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ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Η «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η εντιμότητα είναι το ζητούμενο  για 
τους λειτουργούς τής τέταρτης εξουσίας*
Μεγάλη είναι η αντίδραση τής 
κυβέρνησης Τσίπρα και τού 
ΣΥΡΙΖΑ γενικά, επειδή δεν εί-
ναι αντικειμενικές οι εφημερί-
δες τού Μαρινάκη..
Τί σημαίνει, όμως, «αντικειμε-
νικότητα» στα ΜΜΕ; Να βλέ-
πουν το στραβό, το παράνομο, 
το εγκληματικό στην πόλιτική 
και να μην το αποκαλύπτουν 
για να μη θιγούν κάποιοι; Να 
έχουν διαφορετική άποψη και 
να μην μπορούν να την εκ-
φράσουν; Είναι αυτό ελευθε-
ρία τού Τύπου;
Εχω δώσει μάχες σ’ αυτή την 
εφημερίδα τα τελευταία 29 
χρόνια  για το δικαίωμα να 
γράφω ελεύθερα την άποψή 
μου και έχω δεχτεί άπειρες 
επιθέσεις, απειλές για δικα-
στήρια και απαιτήσεις για την 
απόλυσή μου. Τις αντιμετώ-
πισα όλες κατά μέτωπο και τις 
κατατρόπωσα γιατί είχα την 
υποστήριξη τού εκάστοτε εκ-
δότη που εκτιμούσαν την εντι-
μότητά μου και σέβονταν την 
αγάπη των αναγνωστών μας.
Οι δεξιοί με θεωρούν «κομ-
μούνι» και χασκογελούν οι 

αριστεροί που με θεωρούν 
«παπαδοπαίδι», ανόητοι και 
οι μεν και οι δε. Γιατί, ούτε 
κομμουνιστής είμαι και δεν θα 
φοβόμουν να το ομολογήσω, 
ούτε εξαπτέρυγο.
Πιστεύω ακράδαντα πως αντι-
κειμενικός δεν είναι ο δημοσι-
ογράφος και η εφημερίδα που 
κάθονται άβολα στον φράχτη 
για να μην ενοχλήσουν κανέ-
ναν. Αντικειμενικός είναι ο δη-
μοσιογράφος που εγκωμιάζει 
ή  καυτηριάζει χωρίς προκα-
ταλήψεις όταν πρέπει. 
Ασφαλώς δεν είμαι συκοφά-
ντης, ούτε λιβελλογράφος, 
όμως έχω διαφωνήσει με 
ενορίες, όπως έχω διαφωνή-
σει και με τους «φίλους» μου 
(όπως λένε κάποιοι όνομα και 
μη χωριό) στην Κοινότητα, 
παρόλο που δεν έχω καμία 
ιδιαίτερη προσωπική σχέση, 
πέρα από τις επαγγγελματικές 
επαφές.
Πώς να μην εγκωμιάσω τα 
μεγάλα έργα από φορείς τής 
Αρχιεπισκοπής σε κάθε γωνιά 
τής Αυστραλίας, αλλά και των 
μεγάλων Κοινοτήτων; Και παι-

διά μου να ήταν, δεν θα συμ-
φωνούσα ποτέ με αυτούς που 
ούτε το Φεστιβάλ θέλουν, ούτε 
το γηροκομείο τής Κοινότητας 
ήθελαν, ούτε να πωληθεί το 
ερείπιο στο Πάτινγκτον συμ-
φωνούσαν. Αυτοί οι τύποι μας 
κατηγορούν ότι δεν δημοσιεύ-
σαμε τη δική τους άποψη, αλλά 
πότε μας ενημέρωσαν και αρ-
νηθήκαμε να το κάνουμε;
Στην πολιτική, έχω καυτηρι-
άσει Εργατικές κυβερνήσεις 
στη ΝΝΟ όταν κυβερνούσαν 
τα λαμόγια και είχα προβέψει 
πως θα φύγουν ντάλα μεσημέ-
ρι από την εξουσία, όπως είχα 
καταγγείλει και την κόντρα τού 
Κέβιν Ραντ με την Τζούλια Γκί-
λαρντ.
Η όποια υποστήριξή μου στο 
Εργατικό Κόμμα δεν έχει ιδε-
ολογικά κίνητρα, αλλά την 
αγάπη μου για τον φτωχό, τον 
μεροκαματιάρη οικογενειάρ-
χη και τον συνταξιούχο, τον 
περιθωριοποιημένο ανάπηρο, 
πρόσφυγα και άστεγο.
Οι τραπεζίτες, οι μεγάλες επι-
χειρήσεις και οι κροίσοι δεν 
έχουν ανάγκη την δική μου 

υποστήριξη, αυτοί όλοι που 
συνομιλούν με τον Λίμπεραλ 
πρωθυπουργό και τον θη-
σαυροφύλακα αποφασίζουν 
το δικό μου και το δικό σας 
μέλλον. Θέλουν ακόμη $85 δις 
στις τσέπες τους, όταν οι εργα-
ζόμενοι δεν βλέπουν αύξηση 
μισθού ούτε με τηλεσκόπιο. 
Να μην τα αναφέρω αυτά για 
να είμαι «αντικειμενικός»; Οχι 
σ’ αυτή τη σελίδα φίλοι μου.
Το ίδιο και στην Ελλάδα, δεν 
υποστηρίζω τον Τσίπρα λες 
και τον έχω ανάγκη, απλά είμαι 
εναντίον αυτών που κατάκλε-
ψαν την πατρίδα μου και την 
χρεοκόπησαν. Ας μάς αποδεί-
ξει τεκμηριωμένα ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ότι ο Τσίπρας δα-
νείστηκε εκατομμύρια ευρώ 
και δεν τα εξόφλησε -όπως 
αυτός με τον Κήρυκα Χανί-
ων- και αν δεν γίνω άσπονδος 
εχθρός τού Αλέξη, να με φτύ-
νετε στο δρόμο.
Ας μας αποδείξουν ο Κυριά-
κος και η Φώφη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
χρωστάει 200 εκατομμύρια 
ευρώ στις τράπεζες και δεν 
μπορεί να τα εξοφλήσει, για 

να εξακριβώσετε πόσο κακός 
μπορώ να είμαι σ’ αυτούς που 
με κοροϊδεύουν.
Με λίγα λόγια, για να είναι 
«αντικειμενικός» ο κάθε Χα-
τζηβασίλης δημοσιογράφος 
και να μην ενοχλεί κανένα 
κομματόσκυλο δεν πρέπει να 
καταγγέλει τους απατεώνες, 
αλλά να κολακεύει όλους, 
κλέφτες και αγίους;  
Αυτό, φίλοι μου, δεν λέγεται 
«αντικειμενικότητα», αλλά σύ-
σταση συμμορίας για την λη-
στεία τής εθνικής περιουσίας 
και την χρεοκοπία τού ελληνι-
κού λαού.
* Ο όρος Τέταρτη Εξουσία ανα-
φέρεται στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Ο τίτλος 
της Τέταρτης Εξουσίας δίνεται 
με βάση τις τρεις (προηγού-
μενες) εξουσίες: νομοθετική, 
εκτελεστική, δικαστική και με 
τη λογική ότι όλες τους υπάρ-
χουν για τον ίδιο σκοπό, την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος.

Η απαγόρευση
τής «μπούρκα»

Κάποιοι συντηρητικοί πολιτικοί 
όπως τον Κρίστιανσεν τού Εθνι-
κού Κόμματος και τη γνωστή Πολίν 
Χάνσον, ζητούν ν’ απαγορευτεί η 
«μπούρκα», το ένδυμα μουσουλ-
μάνων γυναικών που τις καλύπτει 
«από την κορφή ως τα νύχια». 
Αν και δεν έχω πρόβλημα με την 
μαντήλα, διαφωνώ με την μπούρ-
κα επειδή είναι προσβολή για το 
γυναικείο φύλο και επικίνδυνη για 
την ασφάλειά μας, αφού δεν ξέρου-
με ποιός κρύβεται πίσω από το βέ-
λος.  
Διερωτώμαι, όμως, γιατί δεν απα-
γορεύουν την «μπούρκα» πριν δο-
θεί στις μουσουλμάνες που την 
χρησιμοποιούν η άδεια εισόδου 
στην Αυστραλία.
Οταν ο αρμόδιος υπάλληλος στις 
πρεσβείες τής Αυστραλίας, δει μου-
σουλμάνα με «μπούρκα» που θέλει 
να μεταναστεύσει στην χώρα μας, 
θα τής λέει «βγάλε την μπούρκα και 
μετά κάνε την αίτηση».

Θα πουν μερικοί, πως είναι δικαί-
ωμα τής γυναίκας τί θα φορέσει, 
αλλά είναι και δικό μου καθήκον 
να προστατεύσω την καταπιεσμένη 
γυναίκα που δεν μπορεί να δείξει 
το πρόσωπό της και την ασφάλεια 
τής χώρας μου, γιατί κάτω από την 
«μπούρκα» ίσως κρύβεται κάποιος 
τρομοκράτης δολοφόνος.

Η Φώφη και
το καλάμι της

Με ρωτούν γιατί καταδιώκω την 
Φώφη «μας» Γεννηματά, περισσό-
τερο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
αν και είναι αυτονόητο. Ο Κυριάκος 
μπορεί να μην είναι ο γίγαντας τής 
πολιτικής στην Ελλάδα, ούτε και 
υπόδειγμα εντιμότητας, αλλά του-
λάχιστον προηγείται στις δημοσκο-
πήσεις με πολλές ελπίδες να κερδί-
σει τις επόμενες εκλογές. 
Κάθε ηγέτης αξιωματικής αντιπολί-
τευσης φιλοδοξεί να γίνει πρωθυ-
πουργός και ο Κυριάκος δεν είναι η 
εξαίρεση, αν και βιάζεται λιγουλάκι.
Η ταλαίπωρη Φώφη γιατί θέλει 

εκλογές εδώ και τώρα; Επειδή θα 
τις κερδίσει με το 10% των ψήφων 
(επειδή σήμερα ειμαι γενναιόδω-
ρος); 
Δεν είναι δυνατόν να είναι τόοσο 
κουτή. Αρα βιάζεται να γίνει δε-
κανίκι, ή αναπηρική καρέκλα τού 
Κυριάκου. Αλλά ούτε αυτό θα με 
ενοχλούσε, επειδή έχει κι’ αυτή το 
ψώνιο της. Ομως με ενοχλεί πολύ 
το γεγονός ότι είναι κόρη τού Γιώρ-
γου Γεννηματά και... θαυμάστρια 
τού Ανδρέα, που προδίδει βάναυσα 
πατέρα και μέντορα επειδή έχει κα-
βαλήσει το καλάμι και άντε να την 
ξεπεζέψουν...   

Ανάγωγα

Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην 
Εφημερίδα των Συντακτών:
«Κι άλλο λάθος ομολόγησε ο επι-
κεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέ-
γκλινγκ. Μιλώντας στη γερμανική 
εφημερίδα «Suddeutsche Zeitung» 
είπε ότι θα μπορούσαμε (στους θε-
σμούς αναφέρεται) να είχαμε να 
κάνει περισσότερα πράγματα για το 
ελληνικό χρέος πολύ νωρίτερα. Σε 
λίγο, με τη φόρα που έχουν πάρει, 
θα παραδεχτούν ότι ήταν λάθος 
και τα μνημόνια.»


