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Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ  2012 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΣΗ 

Δπαματικέρ εξελίξειρ για τοςρ επγαζόμενοςρ στην ΘΜΑΚΟ 

 

Όκεξνη ζηελ ΙΜΑΚΟ βξίζθνληαη δεθάδεο εξγαδόκελνη. Απιήξωηνη ηέζζεξηο κήλεο, ελώ 

ζε εξγαδόκελνπο κε ΔΠΥ νθείινληαη δεδνπιεπκέλα αθόκε θαη ελόο ρξόλνπ, ρωξίο θακηά 

ελεκέξωζε γηα ην κέιινλ ηνπο, παξαθνινπζνύλ ηα παδάξηα πώιεζεο ηίηιωλ θαη 

ξαδηνθωληθώλ ζηαζκώλ αγνξνπωιεζίεο πεξηνδηθώλ κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ρωξίο 

ηελ παξακηθξή εμαζθάιηζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο θαη θιεηήξεο λα 

εθπνηνύλ κε θαηαζρεηήξηα.... γξαθεία, θαξέθιεο  θαη θνκπηνύηεξ. 

Μεηά ην πάγωκα ηεο θπθινθνξίαο ηωλ πεξηνδηθώλ «Nitro», «People», «InStyle» από ηνλ 

Ιαλνπάξην θαη πξόζθαηα θαη εηαηξηθώλ εληύπωλ, ε εηαηξία θξαηά «όκεξνπο» νπζηαζηηθά 

εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο καο, πνπ δηεθδηθνύλ πιένλ κε επίζρεζε εξγαζίαο ηα 

δεδνπιεπκέλα ηνπο. Εθπξόζωπνο ηεο εηαηξίαο, ζε ζπλέιεπζε ηεο πξνεγνύκελεο 

εβδνκάδαο, αξλήζεθε λα ελεκεξώζεη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη αξλήζεθε επηδεηθηηθά 

νπνηαδήπνηε δέζκεπζε απέλαληί ηνπο. Απ’ ό,ηη δηαθαίλεηαη, όκωο, κεηά ηελ πξνζεθηηθά  

κεζνδεπκέλε κεηαβίβαζε - πώιεζε πεξηνδηθώλ ε εηαηξία δηαζέηεη αθξηβέο πιάλν θαη 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηάζωζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ εθδόηε. Σεκεηώλεηαη όηη ε 

ΙΜΑΚΟ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ πώιεζε ηνπ πεξηνδηθνύ «OK!», θξόληηζε ηελ 

πξνεγνύκελε εβδνκάδα λα θαηαβάιεη δεδνπιεπκέλα 2,5 κελώλ ΜΟΝΟ ζηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ ελ ιόγω πεξηνδηθνύ, αγλνώληαο ηνπο εθαηνληάδεο εξγαδόκελνπο πνπ 

δηεθδηθνύλ ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο κε θάζε έλδηθν κέζν ζηα άιια ΜΜΕ ηεο εηαηξείαο,  

πεξηθξνλώληαο επηδεηθηηθά ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθήο απόθαζεο, ε νπνία δηθαηώλεη νκάδα 

εξγαδνκέλωλ, ύζηεξα από εθδίθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ. 

Σην κεηαμύ, εκβξόληεηνη έκεηλαλ νη ηειεπηαίνη ελαπνκείλαληεο εξγαδόκελνη ζηελ ΙΜΑΚΟ, 

ην πξωί ηεο Τξίηεο, 21 Φεβξνπαξίνπ, όηαλ δηθαζηηθόο επηκειεηήο, ζπλνδεία αζηπλνκηθώλ, 

εηζέβαιαλ ζηελ ΙΜΑΚΟ πξνθεηκέλνπ λα πξνρωξήζνπλ ζε θαηαζρέζεηο, γηα ινγαξηαζκό 

εηαηξίαο δηαθεκηζηηθνύ δώξνπ. Σύκθωλα κε έγθπξεο καξηπξίεο εξγαδνκέλωλ, νη άλζξωπνη 

πνπ ζπλόδεπαλ ην δηθαζηηθό επηκειεηή έζπαζαλ ηηο θιεηδωκέλεο πόξηεο ηωλ γξαθείωλ 

δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, θαζώο θαη ην γξαθείν ηνπ ίδηνπ ηνπ εθδόηε θαη ηδηνθηήηε ηεο 

ΙΜΑΚΟ Πέηξνπ Κωζηόπνπινπ, ν νπνίνο, όκωο, είρε θξνληίζεη λα κεηαθέξεη από ην 

γξαθείν ηνπ ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα πνιύηηκα αληηθείκελα αμίαο θαη ηα πξνζωπηθά 

ηνπ είδε.   

Οη δξακαηηθέο εμειίμεηο νδεγνύλ ζε πιήξεο αδηέμνδν ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα δεδνπιεπκέλα 

ηωλ νπνίωλ δελ δηαζθαιίδνληαη, ελώ θαη νη απνδεκηώζεηο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ αέξα, 

θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη κεγαινπηζηωηέο πξνρωξνύλ ζε δηαδηθαζίεο θαηάζρεζεο, κε 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξίαο κε ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηωλ εξγαδνκέλωλ λα δεκηνπξγνύλ 

εύινγα εξωηεκαηηθά, θαζώο ην κόλν πνπ δηαζθαιίδνπλ είλαη ε ζπγθαιπκκέλε ζπλέρηζε 

ηεο θαξηέξαο ηνπ ηδηνθηήηε - εθδόηε Πέηξνπ Κωζηόπνπινπ ζηηο εθδόζεηο θαη ζηε 

showbiz... 
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