
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013 

ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ…. ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΣΩΤΗΡΕΣ! 

Παραμονή του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ επέλεξαν (υποθέτουμε όχι από καθαρή τύχη ή 

σύμπτωση) κάποιοι, υπογράφοντες γενικώς και αορίστως ως «Συντάκτες, Ομοιοεπαγγελματίες & 

Συναφείς Ειδικότητες ΜΜΕ» να κοινοποιήσουν και αποστείλουν μαζικά σε λίστες μελών της 

ΕΣΠΗΤ και άλλων συναδέλφων από το χώρο των ΜΜΕ κείμενο «ιδρυτικής διακήρυξης» υπό το 

γενικό τίτλο «sosemme». 

Οι προτάσεις που διατυπώνουν οι άγνωστοι συντάκτες σε αυτό το αγνώστου προελεύσεων αλλά 

σκοτεινής και περίεργης «εμπνεύσεως» κείμενο κινούνται στη σφαίρα της άθλιας μνημονιακής 

πραγματικότητας που βιώνουμε, καταπίνουν το PSI και τα «κουρέματα» των αποθεματικών που 

επέβαλαν κυβέρνηση, ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ, ενώ δεν αποφεύγουν τον πειρασμό να εξυμνήσουν 

ακόμα και τον υπουργό Εργασίας που κατακρεούργησε τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές 

συμβάσεις και τις συντάξεις του ελληνικού λαού. 

Οι «σωτήρες μας» διατυπώνουν ευθέως την άθλια και άκρως συντεχνιακή πρόταση αφαίμαξης 

άλλων κλάδων του ΕΤΑΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΑΙΣΥΤ) προς όφελος του ΕΔΟΕΑΠ, 

όπως άλλωστε πρότεινε ο νυν πρόεδρος του ταμείου των συναδέλφων που εργάζονται στον 

ημερήσιο τύπο, Π.Σόμπολος! Δηλαδή ένα κομμάτι ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ να γίνουν δωρητές 

σώματος και μάλιστα εφήμεροι, προς όφελος ενός άλλου κομματιού ασφαλισμένων… 

Μιλούν για «ενοποίηση ΕΔΟΕΑΠ και ΤΕΑΣ  (Επικουρικών ταμείων) Βόλου και Πάτρας», 

προτείνουν… απορρόφηση των ενώσεων Θεσσαλίας και Πελοποννήσου στην ΕΣΗΕΑ (αφού θα 

τους έχουν ήδη υφαρπάξει ταμεία και πόρους από το αγγελιόσημο) ενώ φτάνουν στο σημείο να 

προτείνουν ένα ασφαλιστικό που θα λειτουργεί ως «συνεταιριστική οργάνωση των ταμείων ως 

ιδιωτική εταιρεία factoring των τραπεζών», κάνοντας επιπλέον λόγο για «αμοιβαίες συνεργασίες 

για έσοδα με τράπεζες και άλλα ΝΠΙΔ»!!  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ αλλά και όλες οι άλλες δημοσιογραφικές ενώσεις 

καταδικάζουν την προβοκατόρικη αυτή ανακοίνωση που υποθάλπει τις πιο αντιδραστικές 

εκδοχές «αναδόμησης» του ασφαλιστικού των ΜΜΕ προς όφελος των κυβερνήσεων, των 

τοκογλύφων δανειστών, των τραπεζιτών, αλλά και των εκδοτών.  

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ υπογραμμίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι ο δημόσιος λόγος οφείλει να 

είναι ευθύς, σαφής και ενυπόγραφος,   απευθύνει πρόσκληση προς τους  συγγραφείς του 

«sosemme», -εάν το επιθυμούν-  να υπερασπιστούν δημόσια τις απόψεις τους στις συνελεύσεις 

και τις άλλες διαδικασίες του κινήματος, προκειμένου να λάβουν, το ίδιο ευθεία και πάντα 

ενυπόγραφα, τις κατάλληλες απαντήσεις ! 

Για το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ  

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

             

                 Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                                 Θανάσης Αλατάς 


