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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Θ ΕΜ Α ΕΠΙ KAI P0THTA ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Το σύννεφο της τσίκνας από τις κανόνες με τα λουκάνικα υποδέχεται τους «Αγανακτισμένους» στο Σύνταγμα Τα πολύχρωμα αντίσκηνα και η ατμόσφαιρα πέριξτου σιντριβανιού της πλατείας θυμίζουν κάμπινγκ στην Ελαφόνησο.

Ολα όσα συμβαίνουν στο Σύνταγμα
Οι χιλιάδες αγανακτισμένοι, οι κατασκηνωτές, οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι συνελεύσεις με φόντο τη Βουλή των Ελλήνων

Της Μ Α Ρ ΙΛ Η Σ  Μ Α ΡΓΩ Μ ΕΝ Ο Υ

Μπροστά μου περνούν τρειε ξύλινεε κρε
μάλεε. Την πρώτη την κρατάει έναε άν- 
δραε με μουστάκι. Τη δεύτερη ένα δε
κάχρονο αγόρι. Την τρίτη μια γυναίκα 
με ανάκατα μαλλιά. Ενα χαρτί κρέμε
ται απ’ τα ξύλα: «Κλέφτεε, κουφάλεε, 
έρχονται κρεμάλεε». Ο πατέραε κι η μά
να παρελαύνουν σα να κρατούν τη  γα
λανόλευκη: ύφοε καθήκοντοε. Το παι
δάκι ανάμεσά τουε κρατάει τη ν  κρε
μάλα του όσο πιο ίσια μπορεί κι έχει το 
πιο ευτυχισμένο ύφοε του κόσμου.

Πλατεία Συντάγματοε, αργά το  α
πόγευμα. Η ώρα περνά, το πλήθοε θε
ριεύει. «Αναρωτιέμαι πώε θα γίνει η 
Ελλάδα αν τη ν  αλλάξουν αυτοί οι άν
θρωποι», λέει ο νεαρόε δίπλα μου. Κοι
τάζω  εκεί που κοιτάζει: «έξω  η μασο
νία απ’ τη ν  Ελλάδα». Δύο απρόσμενα 
νέεε κοπέλεε κουνάνε το  πανί με μέ- 
νοε. Στην πίσω πλευρά γράφει «Στοπ 
στουε αεροψεκασμούε». Οι δύο κοπέ
λεε στέκονται δέκα μέτρα απ’ τη  Με
γάλη Βρεταννία. Ενα ζευγάρι που

βγαίνει απ’ το  ξενοδοχείο, κι η μία το 
κοιτά με περιφρόνηση. Η κυρία με τιε 
πούλιεε και ο κύριοε με το λινό που
κάμισο δείχνουν έκπληκτοι. Προφανώε 
δεν περίμεναν πωε το δωμάτιο τω ν δια
κοπών τουε θα τουε βγάλει ίσια στην 
καρδιά τηε αγανάκτησηε. Ο άνδραε 
πιάνει τη  γυναίκα απ’ το  χέρι, και με 
αποφασιστικά βήματα την τραβά προε 
τη  Σταδίου.

Πάγκοι παντού
Κατεβαίνω στιε τέντεε κοντά στο σι

ντριβάνι. Νωρίε το πρωί εδώ είναι σαν 
κάμπινγκ στην Ελαφόνησο: απ’ τιε σί- 
τεε τω ν  σκηνών βλέπειε αγόρια με το 
σλιπάκι τουε να πίνουν τον πρώτο φρα
πέ τηε μέραε. Τώρα όμωε είναι από
γευμα. Ακούω ένα αγόρι να τσιρίζει υ
στερικά «γιατί ο γυαλάκιαε μπήκε πά
λι σ την οργανωτική επιτροπή;». Περ
νάω τον  δρόμο να πάρω ένα νερό κι ο 
περιπτεράε μού ζητάει ογδόντα λεπτά. 
Γυρίζονταε παρατηρώ πωε τώρα πια έ
χει πάγκουε παντού. Σουβλάκια, ξηροί 
καρποί, μαλλί τηε γριάε, λουκουμάδεε,

καλαμπόκια, μπίρεε, λουκάνικα... Μέ
χρι και σχεδιάγραμμα για το πού θα στέ
κεται κάθε καντίνα υπάρχει. Ακούω μια 
δημοσιογράφο να διαμαρτύρεται στον 
υπεύθυνο για τουε πάγκουε: «Μα πώε 
τα κάνατε έτσ ι εδώ;», του λέει «Εχετε 
άδεια;». «Τι άδεια;», απαντάει εκείνοε. 
«Κι εμείε κατάληψη κάνουμε».

Μ εσ’ το σύννεφο τηε τσίκναε, ξεκι
νά στιε 9.00 η συνέλευση τηε «αμεσο- 
δημοκρατίαε». Μπροστά στη Βουλή οι 
άνθρωποι κουνάνε σημαίεε που τιε πή
ραν από πάγκο. Πίσω στα  σιντριβάνια 
οι «Αγανακτισμένοι» συζητούν ξανά και 
ξανά αν πρέπει να ενοχλούνται όταν α- 
νεμίζουν ελληνικέε σημαίεε στο Σύ
νταγμα. Και κανείε δεν ενοχλείται 
που οι ελληνικέε σημαίεε πουλιούνται 
σε πάγκο. Κάπου ανάμεσα στην αφέ
λεια και την ασυδοσία, καθέναε στο Σύ
νταγμα κάνει ό,τι του αρέσει. Το βρά
δυ μετά τον προπηλακισμό τω ν  βου
λευτών, δύο 20χρονα κορίτσια έχουν 
κάτσει απέναντι απ’ τα ΜΑΤ του Αγνω
στου Στρατιώτη. «Είσαι επαγγελματίαε 
εσύ, ή είσαι Ελληναε;», λέει η μία με

στόμφο. «Δε βλέπειε;», τηε κάνει η άλ
λη. «Είναι στεγνόε επαγγελματίαε». Και 
κουνά το κεφάλι σαν να διέγνωσε κά
ποια ανίατη ασθένεια.

Τιε προηγούμενεε ημέρεε μάλιστα, 
εμφανίσθηκε κι ο καθηγητήε Οικονο
μικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάν- 
νηε Βαρουφάκηε για να απευθύνει... χαι
ρετισμό. Το πλήθοε τον «υποδέχθηκε» 
φωνάζοντάε του «γεια σου κι εσύ που 
παράτησεε τα  παράθυρα κι ήρθεε να 
μαε μιλήσειε».

Τώρα στη  συνέλευση ένα αγόρι 
παίρνει τον λόγο για το ενάμισι λεπτό 
που του αναλογεί. «Εξω το Μνημόνιο! 
Οι βιομήχανοι φταίνε», φωνάζει. Ο χρό- 
νοε του τελειώνει. Ο επόμενοε συνεχίζει 
από εκεί που σταμάτησε ο προηγού- 
μενοε. «Μ ισθόε 1.200 ευρώ», λέει. 
«Και 35 ώρεε δουλειά την εβδομάδα». 
Από κάτω όλοι ενθουσιάζονται - σα να 
πρόκειται για ιδέα που δεν τη σκέφτηκε 
κανείε άλλοε πριν.

Κανείε εδώ δεν ενοχλείται από τί
ποτα. Στην πλατεία, έναε παπάε μοι
ράζει αναστάσιμεε λαμπάδεε: άσπρεε

με ποτηράκια περασμένα στο κερί. Μό
νο το  άγιο φωε αρνείται να ανάψει α
πό μόνο του. Η πρώτη κοπέλα που βγά
ζει αναπτήρα, έχει στο στόμα μια 
σφυρίχτρα. Με το  που παίρνει φωτιά 
το  φιτίλι, φυσάει στη  σφυρίχτρα με ό
λη τηε τη  δύναμη. Ο διπλανόε τηε, η- 
μίγυμνοε με τατουάζ «μανίκι» έχει 
σηκώσει τη λαμπάδα σα λάβαρο. «Απα- 
τεώ νεε!», φωνάζει. «Κλεφταράδεε!». 
Τίποτα απ’ αυτά δε μοιάζει να  ενοχλεί 
τον παπά. Εκείνοε ψέλνει φωναχτά, με 
τα χέρια στον αέρα.

Χωρίβ αμφισβήτηση
Στη νοητή ευθεία τω ν χεριών του, έ

να κρανίο: ο πλαστικόε σκελετόε κρέ
μεται από το δεξί πόδι στον αέρα ψη
λά πάνω απ’ το  Σύνταγμα. Στο στόμα 
έχει ένα χαρτονόμισμα φωτοτυπημέ- 
νο. Ενα μωρό καθισμένο στουε ώμουε 
του πατέρα του κοιτάζει τα κόκαλα με 
δέοε. Υστερα κάτι άλλο του τραβά την 
προσοχή. Πολλά χέρια υψώνονται. Το 
μωρό μιμείται κι εκείνο τη ν κίνηση. 
«Νααα!», κάνει με το χεράκι του, και α

πλώνει τα δακτυλάκια του προε τη Βου
λή. Η μαμά του από κάτω το  κοιτάζει 
όλο περηφάνια. Από Τετάρτη σε Τε
τάρτη, κάτι άλλαξε στην πλατεία. «Τι 
θέλειε να γίνει δηλαδή;», ρωτάω μια κο
πέλα. «Να φύγουνε», μου απαντάει. 
«Ποιοι;». «Ολοι!». Ο φίλοε τηε από δί
πλα παρεμβαίνει: «μην προσπαθείε 
να την μπερδέψειε», μου λέει. «Σαε ξέ
ρουμε εσάε τουε δημοσιογράφουε». 
Ξαφνικά είναι σα να δίνουν ν  τόνο 
αυτοί οι άνθρωποι που μπορ. . να γε
λάσουν με το  πανό που γράφει «εμείε 
τα φάγαμε, εσείε τον ήπιατε».

Οι τρειε κρεμάλεε ξαναεμφανίζονται 
απ’ το  βάθοε. Οπωε έρχονται προε το 
μέροε μου, παρατηρώ αυτούε που τιε 
πρωτοβλέπουν: άλλοι χειροκροτούν, 
άλλοι κουνούν το  κεφάλι χαμογελώ- 
νταε, έναε γέροε φωνάζει «αυτή  είναι 
η ελληνική οικογένεια!». Μ ια γκρι- 
μάτσα αμφισβήτησηε θα μου αρκού- 
σε. Αλλά σ ’ αυτόν τον κύκλο, όλα τα 
μάτια επιδοκιμάζουν. Δ εν ξέρω  τι άλ
λο μπορεί να είναι η μοναξιά του πλή- 
θουε εκτόε απ’ αυτό.

Μπλόκο στο ΜαξίμουΟ\ 
ηπό διαδηλωτές 
φοβάται τώρα η ΕΛ.ΑΣ.
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Ανησυχία προκαλούν στην Αστυνομία οι περισσότερο «δυ- 
ναμικέε» αντιδράσειε μερίδαε διαδηλωτών που μετέχουν στο 
κίνημα τω ν  «Αγανακτισμένων». Αστυνομικοί τω ν ΜΑΤ που 
εκτελούν υπηρεσία στη  Βουλή μιλούν για «ήπιεε αντιδρά- 
σειε» τω ν  συγκεντρωμένων, ωστόσο, στα ανώτατα κλιμά
κια πραγματοποιούνται συσκέψειε ' "  να αποτραπούν γε
γονότα όπωε αυτό τηε περασι,,: ' '  ~ -
"αν α'τιδοόσεί' Ί ηΑ

Η κοινωνική αστάθεια 
απασχολεί πλέον .. 
Harvard και Μο^
Της ΚΑΤΕΡ ΙΝΑΣ  ΣΩΚη ν

χ
Η ηολ ιιΐ”
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Φόβος και ανασφάλεια στο Περιστύλιο
Σε κατάσταση «νευρικής κρίσης» οι περισσότεροι εκ των «300», Λόγω του διογκούμενου κύματος βίας κατά των πολιτικών

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. Μ ΠΟΥΡΔΑΡΑ

Ο τόνος τηε φωνήε και η «γλώσσα του 
σώμαχοε» του κ. Γεράσιμου Γιακου- 
μάτου ξεχείλιζαν από θυμό. «Εμείε εί
μαστε έξω ανασφαλείε. Εδώ μέσα κά
ποιοι, όμωε, δεν θα είναι... ασφαλείε», 
προειδοποίησε ο βουλευτήε τηε Ν.Δ., 
αγορεύονταε μεσοβδόμαδα σ τη ν αί
θουσα τηε Γερουσίαε τηε Βουλήε. 
Δεν κ νόμασε το σε ποιουε ακριβώε 
αναφ<_,._ται, αλλά κοιτούσε προε την 
πλευρά όπου κάθονται παραδοσιακά 
οι βουλευτέε τηε Αριστεράε. Φάνηκε 
να θεωρεί κάποιον ή κάποιουε εξ αυ
τώ ν υποκινητέε του διογκούμενου κύ- 
ματοε βίαε κατά τω ν εκπροσώπων τηε 
πολιτικήε. Και για να μην υπάρξει... πα-

Ο ι βουλευτές φροντίζουν 
να αποχωρούν όσο 
το δυνατόν νωρίτερα από 
τις 6 μ μ  - την ώρα δηλα
δή που αρχίζουν οι συγκε
ντρώσεις στο Σύνταγμα.

ρεξήγηση περί των προθέσεών του, συ
μπλήρωσε: «Α ν  εγώ τον τουλουμιάσω 
στο ξύλο εδώ μέσα; Αυτό ζητάνε και 
εκεί θα φθάσουμε»!

Το περιστατικό αυτό, δηλωτικό δια
θέσεων βουλευτικήε αυτοδικίαε, είναι 
έωε τώ Γ η πιο ακραία εκδήλωση τηε 
κατάσ. ήε «νευρικήε κρίσηε» στην 
οποία έχουν περιέλθει οι περισσότε
ροι εκ τω ν  «300». Η, επί πολλέε ημέ- 
ρεε, επαναλαμβανόμενη συγκέντρω
ση χιλιάδων πολιτών στην πλατεία Συ- 
ντάγματοε, η πυκνότητα τω ν  περιφε
ρειακών επιθέσεων κατά πολιτικών, 
και -κυρίωε- το σύνθημα «Κλέφτεε κλέ- 
φ τεε» που ακούγεται καθημερινά και 
διαρκώε από το  πλήθοε έξω από τη  
Βουλή, έχει για τα καλά ηλεκτρίσει την 
ατμόσφαιρα στουε κόλπουε τηε εθνι- 
κήε αντιπροσωπείαε.

Το σοκ
Το μεγάλο «σοκ», φυσικά, ήρθε το 

βράδυ Τρίτηε όταν μερικέε εκατο- 
ντάδεε διαδηλωτών, με υβριστικού χα
ρακτήρα συνθηματολογία και «απει- 
λητικέε» διαθέσειε, πέτυχαν να απο-

κλείσουν τη  θεωρούμενη ώε εκείνη τη 
στιγμή καλά φρουρούμενη είσοδο ε
πί τηε Βασ. Σοφίαε. Το συγκεκριμένο 
γεγονόε πυροδότησε την ανασφάλεια 
του πολιτικού προσωπικού, στελέχη 
του οποίου, λίγα αριθμητικά αλλά εμ
φανέστατα σε κατάσταση αμήχανου 
«πανικού», συμφώνησαν να φυγα
δευτούν με τη βοήθεια φακών νύχταε 
μέσω του Εθνικού Κήπου!

Τουε τελευταίουε μήνεε η Βουλή 
πολλέε φορέε πολιορκήθηκε από 
διαδηλωτέε, αλλά αυτή τη  φορά το  
«φρούριο» έδειξε να  μην είναι και τό 
σο Καλά φυλασσόμενο. Η ανασφάλεια 
έπιασε κόκκινο και ήδη βρίσκει έκ
φραση στη  συμπεριφορά τω ν  βου
λευτών με ποικίλουε τρόπουε πέραν 
τηε μοναδικότηταε που διακρίνει

την προαναφερθείσα αντίδραση Για- 
κουμάτου.

Ορισμένοι επιχειρούν να  αστειευ
τούν σ το  καφενείο: «Εγώ πέρασα ε
κείνο το  βράδυ από το  μπλόκο τω ν  
διαδηλωτών και κανέναε δεν με πεί
ραξε», έλεγε χαμογελώνταε βουλευ
τήε εξ εκείνων που δεν ψήφισαν το  
Μνημόνιο. Φάνηκε προε στιγμή πωε 
θεωρούσε εκείνη τη ν  αρνητική ψή
φο του κάτι σαν «ασπίδα» προστασίαε 
του. «Ναι, αλλά εκεί έξω  φωνάζουν για 
τουε 300. Και είσαι έναε από τουε 
300», του επισημάνθηκε. Οπερ ση 
μαίνει στόχοε...

Η αντίδραση
Αρκετοί έχουν περιορίσει σ τον  ε

λάχιστο δυνατό χρόνο τη ν παρουσία

τουε στη Βουλή. Οχι πωε δεν συνη
θιζόταν επί πολύ καιρό να απουσιάζουν 
οι περισσότεροι, τιε περισσότερεε ώ- 
ρεε. Ομωε, τώρα, κυριότερη αιτία δεν 
είναι η «συνήθεια». Αλλά ο φόβοε.

Για τον  ίδιο λόγο, μια άλλη «κακή» 
συνήθειά τουε, πάντωε, έχει αλλάξει: 
συγκεκριμένα και σε αντίθεση με το 
παρελθόν, σέβονται απολύτωε τον δια
θέσιμο χρόνο ομιλίαε τουε, δεν αγο
ρεύουν παραβιάζονταε τον κανονισμό 
ωε προε τη  διάρκεια, σαν σε μια συ
νειδητή επιλογή να ολοκληρώνονται 
σύντομα οι συνεδριάσειε και να α
ποχωρήσουν όσο το  δυνατόν νωρί
τερα από τιε 6 μ.μ. - από τη ν  ώρα δη
λαδή που αρχίζουν οι συγκεντρώσειε 
στο  Σύνταγμα.

Κάποια άλλα, πάλι, δεν φαίνεται να

άλλαξαν: επί παραδείγματι η αποφυ
γή μιαε επί τηε ουσίαε συζήτησηε για 
τιε εξελίξειε και η εμμονή στη  σ τε ί
ρα ανταλλαγή κατηγοριών.

Στο περιστύλιο μερικοί «μονολο
γούν» ότι θα έπρεπε εδώ και καιρό κά
ποιοι να είχαν μπει φυλακή, ενώ  από 
του βήματοε τηε Ολομέλειαε ακόμα α- 
κούγονται μομφέε περί χλιδάτηε πο- 
λιτικήε ζωήε... Αμφότερα, δίχωε πρα
κτικό αντίκρισμα.

Στο μεταξύ, τα κρούσματα επιθέ
σεων κατά πολιτικών αυξάνονται, με 
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Γιώρ
γο Π εταλωτή να αποτελεί τον τελευ
ταίο στόχο. Προηγήθηκαν οι βου
λευτέε σ τη ν  Κέρκυρα, η εν κρυπτώ έ- 
ξοδοε από τη  Βουλή κι όλα αυτά σε μια 
μόλιε εβδομάδα.

Τα κρούσματα 
των επιθέσεων

Η ανησυχία που αισθάνονται δη
μόσια πρόσωπα είναι δικαιολογη
μένη καθώς το τελευταίο διάστη
μα καταγράφηκαν πολλά εις βά
ρος τους περιστατικά. Ενδεικτικά 
και μόνο:
• Στις 15 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα 
γενικής απεργίας, άγρια επίθεση 
δέχθηκε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης 
στην οδό Πανεπιστημίου, με απο
τέλεσμα να τραυματιστεί.
• Στις 26 Ιανουάριου, ομάδα νεα
ρών στράφηκε εναντίον του πρώ
ην πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημί
τη προπηλακίζοντάς τον, στο κέ
ντρο της Αθήνας.
• Δις έχει βρεθεί στο στόχαστρο ε
πιθέσεων και προπηλακισμών ο κ. 
Θεόδωρος Πάγκαλος: στις 27 Φε
βρουάριου στο Παρίσι υβρίστηκε 
και χλευάστηκε από Ελληνες φοι
τητές, ενώ στις 16 Μαρτίου, έξω α
πό ταβέρνα της Κερατέας, πλήθος 
τον περίμενε με γιαούρτια φωνά- 
ζοντας «Δεν τα φάγαμε μαζί».
• Στις 14 Απριλίου, κατά τη διάρ
κεια ομιλίας του κ. Ανδρέα Λοβέρ- 
δου στο ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, 
ομάδα διέκοψε την ομιλία πετώ- 
ντας μπογιές και αυγά.
• Στις 31 Μαΐου, πολυπληθής ομά
δα διαδηλωτών «εγκλώβισε» μέ
λη του Κοινοβουλίου στο εσωτερι
κό της Βουλής. Περίπου 20 βου
λευτές φυγαδεύτηκαν μέσω του 
Εθνικού Κήπου.
• Την επομένη, πραγματοποιήθη
κε «φυγάδευση» μέσω θαλάσσης 
στην Κέρκυρα 45 μελών (βουλευ
τές και συνεργάτες από χώρες της 
ΕΕ) της επιτροπής του Συμβουλίου 
για τη Μετανάστευση. Ατομα έξω 
από το εστιατόριο όπου δειπνού
σαν, φωνάζοντας συνθήματα, πέ- 
ταξαν πέτρες.
• Την περασμένη Πέμπτη, με για
ούρτια και πέτρες έγινε δεκτός α
πό ομάδα διαδηλωτών ο κ. Γιώρ
γος Πεταλωτής, στο ΚΑΠΗ Αργυ- 
ρούπολης.


