
H ΕΣΗΕΑ να υποχρεωθεί να συμμετάσχει 
στο απεργιακό μέτωπο αντίστασης

 Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο – καρμανιόλα για το ασφαλιστικό

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Καραμανλή για το ασφαλιστικό αποτελεί πραγματική
καρμανιόλα για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

Οι γενικές διατάξεις του νομοσχεδίου ανατρέπουν θεμελιώδεις κατακτήσεις και προσδοκίες
των ασφαλισμένων:
• Αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όλων των ασφαλισμένων μετά την 1.1.83

(με τη σύνδεση της 35ετίας με την ηλικία των 60 χρόνων και της 37ετίας με τα 58), των
μητέρων με ανήλικα παιδιά (κατά 5 μέχρι 15 χρόνια!) και των εργαζομένων στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά (κατά 2 χρόνια). 

•  Μειώνουν σημαντικά τις συντάξεις με τη θεσμοθέτηση του ορίου 20% στις επικουρικές
(διάταξη που αφορά και τον ΕΔΟΕΑΠ, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των διαφόρων
«παπαγαλακίων»…) 

• Πολύ περισσότερο δε, το «πέναλτι» της μείωσης της σύνταξης κατά 6% ετησίως, καθιστά
απαγορευτική κάθε σκέψη για πρόωρη συνταξιοδότηση ακόμα και σε αυτούς που θα
διαθέτουν αυτό το δικαίωμα. 

Η επίθεση είναι σκληρή και στο χώρο των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Η δήμευση του 10%
των κοινωνικών πόρων δημιουργεί σαφή κίνδυνο βιωσιμότητας για το υπό δημιουργία
Ταμείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και για τον ΕΔΟΕΑΠ στα αμέσως επόμενα χρόνια (κατά τον
καθηγητή Σ. Ρομπόλη, σε μια δεκαετία). Το «μόρφωμα» που προτείνει η κ. Πετραλιά δεν
είναι ούτε Ενιαίο (αφού παρά τις υποσχέσεις αποκλείει τους συναδέλφους τεχνικούς του
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης), ούτε Ταμείο (αφού αποτελείται από μια θνησιγενή
συγκόλληση υπηρεσιών και τομέων). Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για ένα μεταβατικό
«σχήμα» που προετοιμάζει την επόμενη αντιμεταρρύθμιση η οποία θα οδηγήσει στην
ολοκληρωτική ισοπέδωση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην ενημέρωση (για
τους δύσπιστους θυμίζουμε την τύχη των άλλοτε κραταιών Ταμείων του ΟΤΕ και των
τραπεζοϋπαλλήλων). Ο ΕΔΟΕΑΠ,  μένοντας χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση ως μια
απομονωμένη εξαίρεση με σχετικά μικρό αριθμό ασφαλισμένων και υπό την απειλή του
αυξανόμενου κόστους των υπηρεσιών υγείας, θα οδηγηθεί με ταχύτητα σε αδιέξοδο.

Αυτή η επίθεση πρέπει να αποκρουστεί. Είναι η ώρα για αποφασιστικό μαζικό αγώνα
με τα χαρακτηριστικά της κλιμάκωσης και του συντονισμού με όλο το απεργιακό
μέτωπο αντίστασης. 
Όμως, για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να ανατραπούν οι φιλοκυβερνητικές και
συντεχνιακές επιλογές που επιβάλλει στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ η συμμαχία των παρατάξεων
Σόμπολου και Τσαλαπάτη. Το μέτωπο αυτό επέβαλε στην ΕΣΗΕΑ την αδράνεια στις 12/3
και την κατάπτυστη απόφαση για «οπωσδήποτε 3ωρη στάση» κατά την 24ωρη πανελλαδική
απεργία των συνδικάτων στις 19/3. Επέβαλε εσκεμμένα το δυσανάγνωστο αίτημα «να
αποσυρθούν οι αντιασφαλιστικές διατάξεις του νομοσχεδίου» (αρνούμενοι πεισματικά να



προσδιορίσουν  ποιες είναι οι «φιλοασφαλιστικές» διατάξεις), παίρνοντας έτσι αποστάσεις
από το σύνολο των σωματείων στη χώρα που διεκδικούν την απόσυρση του νομοσχεδίου.
Πρόκειται για μια στάση που δεν είναι απλώς λευκή σημαία απέναντι στην αντιασφαλιστική
επίθεση. Πρόκειται για χείρα βοηθείας προς την κυβέρνηση, την ώρα της πιο κρίσιμης
μάχης με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα.

Η στάση αυτή γελοιοποιεί το σύνολο του κλάδου, αφήνει όλους τους δημοσιογράφους
έκθετους στην κατηγορία της συναλλαγής με την κυβέρνηση. Όμως οι συνάδελφοι έδειξαν
τις πραγματικές διαθέσεις τους: η κατακραυγή που ξεσηκώθηκε υποχρέωσε τον κ. Σόμπολο,
24 ώρες αργότερα, να αναδιπλωθεί από το ανέκδοτο της «οπωσδήποτε 3ωρης στάσης
εργασίας» και να αποδεχθεί την 24ωρη απεργία στις 19/3. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για αυταπάτες ότι αυτή η πλειοψηφία που τα
τελευταία χρόνια εκθέτει την Ενωση (θυμίζουμε μόνο τους χειρισμούς στα «δομημένα» του
Καπράνου και το «απόρρητο» Ανδριανού) μπορεί να οδηγήσει τον κλάδο σε νίκη στο
ασφαλιστικό.

Είναι απαραίτητο οι συνάδελφοι να πάρουν την υπόθεσή τους στα χέρια τους.

 Το Μικτό Συμβούλιο και οι συνελεύσεις στα μαγαζιά πρέπει να επιβάλλουν επειγόντως
αναπροσανατολισμό. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ
επαναλαμβάνει το αίτημα για έκτακτη Γ.Σ. της ΕΣΗΕΑ που θα καθορίσει αποφασιστικά τη
στάση του κλάδου. Οι κύριοι Σόμπολος και Τσαλαπάτης δεν είναι δυνατόν να αγνοούν τις
1.500 υπογραφές μελών της ΕΣΗΕΑ που ζητούν σύμφωνα με το καταστατικό σύγκληση της
Γ.Σ. για τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. 

Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι η μόνη αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας
είναι η διεκδίκηση της ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής ενοποίησης του κλάδου σύμφωνα
και με τις αποφάσεις του 3ου και 4ου συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ: η διεκδίκηση ενός ΕΝΙΑΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ ( των δημοσιογράφων, του διοικητικού προσωπικού και
των τεχνικών) με την εξίσωση προς τα πάνω των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην
Ενημέρωση. Η χρηματοδότηση και η επιβίωση αυτού του Ταμείου είναι εφικτή αν
συλλέγονται πραγματικά οι πόροι του αγγελιοσήμου, αν εξαλειφθούν οι επισφαλείς και
ανασφάλιστες «ευέλικτες μορφές εργασίας» και αν αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί
οι εργοδότες και ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτά πρέπει να διεκδικήσουν τα σωματεία
μας, εγκαταλείποντας τις συντεχνιακές λογικές και την υποταγή στις εργοδοτικές και
κυβερνητικές οδηγίες.

19 Μάρτη: Ολες και όλοι στην απεργία.

 Προσυγκέντρωση της «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΔΟΥΡΕΙΟΣ
ΤΥΠΟΣ» στις 11.30 το πρωί στη συμβολή Μάρνη και Πατησίων μαζί με όλες
τις Ενώσεις των εργαζομένων στον Τύπο και στα ΜΜΕ.  
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