
1

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»
No 51  - Δεκέμβριος 2007

Περιοδική ενημερωτική έκδοση
για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

�Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η καθιερωμένη γιορτή
και κοπή της πίτας της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερί-

δων Μακεδονίας-Θράκης δεν θα πραγματοποιηθεί. Το Διοικητικό

Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη πε-

ριόδο που διανύει ο κλάδος, ομόφωνα αποφάσισε να ματαιώσει τη

Γιορτή της 6ης Ιανουαρίου. 

Αντί πρόσκλησης, όλοι όσοι καλούνται βάσει πρωτοκόλλου στη

Γιορτή θα λάβουν επιστολή με τις θέσεις και τα αιτήματα του δημο-

σιογραφικού κόσμου για το Ασφαλιστικό.  

Η ΕΣΗΕΜ-Θ θα μεριμνήσει ώστε η κίνηση αυτή να λάβει δημοσιό-

τητα ως ενέργεια διαμαρτυρίας. Επιπλέον τα

χρήματα που θα δαπανών-

ταν για τη Γιορτή και την

αγορά δώρων θα κατατε-

θούν στο Ταμείο Αλλη-

λοβοήθειας για την

εξυπηρέτηση απεργια-

κών αναγκών. 

ΜΑΤ
ΑΙΩ

ΝΕΤ
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ 
τη Δημοσιογραφία

ΟΧΙ στη ΛΕΗΛΑΣΙΑ 
των Αποθεματικών



Η ΛΗΣΤΕΙΑ
δεν θα περάσει

Η κυβέρνηση συγχωνεύει Ταμεία. 
Οι δημοσιογράφοι δεν χωνεύουν το ψέμα...
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Με απεργίες και πορείες 
απαντούμε στο σχέδιο λεηλασίας των Ταμείων
Βροντερό ΟΧΙ στα κυβερνητικά σχέδια για

τη λεηλασία των ασφαλιστικών Ταμείων

φώναξε ο δημοσιογραφικός κόσμος της Μα-

κεδονίας - Θράκης με τη μαζική συμμετοχή

του σε σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων. 

Οι τρεις 24ωρες απεργίες που πραγματοποι-

ήθηκαν, στις 27 Νοεμβρίου, στις 12 και στις

19 Δεκεμβρίου δεν έστειλαν απλώς το μή-

νυμα στην κυβέρνηση ότι η ληστρική επι-

δρομή της δεν θα περάσει. Ήταν ταυτόχρονα

η ευκαιρία να απαντήσουμε και στην εκ-

στρατεία παρουσίασης του κλάδου ως δήθεν

προνομιούχου και ευνοημένου. 

Συμμετέχοντας δυναμικά στην κινητοποί-

ηση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ (12 Δεκεμ-

βρίου), βγαίνοντας μαζί με τους άλλους

εργαζόμενους στους δρόμους, μοιράζοντας

ενημερωτικά φυλλάδια, αναδείξαμε την

πραγματική εικόνα. Εξηγήσαμε ότι: 

�Η περιβόητη συγχώνευση δεν είναι παρά
μια προσπάθεια της κυβέρνησης να καταλη-

στεύσει πόρους και αποθεματικά των ασφα-

λιστικών φορέων του κλάδoυ, οι οποίοι ποτέ

δεν επιβάρυναν το κράτος, και να καλύψει

την απροθυμία της να αντιμετωπίσει την

εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, να εισπράξει

παγωμένες οφειλές, να βγει από το αδιέξοδο

χαριστικών ρυθμίσεων σε επιχειρηματίες. 

�Είναι κωμικός ο ισχυρισμός ότι οι δημο-
σιογράφοι παίρνουν μεγάλες συντάξεις: Σε

σύνολο 2.056 συνταξιούχων του ΤΣΠΕΑΘ,

η μέση σύνταξη γήρατος είναι 1.342 ευρώ,

θανάτου 888 ευρώ και αναπηρίας 875 ευρώ.

Αυτές τις συντάξεις θέλει να μειώσει κατά

15% η κυβέρνηση. 

�Είναι κατάφωρο ψέμα ότι οι δημοσιογρά-
φοι απολαμβάνουν το προνόμιο του αγγε-

λιοσήμου. Το αγγελιόσημο είναι για τα

δημοσιογραφικά ταμεία οιονεί εργοδοτική

εισφορά. Συνολικά οι αποδέκτες του είναι 22

φορείς.  

�Ως κλάδος είμαστε από τους πιο επιβα-
ρημένους σε θέματα υγείας, με υψηλότατα

ποσοστά καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών επει-

σοδίων,  με μέσο όρο ζωής χαμηλότερο από

αυτόν των βιομηχανικών εργατών, με βαριά

συμπτώματα εργασιακού στρες. Το Ταμείο

Υγείας μας, ο ΕΔΟΕΑΠ, αυτοδιοικούμενο

και ανεξάρτητο, αποτελεί υπόδειγμα λει-

τουργίας.
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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) και η

περιφερειακή της οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Δημοσιογράφων (Ε.Ο.Δ.), εκφράζουν τη στήριξή τους

στον αγώνα των Ελλήνων δημοσιογράφων ενάντια στα

σχέδια της κυβέρνησης να αποδυναμώσει το ασφαλιστικό

σύστημα της χώρας.

«Οι δημοσιογράφοι, όπως και όλοι οι Έλληνες εργαζόμε-

νοι, δεν πρέπει να αναγκαστούν να θυσιάσουν τις μελλον-

τικές παροχές τους», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της

Ε.Ο.Δ. Άινταν Γουάιτ. «Το κυβερνητικό σχέδιο θέτει σε

κίνδυνο την οικονομική αυτονομία των συνταξιούχων».

Μετά από μια πρώτη 24ωρη απεργία στις 27 Νοεμβρίου,

οι δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας συμμετέχουν στη

γενική απεργία της 12ης Δεκεμβρίου, διαμαρτυρόμενες

για τις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει τους πόρους

της κοινωνικής ασφάλισης.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη χρήση πόρων και

αποθεμάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογρά-

φων για να ενισχυθούν άλλα ταμεία, την αύξηση του

ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και τη μείωση των συντά-

ξεων. Η Δ.Ο.Δ. και η Ε.Ο.Δ. υποστηρίζουν τα αιτήματα

των ελληνικών Ενώσεων για ανεξάρτητα και αυτόνομα

ασφαλιστικά ταμεία και συμμετέχουν στον αγώνα ενάντια

στις κυβερνητικές προθέσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ο.Δ.-Ε.Ο.Δ. 11/12/2007

Η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων 
στηρίζουν τον αγώνα μας

Φαίνεται ότι η κυβέρ-
νηση παίζει ρουλέτα με
το μέλλον των πολιτών. 
Οι δημοσιογράφοι –
όπως όλοι οι εργαζόμε-
νοι– έχουν δίκιο που
αγωνίζονται για ένα λει-
τουργικό σύστημα
ασφάλισης. 
Το δικαίωμα των συντα-
ξιούχων στην ασφάλεια
των εισοδημάτων τους
και την οικονομική  αυ-
τονομία είναι ύψιστης
σημασίας για τον κοι-
νωνικό ιστό όλων των
εργαζομένων.

Άινταν Γουάιτ

Γενικός Γραμματέας 

Ε.Ο.Δ. 

“

“



Οι εργαζόμενοι στον Τύπο και τα ηλεκτρο-

νικά ΜΜΕ, καθώς και τα Ασφαλιστικά Τα-

μεία, δέχονται ολομέτωπη επίθεση.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου

υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας, επιχειρείται η ενοποίηση του

ΤΣΠΕΑΘ με τα Ταμεία των μηχανικών,

των γιατρών και των δικηγόρων, η φαλκί-

δευση της υγειονομικής περίθαλψης και

της επικούρησης των εργαζομένων στις

εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η

μείωση των συντάξεων, η αύξηση του

ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και η

υφαρπαγή των διαθεσίμων των Ταμείων

μας. 

Η επίθεση αυτή στα Ταμεία μας δεν θα

περάσει! 

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Ενημέ-

ρωσης, που βρίσκονται σήμερα σε

24ωρη απεργία, διατρανώνουν για μια

ακόμα φορά την ενότητα του κλάδου

και την αγωνιστική τους αποφασιστικότητα

και ετοιμότητα να αντισταθούν σε κάθε

επιβουλή των ασφαλιστικών και εργασια-

κών τους δικαιωμάτων, τη στιγμή που κα-

νένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται για

την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή,

τις παγωμένες οφειλές στα Ταμεία και την

διαρροή του αγγελιοσήμου.

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της Ενημέρω-

σης ζητούν: 

ΨΗΦΙΣΜΑ
της απεργιακής συγκέντρωσης- 27/11/2007
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�Να αποσυρθούν αμέσως οι ρυθμίσεις
που προωθούνται σε βάρος των Ταμείων

μας από τα Υπουργεία Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων και Οικονομικών. 

�Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστι-

κοί νόμοι της τελευταίας 15ετίας.

�Να καταβληθούν τα οφειλόμενα στα

ασφαλιστικά Ταμεία.

�Να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επί-
πεδο παροχών, αντίστοιχο των αναγκών

και των απαιτήσεων κάθε εποχής για

όλους τους ασφαλισμένους.

�Να διατηρηθεί η αυτοτέλεια και
αυτοδιοίκηση των ασφαλιστικών μας

Ταμείων κύριας και επικουρικής

ασφάλισης και όχι να καταργηθεί με

τη μέθοδο της ενοποίησης.

�Μέσα από την επίθεση που δέχον-
ται τα ασφαλιστικά Ταμεία μας προ-

κύπτει η ανάγκη να γίνει ουσιαστική

αντιπρόταση στο απαράδεκτο σχέδιο

της Κυβέρνησης για μια ισοπεδωτική

ενοποίηση ασφαλιστικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε ως κλά-

δος να εξετάσουμε με όρους απόλυ-

της αυστηρότητας και ακρίβειας τις

δυνατότητες ενοποίησης ομοειδών

ταμείων από τον χώρο του Τύπου

αποκλειστικά. 
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Τα παιδιά όμως το γιόρτασαν 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου η γιορτή για τα

παιδιά των μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ.  Από τις

11 το πρωί ως τις 2 μ.μ. περισσότερα από

150 παιδιά παρακολούθησαν και συμμετεί-

χαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεα-

τρικά σκέτς, παιχνίδια, δραστηριότητες,

ταχυδακτουλουργό, φωτογραφήθηκαν με

τον Αϊ-Βασίλη και πήραν τα δώρα, παιχνί-

δια και βιβλία, που ετοίμασε η Ένωση γι’

αυτά. Οι συνάδελφοι που δεν κατάφεραν

να είναι παρόντες στη γιορτή μπορούν να

παραλαμβάνουν τα δώρα  τους από την

ΕΣΗΕΜ-Θ ως τις 15 Ιανουαρίου. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΣΗΕΜ-Θ

εύχεται στα μέλη 

και τις οικογένειές τους

Καλή Χρονιά

Υγεία και Δημιουργία




