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        ΠΡΟΣ: 

- τον Υπουργό Επικρατείας 
κ. Θ. Ρουσόπουλο 

       - το Εθν. Ραδιοτηλεοπτικό  
        Συµβούλιο (ΕΣΡ) 

- τα ΜΜΕ νοµού Σερρών 
- ΚΟΙΝ: ∆.Σ. της ΕΛΜΕ  
- Σερρών 

 
 
 
 
                   Κύριε Υπουργέ, 
 
             Κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου, 
 
 
      Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αισθάνεται την ανάγκη να σας εκφράσει την ανησυχία, την 
οργή  και την αποδοκιµασία της εκπαιδευτικής  κοινότητας για τα επαναλαµβανόµενα 
περιστατικά άδικων επιθέσεων σε βάρος των εκπαιδευτικών και απαξίωσης του 
έργου τους, από µερίδα του γραπτού αλλά και του ηλεκτρονικού τύπου. 
     Τελευταίο ανησυχητικό κρούσµα είναι αυτό που συνέβη την 14η Απριλίου 2008 
στην εκποµπή «στο Στόχαστρο» του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ∆ΙΚΤΥΟ του 
νοµού Σερρών. Ο δηµοσιογράφος κ. Αθανάσιος Αραµπατζής, ιδιοκτήτης του 
προαναφερθέντος τηλεοπτικού σταθµού, κατήγγειλε τον σύλλογο διδασκόντων του 
5ου Γυµνασίου Σερρών ισχυριζόµενος ότι, σε τριήµερη εκδροµή που πραγµατοποίησε 
το σχολείο, οι µαθητές παρέµειναν σε νυκτερινό κέντρο µέχρι τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες καταναλώνοντας, δήθεν, αλκοολούχα ποτά. Η περιγραφή του «συµβάντος» 
διανθίστηκε µε απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για τους συµµετέχοντες 
εκπαιδευτικούς. Ο δηµοσιογράφος επανήλθε, µε το ίδιο ύφος, και σε επόµενες 
εκποµπές του.  
     Η συνεχιζόµενη προβολή ενός  ανύπαρκτου, στην πραγµατικότητα, ζητήµατος 
υποχρέωσε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 5ου Γυµνασίου Σερρών να 
απαντήσει µε ανακοίνωσή του, στις 9 Μαϊου 2008, διαψεύδοντας τους ισχυρισµούς 
του δηµοσιογράφου και αποκαθιστώντας τους βαρύτατα θιγόµενους εκπαιδευτικούς, 
στους οποίους εξέφραζε τη συµπαράστασή του. 
     ∆υστυχώς, η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων δεν δηµοσιοποιήθηκε από τον 
τηλεοπτικό σταθµό, ο οποίος µε τη στάση του αυτή αγνόησε και περιφρόνησε 
απροκάλυπτα ακόµη και τη στοιχειώδη δηµοσιογραφική δεοντολογία. 
     ∆εδοµένου ότι οι συνεχείς υβριστικές αναφορές του δηµοσιογράφου είχαν πλήξει 
το κύρος των εκπαιδευτικών του σχολείου στα µάτια της τοπικής κοινωνίας, το 
ανωτέρω συµβάν απασχόλησε, όπως ήταν φυσικό, και το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών.  
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Τα µέλη του οµόφωνα ενέκριναν ανακοίνωση προς τα τοπικά Μ.Μ.Ε. µε τίτλο, «Η 
δεοντολογία στο απόσπασµα».              
     Θα περίµενε κανείς ο τηλεοπτικός σταθµός ∆ΙΚΤΥΟ και ο ιδιοκτήτης – 
δηµοσιογράφος κ. Αραµπατζής Αθανάσιος να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να 
αποκαταστήσουν τους θιγόµενους εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, από υπαιτιότητα του 
δηµοσιογράφου προήλθε η αναταραχή, αφού δεν ήλεγξε προσεκτικά τις πηγές του 
και δεν διασταύρωσε τις πληροφορίες που του δόθηκαν. Ενώ, σε κάθε περίπτωση και 
πριν δηµοσιοποιήσει την «είδηση»,  όφειλε να επικοινωνήσει µε τον ∆ιευθυντή του 
5ου Γυµνασίου Σερρών και να καταγράψει και τη δική του άποψη.  
     Αντί γι’  αυτό προχώρησε σε µια αήθη επίθεση, αυτή τη φορά  προς το Προεδρείο 
του ∆.Σ. της τοπικής ΕΛΜΕ, παίρνοντας αφορµή από µια φράση της ανακοίνωσής 
του, «έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν», της οποίας η µόνη ορθή διατύπωση – κατά 
τη γνώµη του κ. Αραµπατζή – είναι, «εξέστω Κλαζοµενίοις ασχηµονείν»! Και ενώ 
φάνηκε επιεικής και …µεγαλόψυχος µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. (επειδή δεν είναι 
φιλόλογος!!) επιτέθηκε µε απαξιωτικές αξιολογικές κρίσεις και προσβλητικούς 
χαρακτηρισµούς στη Γεν. Γραµµατέα του ∆.Σ. ακυρώνοντάς την  ως εκπαιδευτικό, 
αφού αµφισβήτησε ακόµη και την επιστηµονική της επάρκεια και την ικανότητά της 
να διορθώσει τα γραπτά δοκίµια των µαθητών (σηµειώνεται ότι την περίοδο εκείνη οι 
µαθητές της Γ’ Λυκείου έδιναν εξετάσεις)! 
     Μέχρι σήµερα είχαµε συναντήσει δηµοσιογράφους να επιχειρούν να εµφανιστούν 
ως οι πλέον έγκριτοι νοµικοί, διεθνολόγοι, βαλκανιολόγοι, οικονοµικοί αναλυτές, 
στρατιωτικοί εµπειρογνώµονες κ.ά.. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε 
δηµοσιογράφο που διεκδικώντας το γέρας της  άριστης γνώσης της Αρχαίας 
Ελληνικής γλώσσας απαιτεί, να … υποκλίνονται µπροστά του οι ειδικοί επιστήµονες!  
     Πέραν των ευτράπελων πτυχών του ζητήµατος η αναίτια στοχοποίηση 
επαγγελµατικών κλάδων από µερίδα των εκπροσώπων του τύπου αποτελεί επικίνδυνο 
για τη δηµοκρατία µας φαινόµενο που οφείλει να απασχολήσει σοβαρά τον Υπουργό 
Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο καθώς και το ΕΣΡ. Όταν απαξιώνονται η 
εκπαίδευση και οι λειτουργοί της,  το ζήτηµα είναι ακόµα πιο σοβαρό, διότι η 
υπονόµευση και αποδόµηση της εκπαίδευσης και µάλιστα της δηµόσιας, θα έχει στο 
µέλλον ολέθριες συνέπειες για την ίδια την  κοινωνία µας!  
     Τέλος, η άποψη του παραπάνω δηµοσιογράφου ότι ένας συνδικαλιστής, εξ 
ορισµού, είναι ανεπαρκής σε σχέση µε τα  εργασιακά του καθήκοντα, είναι απλοϊκή 
και ταυτόχρονα επικίνδυνη για τους δηµοκρατικούς θεσµούς µας.  
     Ωστόσο, ίσως ο κ. Αραµπατζής Αθανάσιος να οραµατίζεται µια κοινωνία, έναν 
κόσµο και µια δηµοκρατία στα δικά του µέτρα, όπου δεν υπάρχουν, συνδικαλισµός, 
συνδικαλιστές και συνδικάτα. Εδώ, βεβαίως, µπορεί   κανείς να διαλέξει µεταξύ 
αταξικής κοινωνίας και ολοκληρωτισµού! 
 
                            Κύριε Υπουργέ, 
  
 
      σας καλούµε να θέσετε στις άµεσες προτεραιότητές σας ένα όντως δηµοκρατικό 
θεσµικό πλαίσιο, µε βάση το οποίο θα λειτουργούν και θα δραστηριοποιούνται και τα 
ιδιωτικά ΜΜΕ. 
     Θέση µας είναι ότι  επιβάλλεται να δώσετε ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή των 
αρχών και των κανόνων δηµοκρατικής δεοντολογίας καθώς και στην αυστηροποίηση 
των ποινών σε περίπτωση καταστρατήγησής τους. 
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                Κύριε Πρόεδρε του ΕΣΡ, 
 
      Απαιτούµε, µε δική σας πρωτοβουλία, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να 
επιληφθεί άµεσα του συγκεκριµένου περιστατικού δηµοσιογραφικής ακρότητας. 
 
        Από τα τοπικά ΜΜΕ του νοµού Σερρών ζητούµε, τέλος, να δηµοσιοποιήσουν 
την επιστολή- ανακοίνωσή µας για την αποκατάσταση των θιγόµενων συναδέλφων 
µας και την υπεράσπιση της δικής τους εγκυρότητας και αξιοπιστίας.-  
 
 

 


