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Λίγη ώρα μετά την είσοδο της ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή»
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα στελέχη της έδωσαν το πρώτο
δείγμα του πώς εννοεί η «Χρυσή Αυγή» την κοινοβουλευτική
δημοκρατία. Λειτουργώντας σαν μπράβοι της νύχτας έδειξαν το
πραγματικό τους πρόσωπο και απέναντι στους εργαζόμενους στον
Τύπο και τα ΜΜΕ, που βρίσκονταν στα γραφεία τους για να
καλύψουν τις δηλώσεις του αρχηγού τους.
Πριν μπει στην αίθουσα ο κ. Μιχαλολιάκος τα στελέχη της
«Χρυσής Αυγής» αρχικά προχώρησαν σε ένα ιδιότυπο face control
των Μέσων, βάζοντας όρους και αποκλείοντας όσα ΜΜΕ δεν ήταν
της αρεσκείας τους και στη συνέχεια διέταξαν με απειλητική
φωνή τους δημοσιογράφους: «Όλοι όρθιοι μόλις μπει ο Αρχηγός»
και όταν οι δημοσιογράφοι τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν η
απάντηση ήταν «κόφτε το είπα, όλοι όρθιοι. Εγέρθητι. Όποιος
δεν θέλει έξω. Τελείωσε. Δεν μιλάει κανείς». Μπροστά σε αυτή
την ιταμή πρόκληση οι Έλληνες δημοσιογράφοι αποχώρησαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει και καταδικάζει
την ολοκληρωτικής αντίληψης συμπεριφορά των μελών και του
Αρχηγού της «Χρυσής Αυγής» και επισημαίνει:
Ο σεβασμός στις δημοκρατικές κοινωνίες κατακτάται. Δεν
επιβάλλεται. Επιβάλλεται μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, που
επιδιώκουν ο κ. Μιχαλολιάκος και οι όμοιοί του, με τη βία και
την καταστολή κάθε ελευθερίας.
Το πρώτο αυτό δείγμα της αντιμετώπισης των ΜΜΕ και των
εργαζόμενων σε αυτά αποτελεί και μια προειδοποίηση του πώς
αντιλαμβάνεται την ενημέρωση η «Χρυσή Αυγή» και του τι
πρόκειται να επακολουθήσει.

Το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται και υπεύθυνοι γι αυτό είναι
οι Κυβερνήσεις και όλοι εκείνοι που με τις πολιτικές,
επιλογές, συμπεριφορές και πρακτικές τους εξέθρεψαν και
συνήργησαν στην εκκόλαψή του. Και, δυστυχώς, τα ΜΜΕ στην
πλειοψηφία τους αντί να αποκαλύψουν με τα στοιχεία, που
υπάρχουν, συγκάλυψαν με τη σιωπή τους την πραγματική δράση των
νεοναζιστών στην Ελλάδα.
Είναι αυτοί που προβάλλουν την «θεωρία των άκρων», προκειμένου
να αποτρέψουν λαϊκές δυνάμεις να συμμετάσχουν στον οργανωμένο
αγώνα και δεν χάνουν την ευκαιρία να ταυτίσουν τη δράση των
κάθε είδους προβοκατόρων με τη δράση του εργατικού λαϊκού
κινήματος.
Αυτοί που την ίδια ώρα συκοφαντούσαν με ζήλο το εργατικό λαϊκό
κίνημα και τους αγώνες του, «κανακεύοντας» κάποιους
«αγανακτισμένους», έκλειναν σκόπιμα τα μάτια στο γεγονός ότι
κομμάτι αυτών των «αγανακτισμένων» αποτέλεσε το «φυτώριο» όπου
άνθισαν οι πιο αντιδραστικές και μισαλλόδοξες θέσεις και
προτάσεις.
Συνθήματα όπως «οι 300 στο Γουδή» και «κρεμάλα στους προδότες»
που ακούγονταν όλες εκείνες τις ημέρες στην πλατεία και
αναπαράγονταν από τα ΜΜΕ είναι τα ίδια συνθήματα πάνω στα
οποία «πάτησε» η «Χρυσή Αυγή» για να νομιμοποιήσει την
παρουσία της στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί τους εργαζόμενους στα
ΜΜΕ και όλους τους πολίτες της χώρας να μην υποτιμήσουν -ως
δήθεν γραφικό το φασιστικό φαινόμενο- και να αγωνίζονται κάθε
στιγμή για την προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων
τους κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους.
Οι δημοσιογράφοι δεσμεύονται μόνο από τους συνταγματικούς
κανόνες της χώρας μας, τη δημοκρατική τους συνείδηση και τις
«Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος».
Στην απειλητική κραυγή του κ. Μιχαλολιάκου «ερχόμαστε»,
απαντάμε:

Δεν σας φοβόμαστε. Αποκαλύπτουμε το ρόλο σας. Δεν θα σας
περάσει.
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