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Με καθυστέρηση πέντε ημερών συνεδρίασε, επιτέλους, σήμερα το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ για να συζητήσει για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και χρειάστηκαν πέντε
ώρες για να μην αποφασίσει τίποτα!

Με μεθόδευση του προέδρου της ΕΣΗΕΑ Π. Σόμπολου, και ενώ η παράταξη Τσαλαπάτη με
διαδικαστικά προσχήματα είχε ήδη αποχωρήσει, δεν επετράπη στο Δ.Σ (παρότι είχε απαρτία με την
παρουσία 9 από τα 11 μέλη του) να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, ούτε καν να αποφασίσει τη
συμμετοχή των δημοσιογράφων στην αυριανή 3ωρη στάση εργασίας των συνδικάτων και τη
συγκέντρωση έξω απ' τη βουλή.

«Το νομοσχέδιο έχει θετικά και αρνητικά», ισχυρίστηκε ο κ. Σόμπολος, σηκώνοντας λευκή
σημαία μπροστά στην κυβερνητική επέλαση κατά της κοινωνικής ασφάλισης. Η πλειοδοσία
αγωνιστικότητας στα λόγια, με την οποία πολιτεύτηκε επί μήνες η πλειοψηφία των 6 στο Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, την κρίσιμη στιγμή αποκαλύπτεται. Συμπτωματικά αμέσως μετά το καρναβάλι έπεσαν κι
οι μάσκες στην ΕΣΗΕΑ!

Κι όμως χιλιάδες δημοσιογράφοι και όλοι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ με τη συμμετοχή τους
στις απεργίες και στα συλλαλητήρια το προηγούμενο διάστημα έχουν δείξει το δρόμο της
αποφασιστικής απάντησης: 
·      Να αποσυρθεί το εκτρωματικό νομοσχέδιο, που σφαγιάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων.
Όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μειώνονται οι συντάξεις και αυξάνονται τα
όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων (ιδίως των γυναικών και των νεώτερων
συναδέλφων).
·      Να αποκρουστεί η λεηλασία των πόρων και των αποθεματικών των Ταμείων μας (το περιβόητο
χαράτσι του 10%), που απειλεί μέσα στην επόμενη δεκαετία τη βιωσιμότητά τους, τη στιγμή
μάλιστα που θεριεύει η εισφοροκλοπή και οι «ευέλικτες μορφές» εργασίας πετούν έξω από το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όλο και περισσότερους συναδέλφους μας.
·      Να μην περάσει το κυβερνητικό «κόλπο» της ενοποίησης των Ταμείων του αγγελιοσήμου, που
συνοδεύεται με συρρίκνωση παροχών και δικαιωμάτων και νέο τζογάρισμα των αποθεματικών
τύπου «δομημένων ομολόγων».

Η πλειοψηφία των κυρίων Σόμπολου και Τσαλαπάτη αρνήθηκε επί μήνες τη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενωσης ώστε ο κλάδος να απαντήσει με τις δικές του
προτάσεις στην κυβερνητική επίθεση. Αρνήθηκε τη συμπόρευση με τις άλλες Ενώσεις του κλάδου
των ΜΜΕ για την διεκδίκηση ενός ενιαίου Ταμείου όλων των εργαζομένων στις εφημερίδες, τα
περιοδικά και τα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης (δημοσιογράφων, διοικητικών και τεχνικών).
Συνάδελφοι,
Είναι η ώρα της αποφασιστικής κινητοποίησης όλων των δημοσιογράφων και όλων των
εργαζομένων στα ΜΜΕ. Είναι ώρα για απεργίες.
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