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ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 17 Ιουλίου
2007 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Παναγιώτη Τερζή και με
την παρουσία των τακτικών μελών συν. Παναγιώτη Μπόσδα, Μανώλη
Καραμπατσάκη, του αναπληρωματικού μέλους ’ρη Καρρέρ, που
αντικαθιστά το εξαιρεθέν τακτικό Ιωάννη Αποστολόπουλο, του
αναπληρωματικού μέλους Αικατερίνης Δουλγεράκη που αντικαθιστά
το εξαιρεθέν τακτικό Ελένη Ανδριανού, καθώς και της γραμματέως
Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της
εγκλήσεως της συν. Ευανθίας Νικολαΐδου κατά της συν. Ειρήνης
Νικολοπούλου.
Η συν. Ε. Νικολαΐδου, η οποία εργάζεται στην ΕΡΤ ως
αρχισυντάκτρια πολιτιστικής τηλεοπτικής εκπομπής, εγκαλεί τη
συν. Ε. Νικολοπούλου γιατί με επιστολή της προς τον πρόεδρο
της ΕΡΤ, τον γενικό διευθυντή και τον γενική διευθυντή της ΕΡΤ
World, κατήγγειλε «ψευδή, κακοήθη, απαξιωτικά, συκοφαντικά και
βλαπτικά για την προσωπικότητά της στοιχεία και περιστατικά».
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η εγκαλούσα εφόρμησε εναντίον της
στον χώρο του κομμωτηρίου της ΕΡΤ και «εν εξάλλω κατάσταση
άρχισε να με βρίζει και να χειροδικεί, συνοδεύοντας την
«υστερική συμπεριφορά της από κραυγές, αλλαλαγμούς,
συκοφαντίες, κατηγορίες και αναφορές σε προσωπικά δεδομένα ».
Στην ίδια επιστολή προς τη διεύθυνση της ΕΡΤ η εγκαλούμενη
ανέφερε ότι «η κα. Νικολαΐδου προέβαλε ως αιτία για την έκρηξή
της το ότι δεν επιθυμεί να «μοιράζεται» η δική της εκπομπή τον
ίδιο παραγωγό, Studio ATA. «Είχαν προηγηθεί εξυβρίσεις και
απειλές προς όλους τους συνεργάτες μου» υποστήριζε στην
επιστολή της η εγκαλούμενη, η οποία δεν υπέβαλε έγκληση σε

βάρος της συν. Νικολαΐδου.
Η εγκαλούσα υποστηρίζει ότι η συνάντησή τους στο κομμωτήριο
της ΕΡΤ ήταν τυχαία και ότι δεν προπηλάκισε την εγκαλούμενη,
όπως αυτή ισχυρίστηκε στον διευθυντή κ. Κούρτη, που του
τηλεφώνησε εκείνη τη στιγμή από το κινητό της.
Το ΠΠΣ κάλεσε για διευκρινίσεις τη συν. Νικολοπούλου, ενώ
έκανε προσπάθειες συμβιβασμού των δύο πλευρών, οι οποίες
απέτυχαν.
Μετά από αυτά το ΠΠΣ αποφάσισε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης
κατά της συν. Ε. Νικολοπούλου για παράβαση του άρθρου 7, παρ.
1, εδ. α του Καταστατικύ και άρθρου 6, παρ. 1, εδ. α του
Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.
Η εγκαλούσα πρότεινε τρεις μάρτυρες, ενώ η εγκαλούμενη
αρνήθηκε να προτείνει, ώστε να ενισχύσει τα όσα υποστηρίζει.
Η

μάρτυρας

της

εγκαλούσας,

συν.

Αριστέα

Βασιλειάδου,

συνεργάτρια στην εκπομπή της συν. Νικολαΐδου κατέθεσε
(29.05.07) ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων.
Πρόσθεσε δε ότι «όταν η κα. Νικολοπούλου ανέλαβε εκπομπή στο
δορυφορικό περιέλαβε στα θέματά της και πολιτιστικά. Η Εύα
Νικολαΐδου θέλησε να υπάρξει συνεργασία, αλλά αυτό δεν ήταν
δυνατόν. Με το πέρασμα του χρόνου καθώς ο πολιτιστικός τομέας
είχε αυξηθεί στην εκπομπή της κας.
Νικολοπούλου, η Εύα
Νικολαΐδου της επεσήμανε το γεγονός και στη συνέχεια της είπε
να σταματήσει να ανακατεύεται μ αυτά τα ζητήματα.
Η κα. Νικολοπούλου έστειλε επιστολή στη διεύθυνση της ΕΡΤ.
Αυτό η κα. Νικολαΐδου το θεώρησε προσβολή. Κυρίως επειδή στην
επιστολή της κας. Νικολοπούλου, αναφερόταν ότι χειροδίκησε.
Γνωρίζοντας την Ε. Νιλολαΐδου δεν μπορώ να δεχθώ ότι προέβη σε
τέτοια πράξη, ξέρω μόνο ότι έχει αγωνία για την εκπομπή και
για τους συνεργάτες που συμμετέχουν σ αυτή. Τέλος, πιστεύω
ότι η διεύθυνση η ίδια της ΕΡΤ θα έπρεπε να λύσει το πρόβλημα
ανάμεσα στις δυο συναδέλφους
Η μάρτυρας της εγκαλούσας, συν. Μαρία Γιαμούκη, η οποία είχε

εκπομπή στην ΕΡΤ World, και την κατήργησαν, κατέθεσε μεταξύ
άλλων στις 30.05.07 ότι η προσωπική διαμάχη των δύο συναδέλφων
προκλήθηκε επειδή υπήρχε επικάλυψη αρμοδιοτήτων και πολλές
φορές παρουσιάζονταν δύο φορές το ίδιο θέμα, ενώ είχε αποτύχει
και μια προσπάθεια συμβιβασμού του προέδρου της ΕΡΤ, κ.
Παναγόπουλο.
Η μάρτυρας της εγκαλούσας, συν. Μαίρη Πίνη, κατέθεσε ότι
θεωρεί την ενέργεια Νικολοπούλου, να γράψει στον πρόεδρο της
ΕΡΤ, αντισυναδελφική και ενδεχομένως βλαπτική για την κα.
Νικολαΐδου, καθώς έχει προσωπική εμπειρία και περιπέτεια με
τους τρόπους συμπεριφοράς της εγκαλουμένης, καταθέτοντας
μάλιστα και σχετικά στοιχεία.
Η εγκαλούμενη συν. Ειρήνη Νικολοπούλου σε απολογητικό υπόμνημα
αναφέρει τα εξής:
« Καταρχάς αρνούμαι παντελώς τις αποδιδόμενες σε βάρος μου
κατηγορίες εκ μέρους της καταγγέλλουσας συναδέλφου, η οποία
παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, αν
και δεν τα αρνείται ότι συνέβησαν
Η καταγγέλλουσα συνάδελφος εισήλθε ωρυόμενη στο χώρο του
κομμωτηρίου και με εξύβρισε και χειροδίκησε σε βάρος μου (με
χαστούκισε). Δήλωσε οργισμένη ότι δεν θα επιτρέψει με τίποτε
τη χρησιμοποίηση του ίδιου παραγωγού για την εκπομπή μου και
ότι μόνο αυτή έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης του
Studio ATA ως παραγωγού
Προκειμένου να προασπίσω την προσωπικότητά μου και την
επαγγελματική μου αξιοπρέπεια αναφέρθηκα γραπτώς στις 14.11.06
στον πρόεδρο της ΕΡΤ
Η διαφορετική άποψη των πραγματικών περιστατικών που
παρουσιάζεται στην προς ημάς έγκληση της καταγγέλλουσας
συναδέλφου είναι μη αληθής, όψιμη και αποτελεί αμυντική της
κίνηση στην ασκηθείσα εκ μέρους της ΕΡΤ πειθαρχική δίωξη
εναντίον της.
Το ΠΠΣ αφού έλαβε υπόψη τις μαρτυρικές καταθέσεις, την
απολογία της εγκαλούμενης, αποφαίνεται ως εξής:

Το ΠΠΣ μετά από συζήτηση επί των ανωτέρω έκρινε ότι η
εγκαλουμένη κακώς κατέφυγε στη διεύθυνση του τηλεοπτικού φορέα
για ένα επεισόδιο (χαστούκι), το οποίο ουδόλως απεδείχθη ότι
συνέβη, ή για μια διαφορά μεταξύ συναδέλφων η οποία μάλιστα
προήρχετο και ενδεχομένως να είχε δημιουργηθεί από
λανθασμένους κεντρικούς σχεδιασμούς στη παραγωγή μιας ή δύο
τηλεοπτικών παραγωγών.
Λάθη, όμως, αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν επεισόδια
και συγκεκριμένα την μείωση της επαγγελματικής συνεισφοράς της
μιας κυρίως πλευράς (της εγκαλούσας) που διαθέτει και πολυμελή
δημοσιογραφική ομάδα.
Σε ενέργειες αυτού του είδους απουσιάζει η συναδελφική
αλληλεγγύη, το ήθος και η συστράτευση των εργαζομένων,
στοιχεία αναγκαία μπροστά στα πάμπολλα προβλήματα του κλάδου.
Το ΠΠΣ έκρινε ομόφωνα ότι η εγκαλούμενη συν. Ειρήνη
Νικολοπούλου είναι πειθαρχικά ελεγκτέα κατά το κατηγορητήριο.
Ως προς την ποινή, με ψήφους 4 έναντι 1 επιβάλλει την ποινή
της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.
Η μειοψηφία πρότεινε την απλή επίπληξη.
Η απόφαση καθαρογράφηκε την Τρίτη, 16.10.07.
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