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Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
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«Πόλεμο» με τον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» ανοίγουν κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ,
διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο μετάδοσης των εξελίξεων γύρω από τις φονικές πυρκαγιές
που έπληξαν την Αττική.

Αφορμή της σύγκρουσης αποτελούν οι δήθεν, όπως καταγγέλλει η κυβέρνηση, πληροφορίες
δημοσιογράφου του σταθμού περί πρόθεσης του Πρωθυπουργού να «καρατομήσει» τους
αρχηγούς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

«Με τον τρόπο αυτό, και αφού σήμερα το πρωί απέτυχε να κάμψει το ηθικό των ενόπλων
δυνάμεων και των στελεχών τους, επιχειρεί να υπονομεύσει τον αγώνα Πυροσβεστικής και
Αστυνομίας για τον περιορισμό των συνεπειών μιας πρωτοφανούς καταστροφής» αναφέρει
η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Και συνεχίζει: «Το ηθικό, όμως, των επιτελικών στελεχών της Πυροσβεστικής και της
Αστυνομίας αλλά και όλων όσων δίνουν τη μάχη στο πλευρό των πολιτών δεν πρόκειται να
καμφθεί από τα ψέματα του ΣΚΑΪ».

«Κάθε Έλληνας πολίτης γνωρίζει άλλωστε τις πρακτικές και το ρόλο του. Γνωρίζει πως ό,τι
έκανε σήμερα το έχει κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνει στο μέλλον. Ο ΣΚΑΪ απέδειξε
για μια ακόμη φορά ότι παραμένει πιστός στην παράδοση της υπονόμευσης και της
προβοκάτσιας» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Εμπάργκο του ΣΥΡΙΖΑ
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Σε εμπάργκο του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΪ» προχωράει, από την
πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιώντας ότι τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος δεν
θα συμμετέχουν πλέον σε εκπομπές του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού.

«Ο ΣΚΑΪ θα έχει τη δυνατότητα να επιδίδεται στην ακατάσχετη προπαγάνδα, τις
συκοφαντίες και τα ψεύδη του εναντίον της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς
χωρίς τη δική μας παρουσία» επισημαίνει το κυβερνών κόμμα.

Η απάντηση του ΣΚΑΪ

Στη σκληρή επίθεση κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ ανταπαντάει ο τηλεοπτικός σταθμός «ΣΚΑΪ»,
απορρίπτοντας τις κατηγορίες για τον τρόπο κάλυψης των φονικών πυρκαγιών της
Αττικής.

«Ο ΣΚΑΪ επιτελεί με επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα την δημοσιογραφική του
αποστολή. Έχει σταθεί με συνέπεια απέναντι στην αλαζονεία και την έπαρση πολλών
κυβερνήσεων» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του σταθμού.

Και προσθέσει: «Η σημερινή ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου ξεπερνάει κάθε όριο και
δείχνει που το έχει οδηγήσει η ανασφάλεια και ανεπάρκεια διαχείρισης μιας μεγάλης
κρίσης. Δεν θα το ακολουθήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως
ξέρουμε. Οι πολίτες γνωρίζουν άλλωστε ποιος κάνει φθηνή και άθλια προπαγάνδα και ποιος
κάνει τη δουλειά του».

«Το αποδεικνύουν με την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στον ΣΚΑΪ αυτές τις δύσκολες
ημέρες. Και αυτό είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει γιατί οι κυβερνήσεις έρχονται και
παρέρχονται» καταλήγει.
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