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Του Πέτρου ΚΑΤΣΑΚΟΥ

Την περασµένη εβδοµάδα 
ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης βρισκόταν 
στις Βρυξέλλες όταν έµαθε 
τα νέα για τη µη προφυλάκι-
ση κάποιων βουλευτών της 
«Χρυσής Αυγής». Σε πολύ 
κόσµο, που δεν ανήκει και 
δεν έχει φλερτάρει ποτέ µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε πολύ µε-
γάλη εντύπωση ο ψύχραι-
µος και σοβαρός τρόπος µε 
τον οποίο σχολίασε τις εξε-
λίξεις ο κ.Τσίπρας. Πολλοί 

αναρωτήθηκαν τι άλλαξε 
και άλλοι σκέφθηκαν πως 
λόγω της κρισιµότητας των 
περιστάσεων υιοθέτησε ένα 
νέο στυλ. Οι προσδοκίες δεν 
κράτησαν πολύ. Μόλις επέ-
στρεψε στην Αθήνα ο κ.Τσί-
πρας επανήλθε στην ακραία 
αντιπολιτευτική τακτική και 
ρητορεία, που δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο παρανό-
ησης πως κάτι αλλάζει.

Μπορώ, βεβαίως, εύκολα 
να φαντασθώ γιατί κράτησε 

τόσο λίγο το ιντερλούδιο της 
ήρεµης στάσης απέναντι στα 
πράγµατα. Για κάθε µετρι-
οπαθή, µη ψηφοφόρο του 
ΣΥΡΙΖΑ που την επικρότησε 

βρέθηκαν δέκα, είκοσι, τρι-
άντα στελέχη και φανατικοί 
οπαδοί, οι οποίοι άρχισαν να 
τηλεφωνούν µανιωδώς και 
να φωνάζουν: «Μα τι έπαθε, 

πάει καλά;», «τώρα πρέπει 
να το σηκώσουµε το θέµα, 
θα αποξενώσουµε τον κό-
σµο». Υποθέτω πως το ίδιο 
συµβαίνει κάθε φορά που ο 

κ.Τσίπρας επιχειρεί ένα δειλό 
άνοιγµα προς το µετριοπαθές 
κέντρο, είτε όταν συναντάται 
µε τον κ. Σόιµπλε είτε όταν 
φιλάει τον σταυρό του ιερέα 

στον σχολικό αγιασµό.
Με άλλα λόγια είναι όµη-

ρος των συνιστωσών, αλλά 
και παραγόντων που έχουν 
τραβηγµένες απόψεις. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ γιγαντώθηκε ξαφνικά 
και ο κ.Τσίπρας έχει βρεθεί 
µαζί µε οπαδούς του παρα-
νοϊκού εθνικισµού έως και 
οπαδούς του ακραιφνούς 
διεθνισµού που πιστεύουν 
ότι η επανάσταση θα ξεκι-
νήσει από την Ελλάδα, µε 
κάθε καρυδιάς καρύδι που 

λέει και ο λαός. 
Μέχρι τώρα δεν έχει κα-

ταφέρει να «µαζέψει» την 
κατάσταση και αυτό φαίνεται. 
Σε περίπτωση που κέρδιζε 
τις εκλογές αυτό θα ήταν και 
το µεγαλύτερό του πρόβλη-
µα. Κάθε συµβιβασµός, κάθε 
βήµα προς µετριοπαθείς, ρε-
αλιστικές λύσεις θα ξεσήκω-
νε απίστευτες αντιδράσεις, 
που ακόµη και η «κόλλα» της 
εξουσίας δεν θα µπορούσε 
να σταµατήσει.

Του Αλέξη Παπαχελά Το πρόβληµα του κ. Τσίπρα 

∆ηµοσιογραφία εκ των υστέρων

Οι υπερβολές δεν ταιριάζουν 
στη ∆ηµοκρατία

Την τελευταία τετραετία έχουµε πέσει θύµατα 
ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος ενηµέρωσης 
που επέλεξε τη συνειδητή και συστηµατική υπερ-
πληροφόρηση του κοινού σε θέµατα «αλλοδαπής 
παραβατικότητας» και επιλεκτικής απόκρυψης ει-
δήσεων που περίσσευαν στις τηλεοπτικές και εκ-
δοτικές σκοπιµότητες του µιντιακού συστήµατος. 
∆εν ήταν µόνο η ένταξη στην ενηµερωτική ατζέντα 
µιας σειράς «ειδήσεων» που εδώ και χρόνια λεί-
αιναν το εκλογικό υπόστρωµα της Χ.Α., αλλά και η 
διαγραφή από την καθηµερινή θεµατολογία ειδή-
σεων που έρχονταν σε αντίθεση µε την κυρίαρχη 
λογική ερεθισµού των συντηρητικών αντανακλα-
στικών της κοινωνίας.

Έτσι, κυριάρχησε η συστηµατική απόκρυψη των 
ναζιστικών εφόδων, των ρατσιστικών πογκρόµ 
στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και σε συνοι-
κίες την ώρα που οι «αγανακτισµένοι κάτοικοι» 
καταλάµβαναν θέση προνοµιακού συνοµιλητή 
στα κυρίαρχα ΜΜΕ. Στα παράθυρα του τηλεο-
πτικού ολοκληρωτισµού ο Άγιος Παντελεήµονας 
ήταν το άντρο της αλλοδαπής εγκληµατικότητας, 
οι µετανάστες στη Νοµική ήταν ο εκχυδαϊσµός 
του πανεπιστηµιακού ασύλου και οι οροθετικές 
ιερόδουλες µια υγειονοµική βόµβα στα θεµέλια 
της κοινωνίας µας, την ώρα που αλλοδαποί ερ-
γάτες βασανίζονταν από ηµεδαπά αφεντικά, την 
ώρα που χρυσαυγίτες πλιατσικολογούσαν µικρο-
µάγαζα Αφρικανών, την ώρα που µελανοχίτωνες 
ρατσιστές πυρπολούσαν υπόγεια τεµένη. Και όλα 
αυτά µε την κρίση να παραµονεύει και µια κοινή 
γνώµη να αναζητά τα εξιλαστήρια θύµατα ενός 
όψιµου κοινωνικού αυτοµατισµού µε φυλετικά 

χαρακτηριστικά. Χρυσαυγίτες µε «πολιτικά» σε 
ρόλο πρωταγωνιστή και δηµοσιογράφοι κλακαδό-
ροι µιας εικονικής πραγµατικότητας που απενοχο-
ποίησε τους θύτες και δηµιούργησε τις αναγκαίες 
κοινωνικές συνθήκες για τον εγκλεισµό των ίδιων 
των θυµάτων. Ανήξεροι και υποκριτικά «αθώοι» 
σήµερα, πέφτουν από τα σύννεφα που οι ίδιοι κα-
τασκεύασαν, οι χθεσινοί κοινωνικοί εισαγγελείς 
ανακαλύπτουν «έκπληκτοι» σήµερα τον εκτροχια-
σµό του τέρατος που οι ίδιοι φιλοξένησαν.

Σήµερα, µε τη στάση τους το µόνο που καταφέρ-
νουν είναι να πιστοποιήσουν την έλλειψη αξιοπι-
στίας τους, καθώς όχι µόνο δεν κατάφεραν έγκαι-
ρα να ερµηνεύσουν την πραγµατικότητα, αλλά 
αντιθέτως τη διαστρέβλωσαν προς όφελος πολι-
τικών και επιχειρηµατικών συµφερόντων. ∆εν εί-
ναι διόλου τιµητικό για δεκάδες δηµοσιογράφους 
να ασκούν τα καθήκοντά τους εκ των υστέρων και 
να ανατρέχουν σήµερα σε ειδήσεις και γεγονότα 
του χθες και να ανακαλύπτουν ως «απατηµένοι 
σύζυγοι» το µέγεθος της ανεπάρκειάς τους. ∆εν 
είναι επαγγελµατικά τιµητικό να εντοπίζουν σήµε-
ρα ερασιτεχνικά βίντεο, φωτογραφίες και κείµενα 
που µέχρι χτες δεν χωρούσαν στα «αποκαλυπτι-
κά» ρεπορτάζ τους. Σήµερα οι ειδήσεις ανασκευ-
άζονται. Σήµερα η Σκορδέλη µεταµορφώνεται σε 
µια µέγαιρα του υποκόσµου, ο Παναγιώταρος που 
κάποτε «αγανακτισµένος» γιαούρτωνε τον Αλαβά-
νο και την Πορτάλιου γίνεται τραµπούκος και όταν 
η γιαγιά του ΑΤΜ γίνεται η µάνα του χρυσαυγίτη 
µε τους φούρνους και τα εβραϊκά σαπούνια, τότε 
σίγουρα «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ∆α-
νιµαρκίας». Σάπιο ή επικίνδυνα αφελές

Οι καθηµερινές αποκαλύψεις για 
την εγκληµατική δράση στελεχών 
και µελών της Χρυσής Αυγής, δι-
αλύουν και όποια ψευδαίσθηση 
υπήρχε για το ρόλο του νεοναζι-
στικού µορφώµατος.  Οι διωκτικές 
αρχές και η δικαιοσύνη, έστω και 
µε καθυστέρηση επιτελούν το κα-
θήκον τους, όπως το επιβάλλουν 
το Σύνταγµα και οι νόµοι. Τα απτά 
και συγκεκριµένα στοιχεία που 
έρχονται σ το φως για την εγκλη-
µατική δράση είναι αρκετά για να 
στοιχειοθετήσουν την παράνοµη 
δράση ηγετικών και µη στελεχών 
αλλά και µελών της οργάνωσης. 
Γιατί είναι πλέον προφανές ότι δεν 
έχουµε να κάνουµε µε ένα ακραίο 
πολιτικό κόµµα, που εχθρεύεται τη 
δηµοκρατία,αλλά για µια οργάνωση 
που συνδυάζει την καθηµερινή βία 
κατά πολιτικών αντιπάλων, µε την 
εγκληµατική δραστηριότητα.

Η δηµοκρατία ευτυχώς, έχει κα-
τακτήσει το δικαίωµα να επιτρέπει 
ακόµα και σε αυτούς που την αντι-
στρατεύονται ή και την µισούν, να 
εκφράζουν τις απόψεις τους, να 
διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. 
Με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 
θα παραβιάζουν καθηµερινά το 
νόµο, ότι δεν θα προσπαθούν µε 
βίαιο τρόπο να την υπονοµεύσουν. 

Και αυτή την κατάκτηση οφείλουµε 
να τη διαφυλάξουµε σεβόµενοι τα 
ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα 
όλων των πολιτών,οτιδήποτε κι αν 
πιστεύουν, οπουδήποτε κι αν ανή-
κουν. 

Όσο απεχθείς κι αν είναι λοιπόν οι 
νεοναζιστές, όσο απαράδεκτη κι αν 
είναι η ιδεολογία τους οφείλουµε 
να τους αντιµετωπίσουµε στα πλαί-
σια του νόµου και του Συντάγµατος.

Η δικαστική διερεύνηση πρέπει 
να φτάσει µέχρι το τέλος. Τα στοι-
χεία για την εγκληµατική δράση 
τους είναι κάτι παραπάνω από αρ-
κετά, ώστε να χρειάζονται νοµικές 
ακροβασίες ή οριακές συνταγµα-
τικές ερµηνείες. Οι υπερβολές, 
µπορεί να δικαιολογούνται για τους 
πολιτικούς, αλλά δεν ταιριάζουν στη 
δηµοκρατία.

Τα στοιχεία για την άρση της ασυ-
λίας των τριών βουλευτών της Χρυ-
σής Αυγής που συµπεριλαµβάνουν 
στο αίτηµα τους οι δύο ανακριτές, 
είναι πολύ σοβαρά, για να χρειά-
ζεται επιπλέον και η κατηγορία για 
απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύ-
µατος.

Τέτοιου είδους κατηγορίες παραπέ-
µπουν σε άλλες σκοτεινές εποχές και 
η εύκολη υιοθέτηση τους δεν προ-
σφέρει υπηρεσία στη ∆ηµοκρατία

«Ξέρω πώς είναι να ζεις µε 500 ευρώ. Υπάρχουν 
άνθρωποι στο οικογενειακό µου περιβάλ-
λον που ζουν µε πολύ λίγα λεφτά. Η µητέ-
ρα µου, ο πεθερός µου, η πεθερά µου... 
Γνωρίζω πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό».  
Η δήλωση έγινε απο τον υπουργό Οι-
κονοµικών στη συνέντευξή του στο 
«Σταρ».
Και προς απόδειξη ότι ο υπουργός 
όχι µόνο ξέρει τι σηµαίνει να ζεις µε 
500 ευρώ αλλά και δίνει εντολές στις 
υφιστάµενές του υπηρεσίες να πράτ-
τουν αναλόγως, η παρακάτω εί-
δηση: «Πρόστιµο 72 ευρώ 
έκοψαν ελεγκτές του 
ΟΑΣΑ σε µακροχρόνια 

άνεργη και την ανάπηρη µητέρα της, κα-
θώς αδυνατούσαν να πληρώσουν 

1,20 που κοστίζει το εισιτήριο. Αν 
δεν πληρωθεί το πρόστιµο σε 20 

ηµέρες, θα δεκαπλασιαστεί, θα 
γίνει 720 ευρώ» (η είδηση στην 
«Ηµερησία»). 
Πού κολλάει ο Στουρνάρας; 
Στο γεγονός ότι αν δεν πληρω-
θεί έγκαιρα το πρόστιµο των 72 

ευρώ στον ΟΑΣΑ αυτό µεταβιβά-
ζεται στην Εφορία και αυτόµατα 

ανεβαίνει στα 720 ευρώ. Εξέλιξη 
στην οποία προσβλέπει ο ευαίσθητος 

υπουργός για να εµφανίσει πλεό-
νασµα το κρατικό ταµείο.

Πλεόνασµα ευαισθησίας


