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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Τέλος ζηην ομηρία 

H επόκελε κέξα γηα ην in.gr έρεη έξζεη. Δελ έρνπλ επηζηξέςεη όκσο ζηε ζέζε ηνπο νη 

εξγαδόκελνη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ ΔΟΛ, ηεο ΔΟΛ Digital, θαζώο ελώ δελ έρνπλ 

απνιπζεί  δελ έρνπλ θιεζεί λα εξγαζηνύλ. Με πξνζσπηθέο ζπζίεο θξάηεζαλ δσληαλό ην 

in.gr δνπιεύνληαο ππό ηε δακόθιεην ζπάζε ηεο εξγαζηαθήο αλαθάιεηαο θαη ηεο αλεξγίαο. 

Σε νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή εμαζιίσζε, δερόκελνη απαλσηά ρηππήκαηα ζηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπο, βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζε νκεξία. 

Μεηά από ζρεδόλ δύν ρξόληα επηβίσζεο  κε έλαληη κηζζνύ, θη απηό από θαηξνύ εηο θαηξόλ, 

κεηά από πηέζεηο, απεηιή ή πξαγκαηνπνίεζε απεξγίαο, νη εξγαδόκελνη έβαιαλ πιάηε, 

ιεηηνπξγώληαο όρη κόλν σο «ρξεκαηνδόηεο» ηεο επηρείξεζεο (πνπ βέβαηα έγηλαλ ρσξίο ηε 

ζέιεζή ηνπο κέζσ ηεο παξαθξάηεζεο ησλ κηζζώλ ηνπο) αιιά θαη σο επζπλείδεηνη 

εξγαδόκελνη θαη δεκνζηνγξάθνη θξνληίδνληαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηώλ ηνπο.  

Καη ην έθαλαλ όρη γηαηί ην δήηεζε ε δηνίθεζε, αιιά γηαηί ην πίζηεπαλ θαη ζεσξνύζαλ ην 

in.gr, όρη απιά ρώξν εξγαζίαο, αιιά ζπίηη ηνπο.  Οη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη εμάιινπ 

εξγάδνληαη ζην in.gr από ηελ πξώηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ, κεηξώληαο ήδε 17 ρξόληα, 

πηζηεύνληαο θαη ζηεξίδνληαο ηε δπλακηθή ηνπ λένπ –ηνηε- απηνύ κέζνπ, όηαλ ην 

δηαδίθηπν θαη ε ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ήηαλ αθόκε άγλσζην έδαθνο ζε πνιινύο θαη 

αληηκεησπηδόηαλ κε πξνβιεκαηηζκό θαη θαρππνςία.  

Ωζηόζν, κέρξη θαη ζήκεξα, θη ελώ έρνπλ νινθιεξσζεί πξν πνιινύ νη δηαδηθαζίεο 

κεηαβίβαζεο Οκάδαο Πεξηνπζίαο από ηελ ππό θαζεζηώο εηδηθήο δηαρείξηζεο «ΔΟΛ ΑΕ» 

ζηελ πιεηνδόηξηα εηαηξεία «ALTER EGO» (ζπκθεξόλησλ Μαξηλάθε) θαη ε ηζηνζειίδα 

επαλαιεηηνπξγεί ήδε εδώ θαη ηξεηο θαη πιένλ εβδνκάδεο, νη εξγαδόκελνη ηεο «ΔΟΛ 

DIGITAL» βξίζθνληαη αθόκε, κέρξη θαη ζήκεξα ζε απειπηζηηθά κεηέσξε θαηάζηαζε, 

ρσξίο αθόκα λα έρνπλ θιεζεί λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ελώ δελ έρνπλ απνιπζεί. 

Οη εξγαδόκελνη κε απαξάκηιιν δήιν θαη επαγγεικαηηζκό, κε πξνζσπηθέο ζπζίεο θαη 

κήλεο απιήξσηεο εξγαζίαο, όρη κόλν δηαηήξεζαλ δσληαλή ηελ επηρείξεζε, αιιά πνιινί 

από απηνύο ηελ έζηεζαλ εμ αξρήο, ηελ έδσζαλ πλνή, ζρήκα θαη ηε ζεκαηνδόηεζαλ σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ειεθηξνληθή εηδεζενγξαθία. 

Ζεηάκε ηελ όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΟΛ Digital θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ηνπο. Να κπεη έλα ηέινο ζηελ νκεξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδόκελσλ άκεζα. 
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