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Απόσπασμα πρακτικού 39ης Συνεδρίασης
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ
συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 υπό την προεδρία του
προέδρου συν. Γιώργου Γκιώνη και με την παρουσία των τακτικών
μελών συν. Αικ. Δουλγεράκη, Ιωάν. Αποστολόπουλου, των
αναπληρωματικών μελών συν. Γιώρ. Μέρμηγκα, Αλκ. Φιτσόπουλου,
καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου. Διαπιστωθείσης
απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση.
………………………………………….
Θέμα 3

Καταγγελία του Θοδωρή Δανιηλίδη (ellinikahoaxes.gr):
Καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
(ΠΟΕΣ):
Το Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την συνεκδίκαση των δυο
παραπάνω καταγγελιών, λόγω συνάφειας.
Το ΠΠΣ, μετά την ολοκλήρωση της προδικασίας, εξέτασε την υπ’
αριθμ. 946/26.03.18
καταγγελία του κ. Θόδωρου
Δανιηλίδη, διαχειριστή της ιστοσελίδας ellinikahoaxes.gr,
καθώς και την υπ’ αριθμ. 959/27.03.18 καταγγελία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) κατά του
δημοσιογράφου Λάμπρου Δεμερτζή για να αποφασίσει αν θα κινηθεί
περαιτέρω η πειθαρχική διαδικασία.
Έλαβε προς τούτο υπόψη τα κάτωθι στοιχεία:
α) Το υπ’ αριθμ. 978/27.04.18 έγγραφο του συν. Λάμπρου
Δεμερτζή και τις ενώπιον του Συμβουλίου διευκρινίσεις του κατά
την προσέλευσή του στις 24.04.18.
β) Τις ενώπιον του Συμβουλίου διευκρινίσεις του καταγγέλοντος
κ. Θόδωρου Δανιηλίδη κατά την προσέλευσή του στις 08.05.18.
γ) Την υπ’ αριθμ. 967/04.04.18 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία του
τηλεοπτικού σταθμού STAR.
δ) Την υπ’ αριθμ. 965/30.03.18 ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ).
ε)

Το υπ’ αριθμ. 654/28.03.18 Δελτίο Τύπου της ΕΣΗΕΑ.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρόκειται για μία άκρως σοβαρή υπόθεση
παραπλάνησης του κοινωνικού συνόλου, μέσω δημοσιογραφικής
εκπομπής του ως άνω συναδέλφου από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR,
με επιστράτευση πλαστοπροσωπίας και ψευδών γεγονότων.
Από τα στοιχεία που με σαφήνεια προέκυψαν, ο συν. Λάμπρος
Δεμερτζής, προκειμένου να αναδείξει την αγωνία των συζύγων και

ευρύτερα των οικογενειών των Ελλήνων αξιωματικών και κυρίως
των ιπταμένων, με αφορμή πρόσφατα τραγικά γεγονότα,
απευθύνθηκε προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) για να τον φέρει σε επαφή με σύζυγο
αξιωματικού για το σχετικό ρεπορτάζ.
Η Ομοσπονδία τον παρέπεμψε σε συγκεκριμένο αξιωματικό με
ιδιαίτερη θέση στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, ο οποίος και ανέλαβε να
τον διευκολύνει.
Πράγματι στις 22.03.18 ο ως άνω αξιωματικός, του παρουσίασε
συγκεκριμένο πρόσωπο ως σύζυγο αξιωματικού για την διεξαγωγή
του ρεπορτάζ, όπως και έγινε. Έτσι η τηλεοπτική συνέντευξη
μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.
Επακολούθησε

μέγας

σάλος,

καθώς

αποκαλύφθηκε

πως

η

εμφανισθείσα ως σύζυγος αξιωματικού δεν είχε καμία τέτοια
ιδιότητα, ούτε παντρεμένη ήταν ούτε παιδί είχε, όπως
εμφανίστηκε, ενώ χρησιμοποίησε και ψευδώνυμο. Απίστευτη
θρασύτητα και ανευθυνότητα, αλλά και προκλητική ασέβεια στο
έργο και την αποστολή του ως άνω δημοσιογράφου.
Το Συμβούλιο εξέτασε τη σοβαρή αυτή υπόθεση που εκθέτει το
δημοσιογραφικό κλάδο και καταλήγει στα εξής:
Κατ αρχήν ως προς την ευθύνη του εμπλεκόμενου δημοσιογράφου
Λάμπρου Δεμερτζή, θεωρεί ότι δεν είχε κανένα κίνητρο ή λόγο
να προχωρήσει στο στημένο αυτό ρεπορτάζ, αντίθετα είχε λόγους
να το αποτρέψει, καθώς θα εξετίθετο όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και
το κανάλι στο οποίο εργάζεται.
Άλλωστε απευθύνθηκε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ),
καταδεικνύοντας την έλλειψη
οποιασδήποτε δικής του πρόθεσης για την υπόδειξη του προσώπου
που θα μιλούσε στην εκπομπή.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), τον
παρέπεμψε στον αξιωματικό
ο οποίος και φρόντισε να
προσέλθει το συγκεκριμένο πρόσωπο, που υποδύθηκε τη σύζυγο

αξιωματικού, ενώ ήταν άσχετο.
Ο ως άνω αξιωματικός εκλήθη ενώπιον του ΠΠΣ για
αλλά αρνήθηκε με διάφορα προσχήματα. Και εδώ
μεγάλα ερωτηματικά που αφορούν τον ίδιο,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

διευκρινίσεις,
ανακύπτουν τα
αλλά και την
(ΠΟΜΕΝΣ).

Ο προαναφερόμενος αξιωματικός όταν έφερε το συγκεκριμένο
πρόσωπο για τη συνέντευξη πώς έκανε την επιλογή αυτή; Ήταν
δυνατόν να μην γνωρίζει την πραγματική ιδιότητα της
εμφανισθείσης; Και δεν αντιλαμβάνετο ότι θα εξέθετε πρόσωπα
και υπηρεσίες με αυτή του την κίνηση και την, ουσιαστικά,
παγίδευση του δημοσιογράφου;
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), πέρα
από την γενικόλογη περιγραφή των γεγονότων, γιατί δεν εξηγεί
και δεν αποδίδει, όπως όφειλε, ευθύνες για την απίστευτη αυτή
μεθόδευση που εκθέτει και το Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών, το
οποίο απολαμβάνει σεβασμού από το κοινωνικό σύνολο για το
δυσχερές έργο του.
Με όλα όσα προεκτέθηκαν το ΠΠΣ ομόφωνα αποφαίνεται ότι ο
δημοσιογράφος επαγιθεύθη από ανεύθυνα πρόσωπα και, χωρίς δική
του ευθύνη, παρουσίασε τη συγκεκριμένη συνέντευξη με τα ψευδή
στοιχεία.
Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι ναι μεν η καταγγελία έχει βάση προς
άλλα πρόσωπα, όχι όμως ως προς το πρόσωπο του συν. Δεμερτζή, ο
οποίος δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη στη θρασύτατη αυτή
μεθόδευση, αλλά τελικά, εντελώς άδικα, εξετέθη, όπως και ο
τηλεοπτικός σταθμός στον οποίο εργάζεται. Και προφανώς δεν
συντρέχει λόγος για περαιτέρω πειθαρχική διαδικασία.
Απόσπασμα του παρόντος να κοινοποιηθεί:
α)

Προς τον συν. Λάμπρο Δεμερτζή.

β)

Προς τον Τ/Σ Star.

γ)

Προς τον κ. Θ.Δ.

δ)

Προς την ΠΟΜΕΝΣ.

ε)

Προς την ΠΟΕΣ.

στ) Προς τον εμπλεκόμενο αξιωματικό Γ.Ζ.
ζ)
Προς το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, με την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ενώσεως, προς αποκατάσταση της επαγγελματικής
αξιοπιστίας και προσωπικής αξιοπρέπειας του συν. Λάμπρου
Δεμερτζή και απάλειψη των άδικων αρνητικών εντυπώσεων σε βάρος
του με ευθύνη τρίτων.
………………………………………….
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