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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επεσήμανε έγκαιρα τον
επικίνδυνο κατήφορο στον οποίο οδηγούν η σεναριολογία και η
ονοματολογία γύρω από την υπόθεση της τρομοκρατίας.
Τα σχετικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται και στο όνομα των
αποκλειστικών πληροφοριών ολοένα και νέα πρόσωπα βλέπουν να
φωτογραφίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εμπλεκόμενοι
στη «17 Ν». Καθώς οι φήμες αυτές δεν τεκμηριώνονται εξ
αντικειμένου, όσοι φωτογραφίζονται με αυτόν τον τρόπο μένουν
ανυπεράσπιστοι και υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι δεν έχουν
καμία σχέση με όσα τους καταμαρτυρούν. Δεν είναι η πρώτη φορά
που στα Μέσα Ενημέρωσης παρουσιάζεται αυτό το απαράδεκτο
φαινόμενο, αλλά τώρα παίρνει μαζικές διαστάσεις και είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο.
Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και της συναδέλφου μέλους
της ΕΣΗΕΑ Ιωάννας Σωτήρχου, δημοσιογράφου της εφημερίδας
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Για την περίπτωση αυτή, ο ίδιος ο υπουργός
Τύπου Χρήστος Πρωτόπαπας, ύστερα από επικοινωνία του με τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, στη σημερινή
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διέψευσε κατηγορηματικά όσα
μεταδόθηκαν σχετικά. Χαρακτήρισε μάλιστα «συνήθεις απαράδεκτες
και καταδικαστέες φήμες» τα νοσηρά σενάρια που είδαν το φως
της δημοσιότητας από τις εφημερίδες ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ΑΥΡΙΑΝΗ,
ΧΩΡΑ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (Μήτση), TRAFFIC, ESPRESSO και τους
τηλεοπτικούς σταθμούς ALTER, STAR, ALPHA.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι απέστειλε επιστολή, στις 5
Σεπτεμβρίου, σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς στην οποία
τόνιζε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αν δεν αναστραφεί η κατάσταση αυτή άμεσα, η ενημέρωση που
παρέχεται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κινδυνεύει να
χαρακτηριστεί ως σύγχρονο μνημείο αυθαιρεσίας. Το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ αποδοκιμάζει έντονα όσους συνεργούν σε αυτή την
υποβάθμιση της ενημέρωσης και καλεί τους δημοσιογράφους-μέλη
της Ένωσης να σέβονται και να τηρούν χωρίς εκπτώσεις, τον
Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος».
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε επίσης να καλέσει τους διευθυντές
ειδήσεων των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης καθώς και τους
διευθυντές των εφημερίδων σε συζήτηση για τα προβλήματα που
έχουν ανακύψει.
Καλούμε, για άλλη μια φορά, τους δημοσιογράφους να διαφυλάξουν
την αξιοπιστία της ενημέρωσης αντιστεκόμενοι σε κάθε πίεση και
σκοπιμότητα, ελέγχοντας με εξαντλητική σχολαστικότητα τις
διαρροές από δήθεν πηγές, που διοχετεύουν τέτοιες αθλιότητες.
Τέλος, προτρέπουμε κάθε θιγόμενο πολίτη να προσφεύγει στα
αρμόδια όργανα της Πολιτείας και της ΕΣΗΕΑ.

