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ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
*******
1.- Παραλήρηµα ὑποκρισίας σὲ κατακλυσµιαία ἔκτασι ἠκολούθησε τὰ
ὅσα µὲ ὑπονοούµενα – δηλαδή, τὸσον ἀθεµίτως - σὲ τηλεοπτική του ἐκποµπὴ
ἀπέδωσεν ὁ δηµοσιογράφος Σπῦρος Καρατζαφέρης εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς
∆ηµοκρατίας Κύριον Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον. Ὡµίλησαν εὐθέως γιὰ
«προσβολὴ τοῦ Προεδρικοῦ θεσµοῦ» καὶ ἀκόµη διέγνωσαν «ἀπόπειραν πολιτικῆς
ἀποσταθεροποιήσεως», «συνωµοσίαν κατὰ τοῦ πολιτεύµατος» ! Ὅµως τὸ πλέον
ἀπογοητευτικὸν εἶναι, ὅτι εἰς τὴν σχετικὴν συγχορδίαν συνανεµίχθησαν
δηµοσιογραφικὴ προχειρότης καὶ πολιτικὴ ἀκρισία· τοὐλάχιστον τῆς συντριπτικῆς
πλειονοψηφίας τοῦ δηµοσιογραφικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ µας κόσµου.
2.- Ἂς σοβαρευθοῦµε λιγάκι. Ὁ Προεδρικὸς θεσµὸς µὲ καµµιὰ λογικὴ δὲν
προσβάλλεται ὅταν ἀποδίδωνται, ἀκόµη καὶ ψευδῶς, εἰς τὸν φορέα του ἀθέµιτες
διασυνδέσεις εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἀτοµικῆς, ἰδιωτικῆς του δραστηριότητος, οὔτε
βεβαίως συντελεῖται µὲ τέτοιο τρόπο πολιτικὴ ἀποσταθεροποίησις. Εἰς τὴν
συγκεκριµένην µάλιστα περίπτωσιν ἀπὸ τὸ περιεχόµενόν της ἡ προσαφθεῖσα εἰς
τὸν Πρόεδρον τῆς ∆ηµοκρατίας µοµφὴ ἦτο, γιὰ κάθε σκεπτόµενον ἄνθρωπον, ἀφ’
ἑαυτῆς ἀνάπηρος. Ἀφοῦ κανένας ἐκµισθωτὴς στὸν κόσµο δὲν ἠµπορεῖ νὰ θεωρῆται
ὑπεύθυνος, ἐὰν ἐν ἀγνοίᾳ του ὁ µισθωτὴς µετέβαλε τὴν συµφωνηθεῖσαν χρῆσιν τοῦ
µισθίου σὲ τόπο ἐγκληµατικῶν πράξεων (ἐδῶ παρανόµου «τζόγου»)· στὴν
συγκεκριµένη δὲ περίπτωσι δὲν ἀπετολµήθη νὰ προσαφθῇ εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς
∆ηµοκρατίας, ὅτι ἐγνώριζεν ἢ ἐπληροφορήθη, ἔστω ἐκ τῶν ὑστέρων, τὴν µεταβολὴ
τῆς χρήσεως τοῦ µισθίου του. Ἄνθρακες λοιπὸν ἀπὸ µόνη της ἡ δῆθεν τηλεοπτικὴ
«ἀποκάλυψις» ! Καταδήλως ὑπηρετοῦσα µόνον ἀξιώσεις τηλεοπτικοῦ
ἐντυπωσιασµοῦ, µὲ τὸ νὰ ἀφίνῃ σιωπηρῶς, νὰ πλανᾶται ἡ ὑποψία, ὅτι ὁ Πρόεδρος
τῆς ∆ηµοκρατίας ἐγνώριζε τὸ εἶδος τῆς ἐκνόµου χρήσεως τοῦ µισθίου του.
Ἑποµένως, ὡς σκουπίδι, κυριολεκτικῶς, ἔπρεπεν ἀπὸ τῆς πρώτης στιγµῆς νὰ ριφθῇ
ἀπὸ ὅλους εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀπορριµµάτων.
3.- Πρὸς τὶ λοιπὸν τὸ ἀντιθετικὸ παραλήρηµα, µὲ τὸ ὁποῖον κατ’
ἐξακολούθησιν
ταλαιπωροῦνται
ἐπὶ
τόσες
τώρα
ἡµέρες
ἀκροαταὶ
ραδιοτηλεοπτικῶν δικτύων καὶ ἀναγνῶσται ἐφηµερίδων ; Μήπως δὲν ἀνεφαίνοντο
κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ δὲν ἀναφαίνονται καθηµερινῶς καὶ σήµερα περιπτώσεις
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ἀληθινῆς δηµοσιογραφικῆς κακεντρεχείας εἰς βάρος συνανθρώπων µας, ποὺ
µένουν συνήθως ἀπροστάτευτοι, χωρὶς κανένας, οὔτε ἀπὸ τὸν πολιτικὸν οὔτε ἀπὸ
τὸν δηµοσιογραφικὸν κόσµον, νὰ συγκινῆται ; Θὰ µοῦ ‘πῆτε, ναί, ἀλλὰ τώρα
προσεβλήθη ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας.
4.- ∆ὲν εἶναι ὅµως ἡ πρώτη καὶ τοῦ φαινοµένου αὐτοῦ φορά !
Ἀναγκάζοµαι ἔτσι νὰ ὑπενθυµίσω τὸ ἀπίστευτον ὄργιον ὠργανωµένης
παραπληροφορήσεως, τὸ ὁποῖον ἐπὶ τῶν ἡµερῶν τῆς ἰδικῆς µου Προεδρίας καὶ πρὸς
ἐξυπηρέτησιν ἀνοµολογήτων καὶ ἀκαθάρτων πολιτικῶν σκοπῶν κατηυθύνετο εἰς
βάρος µου µὲ ὀχετὸν ὕβρεων. Καὶ µάλιστα, εἰς τὴν περίπτωσίν µου, ὄχι µόνον µὲ
χαλκευόµενα ἐν ἐπιγνώσει ἀπολύτως ψευδῆ περιστατικά, ἀναφερόµενα εἰς τὴν
σφαῖραν τῆς ἀτοµικῆς, ἰδιωτικῆς µου συµπεριφορᾶς, καὶ µάλιστα χωρὶς οὔτε κόκκον
ἀφορµῆς, ἀλλὰ καὶ µὲ δηµοσιεύµατα ὄντως πλήττοντα εὐθέως αὐτὸν τὸν
Προεδρικὸν θεσµὸν, χωρὶς ὅµως κανένας ἀπολύτως νὰ συγκινῆται ! Ἀπὸ τὴν
πληθώραν τῶν σχετικῶν ἀληθινῶν πληγµάτων ἐναντίον αὐτοῦ µὲν τοῦ
Προεδρικοῦ θεσµοῦ, ἂς περιορισθῶ νὰ µνηµονεύσω ἐδῶ : α) τὴν ἀπεργίαν πείνης
δηµοσιογράφων (!), προκειµένου νὰ µὲ ἐξαναγκάσουν εἰς ὑπογραφὴν διατάγµατος
ἀπονοµῆς χάριτος, κατὰ τὰς ὀρέξεις των (!), χωρὶς βεβαίως νὰ τὸ ἐπιτύχουν· β) τὴν
ἐπαινεθεῖσαν ἀπὸ ἐφηµερίδας (!) εἰσβολὴν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον Πρυτάνεων
Πανεπιστηµίων, παρακαλῶ, µὲ τὴν ψευδῆ παράστασιν (τὶ θλιβεροὶ «πνευµατικοὶ»
ἄνδρες !), ὅτι εἶχαν δῆθεν συνάντησι µαζί µου, καὶ τὴν ἐπιµονὴ παραµονῆς των εἰς
αὐτό, δίκην «καταλήψεως», προκειµένου νὰ ἐκβιάσουν, χωρὶς ἐπίσης νὰ τὸ
ἐπιτύχουν, τὴν ὑπογραφὴν ὑπηρετοῦντος συντεχνιακὰ συµφέροντά των
νοµοθετήµατος· γ) τὸν διὰ τῶν ἐφηµερίδων θόρυβον διὰ τὴν δαπάνην πτήσεως τοῦ
στρατιωτικοῦ µεταγωγικοῦ ἀεροπλάνου πρὸς µετάβασίν µου εἰς τὴν Καλαµάτα,
ὅταν ἡ πόλις ἐπλήγη ἀπὸ τοὺς σεισµούς (!), ὑποκινηθέντα διότι ὁ τότε
Πρωθυπουργὸς παρέλειψε νὰ µεταβῇ ἐκεῖ καὶ πρὸς ἀποφυγὴν εἰς βάρος του
συγκρίσεων ! - Ἀπὸ τὰ πολυάριθµα δὲ δυσώδη δηµοσιεύµατα εἰς βάρος τοῦ
ἰδιωτικοῦ µου βίου, ἂς περιορισθῶ νὰ µνηµονεύσω τὴν ἀθλίαν σκευωρίαν διὰ τὴν
δῆθεν λαθραίαν εἰσαγωγὴν εἰδῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, διὰ τὴν ὁποίαν µάλιστα καὶ
ποινικὴν δίωξιν ἐκίνησαν εἰς βάρος ὑπαλλήλων τῆς Προεδρίας τῆς ∆ηµοκρατίας, µὲ
ἀποτέλεσµα φυσικὰ τὴν πανηγυρικὴν ἀθώωσιν τῶν κατηγορηθέντων. Μόνον θὰ
πρέπει ἐδῶ νὰ µὴ παραλείψω νὰ σηµειώσω, ὅτι ἡ τιµία δηµοσιογραφικὴ φωνὴ τοῦ
∆ηµήτρη Καστριώτη µὲ τὸ ἄρθρον του «Μὲ πιστότητα» εἰς τὴν Καθηµερινὴ τῆς 13ης
Φεβρουαρίου 2000 (σελ. 56), δηλαδὴ ἔστω δέκα χρόνια µετὰ τὴν λῆξι τῆς Προεδρικῆς
µου θητείας, µεταξὺ ἄλλων ρητῶς ἀνεγνώρισεν, ὅτι, κατὰ λέξιν, «Ξεχάσαµε ἀκόµη
καὶ ὅτι τὰ ψώνια, ποὺ βάραιναν τὸ ἀεροπλάνο καὶ ποὺ τοῦ τὰ «φορτώσαµε» [τοῦ
Σαρτζετάκη] ὅλα, ἀποδείχθηκαν ἀγορὲς συνοδῶν – καὶ δηµοσιογράφων». Καὶ παρὰ
ταῦτα, τὴν βρωµερὰν αὐτὴν σκευωρίαν ἀνακυκλώνει κατὰ καιρούς, ἔστω µόνον µὲ
ἐλεεινοὺς ὑπαινιγµοὺς καὶ ὑπονοούµενα, ἀκόµη καὶ κατὰ τἰς ἡµέρες µας, ἐν πλήρει
ἐπιγνώσει τοῦ ψεύδους, ἀπύθµενη δηµοσιογραφικὴ κακεντρέχεια ! ...
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Τότε λοιπόν, ἐπὶ τῶν ἡµερῶν τῆς Προεδρίας µου, ὅταν, πλέον τοῦ προσώπου τοῦ
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, προσεβάλλετο ὄντως καὶ ὁ Προεδρικὸς θεσµός, ὁ
πολιτικὸς καὶ ὁ δηµοσιογραφικὸς κόσµος διατὶ ἐθελοτυφλοῦσαν καὶ αἰδηµόνως
σιωποῦσαν ; Ἡ ἐκδοχὴ τῆς ἐπιλεκτικῆς εὐαισθησίας φυσικὰ δὲν ἀρκεῖ πρὸς
ἐξήγησιν τοῦ γεγονότος...

5.- Ἡ ἐκδηλωθεῖσα ὅµως ἐνεστῶσα ἀντίδρασις εἰς τὴν συγκεκριµένην
τηλεοπτικὴν ἐκποµπὴν τοῦ Σπύρου Καρατζαφέρη δὲν ἐντυπωσιάζει µόνον µὲ τὴν
ἔκτασιν καὶ τὴν βιαιότητά της. Ἀλλὰ καὶ π ρ ο β λ η µ α τ ί ζ ε ι µ ὲ τ ὴ ν
ἐ π ι χ ε ι ρ ο υ µ έ ν η ν α ἰ τ ι ο λ ό γ η σ ί ν τ η ς . ∆ιότι αὐτὴ καταδεικνύεται ὄχι
ἁπλῶς σαθρὰ καὶ παιδαριώδης, ἀλλὰ καὶ εὐθέως κατὰ τὴν ἐπιχειρηµατολογίαν της
ἀντισυνταγµατική. Πράγµατι, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω, διὰ τῆς ἐκποµπῆς µὲ καµµιὰ
λογικὴ δὲν προσεβάλλετο εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας ὁ
Προεδρικὸς θεσµός, ἀφοῦ τὸ περιεχόµενόν της δὲν ἀνεφέρετο εἰς τὰ Προεδρικὰ
καθήκοντα ἢ τὸν τρόπον τῆς ἀσκήσεώς των. Οὔτε φυσικὰ ἀπόπειρα «πολιτικῆς
ἀποσταθεροποιήσεως» συνετελεῖτο ἢ «συνωµοσία κατὰ τοῦ πολιτεύµατος»
ἐξετυλίσσετο, ἀφοῦ τὸ προβαλλόµενον, ὅτι ἐπεδιώκετο διὰ τῆς ἐκποµπῆς
παραίτησις τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, ὁπότε καὶ ἡ χώρα, λόγῳ τοῦ
συσχετισµοῦ τῶν πολιτικῶν δυνάµεων, θὰ ὡδηγεῖτο ἀναποτρέπτως εἰς ἐκλογάς,
ἐπίσης µὲ καµµιὰ λογικὴ δὲν συνιστᾷ «ἀποσταθεροποίησιν» ἢ «συνωµοσίαν κατὰ
τοῦ πολιτεύµατος». ∆ιότι τὸ δικαίωµα παραιτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας
εἶναι ἀναφαίρετον εἰς κάθε περίπτωσιν, εἴτε ὑπάρχει εἴτε δὲν ὑπάρχει κάποιος
λόγος, τὸ δὲ Σύνταγµα προβλέπει τὶ ἐπακολουθεῖ εἰς περίπτωσιν παραιτήσεως καὶ
ἑποµένως µόνον περὶ «ἀποσταθεροποιήσεως» καὶ «συνωµοσίας», ὡς ἀνωτέρω, δὲν
ἠµπορεῖ νὰ γίνεται λόγος !
6.- Συνυφαίνεται ὅµως µὲ τὴν σχετικὴν σαθροτάτην ἐπιχειρηµατολογίαν
περὶ δῆθεν «συνωµοσίας κατὰ τοῦ πολιτεύµατος» καὶ εὐρύτατος λόγος περὶ
ἐνδεχοµένου διαλύσεως τῆς Βουλῆς, προκειµένου νὰ ἀντιµετωπισθοῦν «πολιτικάκοµµατικὰ» ἀδιέξοδα. Ἀλλὰ διάλυσις τῆς Βουλῆς προβλέπεται ὑπὸ τοῦ ἰσχύοντος
Συντάγµατος εἰς δύο µόνον περιπτώσεις : α) ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 32, εἰς περίπτωσιν
ἀδυναµίας ἐκλογῆς Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας µὲ τὴν ὁριζοµένην πλειονοψηφίαν,
καὶ β) ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 41, πρὸς ἀνανέωσιν τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς «προκειµένου νὰ
ἀντιµετωπισθῇ ἐθνικὸν θέµα ἐξαιρετικῆς σηµασίας». Ἡ πρώτη περίπτωσις δὲν γεννᾷ
φυσικὰ ζήτηµα συνταγµατικότητος. Ἡ δευτέρα ὅµως ἀνοίγει διάπλατα τὸν
πειρασµὸν τῆς ἀντισυνταγµατικῆς διαλύσεως, ὅταν δὲν συντρέχῃ ὄντως «ἐθνικὸν
θέµα ἐξαιρετικῆς σηµασίας» καὶ ἡ Κυβέρνησις ἀποφασίζῃ τὴν διάλυσιν ὑπὸ τὴν
ὤθησιν κοµµατικῶν ὑπολογισµῶν, χωρὶς ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας νὰ προβάλλῃ
τὴν ἄρνησίν του, καίτοι ἔχει ἀναµφισβήτητον πρὸς τοῦτο δικαίωµα ὡς «ρυθµιστὴς
τοῦ πολιτεύµατος» (κατὰ τὸ ἄρθρον 30 § 1 τοῦ Συντάγµατος). Καὶ πράγµατι, ἡ κατὰ
τὸ ἄρθρον 41 § 2 τοῦ Συντάγµατος διάλυσις τῆς Βουλῆς δὲν ἐπαφίεται, ὡς ἀκρίτως
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πιστεύεται, ἐν λευκῷ εἰς τὴν κρίσιν τῆς Κυβερνήσεως, - ἐὰν αὐτὴ ἦτο ἡ ἐπιθυµία τοῦ
συνταγµατικοῦ νοµοθέτου, ρητῶς θὰ τὴν ἐξέφραζε, - ἀλλὰ προϋποθέτει καὶ τὴν
σύµφωνον ἐπ’ αὐτοῦ γνώµην τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας, άκριβῶς ὡς
ρυθµιστοῦ τοῦ πολιτεύµατος, περὶ ὑπάρξεως ὄντως «ἐθνικοῦ θέµατος ἐξαιρετικῆς
σηµασίας». Τοῦτο δὲ πρὸς ἀποφυγὴν κοµµατικῶν καταδολιεύσεων, ἀνεπιτρέπτων
γενικῶς κατὰ τὴν ἐφαρµογὴν ἰδίως συνταγµατικῶν ρυθµίσεων. Ἑποµένως, ἡ
ἀνωτέρω ἐπιχειρηµατολογία, περὶ τοῦ ἐνδεχοµένου διαλύσεως τῆς Βουλῆς,
προκειµένου νὰ ἀντιµετωπισθοῦν «πολιτικά-κοµµατικὰ» ἀδιέξοδα, εἶναι ἐντελῶς
ἐξοβελιστέα, διότι ἀναφέρεται εἰς εὐθέως ἀντισυνταγµατικὸν ἐνδεχόµενον. Τὸ
ὁποῖον καί, ὁµαλῶς λειτουργοῦντος τοῦ πολιτεύµατος, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ
ἀναφανῇ.
7.- Τὰ αἴτια τῆς σηµερινῆς κατακλυσµιαίας ὀργῆς, διὰ τῆς ἐφευρέσεως
τῶν µυθευµάτων περὶ «προσβολῆς τοῦ θεσµοῦ» τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας,
ἀποπείρας «πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως», «συνωµοσίας κατὰ τοῦ πολιτεύµατος»,
ἀλλὰ καὶ τῆς σαθροτάτης αἰτιολογήσεως τῆς ὀργῆς, ὁποιαδήποτε καὶ ἐὰν εἶναι
(εἴτε ἀποπροσανατολισµὸς τῆς κοινῆς γνώµης πρὸς συγκάλυψιν ἐθνικῶν
ὑποχωρήσεων, - εἴτε ἀλληλοδιαµάχη διαπλεκοµένων οἰκονοµικῶν συµφερόντων εἰς
τὸν συναγωνισµὸν ἐπιρροῆς ἐπὶ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, - εἴτε ἐπείγουσαι
προσωπικαὶ φιλοδοξίαι διαδοχῆς εἰς τὸ Προεδρικὸν ἀξίωµα δι’ ἐξαναγκασµοῦ εἰς
παραίτησιν τοῦ σηµερινοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας), ἄλλοι ἂς καθορίσουν.
∆ιὰ κάθε σκεπτόµενον ὅµως ἄνθρωπον, ὑπὸ οἱανδήποτε ἐκδοχήν,
πρόκειται περὶ π α ρ α λ η ρ ή µ α τ ο ς ὑ π ο κ ρ ι σ ί α ς , ἐὰν δὲν θὰ ἀκολουθήσῃ
ἡ φυσιολογική του συνέχεια. ∆ηλαδή, ὁ ἀνεπιφύλακτος τοῦ λοιποῦ στιγµατισµὸς
κάθε παροµοίου φαινοµένου εἰς κάθε περίπτωσιν, εἰς βάρος οἱουδήποτε.
Καὶ ἀκόµη : ἐὰν ὄντως πιστεύουν οἱ πολιτικοί µας καὶ οἱ δηµοσιογραφικἐς
ὀργανώσεις, ὅτι πράγµατι µὲ τὴν ἐκποµπὴν τοῦ Σπύρου Καρατζαφέρη ἐπλήγη ὁ
Προεδρικὸς θεσµὸς καὶ ἐγένετο ἀπὀπειρα πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως κ.τ.τ., θὰ
πρέπει αὐτὲς µὲν (οἱ δηµοσιογραφικὲς ὀργανώσεις) νὰ τὸν διώξουν πειθαρχικῶς,
ἐκεῖνοι δὲ (οἱ πολιτικοί) νὰ µὴ ἐµφανισθοῦν ποτὲ πλέον εἰς ραδιοτηλεοπτικὰς
ἐκποµπὰς µαζί του. Φυσικά, ἀκόµη καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα τῆς ἐλλείψεως τοῦ µέτρου
καὶ τῆς συνέσεως, οὔτε τὸ ἕνα, οὔτε τὸ ἄλλο πρόκειται νὰ συµβῇ ! Ἀκριβῶς διότι δὲν
συντρέχουν οἱ πρὸς ταῦτα στοιχειώδεις προϋποθέσεις !...
Αὐτόφωρος, λοιπόν, καὶ ἡ ἀπόδειξις τῆς θλιβερᾶς ὑποκρισίας ! ...
Νέα Πεντέλη, 15η Φεβρουαρίου 2002.
Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης.
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