
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Ο αγώνας πρέπει να συνεχισθεί 

Αθήνα, 24/3/2008
Πριν ακόμη ολοκληρωθεί στη Βουλή η διαδικασία ψήφισης του αντιασφαλιστικού
νομοσχεδίου της κυβέρνησης, η ηγεσία των  σωματείων μας  (για την ακρίβεια η
συμμαχία των 6 συμβούλων στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ, των παρατάξεων
Σόμπολου και Τσαλαπάτη) κήρυξε τέλος εργασιών και προγραμματίζει διακοπές και
εκδρομούλες.
Η «Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος» επαναλαμβάνει:
α. Το νομοσχέδιο της Ν.Δ πλήττει καίρια τα ασφαλιστικά δικαιώματα ΟΛΩΝ  των
ασφαλισμένων -και μεταξύ αυτών των δημοσιογράφων και όλων των εργαζομένων στα
ΜΜΕ. Η αλήθεια αυτή αποδεικνύεται από τις δρακόντειες «γενικές διατάξεις» του
νομοσχεδίου που αυξάνουν τα όρια ηλικίας, περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και
μειώνουν τις συντάξεις. Και μόνο γι αυτές τις διατάξεις πρέπει να συνεχισθεί ο αγώνας για
την ανατροπή του νομοσχεδίου.
β. Στο χώρο του Τύπου το νομοσχέδιο «κατάσχει» το 10% των πόρων για τα Ταμεία
μας, δημιουργώντας πρόβλημα βιωσιμότητας σε ελάχιστα χρόνια (κατά τον καθηγητή
Σάββα Ρομπόλη μέσα στην επόμενη δεκαετία). Ολο το σχέδιο του νέου Ταμείου
«μορφώματος»  Πετραλιά και Αλογοσκούφη, με τους ανεξάρτητους τομείς, λογαριασμούς
και υπηρεσίες, είναι σαφές ότι προδιαγράφει το επόμενο χτύπημα της αντιμεταρρύθμισης
που θα ισοπεδώνει τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ προς το
κατώτατο όριο του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτός είναι  άλλος ένας λόγος για να
αγωνιστούμε ΤΩΡΑ για την ανατροπή του νομοσχεδίου. Επίσης δείχνει την κατεύθυνση με
την οποία στους επόμενους έξι μήνες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις κυβερνητικές
προκλήσεις (αλλαγές καταστατικών, κανονισμών και λοιπών διατάξεων λειτουργίας του
νέου «μορφώματος»).
γ. Οι κύριοι Σόμπολος και Τσαλαπάτης, οι εκφραστές της καταρρέουσας συντεχνιακής
νοοτροπίας στον κλάδο, αντί να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα αντίστασης
στην κυβερνητική αντιασφαλιστική πολιτική, αναζητούν «εσωτερικό εχθρό». Στράφηκαν με
πρωτοφανή βιαιότητα κατά των συναδέλφων τεχνικών της ιδιωτικής Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης προσπαθώντας να μας πείσουν ότι οι κίνδυνοι για τα ασφαλιστικά μας
δικαιώματα προέρχονται από τα σωματεία τους, την ΕΤΕΡ και την ΕΤΙΤΑ!
Διακινούν ασύστολα ψέματα: Λόγου χάρη, ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση «μπάζει» τους
«επικίνδυνους» συναδέλφους τεχνικούς στο ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ, ενώ στην
πραγματικότητα η  «τροπολογία» Πετραλιά τους αφήνει στον προθάλαμο υποσχόμενη
«ανεξάρτητο λογαριασμό στο νέο Ταμείο, το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, και αυτό κατόπιν
αναλογιστικών μελετών και εξάμηνων διαλόγων, αφήνοντας σημειωτέον, στον αέρα το
ουσιαστικό ζήτημα της περίθαλψής τους.



Σ’ αυτό το κρίσιμο θέμα τα σωματεία μας θα έπρεπε να είναι έτοιμα από καιρό, να
δίνουν σήμερα τη μάχη των προϋποθέσεων και της χρηματοδότησης, ώστε η αναγκαία
ασφαλιστική ενοποίηση στον κλάδο να γίνει με όρους εξίσωσης προς τα πάνω κι όχι
ισοπέδωσης προς τα κάτω.
Οι παρατάξεις (και κυρίως  η ΚΕΔ του προέδρου της ΠΟΕΣΥ κυρίου Τσαλαπάτη) 
που εμπόδισαν κάθε βήμα υλοποίησης των ενωτικών αποφάσεων του 3ου και 4ου
Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ, σήμερα για να κρύψουν τις ευθύνες τους επιτίθενται με απαράδεκτο
τρόπο κατά των συναδέλφων τεχνικών. Είναι μια αντιδραστική, βαθειά συντεχνιακή στάση
που βάζει βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης.
Ο ειλικρινής διάλογος για την ασφαλιστική ενοποίηση του κλάδου –που ανοίγει  την
προοπτική και για τη συνδικαλιστική ενοποίηση (το Συνδικάτο Τύπου)- πρέπει να αρχίσει
επειγόντως.  Είναι προϋπόθεση για να αντισταθούμε όλοι μαζί και να υπερασπίσουμε τις
ασφαλιστικές κατακτήσεις μας .
Όλα αυτά σημαίνουν δράση ΤΩΡΑ. Δράση για να ανατραπεί το νομοσχέδιο
καρμανιόλα της Ν.Δ.
Η «Συσπείρωση Δημοσιογράφων-Δούρειος Τύπος» επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα να
συγκληθούν αμέσως Μεικτό Συμβούλιο, Διασωματειακό και Γενική Συνέλευση της
ΕΣΗΕΑ (αίτημα που έχουν στηρίξει με τις υπογραφές τους 1.500 συνάδελφοι) ώστε ο
κλάδος να αποφασίσει δημοκρατικά για το ασφαλιστικό και οι δημοσιογράφοι μαζί με
όλους του συναδέλφους στα ΜΜΕ να πάρουν την τύχη στα χέρια τους.
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ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 
Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΥΓ1:  Με μπαράζ ανακοινώσεων η ΚΕΔ του κυρίου Τσαλαπάτη επιτίθεται κατά παντός:
κατά της ΕΤΕΡ, της ΕΤΙΤΑ της ΕΣΠΗΤ,  της ΕΣΗΕΠΗΝ, της ΕΠΗΕΑ, της
«Συσπείρωσης», της «Μαχόμενης» κ.λπ. Πόσο μπορεί να παραμένει  πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ
κάποιος που ξεκατινιάζεται καθημερινά κατά της συντριπτικής πλειοψηφίας των
εργαζομένων και των Ενώσεων του κλάδου;
ΥΓ2:  και ειδικότερα όταν η θητεία του στην ΠΟΕΣΥ, με βάση την καταστατική
νομιμότητα, έχει λήξει από τον Νοέμβριο του 2007.
ΥΓ3:  Στο πλευρό του κυρίου Τσαλαπάτη έχουν ήδη εμφανισθεί και τα  «χατζάρια» του
πάλαι ποτέ κραταιού αυριανικού μηχανισμού. Ιδιαίτερα μας άρεσε η επίθεση λάσπης, από
τέτοιας εμβέλειας συναδέλφους, στο σύνολο της αριστεράς περί εσχάτης προδοσίας. Αντε
παιδιά και με τον αναγκαστικό νόμο 509
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