
 
Η «τριμερής» της ΕΣΠΗΤ σε συμπόρευση  

με την τρικομματική του Μαξίμου; 
 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 
 
Είναι γνωστό σε όλους το δραματικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί στις δημόσιες 

παροχές υγείας και στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι πασίγνωστη και δημόσια 
εκφρασμένη η θέση της τρικομματικής μνημονιακής κυβέρνησης για περαιτέρω λεηλασία 
και κατάργηση του αγγελιοσήμου στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού κοινωνικών πόρων». 

Τα εναπομείναντα κουρεμένα αποθεματικά μας έχουν στοχοποιηθεί να τα βάλουν 
ολοκληρωτικά στο χέρι, ενώ ταυτόχρονα ο πιο σκληρός συντεχνιακός πυρήνας της ΕΣΗΕΑ 
αυτός που αναφέρει τους 20.000 ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως «ετεροεπαγγελματίες» 
(!!!) σε επίσημη ανακοίνωση (της ΕΣΗΕΑ), επιχειρεί παρασκηνιακά να «μονοπωλήσει» τη 
«διαπραγμάτευση» για τα «κουρέλια» του αγγελιοσήμου. 

 Μέσα σε αυτό το κλίμα, ζητείται από την τρικομματική κυβέρνηση η παραίτηση του 
προέδρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Κώστα Τσουπαρόπουλου, ώστε να διευκολυνθούν τα 
κυβερνητικά σχέδια, με την τοποθέτηση, από επιτροπή της Βουλής, νέου προέδρου, 
προσκείμενου στην τριτοκομματική μνημονιακή κυβέρνηση. Όλοι οι πρόεδροι των 
δημοσιογραφικών Ενώσεων και της ΠΟΕΣΥ αντιδρούν στην αντικατάστασή του, πλην ενός -
του προέδρου της ΕΣΠΗΤ Θέμη Μπερεδήμα. Οι προσωπικές δεσμεύσεις του έναντι των 
πολιτικών προϊσταμένων του και συντεχνιαστών «προστατών» του δεν θα του επέτρεπαν 
να πάρει τέτοιο προσωπικό ρίσκο. Αλίμονο…  

Να θυμίσουμε για τον άνδρα, που αναδείχθηκε πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ με τη στήριξη 
του «ασυμβίβαστου» ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ, ότι ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ έχει διατελέσει προϊστάμενος 
άμεσης Ενημέρωσης και των Γραφείων Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου, μέχρι και 
την τελευταία κυβέρνηση Σημίτη. Δεν ξεχνάμε επίσης, ότι όταν αργότερα αντικαταστάθηκε, 
από τη νέα τότε κυβέρνηση Καραμανλή καθώς υπηρετούσε σε μία αμιγώς πολιτική θέση 
(παραμένοντας βεβαίως στέλεχος της Γ.Γ.Τ.), η μόνη συνδικαλιστική παράταξη που έβγαλε 
ανακοίνωση διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας «πολιτικό διωγμό» του, ήταν η ΚΕΔ του 
Δημήτρη Τσαλαπάτη…  

Τα ερωτήματα για τον ρόλο του προέδρου της ΕΣΠΗΤ σε όλο αυτό το αλισβερίσι 
υπόγειων συναλλαγών αυξάνονται, καθώς: 

• Παρά την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ από τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχει 
«θάψει» τις αγωγές κατά του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του, τότε, 
Υπουργού Οικονομικών Ε. Βενιζέλου, οι οποίοι αποφάσισαν το «κούρεμα» των 
αποθεματικών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Καμιά σχετική νομική 
κίνηση δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής…  



• Παρά την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ από τα μέσα Ιανουαρίου να 
ζητηθεί έκτακτο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ, ώστε να συζητηθούν το ασφαλιστικό των 
ΜΜΕ, το αγγελιόσημο, οι ΣΣΕ και να διαμορφωθεί κοινή αγωνιστική γραμμή για όλο 
τον κλάδο, σχεδόν δύο μήνες μετά δεν έχει κάνει το παραμικρό.  

• Παρότι γνωρίζει (Αρ. Πρωτοκόλλου 18941/14-2-13) ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Κώστας Τσουπαρόπουλος ενημέρωσε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Ταμείου για τη συγκρότηση επιτροπής αγγελιοσήμου, ολιγώρησε δραματικά να 
συγκαλέσει σύσκεψη των σωματείων και να κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση κοινής 
δράσης και συμμετοχής στην επιτροπή, των Σωματείων Εργαζομένων, που 
βρίσκονται εντός ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αλλά εκτός ΕΔΟΕΑΠ.  

• Ακόμη περιμένουμε το σχέδιο ανακοίνωσης των Σωματείων, που ανέλαβε να 
συγγράψει στη συνάντηση της Τρίτης 25/2 (δηλ. 11 μέρες μετά τη γνωστοποίηση της 
σύστασης επιτροπής αγγελιοσήμου!!!) ο εκπρόσωπος του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ στο Δ.Σ. της 
ΠΟΕΣΥ, Γιώργος Κατερίνης (ο οποίος βρήκε χρόνο να αρθρογραφήσει κατά του Κ. 
Τσουπαρόπουλου, ως στήριγμα στον «πρόεδρο της καρδιάς του», Μπερεδήμα…) 

Επιμένουμε: 

• ΜΟΝΟ η συμπόρευση όλου του ΚΛΑΔΟΥ χωρίς αποκλεισμούς και συντεχνιακές 
μεθοδεύσεις μπορεί να διασώσει ότι έχει απομείνει όρθιο στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.  

• «Σωτηρία» του ΕΔΟΕΑΠ με ταυτόχρονο «θάψιμο» του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν νοείται. 

• Δράση αμέσως σε όλες τα επίπεδα, με όλα τα μέσα, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση 
και στρατηγική που ήδη προτείναμε. 

• ΟΙ ιδέες που λανσάρονται και προωθούνται από συνδικαλιστές-«κυβερνητικά 
παπαγαλάκια» (όπως ο ερίτιμος πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ) και οι «συνοδοιπόροι» του, 
στην ΕΣΗΕΑ και αλλού, περί ιδιωτικοποίησης των επικουρικών, με σύσταση 
επαγγελματικών Ταμείων, θα μας βρουν απέναντι. Καιρός να ξεκαθαρίσουν τη στάση 
τους και οι «ούλτρα αγωνιστές» του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ. Γιατί πανό για «Δημόσια δωρεάν 
περίθαλψη για όλους», με ταυτόχρονη στήριξη προέδρων που προωθούν «επίσημα» 
(όπως επιχειρήθηκε να γίνει με τον κλάδο υγείας του ΤΑΙΣΥΤ) και «ανεπίσημα» 
(όπως επιχειρείται να γίνει με τα επικουρικά) τα επαγγελματικά ταμεία, υπερβαίνουν 
τα όρια της αφερεγγυότητας και αγγίζουν τα όρια της συναλλαγής… 

 

Υ.Γ.1.: Ξεκάθαρα στηρίζουμε την παραμονή του συναδέλφου Κώστα Τσουπαρόπουλου στην 
προεδρία του ETAΠ ΜΜΕ επειδή, γενικά, κρίνουμε θετικό τον απολογισμό του έργου του σε 
αυτό. Ενώνουμε τη διαμαρτυρία μας για την «εκπαραθύρωσή» του από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μαζί 
με τους προέδρους της ΠΟΕΣΥ και των υπόλοιπων αδελφών πρωτοβάθμιων σωματείων.  

Υ.Γ.2: Στη Γραμματεία Ενημέρωσης, τόπο εργασίας του προέδρου της ΕΣΠΗΤ Θέμη 
Μπερεδήμα, πληροφορούμαστε ότι επίκεινται δραματικές εξελίξεις με κορύφωση τη 
συρρίκνωσή της και την «εκπαραθύρωση» συναδέλφων μας. Έχει ακούσει άραγε κάτι, γι’ 
αυτά που συζητούνται ευρέως ή του έχει «διαφύγει» κι αυτό, στην προσπάθειά του να 
«εξυπηρετήσει» τους «πάτρωνές» του; Κι αν έχει «ακούσει», γιατί δεν υπάρχει η παραμικρή 
ενημέρωση στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ αλλά και στην ΠΟΕΣΥ, ώστε να παρέμβουν; 


