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Τέξκα ηα παηρλίδηα κε ην δηαδίθηπν  
 

Αζήλα, 11 Ινπιίνπ 2010 
 

Πνιιέο ζπκπηώζεηο καδεύηεθαλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα: Σηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΣΠΗΤ, ην 

κέινο ηνπ Γ.Σ. Θ. Μπεξεδήκαο επηρείξεζε λα… «καηαγγείλει» ηε δηνίθεζε ηεο ΔΣΠΗΤ, όηη «βάδει πλάηες ζηεν 

κσβέρνεζε» θαη όηη «είναι ανίκανε να αποκρούζει ηεν υήθιζε ηοσ αζθαλιζηικού νομοζτεδίοσ» (!) πξνζζέηνληαο πσο 

ε επηζηνιή δηακαξηπξίαο, πνπ έζηεηιε ζην ππνπξγείν ε ΔΣΠΗΤ, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα δηόξζσζε ησλ 

εγθιεκαηηθώλ «παξαιείςεσλ» ηνπ άξζξν 67 γηα ην δηαδίθηπν, …έθεξαλ ηελ απόζπξζή ηνπ. 

Γπν κέξεο κεηά, ην άιιν κέινο ηεο γλσζηήο παξέαο Τζαιαπάηε, ν Γ. Σηεθαλήο, ιεο θαη δηάβαζε ηα πξαθηηθά ηεο 

ΔΣΠΗΤ, αλαηύπσζε ηνπο ίδηνπο ηζρπξηζκνύο, ζε κηα «ζπλάληεζε» ζηελ νπνία θιήζεθαλ κόλν Δλώζεηο πνπ 

κεηέρνπλ ζηνλ ΔΓΟΔΑΠ λα ζπδεηήζνπλ γηα ην δηαδίθηπν θαη ην άξζξν 67. Σπλέρηζε ησλ απνθιεηζκώλ -άιιε 

ζύκπησζε, ελώ ε επίζεζε γεληθεύεηαη θαη ν θόζκνο γύξσ (εξγαζηαθά-αζθαιηζηηθά) ράλεηαη.  

Τπραία; Η ζιηβεξή απόπεηξα επαλεκθάληζεο ηνπ ζηάζνπ «Πεηξαιηά» (από ζπλνκηιεηέο θαη νπαδνύο θαη 

θαζαξνύο -θαηά δήισζή ηνπο- παηξηώηεο, θαη Θεξκνππινθύιαθεο θαη γακπξνύο) ζπκβαίλεη –πάιη ζύκπησζε-ηελ 

ώξα πνπ εξγνδνζία θαη ζπλνδνηπόξνη αλαγθάδνληαη κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο λα απνθαιύςνπλ όια ηνπο ηα ραξηηά.  

Η εμέιημε ηεο ξύζκηζεο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα New Media, θώηηζε πιήξσο ην ηνπίν:  

Η επίζεζε ζηνλ θιάδν είλαη, πιένλ, εθ΄ όιεο ηεο ύιεο. Οη δηαθεκηζηέο –λέα ζύκπησζε- άθεζαλ ηε ζθηά θαη 

πέξαζαλ ζην πξνζθήλην επεηδή μέξνπλ όηη ηώξα παίδνληαη όια. Η ξύζκηζε ηνπ δηαδηθηύνπ βάδεη ηέινο ζην πάξηη 

ηωλ ππνηηκνινγήζεωλ θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Σηόρνο ηνπο είλαη λα δηαθπιάμνπλ ηα ππεξθέξδε ηνπο (ηα νπνία 

θξύβνπλ επηκειώο από ηνπο δηαθεκηδόκελνπο) θαη λα δηαηεξήζνπλ ην πάλσ ρέξη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΜΜΔ, κε 

ηνπο εθδόηεο ππό νκεξία. Απηνί, πνπ θαιιηεξγνύλ ζπζηεκαηηθά ηνλ εθθπιηζκό ηεο θξηηηθήο ζθέςεο - παξαθκή ηεο 

δεκνθξαηίαο, πνπ ηνπο έδσζαλ ξόιν θαη ιόγν γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηεο Δλεκέξσζεο, πνπ έβαιαλ, ειέσ 

Βαηνπαηδηλώλ, ήδε ρέξη ζηνλ πόξν, εκθαλίδνληαη ηηκεηέο,. Δπίζεο, κε όζα αλαθνηλώλνπλ, νπζηαζηηθά 

επηζεκνπνηνύλ ην ζρέδην, ώζηε ζην ζύλνιό ηνπο νη δεκνζηνγξάθνη λα βξεζνύλ απέλαληη ζηνπο άιινπο 

εξγαδόκελνπο, σο πνιιαπιά (εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά, θνηλσληθά) πξνλνκηνύρνη. Δπηηίζεληαη ζε όια ηα κέησπα: κε 

ό,ηη δηαζέηνπλ πξνο ηα έμσ κε δπζθήκεζε ηνπ θιάδνπ, πξνο ηα κέζα κε ηα γλσζηά παπαγαιάθηα ηεο δηαπινθήο, γηα 

απνπξνζαλαηνιηζκό θαη δηάζπαζε. 

Δκείο ηη θάλνπκε; Βεβαίσο, παξακέλνπλ πνιιά εξσηήκαηα (π.ρ. πόηε θαη πνηόο ζπλέηαμε ηέηνηα ξύζκηζε γηα ην 

δηαδίθηπν, γηαηί απνθιείζηεθαλ, από ηνλ δηάινγν ε Οκνζπνλδία θαη νη Δλώζεηο πνπ ηελ απνηεινύλ, πιελ ηνπ 

πξόεδξνπ ηεο ΔΣΗΔΑ θ.α.), αιιά δελ είλαη ηνπ παξόληνο. Η ΔΣΠΗΤ ήηαλ, πξσηνπξγόο κε άιινπο, ζηελ δξάζε ηεο 

ΠΟΔΣΥ λα «ζεθώζεη» ηα ζέκαηα ηνπ δηαδηθηύνπ, επεηδή ην δηαδίθηπν είλαη ην παξόλ θαη, θπξίσο, ην κέιινλ ησλ 

ΜΜΔ. Η ξύζκηζή ηνπ έρεη θνξπθαία ζεκαζία. Τέηνηεο κάρεο δελ θεξδίδνληαη από παξενύιεο κε 

κηθξνζπκθέξνληα, νύηε ζηα θξπθά. Φξεηάδεηαη ζπληνληζκόο όινπ ηνπ θιάδνπ θαη, θπζηθά, ζπδήηεζε κε όζνπο 

γλσξίδνπλ θαιά ηηο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο. Γελ πξόθεηηαη λα πεξάζνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ κόλν ην 20% ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ δηαδηθηύνπ, πνπ αλνίγνπλ πόξηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ππνζεθεύνπλ ηα ηακεία καο. 

Όπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη όηη παξόκνηα κάρε θεξδίδεηαη κε όινπο καδί, όηη ε κόλε ιύζε είλαη έλα πξαγκαηηθά 

εληαίν Τακείν ζηα ΜΜΕ, ρσξίο εμαηξέζεηο θαη αζηεξίζθνπο, κε εληαίνπο όξνπο, επέθηαζε ηνπ πόξνπ (ζηα 

πξόηππα ηνπ Ν.3801/2009) θαη αληηκεηώπηζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο ζηελ πεγή, είλαη ή βαζηά λπρησκέλνο ή 

εθπξνζσπεί «άιιν θιάδν». Έηζη απιά.  

Καινύκε ην Γ.Σ. ηεο ΔΣΠΗΤ, ηεο ΠΟΔΣΥ θαη ησλ άιισλ ζσκαηείσλ ζηα ΜΜΔ ζε θαζνιηθή ζπλελλόεζε θαη 

νπζηαζηηθή δξάζε γηα ηε ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ δηαδηθηύνπ. Η γλωκνδόηεζε ηεο ΠΟΕΣΥ παξέρεη όια ηα 

επηρεηξήκαηα γηα κηα δίθαηε αξρή. Αλ πξνθύςεη αλάγθε λα ζπκπιεξσζεί από λνκηθέο ξπζκίζεηο, απηέο πξέπεη λα 

είλαη εληαίεο θαη λα κελ αθήλνπλ πεξηζώξηα ακθηζβήηεζεο. Η ΔΣΠΗΤ, κπνξεί λα δώζεη ζπλδηθαιηζηηθή 

θάιπςε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπληάθηεο πνπ εξγάδνληαη ζην Γηαδίθηπν.  

Αξθεηά αλέρηεθε ν θιάδνο ηα «παπαγαιάθηα». Ήξζε ε ώξα λα ηνπο ζηείιεη ζηα αδήηεηα. Η επίζεζε πνπ δέρεηαη ν 

θιάδνο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κόλν κε ηελ άκεζε δεκηνπξγία Σπλδηθάηνπ Τύπνπ, κε ηε δεκηνπξγία κίαο 

Δεκνζηνγξαθηθήο Έλωζεο, κε εληαίν Τακείν Εξγαδνκέλωλ ζηα ΜΜΕ, εληαίεο επηθνπξηθέο παξνρέο, εληαία 

ηαπηόηεηα. Όπνηνη αθήζνπλ θαη απηή ηελ επθαηξία-πξόθιεζε λα πεξάζεη, ζα είλαη άμηνη ηεο ηύρεο ηνπο. Τέξκα ηα 

παηρλίδηα ζηηο πιάηεο ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Υ.Γ. Πξνο δηαθεκηζηέο: Οη πειάηεο ζαο μέξνπλ πόζν θάλεη 100-20-30 (ζην ηέινο πηα ηνπ 10κελνπ); 
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