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

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ 26 & 27 Μαίου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
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Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο,
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Για να ηττηθεί η αντιδραστική 

πολιτική Σόμπολου-Τσαλαπάτη,

και ο εργοδοτικός-κυβερνητικός 

συνδικαλισμός σε κάθε εκδοχή!

Για να ηττηθεί η αντιδραστική 

πολιτική Σόμπολου-Τσαλαπάτη,

και ο εργοδοτικός-κυβερνητικός 

συνδικαλισμός σε κάθε εκδοχή!
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και μεταναστών. Τα καθιστούν πυλώνα του
συστήματος που μας «πνίγει», όργανο συκο-
φάντησης 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 αστυνομι-
κού κράτους έκτακτης ανάγκης. Βιάζουν κα-
τά συρροή την ενημέρωση, μα και την αξιο-
πρέπεια των χιλιάδων εργαζομένων στα μίν-
τια.

Την ίδια στιγμή, οι επικίνδυνοι καρεκλο-
κένταυροι, οχυρωμένοι πίσω από αναχρονι-
στικές 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 σκιρτή-
ματα, τους εκατοντάδες συναδέλφους – μέ-
λη και μη μέλη, ασφαλισμένους και ανασφά-
λιστους, μόνιμους και συμβασιούχους, μι-
σθωτούς και «μπλοκάκηδες» – που προσπα-
θούν 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», παρακο-
λουθούν το τσουνάμι που έρχεται, την καπι-
ταλιστική 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 εργαζό-
μενους 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 συσχετι-
σμοί στο ΔΣ».

Οι Financial Crimes, το Αριστερό Ριζοσπα-
στικό ΜΜΕτωπο, o Σπάρτακος  και ανεξάρ-
τητοι αγωνιστές ενώνουμε τις δυνάμεις μας
με αφορμή αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
Για να ενισχυθεί το ρεύμα της αντικαπιταλι-
στικής, ανεξάρτητης και ασυμβίβαστης Αρι-
στεράς της δράσης. 

Ο
ι Financial Crimes, το Αριστερό Ρι-
ζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, o Σπάρτα-
κος και ανένταχτοι αγωνιστές ενώ-

νουμε 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 αποτε-
λεσματικά η φωνή των εργαζομένων. Δεν
ξεκινάμε από το μηδέν, ούτε σταματάμε
εδώ. Αρνούμαστε τα παζάρια κορυφών, αλ-
λά επιδιώκουμε την κοινή δράση στα μεγά-
λα 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 κλά-
δο: απολύσεις και «εθελούσιες αποχωρή-
σεις», ασφα-ληστρικά νομοσχέδια και βια-
σμός της ενημέρωσης, διαπλοκή και μίζες
κάτω από το τραπέζι, μετατροπή των εφη-
μερίδων σε περιτύλιγμα για τις προσφορές. 

Δεν ήταν, όμως, χρόνια απραξίας και ερ-
γασιακής 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 ΕΣΗ-
ΕΑ έκανε πλάτες στους εργοδότες και την
κυβέρνηση. Ήμασταν παρόντες στη συμβολι-
κή κατάληψη του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δηλώνοντας
ότι δεν θα παραιτηθούμε από τον αγώνα για
να μην διαλυθούν τα ταμεία και να μην γί-
νουν βορά στα αρπαχτικά των χρηματιστη-
ρίων.

Συναντηθήκαμε – ουσιαστικά και όχι δι’
αντιπροσώπων – στις κινητοποιήσεις και τις
συνελεύσεις στον Alpha, τον Ελεύθερο Τύ-
πο, τον Επικοινωνία, την ΕΡΤ και τα δημοτι-
κά ΜΜΕ, για να μην περάσουν οι απολύσεις
και οι αντιδραστικές αλλαγές. Στο τελευ-
ταίο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ καταγγείλαμε τις
ανούσιες «κοκορομαχίες» και προσπαθήσα-
με να εκφράσουμε την ανάγκη για μια δια-
φορετική πορεία του κλάδου, για ανατρο-
πές 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.

Περπατήσαμε μαζί στις διαδηλώσεις αλλη-
λεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, συμ-
μετείχαμε στις προσπάθειες συντονισμού
πρωτοβάθμιων σωματείων και εργατικών
συσπειρώσεων, κόντρα στην αδράνεια και
τον συμβιβασμό της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας. Ήμασταν στις αλυσίδες των
αντιπολεμικών διαδηλώσεων, για την υπε-
ράσπιση του αγωνιζόμενου λαού της κατε-
χόμενης Παλαιστίνης. Ενάντια στα 60 χρό-
νια του ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Ελλά-
δας 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 οικονομι-
κής και πολιτικής εξουσίας. Κάποιοι – οι λί-
γοι – κατάφεραν να ζήσουν τον μύθο τους,
παίρνοντας πολλά και δίνοντας ακόμη πε-
ρισσότερα. Οι άλλοι – οι συντριπτικά περισ-
σότεροι – βλέπουν σήμερα τον βασιλιά να
είναι γυμνός και τα όνειρά τους να κινδυ-
νεύουν 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

EΚΛΟΓΕΣ ΕΣΗΕΑ 26-27 ΜΑΪΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, 

Σπάρτακος, ανένταχτοι αγωνιστές

4 Για να ηττηθεί η αντιδραστική πολι-
τική 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, μαχη-
τικό και μαζικό συνδικάτο όλων των
εργαζομένων στα ΜΜΕ!

4 Για ένταξη στο μισθολόγιο, την
ΕΣΗΕΑ και τον ΕΔΟΕΑΠ από την
πρώτη μέρα δουλειάς, χωρίς απο-
κλεισμούς!

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 απολύ-
σεις και να πληρώσουν την κρίση οι
εργοδότες και τα golden boys!

4 Για να σταματήσει η ΕΡΤ να είναι
βασίλειο της εκμετάλλευσης, εργα-
στήρι των αντιδραστικών και ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας, φερέφωνο
κυβερνητικής προπαγάνδας, άντρο
«γαλάζιων» και «πράσινων» ρουσφε-
τιών. Για να νομιμοποιηθούν και να
γυρίσουν χωρίς όρους στη δουλειά
τους όλοι οι συμβασιούχοι.

4 Για να πέσει η κυβέρνηση των σκαν-
δάλων, της λιτότητας και της κατα-
στολής, από τα κάτω και τα
αριστερά, χωρίς επικίνδυνες αυτα-
πάτες για τον ρόλο της αξιωματικής
«αντιπολίτευσης»! 

Παλεύουμε για
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