Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΛΙΑΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει το βάρβαρο
τραμπουκισμό του εκπροσώπου Τύπου της «Χρυσής Αυγής» εναντίον
της συναδέλφου Λιάνας Κανέλλη και της Ρένας Δούρου, οι οποίες
εκπροσωπούσαν το Κ.Κ.Ε. και τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε πάνελ πρωινής
τηλεοπτικής εκπομπής, καθώς και εναντίον των δημοσιογράφων και
των τεχνικών, που προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον μαινόμενο κ.
Κασιδιάρη.
Τα όσα συνέβησαν μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών αποδεικνύουν
για μια ακόμη φορά ότι οι άνθρωποι της «Χρυσής Αυγής» δεν
είναι απλά γραφικοί αλλά μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί στα
θεμέλια της δημοκρατίας. Και δεν υπάρχει τίποτα που να
δικαιολογεί την υποστήριξη της, όπως η οργή ή η αντίδραση ή
άλλες τέτοιες επιφάσεις που ακούστηκαν.
Αλλά θα ήταν και μεγάλο λάθος να απομονώσουμε το γεγονός αυτό
και να μην το εντάξουμε στη γενικότερη κρίση που περνάει η
χώρα μας. Μία κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και
ηθική. Κρίση αρχών και αξιών.
Ο σεβασμός στο διάλογο και τη διαφωνία είναι συστατικά της
Δημοκρατίας. Η καλλιέργεια όμως του μίσους, η υπεράσπιση των
φυλετικών διακρίσεων και της «καθαρής φυλής» και η άσκηση
εγκληματικής βίας στο όνομά τους, που χαρακτηρίζουν τη «Χρυσή
Αυγή», είναι γνωρίσματα απολυταρχικών καθεστώτων.
Οι συνέπειες των ναζιστικών πρακτικών, που συνεχιστής και
εκφραστής είναι η «Χρυσή Αυγή», είναι ακόμα νωπές.
Το αυγό του φιδιού έχει ήδη εκκολαφθεί, δεν μπορούμε να
κρατάμε κλειστά τα μάτια μας.

Όπως αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά, η «Χρυσή Αυγή» δεν είναι
κόμμα που σέβεται τους κανόνες της δημοκρατίας, αλλά μία
οργάνωση, η οποία αποτελείται από κοινούς τραμπούκους, που
είναι έτοιμοι να χειροδικήσουν ακόμα και σε «ζωντανή σύνδεση».
Το γεγονός ότι ο δράστης της επίθεσης είναι ο ίδιος ο
υπεύθυνος Τύπου της οργάνωσης, ενισχύει αυτή την πεποίθηση.
Δεν πρόκειται για αυθαίρετο συμπέρασμα ή για μεμονωμένο
περιστατικό. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ο ’ρειος Πάγος
έχει αποφανθεί σχετικά, με την απόφαση 1167/2010. Σ αυτήν
ρητά αναφέρεται ότι «ομάδα δέκα μελών της οργάνωσης με
επικεφαλής τον υπαρχηγό της προέβη σε δολοφονική απόπειρα
εναντίον αριστερού φοιτητή».
Επειδή η ενημέρωση είναι θεμελιώδες συστατικό της Δημοκρατίας,
το Διοικητικό Συμβούλιο με συναίσθηση της ευθύνης που αναλογεί
ΚΑΙ στους δημοσιογράφους, θα καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο
θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο με γνώμονα την υπεράσπιση του
δικαιώματος της πληροφόρησης του ελληνικού λαού.
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