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ΟΧΥΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ Ο ΕΔΟΕΑΠ 

«Με τη δύναµη της Θέλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του. 
Με τη δύναµη της Αγάπης ο άνθρωπος αλλάζει τους άλλους. 

Με τη δύναµη της Σκέψης µπορεί ν αλλάξει τον κόσµο.»

Η επίκληση αυτής της γνωστής ρήσης ίσως παραξενέψει κάποιους... Η πολύχρονη εµπει-
ρία της καθηµερινότητας στον ΕΔΟΕΑΠ, όµως, αλλά και η ασφυκτική πίεση την οποία 
υφίστανται οι Έλληνες από µια σκληρή πραγµατικότητα που θίγει βάναυσα τις ζωές όλων 
µας, µε οδηγεί στο να προτάξω σ’ αυτό το κείµενο την έννοια της Δύναµης.

Θέλω να  πω, µε τον δικό µου τρόπο, σε όλους τους συναδέλφους  και τις οικογένειές τους, 
σε όλα τα µέλη µας και από τις τέσσερις Ενώσεις, πως η δύναµη της Θέλησης, της 
Αλληλεγγύης και της Πράξης µπορεί να µας οδηγήσουν στο να αλλάξουµε την ένδειξη της 
πυξίδας που, προς ώρας, δείχνει κατεύθυνση τον βυθό!
Συνάδελφοι, 
στην παρούσα δύσκολη συγκυρία είναι περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη να θωρακίσουµε τον 
ΕΔΟΕΑΠ. Tη µόνη πραγµατική δύναµη προστασίας µας.
Την ώρα που γύρω µας συστήµατα εξουσίας, πολιτικής, οικονοµίας και αξιών καταρρέουν 
εµείς έχουµε ένα λόγο παραπάνω να στηριχθούµε σε αρχές, όπως η Αλληλεγγύη, η Συνοχή,  
η Ανθρωπιά, η Συναίνεση, η Ενότητα στη Δράση.
Για όλους εµάς, όλα τα παραπάνω τέµνονται σ’ ένα κοινό σηµείο: 
τη συντεταγµένη της Κοινωνικής Ασφάλισης των ανθρώπων του κλάδου των ΜΜΕ. 
Αυτό το κοινό µας σηµείο είναι ο ΕΔΟΕΑΠ!

Είναι η ώρα και η ευθύνη όλων µας να συσπειρωθούµε και να αναδείξουµε αυτό το σταθε-
ρό σηµείο αναφοράς σε πόλο ανασυγκρότησης του κλάδου µας, ΤΩρΑ! Γιατί δεν υπάρχει 
άλλος χρόνος και δεν περισσεύει κανείς µας… Αρκετά πια µε την εφιαλτική απαξίωση της 
ελληνικής Δηµοσιογραφίας και των ανθρώπων της!  
Η απουσία στρατηγικής, οι λάθος τακτικές, οι διασπαστικές ενέργειες, οι παραταξιακές λογι-
κές, οι προσωπικές σκοπιµότητες και οι υπερφίαλες ιαχές δεν πρέπει να µας αποµακρύνουν 
από την συνεχή προσπάθεια για Αξιοπρέπεια στη ζωή και στη δουλειά, στα γεράµατα και 
στην αρρώστια!  
Αυτό είναι που προσφέρει σε όλα τα µέλη του ο ΕΔΟΕΑΠ.
Και είναι αυτό για το οποίο αξίζει να παλέψουµε προστατεύοντας το Έσοδό µας, προφυ-
λάσσοντας τα Αποθεµατικά µας, εξορθολογίζοντας τα Έξοδά µας και στηρίζοντας, την 
ώρα τη δύσκολη, τους οικονοµικά και κοινωνικά αδύναµους συναδέλφους µας και τις οικο-
γένειές τους.
Είµαι βέβαιη ότι ως πολίτες καθένας χωριστά, αλλά και ως Κλάδος εργαζόµενων έχουµε και  
τη δύναµη και τη βούληση να το επιτύχουµε.
Γι’ αυτό σας καλώ να µελετήσετε µε προσοχή όλα τα στοιχεία που σας παραδίνουµε στο  
έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας.
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Η γλώσσα της Αλήθειας, της Διαφάνειας και των Αριθµών είναι η καλύτερη απάντηση σε 
όσους σπεύδουν άκριτα να καταδικάσουν τις δύσκολες –οµολογώ– αποφάσεις που έπρεπε 
να πάρουµε στη δύσκολη διετία της Διοίκησής µας. Παρακαλώ να µη τον δείτε ως τον οφει-
λόµενο απολογισµό δράσης της απερχόµενης Διοίκησης… αλλά σαν ένα βιβλίο ανοιχτό, 
που δίνει ΟΛΑ τα στοιχεία για την ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ του ΕΔΟΕΑΠ Σήµερα και 
Αύριο. Εµπεριέχει κρίσιµα ζητήµατα, έργο που έγινε µε πολύ κόπο, µέτρα που πάρθηκαν για 
να προστατεύσουν κι όχι για να αδικήσουν, προσπάθεια και αγωνία να σταθούµε όρθιοι την 
ώρα που όλα δείχνουν ότι ο κίνδυνος είναι προ των πυλών και για το δικό µας Ταµείο.

Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε όλοι ότι η οικονοµική κρίση και η συνακόλουθη πτώση 
της διαφηµιστικής δαπάνης παρέσυρε το έσοδο µας σε µείωση 10.000.000 ευρώ περίπου. 
Ότι η αξία του Χαρτοφυλακίου µας αποµειώθηκε κατά 4.200.000 ευρώ και ότι ο νέος ασφα-
λιστικός νόµος οδήγησε στην σύνταξη περισσότερους από 150 συναδέλφους αυξάνοντας, 
για την καταβολή του εφάπαξ τους, τις δαπάνες µας κατά 4.800.000 ευρώ. Αυτό είναι το 
έλλειµµα που εµφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ.
Γι’ αυτή τη διαχείριση πήραµε έγκαιρα µέτρα… Χάρη στα µέτρα αυτά, από τα απαιτούµενα 
14.800.000 ευρώ «αγγίξαµε» τελικά 9.500.000 του αποθεµατικού µας.

Μακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς! 
Πολλοί µπορούν να φωνάξουν για κάθε λογής λύσεις. Από λόγια ηγητόρων και από κακές 
διαχειριστικές πρακτικές του παρελθόντος είµαστε όλοι χορτάτοι. Το έργο και το αποτέ-
λεσµα µετράνε, όµως…

Εκ µέρους του ΔΣ του Οργανισµού µας του οποίου έχω την τιµή να προεδρεύω, έχοντας 
εργαστεί σκληρά και πολλά χρόνια δίπλα σε πολλούς βετεράνους, όπως ο Αγαµέµνων 
Φαράκος και πλάι σε νεότερους, όπως ο Αργύρης Δεµερτζής (για να αναφερθώ µόνο στον 
γηραιότερο και τον νεότερο εκ των µελών της ΕΣΗΕΑ στη Διοίκηση του Οργανισµού µας)  σας 
ζητώ να κάνουµε όλοι τον ΕΔΟΕΑΠ της Κοινωνικής µας Ασφάλισης, οχυρό Αλληλεγγύης, 
Ενότητας και Δύναµης όλων µας για να αντέξουµε στη δίνη των καιρών.

Μπορεί να πικράναµε ορισµένες οικογένειες µε τον περιορισµό παροχών. Κι ίσως έγιναν 
λάθη, αλλά θα δίνουµε πάντα τη µάχη να κρατηθεί ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ η Περίθαλψη και η 
Επικούρηση, που δεν πρέπει να τη στερηθεί κανένα µέλος µας. Ούτε Σήµερα, ούτε Αύριο! 

Να µην ξεχνάµε ότι το ΔΝΤ είναι αποτέλεσµα, όχι αίτιο της κρίσης. Και να πιστέψουµε ότι 
έχουµε και τη Θέληση και τη Δύναµη να παλέψουµε για να δείξει η πυξίδα το δρόµο της 
Ανάπτυξης.  
Στο κάτω κάτω συνάδελφοι κανένας «Διεθνής Οίκος» δεν µπορεί να …υποβαθµίσει τον πλού-
το και την αξία της καρδιάς και της αξιοπρέπειάς µας! 

Με ειλικρινή αισθήµατα και συναδελφικούς χαιρετισµούς 
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