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Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ
συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008 υπό την
προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, λόγω
απουσίας του προέδρου συν. Παναγιώτη Τερζή, και με την
παρουσία του τακτικού μέλους συν. Ελένης Ανδριανού και των
αναπληρωματικών μελών συν. ’ρη Καρρέρ, που αντικαθιστά το
απουσιάζον τακτικό Π. Τερζή, Αικατερίνης Δουλγεράκη, που
αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Παναγιώτη Μπόσδα, Γιώργου
Αρκουλή, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Μανώλη
Καραμπατσάκη, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου.
Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση.

Θέμα 2
Καταγγελίες κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στον Τ/Σ ΝΕΤ
του τέως υπουργού ναυτιλίας Μαν. Κεφαλογιάννη για εκβιασμό του
από δημοσιογράφους:
Το ΠΠΣ αφού έλαβε υπόψη την κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου
του βουλευτή και πρώην υπουργού Ναυτιλίας, κ. Μανώλη
Κεφαλογιάννη, επισημαίνει:
O βουλευτής κ. Κεφαλογιάννης ανταποκρίθηκε προς το σχετικό
αίτημα του ΠΠΣ και προσήλθε ενώπιον του Συμβουλίου, τιμώντας

την ιδιότητά του και ως πολιτικού και ως πολίτη. Δυστυχώς,
όμως, αρνήθηκε να κατονομάσει οποιονδήποτε δημοσιογράφο για
εμπλοκή σε επιλήψιμες ενέργειες, όπως είχε καταγγείλει σε
εκπομπή της ΝΕΤ.
Ισχυρίσθηκε πως μίλησε με «πολιτικούς όρους», ότι δεν ανέφερε
τον όρο «εκβιασμός» και σε καμία περίπτωση δεν εννοούσε τους
δημοσιογράφους που καλύπτουν το ναυτιλιακό ρεπορτάζ, οι οποίοι
δικαιολογημένα είχαν αντιδράσει έντονα και προσέφυγαν με
επιστολή τους στο ΠΠΣ, ζητώντας την διερεύνηση της υπόθεσης.
Το ΠΠΣ θεωρεί ότι οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον
δημοσιογράφων, πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη, κάτι
που ισχύει για όλους τους πολίτες. Οι γενικευμένες
καταγγελίες, αόριστες, ανώνυμες και ατεκμηρίωτες, που πλήττουν
ολόκληρο το δημοσιογραφικό σώμα, είναι πρακτική καταδικαστέα
για οποιονδήποτε τις εκτοξεύει, όπως συμβαίνει στη
συγκεκριμένη περίπτωση.
Εφόσον ο κ. Κεφαλογιάννης δεν καταθέτει οποιοδήποτε στοιχείο
για τις αιτιάσεις που διατύπωσε, το ΠΠΣ θεωρεί ότι δεν
προκύπτει οτιδήποτε σε βάρος οποιουδήποτε δημοσιογράφου και
αποφασίζει ομόφωνα να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.
Επίσης, το Συμβούλιο κρίνει ομόφωνα ότι συντρέχουν λόγοι να
δημοσιευθεί το παρόν απόσπασμα πρακτικού στο site της ΕΣΗΕΑ,
καθόσον το ζήτημα αφορά όχι μόνο τους συναδέλφους του
ναυτιλιακού ρεπορτάζ, που προσέφυγαν στο ΠΠΣ, αλλά και
ευρύτερα το δημοσιογραφικό κλάδο.
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