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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ αισθάνονται την ανάγκη να παρέμβουν, με αφορμή θλιβερά
φαινόμενα που παρατηρούνται σχετικά με το θάνατο του Μιχάλη
Ασλάνη, όπου η φωτογραφία με τη σορό και το συνακόλουθο
ακατάσχετο κουτσομπολιό για το πώς βρέθηκε νεκρός, έγιναν
δυστυχώς ανάρπαστα από μια μεγάλη μερίδα του κοινού, αντί να
προκαλέσουν οργή και αγανάκτηση.
Στηλιτεύουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον από κάθε
άποψη απαράδεκτο και αήθη κανιβαλισμό, στον οποίο οδήγησε την

τηλεόραση και τις εφημερίδες, η καταναλωτική διαφθορά και η
χωρίς κανόνες και όρια σεβασμού οποιασδήποτε αξίας, συναφή
δραστηριότητα.
Η δημοσιογραφία χρειάζεται πρωτίστως ήθος για να είναι
αποτελεσματική και αδιάβλητη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να
επιδεικνύουν σεβασμό προς τις κατακτήσεις του πολιτισμού. Η
ιδιωτική ζωή του κάθε πολίτη είναι προσωπική του υπόθεση.
Είναι σεβαστή και δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε δημόσιο
θέαμα.
Οι Ενώσεις έχουν θεσπίσει κανόνες δεοντολογίας και υπάρχουν τα
αρμόδια όργανα για την εφαρμογή τους. Αλλά και το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει καθήκον και υποχρέωση να
επιβάλλει την τήρηση στοιχειωδών κανόνων.
Πρωτοστατήσαμε σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία της
έκφρασης και θα συνεχίζουμε και στο μέλλον να αγωνιζόμαστε για
αυτήν. Παράλληλα, όμως, οι Ενώσεις μας δεν θα πάψουν να
παλεύουν για έναν Τύπο, ένα ραδιόφωνο και μια τηλεόραση που να
μη ρυπαίνουν την κοινωνία μας.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο
του Τύπου:

Καταδικάζει απερίφραστα τους τυμβωρύχους των ΜΜΕ, που
στο όνομα της αναγνωσιμότητας και της θεαματικότητας,
θάβουν την ίδια τη δημοσιογραφία και
καλεί τα πειθαρχικά όργανα των Ενώσεων να συνεδριάσουν
προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την παραβίαση του
κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

