
 

Επίσημα «αγώνες», ανεπίσημα… παζάρια,  
για τα ιμάτια του διαμελιζόμενου ΕΤΑΠ ΜΜΕ; 

 

Τι ακριβώς θα κουβεντιάσουν στην ΠΟΕΣΥ, τα Δ.Σ. των Ενώσεων; 
 

Τη Δευτέρα 18 Απριλίου έχουν κληθεί να συνεδριάσουν όλα τα Δ.Σ. των 
Δημοσιογραφικών Ενώσεων στην ΠΟΕΣΥ. Αναμένεται να συνεχιστεί η κωμικοτραγωδία 
«Διαπραγμάτευση για τη Σωτηρία του Αγγελιοσήμου». 

Ήδη, από την προηγούμενη Δευτέρα 11 Απριλίου, ο «χορός των αγωνιζομένων 
προέδρων» γνωρίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο πόρος των Ταμείων ΜΜΕ 
καταργείται και το πλεονασματικό ΕΤΑΠ ΜΜΕ ενταφιάζεται στον εκ γενετής ελλειμματικό 
ΕΦΚΑ.  

Η παράσταση τελειώνει, όπως ακριβώς άρχισε στα μέσα Οκτωβρίου, με τον υπουργό 
Γιώργο Κατρούγκαλο. Τότε είχε πει ξεκάθαρα στο «χορό των αγωνιζομένων προέδρων», 
ότι «πολύ δύσκολα θα σωθεί το αγγελιόσημο».  

Στο ερώτημα τι θα γίνουν τα ΝΠΙΔ, ΕΔΟΕΑΠ και ΤΕΑΣ τους απάντησε:  
Κάντε επαγγελματικά Ταμεία.  

Του απάντησαν: Ναι, αλλά ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει κεφάλαια (sic) -είναι χρεοκοπημένος, 
δηλαδή- και τα ΤΕΑΣ δεν έχουν πόρο.  

Έκτοτε, όλοι, σε ήχο πλάγιο και στεντόρεια, έψελναν πως «για όλα φταίει ο 
Κατρούγκαλος, που έχει εμμονή κατά του αγγελιοσήμου».  

Τη σκυτάλη της διαπραγμάτευσης πήρε ο υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος. 
Ακολούθησε πλήθος συναντήσεων με non paper, paper, συσκέψεις, συναντήσεις, κ.λπ. Έξι 
μήνες μετά, η κατάληξη είναι ακριβώς η ίδια: «Δεν σώζεται το αγγελιόσημο, προτείνετε 
τρόπους χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ». Έκτοτε, όλοι σε ήχο πλάγιο και 
στεντόρεια έψελναν πως «ο Τάσος, δικός μας άνθρωπος, δεν έπρεπε να μας φερθεί έτσι». 

Τώρα, τι ακριβώς περιμένουν όλοι αυτοί από τον «μεγάλο», τον πρωθυπουργό, και το 
ραντεβού μαζί του; Να διαπραγματευτεί με τη Μέρκελ «κεφαλικό φόρο» για κάθε 
πρόσφυγα, που θα ενισχύει τα δημοσιογραφικά Ταμεία, ως «αποζημίωση» για το 
αγγελιόσημο, που ήταν κάποτε «λαχείο συντακτών»;  

Σε αυτό το εξάμηνο, ουδείς υπήρξε αφελής ή καλόπιστος. Αντιθέτως, οι 
περισσότεροι από το «χορό των αγωνιζομένων προέδρων» κινήθηκαν παρασκηνιακά για 
ν’ αρπάξουν ό,τι μπορούσαν από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, προς όφελος των ΝΠΙΔ, Ταμείων και 
Σωματείων.  

Επισήμως, όλοι δηλώνουν πανέτοιμοι να κηρύξουν ΑΝΕΝΔΟΤΟ για τη σωτηρία του 
αγγελιοσήμου και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με κυλιόμενες 48ωρες απεργίες, την ίδια στιγμή, που 
εξωθεσμικά, και εκτός συνδικαλιστικών οργάνων, εδώ και καιρό, ο καθένας για το 
«μαγαζάκι» του παζαρεύει ό,τι του λείπει: Από αδιαφανείς διαδικασίες διορισμών σε ΕΡΤ 
και ΑΠΕ - ΜΠΕ, αργομισθίες, ανεξέλεγκτη πολλαπλή απασχόληση, «πάγωμα» των ελέγχων 
για πλαστά πτυχία στη ΓΓΕΕ, τη Boυλή TV, την ΕΡΤ, το Δημόσιο, ως… μετρητά, αλλά και 
«δάνεια», από τα αποθεματικά του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.  



Πώς ακριβώς και τι διεκδικούμε και επιδιώκουμε για την ασφάλισή μας στο νέο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο;  

• Ζητάμε να καταφέρουμε ΜΟΝΟΙ εμείς, να έχουμε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις, 
απ’ ό,τι είναι οι κύριες, για το 70% των τωρινών Ελλήνων συνταξιούχων; 

• Ζητάμε να «τα βρούμε» με τους χρεοκοπημένους και καταχρεωμένους επιχειρηματίες 
των ΜΜΕ, για να μας δώσουν ένα νέο «κατιτίς», ως πόρο επί της διαφήμισης για τα 
ΝΠΙΔ μας, σε Ταμεία - συντεχνιακά μαγαζάκια των «εκλεκτών», με 
αποκλεισμένους τους χιλιάδες δουλοπάροικους των sites, τους άνεργους, τους 
«μαύρους» ανασφάλιστους;  

• Θέλουμε κάποιοι να συνεχίσουν στην πλάτη του κλάδου να «εξυπηρετούν» 
ποικιλοτρόπως «διαφόρους», στα νταραβεράκια τους με την εκάστοτε κυβέρνηση; 

• Με ποιον «κοινωνικό εταίρο» ακριβώς θα διαπραγματευτούμε αυτό το νέο «κάτι» επί 
της διαφήμισης για τα ΝΠΙΔ ή μήπως διαπραγματεύονται ήδη κάποιοι παρασκηνιακά 
με «ανερχόμενους» εργοδοτικούς φορείς, βάζοντας «πλάτη» στα «νέα τζάκια» στο 
νέο media-κό τοπίο;  

• Επικεντρώνουμε τη διεκδίκηση στο πώς θα σωθεί η συντεχνία, ενώ συνεχίζουν να 
εργάζονται υπο-αμείβονται με μπλοκάκια οι συνάδελφοι, χωρίς ΣΣΕ και εισφορές 
από τους εκδότες, με μισθούς πείνας;  

• Και αυτός ο όποιος «νέος πόρος» ζητάμε να μην επιδοτεί τις εισφορές για την 
κύρια σύνταξη, να μην ενισχύει τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, αλλά να συνεχίζει να 
«ταΐζει» χρεοκοπημένα και εκ γενετής συντεχνιακά - προβληματικά ΝΠΙΔ;  

Εδώ και χρόνια επιμένουμε στη συσπείρωση του κλάδου, στην κατεύθυνση της 
ισότιμης ασφάλισης ΟΛΩΝ μέσα στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Προτείνουμε τη διατύπωση συνολικής 
ασφαλιστικής πρότασης για ΟΛΟ τον κλάδο των ΜΜΕ, χωρίς ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ και 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ. Μάταια…  

Ήδη από τον Οκτώβριο προτείναμε τον προγραμματισμό απεργιακών κινητοποιήσεων 
διαρκείας, δημιουργία απεργιακών ΜΜΕ, απεργιακό Ταμείο και ταυτόχρονα μια κίνηση 
ύψιστου συμβολισμού, απεργία πείνας όλων των αιρετών, ακριβώς για να ευαισθητοποιηθεί 
ο κλάδος και να συνειδητοποιήσουν άπαντες τη σημασία της σωτηρίας του αγγελιοσήμου, 
για όλους και με όλους.  

Έξι μήνες μετά από ένα πραγματικά θλιβερό, ύπουλο, βρώμικο και συχνά χυδαιότατο 
παρασκήνιο -κάποιοι το λένε «πολιτικό παζάρι» και «στήσιμο» εκ του ασφαλούς-, με τη μάχη 
για τη σωτηρία του αγγελιοσήμου και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ να έχει σχεδόν χαθεί πριν καν δοθεί, 
λίγο πριν την τελευταία «αγωνιστική παράσταση», που θα συντονίζει ο «χορός των 
προέδρων», απ’ την οποία θ’ απουσιάζουν (όπως συμβαίνει συνήθως τα τελευταία χρόνια) 
οι πραγματικοί εργαζόμενοι και τα πραγματικά θύματα της κρίσης στα ΜΜΕ, νιώθουμε την 
ανάγκη να συνοδέψουμε τα… μεγαλόστομα που πάλι θα ακουστούν από τις ηγεσίες μας, με 
τα ανάλογου επιπέδου ερωτήματα:  

- Τώρα πάμε για ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
από τη Μεγάλη Παρασκευή έως την Τρίτη του Πάσχα; 

- Και θα κάνουμε ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ - AΠOXH  
από τα αμνοερίφια και τα παράγωγά τους; 

 
ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ,  

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ «ΚΑΜΑΡΙΛΑ» 


