ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

Σε κάθε εύτακτη κοινωνία υπάρχουν αρχές που ορίζουν τι είναι ορθό και τι όχι, ενώ η
κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε δημοκρατικού
πολιτεύματος. Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, θεωρούμε ανησυχητικό το γεγονός της
καταδίκης του δημοσιογράφου Στρατή Μπαλάσκα από το Τριμελές Εφετείο
Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου, όπως αναδεικνύεται από σχετικό δημοσίευμα , για
εξύβριση διά του Τύπου σχετικά με άρθρο, στο οποίο ο δημοσιογράφος κ. Στρατής
Μπαλάσκας αναφέρει ως «εθνικοσοσιαλιστή και νεοναζί» Διευθυντή Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Κρίνουμε σκόπιμο να προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις.

Πρώτον, το να διακρίνει κανείς την έννοια του εθνικοσοσιαλισμού από τον ναζισμό είναι
πέρα ως πέρα ανιστόρητο, πολλώ δε μάλλον το να θεωρεί πως η πρώτη αποδίδει ηπιότερο
χαρακτηρισμό από τη δεύτερη. Ο καταδικασθείς κ. Μπαλάσκας, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, στηλίτευσε ορθώς τις ακραίες πεποιθήσεις του εγκαλούντος, ασκώντας
κριτική στο έργο ενός δημόσιου εκπαιδευτικού, κρίνοντας πως ο κοινωνικός του ρόλος δεν
συνάδει με την εκφορά ακραίου εθνικιστικού λόγου.

Έπειτα, είναι ιδιαιτέρως λυπηρό το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός εκφέρει αυτές τις
ακραίες απόψεις χωρίς συνέπειες. Κανείς δάσκαλος δεν έχει το δικαίωμα να γίνεται
κήρυκας μισαλλοδοξίας. Ο ακραίος εθνικισμός, ο φανατισμός και ο αντισημιτισμός δεν
έχουν θέση στη διάπλαση των μαθητών.

Θεωρούμε χρέος μας να σταθούμε δίπλα στον κ. Μπαλάσκα, συμπαρατασσόμενοι στον
αγώνα του για δικαίωση καθώς η πίστη μας στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης παραμένει
ακλόνητη.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει αδιάκοπα κάθε έκφραση
ρητορικής μίσους και κάθε μισαλλόδοξη συμπεριφορά.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016
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