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Ανησυχεί 
η Ευρώπη 

για το «ελληνικό 
πρόβλημα»

ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΚΟΝΟΜΙΑ ·  1

ΒΟΥΛΗ
Ομόφωνη καταδίκη 

τηε τυφλτίΒ βίαε
ΣΕΛΙΔΑ Α11

ΤΟ ΒΗΜΑ
X. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ I, ΚΑΨΗΣ

Ωρα μηδέν για κυβέρνηση, πολιτικοί!«, κόμματα και κοινωνία

Τάρα όλοι κρίνονται
Πάγωσε την Ελλάδα η τριπλή τραγωδία
Τρειβ νέοι εργαζόμενοι νεκροί -  η μία 
γυναίκα, έγκυοβ στον τέταρτο μήνα  -  
από επίθεση με βόμβεε μολότοφ αγνώ 
στων, που με τη δράση  τουβ επ ίσ κ ια 
σ α ν  μία από  μεγαλϋτερεβ  σ υ γ κ ε 

ν τ ρ ώ σ ε ι  τω ν τελευταίων ετών. Δεκά- 
δε$ χ ιλ ιάδεε δ ια δή λω σ α ν στο κέντρο  
τηβ Αθήναβ την αντίθεσή τουε στα 
ο ικ ο ν ο μ ικ ά  μ έτρα , όμωβ η 
Ελλάδα σ υγκλ ονίσ τη κε

από την τριπλή τραγω δία στο υποκατά
στημα τηε ΜθΓΓιη στην οδό Σταδίου (από 
όπου και η φ ω τογραφ ία , με συναδέλ- 

φ ο υ β  τω ν  θ υ μ ά τω ν  να  κα λούν  
σε βοήθεια). Η

καταδίκη  τηβ τυφλήβ βίαβ ήταν ο μ ό 
φω νη  από τα έδρανα τηβ Βουλήε, αν και 
με έντονεε αντεγκλήσειβ, τη στιγμή που 
η ώρα τηβ κρίσηβ έρχεται για όλουβ: κυ
βέρνηση, κόμματα, αλλά και κοινωνία.

Καταζητούνται 
τρία άτομα 

για τον 
εμπρησμό

l l i r m ·  -  —

6 6  Δύο πιτσιρικάδεβ με 
κουκούλεε κατέβασαν 

τα τζάμια τηε τράπεζαε με 
τσεκούρι και βαριοπούλα § §

Ψηφίζεται 
σήμερα 

στη Βουλή 
η βοήθεια

«ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ»
Μ ε τον πιο τραγι

κό τρόπο η Ελλά
δα βρέθηκε ξανά χθες 
στο επίκεντρο της 
προσοχής της παγκό
σμιας κοινής γνώμης.
Ο θάνατος τριών ερ
γαζομένω ν πυροδό
τησε φόβους για την 
επικράτηση ανεξέλε
γκτης βίας.
Κανείς δεν μπορεί να 
π ρ οβ λέψ ει πώ ς θα  
εξελιχθούν τα πράγ
ματα από εδώ και πέ
ρα. Σίγουρα όμως χά
θηκε η αθωότητα. Στο 
εξή ς κα νείς δεν θα 
μπορεί να επικαλεστεί 
ά γνο ια  για  το πού  
μπορεί να οδηγήσουν 
τέτοιου  ε ίδ ο υ ς  σ υ 
μπεριφορές.
Η φράση του Προέ
δρου της Δημοκρα
τίας κ. Κ. Παπούλια 
ότι βρισκόμαστε στο 
χείλος της αβύσσου  
δυστυχώς δεν είναι 
π λέον υπερβολική . 
Οπως βέβαια και η 
υπενθύμιση -  προς  
ό λ ο υ ς , εντός και 
εκτός Βουλής -  ότι η 
Ιστορία θα μας κρίνει 
όλους.
Από το κύριο άρθρο, σελ. 3
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99
Τα μάθατ τα νέα

y

j

Γραφή ο Κοσμάς Biôos

ν η οικονομική καταστροφή είναι μια τραγική 
πιθανότητα για την Ελλάδα, η πρωτοφανήε 
οικολογική καταστροφή είναι παραπάνω από 
σίγουρη στον Κόλπο του ΜεΕικού και, δυστυχώε, 
όχι μόνο εκεί. Η γιγανηαία πετρελαιοκηλίδα που 

προκλήθηκε μερικέε ημέρεε πριν εξαπλώνεται και ενδέχεται να 
φτάσει ωε το Μαϊάμι και τα νησιά τηε Βόρειαε Καρολίναε. 
Τιτάνιεε οι προσπάθειεε για να αποτραπεί το χειρότερο.

i  ~ ι  κρίζα τα χθεσινά οικονομικά μαντάτα (και) από την άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού: Με πτώση 

JL ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγέε στο χρηματιστήριο τηε 
Νέαε Υόρκηε, με τον Dow Jone8 να υποχωρεί κατά 225,06 
μονάδεε.

. λα τα είχαν οι ΗΠΑ (από τα ενοχλητικά
σκαμπανεβάσματα του χρηματιστηρίου ωε τη θαλάσσια 
μόλυνση), η κόντρα με το Ιράν για τα πυρηνικά όπλα 

τούε έλειπε. Μια κόντρα που φουντώνει, με τον πρόεδρο τηε 
ασιατικήε χώραε, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, να δηλώνει: 
«Οι κ υ ρ ώ σ ε ι τω ν Α μερικανώ ν δ εν  μπορούν να  σταματήσουν 
το ιρανικό έθνος. Δ εν  φοβόμαστε!». Εμείε πάλι, πολίτεε ενόε 
κόσμου που μοιάζει όλο και πιο εχθρικόε, φοβόμαστε. Ειδικά 
τώρα που στιε άλλεε αβεβαιότητέε μαε έχει προστεθεί και η 
οικονομική. Εχουμε άδικο;

7  πάρχουν πάντωε σε αυτή τη δυσχερή συγκυρία και 
κάποια ονόματα-κορυφέε στο παγκόσμιο 
χρηματιστήριο τηε τέχνηε που δεν φοβούνται την 

οικονομική κρίση: Ο πίνακαε «Nude, Green Leave8 and Bu8t» 
του Πάμπλο Πικάσο πουλήθηκε από τον οίκο Christie's προε 
106 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή 
στην οποία έχει διατεθεί έργο ζωγραφικήε σε δημοπρασία.

: ληροφοριακά, το έργο απεικονίζει τη Μαρί-Τερέζ 
Βαλτέρ, ερωμένη για ένα διάστημα του διάσημου 

Α  Λ  δωγράφου. Θέλει και ρώτημα; Αν μερικοί έρωτεε είναι 
αθάνατοι, κάποιοι άλλοι είναι ανεκτίμητοι!

Σ υγκλο ν ισ μένη , συντετρ ιμμένη , ο ργισμένη , ανατρέχω  στην  
καυστική  π ο ίη σ η  του  Μ π έρ το λ τ  Μ π ρ εχ τ  - τ ι  κι αν είναι σ υ 
μπατριώ της της... σ τρ ιμμένης Α ν γκ ελ α  Μ έρκ ελ; -  και πα ρα 
θέτω μερ ικούς στίχους του, μ ετα φ ρ α σ μ ένο υς  α π ό  το ν  Μ ά ριο  
Π λω ρίτη: «Αυτοί π ο υ  α ρ π ά νε  το  φ α ί α π ’ το  τρα πέζι /  κηρύ- 
χο υν  τη λιτότητα. ¡Α υ το ί π ο υ  πα ίρνουν όλα τα δοσ ίμα τα  ¡ ζ η 
τάν θυσίες. /  Ο ι χορτάτο ι μ ιλά ν  στους πεινασμένους  / για  τις 
μεγά λες  εποχές π ο υ  θα ’ρθουν. / Α υ το ί π ο υ  τη  χώ ρα σ έρνουνε  
σ την  άβυσσο  ¡ λ ε ν  πως η  τέχνη να κυβερνάς το  λ α ό  / είναι π ά 
ρα  πολύ  δ ύ σ κ ο λη  /  για  τους ανθρώ πους του  λαού». ΕΕαιρετι- 
κά αφ ιερω μένο  στους κυβερνώ ντες (νυν και πρώ ην), σ ε  
όποια  παρά τα ίη  και αν ανήκουν, σ ε  όπο ια  χώ ρα αυτού του  
μάτα ιου κ ό σ μ ο υ  και αν διαπρέπουν.

Μετά τιμής (και θλίψεως)
ΠΑΝΔΩΡΑ *

Κύριε διενθυντά

6 6  Το μεσημέρι 
ένα,Ξ τραγιά  

απολογισμ08 
δημιούργησε 
ένα τραγικό κύμα 
παραπληροφόρηση,̂ . 
Γιατί επιμένουν 
οι εκπρόσωποι 
των δημοσιογράφων 
να καλούν 
σε απεργία 
τη μόνη ημέρα 
που έχουν το χρέοζ 
να δουλέψουν;

Διαστάσεκ ενημέρωσή
T ns ΛΩΡΗΣ Κε ζ α

εν στέκει συζήτηση με θέμα αν πρέπει να 
/  \  απεργούν οι δημοσιογράφοι όταν απεργούν 

όλοι οι άλλοι κλάδοι. Αυτό είναι αυτονόητο. Το 
ρεπορτάζ πρέπει να τρέχει και οι συντάκτεε να 
καλύπτουν κάθε λεπτό διαμαρτυρίαε, να αναδεικνύουν 
τα αιτήματα, να διαφωτίζουν για τυχόν δυσάρεστη 
τροπή των γεγονότων. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να 
απεργούν πε ήρεμεε και αδιάφορεε ημέρεε, αλλά 
είναι μάλλον παράδοξο να νομίζουν ότι αγωνίζονται 
και κάνουν συνδικαλισμό όταν συμβάλλουν στη 
συσκόπση. Δεν μπορούν να νιώθουν μπροστάρηδεε 
τηε επανάστασηε όταν κάνουν το χατίρι των 
εργοδοτών να κουκουλώνουν την οργή. Αλλωστε 
υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διαμαρτυρίαε. Θα 
μπορούσαν να κάνουν κατάληψη σε μερικέε σελίδεε 
τιε εφημερίδαε τουε και να δημοσιεύουν αυτά που 
υποστηρίζει το συνδικάτο. Θα μπορούσαν να 
εκμεταλλευθούν τη δύναμη τηε ενημέρωσηε και να 
χαρίσουν σελίδεε σε όποιον θέλει να δημοσιεύσει πε 
απόψειε του. Αυτά όλα σε θεωρηπκό επίπεδο, για 
όσουε ζουν εκτόε πραγμαπκότηταε. Ο κόσμοε έχει 
αλλάξει, μαζί και η ενημέρωση.

δημοσιογράφοε μπορεί να είναι υπάλληλοε 
που πλήττεται, όμωε η ενημέρωση δεν ξέρει 
από υπαλληλίκια. Στο παιχνίδι έχουν μπει οι 

ειδησεογραφικοί μπλόγκερ που ανεξάρτητα από την 
επαγγελματική τουε ταυτότητα (γιατί μπορούν να 
έχουν άλλεε ιδιότητεε, όμωε παράλληλα 
αρθρογραφούν και μεταφέρουν εικόνεε όπωε πε 
βλέπουν) είναι αφενηκά του εαυτού τουε και κυρίωε 
τηε ιστοσελίδαε τουε. Εχουν πάρει στα χέρια τουε ένα 
αξιοσέβαστο μέροε τηε ενημερωπκήε πίταε χωρίε να 
κολλάνε τα ένσημα του σιναφιού. Αλλωστε τα Ταμεία 
και οι ενώσειε συντακτών τούε περιφρονούν. Δεν 
μπορεί κάποιοε να νομιμοποιηθεί ωε «αληθινόε» 
δημοσιογράφοε αν δεν έχει ένα παραδοσιακό 
αφενπκό. Ο μπλόγκερ λοιπόν δεν έχει την ηθική 
υποχρέωση να σιωπήσει, παρά το γεγονόε όπ η 
πλειονότητα αυτό κάνει με ελεύθερη βούληση.
Πάντωε, αν οι μπλόγκερ έκαναν κέφι, θα 
κατέστρεφαν όλεε πε εθνικέε απεργίεε. Θα 
μπορούσαν να ανεβάζουν σπε ιστοσελίδεε τουε όλεε 
πε λεπτομέρειεε από πε κινητοποιήσειε θέτονταε σε 
εγρήγορση τουε αναγνώστεε τουε. Με αυτόν τον

τρόπο θα ικανοποιούσαν το αίτημα των υποψιασμένων 
πολιτών: να μάθουν π διαστάσειε έχει η κινητοποίηση, 
την ίδια ημέρα τηε γενικευμένηε αντίστασηε.

tía άλλη παράμετροε έχει να κάνει με το 
παγκόσμιο χωριό. Οποιοε θέλει να δει 
ειδήσειε που αφορούν πε πορείεε, τη 

συμμετοχή και τα επεισόδια, θα πε δει σπε ξένεε 
τηλεοράσειε, θα πε διαβάσει στα ξένα 
ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ενα κουτσοαγγλικό όλοι 
το έχουν κατοχυρώσει, αλλά ακόμη κι αν ομιλούν 
αποκλεισπκά τα ντόπια, θα δουν πε εικόνεε στο CNN. 
Η είδηση δεν εγκλωβίζεται μέσα στα γεωγραφικά 
όρια, απλώε ο ξένοε ανταποκριτήε ίσωε να μην έχει 
την πείρα να αξιολογήσει αυθωρεί τα συμβάντα. Ο 
ξένοε ίσωε να μην μπορεί να ξεχωρίσει στα εκατό 
μέτρα μακριά τη βίαιη σύγκρουση του ΠΑΜΕ με την 
Αστυνομία από την άναρχη επίθεση των 
αναρχοαυτόνομων. Από μια μεγάλη πορεία στην 
οποία συμμετέχουν δεκάδεε ή εκατοντάδεε χιλιάδεε 
διαδηλωτέε μπορεί να δημιουργηθούν ανεξέλεγκτεε 
φήμεε, σαν πε χθεσινέε. Το μεσημέρι χθεε έναε 
τραγικόε απολογισμόε δημιούργησε ένα τραγικό κύμα 
παραπληροφόρησηε.

ιατί επιμένουν οι εκπρόσωποι των 
δημοσιογράφων να καλούν σε απεργία τη μόνη 
ημέρα που έχουν το χρέοε να δουλέψουν; Γιατί 

οι δημοσιογράφοι έχουν χάσει την αξιοπιστία τουε. Αν 
δεν απεργήσουν μαζί με όλουε τουε άλλουε, 
φοβούνται μη χαρακτηριστούν «ανπδρασπκοί». Δεν 
είναι τυχαίο όπ οι εκπρόσωποι του Τύπου 
ανπμετωπίζονται ωε ρουφιάνοι τηε εξουσίαε. Δεν 
είναι λίγοι αυτοί που περνούν στην απέναντι μεριά, 
που καλύπτουν ένα ρεπορτάζ και ταυτόχρονα 
αναλαμβάνουν τα γραφεία Τύπου εκείνων που 
θεωρητικά κρίνουν. Σε αυτέε πε θεωρίεε δεν ευσιαθεί 
η απάντηση όπ οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι 
υπάλληλοι του χιλιάρικου, που τα φέρνουν βόλτα 
εξίσου δύσκολα με όλουε τουε άλλουε που βγαίνουν 
στον δρόμο. Ανεξαρτήτωε απολαβών, οι 
επαγγελματίεε τηε ενημέρωσηε τηρούν τη 
δεοντολογία και τούτο θα (ραινόταν ακόμη καλύτερα 
αν δεν υπήρχε μια μάλλον κομπλεξική τοποθέτηση 
απένανη σπε κινητοποιήσειε των εργαζομένων.

ΤΟ ΒΗΜΑ
Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957) 
Χρηστός Δ. Λαμπράκης (1957-2009)
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Σταύροε Π. Ψυχάρηε, Πρόεδροε καιΔιευθύνων 
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Συγγενείε των θυμάτων απαρηγόρητοι έ£ω από το κτίριο όπου έχασαν τη ζωή τουε τρειε εργαζόμενοι. Ο θάναιόε τουε μετά τον εμπρησμό 
με βόμβα μολότοφ τηε τράπεζαε Μμιίίη πυροδότησε φόβουε για την επικράτηση ανεΣέλεγκτηε βίαε σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία

δοκιμάζεται από τα σκληρά μέτρα λιτότηταε (φωτογραφία γ. μ ο υταφ η ς)

Θέμα ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

l à

Το τέλos ms αθωότηταΣ
Του Π αντελή  Κ α ψ η

Μ ε τον πιο τραγικό τρόπο 
η Ελλάδα βρέθηκε ξανά 
χθεε στο επίκεντρο τηε 

προσοχήε τηε παγκόσμιαε κοινήε 
γνώμηε.

0  θάνατοε των τριών υπαλλήλων 
στην τράπεζα Ματίϊη Ε ^α ΐίβ  μετά 
τον εμπρησμό με βόμβα μολότοφ, 
πυροδότησε φόβουε για την επι
κράτηση ανεξέλεγκτηε βίαε σε μια 
περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία 
δοκιμάζεται από τα σκληρά μέτρα 
λιτότηταε.

Και έπληξε βαρύτατα την εικόνα 
τηε χώραε επιτείνονταε τιε αμφι- 
βολίεε για τιε δυνατότητέε τηε να 
αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση στην 
οποία έχει μπει.

Ηταν η κατάληξη εκδηλώσεων 
διαμαρτυρίαε που ξεκίνησαν ειρη
νικά, πήραν όμωε φονική τροπή 
από τη δράση των γνωστών κου- 
κουλοφόρων που βρήκαν την ευ
καιρία να χτυπήσουν ξανά. Κατά- 
φεραν όμωε να προκαλέσουν τα

Στο ε£ήδ, κανείδ δεν θα 
μπορεί να επικαλεστεί 

άγνοια για το πού μπορεί να 
οδηγήσουν τέτοιου είδουδ 

συμπεριφορέδ. Κι όσοι 
στοιχειωδώδ θυμούνται την 

ιστορία τουδ, μπορούν 
εύκολα να καταλάβουν πώδ 

ανάλογα συμβάντα έχουν 
αποτελέσει την αφορμή 

και το πρόσχημα για 
υπονόμευση των θεσμών 

τηδ Δημοκρατίαδ

ακριβώε αντίθετα αποτελέσματα.
Σοκ για τον χαμό τριών αθώων 

εργαζομένων -  ανάμεσά τουε και 
μία έγκυοε -  αλλά μαζί οργή και 
ταυτόχρονα συνειδητοποίηση τηε 
κρισιμότηταε των καιρών ήταν τα 
αισθήματα που εκφράστηκαν από 
τη συντριπτική πλειοψηφία των πο
λιτών, ακόμη και εκείνων που κα
ταδικάζουν την προσφυγή στο Διε
θνέε Νομισματικό Ταμείο.

Κανείε δεν μπορεί να προβλέψει 
πώε θα εξελιχθούν τα πράγματα από 
εδώ και πέρα. Σίγουρα όμωε χάθη
κε η αθωότητα. Στο εξήε, κανείε δεν 
θα μπορεί να επικαλεστεί άγνοια 
για το πού μπορεί να οδηγήσουν τέ
τοιου είδουε συμπερκρορέε. Κι όσοι 
στοιχειωδώε θυμούνται την ιστορία 
τουε, μπορούν εύκολα να καταλά
βουν πώε ανάλογα συμβάντα έχουν 
αποτελέσει την αφορμή και το πρό
σχημα για υπονόμευση των θεσμών 
τηε Δημοκρατίαε.

Η φράση του Προέδρου τηε 
Δημοκρατίαε κ. Κάρολου 
Παπούλια όπ βρισκόμαστε 

στο χείλοε τηε αβύσσου δυστυχώε 
δεν είναι πλέον υπερβολική. Οπωε 
βέβαια και η υπενθύμιση -  προε 
όλουε εντόε και εκτόε Βουλήε -  ότι 
η Ιστορία θα μαε κρίνει όλουε.

Θα κρίνει πιο αυστηρά όσουε εί
χαν τιε ευθύνεε τηε διακυβέρνη- 
σηε, θα κρίνει όμωε και όλουε όσοι 
συνέβαλαν σε μια πολιτική κουλ
τούρα ανευθυνότηταε και φρασπ- 
κού μαξιμαλισμού που έχει οδηγή
σει στον σημερινό εκτροχιασμό. 
Χθεε πάντωε στη Βουλή για λίγεε 
έστω ώρεε είχε κανείε την αίσθηση 
ότι οι πολιτικοί μαε είχαν συναί
σθηση των ευθυνών τουε.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία  
έσπευσε να καταδικάσει την τυφλή 
βία ενώ τόσο ο πρωθυπουργόε κ. 
Γ. Παπανδρέου όσο και ο αρχηγόε 
τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε κ. 
Αντ. Σαμαράε μίλησαν για ώρεε ευ- 
θύνηε και έκαναν έκκληση για την

επικράτηση εθνικήε ενότηταε.
Ο Πρωθυπουργόε μάλιστα δή

λωσε όπ θα ζητήσει εκ νέου τη σύ
γκληση του Συμβουλίου των πολι
τικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο 
τηε Δημοκρατίαε, πρόταση με την 
οποία συμφώνησε και ο κ. Σαμα
ράε. Ανοικτό το ενδεχόμενο να συμ- 
μετάσχει άφησε αυτή τη φορά και 
η κυρία Αλέκα Παπαρήγα.

Σ πε χθεσινέε εκδηλώσειε δια- 
μαρτυρίαε στο πλαίσιο τηε 
γενικήε απεργίαε που είχαν 

κηρύξει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το 
ΠΑΜΕ, πήραν μέροε δεκάδεε χι- 
λιάδεε διαδηλωτών που έκαναν πο
ρεία προε τη Βουλή.

Εκεί σημειώθηκαν και τα πρώτα 
σοβαρά επεισόδια καθώε εκατο
ντάδεε πολίτεε επιχείρησαν να δια- 
σπάσουν τον κλοιό των ΜΑΤ και να 
μπουν στον χώρο τηε Βουλήε. Πε- 
τούσαν πέτρεε και φώναζαν συν
θήματα -  όπωε «κάιίπε τη Βουλή» 
-  ενώ είχαν κατακλύσει τον χώρο 
μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώ-

Σοκ για τον χαμό 
τριών αθώων εργαζομένων 

αλλά μαζί οργή 
και ταυτόχρονα 

συνειδητοποίηση τπδ 
κρισιμότπταδ των καιρών 

ήταν τα αισθήματα 
που εκφράστπκαν από 

τπ συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών, ακόμη και 

εκείνων που καταδικάζουν 
την προσφυγή στο Διεθνέδ 

Νομισματικό Ταμείο

τη. Με τη χρήση χημικών απωθή- 
θηκαν, ωστόσο προκάλεσε εντύ
πωση το γεγονόε ότι πολλοί από 
αυτούε δεν ήταν οι συνήθειε κου- 
κουλοφόροι αλλά νέοι -  κυρίωε -  
που συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ συ
νεχιζόταν η πορεία των διαδηλω
τών, άγνωστοι πέταξαν δύο βόμ- 
βεε μολότοφ μέσα στο υποκατά
στημα τηε Μαιήη Ε ^α ήα στην οδό 
Σταδίου και ενώ μέσα βρίσκονταν 
υπάλληλοι και πελάτεε. Οι περισ
σότεροι κατάφεραν να διαφύγουν, 
τρειε όμωε βρήκαν τραγικό θάνα
το από τον καπνό.

Η είδηση για τουε νεκρούε και οι 
σκηνέε των επεισοδίων έκαναν τον 
γύρο του κόσμου, την ώρα που από 
πολλέε πλευρέε εκφράζονται αμφι- 
βολίεε για το αν τελικώε η Ελλάδα θα 
μπορέσει να εφαρμόσει το πρό
γραμμα σταθεροποίησηε ή αν θα 
βρεθεί μπροστά σε κοινωνική έκρη
ξη. Στην Ευρώπη πάντωε οι διαδι- 
κασίεε για την ενεργοποίηση του 
πακέτου στήριξηε προχωρούν κα
νονικά καθώε από παντού τονίζεται 
όπ αποτελεί τη μόνη λύση τόσο για 
την Ελλάδα όσο και για το ευρώ.

Ε ίναι χαρακτηρισπκό όπ χθεε 
ψήφισαν υπέρ τηε χορήγη- 
σηε βοήθειαε η γερμανική 

Βουλή αλλά και η επιτροπή των οι
κονομικών τηε γαλλικήε Γερουσίαε 
ενώ την Κυριακή αναμένεται η ολο
κλήρωση των διαδικασιών κατά τη 
συνεδρίαση του ΔΝΤ στη Νέα Υόρ- 
κη. Σπε Βρυξέλλεε πάντωε ο πρό
εδροε τηε Ενωσηε Χέρμαν βαν Ρο- 
μπάι δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή 
προέχουν οι νεκροί και το κλίμα 
που δημιουργείται στη χώρα.

Εντονοε όμωε ήταν ο προβλημα- 
πσμόε και στην Αθήνα. Στο κυβερ- 
νηπκό στρατόπεδο ήδη πριν από τα 
επεισόδια βουλευτέε και υπουργοί 
εξέφραζαν την ανησυχία τουε κα
θώε έχουν γίνει αποδέκτεε οργι
σμένων αναδράσεων. «Δεν θα μπο

ρούμε να δούμε τουε ψηφοφόρουε 
μαε» ήταν το μήνυμα που εξέπεμπαν.

Την ώρα των επεισοδίων πάντωε 
η Βουλή συνεδρίαζε κανονικά, το 
μνημόνιο για τη χορήγηση τηε βοή- 
θειαε μάλιστα ήταν ανπκείμενο δια- 
βουλεύσεων στην οικονομική επι
τροπή.

Η είδηση για τουε τρειε νεκρούε 
έσκασε σαν βόμβα και λίγο αργό
τερα αποφασίστηκε να υπάρξει πα
ρέμβαση των αρχηγών στην ολο
μέλεια. Ακόμη και τότε ωστόσο δεν 
έλειψαν οι ανππαραθέσειε. Ο κ. 
Καρατζαφέρηε επιτέθηκε στην κυ
ρία Παπαρήγα και την κατηγόρη
σε για «στάση», προκαλώνταε την 
έντονη αντίδραση τηε γενικήε γραμ- 
ματέωε του ΚΚΕ που μίλησε για 
προβοκάτορεε.

Στη συνέχεια τόσο ο κ. Τσίπραε 
όσο και ο κ. Παφίληε υπογράμμι
σαν όπ καταδικάζουν τη βία, πρό- 
σθεσαν όμωε ότι τέτοιου είδουε 
προβοκάτσιεε δεν θα τουε οδηγή
σουν στο να υποστείλουν τη ση
μαία τηε κριτικήε.
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Η Ιστορία θα κρίνει πιο 
αυστηρά όσουδ είχαν ηδ 

ευθύνεδ τηδ διακυβέρνησηδ, 
θα κρίνει όμωδ και όλουδ 

όσοι συνέβαλαν σε μια 
πολιτική κουλτούρα 
ανευθυνότηταδ και 

φρασηκού μαξιμαλισμού. 
Χθεδ πάντωδ στη Βουλή για 
λίγεδ έστω ώρεδ είχε κανείδ 
την αίσθηση όπ οι πολιτικοί 

μαδ είχαν συναίσθηση 
των ευθυνών τουδ
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Θ έμα η  τ ρ α γ ω δ ί α  μ ε  φ ο ν τ ο  τ η ν  κ ρ ίσ η

Τουδ έπνι£ε το φαινόμενο τηδ «καμινάδαδ»
Οι τρείδ εργαζόμενοι αναζητούσαν οδό διαφυγήε εκεί όπου διοχετεύονταν οι πυκνοί καπνοί της φωπάε που προκάλεσαν οι μολότοφ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Διον. Βυθουλκας

Τ ο κλιμακοστάσιο του νεο
κλασικού κτιρίου τηε οδού 
Σταδίου 23, δίπλα στην πλα

τεία Κλαυθμώνοε στο κέντρο τηε 
Αθήναε, λίγο μετά τιε 2 το μεση
μέρι μετατράπηκε σε τάφο για τρειε 
άτυχουε εργαδομένουε. Οι πυκνοί 
καπνοί από τη φωτιά που είχε δε
σπόσει στο υποκατάστημα τηε Τρά
πεζαε Μαιΐίη, που βρίσκεται στο 
ισόγειο, «έπνιΕ αν»  δύο γυναίκεε 
και έναν άνδρα, τουε οποίουε βρή
καν νεκρούε οι πυροσβέστεε λίγο 
αργότερα. Οπωε εδηγούσαν στε
λέχη τηε Πυροσβεστικήε, πιθανό
τατα οι τρειε άτυχοι υπάλληλοι βρή
καν τραγικό θάνατο εδαιτίαε του 
φαινομένου τηε «καμινάδαε». Στην 
προσπάθειά τουε να φύγουν από 
τιε σκάλεε, έχασαν τιε αισθήσειε 
τουε από τιε πυκνέε αναθυμιάσειε, 
οι οποίεε από τη φωτιά του ισο
γείου ανέβαιναν προε τουε επάνω 
ορόφουε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε αυ
τοπτών μαρτύρων, η ένταση που 
οδήγησε στην τραγωδία Ξεκίνησε 
την ώρα που μπλοκ διαδηλωτών 
από μέλη κομμάτων τηε εδωκοι- 
νοβουλευτικήε Αριστεράε περνού
σε έδω από το κτίριο τηε οδού Στα
δίου. Οταν οι διαδηλωτέε αντιλή- 
φθηκαν μέσα στην τράπεζα υπαλ- 
λήλουε που εργάζονταν, στράφη
καν προε το μέροε τουε αποκαλώ- 
νταε τουε απεργοσπάστεε και φω- 
νάδονταε υβριστικά συνθήματα.

Α γνωστοι που ε ίχα ν π α ρ ε ι
σφρήσει ανάμεσά τουε έσπασαν 
με πέτρεε και άλλα αντικείμενα την 
πρόσοψη τηε τράπεζαε και πέτα- 
δαν στο εσωτερικό βόμβεε μολό
τοφ, με αποτέλεσμα το Ξέσπασμα 
πυρκαϊάε. Ορισμένοι εργαζόμενοι 
που πρόλαβαν να βγουν από το κα
τάστημα αντιμετώπισαν διαδηλω
τέε οι οποίοι τουε «υπ οδέχθη κ α ν»  
με συνθήματα και χειρονομίεε. Κά
ποιοι άλλοι συνάδελφοί τουε έμει
ναν στο εσωτερικό προσπαθώνταε 
με πυροσβεστήρεε να κατασβέ- 
σουν τη φωτιά. Με την πάροδο του 
χρόνου όμωε η φωτιά επεκτάθηκε 
σε όλουε τουε χώρουε του ισογεί
ου και κάποιοι υπάλληλοι κατάφε- 
ραν να γλιτώσουν βγαίνονταε στο 
πεζοδρόμιο.

Μ ε το Ξέσπασμα τηε πυρ- 
καϊάε ειδοποιήθηκε η Πυ
ροσβεστική Υπηρεσία. Τα 

σχήματά τηε καθυστέρησαν να προ
σεγγίσουν το κτίριο καθώε διαδη
λωτέε είχαν παραμείνει έδω από αυ
τό και δεν αποχωρούσαν. Αδίζει να 
σημειωθεί ότι ένα πυροσβεστικό 
όχημα που βρισκόταν σε απόστα
ση αναπνοήε, στην πλατεία Κλαυθ- 
μώνοε, έκανε έδι λεπτά, σύμφωνα 
με την Πυροσβεστική, να φτάσει 
στο κτίριο, ενώ οι πρώτοι πυρο
σβέστεε έφτασαν στο σημείο πεζή 
και άρχισαν να σπάζουν τιε τζαμα- 
ρίεε για να προχωρήσουν στην κα
τάσβεση. Τα πρώτα δύο οχήματα 
έφτασαν τελικά ύστερα από μερικά 
λεπτά, αλλά και αυτά διαδηλωτέε 
τα «υποδέχθηκαν» με πέτρεε.

Οταν έγινε από όλουε κατανοη
τό ότι η πυρκαϊά δέφευγε από τον 
έλεγχο, τα οχήματα τηε Πυροσβε
στικήε κατάφεραν τελικά να πλη
σιάσουν. Πέντε οχήματα και συ
νολικά 2 1  πυροσβέστεε ρίχτηκαν 
στη μάχη τηε κατάσβεσηε. Χρησι-

Το πτώμα τηε άτυχηε γυναΐκαε κεΐτεται στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου 
όπου την πρόλαβαν και την έπνιδαν οι πυκνοί καπνοί και οι τοΣικέε 
αναθυμιάσειε ireuters/ pascal ro ssign ol)

«Η ταν ομάδες ομάδες, 20, 3 0  άτομα, με μαύρα ρού
χα, κουκούλες και μαντίλια. Π ήγαιναν παράλληλα 
με την πορεία, από το Πολυτεχνείο ως τη Στα

δίου» αφηγείται η Ειρήνη, αυτόπτηε μάρτυραε του εμπρη
σμού τηε Marfin, που είχε ωε αποτέλεσμα τον τραγικό θάνα
το τριών ανθρώπων. Ηταν μπροστά από την κεντρική βιτρί- 
να του τραπεζικού υποκαταστήματοε, όταν «δύο άτομα, πι- 
τσιρικάδες φ α ίνοντα ν, με κουκούλες, ο  ένα ς μάλιστα φ ο 
ρούσε γκρι αθλητικό φούτερ με κουκούλα και μεγάλο μα
ντίλι, β γή κ α ν  από την πορεία και άρχισαν με ένα  τσεκούρι 
πυροσβεστικού τύπου και μια βαριοΠούλα να  “κατεβάζουν" 
τα τζάμια. Δ εν  τους πτόησαν οι αντιδράσεις τω ν άλλω ν δια
δηλω τώ ν π ο υ  φ ώ ν α ζ α ν  "αί
σχος, ντροπή σας προβοκάτο
ρες, σταματήστε’’». Κάποιοι εκ
παιδευτικοί, τα μπλοκ των οποί
ων μόλιε είχαν σταματήσει 
μπροστά από την πλατεία 
Κλαυθμώνοε, αποπειράθηκαν 
να τουε εμποδίσουν. « Σ υ ν ε 
πλάκησαν οι μαυροφορεμένοι 
κουκουλοφόροι με όσους π ρο
σ π ά θ η σ α ν να  τους σταματή
σ ουν. Ενας δά σ κ α λος  έπ εσ ε  
μπροστά μου χτυπημένος στο κεφάλι, αιμόφυρτος, και οι 
συνάδελφ οί του προσπάθησαν να  τον απομακρύνουν».

Η ατμόσφαιρα άρχισε να γίνεται αποπνικτική από την οσμή 
των δακρυγόνων και των χημικών που έπεφταν στη Βουκου- 
ρεστίου και στο Σύνταγμα. «Αρχίσαμε να  κινούμαστε Εανά, 
με τον φ ό β ο  επέκτασης των επεισοδίων. Κάποιοι, λίγοι, τρά- 
βηΕαν προς την Πανεπιστημίου. Σ υνεχίσαμε να  ανηφ ορί-  
ζουμε τη Σταδίου όταν άκουσα τον ήχο από γυαλιά να  σπά
ζουν Εανά. Γύρισα το κεφάλι και είδα μία τουλάχιστον μο
λότοφ  να  σκάει στο εσωτερικό της τράπεζας. Ολα έγ ινα ν  μέ
σα σε λ ίγα  λεπτά» τονίζει, σημειώνονταε ότι «η ώ θηση του 
πλήθους προς τα μπροστά με απομάκρυνε από το σημείο. 
Αργότερα, όταν κατηφορίζαμε την Πανεπιστημίου, άρχισαν  
να  κυκλοφ ορούν οι πρώτοι ψίθυροι ότι υπήρΕαν ανθρώ πι
να  θύματα και τραυματίες. Φρικτή κατάσταση».

«Οι μαυροφορεμένοι 
κουκουλοφόροι 
συνεπλάκησαν 
με όσουε προσπάθησαν 
να τουε σταματήσουν. 
Εναε δάσκαλοε έπεσε 
μπροστά μου αιμόφυρτοε 
χτυπημένοε στο κεφάλι»

«Θα σαε κάψουμε»

«Δ εν έχω  Εαναζήσει κάτι τέτοιο. Η κεντρική είσοδος της τρά
πεζας ήταν κλειστή. Εσπασαν τις τζαμαρίες και πέταΕαν μέ
σα μολότοφ. Το κτίριο είνα ι παλιό και σχεδόν όλο Εύλινο στο 
εσωτερικό. Επιασε αμέσως φω τιά. Είδα τι έ γ ιν ε  και έτρεΕα 
α π ένα ντι μ ε πυροσβεστήρα. Τι να  κά νει όμως ένα ς  πυρο
σβεστήρας σε εκείνη την κατάσταση;» λέει στο «Βήμα» ο δι- 
ευθυντήε του βιβλιοπωλείου «Ιανόε», που βρίσκεται απέναντι 
από το υποκατάστημα τηε Τράπεζαε, κ. Β. Χατζηιακώβου.

«Είδα έ ν α ν  άνθρω πο να  πηδάει στο διπλανό κτίριο, από  
το μπαλκόνι και να  πέφτει τελικά κάτω, κατάμαυρος από τον  
καπνό. Ευτυχώς σώθηκε. Α ίγο  νωρίτερα ε ίχα ν  επιτεθεί και 
στον Ίανό". Το βιβλιοπω λείο εκείνη  τη στιγμή ήταν κλειστό 
λόγω  της απεργίας, αλλά ήμασταν λ ίγο ι ά νθρω ποι επάνω  
στον πολυχώρο» σημειώνει χαρακτηριστικά. «Τα έκτροπα Ξε
κίνησαν με την πρώτη εμφ ά νιση  των ΜΑΤ στην οδό Κοραή. 
Ε φτασαν και εδώ, έσ π α σ α ν τη ν  είσοδο και α κούσαμε κ ά 
ποιους να  λ έν ε  “πάμε να  φ ύγουμε, το έχουμε Εανασπάσει”. 
Κάποιοι μπή κα ν μέσα και πέταΕαν βόμβες μολότοφ και πά 
νω  σε ανθρώ πους. Ενας από τους συναδέλφους μας γέμισε  
βενζίνη  και κ ινδύνεψ ε να  καεί ζωντανός».

Μαρνυ Παπαματθαιου, I. Ν ικολοπουλος

μοπο ιώ νταε σκάλεε α νέβηκαν 
στουε ορόφουε, όπου είχαν κατα- 
φύγει και οι τρειε άτυχοι υπάλληλοι, 
αναζητώνταε εγκλωβισμένουε. Εν 
τω μεταδύ πυκνοί καπνοί είχαν τυ-

« 0  θ ά ν α τό ς  τους ή τ α ν  α σ φ υ 
κτικός» δήλωσε ο ιατροδικαστήε 
κ. Φ. Κουτσάφτηε, ο οποίοε εδέ- 
τασε τα τρία πτώματα που βρέ
θηκαν στο κτίριο τήε οδού Στα
δίου. Ο κ. Κουτσάφτηε απαντώ- 
νταε σε ερωτήσειε δημοσιογρά
φ ω ν  ε ίπε  πω ε η μία γυνα ίκα  
εντοπίστηκε στον τελευταίο όρο
φο, που ήταν έναε χώροε σαν πα-

λίδει εδωτερικά το κτίριο ενώ στο 
εσωτερικό η ατμόσφαιρα ήταν απο- 
πνικτική. Μάλιστα οι καπνοί που 
έβγαιναν ήταν ορατοί σε όλο το κέ
ντρο τηε Αθήναε.

τάρι, η άλλη σε ό ρ ο φ ο  όπου 
υπήρχε μπαλκόνι και μάλλον επι
χειρούσε να κινηθεί προε τα εκεί 
αλλά την εγκατέλειψαν οι δυνά- 
μειε τηε και ο άνδραε εντοπί
στηκε στο κλιμακοστάσιο. «Πέ- 
θ α ν α ν  α π ό  ασφυΕ ία, α φ ο ύ  ε ι
σ έπ ν ευ σ α ν  τοΕικά α π ό  τα υλικά  
π ο υ  κ α ίγ ο ν τ α ν .  Δ ε ν  έ φ ε ρ α ν  
εγκ αύματα»  δήλωσε χαρακτηρι-

Κάποιοι από τουε υπαλλήλουε 
που βρίσκονταν στουε άλλουε ορό
φουε είχαν βγει στα μπαλκόνια 
αναζητώνταε αέρα, ενώ άλλοι επι
χειρούσαν να πηδήδουν σε παρα-

στικά.
Μετά την πρώτη εδέταση από 

τον ιατροδικαστή, οι σοροί απο
μακρύνθηκαν από το κτίριο και το 
ανακριτικό τμήμα τηε Πυροσβε
στικήε Ξεκίνησε αυτοψία για να 
διαπιστωθεί αν υπήρχε και αν λει
τούργησε σωστά σύστημα πυρό- 
σβεσηε, καθώε και αν το κτίριο 
διαθέτει έδοδο κινδύνου.

κείμενα κτίρια. Φορώνταε αντια- 
σφυδιογόνεε μάσκεε και χρησιμο- 
ποιώνταε πτυσσόμενεε σκάλεε, πυ
ροσβέστεε απεγκλώβισαν πέντε 
υπαλλήλουε, τέσσεριε γυναίκεε και 
έναν άνδρα, ενώ άλλοι μπήκαν 
στην τράπεζα και προχώρησαν σε 
κατάσβεση. Τουε πυροσβέστεε 
προστάτευε διμοιρία των ΜΑΤ που 
απομάκρυνε όσουε διαδηλωτέε εί
χαν απομείνει.

Κατά την κατάσβεση στο κέντρο 
επιχειρήσεων τηε Πυροσβεστικήε 
έφτασαν πληροφορίεε ότι εντόε 
του κτιρίου υπήρχαν δύο άνθρω
ποι σοβαρά τραυματισμένοι, ε ν 
δ ε χ ο μ έ ν ω ς  και νεκροί. Οι προ- 
σπάθειεε των πυροσβεστών εντά- 
θηκαν, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι 
πυροσβέστεε τελικά εντόπισαν τρία 
πτώματα στον τρίτο όροφο του κη
ρίου.

«Πέθαναν από ασφυΕία»
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Ψάχνουν σηδ κάμερεδ για στοιχεία
Αποδοκιμασιεε κατά Βγενόπουλου έΣω από το κτίριο τηε τράπεζαε μετά τον εμπρησμό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Β. Γ. Λαμπροπουλος 
Δ. Γαλανής

Ο διευθυντήε και δύο γυναί
κεε εργαζόμενεε του τμή- 
ματοε χρηματοδοτήσεων 

τηε τράπεζαε ήταν τα τρία θύματα 
τηε πυρκάίάε στο υποκατάστημα τηε 
ΜειΤιη. Το άσχημο παιχνίδι τηε μοί- 
ραε ήθελε μάλιστα την Αγγελική Πα- 
παθανασοπούλου να φεύγει έγκυοε 
στον 4ο μήνα, πνιγμένη από τουε 
καπνούε. Ηταν παντρεμένη, 32 χρό
νων, και κυοφορούσε το πρώτο τηε 
παιδί. Καταγόταν από το Αίγιο, είχε 
σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο τηε 
Αθήναε, στο Μαθηματικό Τμήμα, 
ενώ είχε κάνει το μεταπτυχιακό τηε 
σε πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Η δεύτερη άτυχη γυναίκα που 
έπαθε ασφυδία από τουε καπνούε 
τηε πυρκαϊάε ονομαζόταν Π α ρα 
σκευή Ζούλια. Ηταν 35 ετών και κα
ταγόταν από τον Πέρα Τριοβάσαλο 
τηε Μήλου, όπου και διαμένουν οι 
συγγενείε τηε. Είχε αποφοιτήσει από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο και είχε 
κάνει μεταπτυχιακά στο Γκρίνουιτε 
τηε Μεγάληε Βρετανίαε. Εργαζόταν 
στο τμήμα χρηματοδοτήσεων τηε 
τράπεζαε.

Προίστάμενοε του ίδιου τμήμα- 
τοε ήταν το τρίτο θύμα τηε χθεσινήε 
τραγωδίαε. Ονομαζόταν Επαμει
νώ νδας Τσάκαλης, ήταν 36 χρόνων 
και καταγόταν από το χωριό Πάλαι- 
ροε Αιτωλοακαρνανίαε. Είχε σπου
δάσει στο Οικονομικό Πανεπιστή
μιο τηε Αθήναε, ενώ είχε κάνει με-

ταπτυχιακέε σπουδέε στο Πανεπι
στήμιο του Στίρλινγκ στη Σκωτία και 
ήταν άγαμοε. Αμέσωε μετά τη με
τάδοση τηε πληροφορίαε για τουε 
τρειε νεκρούε, πλήθοε κόσμου συ
γκεντρώθηκε μπροστά από το πυρ- 
πολημένο κτίριο. Διαδηλωτέε, αλλά 
και δημοσιογράφοι, ρωτούσαν το 
πλήρωμα ασθενοφόρων που βρί
σκονταν εκεί αν επιβεβαιώνονταν 
οι πληροφορίεε για νεκρούε. Οταν 
τουε απάντησαν ότι δεν έχουν επί
σημα καμία τέτοια πληροφόρηση, 
ο κόσμοε άρχισε να φωνάζει συν
θήματα εναντίον των δημοσιογρά
φων θεωρώνταε ότι επρόκειτο για 
λάθοε πληροφόρηση!

«Είναι τραγικό αυτό π ου  σ υ νέ
βη »  αναφέρει η κυρία Ελένη Ανα- 
στοπούλου. «Η μουν στην πορεία  
και με π ή ρα ν τηλέφω νο για να  μου

π ούνε  για  τους τρεις νεκρούς. Μου 
κ όπ η κ α ν τα πόδια. Δυστυχώς φ ο 
β ά μ α ι ότι θα  έχο υμ ε  και χειρότε
ρα». «Δ εν μπορώ να καταλάβω για
τί το υποκατάστημα ήταν ανοιχτό  
τέτοια ημέρα» αναφέρει ο κ. Σπ. Λε- 
ονάρδοε, που έτυχε να βρεθεί στο 
σημείο εκείνο. «Είδα κάποια άτομα 
που είχαν βγει στα μπαλκόνια. Ενας 
από αυτούς πήδηΕε στο π εζοδ ρό
μ ιο»  λέει, χωρίε να μπορεί να συ
γκροτήσει τα δάκρυά του.

Στιε 16.30 έκανε την εμφάνισή 
του ο πρόεδροε τηε MIG κ. Α. Βγε- 
νόπουλοε, τον οποίο το πλήθοε 
υποδέχθηκε με το ειρωνικό σύνθη
μα «Να τος, να τος ο πρω θυπουρ
γός». Συνοδεία δύναμηε των ΜΑΤ 
εισήλθε εμφανώε συντετριμμένοε 
στο καμένο υποκατάστημα απ’ όπου 
αποχώρησε μισή ώρα αργότερα κά-

τω από τιε έντονεε αποδοκιμασίεε 
του πλήθουε. Εναε από τουε συγκε- 
ντρωμένουε κατάφερε να σπάσει 
τον κλοιό των αστυνομικών και να 
τον χτυπήσει ελαφρά από πίσω, ενώ 
στη συνέχεια ετράπη σε φυγή.

Οι έρευνεε τηε Αστυνομίαε για 
τουε δράστεε τηε επίθεσηε εστιά
ζονται στον αντιεδουσιαστικό χώ
ρο. «Ψ ά χνουμ ε τουλάχιστον τρία 
άτομα για τον εμπρησμό. Την έρευ
να  έχει αναλάβει η Κρατική Α σ φ ά 
λε ια  σ ε  σ υνερ γα σ ία  μ ε το Τμήμα  
Εγκλημάτων κατά Ζωής της Α σ φ ά 
λειας Α πικής. Α ναζητούμε π λη ρο
φ ορ ίες  για  να  μάθουμε ποιοι είνα ι 
και για να  υπάρΕουν σύντομα απο
τελέσματα».

Αυτό δήλωσε στο «Βήμα» ανώ
τατο στέλεχοε του υπουργείου Προ- 
στασίαε του Πολίτη που παρακο
λουθεί από κοντά τιε έρευνεε για τη 
σύλληψη των δραστών που πυρπό
λησαν το υποκατάστημα τηε τράπε
ζαε. Οπωε συμπλήρωσε άλλοε ανώ- 
τατοε αδιωματικόε «ή δ η  έχ ο υ μ ε  
π λη ρ ο φ ο ρ ίες  γ ια  τη ν  π ροέλευση  
της ομάδας που επιτέθηκε στην τρά
πεζα. Θα π ροσπα θήσουν να  εντο
π ίσ ουν τους δράστες από  τις κατα
γραφές των ιδιωτικών καμερών και 
αυτώ ν της ΕΑΑΣ π ρ ιν  και μετά την  
εμπρηστική επίθεση. Τα ίδια άτο
μα έχο υ ν  πραγματοποιήσει τουλά
χιστον τέσσερις επιθέσεις π ρ ιν  και 
μετά την πυρπόληση της τράπεζας. 
Πρώτος στόχος μας ε ίνα ι α να γνω 
ρ ίσ ε ις  α τόμω ν α π ό  το μ πλοκ  τω ν  
α ντιεΕ ουσια στώ ν π ο υ  δ ε ν  ε ίχ α ν  
κουκούλες ή κράνη».

Μαιϋη: «Φταίει η πολιτεία»
Την οργή τηε κατά τηε πολιτείαε εδέφρασε χθεε με ανακοίνωσή τηε 
η ΜεαΤΐη που, όπωε χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «εγνώ ριζε ότι μό
ν ο  από τύχη δ εν  ε ίχ α ν  συμβεί μέχρ ι σήμερα  τέτοια τραγικά  π ερ ι
στατικά». «Εκφράζουμε ακόμα τη ν οργή  μας για  τα Εύλινα πολιτικά  
λόγια  και τις αντιδικίες σκοπιμότητας ορισμένω ν πολιτικών στη Βου
λή  την ώρα π ου οι σοροί τω ν σ υνα δ έλφ ω ν μας δ εν  ε ίχ α ν  αποσυρ
θεί από  το κατάστημά μας π ου επολιορκείτο ακόμα από τους δ ια 
δηλωτές ή και αναρχικούς»  σημειώνεται στην ανακοίνωση, καταλή- 
γονταε: «Οι αυτουργοί μακάρι να  συλλη φ θούν και να  τιμωρηθούν. 
Τη μεγαλύτερη ευθύνη  όμως έχο υ ν  οι ηθικοί αυτουργοί που  δυστυ
χώ ς δ εν  θα τιμω ρηθούν ποτέ». Ανακοίνωση εδέδωσε και η Ελληνική 
Ενωση Τραπεζών εκφράζονταε «τη βαθύτατη οδύνη  της».

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

«Εσπασε το τζάμι και σώθηκα...»
χεδόν αμίλητη και φανερά 

>  σοκαρισμένη καθόταν σε κα- 
Μ*αλί ροτσάκι του Κρατικού Νο
σοκομείου Αθήναε «Γ. Γεννηματάε» 
το οποίο έσπρωχνε ο σύζυγόε τηε 
έδω από το Τμήμα Επειγόντων Πε
ριστατικών. Η κυρία Μαρία Καρα- 
γιάννη (φωτογραφία) ήταν από τιε 
τυχερέε υπαλλήλουε τηε τράπεζαε 
ΜαΓίίη. Ο καπνόε την έπνιδε, αλλά 
δεν τη σκότωσε. Είδε όμωε τουε συ- 
ναδέλφουε τηε με τουε οποίουε μοι
ραζόταν καθημερινά το ίδιο γραφείο 
να σωριάζονται στο έδαφοε. Δεν εί
χε διάθεση και κουράγιο να μιλήσει. 
Κρατούσε το κεφάλι τηε και ψέλλι
ζε: «Εσπασετο τζάμι και σώθηκα...».

Την ώρα που λαμπάδιασε το κτί
ριο η κυρία Καραγιάννη βρισκόταν

στον τρίτο όροφο. «Ολα έ γ ιν α ν  τό
σ ο  γ ρ ή γ ο ρ α . Μ α ύρ ος  κ α π ν ό ς  
“πλημμύρισε” το γρα φ είο . Μου κ ό 
πηκε η αναπνοή. Θυμάμαι ότι ένας  
σ υ νά δ ελφ ο ς  έσ π α σ ε το τζάμι και 
κατάφερα να  βγω  στο μπαλκόνι για 
να  αναπνεύσω, να  σωθώ» λέει έχο- 
νταε το βλέμμα τηε χαμηλωμένο. 
«Ηταν υπόθεση ενός λεπτού, το π ο
λύ  δύο...».

Ελαβε από γιατρούε του νοσο
κομείου τιε πρώτεε βοήθειεε και στη 
συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Υγεία», 
με πρωτοβουλία τηε διοίκησηε τηε 
Μαιΐίη. Σύμφωνα με πληροφορίεε 
θα υποβληθεί σε θεραπεία, καθώε 
εισέπνευσε μεγάλεε ποσότητεε διο- 
δειδίου του άνθρακα.

Στο «Υγεία» μεταφέρθηκε χθεε

το απόγευμα, με ασθενοφόρο, και 
άλλοε υπάλληλοε τηε τράπεζαε, ο 
οποίοε αρχικά είχε διακομιστεί επί- 
σηε στο «Γ. Γεννηματάε». Ο υπάλ
ληλοε αυτόε προσπάθησε να σωθεί 
πηδώνταε από το μπαλκόνι του τρί
του ορόφου. Οι ίδιεε πληροφορίεε 
αναφέρουν ότι ο τραυματίαε θα υπο
βληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
στα κάτω άκρα.

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάε», 
μεταφέρθηκαν ΙΟτραυματίεε, εκ 
των οποίων οι δύο (οι υπάλληλοι τηε 
ΜατΓιη) διακομίστηκαν στο «Υγεία», 
τέσσεριε παρέμειναν για ολοκλή
ρωση των απαραίτητων εργαστη
ριακών εδετάσεων και άλλοι τέσσε- 
ριε αναχώρησαν για το σπίτι τουε.

Ελενα Φυντλνιλου

Δεν είχε έξοδο 
κινδύνου

Α λλοι ήταν έδαλλοι και άλλοι 
φοβισμένοι. Χθεε, μετά το 
τραγικό συμβάν, ελάχιστοι 

ήταν οι υπάλληλοι τηε τράπεζαε 
Marfin οι οποίοι τόλμησαν να μι
λήσουν σε εκπροσώπουε του Τύ
που. Οσοι το έπραδαν κατήγγει
λαν ότι το κτίριο που στεγάζει το 
υποκατάστημα τηε οδού Σταδίου 
δεν είχε έδοδο κινδύνου. «Το κτί
ρ ιο  ε ίν α ι π α λ ιό . Ο πω ς φ ά ν η κ ε  
και σ τη ν πράΕη, όπ ο ιο ι εγκ λω β ι
σ το ύ ν  σ ε  κ ά π ο ιο ν  ό ρ ο φ ο  ε ίνα ι 
δ υνα τό ν  ν α  π εθ ά νο υ ν  σ α ν  τα π ο
ντίκια»  έλεγαν ορισμένοι. Κάποι
οι κατήγγειλαν επίσηε ότι οι υπάλ
ληλοι τηε συγκεκριμένηε τράπε
ζαε είχαν πάρει εντολή να εργα
στούν ωε τιε 3 μ.μ., όταν σε άλλα 
υποκαταστήματα τραπεζών τηε 
Αθήναε συνάδελφοί τουε είχαν 
αναχωρήσει από τη 1 μ.μ.

«Η τράπεζα δ ε ν  ήταν υποχρεω 
μ έν η  ν α  διαθέτει π ιστοποιητικό  
π υ ρ ο π ρ ο σ τ α σ ία ς  γ ια  να  π ά ρ ε ι 
άδεια  λειτουργίας». Αυτό ανέφερε 
μιλώνταε στο «Βήμα» ανώτατοε 
αδιωματικόε τηε Πυροσβεστικήε 
και συμπλήρωσε ότι «είναι στη δια
κριτική ευχέρεια  του υπευθύνου  
της τράπεζας να  διαθέτει όποιο σύ
στημα προστασίας από φωτιές κρί
νει απαραίτητο, ακόμη και δύο πυ
ροσβεστήρες, και ε ίνα ι αρμόδιος  
για  το ε ά ν  το σύστημα λειτουργεί 
σωστά ή ε ά ν  συντηρούνται οι π υ
ροσβεστήρες εγκαίρω ς».

Πηγέε από τη διοίκηση τηε τρά
πεζαε ανέφεραν ότι το κτίριο ήταν 
διατηρητέο και ωε εκ τούτου απα
γορεύεται κάθε σχετική παρέμβα
ση για τη δημιουργία εδόδου κιν
δύνου. Οι τεχνικέε υπηρεσίεε τηε 
γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να πα- 
ρέμβουν στην πρόσοψη του κτιρί
ου. Οπωε αναφέρθηκε χθεε, ακό
μη και οι πινακίδεε τηε τράπεζαε 
ήταν διαφορεηκέε από εκείνεε που 
τοποθετούνται σε άλλα υποκατα
στήματα, εδαιτίαε του διατηρητέου 
κτιρίου.

«Στα διατηρητέα δ εν  επιτρέπε
ται να  ρίΕουμε έ ν α ν  τοίχο για  να  
κ ά νουμ ε μια δεύτερη έΕοδο, ούτε 
κάποια  άλλη π αρέμβαση  στο κτί
ρ ιο. Μ πορεί όμως ο μελετητής να  
ζητήσει μ ια απόκλιση για  θέματα  
α σ φ α λ ε ία ς . Α ν  το π ο λεο δ ο μ ικ ό  
γρ α φ ε ίο  και η αρχιτεκτονική επ ι
τροπή τη ν  εγκ ρ ίνο υ ν , μπορεί να  
πραγματοποιηθεί, διαφορετικά όχι. 
Μ ε άλλα λό γ ια  ο νομοθέτης α φ ή 
νει το θέμα στη διακριτική ευχέ
ρεια  του μελετητή και της Π ολεο
δομίας. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου 
ή ο επ ιχειρη μα τία ς π ο υ  το ε ν ο ι
κιάζει δ ε ν  θα διαθέσει, χω ρίς να  
απαιτείται, χρήματα για  να  το κά
νει»  λέει ο αντιπρόεδροε του ΤΕΕ κ. 
Χρ. Σπϊρτζηε.

Οπωε σημειώνουν πάντωε πο- 
λεοδόμοι, αν ένα διατηρητέο κτί
ριο έχει στην πίσω όψη του ακά
λυπτο χώρο, μπορεί να δημιουρ- 
γηθεί μία έδοδοε κινδύνου.

Λόγω των τραγικών γενονό
των, η σημερινή εκδήλωση 
για την έκδοση από «Το Βήμα» 
τηε «Ιστόρισε του Ευρωπαϊ
κού Πνεύματοε» του Πανα
γιώτη Κανελλόπουλου ανα
βάλλεται. Εντόε των προσε
χών ημερών θα ανακοινωθεί 
η νέα ημερομηνία για την πα
ρουσίαση του έργου.
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«Φ έρτε πίσω  τα  κλεμμένα!»
Εκατονιάδε8 χιλιάδε8 οργισμένοι πολίτη, όλων των ηλικιών, διαδήλωσαν χθε8 ενάνηα σε κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ

ΤΑ «ΟΧΙ»
Δύο μεγάλα «Οχι» 
αναγράφονταν στο πλακάτ 
που κρατούσε ένα μπλοκ 
έγχρωμων μεταναστών: 
«Οχι στον οατσισιιό

Ε κατοντάδεε χιλιάδεε άνδρεε 
και γυναίκεε κάθε ηλικίαε συ
γκεντρώθηκαν χθεε στο κέ

ντρο τηε Αθήναε για να διαδηλώσουν 
ενάντια στα σκληρά μέτρα λιτότηταε 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τα 
οποία αναμένεται να ρίδουν την ελ
ληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση τα 
επόμενα τρία χρόνια. Πρωτοφανήε 
αριθμόε διαδηλωτών κάλυψε ολό
κληρη την έκταση γύρω από την οδό 
Πατησίων, από το Πεδίον του Αρεωε 
ωε την Ομόνοια, φτάνονταε μέσω τηε 
οδού Σταδίου ωε και το Σύνταγμα. 
«Κατεβαίνουμε στιε 
πορείεε από τη μετα
π ο λ ίτευσ η . Π ρώτη  
φ ορ ά  τάσσε κόσμοε  
εδώ και τριάντα χρό
νια! Δ εν  αντέχουν άλ
λο  οι Ε λ λ η ν ε ε » λ έ ε ι 
οργισμένοε έναε τρα- 
πεάκόε υπάλληλοε.

Η ώρα είναι 12.30 
μ.μ. και οι συγκε
ντρωμένοι διαδηλωτέε ανυπομονούν 
να δεκινήσει η πορεία. «Φέρτε πίσω  
τα κλεμμένα»  είναι το σύνθημα που 
ενώνει φοιτητέε και συνταδιούχουε, 
ιδιωτικούε και δημοσίουε υπαλλήλουε, 
άνδρεε και γυναίκεε. Πανό, σημαίεε 
και πλακάτ στα χέρια, συνθήματα και 
μουσικέε από τα μεγάφωνα. Το κλί
μα είναι πανηγυρικό, σχεδόν επανα
στατικό. Δημοσιογράφοι κινούνται 
ανάμεσα στουε διαδηλωτέε παίρνο- 
νταε δηλώσειε και τραβώνταε φωτο- 
γραφίεε. Μπροστά στο μνημείο του 
Αγνωστου Στρατιώτη χιλιάδεε διαδη
λωτέε φωνάζουν ρυθμικά «Κλέψτεε, 
κλέφτεε» και γιουχαΐζουν την κυβέρ
νηση. Ωστόσο το Κοινοβούλιο παρα
μένει «προστατευμένο» από διμοιρίεε 
των ΜΑΤ, οι οποίεε μπλοκάρουν τιε 
σκάλεε και όλεε πε πιθανέε εισόδουε 
προε το κτίριο. Οι διαδηλωτέε πλη
σιάζουν τουε άνδρεε των ΜΑΤ, τουε 
φωνάζουν συνθήματα και τουε πετούν 
αντικείμενα. Εκείνοι παραμένουν ακί
νητοι, ενώ φωτογράφοι και εικονο- 
λήπτεε αποθανατίζουν πε σπγμέε.

I Ειρηνικό κλίμα
Το ειρηνικό κλίμα και η ύπαρδη αν
θρώπων κάθε ηλικίαε δεν επιτρέπει 
σε κανέναν να φανταστεί τη φρίκη 
που μέλλει να ακολουθήσει. «Ορίστε,

I «Ποιο μέλλον;»
«Πώε βλέπ ετε  το μ έλλο ν  σ α ε στη ν  
Ελλάδα;» ρωτάει αυστριακόε δημο- 
σιογράφοε μια ιδιωπκή υπάλληλο σε 
εταιρεία πληροφορικήε. «Ποιο μέλ
λον;»  απαντάει εκείνη. «Το δικό σαε  
μ έλλον στην Ελλάδα» επαναλαμβά
νει ο Αυστριακόε, νομίζονταε όπ η γυ
ναίκα δεν κατάλαβε τη βαριά αγγλική 
προφορά του. «Ποιο μέλλον;» δανα- 
ρωτάει η γυναίκα, ακριβώε επειδή έχει 
καταλάβει πολύ καλά την ερώτηση.

«Υπάρχουν όλεε οι προϋποθέσειε  
για μια καταστροφική εΕέγερση, χει
ρ ό τερ η  α κ όμ η  κ α ι α π ό  τα Δ εκ ε μ 
βρ ιανά . Η  Ελλάδα είνα ι ένα  καζάνι 
π ου βράζει, μ ια α φ ορ μ ή  χρειάζε
ται και όλα θα τιναχθούν στον αέ
ρα»  αναφέρει σ χεδ ό ν  προφητικά 
έναε υπάλληλοε του Δήμου Αθηναί-

I ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
W I H N  Π Τ Ω Χ Ε  Υ Σ E l  Ο  Λ Α Ο Σ

Σε Σεσηκωμό 
καλούσε 
το πανό του 
ΠΑΜΕ (επάνω). 
Evas τετράποδοε 
διαδηλωτήε 
(αριστερά) 
και... ηχηρή 
διαμαρτυρία 

δείιά)

ΓΙΑΤΙ;
«Γιατί να πληρώνουν 
πάντα οι εργαζόμενοι; 
Αε τα πάρουν από

κρατήστε μια μάσκα. Τα πράγματα  
μπορεί να  γ ίνο υ ν  άσχημα»  λέει μια 
υπάλληλοε φαρμακευπκήε εταιρείαε 
σε νορβηγό δημοσιογράφο που τηε 
παίρνει συνέντευδη. «Θα τη ν κρατή
σω για ενθύμιο»  λέει αυτόε και γελά
ει παρακολουθώνταε γύρω του μεσή- 
λικουε άνδρεε να έχουν εμπλακεί σε 
παθιασμένη πολιτική συζήτηση και 
γονείε να βρέχουν το κεφάλι των παι
διών τουε με νερό για να τα προστα
τεύσουν από τον καυτό ήλιο. Στο δικό 
του μυαλό το να «γίνουν άσχημα τα 
πράγματα» υπό αυτέε τιε ειρηνικέε 

συνθήκεε φαίνεται σχε
δόν αστείο.

Μια ομάδα φοιτητών 
έχει έρθει εδοπλισμένη 
όχι με καδρόνια αλλά... 
με τύμπανα. Καθισμέ-

autoCs που τα έκλεψαν!» νοι στο οδόστρωμα τρα- 
λέει μια εργαζόμενη γουδούν «Power to the

Α . Γ . , people» («Εδουσία στοντου Δήμου Εκαληε λαό>>). Λ)ν0 Π]0 πέρα 0
«πολύχρωμοε» χαρα- 

κτήραε τηε διαδήλωσηε ενισχύεται και 
από την παρουσία ενόε μπλοκ έγ
χρωμων μεταναστών, οι οποίοι κρα
τούν πλακάτ που αναγράφουν δύο με
γάλα «Οχι»: «Οχι στον ρατσισμό-Ο χι 
στα νέα  μέτρα». Δίπλα τουε το μπλοκ 
των εργαζομένων στο υπουργείο Οι
κονομικών φωνάζει ρυθμικά «Φέρτε 
πίσω τα κλεμμένα» κρατώνταε πανό 
που αναγράφει «Είναι αδίστακτοι -  
Είμαστε αποφασισμένοι».

Επιβάτηε καθηλωμένοε στο έρημο λόγω 
m s απεργίαβ αεροδρόμιο Μακεδονία 
m s Θεσσαλονίκηβ (eurokinissi/ βαςιλης βερβεριδηςι

Μεγάλη συμμετοχή στην απεργία

ων. «Χ άνονται κεκτη μένα  δ ικα ιώ 
ματα ολόκληρων δεκαετιών» λέει μια 
εργαζόμενη του Δήμου Εκάληε, «για
τί να  π λη ρ ώ νο υν  πάντα  οι εργα ζό 
μενοι; Αε τα π ά ρουν από αυτούε που  
τα έκλεψαν!» προσθέτει. «Πώε θα τα 
βγά λουμ ε πέρα; Ο κόσμοε πιέζεται, 
χάνουμε τα εισοδήματά μαε, δ εν  βλέ
π ο υμ ε  διέΕοδο» φωνάζει μια οργι
σμένη εκπαιδευτικόε από το μπλοκ 
των καθηγητών δευτεροβάθμιαε εκ- 
παίδευσηε. Λίγο πιο πέρα έναε δια
δηλωτήε περιφέρεται ανάμεσα στον 
κόσμο παρέα με τον σκύλο του, ο οποί- 
οε κρατάει ανάμεσα στα δόντια του 
ένα χερούλι συνδεδεμένο με πανό που 
γελοιοποιεί τουε υπουργούε τηε κυ
βέρνησηε. Οι γύρω του γελούν και τον 
χειροκροτούν.

«Υ πάρχουν λύ σ ειε  π ου  η κ υβέρ 
νη ση  ούτε κ α ν  δέχθηκε να  τιε ανα- 
λογιστεί. Γιατί δ εν  αυδάνουν τη φ ο 
ρολογία  των τραπεζών; Γιατί δεν φ ο 
ρολογούν την Εκκλησία και τα πλού- 
τη π ου συσσω ρεύει; Οι πρώτοι που  
καλούνται πάντα να  πληρώ σουν εί
να ι οι εργαζόμενοι και οι συνταδιού- 
χοι. Ποτέ αυτοί π ου  πλούτισαν στιε 
πλάτεε μαε» σχολιάζει έναε υπάλλη
λοε εταιρείαε τηλεπικοινωνιών.

Ελλη Ιςμαηλιδου

Σε εδαιρετικά υψηλά επ ίπεδα  κυ
μάνθηκε η συμμετοχή στην απεργία. 
Σ ύμφ ω να με την ΑΔΕΔΥ -  έκα νε 
48ωρη απεργία -  προσέγγισε στουε 
περισσότερουε κλάδουε το 90%. Την 
ίδια στιγμή η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι 
« σ ε  π ο λ λ ο ύ ε  κ λ ά δ ο υ ε  κ α ι χ ώ ρ ο υ ε  
του  ιδ ιω τ ικ ο ύ  τομ έα  η σ υ μ μ ετο χή

τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  έ φ τ α σ ε  σ το  
1 0 0 % » .

Σήμερα συνεδριάζουν ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ για να εκτιμήσουν την κατάσταση 
και να αποφασίσουν την κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων. Μέσα στην επόμενη 
εβδομάδα θα υπάρδει και νέα πανελλα
δική απεργία, καθώε αναμένεται να κα

τατεθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ση
μειώνεται όπ σήμερα σπε 6.00  το από
γευμα η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ πραγματο
ποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίαε στη 
Βουλή. Την ίδια ώρα στην πλατεία Ομο- 
νοίαε κάνει συγκέντρωση το ΠΑΜΕ, 
που αναμένεται να προχωρήσει και σε 
νέα κινητοποίηση.

ΑΔΙΕΞΟΔΟ
«Πώε θα τα βγάλουμε 
πέρα; Ο κόσμοε πιέζεται, 
χάνουμε τα εισοδήματά 
μαε, δεν βλέπουμε 
διέξοδο» φωνάζει μια 
οργισμένη εκπαιδευτικόε
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ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ 
Πρωτοφανήε αριθμόε 
διαδηλωτών κάλυψε 
ολόκληρη την έκταση γύρω 
από την οδό Πατησίων, 
από το Πεδίον του Αρεωε 
ωε την Ομόνοια, φθάνονταε 
μέσω τηε οδού Σταδίου 
ωε και στο Σύνταγμα

Πρωτοφανήε σε όγκο και πυκνότητα η χθεσινή πορεία στο κέντρο 
m s Αθήναε <αρ /  θαναςης ςταυρακης)

Του Γ. π. Μ αλουχου

Τ ην ώρα που μαθεύτηκε 
χθεε η δολοφονία των 
τριών αθώων ανθρώ

πων από τουε στυγνούε εγκλη- 
ματίεε, δήθεν «αντιεδουσια- 
στέε», η Βουλή βρισκόταν σε 
συνεδρίαση. Ο πρόεδροε του 
Σώματοε ανακοίνωσε το τραγι
κό νέο και διάφοροι βουλευτέε 
του ΠαΣοΚ και τηε ΝΔ έλαβαν 
τον λόγο. Και ήταν λόγοε τρα- 
γικόε. Ηταν λόγοε κενόε περιε
χομένου. Αόγοε και πάλι δύλι- 
νοε, και πάλι ανούσιοε. Λόγοε 
που θύμιζε τουε «Δαιμονισμέ- 
νουε» του Βισκόντι, που όλα γύ
ρω τουε διαλύονται κι εκείνοι 
χορεύουν... Λόγοε που έπειθε 
όποιον τον άκουγε για το -  αυ
ταπόδεικτο άλλωστε -  γεγονόε 
όπ το πολιπκό μαε σύστημα δεν 
μπορεί πια να απαντήσει στιε 
μεγάλεε προκλήσειε των και
ρών.

Το χειρότερο όμωε ήταν όπ, 
την ίδια σπγμή, ο μόνοε λόγοε 
ουσίαε προήλθε από τη σφο
δρή σύγκρουση των δύο άκρων 
του Κοινοβουλίου. Του ΛΑΟΣ 
και του ΚΚΕ. Την ώρα που τα 
δύο μεγάλα κόμματα ωραιολο- 
γούσαν πολιπκώε ορθά, εδω- 
πραγμαπκά και ανούσια, τα δύο 
άκρα συγκρούονταν πολιπκά. 
Σκληρά, αλλά πολιπκά. Και η 
σύγκρουσή τουε, που είχε ου
σιαστικότατο περιεχόμενο, έδει- 
δε όπ είναι πολύ πιθανό να κα
θοδηγήσουν πια εκείνα de facto 
σε μεγάλο βαθμό την πορεία 
των εδελίδεων...

gmalouchos@tovima.gr

Η οργή των 
διαδηλωτών δεχείλιζε
(BLOOMBERG /  ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ)

■

-ΓΝ Ω Μ Η ----

Ερμαια 
των άκρων

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ
Βίκυ Βασιώτη

35 ετών, δημόσιοε υπάλληλοε

«Προκλητικέε apoißss»
«Από τα μέτρα χάνω ετησίωε περίπου 4.000 ευρώ, 
με την περικοπή επιδομάτων και δώρων Χριστου
γέννων και Πάσχα. Οι πάγιεε υποχρεώσειε τήε οικο- 
γένειάε μου ανέρχονται μηνιαίωε σε 1.750 ευρώ και 
οφείλονται σε καταναλωπκό και στεγασπκό δάνειο, 
τα κοινόχρηστα και τουε πάγιουε λογαριασμούε. Κα
τέβηκα στον δρόμο επειδή οι απώλειεε των εισοδη
μάτων μου εκμηδενίζουν πε δυνατότητεε m s οικο- 
γένειάε μου καθώε ο σύζυγόε μου δεν έχει σταθερό εισόδημα, και 
υποθηκεύουν το μέλλον m s την ώρα που διατηρούνται προκληπκέε 
αμοιβέε, όπωε εκείνεε των αιρετών m s Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε».

Δημήτρης & Ευτυχία Ραπτάκη
63 και 65 ετών, συνταδιούχοι του ΝΑΤ και του ΙΚΑ, αντίστοιχα

«Αιέψευσαν ns ελπίδεε»
«Το λιγότερο 5.000 ευρώ χάνουμε 
τον χρόνο με πε μέχρι σπγμήε περι- 
κοπέε. Τα έδοδά μαε, μηνιαίωε, μό
νο για το ενοίκιο στο δυάρι που μέ
νουμε μαζί με τα κοινόχρηστα φθά
νουν τα 400 - 420 ευρώ, ενώ η συμ
μετοχή για τα φάρμακα που χρεια
ζόμαστε αγγίζει τα 160 - 180 ευρώ.

Κάθε μήνα καταβάλλουμε επίσηε δόση 250 ευρώ για ένα δάνειο που 
πήραμε για να ανακατασκευάσουμε το σπίπ um  Βιάννο. Στη διαδή
λωση κατεβήκαμε επειδή η κυβέρνηση διέψευσε πε ελπίδεε του λα
ού και σκεφτόμαστε με δυσαρέσκεια και αγωνία πόσο άδικο και δυ
σοίωνο, εργασιακό και οικονομικό, μέλλον περιμένει τα τέσσερα 
παιδιά μαε, που εργάζονται σε διάφορεε ιδιωπκέε εταιρείεε».

Α λεξά ντερ  Ζέφι
37 ετών, μετανάστηs από την Αλβανία, 

εργατοτεχνίτηε σε εταιρεία τοηοθέτησηε ανελκυστήρων

«Ανησυχώ για τη θέση μου»
«Αγωνιώ για το μέλλον m s οικογένειάε μου. Ηρθα 
στη διαδήλωση μαζί με τον μεγαλύτερο γιο μου, τον 
Ματθαίο, που τελειώνει εφέτοε την Α’ Τάδη Δημοπ- 
κού, για να του δείδω όπ πρέπει να αγωνίζεται κα- 
νείε για την αδιοπρέπειά του. Η γυναίκα μου είναι 
άνεργη, εγώ αμείβομαι με 1.20 0  ευρώ και σχεδόν τα 
μισά πάνε στο ενοίκιο, στα κοινόχρηστα και στουε 
λογαριασμούε των ΔΕΚΟ. Ημέρα με την ημέρα χει
ροτερεύουν και οι συνθήκεε στην αγορά, και ανησυχώ για το μέλ
λον m s δουλειάε μου, m s θέσηε μου και για το ψωμί των παιδιών μου. 
Δεν χρειάζεται κάπ περισσότερο για να αγανακτήσει ο άνθρωποε».

Φωτεινή Τσαλούχου
______________ 28 ετών, καθηγήτρια Αγγλικών______________

«Μετρούν κάθε ευρώ»
«Ο κόσμοε έχει αρχίσει να περικόπτει έδοδα. Θύμα 
των επιλογών m s κυβέρνησηε που συμπιέζει τουε μι- 
σθούε και απαδιώνει κατακτήσειε ετών για το εισό
δημα και πε συνδικαλισπκέε ελευθερίεε πέφτει και ο 
καθηγητήε φρονπστηρίου. Ηδη τέσσεριε οικογένει- 
εε, δύο δημοσίων υπαλλήλων και δύο που οι γονείε 
απολύθηκαν ή έκλεισαν οι επιχειρήσειε που εργάζο
νταν, “έκοψαν” τα αγγλικά των παιδιών. Είναι από τα 
έδοδα που θα περιοριστούν δρασπκά, όταν θα μετράει κάποια οι
κογένεια τα ευρώ για φαγητό, ενοίκιο και ρεύμα ή νερό. Υπολογίζω 
όπ από τα περίπου 1.100 ευρώ που κέρδιζα μηνιαίωε, ωε τον Δε
κέμβριο, δεν θα δεπερνούν οι μηνιαίεε απολαβέε τα 600 - 700 ευρώ, 
ενώ ενοίκιο και λογαριασμοί ανέρχονται σε 580 ευρώ».

Χρηστός Σεληνιάτης
62 ετών, αρχιτέκτοναε

«Στον αέρα η αγορά»
«Η κρίση γονάπσε την οικοδομή. Ελάχιστα μελετηπ- 
κά και αρχιτεκτονικά γραφεία έχουν συγκροτήσει την 
πτώση του τζίρου τουε σε 20%-30%. Στην πραγματι
κότητα η αγορά του κλάδου έχει πναχθεί στον αέρα.
Μόνο από την αύδηση του ΦΠΑ σπε εργασίεε και σπε 
προσφορέε που κάνουμε επιβαρυνόμαστε κατά 2.500 
- 3.000 ευρώ μηνιαίωε, ανεδάρτητα από τον πραγ- 
μαπκό κύκλο εργασιών του αρχιτεκτονικού γραφεί
ου. Η συμφωνία τηε κυβέρνησηε με το ΔΝΤ και την ΕΕ υποθηκεύει 
το μέλλον τηε Ελλάδαε. Αυτόε είναι ο λόγοε που διαδήλωσα, αναλο- 
γιζόμενοε όπ σε τρία χρόνια, όταν θα έχω δικαίωμα συνταδιοδότη- 
σηε, η σύνταδή μου δεν θα δεπερνά καθαρά τα 750-850 ευρώ».

mailto:gmalouchos@tovima.gr
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Θ έμα ■ τ ρ α γ ω δ ί α  μ ε  φ ο ν τ ο  τ η ν  κ ρ ίσ η Κουκουλοφόρος κραδαίνει τη βόμβα μολότοφ προ διμοιρίας 
ΜΑΤ στη Βουλή. Σε πολλά σημεία κλήθηκαν χθες να 
παρέμβουν οι πυροσβέστες βι.οομβερκ3 / κόστας τςιρονης - γ . μ ο υταφ ης

îT«m jut;

Αστυνομικός 
στις φλόγες -  χθες 
τραυματίστηκαν 29
(REUTERS /  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ)

~Μη 1 * Ι Ι  mSMJM ί

ΕΣΗΕΑ

Ελυσε 
την απεργία δόθηκε επίσης στις φλόγες. Κατά 

τη διάρκεια των επεισοδίων προ- 
κλήθηκαν ζημιές σε πολλά αυτο
κίνητα, σε αρκετά εμπορικά κατα
στήματα, σε υποκαταστήματα τρα
πεζών και σε στάσεις λεωφορεί
ων. Νωρίς το απόγευμα ένταση 
υπήρΕε στην οδό Στουρνάρη και 
στα στενά γύρω από το Πολυτε
χνείο. Λίγο μετά ης 7 το απόγευμα, 
παρουσία εισαγγελέα, έγινε «έφο
δος» αστυνομικών σε κτίριο που 
τελούσε υπό κατάληψη από άτομα 
του λεγάμενου «αντιεΕουσιασπκού 
χώρου» στην οδό Ζαΐμη στα ΕΕάρ- 
χεια, στο πλαίσιο των ερευνών για 
τον εντοπισμό των κουκουλοφό- 
ρων που «πρωταγωνίστησαν» στα 
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. 
Ακολούθησαν προσαγωγές νεα
ρών που βρίσκονταν στο κτίριο, 
ενώ κατασχέθηκαν και αρκετά ανπ- 
κείμενα τα οποία, σύμφω να με 
αστυνομικούς, μπορούν να χρησι
μοποιηθούν σε επεισόδια. Κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων συνελή- 
φθησαν συνολικά 25 άτομα και 
προσήχθησαν 45, ενώ 29 αστυνο
μικοί τραυματίστηκαν.

Οταν έπεσε η νύχτα, η πόλη άλ- 
λαΕε πρόσωπο. Εμοιαζε έρημη. Σαν 
να «πάγωσε»...

Δ ιον. Βυθουλκας, 
Μλρινικη Αλεβιζοπουλου

έπαιρναν «πολεμοφόδια» από τα 
μάρμαρα που έσπαγαν. Την ίδια 
ώρα όμως άλλοι διαδηλωτές που 
κινούνταν στην οδό Σταδίου προ- 
κάλεσαν επεισόδια πετώντας αντι
κείμενα σε διμοιρίες των ΜΑΤ που 
τους «απάντησαν» με χρήση δα-

-------------------------κρυγόνων.
Σε κατάσταση Π α ρ ό -
γενικής επιφυλακής μοι° σκηνι~ 
1. .  , . Τ κο στηνο-
τεθηκαν όλες ταν στην
οι αστυνομικές ε π ά ν ω
δυνάμεις πλευρά της

. . πλατείας επίστην Αττική, -, .’ της λεωφο-
ανακλήθηκαν ρ 0ν) Αμα- 
άδειες και δόθηκε λίας, τόσο 
διαταγή για μ π ρ ο σ τ ά
αυξημενη  ̂ μείο όσο
αστυνομική και προς τη
παρουσία στα λ ε ω φ ό ρ ο  
κυβερνητικά κτίρια

π ε ι σ ό δ ι α  
σημειώθηκαν και στα Προπύλαια 
όπου βρισκόταν σε εΕέλιΕη κυρίως 
πετροπόλεμος. Επεισόδια έγιναν 
πίσω από το υπουργείο Οικονομι
κών στην οδό Μητροπόλεως, όταν 
διαδηλωτές επιχείρησαν να προ
σεγγίσουν το κτίριο και απωθήθη- 
καν από τους αστυνομικούς.

Αλλη εστία φωτιάς άναψε σε εί
σοδο κτιρίου με γραφεία στη λεω
φ όρο  Συγγρού 1. Π αράλληλα, 
άγνωστα άτομα χρησιμοποιώντας 
λοστούς έσπασαν ης τζαμαρίες της 
πρόσοψης της Νομαρχίας Αθηνών 
στη λεωφόρο Συγγρού και αφού 
περιέλουσαν το εσωτερικό με εύ
φλεκτο υγρό, στη συνέχεια έβαλαν 
φωτιά η οποία επεκτάθηκε στον 
πρώτο όροφο. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, τη στιγμή εκείνη συνε
δρίαζαν στον έβδομο όροφο ο νο
μάρχης κ. I. Σγουρός και συνερ
γάτες του, οι οποίοι κατέφυγαν 
στην ταράτσα και δεν κινδύνευσε 
κανένας.

Ενα πυροσβεσπκό όχημα κάηκε 
στους Στύλους του Ολυμπίου Διός,

ε πεδίο μάχης μετατράπη- 
>  καν οι δρόμοι στο κέντρο 

JLm À  της Αθήνας χθες το μεση
μέρι. Η αρχή έγινε λίγο μετά τις 12 
το μεσημέρι, όταν ορισμένοι από 
τους εργαζομένους που συμμετεί
χαν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 
αντιλήφθηκαν υπαλλήλους της 
Βουλής να τους κοιτάζουν από το 
περιστύλιο και από ανοιχτά παρά
θυρα του κηρίου. Επικράτησε προς 
στιγμήν ένταση και αρκετοί από 
τους διαδηλωτές άρχισαν να τους 
αποδοκιμάζουν έντονα, ενώ κά
ποιοι από τους απεργούς άφησαν 
μια μαύρη σημαία επάνω στο Μνη
μείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Λί
γο αργότερα τα πνεύματα ηρέμη
σαν και οι διαδηλωτές κινήθηκαν 
προς τη λεωφόρο Συγγρού.

Λίγα λεπτά μετά στην περιοχή

έφτασαν εργαζόμενοι που συμμε
τείχαν στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ 
και της ΑΔΕΔΥ. Κρατώντας μαύρες 
σημαίες και πανό και φωνάζοντας 
συνθήματα μια μεγάλη ομάδα δια
δηλωτών αποκόπηκε από τον κύριο 
όγκο της πορείας, κινήθηκε προς 
το Μνημείο και τότε, επειδή υπήρ- 
Εε φόβος επίθεσης στα φυλάκια, 
δόθηκε εντολή στους ευζώνους να 
απομακρυνθούν.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να ανε
βαίνουν τη μαρμάρινη σκάλα που 
βρίσκεται στη δεΕιά πλευρά του 
Μνημείου κατευθυνόμενοι προς το 
προαύλιο της Βουλής. Αστυνομικές 
δυνάμεις στην «κορυφή» της σκά
λας τούς εμπόδισαν κάνοντας χρή
ση χημικών και κλομπ, ενώ οι δια
δηλωτές πετούσαν εναντίον τους 
πέτρες και διάφορα αντικείμενα.

Η ένταση διάρκεσε αρκετή ώρα κα
θώς οι διαδηλωτές ανά διαστήμα
τα επιχειρούσαν να διασπάσουν 
τον αστυνομικό κλοιό.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να 
τους απωθήσουν προς το Μνημείο 
και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν

ότι τη στιγμή της «καθόδου» υπήρ- 
Εε άμεσος κίνδυνος τραυματισμού 
διαδηλωτών. Αρκετοί στην προ- 
σπάθειά τους να απομακρυνθούν 
κατευθύνονταν με δύναμη επάνω 
σε μια χοντρή σιδερένια αλυσίδα 
στη βάση της σκάλας, ενώ ταυτό

χρονα δέχονταν την πίεση άλλων 
που έτρεχαν για να προστατευθούν 
από τα δακρυγόνα.

Την ίδια στιγμή άλλες ομάδες 
διαδηλωτών έκαναν επιθέσεις με 
πέτρες, Εύλα και βόμβες μολότοφ 
σε αστυνομικούς των ΜΑΤ που 
ήταν σε «ράμπες» οι οποίες οδη
γούν προς το προαύλιο και βρί
σκονται δεΕιά και αριστερά του 
Μνημείου. Οι αστυνομικοί απα
ντούσαν διαρκώς με χρήση χημι
κών, με αποτέλεσμα η ατμόσφαι
ρα να γίνει αποπνικτική.

Τελικά, ύστερα από επέμβαση 
των αστυνομικών οι διαδηλωτές 
απομακρύνθηκαν από το πλακό
στρωτο του Μνημείου και τις ρά
μπες προς το οδόστρωμα της λεω
φόρου Αμαλίας και την πλατεία Συ
ντάγματος, όπου κουκουλοφόροι

τούσαν αγωνιωδώς διέΕοδο. 
Τέσσερις από αυτούς δεν τα 
κα τά φ ερα ν . Π έθαναν από 
ασφυΕία και εγκαύματα. Επρό- 
κειτο για τον 32χρονο Περικλή 
Ρεπαπή  που είχε στον 6 ο όρο
φο γραφείο μηχανογράφησης, 
τον 60χρονο χρυσοχόο Γ ιάν
ν η  Μεμετζιδη που εργαζόταν 
στον Ιο όροφο και τον 57χρο- 
νο δικηγόρο Ε μμα νουή λ Κο- 
ντόπουλο  που βρέθηκε εγκλω
βισμένος στο ασανσέρ. Απαν
θρακω μένο βρέθηκε και το 
πτώμα ενός ακόμη νεαρού, η 
ταυτότητα του οποίου δεν απο
καλύφθηκε ποτέ.

Ενας 22χρονος που είχε ετη- 
σκεφθεί το κατάστημα του πα
τέρα του στο κτίριο ανέφερε 
στην εφ η μ ερ ίδα  «Τα Νέα» 
εκείνη τη νύχτα: «Φ λόγεε τύ- 
λιΕαν τη σκάλα π ου  ή τα ν και 
η μ ό νη  μ α ε  δ ιέδοδοε. Μ έσα  
σ ε  δευτερόλεπτα έκ α ιγα  ολό- 
κ λη ροε και ότα ν α νέπ νεα  νό
μιζα ότι κα τά π ινα  κ ά ρ β ουνο . 
Νόμιζα ότι ήλθε το τέλοε. Εκεί
νη  τη ν  ώρα στο παράθυρο εμ
φ α ν ίσ τη κ α ν  οι πυροσβέστεε  
μ ε μια σ κάλα ...» .

Μ νήμες της τραγωδίας 
στο κατάστημα «Κ. 
Μαρούσης» τον Ια

νουάριο του 1991 Εύπνησε το 
χθεσινό σκηνικό στη Marfin 
Bank, λίγες δεκάδες μέτρα πιο 
πέρα.

Ηταν την επομένη της δολο
φονίας του καθηγητή Νίκου Τε- 
μ π ο ν έρ α  στην Πάτρα, το με
σημέρι της 10ης Ιανουάριου 
1991, και η Αθήνα συγκλονι
ζόταν από μεγάλης έκτασης 
διαδηλώσεις. Από τις 7.00 το 
απόγευμα εκδηλώθηκαν εκτε
ταμένες συγκρούσεις στο κέ
ντρο και οι δυνάμεις των ΜΑΤ 
έκαναν μαζική χρήση δακρυ- 
γόνων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 
από μια βομβίδα που εκτόΕευ- 
σε άνδρας των ΜΑΤ Εέσπασε 
πυρκαϊά στο επταώροφο κτίριο 
στη συμβολή των οδών Πανε
πιστημίου και Θεμιστοκλέους, 
όπου στεγαζόταν το κατάστη
μα. Η Αστυνομία αρχικά δεν 
έδωσε σημασία. Το κτίριο φαι
νόταν άδειο.

Την ίδια στιγμή μέσα στο κτί
ριο γραφόταν η τραγωδία 16 
εγκλωβισμένων που αναζη-

Οι εικόνες από τα επεισό
δια στο κέντρο της Αθήνας 
έφθαναν στους τηλεοπτι
κούς δέκτες όλου του πλα
νήτη. Την ίδια ώρα, για άλ
λη μία φορά, ο έλληνας τη
λεθεατής στερήθηκε ενημέ
ρωσης λόγω της ταυτόχρο
νης απεργίας των δημοσιο
γραφικών ενώσεων και 
στράφηκε σε άλλες πηγές: 
Εένα τηλεοπτικά δίκτυα, 
Διαδίκτυο, ιστολογία. Ο 
προβληματισμός στα κανά
λια και στις εφημερίδες με
τά τον θάνατο τριών αν
θρώπων έφερε διαβουλεύ- 
σεις των διευθυντών ενημέ
ρωσης και των διευθυντών 
σύνταΕης αντιστοίχως αρ
κετή ώρα πριν από την ανα
κοίνωση της ΕΣΗΕΑ και η 
απεργία λύθηκε ταυτόχρο
να σε όλα τα κανάλια και 
τις εφημερίδες στις 16.00. 
Την απεργία έλυσε πρώτος 
ο Σκάι λίγο μετά τις 14.00 
από το ραδιόφωνο και λίγη 
ώρα αργότερα από την τη
λεόρασή του. Οι δημοσιο
γράφοι που βγήκαν στον 
αέρα τις δύσκολες ώρες 
των επεισοδίων έθεσαν 
προς συζήτηση και προ
βληματισμό το αν πρέπει η 
ΕΣΗΕΑ να απεργεί τις ημέ
ρες που προγραμματίζο
νται κινητοποιήσεις.

ΕΙΠΑΝ
Μ. Χρυσοχοΐδης Δ. Δασκαλόπουλος Κ. ΜίχαλοςΑρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Θα συλληφθούν 
και θα τιμωρηθούν»
ψ  -m m smeL· «Θέλω να  δ ιαβεβα ιώ -  

τ  σω ότι αυτοί π ου  δολο- 
ψ  âap tab. I  φ ό ν η σ α ν  τουε τρειε 

εργα δόμ ενουε σ υνα ν-  
-¡T V θρώ πουε μ α ε θα συλ- 

f  λ η φ θ ο ύ ν  και θα τιμω- 
ρ η θ ο ύ ν  π α ρα δ ειγμ α τι
κά  α π ό  τη Δ ικ α ιο σ ύ

νη »  επισήμανε ο υπουργός Προστα
σίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, ο 
οποίος συμπλήρωσε: «Ο μ ό νο ε  τρόποε  
για  να  τεθούν οριστικά στο περιθώ ριο  
οι δυνά μει ε  τηε τυφ λή ε β ία ε, π ου  
προσχηματικά  και μ ό νο  επ ικαλούντα ι 
τη ν  κρ ίση  γ ια  να  σ π είρ ο υν  στο π έρ α 
σμά τουε καταστροφ ή και π ό νο , ε ίνα ι 
η υπεύθυνη  στάση ό λω ν μαε». Αφού 
είπε ότι χθες ήταν «μαύρη ημέρα  για  
τη Δ ημοκρατία», πρόσθεσε: «Δυνά
μεις π ου αρέσκονται στη ν τυφ λή  β ία , 
εκμεταλλεύθηκαν τη ν  ε ιρ η ν ικ ή  δ ια 
δήλω ση τω ν εργα ζομ ένω ν» .

«Η ανθρώπινη 
ζωή είναι ιερή»
ρ ρ Μ ·  Τη βαθιά του οδύνη 

για τον θάνατο των 
τριών εργαζομένων 

* στη ΜαιΤιη εΕέφρασε
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιε- 

1 ρώνυμος, ο οποίος 
4 Μ  επισήμανε στη γραπτή

του δήλωση: «Η α ν 
θρ ώ π ινη  ζωή ε ίνα ι ιερή  και α π α ρ α 
β ία στη . Ο υδείε  δικαιούται να  τη θυ
σιάσει σ τον β ω μ ό  ο ια σ δή π οτε σκοπι- 
μότηταε. Α λλο  η θεμιτή διαμαρτυρία  
και ά λλο  η ω μή β ία  π ου  κ α τα λή γει σε  
δ ο λ ο φ ο ν ίεε . Δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  λέΕειε για  
να  εκ φ ρ ά σ ω  τη βαθύτατη ο δ ύ νη  μ ου  
γ ια  το ν  τρ α γικ ό  χα μ ό  τω ν τρ ιώ ν συ
να νθ ρ ώ π ω ν  μαε». Στη συνέχεια ο 
Αρχιεπίσκοπος απηύθυνε έκκληση για 
ομοψυχία. «Αυτή τη ν  ώ ρα», δήλωσε 
χαρακτηριστικά «χρειάζεται π ερ ισ σ ό 
τερο α π ό  κ ά θ ε  ά λλη  φ ο ρ ά  σ ύνεσ η , 
ψ υχρα ιμ ία  και εθ ν ικ ή  ομοψ υχία» .

«Επιβολή του νόμου 
των κουκουλοφόρων»
*  % . «Ο  ΣΕΒ συμμερίζεται
1 τη ν  ο δ ύ νη  γ ια  τη δο-

* | |  ω ν ερ γα ζομ ένω ν, π ου
4 π λή ρ ω σ α ν  το γ εγ ο ν ό ε

I ότι β ρ ίσ κ ο ντα ν  ευσυ-
I νείδη τα  στον χώ ρο

τη ε δουλειά ε  τουε»  
δήλωσε χαρακτηριστικά για τα τραγι
κά χθεσινά γεγονότα της Αθήνας ο 
πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλό
πουλος και τόνισε ότι ο ΣΕΒ « εκ φ ρ ά 
ζει τη ν  α γα νά κ τη σ ή  του γ ια  το θέαμα  
ενός κράτουε π ου  α κόμ η  μ οιάζει α δ ύ 
να μ ο  να  αντιμέτω πίσει τη β ία ιη  επ ι
β ο λ ή  του νό μ ο υ  τω ν κ ο υ κ ο υ λο φ ό 
ρ ω ν. Σ υντάσσετα ι μ ε  τη δ ίκα ιη  α γω 
ν ία  τω ν π ολιτώ ν αυτήε τηε χώ ραε, 
π ο υ  β λ έπ ο υ ν  τη ν  κ ο ινω ν ικ ή  ομ ό νο ια  
και σταθερότητα να  ναρκοθετείτα ι μ ε  
τέτο ιον τρόπο σε μ ια  τόσο κρ ίσ ιμη  
γ ια  το ν  τόπο στιγμή».

«Να αποδοθούν 
ευθύνεε»

m h m ir mm® Να αποκατασταθεί η 
ι τάΕη, να αποδοθούν 

ν '  m m . m f  ευθύνες και να δια-
σφαλιστεί η ζωή και η 

I tS  περιουσία των πολι-
τών ζητεί με δήλωσή 

T g f lÉ H  του 0 πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομη

χανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΕΒΕΑ) κ. Κ. Μίχαλος με αφορμή τα 
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, 
που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές και 
προκάλεσαν τεράστιες ζημιές σε επι
χειρήσεις και περιουσίες. Επίσης ο κ. 
Μίχαλος σημειώνει: «Η λθε η ώ ρα να  
α ν α λ ά β ο υ ν  τιε ευ θ ύ νεε  τουε οι π ο λ ι
τικοί κα ι κυρ ίω ε αυτοί π ο υ  μ ιλο ύ ν  
γ ια  α νυ π α κ ο ή  στο Σ ύ ντα γμ α , όπω ε  
κ α ι αυτοί π ο υ  π ά ντα  χ α ϊδ ε ύ ο υ ν  τουε  
τα ρα χοπ ο ιούε, αλλά  και αυτοί π ου  
έ χ ο υ ν  τη ν  ευ θ ύ ν η  τηε επ ιβ ο λή ε  τηε  
έ ν ν ο μ η ε  τά ίη ε» .

10.1.1991: πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες
στο επταώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου
και Θεμιστοκλέους

Σπασμένα τζάμια (καίω) προτού 
παραδοθεί ο us φλόγες το κύριο του 

υπουργείου Οικονομικών στην οδό Αμαλίας 
40, το οποίο στεγάζει n s  τελωνειακός 

υπηρεσίες -  και όχι το (πρώην) ΣΔΟΕ, 
όπως είχε ακουστεί (γ. μουταφηςι

Με ιο  σφυρί π ιο  χέρι, με τον Ο βελϋ  από ions γνωοιούς 
Γαλάιες ιιου αντιστέκονται σιη φανέλα ιου και με 
αντιάοφυΕιογ όνά μάσκα π ιο  πρόσωπο αποχωρεί uno εο σκηνικό 
που δημιούργησε: φλόγες και πυκνοί καπνοί βγαίνουν 
από ιο σπασμένο ιιαρμπρί/ ν,ονίΑΦΜν >

Μια διαφορετική χειρονομία, 
στα χθεσινό επεισόδια, από μια νεαρή 
προς ιο όργανο in s  ιά ίπ ς  που βρέθηκε 
π ιο  οδόστρωμα
(AP / ΛΗΜΗΤΡΗ? ΜΙ ΠΗΝΗΣ)



A lO  ■ ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 MAIOY 2010

Θ έμα s  τ ρ α γ ω δ ί α  μ ε  φ ο ν τ ο  τ η ν  κ ρ ίσ η

«Ολη η Ελλάδα μια γροθιά» ans διαδηλώσεΐ8

παλΙΙ«11ϊΙ κηΡ Ρ Γ ϊ 2ρΓ
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ΠΑΤΡΑ

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα οι πεζοί δ ια  
δηλωτέβ εργαζόμενοι και εργάτεε, αλ
λά και αγρότεε με τρακτέρ και δημα 
τικοί υπάλληλοι με απορριμματοφό
ρο, πορεύθηκαν δυναμικά (αριστερά) 

-  και ανήρτησαν πανό καλώνταε tous 
εργαζομένου5 σε αντεπίθεση: «Ξε
σηκωθείτε. Αντεπίθεση! ΠΑΜΕ» ήταν 
το σύνθημά tous (κάτω).

I âWPV
®  ¿ » Θ Ε Σ Η !,

“ Π Adi

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δυναμικέε ήταν οι συγκεντρώσει και στα Ιωάννινα (κάτω), με tous 
εργαζομένου8 να διεκδικούν να μην υπάρξουν μειώσει μισθών 
και συντάξεων και ανατροηέβ των εργασιακών δικαιωμάτων.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ! ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη μακεδονική πρωτεύουσα χι- 
1^%. νΐ ! λιάδεβ εργαζόμενοι συμμετείχαν 

ίττη συγκέντρωση και στην πορεία 
ρίαε που διοργάνωσαν 
υπαλληλικό Κέντρο και 
Δημοσιοϋπαλληλικών 

(δίπλα). Μεγάλη 
ση που
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Μ αάκέε πορείεε διαμαρτυ- 
ρίαε κατά των οικονομικών 
μέτρων που επιβάλλει το 

Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο πραγ
ματοποίησαν χθεε χιλιάδεε εργαζό
μενοι και φοιτητέ5 σε όλη τη χώρα. 
Με επίκεντρο των εκδηλώσεων δια- 
μαρτυρίαε στη Βόρεια Ελλάδα τη 
Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία τη Λά
ρισα και τον Βόλο, στην Ηπειρο τα 
Ιωάννινα, στα Επτάνησα την Κέρκυ
ρα, στην Πελοπόννησο την Πάτρα 
και στο Αιγαίο τη Μυτιλήνη έγιναν με- 
γάλεε συγκεντρώσει που από πολ- 
λούε εκπροσώπουε σωματείων χα
ρακτηρίστηκαν πρωτόγνωρεε.

Ο όγκοε των συγκεντρωμένων, αν
θρώπων διαφορετικών κοινωνικών 
τάξεων και πολιτικών πεποιθήσεων, 
ο παλμόε, τα συνθήματα, αλλά και η 
οργή που ξεχείλιζε, έδειχναν τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι 
εργαζόμενοι και κυρίωε τον φόβο 
που κυριαρχεί για τον αντίκτυπο που 
θα έχουν στην ελληνική κοινωνία τα 
νέα μέτρα.

Θεσσαλία και νησιά
Εντυπωσιακέ5 χαρακτήρισαν οι εκ
πρόσωποι των εργαζομένων τιε συ
γκεντρώ σει που έγιναν στη Θεσ
σαλία. Στο επίκεντρο των εκδηλώ
σεων βρέθηκαν η Λάρισα (πλατεία 
Ταχυδρομείου) και ο Βόλοε. Στην 
Κέρκυρα και στη Μυτιλήνη «Φέρτε 
πίσω τα κλεμμένα» έγραφαν τα πλα- 
κάτ που κρατούσαν οι εργαζόμενοι 
στα χέρια και στο στόχαστρο των 
συνθημάτων τουε βρίσκονταν ακό
μη και μέλη του ελληνικού Κοινο
βουλίου, όπωε και οι κατά καιρούε 
αποκαλύψειε για τη συμμετοχή βου
λευτών και υπουργών σε οικονομι
κά σκάνδαλα.

Των συγκεντρώσεων ηγήθηκαν 
μέλη των εργατικών κέντρων και των 
σωματείων των δημοσίων υπαλλή
λων. Καθοριστική όμωε και καθολι
κή ήταν η συμμετοχή των μελών του 
ΠΑΜΕ, που εξέφραξαν ικανοποίη
ση για τη μαΖικότητα των απεργια- 
κών κινητοποιήσεων. Μάλιστα δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι που προέβλεπαν 
ότι η συμμετοχή των εργαζομένων 
στιε απεργίεε αλλά και στιε συγκε
ντρώ σει διαμαρτυρίαε θα αυξάνε
ται όσο οι πολίτεε θα συνειδητοποι
ούν τη μεγάλη συρρίκνωση των ει-

Μαζικές ήταν οι απεργιακέε nopeies και ans μεγαλύτερεε πόλεΐ8 ms περιφέρεια8

σοδημάτων τουε. Οι πληροφορϊε5 

που άρχισαν να κυκλοφορούν νω- 
ρίε το μεσημέρι για τα όσα συνέβη- 
σαν στην Αθήνα προκάλεσαν θλίψη 
και όλοι οι εκπρόσωποι των εργα
ζομένων έσπευδαν να καταδικά
σουν τα γεγονότα.

Συγκρούσειε με τα ΜΑΤ

Από τιε ειρηνικέε στη συντριπτική 
πλειονότητά τουε φωνέε διαμαρτυ- 
ρίαε δεν έλειψαν και οι διαδηλωτέε 
που επεδίωξαν επεισόδια.

Στη Θεσσαλονίκη έγιναν περισ-

σότερεε από 2 0  συλλήψειε νεαρών 
ατόμων. Οι νεαροί έσπασαν στο πέ
ρασμά τουε βιτρίνε5 καταστημάτων 
και υποκαταστήματα τραπεΖών, συ- 
γκρούστηκαν με αστυνομικέε δυ
ν ά μ ε ι  και στη συνέχεια προσπά
θησαν να «ταμπουρωθούν» σε χώ- 
ρουε του Αριστοτελείου Πανεπιστη
μίου.

Στην Κέρκυρα συνδικαλιστικέε 
οργανώσειε κατέλαβαν συμβολικά 
το κτίριο τηε Νομαρχίαε, διαμαρτυ- 
ρήθηκαν στουε υπαλλήλουε που ερ
γάζονταν παρά την απόφαση για 
απεργία και ανάρτησαν πανό.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στα 
Γιάννινα, στη Λάρισα και στον Βό
λο. Ομάδεε διαδηλωτών συνεπλά
κησαν με αστυνομικέε δυνάμειε. 
Ορισμένοι πυρπόλησαν αυτόματεε 
ταμειολογιστικέε μηχανέε τραπε
ζών και έσπασαν βιτρίνεε κατα
στημάτων, ενώ δεν έλειψαν και οι 
επιθέσειε κατά τηλεοπτικών συ
νεργείων.

Στην Πάτρα οι συγκρούσειε πή
ραν μεγάλη έκταση. Διαδηλωτέε 
πυρπόλησαν κάδουε απορριμμάτων, 
ενώ οι αστυνομικέε δυνάμειε προ
χώρησαν σε εκτεταμένη χρήση δα-

κρυγόνων, τα οποία σύμφωνα με 
καταγγελίεε είχαν λήξει από το 2005.

Απεργία φαρμακοποιών
Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και 
αύριο τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα 
και ο λόγοε είναι οι προωθούμενεε 
αλλαγέε στο επάγγελμα του φαρμα
κοποιού. Οπωε αναφέρεται σε ανα
κοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμα- 
κευπκού Συλλόγου, ο επιχειρούμενοε 
περιορισμόε του αριθμού των φαρ
μακείων θα υποβαθμίσει την παρε
χόμενη ασφαλιστική περίθαλψη.

Κυβέρνηση εθνικήε ενότηταε
¡- Γ Ν Ω Μ Η ---------

Ο ακατάσχετοε λαϊκισμόε 
και η υστεροβουλία πολ
λών επιφανών του δημο

σίου βίου που χύνουν κροκοδείλια 
δάκρυα «υπ έρ  του λα ο ύ »  σε μια 
(μάταιη) προσπάθεια να διασω
θούν οι ίδιοι από τη λαϊκή οργή πρέ
πει να σταματήσει άμεσα. Οι ηγε- 
σίεε του τόπου σε όλα τα πεδία, αν 
ακόμη υπάρχουν, πρέπει να επι
βάλουν την επιστροφή στη σοβα
ρότητα. Η κοινή γνώμη αποδίδει 
μεγάλεε ευθύνεε στη Νέα Δημο
κρατία, ωστόσο υποψιάΖεται ότι η 
κυβέρνηση που τη διαδέχθηκε θα 
μπορούσε να αποτρέψει τη διολί
σθηση τηε χώραε στη χρεοκοπία 
αν ήταν συγκροτημένη, προετοι
μασμένη και αποφασισμένη.

Το αποτέλεσμα είναι να απα- 
ξιώνεται ραγδαία το σύνολο του 
πολιτικού κόσμου. Συμβάλλει σε 
αυτό η ατυχήε στάση ακόμη και σο
βαρών πολιτικών, οι οποίοι καλ

λιεργούν την εύκολη ερμηνεία ότι 
η χρεοκοπία σηματοδοτεί την απο
τυχία ολόκληρηε τηε Μεταπολί- 
τευσηε. Γιατί τόσο αυτομαστίγω- 
μα; Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Γερ- 
μανοί, λαοί που εγκλωβίστηκαν σε 
πολύ μεγαλύτερα αδιέξοδα, απέ
φυγαν συνειδητά τη συλλογική αυ
τοκτονία. Τι συμβαίνει σε μαε και 
κόβουμε με μανία τιε φλέβεε μαε; 
Ποιοε αμφιβάλλει ότι η Μεταπολί
τευση είναι η πιο δημιουργική πε- 
ρίοδοε μετά τον Πόλεμο; Πότε η 
Ελλάδα εντάχθηκε στην Ενωμένη 
Ευρώπη; Πότε απέκτησε ισχυρή με
σαία τάξη; Πόσα ελληνόπουλα μορ
φώνονταν το 1970; Η αιτία τηε ση- 
μερινήε χρεοκοπίαε δεν είναι η Με
ταπολίτευση, όποιεε κι αν είναι οι 
αδυναμίεε τηε, αλλά ο συνδυασμόε

Του Παυλου Παπαδοπουλου

τηε παγκόσμιαε πιστωτικήε κρίσηε, 
των εσωτερικών αντιφάσεων τηε 
ευρωΖώνηε και τηε ανικανότηταε 
του πολιτικού προσωπικού τηε τε- 
λευταίαε πενταετίαε να προσφέρει 
ηγεσία με αποτελεσματικότατα και 
διορατικότητα.

Δεν είναι όμωε ώρα για απόδο
ση ευθυνών. Το τραγικό γεγονόε

Η  συνεργασία όλων των 
πολιτικών δυνάμεων είναι η 
ισχυρότερη εγγύηση ότι η 
Ελλάδα δεν θα διολισθήσει 
στο χάοε

τηε δολοφονίαε τριών νέων αν
θρώπων μπορεί να δράσει ωε κα- 
ταλύτηε μιαε πορείαε αυτοκατα- 
στροφήε αφού πυροδοτεί την αβε
βαιότητα των πολιτών και των αγο
ρών για τιε προοπτικέε τηε Ελλά- 
δαε. Δεν είναι απίθανο λοιπόν να 
ξεκινήσουν νέεε, αλυσιδωτέε αντι- 
δράσειε, οι οποίεε μέσα σε ένα ευ
ρύτερο πλαίσιο εξαέρωσηε τηε 
εμπιστοσύνηε σπε προοπτικέε άλ
λων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου 
να εγκλωβίσουν την Ελλάδα σε 
έναν κύκλο βίαε και ακυβερνησίαε, 
που μπορεί να ξεσπάσει σε κοινω
νική διάλυση και οικονομική συ
ντριβή.

Ακριβώε γ ι’ αυτόν τον λόγο ο 
Π ρωθυπουργόε, ο αρχηγόε τηε 
αξιωματικήε ανππολίτευσηε και οι

επικεφαλήε των τριών μικρότερων 
κομμάτων, αν πράγματι διακρίνο- 
νται από γνήσια αίσθηση καθήκο- 
ντοε και αν όντωε διαθέτουν το πο
λιτικό ανάστημα που απαιτούν οι 
περιστάσειε, πρέπει να κάνουν 
πράξη τον στίχο του Ελύτη, να τολ
μήσουν ένα « ά λμ α  μ εγα λύ τερ ο  
από τη φθορά», να συνεργαστούν 
με γενναιότητα και αποφασιστι
κότητα σε μια κυβέρνηση εθνικήε 
ενότηταε και να αναθέσουν τα κρί
σιμα πεδία τηε διακυβέρνησηε του 
τόπου σε ικανούε και δοκιμασμέ- 
νουε πολιτικούε. Η συνεργασία 
όλων των πολιτικών δυνάμεων εί
ναι η ισχυρότερη εγγύηση ότι η 
Ελλάδα δεν θα διολισθήσει στο χά- 
οε, δεν θα γκρεμίσει ολόκληρεε δε- 
καετίεε προόδου και δεν θα γίνει 
το πρώτο θύμα δυνάμεων που αρ
χίζουν να κινούν τουε τροχούε τηε 
ευρωπαϊκήε ιστορίαε.

papadopoulos@ dolnet.gr
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Εκκληση για συναίνεση, αλλά και εντάσειδ
Το αίτημα του Πρωθυπουργού για «ενιαία φωνή» απεδέχθη ο Αντ. Σαμαράε, ενώ ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ ΚΚΕ - ΛΑΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γρ. Τζιοβαρας, 
Λ. Σταυροπουλος

Σ υναίνεση για τη δημιουργία 
«μετώπου» κατά τηε βίαε 
και υπεράσπισηε τηε Δη- 

μοκρατίαε επετεύχθη χθεε στη 
Βουλή μεταξύ κυβέρνησηε και 
αξιωματικήε ανππολίτευσηε μετά 
τα δραματικά γεγονότα που κό
στισαν τη Ζωή στουε τρειε άτυχουε 
υπαλλήλουε τηε Marfin Bank στον 
οδό Σταδίου. Υπό τη βαριά σκιά 
αυτήε τηε τραγικήε εξέλιξηε που 
συγκλόνισε το πανελλήνιο, ο πρω
θυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου κά- 
λεσε χθεε από το βήμα τηε Βου- 
λήε όλεε τιε πολιτικέε δυνάμειε τηε 
χώραε να αναλάβουν στην π α 
ρούσα κρίσιμη και ιστορική συ
γκυρία πε ευθύνεε τουε, καλώνταε 
τεε παράλληλα να συγκλίνουν στην 
απερίφραστη καταδίκη κάθε μορ- 
φήε βίαε. «Με μια φ ω ν ή  να  στεί- 
λο υ μ ε  μ ή νυ μ α  ιστορικήε, πολιτι- 
κήε, κ ο ινω νικ ή ε  και δημοκρατι- 
κιis  ευ θ ύ νη ε  και π ροστα σίαs  τω ν  
δικαιω μάτω ν του πολίτη» είπε χα
ρακτηριστικά, επαναφέρονταε την 
πρότασή του για σύγκληση του 
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών 
υπό τον Πρόεδρο τηε Δημοκρα- 
τίαε κ. Κ. Παπούλια, τονίΖονταε 
ότι «ναι μ εν  υπάρχουν διαφ ω νίεε, 
α λλά  γ ια  β α σ ικ ά  ζητήματα Δ η -  
μοκρατίαε κα ι α π ένα ντι στη β ία  
να  στείλουμε το μ ή νυ μ α  ότι έχ ο υ 
με μια ενω μ έν η  φ ω ν ή » , πρότα
ση την οποία απεδέχθη  απερ ί
φραστα ο πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Αντ. 
Σαμαράε.

Γ.ϊίαπανδρέου
«Ω ρεε ευθύνηε»  στην κατεύθυνση 
τηε προάσπισηε των εθνικών συμ
φερόντων τηε χώραε, τηε δημο- 
κρατίαε, τηε πολιτικήε και κοινω- 
νικήε συνοχήε, αλλά και τηε Ζωήε 
των πολιτών, χαρακτήρισε ο πρω
θυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου τιε 
κρίσιμεε στιγμέε που περνά ο τό- 
ποε. «Είμαστε β α θ ιά  σ υ γ κ λ ο ν ι
σμένοι από  τον άδικο θάνατο τω ν  
τρ ιώ ν συμπολιτώ ν μ α ε π ου  έπ ε 
σ α ν  θύματα μ ια ε ω μή ε δ ο λο φ ο -  
ν ικ ή ε  ενέρ γε ια ε»  δήλωσε ο Πρω
θυπουργόε για το τραγικό συμβάν 
που συγκλόνισε το πανελλήνιο, 
επισημαίνονταε ότι «εκεί ο δ η γο ύ ν  
η ανεΞέλεγκτη β ία  και η πολιτική  
ανευθυνότητα», ενώ δεσμεύθηκε 
προε τιε οικογένειεε των θυμάτων 
ότι «οι δρά στεε θα εντο π ισ το ύ ν  
και θα λογοδοτή σουν» . «Εμείε θα  
σταθούμε στο π λευρ ό  τω ν ο ικ ο 
γ εν ε ιώ ν  π ου  έχ α σ α ν  τουε δ ικούε  
τουε α νθ ρ ώ π ο υ ε . Α υτό ε ίν α ι το 
αυτονόητο και το ελάχιστο. Ο μωε 
τρειε ο ικ ο γένε ιεε  δουν το δράμα  
τουε χω ρίε λόγο , χω ρίε καμία σχέ
ση μ ε  "επιτήρηση" και “επ ιτηρη- 
τέε"» πρόσθεσε, ενώ προειδοποί
ησε ότι «δεν μ πορεί να  έχ ο υ ν  κ α 
μ ία  κ άλυψ η , κα μ ία  άμεση  ή και 
έμμεση  πολιτική υποστήριΕη».

Ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε 
ότι «η β ία  κ α λλιερ γεί τη β ία »  και 
ότι «άλλο δ ιαμαρτυρία  κ α ι άλλο  
δ ο λο φ ο νία » , ενώ διατύπωσε αιχ- 
μέε για την κριτική που ασκήθηκε 
τιε προηγούμενεε ημέρεε προε την 
κυβέρνηση λέγονταε ότι «Ξέρετε 
π ολύ  καλά  πω ε οι δη λώ σειε τω ν  
τελευτα ίω ν η μ ερ ώ ν  δ εν  β ο ή θ η 
σαν, ότι δ ή θ εν  η χώ ρα βρίσκεται 
υπό δικτατορικό καθεστώ ε ή ότι 
α μ φ ισ β η τείτα ι το Σ ύ ντα γμ α  και

Γ. Παπανδρέου
«Είναι ώρα ευθύνηε για την 

προάσπιση του εθνικού 
συμφέροντοε και του 

δημοκρατικού πολιτεύματοε»

Γ. Κ α ρα τ γζ α φ ε ρ η ς

«Η Βουλή πρέπει να 
περιφρουρήσει το φρόνημά τηε, 
τιε ιδέεε τηε και τη Δημοκρατία 

από όποιον τιε απειλεί»

η νομ ιμότητα  του Σ υντάγματοε», 
εστιάΖονταε στο «πόσο  αυτά ν ο 
μ ιμ ο π ο ιο ύ ν  σ ε σ υ νε ιδ ή σ ειε  π ο λ ι
τώ ν τη ν  ίδια τη β ία » .

Μάλιστα, όταν λίγο αργότερα 
έλαβε τον λόγο ο κοινοβουλευτικόε 
εκπρόσωποε του ΚΚΕ κ. Αθ. Πα- 
φίληε για να καταγγείλει οργα
νωμένο σχέδιο προβοκάτσιαε το 
οποίο επιχειρήθηκε από « φ α σ ι-  
στοειδή», όπωε τα αποκάλεσε, ειε 
βάροε του ΠΑΜΕ, διευκρινίΖονταε 
ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ 
του οργανωμένου και περιφρου- 
ρημένου αγώνα, ο κ. Παπανδρέ-

Αντ. Σαμαρας
«Αλλο οι πολιτικέε διαφωνίεε 

και άλλο οι εθνικέε μαε ευθύνεε. 
Από κοινού να σηκώσουμε το 

ανάστημά μαε»

Α λ . Τ ς ι π ρ α ς

«Τη βία σε αυτόν τον τόπο 
δεν την επιλέγει ο λαόε, 

αλλά αυτοί που φοβούνται 
τον λαό»

ου τον ρώτησε: «Α ν κατάλαβα κ α 
λά , ά ρ α  το ΚΚΕ κ α τα δ ικ ά ζει μ ε  
απόλυτο  τρόπο τη β ία ...» . «Χτυ
πάτε α νο ιχτέε  πόρτεε. Δ ε ν  το Ξέ
ρετε; Το έχο υμ ε  π λη ρώ σ ει αυτό»  
του απάντησε ο κ. Παφίληε.

« Κ α νένα ε δ εν  μ πορεί να  κρύ
βεται αυτέε τιε στιγμέε»  τόνισε ο 
Π ρωθυπουργόε αναφερόμενοε 
στην οικονομική κατάσταση και στα 
μέτρα που λαμβάνονται. «Η κ υ 
β έρ ν η σ η  συμμερίζεται τα α ισ θ ή 
ματα τω ν σ υνα νθ ρ ώ π ω ν μαε, τα 
συναισθάνεται, συμπάσχει μ ε τη ν  
αντίδραση του κάθε συνταΞιούχου

Αλεκα Παπαρηγα
«Δεν μπορεί το οργανωμένο 

λαϊκό κίνημα να ενοχοποιείται 
για ενέργειεε που ετοιμάζονται 

στα παρασκήνια»

Ο Πρωθυπουργό» 
κάλεσε από το βήμα 
τ π δ  Βουλι» 
τ »  πολιτικέε δυνάμειε 
τηδ χώραδ 
να αναλάβουν 
στην παρούσα κρίσιμη 
και ιστορική συγκυρία 
τ »  ευθυνεχ τουβ, 
καλώνταδ τεδ 
παράλληλα 
να συγκλίνουν 
στην απερίφραστη 
καταδίκη κάθε 
μορφήδ βίαδ

π ου βλέπ ει να  περικόπτεται η σύ- 
νταΞή του, του κ ά θε εργα ζομ ένου  
π ου  βλέπει να  μειώ νοντα ι οι απο- 
δοχέε του» σημείωσε, δηλώνονταε 
ότι «για  κ α ν έν α ν  δ ε ν  ήταν ευχά- 
ριστεε αυτέε οι α π οφ ά σειε» .

« Κ ά π ο ιο ι κ ρ ύ β ο ν τ α ι, δυστυ- 
χώ ε, π ίσ ω  α π ό  τη ν  α ίσ θ η σ η  ε υ 
θ ύ ν η ε  π ο υ  επ ιδ ε ικ νύ ε ι η κ υ β έρ 
ν η σ η »  σημείωσε και π ρ ο ε ιδο 
ποίησε ότι « κ α ν έν α ε  δ ε ν  έχ ε ι το 
δ ικ α ίω μ α  να  π α ίζει μ ε  τιε τύχεε  
τη ε π α τρ ίδ α ε  κ α ι τω ν π ολιτώ ν, 
και ε π ιπ λ έ ο ν  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί ν α  θ έ 
τει σ ε  κ ίν δ υ ν ο  τη ζω ή α ν θ ρ ώ 

π ω ν» . «Είναι ώ ρ εε ευ θ ύ νη ε . Θα 
έπ ρ επ ε  να  ε ίν α ι κα ι ώ ρεε σ υ ν α ί
ν εσ η  ε»  τόνισε.

Ανι, Σαμαρά*_______
Τη συντριβή και την οδύνη του για 
τα «αθώ α θύματα τηε φ α να τικ ή ε  
και τυφλήε βίαε»  εξέφρασε ο πρό
εδροε τηε ΝΔ κ. Αντ. Σαμαράε, 
ο οποίοε προσερχόμενοε στην αί
θουσα τηε Ολομέλειαε πλησίασε 
στα υπουργικά έδρανα και χαιρέ
τησε τον Πρωθυπουργό, με τον 
οποίο είχε μια μικρή συνομιλία. 
«Αυτό π ου  σ υ νέβ η  δ είχνει ότι τα 
α κραία  στοιχεία  όχι μ ό νο  τρομο
κ ρ α το ύ ν  το ν  λα ό , αλλά  κ α ι τον  
δ ο λ ο φ ο ν ο ύ ν »  συμπλήρωσε και 
κάλεσε όλεε τιε παρατάξειε να εκ- 
φράσουν τη βούλησή τουε «για τη 
δ ια σ φ ά λ ισ η  τη ε Δ η μ ο κ ρ α τ ία ε , 
π ο υ  λε ιτουρ γεί μ ε β ά σ η  θεσμούε  
και κανόνεε». «Σαε καλώ να  σφ υ
ρηλατήσουμε την ενότητά μαε και 
τ η ν  υπ ευθ υ νότη τά  μαε, μ α κ ριά  
α π ό  α υτο α να γο ρ ευ ό μ ενο υ ε  υπε- 
ρασπιστέε του λαού»  ανέφερε, Ιη- 
τώνταε « α π ό  κ ο ιν ο ύ  ν α  σ η κ ώ 
σουμε το ανάστημά μαε». Οπωε εί
πε χαρακτηριστικά απευθυνόμε- 
νοε προε τα άλλα κόμματα, «αε  
α π οκ ρού σ ου μ ε εκ ε ίνο υ ε  π ου  θέ
λ ο υ ν  να  καθυποτάΞ ουν τη λα ϊκή  
κ υ ρ ια ρ χ ία  σ ε  εΞ ω θεσμ ικέε επ ι-  
διώΞειε». «Αυτόε ο τόποε έχει π ε 
ρά σει χειρότερα»  υπενθύμισε, επι- 
σημαίνονταε ότι « ο φ ε ίλ ο υ μ ε  να  
κ ρ α τή σ ο υ μ ε  τ η ν  ο μ ο ψ υ χ ία  μ α ε  
κ α ι τη ν  ψ υχρ α ιμ ία  μ αε, κ α ι να  
μη γ ίν ο υ ν  αυτέε οι ώ ρεε τραγι- 
κότερεε». Στο πνεύμα αυτό απο
δέχθηκε τη νέα πρόταση του Πρω
θυπουργού για σύγκληση του Συμ- 
βουλίου Π ολιτικών Αρχηγών: 
«Υποθέτω θα είνα ι για  λόγουε σύ- 
μ π ν ο ια ε  και σ φ υρ η λά τη σ η ε τηε 
εθ νικ ή ε ενότηταε»  σχολίασε, υπο- 
γραμμίδονταε ότι «π λέον αποκτά  
άλλω στε μ ια  νέα  διάσταση».

Αλ, TuMpqs________
Την «με α πόλυτο  τρόπο οδύνη »  
του εξέφρασε ο πρόεδροε τηε ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπραε για 
την απώλεια των τριών ανθρώπι
νων Ζωών. «Οι ένο χ ο ι αυτήε τηε 
πράΞηε δ εν  μ π ο ρ ο ύ ν  να  ορκίζο
νται στη ζωή, γιατί τη ν  κ α κ οπ ο ί
η σ α ν  και τη ν  τα πείνω σα ν»  είπε, 
δηλώνονταε ότι «καταδικάζουμε  
α π ερ ίφ ρα σ τα  τη β ία», αφού «μό
νο  οι μαζικοί ενω τικοί αγώ νεε του 
λα ο ύ  μ α ε μ π ο ρ ο ύ ν  να  μ α ε β γ ά 
λ ο υ ν  α π ό  το αδιέΞοδο». Ο κ. Τσί
πραε επιτέθηκε στον ΛΑΟΣ, χωρίε 
να τον κατονομάσει, αποκαλώνταε 
τον ωστόσο «χώ ρο τηε Α κροδε- 
Ξιάε», ο οποίοε « π ρ ο σ π α θ ε ί να  
ντυθεί τον μ α νδ ύα  του υπ ερα σ π ι
στή τηε ομαλότηταε». «Το θέαμα, 
α ν  δ ε ν  ή τα ν επ ικ ίνδ υνο , θα ήταν  
γελο ίο»  είπε χαρακτηριστικά, επι- 
σημαίνονταε ότι όπωε «το 2 0 0 8  
η Α κ ρ οδ εΞ ιά  σ τ ο χ ο π ο ίη σ ε  το ν  
ΣΥΡΙΖΑ», τώρα « β ρ ή κ α ν  ευ κ α ι
ρ ία  να  κ α τ η γο ρ ή σ ο υ ν  το ΚΚΕ». 
«Π ρόκειται π ερ ί προβοκ ά τσ ια ε, 
το έρ γο  αυτό το έχουμ ε Ξαναδεί, 
το γνω ρίζουμε, είμαστε π ιο  σ οφ ο ί 
και π ιο  έμπ ειρο ι να  το αντιμετω 
πίσουμε», προσθέτονταε ότι «αυ
τόε ή τα ν ο ρ ό λο ε  τηε ΑκροδεΞιάε 
σ τη ν πολιτική ιστορία του τόπου» 
και ότι «δεν θα π έσουμ ε στην π α 
γίδ α  τηε δ ιχ ό νο ια ε  π ου  μαε στή
νετε», ενώ επανέλαβε την πρότα
ση του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψήφισμα.

KapciTzcKpépns: «Το ΠΑΜΕ ξαναρχίζει ίο αντάρτικο» 
ΚΚΕ: «Μη pas npoKaAsis, φασίστα»

Σ κλι

Γ
κληρή ήταν η αντιπαράθεση που είχε προη- 
γηθεί μεταξύ του προέδρου του ΛΑΟΣ κ. 

ΚαρατΖαφέρη και τηε γενικήε γραμ- 
ματέωε του ΚΚΕ κυρίαε Αλέκαε Παπαρηγα. Ο 
κ. ΚαρατΖαφέρηε επιτέθηκε στο ΚΚΕ, το οποίο 
(προ)κάλεσε «να  Ξεκαθαρίσει α ν  Ξ εκίνησε πάλι 
αντάρτικο». «Το ΠΑΜΕ π ρ ιν  α π ό  λ ίγ ο  φ ώ ν α ζ ε  
“κάι]πε τη Βουλή"» είπε, πυροδοτώνταε οξύτατεε 
ανπδράσειε από την πτέρυγα του ΚΚΕ. «Μ ην προ- 
κα λείε, φασίστα!»  του φώναξε ο βουλευτήε του 
κόμματοε κ. Γ. Μαρίνοε, ενώ «φασίστα» τον  απο
κάλεσε και η κυρία Λιάνα Κανέλλη. Ο κ. Καρα- 
τΖαφέρηε επέμεινε επικαλούμενοε το επιχείρημα 
πωε «το ΚΚΕ διά  του εκ π ροσ ώ π ου  του ε ίπ ε  στο

M ega  ότι "εμείε δ ε ν  π ιστεύουμ ε στο Σ ύντα γμ α , 
δ ε ν  το ψ η φ ίζο υ μ ε  και δ ε ν  το α ν α γν ω ρ ίζο υ μ ε”». 
Η κυρία Παπαρήγα αντέδρασε καταγγέλλονταε 
τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ ωε «επ α γγελμ α τία  π ρ ο 
βοκά τορα »  και ότι «είνα ι σ ε  δ ια τετα γμένη  υ π η 
ρεσ ία». Κατήγγειλε δε πωε όταν έφθασε η πορεία 
του ΠΑΜΕ στη Βουλή «εκ εί ή τ α ν  χρ υσ α υγίτεε , 
γνα κ π ο ί-ά γνω σ το ι, π ου  α π ό  το 1 9 9 4  ε ίχ α ν  κ ά 
ψ ει το Π ολυτεχνείο  κα ι φ ώ ν α ζ α ν  “να  καεί, να  
κα εί η Βουλή"» και οι οποίοι απομονώθηκαν και 
απομακρύνθηκαν από δυνάμειε του ΠΑΜΕ. Ενώ κά
λεσε τον λαό «να  μη  φ ο β η θ ε ί α π ό  τη ν  π ρ ο β ο 
κά τσ ια  α λλά  ν α  π ά ρ ε ι όλα  τα μ έτρα  ν α  π ερ ι-  
φ ρ ο υ ρ ή σ ε ι τουε α γ ώ ν εε  του».

mailto:papadopoulos@dolnet.gr
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Θ έμα ■ τραγωδία με φοντο την κρίση

Ανησυχία για κλιμάκωση κινητοποιήσεων
Ο Γ. Παπανδρέου επικοινώνησε χθεδ τη νύχια πύεφωνικώδ με όλουδ ions πολιηκούδ αρχηγούδ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αττ. Κώβαιος

Οφόβοε για τιε εδελίδειε των 
επόμενων ημερών και 
εβδομάδων είναι εντονότε- 

ροε από ποτέ για την κυβέρνηση με
τά τιε χθεσινέε εδελίδειε, με τη μαζι- 
κή αντίδραση στα σκληρά μέτρα και 
τον θάνατο τριών ανθρώπων στο 
υποκατάστημα τράπεζαε στην οδό 
Σταδίου. Από το Μέγαρο Μαδίμου η 
πρώτη εντολή προε κάθε αρμόδιο εί
ναι να εντοπιστούν πάση θυσία, να 
συλληφθούν και να παραπεμφθούν 
στη Δικαιοσύνη οι ένοχοι του εμπρη
σμού τηε τράπεζαε, που κόστισε 
τρειε ζωέε, ενώ η κυβέρνηση επιμέ
νει να λέει ότι, παρά τη μαζικότητά 
------------------------  τηε, η χθεσινή
Επίοημεχ 
κυβερνητικά 
ττηγέε και 
το υπουργείο 
Οικονομικών 
διαψεύδουν ότι 
υπάρχει οκέψη 
ανάκλησηε 
κάποιων από 
τα μέτρα

δ ια δή λ ω σ η  
ήταν ειρηνική 
και «ελεγχό
μενη».

Ωστόσο το 
νομοσχέδιο  
με τα σκληρά 
μέτρα λιτότη- 
ταε έρχεται 
σήμερα προε 
ψ ήφιση στη 
Βουλή. Οι 
βουλευτέε τηε 
συμπολίτευ
σ ή  είναι φα

νερό ότι θα το στηρίδουν με βαριά 
καρδιά, ενώ από προχθέε το βράδυ 
καταβάλλονταν προσπάθειεε -  ακό
μη και από υπουργούε -  προκειμέ- 
νου να αμβλυνθούν κάποια μέτρα, 
ειδικοκ στο σκέλοε που αφορά τουε 
συνταδιούχουε. Επίσημεε κυβερνη- 
τικέε πηγέε και το υπουργείο Οικο
νομικών διέψευδαν ότι υπάρχει σκέ
ψη ανάκλησηε κάποιων από τα μέ
τρα. Βάσει αυτών το σχέδιο νόμου 
που έχει υπαγορευθεί από την τρόι
κα συζητείται σήμερα χωρίε αλλα- 
γέε και τροποποιήσειε, με το Μέγα
ρο Μαδίμου να έχει την προσοχή του 
στραμμένη στη στάση που θα τηρή
σει εν τέλει η ΝΔ.

Ο μείζων προβληματισμόε τηε κυ- 
βέρνησηε εκφράζεται για το γεγο- 
νόε ότι το ΠαΣοΚ έχει εμφανώε απο- 
λέσει πλέον τη δυνατότητα να επι
καλεστεί το επιχείρημα «δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι» και υπ’ αυτό το πρίσμα οι 
βουλευτέε τηε συμπολίτευσηε και το 
επιτελείο του Πρωθυπουργού ανα
ζητούν τρόπουε ανημετώπισηε του

1 m

Η μαζικότητα των χθεσινών κινητοποιήσεων, τιε οποΐεε πάντωε αποκαλεί «ελεγχόμενεε», στριμώχνει 
την κυβέρνηση και αναγκάζει τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει στουε ευρωπαϊουε εταίρουε ότι δεν 
μπορεί να πάρει άλλα μέτρα <απε)

μετώπου που φουντώνει, με το σύ
νολο των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων που ήδη εδαγγέλλουν νέεε κι
ν η το π ο ιή σ ε ι, το ΚΚΕ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό το βαρύ κλίμα ο κ. Γ. Πα
πανδρέου μεταβαίνει αύριο στιε

Βρυδέλλεε για τη σύνοδο κορυφήε 
του Ειιπ^ΐΌΐιρ, όπου με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο θα επιχειρήσει να 
καταστήσει σαφέε προε τουε ευρω- 
παίουε συναδέλφουε του ότι υπό αυ- 
τέε τιε συνθήκεε δεν έχει περιθώρια 
λήψηε άλλων μέτρων.

Η ανησυχία για όλα αυτά τα ζητή
ματα εκφράστηκε σε σύσκεψη που 
έγινε χθεε στο γραφείο του Πρωθυ
πουργού στη Βουλή αμέσωε μετά την 
ομιλία του, με τη συμμετοχή των κκ. 
X. Παμπούκη, Ν. Αθανασάκη, Ευ. 
Βενιζέλου, I. Ραγκούση και κοινο

βουλευτικών στελεχών. Εδετάστηκαν 
τα περιθώρια πολιτικών χειρισμών 
και επιχειρήθηκε μια αδιολόγηση και 
τηε στάσηε του προέδρου τηε ΝΔ κ. 
Αντ. Σαμαρά, εν αναμονή τηε ση- 
μερινήε ψηφοφορίαε για τα μέτρα. 
Αργά το βράδυ, ο κ. Παπανδρέου επι
κοινώνησε τηλεφωνικώε με όλουε 
τουε πολιτικούε αρχηγούε και τουε 
ενημέρωσε για τιε τελευταίεε εδελί- 
δειε, αλλά και για τιε λεπτομέρειεε τηε 
σύγκλησηε του Συμβουλίου Αρχη
γών που θα πραγματοποιηθεί τη Κυ
ριακή ή την Δευτέρα.

Ο κ. Παπανδρέου βρισκόταν χθεε 
από το πρωί σε ανοιχτή γραμμή με 
τον υπουργό Προστασίαε του Πολί
τη κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και με τουε συ- 
νεργάτεε του ------------------------

Το νομοσχέδιο 
με τα σκληρά 

μέτρα λιτότηταε 
έρχεται σήμερα 

προε ψήφιση 
στη Βουλή. Οι 
βουλευτέε τηε 

συμπολίτευσηε 
θα το στηρίξουν 
με βαριά καρδιά

στο Μέγαρο 
Μαδίμου, με 
το βλέμμα 
σ τρ α μ μ ένο  
στιε μαζικέε 
διαδηλώσειε 
και στην έντα
ση που κλιμα
κωνόταν στο 
κέντρο τηε 
Αθήναε.

Στην κυ- 
β έ ρ ν η σ η 
έβλεπαν από 
νωρίε ότι η
χθεσινή κινητοποίηση ήταν ογκώ- 
δηε και μαζική σε βαθμό που προ
βλημάτισε πολλά στελέχη. Από τη 
στιγμή όμωε που άρχισαν να εκδη
λώνονται τα επεισόδια μπροστά στη 
Βουλή και ειδικώε αφότου έγινε γνω
στό ότι υπήρχαν τρειε θάνατοι στην 
οδό Σταδίου η ανησυχία κόντεψε να 
μετατραπεί σε πανικό. Η συνεχήε 
επικοινωνία του υπουργείου Προ
στασίαε του Πολίτη με τιε πυροσβε- 
στικέε δυνάμειε και η ενημέρωση 
τηε κυβέρνησηε μετατρόπηκαν σε 
θρίλερ και εν τέλει αποσαφηνίστη
κε ότι ο θάνατοε των τριών εργαζο
μένων στη Ματίτη προήλθε από 
εμπρηστική επίθεση.

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα των 
τριών-τρεισήμισι ωρών ο κ. Παπαν
δρέου παρέμενε στο σπίτι του στο 
Καστρί και ενημερωνόταν διαρκώε 
για τιε εδελίδειε. Αμέσωε μετά απο- 
φασίστηκε η μετάβασή του στη Βου
λή και η δημόσια τοποθέτησή του σε 
μια προσπάθεια πολιτικήε εκτόνω- 
σηε τηε έντασηε.

Νεκροί, φωτιέδ και ευθύνεδ
Γ- Γ Ν Ω Μ Η ---------

Οταν ρίχνειε μολότοφ σε 
ένα κτίριο γεμάτο κόσμο 
(και αυτό και χθεε και άλ

λοτε έγινε άπειρεε φορέε) δέρειε 
ή πρέπει να δέρειε ότι μπορεί να 
σκοτώσειε, ότι είσαι εν δυνάμει 
δολοφόνοε. Οταν όλοι περιμέ
νουν, στην Ελλάδα και στο εξω
τερικό, γιατί πολιτικά ή οικονομι
κά τούε συμφέρει, η χώρα μαε να 
μπει στον αστερισμό του χάουε. 
Οταν δήθεν υπεύθυνα πολιτικά 
κόμματα χρησιμοποιούν την κρί
ση για να τροφ οδοτή σ ουν  τη 
στρατηγική τηε έντασηε. Οταν 
συνδικαλισπκέε οργανώσειε βρί
σκονται σε πλήρη αδυναμία προ
στασίαε των διαδηλώσεων που 
οργανώνουν. Και όταν η σε ανα
διοργάνωση Αστυνομία χρειά
στηκε να αντιμετφπίσει ταυτό
χρονα, σε όλο το κέντρο τηε Αθή-

ναε, όλο το χθεσινό απόγευμα, 
οργανωμένεε και ευέλικτεε ομά- 
δεε τραμπούκων, τα όσα ζήσαμε 
δεν είχαν μόνο προβλεφθεί. Εί
χαν προαναγγελθεί. Ολα αυτά 
πρέπει να τα συνυπολογίσουν οι 
όποιοι ανακριτέε όταν, όσο το δυ
νατόν πιο γρήγορα, θα καταλο
γιστούν πολιτικέε και ποινικέε ευ- 
θύνεε.

Λυπάμαι, αλλά δεν χρειάζονται 
πάντωε ανακρίσειε και έρευνεε 
για να διαπιστωθεί ότι με τα δε
δομένα τηε σημερινήε κρίσηε κυ- 
ρίωε το νεοσταλινικό ΚΚΕ, αλλά 
και ο «δεν δέρω^τι λέω αλλά το 
λέω» ΣΥΡΙΖΑ, η σαμαρική Νέα Δη
μοκρατία με τον απρόοπτο τυχο-

Του Ριχάρδου Σ ωμεργγη

διωκτικό μηδενισμό τηε και βε- 
βαίωε τα συνδικάτα έπαιδαν με 
μια φωτιά για την οποία ευθύνο- 
νται περισσότερο από το μετα-αν- 
δρεϊκό ΠαΣοΚ.

Τελικά, ναι, κινδυνεύει η δη
μοκρατία μαε, κινδυνεύουν οι 
ελευθερίεε περισσότερο απ’ όσο

Κινδυνεύουν οι ελεύθερέ 
περισσότερο απ’ όσο 
κινδυνεύουν οι μισθοί 
και οι συντάίειε

κινδυνεύουν οι μισθοί και οι συ- 
ντάδειε. Το γεγονόε και μόνο τηε 
εδωφρενικήε απεργίαε που κή- 
ρυδαν τα σωματεία των MME και 
τηε πιο εδωφρενικήε ακόμη πα- 
ράτασήε τηε ενώ καιγόταν η Αθή
να και θρηνούσαμε θύματα (προ
σωπικά τηλεφώνησα στην ΕΣΗΕΑ 
-  αλλά βρήκα μόνο τον αδιαγά- 
πητο θυρωρό -  για να απειλήσω 
ότι θα σκίσω σε χίλια κομμάτια 
τη δημοσιογραφική μου ταυτό
τητα) θα έπρεπε να μαε προβλη
ματίσει. Ποιοε την προκάλεσε ενώ 
ήταν αυτονόητο ότι με την απερ
γία θα έμενε ο κόσμοε απληρο- 
φόρητοε για γεγονότα τραγικά; 
Ποιοι θέλησαν έτσι να κρύψουν

πολλά; Πρέπει να πούμε «μπρά
βο» σε όσουε («απεργοσπάστεε»), 
σε μερικά ραδιόφωνα, δεν περί- 
μεναν «διαταγέε» για να θυμη
θούν ποια είναι η δουλειά τουε.

Υπάρχει κόμμα (το κουκουέ) 
που δηλώνει ότι το Σύνταγμα δεν 
το αφορά γιατί δεν το ψήφισε και 
που συνέχισε χθεε το απόγευμα, 
με τη συνενοχή του κ. Τσίπρα, τιε 
μπούρδεε για «ύποπτεε προβο- 
κάτσιεε» (όπωε ο Επαναστατικόε 
Αγώναε, όπωε οι πυρήνεε τηε φω- 
τιάε, όπωε τα καμένα πανεπιστή
μια...) και για θυμό που δεν πρό
κειται να σταματήσει! Και υπάρ
χουν «ρεύματα» (και στον Τύπο) 
που κάνουν πλάτεε στην τρομο
κρατία. Υπενθύμιση: αναρχική αλ
λά και ακροδεδιά που εκφράζει 
τον ρατσισμό και την δενοφοβία.

8omerit@tovima.gr
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