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Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με δηλώσεις του κ. Θ. Πάγκαλου
περί χρηματισμού δημοσιογράφων από τα «μυστικά κονδύλια» του
ΥΠ.ΕΞ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης απέστειλε στον
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ την ακόλουθη επιστολή:
«Κύριε Βουλευτά,
Στην εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ της 5ης Μαρτίου 2007
δημοσιεύθηκε απόσπασμα συνέντευξής σας προς τον δημοσιογράφο
Σταύρο Θεοδωράκη στην εκπομπή του ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ στο τηλεοπτικό
σταθμό MEGA.
Στο απόσπασμα αυτό και στην ερώτηση του συναδέλφου «Και εσείς
πιστεύετε
ότι
υπάρχουν
σήμερα
δημοσιογράφοι
που
εξαγοράζονται;» φέρεστε να δηλώνετε ότι «Δεν ξέρω αν κανείς
παίρνει χρήματα και πώς τα παίρνει. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει
τέτοιες περιπτώσεις. Γνωστές Και το Υπουργείο Εξωτερικών είχε
καταλόγους που μερικοί από εμάς τους έχουμε στα χέρια μας και
άλλα τέτοια πράγματα έχουν συμβεί».
Κύριε Βουλευτά,
Είναι γνωστό ότι στον δημοσιογραφικό κόσμο επί δεκαετίες
αιωρείται, χωρίς ποτέ να πραγματοποιείται, η απειλή για
αποκαλύψεις δημοσιογράφων που χρηματίζονται, για τροφίμους
μυστικών κονδυλίων, μισθοδοτούμενους δημοσιογράφους που
εξυπηρετούν ιδιωτικά ή κομματικά συμφέροντα. Η αντίθεση της
ΕΣΗΕΑ αλλά και του δημοσιογραφικού κόσμου γενικότερα υπήρξε
πάντοτε άμεση και σταθερή: «Δώστε στη δημοσιότητα τα ονόματα.

Όλα στο φως με αποδείξεις.».
Για το λόγο αυτό πιεστικά ζήτησε και πέτυχε την καθιέρωση του
«πόθεν έσχες» και για τους δημοσιογράφους και θέσπισε από το
1998 τις αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος,
επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαφάνεια στον κλάδο μας
οδηγεί σε βελτίωση του δημοσιογραφικού προϊόντος. Πολύ δε
περισσότερο όταν συνοδεύεται και από τις λύσεις στα πάγια
αιτήματά μας προς την εργοδοσία και τις Κυβερνήσεις και το
σεβασμό στο δικαίωμα της εργασίας και της ενημέρωσης.
Εάν λοιπόν έχουν αποδοθεί σωστά αυτά τα οποία δηλώσατε, σας
καλούμε να παραδώσετε στην Ένωση τον κατάλογο των ονομάτων που
έχετε στα χέρια σας, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το
Καταστατικό του σωματείου μας πειθαρχικές διαδικασίες, αλλά
και στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης εάν
προκύπτουν ποινικά αδικήματα, ώστε να μη διαχέονται γενικές
κατηγορίες που σπιλώνουν κάθε ένα δημοσιογράφο και ολόκληρο
τον κλάδο με αόριστες και ομαδοποιημένες αναφορές.».

