Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με θέμα «Επικίνδυνες εξελίξεις στον τομέα της Ενημέρωσης με
άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στον Κλάδο», πραγματοποιήθηκε
σήμερα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α.,
στην οποία πήρε μέρος και ο αιρετός εκπρόσωπος των συντακτών
της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα».
Με αφορμή τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση Ζαχόπουλου, το
ροζ DVD του αποπροσανατολισμού, καθώς και τις έντονες
παρενέργειες και κλονισμούς που προκαλούν συνολικά στην
πολιτική και κοινωνική ζωή, αλλά και τον τομέα της Ενημέρωσης,
το Δ.Σ. της Ένωσης οφείλει να επισημάνει προς πάσα κατεύθυνση
ότι:
1. Καταδικάζει την τακτική συσκότισης, τις κυβερνητικές
μεθοδεύσεις, την συστηματική παραπληροφόρηση, διαρροές από
μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου και την επιχείρηση
μετακύλισης του προβλήματος στον δημοσιογραφικό κλάδο στο
σύνολό του.
2. Καταγγέλλει την ενεργό συμμετοχή, στο μείζον αυτό πολιτικό
θέμα, εργολάβων της ενημέρωσης, εκδοτικών συμφερόντων και
ημετέρων τους, τους οποίους η δημοσιογραφική κοινότητα και η
κοινή γνώμη οφείλουν να απομονώσουν, επειδή δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση με την υπόθεση της Ενημέρωσης και της
δημοσιογραφικής λειτουργίας.
3. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής, ώστε να
συνεχίζονται τα φαινόμενα αυτά τα οποία έχουν την αφετηρία
τους στην ανυπαρξία πολιτικής που να κάνει διακριτό τον ρόλο

των ΜΜΕ, των κανόνων λειτουργίας και της πραγματικής
ιδιοκτησίας τους, μέσα σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, όπου η
ποιότητα της ενημέρωσης οφείλει να αποτελεί δημόσιο αγαθό. Η
πάλη ενάντια στα φαινόμενα διαπλοκής πολιτικής, οικονομικής ή
άλλης εξουσίας με τα ΜΜΕ, παραμένει επίκαιρη και αναδεικνύεται
σε υπόθεση όλων των δημοκρατικών και δημιουργικών δυνάμεων της
κοινωνίας μας .
4. Η ΕΣΗΕΑ για άλλη μια φορά καταγγέλλει με αποτροπιασμό τα
φαινόμενα κανιβαλισμού, κιτρινισμού και παραπλανητικής
σεναριολογίας που εκτρέπουν τον ρόλο των ΜΜΕ και των
δημοσιογράφων από την αποστολή τους. Η δημοσίευση, π.χ.
φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένων ή μαγνητοφωνημένων προϊόντων
υποκλοπής από την προσωπική ζωή προσώπων, τα οποία μάλιστα
βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, παραβιάζει βασικές
αρχές του Δικαίου, της Ηθικής και βεβαίως της δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας και το τεκμήριο Αθωότητας.
5. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ απαιτεί από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί
με σαφήνεια στην όλη υπόθεση Ζαχόπουλου υιοθετώντας τις
θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος,
δηλαδή την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια.
6. Τέλος, για τις δραματικές εξελίξεις στην εφημερίδα «Πρώτο
Θέμα», το Δ.Σ. καλεί τους συναδέλφους συσπειρωμένους στο
σωματείο τους, να σταθούν απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
συμμετοχής ή ανάμειξής τους στην εργοδοτική διένεξη, να
δείξουν εμπιστοσύνη στην συλλογική τους στάση διεκδικώντας τη
δουλειά τους, την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια, την
ανεξαρτησία τους από κάθε λογής συγκρουόμενα συμφέροντα,
παραμένοντας πιστοί στις δεοντολογικές αρχές και την κοινωνική
ευθύνη του δημοσιογράφου, αξιοποιώντας το δικό τους Κεφάλαιο
που είναι η Εργασία τους και η Αλληλεγγύη.
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