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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ οφείλει να καταγγείλει την
ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού “FLASH” κ. Ελένη Κόκκαλη
για την απαράδεκτη συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζόμενους
στην επιχείρησή της αλλά και στην Ένωση των δημοσιογράφων της
Αθήνας. Συγκεκριμένα:
Μετά την 24ωρη απεργία, στις 14 Απριλίου, με αιτήματα την
επαναπρόσληψη των απολυθέντων συναδέλφων Σόνιας Ψυρράκη και
Χρίστου Βούζα και τη δέσμευση της ιδιοκτησίας να μην γίνουν
νέες απολύσεις, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συναντήθηκε
στις, 21 Απριλίου, με την κ. Κόκκαλη, παρουσία του τότε
διευθυντή του σταθμού κ. ’ρη Τόλιου και των νομικών της
συμβούλων κ.κ. Αλ. Μητρόπουλου και Δημ. Βερβεσσού, όπου
συζητήθηκε το πρόβλημα.
Η κ. Κόκκαλη δεσμεύθηκε να απαντήσει σε τρεις ημέρες σε νέα
συνάντηση. Σε αυτήν, που έγινε στις 27 Απριλίου στα γραφεία
της ΕΣΗΕΑ, προσήλθαν οι κ.κ. Αλ. Μητρόπουλος και Αρ. Τόλιος,
οι οποίοι μετέφεραν, “ως εντολοδόχοι” – όπως χαρακτηριστικά
είπαν -, τη δέσμευση της κ. Κόκκαλη ότι “μέσα στις επόμενες 10
ημέρες θα επαναπροσληφθεί η κ. Ψυρράκη” και “με την επόμενη
αναδιάρθρωση του προγράμματος ο κ. Βούζας”.
Όμως, όπως αποδεικνύεται, η κ. Κόκκαλη υπαναχώρησε από αυτήν
τη δέσμευσή της.
Σήμερα, η νέα διευθύντρια του σταθμού κ. Μ. Πυργιώτη και η
διευθύντρια προγράμματος κ. Ν. Γλύπτη κάλεσαν την κ. Σ.
Ψυρράκη και της ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει θέση στο σταθμό.
Έφθασαν μάλιστα στο σημείο να της προτείνουν να μεσολαβήσουν
για να αναλάβει το Γραφείο Τύπου κυβερνητικού στελέχους! Ή
ακόμη και “πρόσθετη αποζημίωση” για να λήξει εξωδικαστικά η
διαφορά…
Πρόκειται για εντελώς απαράδεκτες και καταδικαστέες πρακτικές,
που αμαυρώνουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Όπως το ίδιο

ισχύει και για την ύπαρξη – όπως αποκαλύπτεται – “μαύρων”
αμοιβών στον συγκεκριμένο σταθμό, φαινόμενο που η Ενωση
Συντακτών δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να ανεχθεί.
Η υπαναχώρηση της ιδιοκτήτριας του FLASH, επιβεβαιώνει την
αρχική εκτίμηση της ΕΣΗΕΑ ότι οι δύο απολύσεις είχαν στόχο να
στείλουν μήνυμα υποταγής στους εργαζόμενους και να
δημιουργήσουν κλίμα φόβου και ανασφάλειας, όχι μόνο ως
απάντηση στην συλλογική προσπάθεια που ξεδιπλώθηκε τους
προηγούμενους μήνες και είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί και
να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των σοβαρών
παραβιάσεων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αλλά και για να
εξυπηρετηθούν οι αποφάσεις της εργοδοσίας για συνολικότερη
αλλαγή του προφίλ του σταθμού. Αλλαγή που σηματοδοτεί και η
νέα διεύθυνσή του.
Το Δ.Σ. της ΈΣΗΕΑ, εξ’ ονόματος όλων των χιλιάδων μελών της,
δηλώνει με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο ότι:
– Θα περιφρουρήσει αποφασιστικά το δικαίωμα στην εργασία και
θα συνεχίσει
συναδέλφων.
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– Δε θα επιτρέψει οι όποιες αλλαγές στο προφίλ του σταθμού να
συνοδευτούν με δυσμενείς για τους συναδέλφους μεταβολές των
όρων εργασίας τους.
– Θα αντισταθεί σθεναρά στην όποια προσπάθεια δημιουργίας
κλίματος συμβιβασμού,
εργαζομένων.
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” Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συνεδρίασε σήμερα και συζήτησε αναλυτικά
για το πρόβλημα. Αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στον
συγκεκριμένο σταθμό και προς την κατεύθυνση αυτή κηρύσσει
τρίωρη στάση εργασίας την ερχόμενη Τρίτη 11 Μαΐου, 4 μ.μ. – 7
μ.μ., και ταυτόχρονα συνέλευση των εργαζομένων στην ΕΣΗΕΑ.
Υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι η περιφρούρηση της ενότητάς
τους, η αποφασιστική απόκρουση των όποιων άνωθεν εκφοβιστικών
και διχαστικών ενεργειών και πρακτικών και η συλλογική
προσπάθεια, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων.
Για άλλη μια φορά το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ:

” Καλεί το Δ.Σ. της ΕΙΙΡΑ, μέλος του οποίου είναι η κ. Ελ.
Κόκκαλη να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στο πρόβλημα.
” Καλεί όλους τους δημοσιογράφους, που εργάζονται σε
εφημερίδες και σταθμούς, να σταθούν πρακτικά αλληλέγγυοι στους
συναδέλφους τους του Ρ/Σ “FLASH”.

