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NewsIN
Gelu Trandafir, despre afirmaţiile ÎPS Bartolomeu: Apelul este bine-venit
Gelu Trandafir, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) a declarat, pentru
NewsIn, referitor la apelul făcut miercuri de ÎPS Bartolomeu prin care acesta a cerut CNA să
monitorizeze emisiunile care promovează pornografia, că este bine-venit.
"Apelul către CNA este bine-venit, CNA face deja acest lucru pentru că respectul demnităţii
umane este prevăzut în lege. O astfel de problemă nu se rezolvă doar cu instituţiile statului.
Marea majoritate a jurnaliştilor care realizează astfel de emisiuni şi a populaţiei care le asigură
ratingul se declară creştin-ortodoxă. Şi aici Biserica are o responsabilitate uriaşă în a-i ajuta pe
oameni să fie cu adevărat liberi şi să nu se lase înrobiţi", a declarat Gelu Trandafir.
El a mai spus că aceasta nu este numai responsabilitatea CNA şi a Bisericii, ci şi a jurnaliştilor.
"Este o iluzie şi o greşeală să crezi că doar CNA poate să rezolve o astfel de problemă prin
mijloace 'represive'. Cel mai mult contează în ce măsură jurnaliştii şi consumatorii de media sunt
responsabili şi bine zidiţi spiritual şi moral astfel încât să reziste acestei boli a societăţii", a mai
explicat membrul CNA.
"Diagnosticul este corect dar parţial. Nu doar televiziunea este responsabilă, căci sunt reviste sau
posturi de radio la fel de insidioase, care batjocoresc demnitatea umană. E o boală a întregii
societăţi care consumă astfel de subiecte şi este vorba de aceeaşi societate care se declară
creştină, ori eu văd că este o prăpastie între credinţa declarată şi viaţa de zi cu zi", a adăugat
Gelu Trandafir.
ÎPS Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, a făcut miercuri un
apel la CNA, în predica sa din timpul slujbei Sărbătorii Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula,
prin care cere consiliului să monitorizeze emisiunile care promovează pornografie, violenţă,
vulgaritate şi sexualitate în exces. ÎPS Bartolomeu Anania a spus că presa are rolul de a informa
corect cetăţenii, dar că uneori exagerează, şi că televiziunea este unul dintre cei mai puternici
agenţi ai "poluării spirituale". "Televiziunea în sine nu e rea, dar este folosită rău, în aşa-zisa
democraţie în care libertatea este prost înţeleasă. Nu este liber cel care poate să spună ce vrea,
este liber cel care spune ceea ce trebuie", a afirmat ÎPS Bartolomeu Anania.
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7 Plus
IPS Bartolomeu critica dur televiziunea
Mitropolitul Clujului, Albei si Maramuresului IPS Bartolomeu a acuzat televiziunea ca este unul
dintre cei mai puternici agenti ai poluarii spirituale si a atras atentia, in predica rostita, ieri, la
manastirea Nicula, asupra acestui pericol. "Poluarea nu este doar a apei, aerului si pamintului
exista si o poluare a spiritului si care se petrece in vremea noastra. Este o degradare a simtului
moral in societatea noastra. Devenim un popor de salbatici si de nesimtiti. Exista medii care
incurajeaza pornografia, vulgaritatea, violenta, iar agentii cei mai puternici ai acestei poluari
spirituale este televiziune", a spus Bartolomeu. Inaltul ierarh ortodox a afirmat ca nu are nimic
impotriva televiziunii in conditiile in care obiectul televizor este neutru din punct de vedere moral.
"Televiziune in sine nu e rea, dar este folosita rau in aceasta sete de democratie in care libertatea
este prost inteleasa. Nu este liber cel care poate sa spuna orice vrea. Este liber cel care spune
ceea ce trebuie si ce este cuviincios", a mai afirmat IPS Bartolomeu care a adaugat ca a vazut
televiziuni care propaga zilnic vulgaritatea, pornografia, sexualitatea si violenta si un-de apar
zilnic pe ecrane arme si oameni morti. "Este o tehnica diabolica, speciala si bine studiata prin
care nu mai faci deosebirea dintre informatie si asimilatie. Rolul mass-media este de a informa
corect. Primesti informatia, iei act de ea si o pui deoparte. Exista emisiuni care ti se infiltreaza in
constiinta incit sa nu mai faci deosebire intre informatia pura si ceea ce asimilezi fara sa stii. Aici
mi se pare ca este primejdia", a mai spus inaltul ierarh ortodox. El considera ca datoria adevarata
a Consiliului National al Audiovizualului trebuie sa fie nu numai pornografia, ci aceasta "crima
lenta si bine studiata de a distruge constiinta si personalitatea omului".
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Evenimentul zilei
Proiecte TV amanate
Floriana Scanteie
PROBLEME. Un post destinat copiilor (2BBaby) si unul adolescentilor (4Teen Wave),
apartinand societatii Galu Communication SRL, care au primit licenta de la CNA anul
trecut, vor intarzia sa apara cel putin jumatate de an din cauza problemelor financiare
intampinate de actionari.
Desi proiectele sunt bine puse la punct, avand grila de programe stabilita, ele nu pot incepe sa
emita, intrucat suma necesara investitiei in echipamente se ridica la valoarea de peste 1,5
milioane de euro. „Inca nu renuntam, suntem in stand-by, dar nu stim pentru cat timp”, a declarat
pentru EVZ Emilia Radoi, unul dintre actionari.
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