
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
στην "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" 
*** 
* 

5 µήνες απλήρωτοι, 

26 ηµέρες απεργοί, 

πάντα µε ψηλά το κεφάλι 
* 

 
800 εργαζόµενοι στη Χ.Κ. Τεγόπουλος και στην Φωτοεκδοτική Α.Ε(τις εταιρίες που 
εκδίδουν την εφηµερίδα Ελευθεροτυπία). βρισκόµαστε στον 6ο µήνα χωρίς µισθό. 
Κάνοντας υποµονή, εξακολουθούσαµε να εκδίδουµε την εφηµερίδα απλήρωτοι, για 
πέντε µήνες. Γνωρίζοντας ότι το περιβόητο δάνειο για το οποίο µιλούσε η εργοδοσία, 
αν δινόταν θα συνοδευόταν από µείωση του µισθολογικού κόστους κατά 50%, 
δηλαδή µαζικές απολύσεις. Από τότε 100 συνάδελφοί µας έχουν εξαναγκαστεί σε 
αποχώρηση, χωρίς αποζηµίωση. 
 
Από τις 22 ∆εκεµβρίου βρισκόµαστε σε επαναλαµβανόµενες απεργίες, απαιτώντας τα 
δεδουλευµένα, τις θέσεις εργασίας, πλήρεις αποζηµιώσεις και µια ειλικρινή απάντηση 
για τα οικονοµικά στοιχεία και τις προθέσεις της Χ.Κ. Τεγόπουλος. Μόνη απάντηση 
οι συνεχείς καθυστερήσεις και εµπαιγµοί, µε αποκορύφωµα την αιφνιδιαστική 
προσφυγή στο άρθρο 99. Ενώ η εκδότρια, εν µέσω απειλών για πτώχευση, µας 
καθησύχαζε ότι "δεν προτίθεµαι να αµφισβητήσω τα δεδουλευµένα και τις 
αποζηµιώσεις των συντακτών και εργαζοµένων σε καµία περίπτωση", κινούνταν 
µεθοδικά στην αντίθετη κατεύθυνση. Όπως κυνικά δήλωσαν οι δικηγόροι της στο 
δικαστήριο, "το άρθρο 99 δεν έχει νόηµα αν εξαιρεθούν οι εργαζόµενοι" ! 
 
Η ελληνική ∆ικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας ότι την εποχή του Μνηµονίου "νόµος είναι 
το συµφέρον του εργοδότη",  έκανε δεκτό το αίτηµα της εταιρείας, σε µια πρωτοφανή 
αντεργατική απόφαση. 
 
Όλα συνεχίζονται σε ένα θολό τοπίο, µε την ανεργία και την εργοδοτική τροµοκρατία 
να κορυφώνονται, αλλά και την αντίσταση να εντείνεται. 
 
 Οι εργαζόµενοι στην Ελευθεροτυπία στεκόµαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των 



400 εργατών της "Ελληνικής Χαλυβουργίας", που βρίσκονται στην 77η ηµέρα 
απεργίας, στο πλευρό των 400 απλήρωτων του ΑΛΤΕΡ, που βρίσκονται σε 
επίσχεση εργασίας, στο πλευρό χιλιάδων συναδέλφων σε ιδιωτικά και δηµόσια 
ΜΜΕ που αγωνίζονται ενάντια σε απολύσεις, περικοπές και ατοµικές συµβάσεις, 
στο πλευρό όλων όσοι παλεύουν για τα αυτονόητα - το ψωµί, την ελευθερία και 
την αξιοπρέπεια - συνεχίζουµε µε αλληλεγγύη, ενότητα και αγώνα. 

 Είναι καιρός να κλιµακώσουµε τις κινητοποιήσεις µας σε όλο τον χώρο των 
ΜΜΕ για να δώσουµε τέλος στην υποβάθµιση των εργασιακών µας 
δικαιωµάτων. Καιρός να κλιµακώσουµε τον αγώνα σε όλους τους χώρους 
ενάντια στην πολιτική της τρόικας και του µνηµονίου. 
 
* Αυτοί µε το "άρθρο 99", εµείς µε το 99% της 
κοινωνίας 
 
* Ενωµένοι θα νικήσουµε ! 

 Μωυσής Λίτσης-Μέλος της Εργασιακής Επιτροπής της εφηµερίδας 
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