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Στις εκλογές για το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, 26-27 Μαΐου, στηρίζουμε

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Financial Crimes,
Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο,
Σπάρτακος, ανένταχτοι αγωνιστές
1. Αλεξόπουλος Δημήτρης, δημοσιογράφος, news.ert.gr
2. Aλτίνου Αμαλία δημοσιογράφος σε portal
3. Αλχατζίδης Σταύρος, δημοσιογράφος,
μικτό συμβούλιο ΕΣΗΕΜΘ
4. Αναστασιάδης Τάσος, δημοσιογράφος, Βήμα
5. Αντωνίου Θανάσης, δημοσιογράφος, Περιβάλλον 21
6. Αργυροκαστρίτης Δημήτρης, λιθογράφος,
σύνεδρος Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου
7. Βάσσης Παναγιώτης αθλητικός συντάκτης σε portal
8. Βατικιώτης Λεωνίδας, δημοσιογράφος, Παρόν
9. Βυθούλκας Διονύσης, δημοσιογράφος, Βήμα
10. Γεωργιάδης Μάκης, δημοσιογράφος, ALTER
11. Δαργάκης Νεκτάριος, αθλητικός συντάκτης σε portal
12. Δελαστίκ Γιώργος, δημοσιογράφος, Έθνος
13. Δεριαδές Φίλιππος, δημοσιογράφος,
μικτό συμβούλιο ΕΣΗΕΜΘ
14. Δερμεντζόγλου Γιάννης, σκιτσογράφος,
Ελεύθερος Τύπος και Ποντίκι
15. Ελαφρός Γιάννης, δημοσιογράφος,
Καθημερινή, μέλος Μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ
16. Ζαφειροπούλου Λίντα, μουσική παραγωγός, ΕΡΑ
17. Θεοτοκάτου Μαρίζα, δημοσιογράφος σε portal
18. Καζάκου Ιωάννα, δημοσιογράφος, Αττικές Εκδόσεις
19. Κάππος Θανάσης, δημοσιογράφος,
μεταπτυχιακός φοιτητής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, άνεργος
20. Κασίτας Αντώνης, εικονολήπτης επικαίρων, ΕΡΤ
21. Κατσάνη Τάνια, δημοσιογράφος, Αμαρυσία, ΕΣΠΗΤ
22. Κιτίδη Κατερίνα, δημοσιογράφος, TVXS
23. Κοσκινάς Σπύρος, λιθογράφος
24. Κοσμά Ειρήνη, δημοσιογράφος, emea.gr
25. Kουγιτέας Χρήστος τεχνικός τηλεόρασης με μπλοκάκι
26. Κώνστας Γιώργος, δημοσιογράφος, Χανιώτικα Νέα
27. Μακρής Δημήτρης, δημοσιογράφος,
μικτό συμβούλιο ΕΣΗΕΜΘ
28. Μάντζιου Μαρίνα, δημοσιογράφος, ΕΡΑ Ζακύνθου ΕΣΗΕΠΗΝ
29. Μανάβης Νίκος, δημοσιογράφος, Εμπρός Μυτιλήνης
30. Μεϊντάνη Μαρίνα, δημοσιογράφος,
Μακεδονία, μέλος ΔΣ ΕΣΗΕΜΘ
31. Μητρόπουλος Πάρις, σωματείο εφημεριδοπωλών
32. Μπίκας Μπάμπης, δημοσιογράφος,
Μακεδονία, μέλος ΓΣ ΠΟΕΣΥ
33. Μητσόπουλος Μανώλης, τεχνικός ήχου, μέλος ΔΣ ΕΤΕΡ
34. Μουρελά Βάσω, δημοσιογράφος, NextDeal
35. Νομικός Αργύρης, δημοσιογράφος, Digital Satellite TV
36. Ντούρου Ευαγγελία, δημοσιογράφος, Ναυτεμπορική
37. Παπαβασιλείου Πέτρος, δημοσιογράφος, Ελεύθερος Τύπος
38. Παπαχριστούδη Ματίνα, δημοσιογράφος,
Ελεύθερος Τύπος, μέλος Μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Παυλόπουλος Γιώργος, δημοσιογράφος, Ημερησία
Πολίτη Αφροδίτη, δημοσιογράφος, Ελευθεροτυπία
Πομώνης Πέτρος, δημοσιογράφος ΕΡΑ Ζακύνθου ΕΣΠΗΤ
Σακελαρίου Γιάννα, διοικητικός,
εξελεγκτική επιτροπή ΠΟΕΠΤΥΜ
Σβανάς Σωτήρης, δημοσιογράφος, ΕΣΠΗΤ
Σπυριδωνάκου Μαρία, δημοσιογράφος Σκαι
Σταμούλης Δημήτρης, δημοσιογράφος, Κορμός, ΕΣΠΗΤ
Τζιαντζή Μαριάννα, δημοσιογράφος, Καθημερινή
Τζουανοπούλου Ξένια, διορθώτρια, Έθνος
Τόλη Βαγγελιώ, διοικητικός, μέλος μικτού συμβουλίου ΕΠΗΕΑ
Τρίκας Μανώλης, τεχνικός τηλεόρασης (ΕΤΙΤΑ),
σύνεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ
Τσουκνίδα Μαρία,
δημοσιογράφος, ΑΝΤΕΝΑ
Φωτέλλη Ειρήνη, μέλος ΠΣΥΠΕΡΤ, σύνεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ
Χατζηστεφάνου Άρης,
δημοσιογράφος-συγγραφέας, Σκάι

Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ 26 & 27 Μαίου
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Financial Crimes,
Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο,
Σπάρτακος, ανένταχτοι αγωνιστές
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EΚΛΟΓΕΣ ΕΣΗΕΑ 26-27 ΜΑΪΟΥ

Ο

ι Financial Crimes, το Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, o Σπάρτακος και ανένταχτοι αγωνιστές ενώνουμε τις δυνάμεις μας στις εκλογές για το
νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, στις 26-27 Μαΐου. Για
την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής και
των αντιδραστικών συσχετισμών, κόντρα
στο κυβερνητικό-εργοδοτικό κατεστημένο,
σε όλες τις εκδοχές. Για τη δημιουργία
ενός γνήσια αντιεργοδοτικου πόλου που θα
εκφράζει τα συμφέροντα των πολλών και
όχι των λίγων.
Διεκδικούμε την παρουσία μας στο νέο
ΔΣ, για να ακουστεί πιο δυνατά και αποτελεσματικά η φωνή των εργαζομένων. Δεν
ξεκινάμε από το μηδέν, ούτε σταματάμε
εδώ. Αρνούμαστε τα παζάρια κορυφών, αλλά επιδιώκουμε την κοινή δράση στα μεγάλα μέτωπα του κλάδου – και όχι μόνο.
Τα δύο χρόνια που πέρασαν ήταν μια
ακόμη περίοδος συναίνεσης και συνενοχής
της πλειοψηφίας Σόμπολου-Τσαλαπάτη στα
«εγκλήματα» που διαπράττονται στον κλάδο: απολύσεις και «εθελούσιες αποχωρήσεις», ασφα-ληστρικά νομοσχέδια και βιασμός της ενημέρωσης, διαπλοκή και μίζες
κάτω από το τραπέζι, μετατροπή των εφημερίδων σε περιτύλιγμα για τις προσφορές.
Δεν ήταν, όμως, χρόνια απραξίας και εργασιακής ειρήνης. Δεν ακολουθήσαμε όλοι
τον δρόμο της ήττας, της υποταγής και της
συνδιαλλαγής. Μαζί με μεγάλη μερίδα των
συναδέλφων μας, δώσαμε τις μεγάλες μάχες
για το ασφαλιστικό, όταν η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ έκανε πλάτες στους εργοδότες και την
κυβέρνηση. Ήμασταν παρόντες στη συμβολική κατάληψη του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δηλώνοντας
ότι δεν θα παραιτηθούμε από τον αγώνα για
να μην διαλυθούν τα ταμεία και να μην γίνουν βορά στα αρπαχτικά των χρηματιστηρίων.
Συναντηθήκαμε – ουσιαστικά και όχι δι’
αντιπροσώπων – στις κινητοποιήσεις και τις
συνελεύσεις στον Alpha, τον Ελεύθερο Τύπο, τον Επικοινωνία, την ΕΡΤ και τα δημοτικά ΜΜΕ, για να μην περάσουν οι απολύσεις
και οι αντιδραστικές αλλαγές. Στο τελευταίο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ καταγγείλαμε τις
ανούσιες «κοκορομαχίες» και προσπαθήσαμε να εκφράσουμε την ανάγκη για μια διαφορετική πορεία του κλάδου, για ανατροπές σε όλα τα επίπεδα.
Στη μεγαλειώδη έκρηξη του Δεκέμβρη
βρεθήκαμε στο πλευρό των εξεγερμένων
νέων και εργαζόμενων, την ώρα που οι
«αστέρες» της ΕΣΗΕΑ βρίσκονταν πίσω
από τις γραμμές της αστυνομίας και της
κουστωδίας Καραμανλή-Παυλόπουλου.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο,
Σπάρτακος, ανένταχτοι αγωνιστές

Περπατήσαμε μαζί στις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, συμμετείχαμε στις προσπάθειες συντονισμού
πρωτοβάθμιων σωματείων και εργατικών
συσπειρώσεων, κόντρα στην αδράνεια και
τον συμβιβασμό της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Ήμασταν στις αλυσίδες των
αντιπολεμικών διαδηλώσεων, για την υπεράσπιση του αγωνιζόμενου λαού της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Ενάντια στα 60 χρόνια του ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς.
Για μια ολόκληρη γενιά, η ένταξη στον
θαυμαστό κόσμο των ΜΜΕ ήταν συνώνυμη

με την εύκολη ανέλιξη, τον πλουτισμό και
τη διασύνδεση με τα σαλόνια της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Κάποιοι – οι λίγοι – κατάφεραν να ζήσουν τον μύθο τους,
παίρνοντας πολλά και δίνοντας ακόμη περισσότερα. Οι άλλοι – οι συντριπτικά περισσότεροι – βλέπουν σήμερα τον βασιλιά να
είναι γυμνός και τα όνειρά τους να κινδυνεύουν να γίνουν εφιάλτες.
Σήμερα, η μαγική εικόνα της κοινωνίας
του θεάματος διαλύεται. Εργοδοσία και
Βρυξέλλες, κυβέρνηση και συμπολίτευση,
χέρι-χέρι, μετατρέπουν συστηματικά τα
ΜΜΕ σε εχθρό των εργαζομένων, Ελλήνων

και μεταναστών. Τα καθιστούν πυλώνα του
συστήματος που μας «πνίγει», όργανο συκοφάντησης των κινημάτων εργαζομένων και
νεολαίας, προσπαθούν να τα μετατρέψουν
σε πολιορκητικό κριό για την προώθηση
ακραία αντιδραστικών αλλαγών σε όλη την
κοινωνία και για την επιβολή ενός αστυνομικού κράτους έκτακτης ανάγκης. Βιάζουν κατά συρροή την ενημέρωση, μα και την αξιοπρέπεια των χιλιάδων εργαζομένων στα μίντια.
Την ίδια στιγμή, οι επικίνδυνοι καρεκλοκένταυροι, οχυρωμένοι πίσω από αναχρονιστικές διατάξεις των καταστατικών και μην

διστάζοντας να προχωρήσουν ακόμη και σε
πραξικοπήματα (όπως στην ΠΟΣΠΕΡΤ ή και
την ΠΟΕΣΥ), προσπαθούν με νύχια και με
δόντια να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους.
Επιχειρούν να πνίξουν τα αγωνιστικά σκιρτήματα, τους εκατοντάδες συναδέλφους – μέλη και μη μέλη, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, μόνιμους και συμβασιούχους, μισθωτούς και «μπλοκάκηδες» – που προσπαθούν να βρουν τους δικούς τους δρόμους
για να αντισταθούν.
Βολεμένοι από τις ηχηρές ανεπάρκειες της
«Αριστεράς που γνωρίσαμε» – Συσπείρωσης
και Μαχόμενης – από την αδυναμία της να
εμπνεύσει τους εκατοντάδες εργαζόμενους
που την εμπιστεύθηκαν και τις ακίνδυνες
προτάσεις «αγωνιστικού λίφτινγκ», παρακολουθούν το τσουνάμι που έρχεται, την καπιταλιστική κρίση που απειλεί να γκρεμίσει τον
χάρτινο πύργο των ΜΜΕ. Η εργοδοσία και τα
golden boys, αφού κράτησαν όλα τα κέρδη
για τον εαυτό τους, ζητούν από τους εργαζόμενους να πληρώσουν τον λογαριασμό. Ε,
λοιπόν, ΟΧΙ!
Το παιχνίδι δεν κρίνεται στην Ακαδημίας 20,
αλλά στα μαγαζιά. Στους χώρους δουλειάς,
στις καθημερινές, μικρές και μεγάλες μάχες.
Ο κατακερματισμός μας είναι όπλο στα χέρια
της εργοδοσίας. Η μορφή και το περιεχόμενο
των ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα
δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Η
συγκρότηση ενός ταξικού και ανεξάρτητου
συνδικάτου όλων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ
είναι πιο ώριμη παρά ποτέ. Τώρα και όχι στο
απώτερο μέλλον, «όταν αλλάξουν οι συσχετισμοί στο ΔΣ».
Οι Financial Crimes, το Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, o Σπάρτακος και ανεξάρτητοι αγωνιστές ενώνουμε τις δυνάμεις μας
με αφορμή αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
Για να ενισχυθεί το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής, ανεξάρτητης και ασυμβίβαστης Αριστεράς της δράσης.

Παλεύουμε για
4 Για να ηττηθεί η αντιδραστική πολιτική Σόμπολου-Τσαλαπάτη, αλλά
και ο εργοδοτικός-κυβερνητικός
συνδικαλισμός σε κάθε του εκδοχή!
4 Για να περάσει ο αγώνας στα χέρια
των εργαζομένων, με συνελεύσεις
και διακλαδικές επιτροπές αγώνα
σε όλα τα μαγαζιά!
4 Για ένα ταξικό, ανεξάρτητο, μαχητικό και μαζικό συνδικάτο όλων των
εργαζομένων στα ΜΜΕ!
4 Για ένταξη στο μισθολόγιο, την
ΕΣΗΕΑ και τον ΕΔΟΕΑΠ από την
πρώτη μέρα δουλειάς, χωρίς αποκλεισμούς!
4 Για βασικό μισθό στα 1.400 ευρώ,
για να ζούμε αξιοπρεπώς από μία
δουλειά. Όχι στην αύξηση των
ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση!
4 Για να μπει φραγμός στις απολύσεις και να πληρώσουν την κρίση οι
εργοδότες και τα golden boys!
4 Για να σταματήσει η ΕΡΤ να είναι
βασίλειο της εκμετάλλευσης, εργαστήρι των αντιδραστικών και ελαστικών σχέσεων εργασίας, φερέφωνο
κυβερνητικής προπαγάνδας, άντρο
«γαλάζιων» και «πράσινων» ρουσφετιών. Για να νομιμοποιηθούν και να
γυρίσουν χωρίς όρους στη δουλειά
τους όλοι οι συμβασιούχοι.
4 Για να πέσει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της λιτότητας και της καταστολής, από τα κάτω και τα
αριστερά, χωρίς επικίνδυνες αυταπάτες για τον ρόλο της αξιωματικής
«αντιπολίτευσης»!

