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  فراخوان انجمن کارکنان روزنامۀ يونانی الفتروتيپيا

  زندگی کارکنان از سودجوئی شرکت ھا مھمتر است
  

اين روزنامه در آغاز کار . نام يکی از روزنامه ھای درجه يک يونان است) عنی آزادی مطبوعاتبه م(الفتروتيپيا  

صورت روزنامه ای که توسط ه  سال به طول کشيد ب٧ پس از سقوط حکومت نظامی که ١٩٧۵خود، در سال 

نيافت و يک تاجر فعاليت دوران خودگردانی اين روزنامه چندی بيش دوام . ه می شد انتشار يافترکارکنانش ادا

سی سال است الفتروتيپيا  يکی از شاخص ترين . نام کريستوس تگوپولس امتياز نشر آن را ابتياع نموده آزاديخواه ب

اين روزنامه بسياری از رسوائی ھای سياسی و اقتصادی . و مستقل ترين ارگان ھای مطبوعاتی يونان می باشد

  .و نفوذ حکومتی در امان مانده استيونان را افشاء نموده و از تعلقات تجارتی 

وقوع پيوست، سود ه  بورسی بۀ که سکت٢٠٠٠از زمان حضور شرکت الفتروتيپيا  در بازار بورس تا سال 

 روزنامه حقوق بسيار باالئی می داد، ۀت مدير صاحب شرکت مزبور که به اعضاء ھيأ.سرشاری نصيب آن گشت

گوپولُس که کريستوس ت ھنگامی. خوبی از آنھا استفاده کنده  بنتوانستھای کالنی دريافت نمود که از بانک ھا وام 

اما تصميماتی که آنھا گرفتند به نفع . دست دخترای وی افتاده  روزنامه بۀوليت ادار فوت کرد، مسؤ٢٠٠۶در سال 

به سھامداران لذا آنھا وام ھای تازه ای از بانک ھا گرفته و . روزنامه و وفق دادن آن با شرايط محيط تمام نشد

آنھا بدين طريق سرمايه ای را که برای انتشار روزنامه به شدت بدان نياز ). يعنی به خودشان(روزنامه پرداختند 

  .بود از آن دريغ ورزيدند

 ميليون يورو از ٩٠ مبلغ ٢٠٠۵بر طبق بيالن رسمی که شرکت ھا ھر ساله بايد به بازار بورس بدھند، از سال 

 طريق حقوق و مزايای زاست که از موجودی آن به حساب ھای شخصی سھامداران و نيز ادست اين شرکت رفته 

  .ت مديره به حساب آنھا ريخته شده استی ھيأاعضا

از .  ناگھان پرداخت مزد کارکنان را قطع کرد با عنوان نمودن مشکالت اعتباری ،٢٠١١مبر شرکت مزبور در نو

با نوشتن مقاالت، ) از روزنامه نگار و تکنيسين گرفته تا کارکنان مديريت(آن زمان تا کنون کارکنان اين روزنامه 

طراحی، چاپ و انتشار آگھی ھای تجارتی به انتشار روزنامه ادامه می دھند، بدون اين که مزدی دريافت نمايند و يا 
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 ۵که خواسته باشند جزو طلبکاران روزنامه شده و بيش از  آنھا با اين کار خود، بدون اين. با دريافت پول چایفقط 

ه در تمام اين مدت شرکت مزبور دائم قول می دھد که ب. ميليون يورو بابت حقوق خود را از روزنامه طلبکارند

مديريت . کارکنان% ۵٠د يافت، از جمله با اخراج زودی وام جديدی دريافت کرده و وضع الفتروتيپيا  بھبود خواھ

 نظارت بر وضع مالی شرکت و مراقبت از ۀوجه حاضر نيست به سنديکاھا اجاز شرکت مزبور مانند گذشته به ھيچ

  .کارگران را بدھد

     

  :مبرپوستر اعتصاب اول تا سوم دس

  »روح و روان يک روزنامه کارکنانش می باشند «

  

ه بين المللی روزنامه نگاران، در صورتی که روزنامه نگاران با فقر و فسارد و ترس کار کنند، طبق اعالن اتحادي

 -اما درست اين ھمان چيزی است که در الفتروتيپيا  و ساير رسانه ھای يونان . آزادی مطبوعات عمال وجود ندارد

 حتّا شرکت ھای رسانه ای عظيم . صورت می گيرد، ھست-که با اخراج عظيم کارکنان و کسری فاحش حقوق آنھا 

اين بخشی از ھجوم وسيعی است که . که پرداخت حقوق کارکنان را به کلی قطع کنند و خورد آغاز کرده اند به اين

به حقوق کارکنان، آزادی مطبوعات، دموکراسی و به کل جامعه صورت می گيرد که البته مطابق خواست گروه سه 

  .ود که اين فشار اقتصادی و سياسی را بر يونان تحميل کرده اند اتحاديه اروپا انجام می شۀگان

 ،ما حاضر نيستيم ديگر سرمان کاله بگذارند 

  تن کارکنان الفتروتيپيا  می بايست فوراً حقوقشان پرداخت گردد،٨۵٠به  

 کرامت انسانی از سودجوئی برتر است. 

  طرح از استاتيس در الفتروتيپيا 

  ٢٠١١ دسامبر ٣١ – برگرفته از سايت تالکسکاال

6504=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http  

 


