
\&quot;Stiam o groaza de interlopi in Sibiu\&quot;
A facut celebra in Romania activitatea politiei. A fost primul care a transformat munca politistilor in
emisiune de televiziune si vreo cativa ani s-a bucurat de mare succes. Era o vreme cand se faceau si
bancuri cu el, cum se fac astazi cu Adelin Petrisor sau Cristian Radu Tanase. Astazi este un fel de
Andreea Esca la Kanal D.
  
  de Dan Onescu
  
  Reporter: Pe vremea cand faceai `112 - Politia in actiune!` cati interlopi stiai prin Sibiu?
  
  Christian Sabbagh: Ohoo... destui.
  
  Rep.: Asa multi?
  
  C. S.: Da, vene am des in aceasta zona pe vremea aceea. Chiar imi amintesc de o actiune in colaborare
cu cei de la Crima Organizata, pe vremea aceea doamna Kovesi era procuror la DIICOT, acum este
procuror general al Romaniei, si intr-adevar crima organizata nu este la fel de mare ca in Bucuresti dar se
intampla si in Sibiu.
  
  Rep.: Si iti aduci aminte de ceva emisiuni mai speciale facute pe la Sibiu?
  
  C. S.: Da, au fost cateva actiuni destul de spectaculoase, tin minte una impotriva unor hack-eri, unei
grupari de hack-eri printre care erau si multi valceni si care bagasera spaima in serviciile secrete
americane. Pana la urma a fost vorba despre o actiune comuna a agentilor FBI cu procurorii sibieni si cei
de la crima organizata. Au fost destule, sa le zic spete, nici eu nu mi-le mai amintesc acum pe toate. Cand
faceam emisiunea aveam si cate patru sau cinci spete pe zi. Din pacate, cel putin pe acest segment Sibiul
vizibil permanent, mai ales in actuala situatie in care se afla tara, criza nu face decat sa adanceasca starea
infractionala in Romania.
  
  Rep.: In afara televiziunii si a crimei organizate, ai venit la Sibiu ca turist, la o plimbare, un suc...
  
  C. S.: Da, cum sa nu... Pai fostul meu operator, Sorin Miscoci, este de aici, din Sibiu. De fapt, eu asa am
ajuns sa cunosc Sibiul, prin intermediul lui. Am lucrat impreuna vreme de cativa ani de zile. Sorin mi-a
aratat locurile frumoase din Sibiu, oamenii, rudele, familia... A fost o perioada cand m-a fascinat Sibiul
pur si simplu. Si acum vin in Sibiu cu mare drag.
  
  Rep.: Exista lucruri anume care sa-ti aduca aminte de Sibiu?
  
  C. S.: Da, Piata Mare, spre exemplu, cui nu-i aduce aminte de Sibiu. Dar am prieteni aici, amintiri, imni
amintesc de colegii de crima organizata, o parte a sufletului meu este atasata...
  
  Rep.: Cum suna asta, sufletul meu si prietenii mei de la crima organizata...
  
  C. S.: Nuuu... eu vorbesc serios. Sunt oameni ai legii care in orice conditii isi fac datoria cu sarg si
devotament si eu intotdeauna am crezut ca pot sa gasesc eroi in acei politisti cinstiti care isi fac treaba in
fiecare zi si care muncesc in conditii grele, la limita dintre lege si faradelege. Tot ceea ce am facut eu
pana in prezent, si ceea ce fac si astazi, a fost sa gasesc oameni anonimi pe care sa-i transformam in eroi.
Nu o sa ma vezi niciodata si nu o faceam nici pe atunci, sa iau interviuri unor generali, eu ma interesam
de omul de rand, subofiterul, omul de jos, cel care nu avea niciodata ocazia sa se afirme decat in fata
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sefilor lui.
  
  Rep.: De ce asta vara, cand ati inceput caravana Kanal D prin tara, ati pornit cu Sibiul?
  
  C. S.: Pentru ca Sibiul, si geografic daca vrei, este inima tarii...
  
  Rep.: Acum nu o sa spui ca ati venit aici doar ca era mai simplu apoi sa porniti in stanga si in dreapta.
  
  C. S.: Nu, Sibiul chiar este un oras simbol daca vrei, prin curatenie, prin oameni, prin tot ce vrei tu.
Aveti cu ce sa va laudati si noi am venit la Sibiu pentru ca am vrut sa plecam de la un exemplu pozitiv. Pe
noi ne-a interesat latura pozitiva, am cautat sa gasim eroi, oameni simplii care se evidentiaza prin fapte cu
totul si cu totul speciale. Apoi, sigur, de aici ne-am putut continua acest periplu. Dar aveti multe de
oferit, aveti cu ce sa va mandriti, aveti cu ce sa va laudati si noi asta am cautat, sa aratam Romaniei si nu
numai Romaniei pentru ca postul Kanal D nu emite numai in Romania, sa aratam deci ca Romania este o
tara frumoasa cu multe locuri frumoase, cu oameni deosebiti, si incercam sa ne axam mai mult pe aceste
stiri . Tu nu te mandresti cu orasul tau?
  
  Rep.: Nu sunt sibian dar daca nu ar merita nu as fi aici. Revenind la interviu, dimineata sau la pranz cand
faceti voi sedinta de redactie la Kanal D pentru stirile de seara, aveti informatii din Sibiu? Se intampla
lucruri interesante pentru voi aici?
  
  C. S.: Da, se intampla foarte multe lucruri interesante. Sunt multe subiecte din Sibiu si noi credem ca
orice subiect local poate ava un impact national. Dar ti-am spus, incercam sa ne referim mai mult la
cazuri sociale, stiri de divertisemnt... daca ma gandesc mai bine, ca o frecventa asa, ne vin cam doua stiri
pe zi din Sibiu, ceea ce inseamna mult.
  
  Rep.: Apropo de stirile pe care le prezinti, de ce este atat de tabloidizat jurnalul de stiri, nu pot sa ma uit
mai mult de doua minute din cauza graficelor: FLASH!!! FLASH!!! FLASH!!!
  
  C. S.: Grafica intregului jurnal este importata din Turcia, de la Kanal D. Acest format este unul de
succes in Turcia si noi vrem sa-l facem sa functioneze si aici. Sigur, este putin mai agresiv dar tu spuneai
de tabloidizare ori eu numai ca o tabloidizare nu o vad. Oamenii isi doresc stiri de divertisment. Tu nu
te-ai saturat sa vezi tragedii in fiecare zi, ca somajul creste de la o zi la alta, ca parintii tai pot fi dati
afara, ca nu vor avea ce pune pe masa, ca le-au taiat salariile...
  
  Rep.: Eu d-asta nu ma mai uit la stiri...
  
  C.S.: Deci asta se intelege din jurnalele de stiri, ca tara se duce tot mai mult in jos, prin urmare, tu nu
simti ocazia sa-ti mai descretesti putin fruntea? Unii dintre noi preferam comediile de exemplu. Preferam
comediile in detrimentul dramelor sau a unui film de groaza. Asta este si ideea iar oamenii in proportie de
70 la suta, spun statisticile, vor stiri de divertisment.
  
  Caseta:
  
  "Pasiunea pentru mass-media s-a materializat in anul 1994, cand am participat la un concurs pentru un
post la un ziar. Nu prea stiam la vremea aceea ce inseamna sa lucrezi in presa, insa citisem mai multe
carti ale lui Geo Bogza si ma fascinasera. Textele lui Bogza erau nelinistitoare si semnalau injustitia,
razvratirea. De exemplu reportajele sale, mai ales cele din ciclul Lumea Petrolului, aduceau la rampa
scene din viata subumana a muncitorilor petrolisti. Era un scriitor greoi, iar reportajele sale erau mai mult
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literare. Daca le analizai, vedeai ca de fapt este vorba nu de un scriitor, ci de un reporter care descrie in
termeni foarte plastici, societatea plina de injustitie. Am dat examen, l-am luat si peste un timp am
constatat ca oamenii citeau cu interes ceea ce scriam eu`, Christian Sabbagh, vedeta TV
  
  

Cuvinte cheie: piata mare  romania  cristian  bucuresti  concurs  politie  carti  sibiul  turcia  arad  somaj
sibiul  flash  just  politia in actiune  caseta  ziar  cristian radu  import  por  curatenie  cce  crima organizata
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