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Παρασκευή 23 Ιουνίου 2011 
 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζοµένων Ενώσεων στον χώρο των ΜΜΕ καταγγέλλει την 

παράνοµη απόλυση του συναδέλφου και εκλεγµένου µέλους στο ∆Σ της ΠΟΕΠΤΥΜ, Βαγγέλη 
Παπαχρήστου από την εφηµερίδα Ελευθεροτυπία. 

 
Οι νέες διώξεις συνδικαλιστών και η ποινικοποίηση του αγώνα µας αποδεικνύει την τροµοκρατία 

που επιχειρούν να περάσουν στον χώρο µας σε συνδυασµό µε απολύσεις, µαύρη εργασία και διόγκωση 
της ανεργίας οι εργοδότες. 

  
Επισηµαίνουµε την αδιαφορία της διοίκησης και της ιδιοκτησίας της Ελευθεροτυπίας, να 

σεβαστούν τους νόµους, τα δικαιώµατά µας και τις συνταγµατικές µας ελευθερίες και το γεγονός ότι η 
νέα απόλυση συνδικαλιστή έρχεται να προστεθεί  στις προηγούµενες αντίστοιχες (Έθνος, Αντέννα., 
Ατικές εκδόσεις,  Ιµάκο κλπ) και να δείξει, ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους εργοδότες. 
Μάλιστα, η διοίκηση της Ελευθεροτυπίας, την ίδια µέρα που στηλιτεύει τις απολύσεις συνδικαλιστών 
στο Έθνος και τις καταγγέλλει στο φύλλο της, πράττει το ίδιο, απολύοντας παράνοµα τους δικούς της 
εργαζόµενους συνδικαλιστές. Η προσπάθεια δηµιουργίας, κλίµατος τροµοκρατίας στο χώρο του τύπου 
και η παραβίαση των κατακτήσεών και των δικαιωµάτων µας, δεν πρόκειται να περάσει.. 
 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους και τις ενώσεις σε συστράτευση, για να δοθεί τέλος στην 
αυθαιρεσία των εργοδοτών. Καλούµε τις ενώσεις να δώσουν  δυναµική απάντηση στην αυθαιρεσία της  
Ελευθεροτυπίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, τάσσεται αλληλέγγυα στον συνάδελφο, καλεί όλους να 
εκδηλώσουν την στήριξή τους και δηλώνει ότι θα αντιταχθεί µε κάθε τρόπο στις µεθοδεύσεις που 
ουσιαστικά αποσκοπούν µέσα από την τροµοκρατία να εµποδίσουν τους εργαζόµενους να 
προστατέψουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.   

 
Ο αγώνας συνεχίζεται, στο πλάι όλων των απολυµένων συναδέλφων µας.  
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Με την παράκληση να αναρτηθεί, δηµοσιευθεί και µεταδοθεί. 


