ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν διακατέχεται από
καμία διάθεση αντιδικίας με την εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”, όσον αφορά
το θέμα “Ριάλιτι Σόου και ΕΘΝΟΣ”.
Δεν μπορεί, όμως, να αφήσει αναπάντητη την αδικαιολόγητη και
άδικη επίθεση που δέχθηκε η Ένωση από την εφημερίδα αυτή. Και
δεν μπορεί να μην επισημάνει τρία σημεία βασικά για την
αποκατάσταση της αλήθειας.
Αποτελεί κατάφορο ψεύδος ότι το θέμα “Ριάλιτι Σόου και ΕΘΝΟΣ”
ήρθε για συζήτηση στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή
αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
τέθηκε για συζήτηση παρόμοιο θέμα και, κατά συνέπεια, ουδεμία
απόφαση για αναβολή της ελήφθη.
Είναι απαράδεκτη η προσπάθεια εφημερίδας “ΕΘΝΟΣ” να ασκήσει
λογοκρισία, αποκρύπτοντας όσα είπε ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
στην εκπομπή “Ημερολόγιο” του “FLASH 9,61” στις 25/6/1997. Η
προσπάθεια αυτή είναι αυταπόδεικτη, δεδομένου ότι το δελτίο
τύπου του σταθμού αυτού της 25/6/1997, που αναφερόταν στην εν
λόγω εκπομπή, είχε σταλεί σε όλες τις εφημερίδες.
Αποτελεί διαβολή η προσπάθεια του “ΕΘΝΟΥΣ” να εμπλέξει την
Ε.Σ.Η.Ε.Α. σε θέματα με τα οποία δεν είχε καμιά σχέση,
προκειμένου να στοιχειοθετήσει δήθεν συμπαιγνία της με τον
“ΑΝΤΕΝΝΑ”, όταν είναι γνωστό ότι είχε αποδοκιμάσει με σκληρή
ανακοίνωσή της τη συγκεκριμένη εκπομπή αυτού του καναλιού και,
κατόπιν αυτού με επιστολή του υπουργού κ. Ρέππα εκλήθη να
επιληφθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Είναι προφανές ότι η ιδιοκτησία και η διεύθυνση του “ΕΘΝΟΥΣ”

ενοχλήθηκαν από την ανακοίνωση της Ε.Σ.Η.Ε.Α., με την οποία
κατήγγειλε τη δημοσίευση της ολοσέλιδης φωτογραφίας του
ανήλικου κοριτσιού, που ενεπλάκη στην τραγωδία του Αιγίου.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. επισημαίνει ότι η εφημερίδα δεν αισθάνθηκε την
ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό το κρούσμα κίτρινης
δημοσιογραφίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διακηρύσσει για μια ακόμη φορά την
αποδοκιμασία του για όλες τις εκπομπές “Ριάλιτι Σόου”, που
θεωρεί ότι προσβάλουν την ελληνική κοινωνία και δημιουργούν
πολλές φορές τραγικές καταστάσεις.
Τέλος, καλεί και πάλι όλους τους πραγματικούς επαγγελματίες
δημοσιογράφους να απέχουν από τις απαράδεκτες αυτές εκπομπές
και να αντιστέκονται αποφασιστικά στην παραβίαση των αρχών της
δεοντολογίας.
Για τους εμφανιζόμενους ως δημοσιογράφους, οι οποίοι ουδεμία
σχέση έχουν με την δημοσιογραφία, δεν μπορεί και δεν έχει να
πει τίποτα. Τους κρίνει η κοινή γνώμη.

