ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2006 TΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 28
Φεβρουαρίου 2006 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Παναγιώτη
Τερζή και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Ιωάννη
Αποστολόπουλου, Ιωάννη Ευσταθίου, Αικατερίνης Δουλγεράκη, ’ρη
Καρρέρ, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου,
προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της από 27.09.05
αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης του Συμβουλίου εναντίον της
συν. Έλλης Στάη.
Το ΠΠΣ αποφάσισε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον της
δημοσιογράφου Έλλης Στάη, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1,
εδ. α του Καταστατικού και άρθρου 5, παρ. γ του Κώδικα Αρχών
Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.
Συγκεκριμένα εγκαλείται για συμμετοχή με την εικόνα της σε
έντυπη διαφήμιση (από το περιοδικό «Εικόνες» στις 11.09.05)
της ιδιωτικής σχολής «Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών», κατά
παράβαση της ως άνω διάταξης του Καταστατικού και της
προαναφερόμενης διάταξης του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας που
επιβάλλει στον δημοσιογράφο: «Να μην επιδιώκει και να μη
δέχεται τη διαφημιστική χρήση του ονόματος, της φωνής και της
εικόνας του, παρά μόνο για κοινωφελείς σκοπούς».
Στις 13.12.05 προσήλθε ο μάρτυρας της εγκαλουμένης, συν. Γιώρ.
Βλαβιάνος και κατέθεσε τα εξής:
«Θεωρώ ότι το γαλλικό κράτος κάνει μια παγκόσμια καμπάνια για
την προώθηση της γαλλικής γλώσσας και η συμβολή επωνύμων σε
διάφορες χώρες είναι ακριβώς γι αυτήν την προώθηση και φυσικά
δεν συνιστά αυτό διαφήμιση, καθώς απ ότι γνωρίζω δεν είναι
επ αμοιβή.

Επίσης, είμαι της άποψης ότι η ανακοίνωση αυτή έγινε για
κοινωφελή σκοπό, βεβαίως ενός άλλου κράτους, της Γαλλίας».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο μάρτυς ανέφερε: «Ίσως θα ήταν
προτιμότερο να μην υπήρχε η αναφορά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, αν
και είναι κρατικός φορέας της Γαλλίας, κι όχι ιδιωτική
επιχείρηση.
Θέλω να τονίσω ότι και στη χώρα μας υπάρχει σύλλογος
γαλλοφωνίας, δηλαδή σύλλογος προώθησης της γαλλικής γλώσσας,
της οποίας κι εγώ είμαι μέλος, καθώς επίσης και η κα. Έλλη
Στάη».
Στις 31.01.06 προσήλθε ο μάρτυρας της εγκαλουμένης, συν. Γιάν.
Μιχελάκης και κατέθεσε τα παρακάτω:
«Πρόκειται για μια καμπάνια του γαλλικού κράτους, για την
υποστήριξη της γαλλικής γλώσσας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
και σε άλλες χώρες. Στη χώρα μας ζητήθηκε η υποστήριξη
συναδέλφων με
αφιλοκερδώς.
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Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση βοηθάει στην ανάπτυξη της παιδείας
και του πολιτισμού, καθώς η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει
προσφέρει τα μέγιστα στις ανθρωπιστικές σπουδές και θεωρώ ότι
η υπόθεση δεν έπρεπε καν να φθάσει στο Πειθαρχικό».
Στις 21.02.06 προσήλθε και απολογήθηκε η εγκαλούμενη συν. Έλλη
Στάη, η οποία ανέφερε τα εξής:
«Συμμετείχα σε μία εκστρατεία του γαλλικού κράτους για τη
διάδοση της γαλλικής γλώσσας, βάσει και διακρατικής συμφωνίας
που έχει γίνει με πρωτοβουλία της Ελλάδας στην τελευταία
Ολυμπιάδα. Αυτή η συμμετοχή μου έγινε με κριτήριο το τι έχω
σπουδάσει στη Γαλλία και δεν είχα κανένα οικονομικό αντίτιμο,
αφού αυτή η εκστρατεία δεν είχε εμπορικό χαρακτήρα».
Το ΠΠΣ αφού έλαβε υπόψη τις μαρτυρικές καταθέσεις, την
απολογία της εγκαλουμένης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
θεωρεί ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:
Η χρήση του ονόματος και της εικόνας της συν. Έλλης Στάη δεν
αφορά εμπορική διαφήμιση, αλλά εντάσσεται σε καμπάνια για την
διάδοση της γαλλικής γλώσσας, στην οποία συμμετείχαν

προσωπικότητες από την Ελλάδα με γαλλική παιδεία.
Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ με ψήφους 4 έναντι 1 αποφάσισε ότι η
εγκαλούμενη συν. Έλλη Στάη είναι μη ελεγκτέα πειθαρχικά.
Η απόφαση καθαρογράφηκε την Παρασκευή, 12.05.06.
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