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Για πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι-δημοσιογράφοι 
στο Διαδίκτυο θεωρούμασταν περίπου ανύπαρ-

κτοι ή, στην καλύτερη περίπτωση, δημοσιογράφοι 
περιορισμένης ευθύνης και περιορισμένων δικαιω-
μάτων. Οχι, φυσικά, χωρίς ευθύνη της ΕΣΗΕΑ και 

των άλλων δημοσιογραφικών σωματείων. 
Μετά περίπου 15 χρόνια παρουσίας των διαδι-

κτυακών ΜΜΕ στο δημοσιογραφικό τοπίο της χώ-
ρας, έφτασε η ώρα όχι μόνο να διεκδικήσουμε πιο 
δυναμικά τα δικαιώματά μας αλλά και να πείσουμε 
ορισμένους καρεκλοκένταυρους και βολεμένους 
συναδέλφους μας για το αυτονόητο: ότι είμαστε 
δημοσιογράφοι οι οποίοι απλώς εργάζονται σε δια-
φορετικό μέσο. 

Βαρεθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια να γίνεται η ερ-
γασία μας αντικείμενο κουτοπόνηρης εκμετάλλευ-
σης από τα «μεγάλα» ΜΜΕ και να μην γίνεται ποτέ 
αναφορά για την πηγή της είδησης. Κουραστήκαμε 
να εργαζόμαστε κάτω από τις πιο άθλιες εργασιακές 
και ασφαλιστικές συνθήκες και να γινόμαστε έρμαια 
ανθρώπων που θέλουν να λέγονται επιχειρηματίες 
στο χώρο των ΜΜΕ. Μα πάνω από όλα οργιστήκα-
με γιατί η ηγεσία του συνδικαλιστικού μας οργάνου 
κώφευε στις συνεχείς εκκλήσεις μας για ουσιαστική 
στήριξη και βοήθεια. Αδιαφορούσε με τον πιο προ-
κλητικό τρόπο.  

Ευτυχώς, υπήρξαν και υπάρχουν συνάδελφοί 
μας που δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να αγω-
νίζονται έτσι ώστε να έρθει στην επιφάνεια το θέμα 
και να τύχει της ανάλογης αντιμετώπισης. Μέχρι 
στιγμής, έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά βήματα 
προόδου και, παρά το γεγονός ότι οι έχοντες την 
πλειοψηφία της ΕΣΗΕΑ εξακολουθούν να μας αντι-
μετωπίζουν καχύποπτα, υπάρχει αισιοδοξία.  

Για όσους τυχόν δεν έχουν πληροφορηθεί τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δη-

μοσιογράφοι του διαδικτύου μία ακόμα αναφορά 
θα ήταν χρήσιμη. Στα περισσότερα «μαγαζιά» δεν 
υπάρχει καν ασφάλιση και οι συνάδελφοι που ασφα-
λίζονται (είτε στο ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ, είτε στην κα-
λύτερη περίπτωση στο ΙΚΑ) θεωρούνται προνομιού-
χοι(!) και τυχεροί. 

Επιπρόσθετα, ο διαδικτυακός δημοσιογράφος 
είναι ταυτόχρονα φωτογράφος, επεξεργαστής φω-
τογραφιών, εικονολήπτης, μοντέρ και επεξεργα-
στής εικόνας! Και όλα αυτά με ένα μισθό ο οποίος, 
στις καλύτερες των περιπτώσεων, φτάνει στα 1000 
ευρώ. 

Με αυτά τα δεδομένα καθίσταται σαφές ότι οι 
όλοι εμείς δεν χρειαζόμαστε απλώς τη συμπαρά-
σταση του συνδικαλιστικού μας οργάνου αλλά την 
αμέριστη στήριξή του στο δίκαιο αίτημά μας να 
αναγνωριστεί η εργασία μας ως δημοσιογραφική. 
Σε μία εποχή που οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν 
νέες προοπτικές στο επάγγελμά μας και ανοίγουν 
νέους δρόμους, είναι αδιανόητο οι διαδικτυακοί δη-
μοσιογράφοι να είναι αποκλεισμένοι από τα δημοσι-
ογραφικά σωματεία και να θεωρούνται ξένα σώματα 
στο χώρο.

Το ξέρουμε, ζούμε στην Ελλάδα όπου και το 
αυτονόητο πρέπει να διεκδικείται. Γι’ αυτό και επιμέ-
νουμε. Πιστεύουμε όμως ότι η υπόθεσή μας περνάει 
και μέσα από τις αλλαγές συσχετισμών στην ΕΣΗΕΑ, 
εξέλιξη που σαφώς θα δώσει νέα ώθηση και νέες 
ελπίδες. Σε διαφορετική περίπτωση, θα χρειαστεί η 
διπλή δουλειά, οι διπλές θυσίες και ο διπλός κόπος 
για να φτάσουμε στο στόχο μας. Μέσα σε συνθήκες 
(τεχνητής ή όχι) οικονομικής κρίσης και εργασιακής 
αβεβαιότητας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χά-
νουμε χρόνο. Αρα, οι όποιες ευκαιρίες παρουσιάζο-
νται, πρέπει να μην περνάνε ανεκμετάλλευτες. Και οι 

εκλογές στην ΕΣΗΕΑ είναι μία από αυτές.  

Νίκος γΙΑΝΝOΠοΥλοΣ

Εμείς, οι αμπιγιέζ και οι μανικιουρίστες

Παγιδευμένοι... στο διαδίκτυο

Φανταστείτε ότι είστε παρουσιαστής τηλεοπτι-
κού δελτίου ή ενημερωτικής εκπομπής- όχι 

απαραίτητα λαμπερός αστέρας της μικρής οθόνης, 
αλλά δημοσιογράφος που πονάει το ενημερωτικό 
προϊόν. Πρόκειται να βγείτε στον αέρα σε λίγα λεπτά, 
αλλά το πρόσωπό σας είναι πελιδνό, με μαύρους κύ-
κλους από την κούραση, τα μαλλιά σας πετάνε σαν 
τρελού επιστήμονα, στο πουκάμισό σας μοστράρει 
μια τεράστια λαδιά από το τζάνκι φουντ με το οποίο 
τρέφεστε λόγω ωραρίου και τα νύχια σας- πώς δεν το 
είχατε προσέξει;- αποκρουστικά βρόμικα και μακριά 
ή κακοφαγωμένα από το εκνευριστικό «τικ» που σας 
διακατέχει, ιδιαίτερα κατά τις στιγμές έντασης στη 
δουλειά. Είστε έτοιμος να πάρετε θέση στο στού-
ντιο, να μεταδώσετε τα σπαράγματα αλήθειας που 
με φιλοτιμία έχετε συλλέξει εσείς και οι συνάδελφοί 
σας, αλλά- φευ!- δεν υπάρχει μακιγιέζ για να κάνει 
το πρόσωπό σας ανθρώπινο, δεν υπάρχει αμπιγιέζ 
για να σας δώσει να φορέσετε κάτι στοιχειωδώς κα-
θαρό, δεν υπάρχουν φωτιστές για να «μαλακώσουν» 
την θλιβερή σας εικόνα, οι ηχολήπτες έχουν αποφα-
σίσει να σας εκθέσουν βγάζοντας στον αέρα όλη την 

ασθμαίνουσα αγωνία σας και επίσης κινδυνεύετε να 
γίνετε πανελληνίως ρεζίλι εμφανίζοντας στην οθόνη 
τα νύχια… του Νοσφεράτου, γιατί ο σταθμός δεν δι-
αθέτει μανικιουρίστα. Η απόλυτη καταστροφή! Αυ-
τές οι αισθητικές λεπτομέρειες ίσως δεν έχουν κα-
μία σημασία σε μια εφημερίδα, κανένα βάρος σ’ ένα 
ενημερωτικό πόρταλ και αρκετά μικρότερη επίδρα-
ση σ’ ένα ραδιόφωνο. Ωστόσο, καθώς το ενημερω-
τικό προϊόν καθίσταται συνιστώσα της ευρύτερης 
λειτουργίας των ενημερωτικών ομίλων στο πλαίσιο 
της infotainment και οι ειδήσεις που μεταδίδουμε 
γίνονται κι αυτές «θέαμα», με ό,τι αρνητικό συνε-
πάγεται αυτό, οι δημοσιογράφοι γινόμαστε κι εμείς 
συντελεστές μιας αλυσίδας παραγωγής που απαιτεί 
συνέργιες με επαγγελματίες με τους οποίους, εκ 
πρώτης όψεως, δεν μας συνδέει απολύτως τίποτα. 

Είναι μια εξέλιξη αντικειμενική, αναπότρεπτη, 
φυσιολογική όσο κι αν κάποιοι “επαγγελματίες δη-
μοσιογράφοι” βγάζουν φλύκταινες στην ιδέα ότι 
τελικά συνδιαχειρίζονται το ενημερωτικό προϊόν 
με μακιγιέζ, μανικιουρίστες ή καθαρίστριες που 
ξεβρομίζουν τα- κατά κανόνα- «βομβαρδισμένα» 

ανοιχτή γραμμή
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Εμείς, οι αμπιγιέζ και οι μανικιουρίστες

Την ώρα που οι κυβερνήσεις παγκοσμίως προ-
σανατολίζονται σε κρατικοποιήσεις, παραδε-

χόμενες τη χρεοκοπία του νεοφιλελευθερισμού, οι 
εν Ελλάδι “εγκέφαλοι” με τη συνεργασία ιδιωτικών 
συμφερόντων - που φέρονται να έχουν προσφύγει 
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια - επιχειρούν να μετατρέ-
ψουν τα δημοτικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις σε 
Ανώνυμες Εταιρίες, εμφανιζόμενοι υποκριτικά ότι 
πιέζονται από ευρωπαϊκά φιρμάνια.

Οι νόμοι Ρουσόπουλου για τις αδειοδοτήσεις 
των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και Παυλόπουλου - Κώδι-
κας Δήμων και Κοινοτήτων, οδηγούν στην εκποίηση 
του δημόσιου αγαθού της ενημέρωσης. Οι δημοτι-
κοί Ρ/Τ σταθμοί που αποτελούν κατάκτηση για τους 
πολίτες, καλούνται να λειτουργήσουν με ιδιωτικο-
οικονομικά κριτήρια, να γίνουν βορά στην ελεύθερη 

αγορά και να γίνουν συνεργοί στην εμπορευματο-
ποίηση της Ενημέρωσης. 

Σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία και ενώ 
όλο το προηγούμενο διάστημα πήγε χαμένο, η 
ηγεσία της ΕΣΗΕΑ βαφτίζει αναμονή την κωλυσι-
εργία και δείχνει πως έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Με 
μια άκρως παρελκυστική τακτική, αντί να αναλάβει 
δράση, αρκείται στο σχέδιο τροπολογίας που κατέ-
θεσε χωρίς να ασκεί κανενός είδους πίεση προς τον 
υπουργό Εσωτερικών και την ΚΕΔΚΕ, αφήνοντας το 
χρόνο να περάσει εις βάρος των συμφερόντων των 
εργαζομένων. 

Δέχεται αδιαμαρτύρητα τον εμπαιγμό του προ-
έδρου της ΚΕΔΚΕ που μας λέει να μην βιαζόμαστε, 
παρότι εκκρεμεί από το Νοέμβριο συνάντηση με τον 
κ. Κακλαμάνη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
η σχετική συνάντηση εκκρεμεί, καθώς δεν δέχεται ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ να συνομιλήσει για το θέμα της 
Α.Ε. με το Σωματείο μας. Λες και θα μας κάνει χάρη ο 
κ. Κακλαμάνης που προ μηνών δήλωνε στο δημοτικό 
συμβούλιο πως είναι ο τελευταίος που θέλει την ΑΕ.

Η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ δεν απαντά στον υπουργό 
Εσωτερικών που επικαλείται δήθεν συμφωνία με 
την ΕΣΗΕΑ για τη ρύθμιση που κατέθεσε και προ-
εξοφλεί ότι τα δημοτικά ΜΜΕ θα μετατραπούν σε 
Α.Ε., ενώ διατηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων οι οποίες προβλέπουν ότι «οι εται-
ρίες αυτές λύονται υποχρεωτικά αν για 3 συνεχείς 
εταιρικές χρήσεις -μετά 2 έτη από την ίδρυσή τους- 
είναι ζημιογόνες ή εάν για 3 φορές εντός δεκαετίας 

τα ίδια αυτών κεφάλαια είναι κατώτερα του 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου. Είναι ορατός πλέον ο κίνδυ-
νος μέσα στα “μπάνια του λαού” να βρεθούμε προ 
τετελεσμένων, καθώς τα χρονικά περιθώρια ακόμη 
και για ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από 
την κυβέρνηση γίνονται όλο και πιο ασφυκτικά, ενώ 
οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες αν λάβουμε 
υπ’ όψιν το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί 
από το γεγονός ότι κάποια δημοτικά ραδιόφωνα της 
περιφέρειας έχουν ήδη μετατραπεί σε Α.Ε. 

Η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ πανηγύριζε το Δεκέμβριο 
ότι επετεύχθη το “πάγωμα” της μετατροπής των 
δημοτικών ρ/τ μέσων σε Α.Ε. Αυτό όπως δεν αρκεί 
και σίγουρα δεν έχουμε περιθώριο έως το τέλος του 
έτους για να αποφύγουμε το “ξεπάγωμα” ενώ παρα-
μένει αναπάντητο το ερώτημα: με ποιο χαρακτή-
ρα θα συνεχίσουν να λειτουργούν; Στις 30 Ιουνίου 
εκπνέει η προθεσμία για την εφαρμογή του νόμου 
Ρουσόπουλου (3592/07) περί αδειοδοτήσεων των 
ρ/τ μέσων, που επιβάλει στα δημοτικά ραδιόφωνα 
να καταθέσουν φάκελο ως Α.Ε.

Εν όψει των αρχαιρεσιών στο Σωματείο, οι επι-
στολές του κ. Σόμπολου και των υποψηφίων του 
πάνε κι έρχονται, αλλά ούτε λέξη για τα δημοτικά 
ΜΜΕ στους...στόχους τους. Οι συνάδελφοι δεν 
πείθονται από καθησυχαστικές εκτιμήσεις διαφό-
ρων εντός και εκτός Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ ότι δεν πρόκειται 
να συμβεί το “μοιραίο”. Έχουν εισπράξει αυτή την 
τουλάχιστον αδιάφορη στάση από το Σωματείο και 
φτάνοντας στην κάλπη θα τη σταθμίσουν.

Γιάννης ΛΑΥΡΑΝΟΣ

γραφεία μας. Αν νιώθουν ότι τους προσβάλλει αυτή 
η ώσμωση, είναι γιατί προφανώς έχουν πάρει στα 
σοβαρά το ρόλο της «4ης Εξουσίας». Αλλά κάποιος 
πρέπει να τους θυμίσει ότι την εξουσία που πράγ-
ματι διαθέτουν και ασκούν δυναστικά τα ΜΜΕ, την 
διαθέτουν και την ασκούν οι ιδιοκτήτες τους και οι 
χρηματοδότες τους, έστω κι αν χρησιμοποιούν ως 
διαμεσολαβητές και μερικούς αθεράπευτα πρόθυ-
μους συναδέλφους που είναι ικανοποιημένοι στον 
ρόλο του σφουγγοκωλάριου κάθε εξουσίας. 

Πέρα από τον κοινωνικό ρατσισμό και την αλαζο-
νεία που εμπεριέχει η αντίληψη για την «κατωτερό-
τητα» δεκάδων (μη δημοσιογραφικών) ειδικοτήτων 
που συναντώνται στο πεδίο των ΜΜΕ και δη της 
ενημέρωσης («Τι κοινόν μετ’ εμού και σου, αθλία μα-
νικιουρίστα!»), επίσης δεν συνάδει και με την εγχώ-
ρια ενημερωτική πραγματικότητα. Υπάρχουν πολ-
λές μανικιουρίστες, μακιγιέζ και αμπιγιέζ που έχουν 
πολύ καλύτερη σχέση με την αλήθεια (έστω και 
ερασιτεχνικά) από συναδέλφους (εντός πολλών ει-
σαγωγικών…) που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπη-
ρεσία επιχειρήσεων, κρατικών φορέων, υπουργεί-

ων, κομμάτων, πολιτικών γραφείων και των οποίων 
η «αλήθεια» εξαντλείται στη σύνταξη δελτίων τύπου 
και στην απλή τους αναπαραγωγή, στην φιλολογική 
επεξεργασία ελεγχόμενων «διαρροών» από επίση-
μες και ανεπίσημες πηγές ή στην απλή συμπερίλη-
ψή τους στα pay roll του κράτους ή του ιδιωτικού 
τομέα. Και υπάρχουν, τέλος, «συνάδελφοι» (επίσης 
εντός εισαγωγικών) που έχουν μεταλλαχθεί σε εργο-
δότες, εκδότες, μάνατζερ, εργολάβους και φατου-
ρατζήδες της ενημερωτικής αγοράς. Μ’ αυτούς εί-
ναι πράγματι αδιανόητη η συνδικαλιστική (ίσως και 
η ασφαλιστική) συνύπαρξη. Κι όμως, μαζί μ’ αυτούς 
θα προσέλθουμε για πολλοστή φορά στις συνδικα-
λιστικές κάλπες στις 26 Μάη. Θα εκλέξουμε κοινούς 
εκπροσώπους για να εκπροσωπήσουν τα ασύμβατα 
συμφέροντά μας. Περί αυτών, σιγή ιχθύος από τους 
ευαίσθητους υποστηρικτές της δημοσιογραφικής 
«καθαρότητας» των σωματείων μας.

Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνυ-
πάρξω σ’ ένα συνδικάτο και με τη μανικιουρίστα, και 
με την μακιγιέζ, και με τον ηχολήπτη, και με τον μο-
ντέρ, και με τον φωτορεπόρτερ, στον βαθμό που μας 

«λευκή πετσέτα» και για 
τα δημοτικά  ραδιόφωνα 

ενώνει η ίδια η παραγωγική διαδικασία. Ο κλάδος 
δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον κοινωνικό-ασφα-
λιστικό πόρο του αγγελιοσήμου από την δρομολο-
γούμενη κατάργησή του υψώνοντας φραγμούς σε 
όσους αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην παραγωγή 
του. Το αν περιλαμβάνονται οι μανικιουρίστες και 
οι αμπιγιέζ σ’ αυτό και ποιοί εν τέλει περιλαμβάνο-
νται μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά με όρους 
ορθολογισμού και όχι επαγγελματικής αλαζονείας.  
Πολύ περισσότερο αξίζει να δρομολογήσουμε τη 
συνάντηση σε ένα μεγάλο Συνδικάτο Τύπου όλων 
των ειδικοτήτων και επαγγελματικών ενώσεων που 
ήδη έχουν αντιληφθεί πως η φιλοσοφία των μεσαι-
ωνικών συντεχνιών αντιστοιχεί στην τυπογραφία 
του Γουτεμβέργιου και όχι στην ψηφιακή εποχή 
της ενημέρωσης. Όσο το νωρίτερο δρομολογηθεί η 
διαδικασία της συνδικαλιστικής σύνθεσης τόσο το 
καλύτερο. Ειδάλλως, αργά ή γρήγορα, η ιδιοκτησία 
των ΜΜΕ θα μας ξενυχιάσει. Κι εμάς και τις μανικι-
ουρίστες. 

γιάννης ΚΙΜΠοΥΡOΠοΥλοΣ
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Νομίζω ότι υπάρχει μια θεμελιώδης 
παρανόηση σχετικά με το επάγγελμα 

μας. Ο συγχρωτισμός μας με την εξουσία, 
αναγκαστικός ως ένα σημείο αφού απο εκεί 
βγαίνουν τα περισσότερα θέματα, καταλή-
γει σε εναγκαλισμό, ο οποίος με τη σειρά 
του οδηγεί σε σύγχυση: Μιλάω στο πρώτο 

ενικό στον κ. υπουργό άρα είμαι παρά τω 
υπουργώ, σβήνω κλήσεις, συνεπώς είμαι 
κομμάτι του συστήματος εξουσίας και το 
υπερασπίζομαι. Ιδίως αν με έχει τιμήσει 
και με καμιά αργομισθία. Άρα δεν ελέγχω 
την εξουσία, αυτή είναι που ελέγχει εμένα. 
Εγώ απλώς ελέγχω την κοινωνία.

Αυτού του είδους η δημοσιογραφία και 
αυτή η λογική στην πρόσληψη της υπάρ-
χει, αλλά δεν μας αφορά όλους. Για την 
ακρίβεια, αφορά πολύ λίγους αν και παρα-

μυθιάζει αρκετά περισσότερους. Αυτή η 
αντίληψη εκφράζεται και στην Ένωση από 
τις παρατάξεις Σόμπολου και Τσαλαπάτη. 
Δεν ξέρω αν είμαστε ελίτ, πάντως η κοινω-
νία μας φωνάζει αλήτες και ρουφιάνους 
(ή, πιο ευγενικά, βολεμένη συντεχνία) και 
οι έρευνες δείχνουν ότι η αξιοπιστία των 
ΜΜΕ είναι στον απόλυτο πάτο ως μηχανι-
σμοί χειραγώγησης της κοινωνίας.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η απερχό-
μενη διοίκηση της ΕΣΗΕΑ απέτυχε να υπε-
ρασπιστεί τα καλώς νοούμενα συμφέρο-
ντα του κλάδου ή πέτυχε ακριβώς να μην 
είναι σε θέση το σωματε’ίο να στριμώξει τα 
αφεντικά σε μια φάση ραγδαίων αναδιαρ-
θρώσεων. Εδώ δεν μπόρεσε, δεν θέλησε 
να υπερασπιστεί το ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ, 
για να θυμηθούμε μια από τις “επιτυχίες” 
της. Η διοίκηση Σόμπολου-Τσαλαπάτη, 
δεν αντιτάχθηκε  στις απολύσεις, αντι-
τάχθηκε όμως σε κάθε προσπάθεια για 
απεργία του κλάδου. Επιχειρεί να διατηρή-
σει την ΕΣΗΕΑ ένα κλειστό κλαμπ με ελεγ-
χόμενη  εγγραφή μελών για να μην αλλά-
ξουν οι ισορροπίες, κρατάει εκτός Ένωσης 
ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων όπως 
οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα πόρταλ 
και τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και 
φυσικά αδιαφορεί πλήρως για τα “μπλοκά-
κια”. Διατηρείται έτσι η εξωφρενική ταύτι-
ση της συνδικαλιστικής ιδιότητας (μέλος 
ΕΣΗΕΑ) με το δικαίωμα του εργαζόμενου 
στην υγειονομική και επικουρική του 
ασφάλιση (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ). Ακόμα 
περισσότερο αποκρούει κάθε προσπάθεια 
για τη δημιουργία ενός Συνδικάτου Τύπου 
,κάτι που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση 
για να μπορούν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ 

να ορθώσουν ανάστημα στις επιχειρήσεις, 
να μπορούν δηλαδή να κατεβάσουν τους 
διακόπτες, να κάνουν δηλαδή τα αφεντικά 
να χάσουν λεφτά.

Οι εργοδότες χρησιμοπούν αυτήν την 
εποχή ως πρόσχημα τη διεθνή κρίση για 
να περικόψουν θέσεις εργασίας και να κα-
ταργήσουν εργασιακά δικαιώματα. Εδώ 
θα φανεί λοιπόν αν είμαστε απυρόβλητη 
ελιτ ή αναλώσιμοι, με τα κόζια να δείχνουν 
το δεύτερο. Δεν πειράζει. Το σύστημα 
Σόμπολου-Τσαλαπάτη θα μας σώσει, θα 
υπερασπιστεί τις θέσεις εργασίας και τα 
εργασιακά μας δικαιώματα; Όχι βέβαια. 
Θα μας υπερασπιστεί ατομικά, στην καλύ-
τερη θα μας υποσχεθεί πως θα μας σώσει 
από την απόλυση, στη χειρότερη κάπου 
θα μας βολέψει, σε κάποια τρύπα που θα 
υποδείξει η εργοδοσία ή μέσα από κάποιο 
κονέ -μην την ψάχνεις- κάποιο ψιλογρα-
φείο Τύπου. Αυτός είναι ο πελατειακός 
συνδικαλισμός και για να περιληφθούμε 
στις ευεργετικές του διατάξεις πρέπει να 
μην εκτιθέμεθα υποστηρίζοντας ακρότη-
τες, ρομαντισμούς και ιδεοληψίες. Να δεί-
χνουμε κατανόηση. Δυστυχώς αυτό δεν 
μας χωράει όλους και ευτυχώς δεν μας 
αφορά. Σε συνθήκες κρίσης ατομικές λύ-
σεις επιτυγχάνουν συνήθως αυτοί που τις 
έχουν λιγότερο ανάγκη. Οι πολλοί, η μαρί-
δα, έχουν ελπίδα για κάτι καλύτερο μόνο 
συλλογικά.

Η Συσπείρωση μεροληπτεί υπέρ των 
δημοσιογράφων που είναι εκτός παιγνίου 
και φιλοδοξεί να αλλάξει τους όρους του 

παιχνιδιού.

γιώργος ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Δεν είμαστε όλοι δικοί μας

Διευρύνεται η κυριαρχία της διαπλοκής
Την τελευταία εικοσαετία, γινόμαστε 

μάρτυρες της κυριαρχίας των επιχει-
ρηματιών στα ΜΜΕ. Ελάχιστες εφημερίδες 
και, πλέον, κανένα κανάλι δεν έχει μείνει 
εκτός του ιδιοκτησιακού ελέγχου της οικο-
νομικής ελίτ. Οι παραδοσιακοί εκδότες απο-
χωρούν, για βιολογικούς και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και για οικονομικούς λόγους, 
από το σκηνικό. Ακόμα και εκείνοι που, ως 
επιχειρηματίες προ δεκαετιών μπήκαν στον 
χώρο του Τύπου και σταδιακά απέκτησαν 
ορισμένα χαρακτηριστικά παραδοσιακού 
εκδότη, φεύγουν και τη θέση τους δίνουν 
στους διαδόχους τους, που στην πλειονό-
τητά τους διακατέχονται από «λογικές» μά-
νατζερ «σούπερ μάρκετ πληροφόρησης» 
και όχι δημοσιογραφικού, παραδοσιακού 
εκδότη. Στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια 
κάνει δυναμική είσοδο στα ΜΜΕ ένα νέο 
για τα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα, πολύ 

πιο επιθετικό κεφάλαιο: διαχειριστές ξένων 
-συχνά αγνώστων- κεφαλαίων, εφοπλιστές 
και άλλοι επιχειρηματίες. Άπαντες, σε συν-
θήκες παγκόσμιας κρίσης, διαθέτουν τε-
ράστια χρηματικά ποσά στα θησαυροφυ-
λάκιά τους. Πάντως, ανεξαρτήτως παλαιού 
ή νέου επιχειρηματία στον χώρο των ΜΜΕ, 
ένα είναι το γεγονός: η κυριαρχία της δια-
πλοκής στον άκρως ευαίσθητο χώρο της 
ενημέρωσης, ολοκληρώνεται και διευρύ-
νεται. 

Η επικράτηση των «μάνατζερ» και των 
επιχειρηματιών, που, μέσω των εξαγορών 
ΜΜΕ, αποσκοπούν στο να αποκτήσουν πο-
λιτική δύναμη, να μετατραπούν σε παρά-
γοντες των εξελίξεων στη χώρα μας και να 
αυγατίσουν τις μπίζνες τους, έχει ως ορατό 
αποτέλεσμα την ραγδαία υποβάθμιση και 
απαξίωση της ίδιας της δημοσιογραφίας. 
Δεν είναι μόνον ότι περισσότερο επενδύ-

ανοιχτή γραμμή
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Η συνολική ετήσια διαφημιστική δαπάνη σύμφω-
να με τους διαφημιζόμενους ανέρχεται σε 1,2 δισ. 

ευρώ. Και η ετήσια δαπάνη στην τηλεόραση, ανέρχεται 
περίπου στα 700 εκατ. ευρώ. Διαφημιστές και ιδιοκτή-
τες τηλεοπτικών σταθμών εκτιμούν πως η πτώση στην 
τηλεόραση θα είναι της τάξης του 30%-40% δηλαδή 
από τα 700 εκατ. ευρώ στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ διαπι-
στώθηκε σημαντική μείωση της δαπάνης στο τελευταία 
τρίμηνο του 2008

Το 2008 όμως ο ΑΝΤ1 πούλησε το σταθμό Nova 
Televizia στη Βουλγαρία στη Σκανδιναβική Modern 
Times Group προς 620 εκατ. ευρώ. Η δε NetMed NV 
πουλήθηκε από τον όμιλο Naspers στη Forthnet προς 
490 εκατ. ευρώ, μεταβίβαση που έφερε στα ταμεία 
του Mega,που είχε το 12,5% της εταιρείας, περίπου 53-
54 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 2007 η οριστική κατάργηση 
(5%) του ειδικού φόρου τηλεόρασης, είχε ως ευεργετικό 
αποτέλεσμα για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας επι-
πλέον έσοδα 80 εκατ. ευρώ, τα οποία αποκόπηκαν από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Δ. Κοντομηνάς πούλησε 
το 66,66% του Alpha στο RTL προς 125, εκατ. ευρώ Αυτά 
είναι τα επιπλέον κέρδη που διανεμήθηκαν στην αγορά 

Ας δούμε και  τι πληρώνουν απευθείας οι πολίτες για 
τα ΜΜΕ. Μετά την αύξηση του ανταποδοτικού τέλους 
υπέρ της ΕΡΤ, το σταθερό έσοδο για την κρατική ραδι-
οτηλεόραση, ανήλθε για το 2008 σε 298,9 εκατ. ευρώ 
και αναλογικά για το 2007 σε 291 εκατ. ευρώ. Στο χώρο 
του Τύπου ως το 9μηνο του 2008 η Ένωση Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών εκτιμούσε πως η κρα-
τική διαφημιστική δαπάνη έφτασε τα 54,7 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή ήταν στο 16,09% της συνολικής έντυπης δια-
φήμισης. Οι ίδιοι οι εκδότες, στον ετήσιο απολογισμό 
τους, υπογράμμιζαν πως «το Κράτος αρνείται να δώσει 
στοιχεία για τα συνολικά ποσά που εκταμιεύει για κάθε 
διαφήμιση σε σύγκριση με τα ποσά που καταβλήθηκαν 
για τη διαφήμιση αυτή στα διαφημιστικά Μέσα”, διότι 
όπως σημειώνουν «είμαστε βέβαιο ότι από τη σύγκριση 
αυτών των καταβολών θα προέκυπτε ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της Κρατικής Διαφημιστικής δαπάνης εμφανίζε-
ται να περιέρχεται στις διαφημιστικές εταιρείες”. 

Και είναι οι ίδιοι οι εκδότες που επικαλούμενοι υπό-
μνημα της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
προς τον πρώην υπουργό Τύπου, Θ. Ρουσόπουλο, υπο-
στηρίζουν πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακίνηση 

του λεγόμενου «μαύρου χρήματος» γίνεται και δια των 
διαφημιστικών εταιρειών. Πρόσφατα διαφημιστές και 
διαφημιζόμενοι σε συνέδριο τους υποστήριξαν πως τα 
ΜΜΕ έφεραν με τον τρόπο που παρουσίασαν το θέμα 
νωρίτερα την κρίση στην Ελλάδα. Μαύρο χρήμα στα 
ΜΜΕ χαρακτηρίστηκε ακόμη και από μερίδα εκδοτών 
(«Καθημερινή») η πα-
ράταση για ακόμη 3 
χρόνια του καθεστώ-
τος που επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις Τύπου να 
διαχειρίζονται το 2% 
επί του τζίρου τους 
χωρίς παραστατικά, 
με την νομοθετική 
ρύθμιση που προσέ-
κρουσε τελικά ακόμη 
και σε αντιδράσεις 
βουλευτών της Ν.Δ. 

Όλα αυτά βέβαια 
δεν σημαίνουν πως 
δεν υπάρχουν επιχει-
ρήσεις που κινδυνεύ-
ουν. Το αντίθετο. Τα 
κόλπα στους ισολογι-
σμούς των επιχειρή-
σεων δεν χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις για να 
φανερωθούν, αφού 
παρά τα τεράστια 
ποσά που άντλησαν 
οι επιχειρήσεις από το 
χρηματιστήριο, κιν-
δυνεύουν σήμερα, από τις επιλογές του παρελθόντος 
και τον υψηλό δανεισμό. Παράλληλα, μια αλλαγή στο 
καθεστώς του αγγελιοσήμου που θα τους ανάγκαζε να 
καταβάλλουν εισφορές στους εργαζόμενους, θα ήταν 
ίσως και η «ταφόπλακά» τους. 

«Σωσίβιο» όμως πάντοτε για τους ισχυρούς του Τύ-
που είναι τόσο η είσοδος διαφόρων νεοφερμένων στο 
χώρο που αγοράζουν ζημιογόνες επιχειρήσεις, όσο και 
η πατροπαράδοτη ελληνική διαπλοκή.

Βασίλης ΚοΥφοΠοΥλοΣ
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Διευρύνεται η κυριαρχία της διαπλοκής
ουν στα DVD και ελάχιστα στη δημοσιογρα-
φία, ούτε ότι ακόμα και οι άδειες των κανα-
λιών έχουν γίνει αντικείμενο συνδιαλλαγής 
κάτω από το τραπέζι της πολιτικής και της 
οικονομικής εξουσίας. Σήμερα, ο δημο-
σιογράφος ολοένα περισσότερο παύει να 
ελέγχει την εξουσία, πολιτική, οικονομική, 
κρατική, κ.ο.κ.. Σταδιακά δε, μετατρέπεται 
σε έναν εκτελεστικό υπάλληλο, κρίκο της 
αλυσίδας του συστήματος διαπλοκής και 
των εκάστοτε κατεστημένων ελίτ. Οι δημο-
σιογραφικές αποκαλύψεις, είναι «αποκαλύ-
ψεις» μόνον εάν το αποφασίσει το σύστημα 
που ελέγχει τα ΜΜΕ και οι μεγαλοαστέρες. 
Διαφορετικά, «θάβονται» σάν να μην υπάρ-
χουν. Τα πάντα ζυγίζονται με κριτήριο τι θα 
δώσει η διαφήμιση. Ενας ακόμα αμφιλε-
γόμενος χώρος, όπου παίζονται τεράστια 
οικονομικά, επιχειρηματικά και πολιτικά 
παιχνίδια. 

Την ίδια στιγμή που οι κυκλοφορίες των 
εφημερίδων πέφτουν και η τηλεόραση, 
προκειμένου να διατηρήσει και να κερδίσει 
θεατές, υϊοθετεί ό,τι πιο «κατινίστικο» και 
ό,τι πιο ρατσιστικό κοινωνικά, η τεχνολογία 
επιβάλλει νέες τάσεις. Το «χαρτί» υποχωρεί 
με γοργούς ρυθμούς και τη θέση του αρχί-
ζουν να παίρνουν οι ηλεκτρονικές εκδόσεις. 
Τα blogs ήδη έχουν αρχίσει να εισβάλλουν 
δυναμικά και στην Ελλάδα, δίνοντας την ει-
κόνα της αντικατεστημένης, εναλλακτικής 
πληροφόρησης. Και είναι βέβαιον ότι σιγά-
σιγά, κάποια θα γίνουν ηλεκτρονικές εκδό-
σεις. Στο εγγ΄θς μέλλον λοιπόν, τίποτε δεν 
θα είναι όπως ήταν χθές. Και αυτό θα έχει 
άμεση επίδραση και στις θέσεις εργασίας. 
Οι ιδιοκτήτες θα κινηθούν προς όλες αυτές 
τις νέες κατευθύνσεις, με τους γνωστούς 
–έως τώρα- γνώμονες της συνεχιζόμενης 
απαξίωσης της δημοσιογραφίας, του κου-

τσουρέματος των μισθών, της δημιουρ-
γίας μιας στρατιάς νέων δημοσιογράφων 
που θα είναι “yes men”, κακοπληρωμένοι 
ή με μπλοκάκι, κομμένοι και ραμμένοι στα 
μέτρα της life style «δημοσιογραφίας» και 
της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του 
εκάστοτε αφεντικού τους. Αυτό σημαίνει 
τον απόλυτο θάνατο της δημοσιογραφίας 
και της πληροφόρησης των πολιτών. Εμείς, 
ως δημοσιογράφοι έχουμε τεράστια ευθύ-
νη και απέναντι στους τελευταίους και στην 
επαγγελματική και προσωπική αξιοπρέπειά 
μας. Ζητούμενο λοιπόν, είναι να ξαναδώ-
σουμε στην ίδια τη δημοσιογραφία, αλλά 
και στον συνδικαλισμό μας, τη χαμένη τιμή 
τους. Η μάχη, υπό το δεδομένο μάλιστα, 
της αναμενόμενης επίθεσης από τους εκ-
δότες, δεν θα είναι καθόλου εύκολη, αλλά 
μπορεί, και πρέπει, να κερδιθεί.

Θανάσης ΑΡγΥΡΑΚΗΣ
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Δε θέλω να είμαι ζόμπι της δημοσιογραφίας
H περίφημη κρίση, αυτή που πολ-

λοί δεν έβλεπαν και πολλοί αμφι-
σβητούσαν, είναι εδώ. Δε θέλω να 

κάνω ανάλυση του πώς και γιατί προήλθε. 

Ούτε ποιος ευθύνεται γι’αυτό.
Γεγονός όμως είναι ότι η κρίση είναι 

εδώ, ότι θα επιδεινωθεί και θα σαρώσει 
βεβαιότητες και κεκτημένα.

Είναι γεγονός ότι οι προτάσεις κυβέρ-
νησης και εργοδοσίας για την αντιμετώ-
πιση αυτής της κρίσης σταματούν στο 
κατώφλι της επιδείνωσης των εργασιακών 
σχέσεων, των μισθών, των συνθηκών ερ-
γασίας. Δεν ακούνε τον κόσμο της εργα-
σίας, δεν περιλαμβάνουν τις ανάγκες και 
τις απόψεις των εργαζομένων. Ή μάλλον, 

τους περιλαμβάνουν, αλλά ως πρόβατα επί 
σφαγή. Τους ζητούν για μια ακόμη φορά 
θυσίες για το καλό όχι των εργαζομένων 
αλλά των εργοδοτών.

Ο φόβος και οι εκβια-
σμοί στους χώρους εργα-
σίας εξαπλώνονται. Τα συν-
δικαλιστικά δικαιώματα και 
το δικαίωμα στην απεργία 
περιορίζονται . Οι κινητο-
ποιήσεις όταν δεν μπορούν 
να υπονομευτούν εκ των 
έσω, ποινικοποιούνται. 
Στόχος οι μισθοί, οι συντά-
ξεις, οι συλλογικές συμβά-
σεις. Το μοντέλο Μίχαλου, 
Μυλωνά και “Χελένικ Στιλ”, 
η επισφαλής δηλαδή ερ-
γασία, και οι μειώσεις των 
μισθών είναι αυτό που έχει 
υιοθετηθεί και έχει αρχίσει 
να εφαρμόζεται και στις 
επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Η ολική απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων 
αποτελεί το βασικό άξονα 
εξόδου από την κρίση.

Η κρίση των επιχειρή-
σεων ΜΜΕ είναι υπαρκτή, 
δεν είναι ωστόσο σημερι-
νή. Έχει παρελθόν γνωστό, 
και υπαίτιους, όμως γίνεται 
τώρα το πρόσχημα, το τέ-
λειο άλλοθι, για να αλλάξει 
ριζικά το τοπίο σε αυτές. Η 
επιχείρηση αναδιάρθρωσης 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
και το διακύβευμα δεν εί-
ναι  πόσοι δημοσιογράφοι 
θα έχουν αύριο δουλειά, 
με τι μισθούς, τι συντάξεις 
και κάτω από ποιες συνθή-
κες θα εργαζόμαστε, αλλά 
η ίδια η δημοσιογραφία. 
Κρίνεται το επάγγελμα του 

δημοσιογράφου, το είδος, και συνεπώς ο 
ρόλος της ίδιας της Ενημέρωσης.

O συνδικαλισμός εμπεριέχει συνθέσεις 
απόψεων, συμβιβασμούς, υποχωρήσεις. 
Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές των 
μεγάλων καθαρών αποφάσεων. Υπάρχουν 
στιγμές κατά τις οποίες χαράσσονται οι 
διαχωριστικές γραμμές, που καλούμαστε 
να αποφασίσουμε σε ποια πλευρά θα στα-
θούμε, ποιού τα συμφέροντα θα υπερα-
σπιστούμε. Αυτό είναι που καλούμαστε 
να κάνουμε τούτη την εποχή.  Αυτές τις 

στιγμές ζούμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια 
συμβιβασμού. Δεν υπάρχουν περιθώρια 
υποχωρήσεων. Δεν υπάρχουν περιθώρια 
ουδετερότητας. Είναι η στιγμή όχι μόνο της 
συλλογικής στάσης απέναντι στην κρεατο-
μηχανή που έχουν στήσει εργοδότες και 
κυβέρνηση, αλλά και της ατομικής. Είναι 
η στιγμή που πρέπει ν’ αποφασίσουμε αν 
θέλουμε αύριο να μας λένε καλημέρα οι 
άλλοι εργαζόμενοι, να κοιτάμε στα μάτια 
τα παιδιά μας, να μπορούμε να κοιτάζουμε 
τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Είναι η στιγ-
μή που πρέπει να αποδείξουμε στον εαυτό 
μας, στους συναδέλφους μας, στους άλ-
λους εργαζόμενους ότι δεν είμαστε διαπλε-
κόμενοι, παπαγαλάκια, γλείφτες. Ότι δεν 
είμαστε ρουφιάνοι και πουλημένοι.

Ο πόλεμος από την άλλη μεριά της 
διαχωριστικής γραμμής έχει κηρυχθεί και 
είναι τραγικό λάθος να πιστεύουμε ότι 
θα μείνουμε απέξω. Ότι θα τα βρούμε με 
την κυβέρνηση και τους εργοδότες. Είναι 
τραγικό λάθος να πιστεύουμε ότι αν λει-
τουργήσουμε σαν “πέμπτη φάλαγγα” θα 
γλιτώσουμε από την κρεατομηχανή που 
έχει στηθεί. Δεν μπορούμε να μείνουμε 
αμέτοχοι σ’ αυτόν τον πόλεμο, ούτε να τον 
δώσουμε μόνοι μας, χωριστά από το λαϊκό 
κίνημα, το κίνημα όλων των εργαζομένων.

Ούτε μπορούμε να υψώσουμε τείχη, 
συρματοπλέγματα, τάφρους γύρω μας, 
όσοι ακόμα έχουμε δουλειά, συντάξεις, 
προνόμια, αφήνοντας τους άλλους έξω 
να σφάζονται. Να είμαστε οι τελευταίοι 
ζωντανοί-νεκροί της δημοσιογραφίας. 
Αυτός ο συνδικαλισμός δεν μ’ ενδιαφέρει. 
Δε θέλω να είμαι ζόμπι, δε θέλω να είμαι 
μόνος μου παρέα με άλλα ζόμπι, προστα-
τευόμενα είδη έως ότου εξαφανισθούμε 
με το βιολογικό μας θάνατο. Ο θάνατος, ο 
επαγγελματικός και της αξιοπρέπειας, θα 
έχει συμβεί πολύ νωρίτερα. 

Αυτόν τον πόλεμο πρέπει να τον δώ-
σουμε. Και να τον δώσουμε ενωμένοι. 
Παλαιότεροι και νέοι συνάδελφοι. Θα είναι 
δύσκολος, θα έχουμε ήττες, θα έχουμε 
απώλειες, θα έχουμε προδοσίες, θα έχου-
με λιποταξίες. Μπορεί να τον χάσουμε, 
αλλά θα ήταν αυτοκτονικό και εξευτελιστι-
κό να τον χάσουμε γιατί δεν τον δώσαμε, 
γιατί παραδοθήκαμε άνευ όρων, χωρίς να 
δώσουμε ούτε μια μάχη. Ακόμα και να τον 
χάσουμε, θα έχουμε κερδίσει τον αυτοσε-
βασμό μας και το σεβασμό των πολιτών. 
Θα παραμείνουμε ζωντανοί.

Βασίλης ΜοΥλοΠοΥλοΣ
Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ
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