ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ Ρ/Σ
“ΣΚΑΙ”
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Δραματικές εξελίξεις σε βάρος των εργαζόμενων δρομολογούνται
στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ του Ομίλου Αλαφούζου, προκαλώντας τη
δικαιολογημένη αγανάκτηση όλων των εργαζόμενων στο χώρο του
Τύπου και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη οι
εκβιασμοί για τις πρώτες απολύσεις.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ οφείλει να καταγγείλει το προδιαγεγραμμένο
σχέδιο εκκαθάρισης, που με πρωτοφανή κυνισμό εκτελείται σε
βάρος των εργαζομένων του σταθμού.
Με δέλεαρ μπόνους ή σε αντίθετη περίπτωση την απειλή
απόλυσης, η ιδιοκτησία του Ρ/Σ ΣΚΑΪ επιχειρεί να καλύψει με
μανδύα εθελούσιας εξόδου τις παράνομες και καταχρηστικές
πρωτοβουλίες της, προσπαθώντας ταυτόχρονα:
” Να μην εκτεθεί στα μάτια της κοινής γνώμης και αποκαλυφθεί
ότι ο συγκεκριμένος Όμιλος και οι υπεύθυνοι του σταθμού
θεωρούν, όπως φαίνεται, ως “περιττό φορτίο” τους εργαζόμενους
στη διαδικασία έγκυρης ενημέρωσης του ελληνικού λαού.
” Να παρακάμψει συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες και
δικαιώματα, την εργατική νομοθεσία και τις Σ.Σ.Ε., προχωρώντας
σε μαζικές απολύσεις χωρίς συνέπειες.
Η ιδιοκτησία και η διεύθυνση του Ρ/Σ ΣΚΑΪ ανακοίνωσαν από τις
13/9 ένα πρόγραμμα “εθελουσίας” εξόδου που μεταφραζόταν σε
εκδίωξη τουλάχιστον 40 δημοσιογράφων από το σταθμό για δήθεν
λόγους “οικονομίας” το οποίο όμως δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.
Και ενώ ακόμη δεν έχει λήξει η χρονική προθεσμία του
“προγράμματος αποχωρήσεων” και εκκρεμεί η συνάντηση που έχει
ζητήσει το Συντονιστικό των Συνεργαζομένων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου με τη διοίκηση, η διεύθυνση του σταθμού επιδίδεται

στον τελικό εκφοβισμό δημοσιογράφων οι οποίοι αρνούνται να
χάσουν τη δουλειά τους “οικειοθελώς”.
Τα πρωτοφανή που διαδραματίζονται σε βάρος των εργαζόμενων στο
ραδιοσταθμό ΣΚΑΪ υπονομεύουν τις διαδικασίες λειτουργίας ενός
ειδησεογραφικού σταθμού, με εμφανείς επιπτώσεις σε θέματα
αδειοδότησης και το δικαίωμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης,
κορυφαία δηλαδή ζητήματα Δημοκρατίας που πρέπει να απασχολούν
όλους μας.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλεί τους συναδέλφους του ΣΚΑΪ σε συνέλευση
τη Δευτέρα στις 15:00 στο χώρο της δουλειάς τους προκειμένου
να αντιμετωπίσουμε άμεσα και συλλογικά τις πρωτοφανείς αυτές
μεθοδεύσεις. Το Δ.Σ. καλεί παράλληλα ολόκληρο τον κλάδο των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ σε αγωνιστική επαγρύπνηση.

