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Υστερα από εισήγηση των δύο εξουσιοδοτημένων προέδρων των
Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ε.Σ.Η.Ε.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως ανακοινώνει ότι:
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. αποδοκιμάζει με δριμύτητα το σχόλιο του μέλους
της Θ. Αναστασιάδη που δημοσιεύθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στη
στήλη του “Η Μαύρη Τρύπα” της “Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας”
και είχε ως εξής:
“Θενκς Μίστερ Μαντέλα και σόρι αν είπαμε κάτι ρατσιστικό
προκαταβολικώς! Τι τα θέλουμε, ο μαύρος είναι ο καλύτερος
φίλος του ανθρώπου”.(Oι υπογραμμίσεις είναι του ίδιου).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. υπενθυμίζει ότι για
σχόλια αυτού του είδους ο Θ. Αναστασιάδης έχει αποδοκιμασθεί
με αυστηρότητα κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, τόσο από το
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που του επέβαλε την ποινή
της οριστικής διαγραφής, όσο και από το Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο δεν επέβαλε μεν ποινή όταν
εκδίκασε την έφεση, τόνισε όμως στην εκδοθείσα απόφαση τα
εξής:
“(…) 6. Για τους λόγους αυτούς, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α.:
Αποδοκιμάζει παμψηφεί τον υπερβολικό και σε ορισμένες
περιπτώσεις εντελώς απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο ο Θ.
Αναστασιάδης εξέφρασε τις απόψεις του, με φράσεις που
δικαιολογημένα θεωρούνται προσβλητικές πολιτικών μερίδων ή
άλλων ομάδων πολιτών, τους οποίους ουδείς δύναται να
χρησιμοποιεί ως θύματα μιας επιθετικής ή “μαύρης” σάτιρας.
– Εκφράζει ιδιαιτέρως τη λύπη του κλάδου για την παρεξηγήσιμη
συμπεριφορά που επέδειξε ο Θ. Αναστασιάδης απέναντι στην
εβραϊκή εθνότητα, συμπεριφορά την οποία κατήγγειλε προς την

Ε.Σ.Η.Ε.Α. το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και η οποία
συνίσταται στη χρησιμοποίηση αστόχων, απρεπών και ανοήτων
εκφράσεων για την τραγική μοίρα εκατομμυρίων Εβραίων – μεταξύ
των οποίων δεκάδες χιλιάδες συμπατριωτών από τη Θεσσαλονίκη
και άλλες πόλεις της χώρας – που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα
θανάτου από τον απεχθή ναζισμό.
– Λαμβάνει υπόψη του τις εξηγήσεις που έδωσε προφορικά ο Θ.
Αναστασιάδης ενωπιόν του, αλλά και με το απολογητικό του
υπόμνημα, κρίνει ότι με τα δημοσιεύματά του υπερέβη μεν κάποια
ανεκτά όρια και προκάλεσε δικαίως αυστηρές επικρίσεις για τον
τρόπο με τον οποίο διετύπωσε εκάστοτε τις απόψεις του, πλην
όμως εξέφρασε απόψεις και γνώμες, οι οποίες είναι εύλογο να
αποδοκιμάζονται, αλλά, κατά την ομόφωνη γνώμη του
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δεν είναι δυνατόν να
θεωρηθούν ως παραπτώματα που επισύρουν πειθαρχική ποινή χωρίς
να πληγεί το μείζον αγαθό της ελευθεροτυπίας”.
Κατόπιν τούτων είναι φανερό ότι ο Θ. Αναστασιάδης με το
δημοσίευμά του της 7ης Σεπτεμβρίου περιφρονεί εμπράκτως τα
θεσμοθετημένα όργανα της Ενώσεως Συντακτών, της οποίας είναι
μέλος, με ένα νέο καταδικαστέο δημοσίευμα το οποίο όχι μόνο
υπερβαίνει τα όρια και του κατ’ αυτόν “χιούμορ”, αλλά και
συνιστά βαρύτατη προσβολή κατά του προσώπου του σχολιαζομένου
αρχηγού κράτους και όλων των ομοφύλων του. Η φράση την οποία
χρησιμοποίησε στο προαναφερόμενο σχόλιο ούτε τις σχέσεις
μεταξύ ανθρώπων μπορεί να αφορά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ως
έκφραση της οποιασδήποτε γνώμης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. επιβεβαιώνει ότι ναι
μεν θεωρεί επιζήμια για το μείζον αγαθό της ελευθεροτυπίας την
επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων για τη δημοσίευση
ειδήσεως και πολύ περισσότερο γνώμης, έστω και ακραίας,
αποδοκιμάζει όμως απερίφραστα την αναίτια περιύβριση,
ιδιαίτερα όταν αφορά το φύλο, τη φυλή, τις πεποιθήσεις ή την
ιδιοσυστασία του προσβαλλόμενου.
Καλείται το μέλος αυτό της Ενώσεως Συντακτών να αντιληφθεί ότι
επιμένει σε μία συμπεριφορά που δεν συμβιβάζεται με το ήθος

ενός επαγγελματία δημοσιογράφου, μέλους ενός συνδικαλιστικού
και ταυτόχρονα πνευματικού Σωματείου.

