
 
 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μαζί γυρίζουμε σελίδα στην ΕΣΠΗΤ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ - ΚΡΙΝΟΥΜΕ 

 

• Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
• Ένα πραγματικά ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο για όλους  

τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, χωρίς αποκλεισμούς  
• Μία Ενιαία Πανελλαδική Ένωση 
• Μία δημοσιογραφική ταυτότητα 
• Συνδικάτο Τύπου 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
Στις εκλογές θυμόμαστε και κρίνουμε. Σήμερα, που ο κλάδος εργασιακά και ασφαλιστικά 
ουσιαστικά έχει καταρρεύσει, επανέρχονται για διάφορα ζητήματα οι λύσεις τις οποίες στο 
παρελθόν η παράταξή μας είχε αναδείξει. Το περίεργο ότι πολλές από αυτές σήμερα 
«εξαγγέλλονται» ή προτείνονται ακόμα και από αυτούς οι οποίοι τότε τις είχαν ανοιχτά τορπιλίσει, 
λοιδορήσει, υπονομεύσει, συνταγμένοι με το πιο αντιδραστικό κομμάτι εξουσίας και τους 
συντεχνιαστές του κλάδου. Επιχειρούν να εξαπατήσουν, για να συνεχίσουν να εξυπηρετούν. Σας 
καλούμε να θυμηθείτε τις θέσεις μας και να αναρωτηθείτε τι έλεγε παλιά και τι λέει τώρα, τι 
υποσχέθηκε και τι στην πραγματικότητα έκανε το απερχόμενο προεδρείο της ΕΣΠΗΤ για τις 
προτάσεις μας, όπως:  

 

• Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
πανελλαδικά για όλους τους συντάκτες στα 
έντυπα, στα ραδιοτηλεοπτικά και στα 
διαδικτυακά ΜΜΕ.  

• Ενοποίηση και τερματισμό του 
ασφαλιστικού κατακερματισμού του 
κλάδου. Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ είναι το κοινό σπίτι 
όλων μας, όπου κι αν δουλεύουμε. 
Απαιτούμε - διεκδικούμε ενιαίες εισφορές - 
ενιαίες παροχές για ΟΛΟΥΣ τους συντάκτες.  

• Να μπει φρένο στις αμοιβές με ΔΠΥ – 
μπλοκάκια, στις εταιρίες MME, όπου 
υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία και 
θεριεύει η εκδοτική εισφορο-αποφυγή. 
Αποτέλεσμα να απολύονται μισθωτοί και να 
προσλαμβάνονται νέοι χωρίς στοιχειώδη 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Στις 
αμοιβές με ΔΠΥ, όπου την επιλέγει ο 
μισθωτός, η επιχείρηση να πληρώνει τις 
εισφορές και να καταβάλλει δώρα και άδειες.  

• Να μπει τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς 
των αμοιβών με Αποδείξεις Δαπάνης και στη 
διπλή κλοπή αμοιβών και εισφορών.  

• Δέσμευση της προσωπικής περιουσίας των 
ιδιοκτητών / μετόχων ΜΜΕ σε κάθε προ-
πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία, με 
νομοθετική ρύθμιση, όχι μόνο για τις οφειλές 
προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία 
μας (όπως θεσπίστηκε πρόσφατα με τον 
4321/2015), αλλά και για τις οφειλές προς 
τους εργαζόμενους.  

• Καταγραφή και έλεγχο από τον ΣΔΟΕ όλων 
των off shore εταιριών που συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις ΜΜΕ και με τη συνδρομή των 
Δημοσιογραφικών Ενώσεων.  

• Αυστηροί έλεγχοι για το πόθεν έσχες, ΚΑΙ 
των δημοσιογράφων. Έξω οι εργοδότες και 
τα pay rolls από τα Σωματεία. 

• Ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για 
τα ΜΜΕ, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
δημοκρατίας, του εργατικού ελέγχου, του 
πλουραλισμού και της διαφάνειας.  

• Να μπει φρένο στην ολιγοπωλιακή 
διάρθρωση των ΜΜΕ, που πλήττει την 
ενημέρωση και τη Δημοκρατία.  



• Να μπει τέλος στις απόπειρες κλοπής και 
στα ρεσάλτα στο αγγελιόσημο από τους 
«ολίγους, εκλεκτούς και χειραγωγούμενους» 

των μεγάλων συγκροτημάτων και την 
προνομιακή μεταχείρισή τους, έναντι των 
πληβείων του κλάδου. 

 
Γιατί είναι επικίνδυνοι, γιατί πρέπει να φύγουν! 

 

Θυμόμαστε και κρίνουμε. O απολογισμός πεπραγμένων του προεδρείου της ΕΣΠΗΤ 
(Μπερεδήμας, Μπατή, Πέπονα, Αλατάς) που συγκροτήθηκε με ψήφο ανοχής του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ,  
είναι θλιβερός και επικίνδυνος.  
 

Στην τριετή θητεία τους: 

 Δαπανήθηκαν περισσότερα από 1.000.000 
ευρώ, περίπου το 1/3 των συνολικών 
αποθεματικών της ΕΣΠΗΤ. Δεν λήφθηκε 
καμιά πρόνοια για ορθολογική διαχείριση, 
ούτε καν με τη μείωση των λειτουργικών 
δαπανών, περιλαμβανομένων των 
«αποζημιώσεων» των αιρετών της ΕΣΠΗΤ 
κ.ά. Κανένα ενδιαφέρον για την οικονομική 
κατρακύλα της Ένωσης. Και έφθασαν με τις 
ψήφους του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ να 
πραγματοποιούνται ταξίδια στο εξωτερικό 
(ΔΟΔ - ΕΟΔ - Κίνα), τα οποία για λόγους 
οικονομίας δεν πραγματοποιούσε ούτε η 
ΠΟΕΣΥ, με τη «δικαιολογία» ότι η ΕΣΠΗΤ 
κάνει διεθνείς… σχέσεις.  

 Καταργήθηκε διά της «αδρανοποιήσεως» η 
εκλεγμένη Επιτροπή Αλληλοβοήθειας για να 
καταργηθεί στην πράξη ο έλεγχος, ώστε να 
πλασάρονται οι όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. 
ως προσωπικές εξυπηρετήσεις. 

 Δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια να 
συγκροτηθεί το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, 
κορυφαίο όργανο συνδιοίκησης. 

 Δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια 
διαπραγμάτευσης για τη βελτίωση της 
Υπουργικής Απόφασης, για τις αμοιβές και να 
υπάρξει νέα ΣΣΕ. Με τον «τραγικό» (για να 
μην πούμε σκόπιμο) χειρισμό των θεμάτων σε 
ΑΠΕ και Γενικές Γραμματείες, οι ήδη 
κουτσουρεμένες αμοιβές των συναδέλφων 
καταποντίστηκαν και, επίσης, «χάθηκε» η 
ευκαιρία, με νομικό επιχείρημα μια 
βελτιωμένη Υπουργική Απόφαση, να 
απαιτηθεί κλαδική συμφωνία με τους 
εργοδότες.  

 Την ώρα που ο κλάδος με εγκληματικά 
λάθη και παραλείψεις αυτής της διοίκησης 
παρά τις προειδοποιήσεις μας κατέληγε στον 
ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ), η διοίκηση οργάνωνε 
κινητοποιήσεις στο… ΕΤΑΠ ΜΜΕ, 
στοχοποιώντας τις Υπηρεσίες και τους 
διοικητικούς Υπαλλήλους, αφήνοντας 
κυριολεκτικά στο απυρόβλητο τη μνημονιακή 

κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης! 

 Στράφηκαν μάταια –γιατί τους 
αποκαλύψαμε- με ψεύδη και συκοφαντίες 
εναντίον του Μηχανισμού Είσπραξης 
Αγγελιοσήμου, στοχεύοντας στη διάλυσή του 
-ευθεία υπονόμευση της βιωσιμότητας του 
πλεονασματικού ακόμη και μέσα στην κρίση 
ΕΤΑΠ ΜΜΕ- για να εξυπηρετήσουν τους 
εργοδότες, διευκολύνοντάς τους να είναι 
ανεξέλεγκτοι στις οφειλές και στα χρέη. 

 Επιχείρησαν -το ματαιώσαμε- με την 
καθοδήγηση του μέγα συντεχνιαστή της 
ΕΣΗΕΑ Δημήτρη Τσαλαπάτη να στήσουν 
επαγγελματικό Ταμείο (ΝΠΙΔ) για τον κλάδο 
Υγείας, παρότι γνώριζαν ότι μια τέτοια 
εξέλιξη θα στερούσε από τον Κλάδο Υγείας 
του ΤΑΙΣΥΤ (Β’ Διεύθυνση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ) το 
αγγελιόσημο το οποίο εισπράττει! 

 Δεν τήρησαν καν τις δεσμεύσεις τους για 
δικαστική προσβολή των Διαπιστωτικών 
Πράξεων, με τις οποίες ενταχθήκαμε στον 
ΕΟΠΥΥ. 

 Απόσυραν για «βελτίωση» το έτοιμο 
Καταστατικό, προσθέτοντας απαράδεκτες 
προϋποθέσεις απαρτίας για τη Γενική 
Συνέλευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη 
διαχείριση της ΕΣΠΗΤ και των αποθεματικών 
της. Επεδίωξαν (με τη σύμφωνη γνώμη και 
του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ), να λαμβάνονται 
δεσμευτικές αποφάσεις με απαρτία… 50 
ατόμων για την ΕΣΠΗΤ των 1200 μελών!  

 Αρνήθηκαν (πάλι με τη σύμφωνη γνώμη 
και του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ), να αποδεχθούν πλαφόν 
στις θητείες των αιρετών. 

 Αρνήθηκαν να στραφούν-όπως ζητήσαμε- 
έστω με την επίδοση ενός απλού εξωδίκου 
κατά του ΕΔΟΕΑΠ και του τότε προέδρου του 
Πάνου Σόμπολου, όταν ευθέως απαίτησε και 
διεκδίκησε (ευτυχώς χωρίς επιτυχία, χάρη 
και στις αντιδράσεις μας) να αφαιρέσει 
αγγελιόσημο από τη Β’ Διεύθυνση - ΤΑΙΣΥΤ! 
Ταυτόχρονα, πρωτοστατούσαν 



διαδηλώνοντας μαζί με τον Τσαλαπάτη στις 
επιθέσεις κατά του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με τον 
ψευδέστατο, χυδαίο ισχυρισμό ότι το «ΕΤΑΠ 
ΜΜΕ ξεπουλάει το αγγελιόσημο»!!!  

 Καταψήφισαν - μπλόκαραν τη διεύρυνση 
της ΠΟΕΣΥ, υπονομεύοντας την ενοποίηση 
του κλάδου, σε μία Ομοσπονδία. 

 Επιχείρησαν -το μάζεψαν με τις 
αντιδράσεις μας- να πουλήσουν μαζικά 
προγράμματα υγείας ασφαλιστικών εταιριών 
με πρόσχημα τους ανασφάλιστους 
συναδέλφους, μέσω της ΕΣΠΗΤ! Σήμερα, 
θυμίζουμε ότι καθιερώνονται ΔΩΡΕΑΝ 
παροχές υγείας για όλους τους 
ανασφάλιστους συναδέλφους. 

 Αρνήθηκαν να αξιοποιήσουν την έρευνα 
για τις επιχειρήσεις και τους συναδέλφους 
μας στο διαδίκτυο, πάνω στην οποία στήθηκε 
η ημερίδα της ΕΣΠΗΤ και παράλληλα να 
προχωρήσουν σε καταγγελία της ΕΣΠΗΤ στην 
Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ), ώστε να 

γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι στους 
συγκεκριμένους χώρους δουλειάς που είχαν 
καταγραφεί, στους οποίους ανθεί η «μαύρη» 
και απλήρωτη, ανασφάλιστη εργασία. Στην 
ημερίδα μάλιστα… ανακάλυψαν την 
χρησιμότητα των προτάσεών μας από το 
2008, που τότε συνειδητά είχαν υπονομεύσει. 

 Με δύο χρόνια… καθυστέρηση, παρά τις 
επανειλημμένες προτάσεις μας, «εδέησαν» να 
καταγγείλουν στον ΣΔΟΕ τις offshore του 
Λυμπέρη, μόλις πριν από ελάχιστους μήνες κι 
ενώ διαφαινόταν ήδη η κυβερνητική αλλαγή. 

 Ακόμη και τώρα, παρά την επιμονή μας, 
«κωλυσιεργούν» (σκοπίμως άραγε;) να 
ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό 
Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς 
Παναγιώτη Νικολούδη, καταθέτοντάς του τα 
στοιχεία και ζητώντας του να διερευνήσει τα 
μεθοδευμένα δόλια «κανόνια» των ΛΥΜΠΕΡΗ, 
ΙΜΑΚΟ, 4Π, Ισοτιμία, Επενδυτή, Περιοδικού 
Τύπου κ.λπ.

 

Γιατί παλεύουμε, τι διεκδικούμε 
 

Tα μνημόνια αποτέλειωσαν ό,τι είχε αφήσει 
όρθιο η «καθεστωτική» ανομία των 
τελευταίων χρόνων 30 χρόνων στα ΜΜΕ.  

Μια κυβέρνηση πιο φιλική προς τους 
εργαζόμενους, όπως διακηρύσσει ότι είναι η 
νέα, από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί 
την επαναφορά της στοιχειώδους 
νομιμότητας στους χώρους δουλειάς.  

Οι ΣΣΕ δεν αρκεί να θεσμοθετηθούν, για να 
εφαρμοστούν ΠΡΕΠΕΙ να τις επιβάλλουν οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους 
με τους αγώνες τους.  

Η αλλαγή κυβέρνησης δεν σημαίνει 
επανάπαυση, ούτε «έτοιμες λύσεις» από τα 
πάνω, χωρίς συμμετοχή και διαθεσιμότητα 
των «κάτω», για νέους αγώνες, για τη 
στοιχειώδη αποκατάσταση όσων χάθηκαν.  

• Πρέπει να τελειώνουμε με τα ΜΜΕ - 
«πλυντήρια» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 
- εκτελεστικά όργανα «εθνικών εργολάβων» 
και εμπόρων όπλων, τις ΜΚΟ και τα ΚΕΚ 
«συνδικαλιστών δημοσιογράφων» και τις 
εισαγγελικές έρευνες για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Να τελειώνουμε με τα pay 
rolls σε διατεταγμένη υπηρεσία, που 
υποδύονται τους «δημοσιογράφους». 

• Nα επεκταθεί το αγγελιόσημο στο 
διαδίκτυο και όλοι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ 
να ενταχθούν στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ με ενιαίες 
εισφορές - ενιαίες παροχές - ενιαία επιδότηση 
αγγελιοσήμου για όλους. Η ασφαλιστική 
ενότητα κρατά ζωντανό το Ταμείο και 
προδιαγράφει το Συνδικάτο Τύπου.  

• Να μπει τέλος στον διασυρμό του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος, με τη 
θέσπιση νέου ενιαίου Κώδικα Δεοντολογίας, 
με πιο αυστηρό πλαίσιο για το ΠΟΘΕΝ 
ΕΣΧΕΣ, με τη δημοσιοποίησή του για τους 
αιρετούς, ώστε να ξέρουν τα μέλη τι 
ψηφίζουν, με διαφάνεια και διαύγεια σε κάθε 
πράξη και δράση των Ενώσεών μας.  

• Να προχωρήσει η ενοποίηση των 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ σε μία 
πρωτοβάθμια Ένωση  

•  Η ΠΟΕΣΥ να πάρει πρωτοβουλίες για τη 
δημιουργία Συνδικάτου Τύπου. 

• Ζητάμε να έχουμε διοίκηση της ΕΣΠΗΤ που 
να είναι απέναντι στην ιδιοτέλεια, στα 
εργοδοτικά συμφέροντα, στα ψέματα, στη 
συνδικαλιστική διαπλοκή με τις υπόγειες 
συναλλαγές και τις εργοδοτικές 
εξυπηρετήσεις. 

 

Ο,ΤΙ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ENOTHTA TOY KΛΑΔΟΥ



Ζητάμε την ψήφο σας, γιατί… 
…ακολουθούμε ηθικές αρχές, αποδείξαμε στην πράξη την συνέπεια και την αγωνιστικότητά 

μας, έχουμε καταθέσει δημόσια και δεσμευτεί σε συγκεκριμένες προτάσεις, λύσεις, 
κατευθύνσεις. Συγκρουστήκαμε και αποδείξαμε ότι μας συνδέουν κανόνες ηθικής και αξίες,  

έξω από ιδιοτέλειες και ατομικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα:  
 

 Ενώ το προεδρείο θόλωνε τα «νερά», 
παραπλανώντας φορείς και μέλη και 
«εξυπηρετώντας» εκδότες και συντεχνία- 
ενημερώσαμε με απόλυτα τεκμηριωμένα 
υπομνήματα (δες σχετικά έγγραφα στο 
(http://etapmme.wordpress.com) φορείς 
και κόμματα για τις πραγματικά προβλήματα, 
τις συνθήκες εργασίας και ασφάλισης του 
περιοδικού Τύπου. Έτσι προλάβαμε (ο 
κίνδυνος δεν έχει περάσει) τα ρεσάλτα στους 
πόρους μας και ρυθμίσεις που θα 
εξυπηρετούσαν συμφέροντα στις πλάτες και 
στα αποθεματικά μας.  

 Στην ΠΟΕΣΥ συμπορευτήκαμε και 
συμμαχήσαμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά 
χρόνια, με το κομμάτι εκείνο, που έχει τις 
ίδιες αξίες, αρχές και προτεραιότητες για τις 
διεκδικήσεις του κλάδου. Εκλέξαμε με τη 
συμμετοχή σας αντιπρόσωπο στο Δ.Σ.  

 Η ΔΑΕΚΔ, ως πλειοψηφία στη διοίκηση της 
ΕΣΠΗΤ, έχει πετύχει εδώ και πολλά χρόνια 
την ασφάλιση των ΔΠΥ στη Β’ Διεύθυνση του 
ΕΤΑΠ ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ), καθώς και τη 
συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων μας 
που εργάζονται στο Διαδίκτυο, ανεξαρτήτως 
φορέα ασφάλισης, την ίδια ώρα που στην 
ΕΣΗΕΑ ακόμη το… συζητάνε! 

 Είμαστε στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης 
των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, στον 
Επενδυτή, στις εκδόσεις Λυμπέρη, στην 
Ισοτιμία, στο Ποντίκι, στην 4Π, στον 
Επενδυτή και όπου αλλού χρειάστηκε  

 Στηρίξαμε και στηρίζουμε την ενοποίηση 
των δημοσιογραφικών Ενώσεων, με κύριο 
προαπαιτούμενο να προηγηθεί η 
ασφαλιστική ενοποίηση του Κλάδου με 
όρους ισονομίας.  

 Δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε οι 
πραγματικές εισφορές μας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ να 

κατασπαταληθούν στον χρεοκοπημένο 
ΕΔΟΕΑΠ ή σε Επαγγελματικά Ταμεία.  

 Υπερασπιστήκαμε αποτελεσματικά, και με 
τη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τη βιωσιμότητα του Ταμείου 
μας, που άντεξε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ όλα τα 
χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας. 

 Δώσαμε μάχες για να υπερασπιστούμε το 
αγγελιόσημο, αποκρούοντας τις απόπειρες 
υφαρπαγής και καταλήστευσής του από τα 
ολιγοπώλια των ΜΜΕ και τους 
«συνδικαλιστές» τους.  

 Αποκαλύψαμε και αποκρούσαμε την 
απόπειρα να θυσιαστεί το Επικουρικό του 
ΤΑΙΣΥΤ εντασσόμενο στα «κρυφά» στο 
ΕΤΕΑ. Ζητήσαμε και πήραμε γνωμοδότηση 
από το νομικό σύμβουλο της ΠΟΕΣΥ, ότι 
ακριβώς η ίδια μοίρα επιφυλάσσεται και για 
τον ΕΔΟΕΑΠ, μη επιτρέποντας να 
επαναληφθεί το σκηνικό του ΕΟΠΥΥ, όπου 
θυσιάστηκε ο κλάδος υγείας μας για να σωθεί 
με τη σιωπηρή ανοχή του προεδρείου της 
ΕΣΠΗΤ ο κλάδος υγείας του ΕΔΟΕΑΠ.  

 Στο νέο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, μετέχουν οι 
υποψήφιοι της ΔΑΕΚΔ Γιάννης Μπαζαίος, 
Καίτη Χόρτη, αναπληρώτρια, και Μαρία 
Ζαρίφη, με βασικές προτεραιότητες τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων, την 
ασφαλιστική ισονομία και τις καταστατικές 
αλλαγές, που απαιτούνται για να καλυφθούν 
ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ (διαδίκτυο, 
ΔΠΥ, όπου υπάρχουν εξαιρέσεις κ.λπ.) όσων 
δηλαδή «οι νέοι όροι εργασίας τους στα ΜΜΕ 
δεν εμπίπτουν τώρα στις ισχύουσες 
καταστατικές διατάξεις του» 
http://etapmme.wordpress.com/2015/04/2
0/apologismos2014etapmme/

 

Ας μη χαθεί μια ακόμη τριετία στην ΕΣΠΗΤ, με συντεχνιακές ιδιοτέλειες, σπατάλες, 
προσωπικές «ατζέντες», νομικίστικα τερτίπια αμφίβολης αποτελεσματικότητας,  

ασύστολα ψεύδη, ραγιάδικες νοοτροπίες, κλειστά «παραγοντικά» παιχνίδια 
 

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΣΠΗΤ! 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

http://etapmme.wordpress.com/
http://etapmme.wordpress.com/2015/04/20/apologismos2014etapmme/
http://etapmme.wordpress.com/2015/04/20/apologismos2014etapmme/
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