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Σε νέο κύκλο πολωτικής και ακραίας αντιπαράθεσης φαίνεται να
μπαίνουν ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης (εφημερίδες και Social
Media). Την επαύριο μιας ιστορικής απόφασης, με την οποία η
Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, μερίδα των
ΜΜΕ επανέρχεται σε κλίμα μικροκομματικού διχασμού και ακραίας
πόλωσης. Ευτελίζεται η κριτική στάση και η δημοσιογραφική
δεοντολογία, ανασύρονται εν είδει απειλής οι πλατείες και οι
αγανακτισμένοι του 2011, ενώ τέως και νυν πρωθυπουργοί
«φωτογραφίζονται» με το σύνθημα που αποτέλεσε πάνδημο αίτημα
και οδηγεί τους νεοναζί στη φυλακή.
Η χώρα μας, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ένα
ανταγωνιστικό πολιτικό σύστημα. Άλλο, όμως, η θεμιτή
αντιπαράθεση αρχών κι άλλο το πολεμικό κλίμα που ευτελίζει τις
δημοκρατικές αξίες και την σύγκλιση ή απόκλιση πολιτικών
προγραμμάτων και επιλογών.
Για το μικροκομματικό συμφέρον, η δεοντολογία, οι αρχές, ο
σεβασμός στην αντίθετη άποψη, η ενότητα για την προάσπιση της
δημοκρατίας από την νεοναζιστική απειλή, υποβαθμίζονται
επικίνδυνα, ενώ υπερτονίζονται η ακραία πόλωση, ο πολιτικός
φανατισμός,
ακόμη και η στρατηγική της έντασης, που
ευτελίζουν την ανταγωνιστική μεν, αλλά με όρια και αρχές
πολιτική αντιπαράθεση.
Πόσο μακρινό φαντάζει το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της
«Εφημερίδας των Συντακτών» το προηγούμενο Σάββατο, όπου όλοι
οι πολιτικοί αρχηγοί (με τις ιδεολογικές και πολιτικές
διαφοροποιήσεις τους…) ζητούσαν, όχι απλά τη καταδίκη των
ναζιστών, αλλά την ουσιαστική απομόνωση των ναζιστικών ιδεών,
που δηλητηριάζουν τους πολίτες και τη χώρα.
Δημοσιογράφοι αγνόησαν τις απειλές των νεοναζί και, με κίνδυνο

της ζωής τους, συνέβαλαν τα μέγιστα στην αποκάλυψη του ρόλου
της ΧΑ. Μαζί με τους δικηγόρους και τους μάρτυρες, που
αψήφησαν τις απειλές και κατάφεραν να πετύχουν την ιστορική
απόφαση για την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης.
Δυστυχώς, λίγες μόλις ημέρες μετά, η αμετροέπεια,
ο
μικροκομματικός φανατισμός, ο αμοραλισμός, η καπηλεία και η
ακραία και διχαστική τακτική έκαναν πάλι την εμφάνιση τους στη
δημόσια σφαίρα και την άνευ ορίων πολιτική σύγκρουση.
Η μόνη απάντηση της ΕΣΗΕΑ και του δημοσιογραφικού κόσμου είναι
η απομόνωση των φανατικών από όλες τις πλευρές, γιατί μόνο
έτσι θα βρεθεί πεδίο συνεννόησης και ορθολογικής σύγκλισης των
απόψεων, μέσα από τον πλουραλισμό, τη γόνιμη και δημοκρατική
αντιπαράθεση πάνω σε πολιτικές αρχών και αξιών, που τόσο
έχει ανάγκη και ο τόπος και η αξιόπιστη και πολυφωνική
δημοσιογραφία.
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