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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγ. Παρασκευή 12/6/2018

ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ. Η ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ Ο ΑΔΩΝΗΣ ΝΑ ΕΓΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΠΟΣΠΕΡΤ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Μετά την πρωινή θρασύδειλη επίθεση που μας έκανε ο γνωστός
τηλεβιβλιοπώλης της ακροδεξιάς και αντιπρόεδρος της ΝΔ (σε συνέχεια των
όσων έγραψε στο facebook η κ. Πολλάλη), και αφού έφτασε στο σημείο να
αμφισβητεί λοιδορώντας την ύπαρξη νεκρών στο δίχρονο αγώνα μας (όπως
παλιότερα είχε αμφισβητήσει την ύπαρξη έστω και ενός νεκρού στο Πολυτεχνείο),
ακολούθησε στο ίδιο κλίμα ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Η ΕΣΗΕΑ, ακολουθώντας τη δεοντολογία του Γεωργιάδη καταδίκασε τη δήθεν αμετροεπή
συμπεριφορά του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ, χωρίς να κάνει τον κόπο να διασταυρώσει
την αλήθεια του περιεχομένου της «καταγγελίας» της συναδέλφου τους, όταν μάλιστα
γνώριζαν ότι υπήρχαν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες συνάδελφοι τεχνικοί δημοσιογράφοι
κ.α μπροστά στο «επεισόδιο». Αν τηρούσαν στοιχειωδώς την δημοσιογραφική
δεοντολογία θα μάθαιναν ότι το μόνο που έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ ήταν
να υπερασπιστεί την ελευθερία της έκφρασης ενός συναδέλφου μας
δημοσιογράφου, την οποία λογόκρινε «στον αέρα» η καταγγέλλουσα φίλη τους.

Όταν λοιπόν μια «τηλεπερσόνα» ποδοπατά συνεχώς στον αέρα, την ελευθερία έκφρασης
ενός άλλου δημοσιογράφου, επειδή έκανε το «έγκλημα» την ημέρα της μαύρης επετείου να
αναφερθεί με πέντε λέξεις στην 11 Ιουνίου του 2013, η ΕΣΗΕΑ αντί να την επαναφέρει στη
«δημοσιογραφική τάξη», στρέφεται εναντίον εκείνου που υπερασπίστηκε το θύμα της
αλαζονείας της.

Η φράση «μεγάλη εμπάθεια» την οποία καταλογίζει ψευδώς στον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ
σε ανάρτηση της στο facebook, είναι προφανώς η προβολή της δικής της ψυχολογικής
κατάστασης που είναι εμφανής στο κείμενό της.
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Η ανάρτηση αυτή έγινε με ιδιοτέλεια, το περιεχόμενο της οποίας θα φανεί σύντομα,
ωστόσο εκτός από την ΕΣΗΕΑ δεν ήταν λίγοι δυστυχώς εκείνοι που εξυπηρέτησαν
αφελώς το σχέδιό της.

Αφού η ΕΣΗΕΑ δεν ήθελε να υπερασπίσει την ελευθερία της έκφρασης του συναδέλφου
μας δημοσιογράφου και επέλεξε την «αλήθεια» της κ. Πολλάλη, τότε μάλλον θα εγκαλέσει
στο πειθαρχικό με αίτημα την οριστική διαγραφή, τους δημοσιογράφους – παρουσιαστές
Νίκο Μερτζάνη και Μάριον Μιχελιδάκη, για τη στάση και τις απαντήσεις τους στον
προκλητικό καλεσμένο της εκπομπής «Απ΄ευθείας» Άδωνη Γεωργιάδη υπερασπιστή της
κ. Πολλάλη, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το δήθεν επεισόδιο αλλά και στο
«πραξικόπημα του μαύρου».

Η αλήθεια, όπως έχει φανεί και στις περιπτώσεις Πρετεντέρη - Σπυράκη (που τελευταία
είναι και μέντορας της τρικολόρε «συμμαχίας» τους) δεν ακολουθεί πάντα την πένα η την
γλώσσα του δημοσιογράφου, γεγονός που θα έπρεπε να τους έχει κάνει σοφότερους
τουλάχιστον στη διακίνηση ανακοινώσεων.

Στη δική τους «οικογένεια» μπορεί να μοιράζουν ρόλους μας , όμως στην κοινωνία οι ρόλοι
(ακόμα και αυτός του τιμητή) δεν αποδίδονται αλλά κερδίζονται.

Δηλώνουμε ότι τους αγώνες μας ενάντια στο μαύρο τους υπερασπιζόμαστε και δεν τους
παραδίδουμε ούτε σε συμψηφισμούς, ούτε σε κανενός είδους «ισορροπιστές» και
«πλυντήρια» ενόχων, απόντων, ψευτών και λασπολόγων ή άλλων «κυρίων» και «κυριών»
που ακολουθούν πολιτικές Άδωνη με μάσκα τη «συστράτευση στην κοινή αντίληψη».

Τέλος, αφού δείχνουν τόσο ενδιαφέρον για το κύρος της ΕΡΤ, που πρόσφατα διέσυραν ,
περιμένουμε τουλάχιστον στο μέλλον να δούμε τις ανακοινώσεις τους στις οποίες θα
καταδικάζουν τις χυδαιότητες, τις ύβρεις, τα ψέματα που έχουν διατυπωθεί εναντίον της
δημόσιας τηλεόρασης όπως και τα πογκρόμ εναντίον των εργαζομένων που διαρκώς
προαναγγέλλει η ΝΔ.
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ΥΓ: Για τους εκπροσώπους των δημοσιογράφων της ΕΡΤ εκφράζουμε μόνο …θλίψη (ειδικά
για τον αγωνιστή!)
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