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Μετά την απόφαση του STAR να «διακόψει προσωρινά» τη συνεργασία του με
τον Δημήτρη Σουλτογιάννη και ο ALPHA ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Θάνο Δημάδη
να «απέχει από τα καθήκοντά του». Η «Εφημερίδα των Συντακτών» και το
Periodista «αδειάζουν» τον Δημάδη.
Το STAR αποφάσισε να «διακόψει
προσωρινά» τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Σουλτογιάννη προκειμένου να διερευνηθεί η
περίφημη υπόθεση με τις περούκες και την πλαστοπροσωπία στη Νέα Υόρκη για την
"παρακολούθηση" του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά.

Ειδικότερα όπως ανέφερε το Γραφείο Τύπου του STAR στο koutipandoras.gr, το κανάλι
αποφάσισε το μεσημέρι της Δευτέρας να «διακόψει προσωρινά τη συνεργασία του με τον
ανταποκριτή στις ΗΠΑ Δημήτρη Σουλτογιάννη προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση».

Από τη μεριά του, ο ALPHA sε ανακοίνωσή του τονίζει πως «σε καμία περίπτωση, δεν
υιοθετεί αυτές τις μορφές δημοσιογραφίας και γι’ αυτό ουδέποτε δόθηκε εντολή στον Θάνο
Δημάδη να προβεί σε όσες ενέργειες φέρεται ο ίδιος, από δημοσιεύματα, να έχει τελέσει».

«Ο Alpha αναμένει τις εξηγήσεις του δημοσιογράφου και ως τότε τον έχει καλέσει να
απέχει από τα καθήκοντά του», καταλήγει.

Το περιστατικό που κατάφερε να γίνει trend στο twitter ως #perouka_gate, έχει λάβει
τεράστιες διαστάσεις με τους δυο δημοσιογράφους που συνελήφθησαν στη στη Νέα Υόρκη
για πλαστογραφία, την ώρα που παρακολουθούσαν μεταμφιεσμένοι την ελληνική αποστολή
για τις εργασίες της Συνόδου του ΟΗΕ να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα…
αδικαιολόγητα. Μάλιστα, χρέωσαν το λογαριασμό στο όνομα του Γιώργου Χριστοφορίδη,
μέλος της επίσημης αποστολής του πρωθυπουργού.

Ειδικά ο Δημήτρης Σουλτογιάννης σε δήλωσή του υποστήριζε πως είναι «αστεία» τα περί
σύλληψής του και διέψευδε ότι ήταν μεταμφιεσμένος. Ο δημοσιογράφος… συλλαμβάνεται
ψευδόμενος, αφού υπάρχουν φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται προτού μεταμφιεστεί,
με όλα του τα «σύνεργα», μεταξύ αυτών και μία περούκα.

1/3

Σε διαθεσιμότητα από STAR και ALPHA οι «δημοσιογράφοι της περούκας»
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 00:09

Αν ο Δημήτρης Σουλτογιάννης λέει ψέματα για τη μεταμφίεσή του, μήπως λέει ψέματα
και για το ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πλαστοπροσωπίας; Γιατί οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο Θάνος Δημάδης είπε, ενώπιον εκπροσώπου των αμερικανικών αρχών, ότι
στο μπαρ του ξενοδοχείου Westin Grand Central υπέγραψε για την απόδειξη με το όνομα
του μέλους της επίσημης αποστολής του πρωθυπουργού κ. Χριστοφορίδη, χωρίς όμως ο κ.
Χριστοφορίδης να το γνωρίζει αυτό...

Από τη μεριά του, ο Θάνος Δημάδης σε ανάρτησή του στο Facebook ουσιαστικά παίρνει
πάνω του όλη την ευθύνη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως σκοπός του ήταν να
κάνει ρεπορτάζ για την ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνόδου του
ΟΗΕ, και παραδέχεται ότι ο ίδιος φταίει για το γεγονός ότι τον κατάλαβαν οι άνδρες της
ασφάλειας της ελληνικής αποστολής, λόγω του χρώματος της περούκας που επέλεξε να
φορέσει – μάλιστα, δημοσιεύει και τη σχετική φωτογραφία.

Βέβαια, δεν αναφέρει τίποτα απολύτως για την πλαστογράφηση που φέρεται να έκανε ο
ίδιος και ο συνάδελφός του της υπογραφής μέλους της ελληνικής αποστολής, γεγονός που
στηλιτεύουν πολλοί χρήστες του Facebook σε σχόλιά τους στην ανάρτηση, ενώ πολλοί
άλλοι τον «στολίζουν» με διόλου κολακευτικές φράσεις, όπως «παρτάλι» και «ξεφτίλα της
δημοσιογραφίας», σχολιάζοντας ότι ντρόπιασε το λειτούργημά του.
«Εφ.Συν.» και Periodista «αδειάζουν» τον Θ. Δημάδη

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» αποδοκιμάζει τον συνεργάτη της και ανταποκριτή του
σταθμού ALPHA, Θάνο Δημάδη, μετά το περιστατικό με τον υπουργό Επικρατείας Νίκο
Παππά στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει τους αναγνώστες
της ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις ενέργειες του συγκεκριμένου
δημοσιογράφου, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή του».

Η ανακοίνωση της «Εφ.Συν.» προσθέτει: «Η εφημερίδα μας δεν είχε ενημερωθεί εκ των
προτέρων για τα σχέδια και τις κινήσεις του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ο οποίος
ενήργησε αποκλειστικά με την ιδιότητα του ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ή άλλου
μέσου, και βέβαια δεν επρόκειτο ποτέ να αναθέσει τέτοιου είδους «αποστολή» σε
δημοσιογράφο που συνεργάζεται μαζί της. Η ερευνητική δημοσιογραφία την οποία ασκεί,
εκτός των άλλων, η «Εφ.Συν.» δεν έχει καμία σχέση με γελοίες μεταμφιέσεις και
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πλαστογραφίες, οι οποίες δύσκολα μπορούν να συγκαλύψουν τις ολοφάνερες πολιτικές
σκοπιμότητες που βρίσκονται πίσω από τέτοιες «επιχειρήσεις». Είναι σαφής λοιπόν η
πλήρης αποδοκιμασία τους από την «Εφ.Συν.».

Και το site Periodista.gr στο οποίο αρθρογραφούσε ο δημοσιογράφος διέκοψε μετά το
περιστατικό, τη συνεργασία του με τον Θ. Δημάδη.

Η ιστοσελίδα αναφέρει συγκεκριμένα: «Χθες, μετά το συμβάν στις ΗΠΑ επικοινωνήσαμε
με τον δημοσιογράφο, μιλήσαμε μαζί του και συμφωνήσαμε σε καλό κλίμα να μην
συνεχιστεί η συνεργασία με το Periodista.gr. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Το Periodista.gr
διαφωνεί με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.
Γενικά διαφωνούμε με τις πρακτικές παπαράτσι και δεν θεωρούμε ότι οι περούκες είναι
εξοπλισμός για ανταποκριτές στις ΗΠΑ. Κυρίως, όμως, στη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή,
αυτή η κυβέρνηση, στη μάχη κατά της διαπλοκής, στη μάχη για ρύθμιση του τηλεοπτικού
τοπίου, στη μάχη ενάντια στα δομημένα συμφέροντα είμαστε κάθετα στο πλευρό της και
δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξουν σκιές σε σχέση με τον δικό μας ρόλο, ειδικά όταν οι
ολιγάρχες των μίντια έχουν εξαπολύσει με κάθε τρόπο επιθέσεις κατά της κυβέρνησης, της
διαφάνειας και της δημοκρατίας. Για την υπόθεση πρέπει εκτός από τους δύο
δημοσιογράφους να απαντήσουν και οι ιδιοκτησίες του Alpha και του Star.

To periodista.gr ενημερώνει τους αναγνώστες του λοιπόν, ότι ουδεμία σχέση έχει με τις
ενέργειες του συνεργάτη του, δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για τις προθέσεις του και δεν
εγκρίνει, ούτε αναγνωρίζει φυσικά, πρακτικές μασκαρέματος και πλαστογραφίας που
υποκρύπτουν σκοπιμότητες, τις οποίες πρέπει να αναζητήσει κανείς στους τηλεοπτικούς
σταθμούς της διαπλοκής».

Πηγή:Το κουτί της Πανδώρας
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