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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παρέμβαση Γιώργου για τι$ επιθέσειε σε πολιτικούδ

Καταδίκη
τγκ  βίαε, κάλεσμα 
για κοινέε δράσειε
«Οι βιαιοπραγίεδ, οι λοιδορίεε κατά βουλευτών, κομμάτων ή ακόμα και πολιτών 
παροτρύνονται και υποκινούνται από ακραίεε πολιτικέε ομάδεε», τόνισε ο πρωθυ- 
πουργόε. Ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει σύσταση Διακομματικήε Επιτροπήε στη Βουλή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Προσκλητήριο προε όλεε τιε ηγεσίεε των κομμάτων να αναζητήσουν από κοινού πολιτικέε πρωτοβουλίεε, που θα «αναχαιτίσουν» τιε «επιθέσειε» βίαε, απ' όπου κι αν προέρχονται, απηύθυνε χθεε ο πρωθυπουργόε Γιώργοε Παπανδρέου.Επειτα από... καιρό ο κ. Παπανδρέου άνοιξε την πόρτα στιε κάμε- ρεε για την εισηγητική ομιλία του, με θέμα που πάντοτε δεν συζητήθηκε στη συνέχεια. Ωστόσο το ίδιο θέμα εξακολουθεί να απασχολεί και να προβληματίζει την κυβέρνηση, η οποία έχει άλλωστε την κύρια ευθύνη γιατη διαχείριση των τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  κρουσμάτων βί- αε εναντίον βουλευτών και όχι μόνο.Και αυτό διε- φάνηδημοσίωε, καθώε χθεε ο πρωθυπουργόε προχώρησε ένα βήμα για το κάλεσμα προε τιε πο- λιτικέε δυνάμειε, ανακοινώνονταε ότι θα ζητήσει άμεσα τη σύσταση Διακομματικήε Επιτροπήετηε Βου- λήε, «προκειμένου να συζητηθούν και από κοινού να αποφασιστούν πολιτικέε και μέτρα, στο πλαίσιο τηε υπάρχουσαε νομοθεσίαε, για την προστασία των θεσμών, τη διασφάλιση τηε ευνομίαε, την καλύτερη οργάνωση των δημοσίων συναθροίσεων, τη λειτουργία τηε Αστυνομίαε, με την εγγύηση τηε ασφάλειαε και των δικαιωμάτων των πολιτών, τη συντεταγμένη λει
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τουργία του κράτουε και τηε κοι- νωνίαε, την ενίσχυση των δημοκρατικών μαε θεσμών».Στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διακομματική φαίνεται ότι έχουν ήδη απαντήσει «όχι» το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα άλλα κόμματα (ΝΔ, ΛΑΟΣ, Δημοκρατική Αριστερά και Δημοκρατική Συμμαχία) κρατούν διαφορετική στάση. Ωστόσο το ΚΚΕ και οι επικεφαλήε των κομμάτων, οι κ. Κουβέληε, Καρατζαφέρηε και η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ζητούν την καταδίκη χωρίε περιστροφέε των φαινομένων βίαε κατά πολιτικών, υπονοώνταε, εν πολλοίε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί ρητορική με αρκετά «ναι μεν, αλλά».Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρ- τήτωε τηε στάσηε των κομμάτων, η κυβερνητική παράταξη δείχνει αποφασισμένη να επιμείνει στο προσκλητήριο διαλόγου, να ανα- δείξει τουε κινδύνουε από το κλίμα αντικοινοβουλευτισμού και να μην περιορίσει την κριτική τηε στη «σύγκρουση» με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Αλ. Τσίπρα.Κατά την ομιλία του, χθεε, ο Γ. Παπανδρέου ξεκίνησε επισημαί- νονταε ότι «οι μεγάλεε οικονομικέε κρίσειε γεννούν πάντα αισθήματα ανασφάλειαε στουε πολίτεε, κοινωνική αναταραχή, συγκρούσειε, οξείεε αντιπαραθέσειε». Αλλά δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε με σαφή υπονοούμενα. «Το εκκολαπτήριο τηε βίαε δεν είναι απλά η κρίση. Οι βι- αιοπραγίεε, οι επιθέσειε, οι λοιδο- ρίεε κατά βουλευτών, πολιτικών κομμάτων ή ακόμα και πολιτών παροτρύνονται και υποκινούνται από ακραίεε πολιτικέε ομάδεε, από πρόσωπα που απεγνωσμένα αναζητούν προσωπικό πολιτικό ρόλο,

αλλά και από ορισμένουε διαμορ- φωτέε τηε κοινήε γνώμηε που σιτίζονται από MME».
«Φωτογράφισε»Οι γνωρίζοντεε λένε ότι ο κ. Παπανδρέου επιχείρησε να «φωτογραφίσει» τουε... υποκινητέε κι ότι σύντομα θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα, με στόχο να ακυρωθούν οι υπαρκτοί κίνδυνοι. «Να θυμόμαστε ότι, όποτε στον τόπο μαε καλλιεργήθηκε κλίμα ενάντια στον βασικό πυλώνα τηε Δημοκρα- τίαε, δηλαδή όποτε καλλιεργήθηκαν ο αντικοινοβουλευτισμόε και η αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών, δεν άργησε και η αντιδη- μοκρατική εκτροπή».Εγκυρεε πληροφορίεε αναφέρουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει δέσμη πρωτοβουλιών προε αυτή την κατεύθυνση και χωρίε χάσιμο χρόνου. Μπορεί, δηλαδή, όσο είναι ανοιχτή η Βουλή, να εμφανιστούν πρωτοβουλίεε θεσμικού χαρακτήρα, ενώ παρασκηνιακά λέγεται ότι έχει αρχίσει και συνεχίζεται κουβέντα με τα άλλα κόμματα για την αποτροπή ακραίων φαινομένων. Στην ουσία, άπαντεε κατανοούν ότι η «ρητορική» των κομμάτων μπορεί να διαφέρει (και αυτονοήτωε), όμωε εξετάζουν τρό- πουε για να μπει ένα «φρένο» στιε ανεξέλεγκτεε καταστάσειε. Το πρω- θυπουργικό επιτελείο είχε και χθεε αναλυτική κουβέντα για το ζήτημα και κατέληξε κατ' αρχάεστο ότι η «κόντρα» δεν μπορεί να φαίνεται ότι περιορίζεται στο πεδίο του ΣΥ- ΡΙΖΑ, αλλά «όποιοε μιλά και όταν μιλά να «πιάνει» όλεε τιε πτυχέε και τουε «πρωταγωνιστέε», τιε... σπίθεε τηε έντασηε...».

Α ΙΧ Μ ΕΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΖΑ

Καταδίκη xoopis υπεκφυγέε
ΣΑΦΕΙΣ ΑΙΧΜΕΣ για τη στάση του ΣΥΡΙ- 
ΖΑ άφησε η Δημοκρατική Αριστερά, γιατί 
υπεκφεύγει και δεν καταδικάζει απερί
φραστα τουε προπηλακισμούε. Το κόμμα 
τηε Δημοκρατικήε Αριστεράε «φωτογρά
φισε» χθεε τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίε να τον κα
τονομάσει, καθώε επεσήμανε με ανακοί
νωσή τηε ότι «η απερίφραστη καταδίκη αυ
τών των ενεργειών από όλεε τιε πολιτικέε 
δυνάμειε πρέπει να είναι χωρίε συμψηφι- 
σμούε, χωρίε υπεκφυγέε, χωρίε ψηφοθηρι- 
κέε σκοπιμότητεε και με μόνο γνώμονα τη 
βαθιά πίστη στιε δημοκρατικέε διαδικασί- 
εε, τον διάλογο και την αντιπαράθεση των 
ιδεών».
Μήνυμα προε όσουε εμπλέκονται σε ηρο- 
πηλακισμούε έστειλε από το Βερολίνο ο 
Αλέξηε Τσίπραε λέγονταε ότι «η καλύτερη 
απάντηση στιε ερχόμενεε βουλευτικέε 
εκλογέε είναι το μαύρισμα στην κάλπη». Ο 
κ. Τσίπραε επεσήμανε ότι οι πολίτεε πρέ
πει να είναι προσεκτικοί και «δεν πρέπει 
να εκτονώσουν την αγανάκτησή τουε, με- 
τατρέπονταε τουε θύτεε σε θύματα».
Στη σφοδρή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ ' 
προστέθηκε χθεε μία ακόμη δήλωση κυ
βερνητικού στελέχουε, καθώε ο αναπλη- 
ρωτήε υπουργόε Ν. Σηφουνάκηε επιτέθη-

κε με δριμύτητα στην Κουμουνδούρου χα- 
ρακτηρίζονταε «γκρουπούσκουλο» τον 
ΣΥΝ και ότι με τη στάση του στιε επόμενεε 
εκλογέε θα είναι εκτόε Βουλήε.
Τιε αναφορέε του πρωθυπουργού στο χθε
σινό υπουργικό συμβούλιο για τη βία σχο
λίασε το γραφείο Τύπου του ΣΥΝ κάνο- 
νταε λόγο για «ενοχοποίηση των κοινωνι
κών αγώνων» και ότι «η δημοκρατία υπο
νομεύεται από τη στοχοποίηση των πολιτι
κών χώρων». Επανέλαβε δε τη θέση ότι οι 
εκδηλώσειε βίαε είναι έξω από τιε παραδό- 
σειε και την κουλτούρα τηε Αριστεράε.
Από την πλευρά τηε η Δημοκρατική Αρι
στερά επεσήμανε ότι «οι προπηλακισμοί, 
οι αντισυγκεντρώσειε, οι αφίσεε με απει- 
λέε κατά προσώπων είναι απολύτωε κατα- 
δικαστέεε ενέργειεε, παντελώε ξένεε 
προε τιε παραδόσειε τηε ανανεωτικήε Αρι- 
στεράε». Με δήλωσή του ο εκπρόσωποε 
των Οικολόγων Πρασίνων Γ. Τσιρώνηε 
επεσήμανε ότι «ο κ. Παπανδρέου μεταθέ
τει τιε ευθύνεε του» προσθέτονταε τα 
εξήε: «Καλή η καταδίκη τηε βίαε, αε απο- 
λογηθεί όμωε πρώτα ο ίδιοε ωε ηθικόε αυ- 
τουργόε για την απρόκλητη βία τηε αστυ
νομίαε την 29η Ιουνίου».

Π. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ



■4 Α «ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ, όποτε στον τόπο μαε καλλιεργήθηκε κλί
μα ενάντια στο βασικό πυλώνα τηε Δημοκρατίαε, δηλαδή όποτε καλ
λιεργήθηκαν ο αντικοινοβουλευτισμόε και η αμφισβήτηση των δημο
κρατικών θεσμών, δεν άργησε και η αντιδημοκρατική εκτροπή», τό
νισε ο Γ. Παπανδρέου για τα φαινόμενα επιθέσεων κατά πολιτικών

A Η ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ αυ-
τών των ενεργειών από όλεε τιε πο- 
λιτικέε δυνάμειε πρέπει να είναι 
χωρίε συμψηφισμούε, τόνισε η Δη 
μοκρατική Αριστερά

A ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: Δεν πρέπει να εκτο
νώσουν την αγανάκτησή τουε, μετα- 
τρέπονταε τουε θύτεε σε θύματα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Αποστάσειε 
από ΚΚΕ
«ΓΕΛΟΙΕΣ» χαρακτήρισε 
τιε συγκρούσειε ΠΑΣΟΚ και 
ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ, ενώ προει
δοποίησε την κυβέρνηση 
και τον πρωθυπουργό ότι 
«είναι μακριά νυχτωμένοι 
αν νομίζουν ότι αξιοποιώ- 
νταε τιε προβοκάτσιεε θα 
μπορέσουν να καταστεί- 
λουν το οργανωμένο ταξικό 
εργατικό - λαϊκό κίνημα». Η 
ηγεσία του ΚΚΕ όχι μόνο 
κράτησε αποστάσειε από τη 
σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και 
ΣΥΝ, αλλά επιτέθηκε και 
προε τα δύο κόμματα, λέγο- 
νταε ότι «συκοφαντούν 
tous αγώνεε». Σύμφωνα με 
το ΚΚΕ, η κυβέρνηση και 
άλλοι μηχανισμοί αξιοποι- 
ούν τιε μεγάλεε αντιφάσειε 
και παλινωδίεε του ΣΥΝ, 
'επιδιώκονταε να εμποδί
σουν τη ριζοσπαστικοποίη- 
ση των συνειδήσεων».

Αμφιλεγόμενη δήλωση συμβούλου του Σαμαρά

« Η  πρόκληση αρχίζει 
από αυτόν που 
προκαλείτον κόσμο»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Σ ΥΡΙΖΑ» από την ξεκάθαρη και χωρίε κανέναν αστερίσκο καταδίκητων προπηλακισμών πολιτικών «περνά» η ΝΔ. Η επαμφοτερίζουσα στάση που ακολουθούν ορισμένα στελέχη του κόμματοετηε αξιω- ματικήε αντιπολίτευσηε, τα οποία καταδικάζουν μεν τιε επιθέσειε, αλλά παράλληλα δίνουν και άλλοθι στουε επι- τιθέμενουε, επιβεβαιώθηκε χθεε από τη δημόσια τοποθέτηση του κ. Χρ. Λαζαρίδη.Ο σύμβουλοε του κ. Αντ. Σαμαρά, σε δηλώσειε του χθεε (Real), καταδίκασε τουε προ- πηλακισμούε, αλλάεπέρριψε ευθύνεε για το κλίμα που έχειδημιουρ- γ η θ ε ί στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και στη στάση που τηρούν οι βου- λευ τέε τηε πλειοψηφί- α ε. «Α υτοί που εξηγούν γιατί είναι κακό το Μεσοπρόθεσμο και γιατί δεν θα το ψηφίσουν και μετά πάνε και ιο ψηφίζουν επειδή "πιέστηκαν". Τι θα πει αυτό; Από ποιουε πιέστηκαν; Αυτό προκαλεί την κοινή λογική και το αίσθημα αγανάκτησηε, το οποίο θα το πληρώσειε. Αυτά πυροδοτούν εκρήξειε κοινωνικέε» τόνισε χαρακτηριστικά.Κατά τον κ. Λ α ζαρίδη, «προβοκάτσια θα πει πρόκληση. Η πρόκληση αρχίζει από αυτόν που προκαλεί τον κό-

σμο». «Βρισκόμαστε» -πρό- σθεσε- «στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πολιτική κριτική και τη βία. Αν συνεχίζουν να προκαλούν με τη στάση τουε, ο κόσμοε θα περάσει τη λεπτή γραμμή».Ακόμη «αθώωσε» τον ΣΥ- ΡΙΖΑ, λέγονταε ότι δεν υποκινεί τουε προπηλακισμούε, τουε οποίουε μάλιστα χαρακτήρισε «φυσιολογική αγανάκτηση πολιτών, που δεν είναι οργανωμένη»!Αίσθηση, τέλοε, προκάλε- σε η αναφορά του στον κ. Θ. Πάγκαλο και στιε επιθέσειε που έχει δεχθεί. «Αν βρισκόμουν σε κοινό μέροε με τον Πάγκαλο --για τον οποίο δεν έχω και τα καλύτερα αισθήματα- και ξεχυθούν επάνω του να τον προπηλακίσουν, εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω νατό αποτρέψω. Από την άλλη πλευρά όμωε, και αφού γλιτώσουμε, θα τον πιάσω και θα του πω; "Μεγάλε, με τιε κουταμάρεε που λεε, σε λίγο θα φάνε ξύλο και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Κόφ’το, που να πάρει η ευχή!» τόνισε ο κ. Λαζαρίδηε.Είναι σαφέε ότι στη ΝΔ η άποψη αυτή του κ. Λαζαρίδη θα ξενίσει πολλά στελέχη που κατά το παρελθόν (Δεκέμβρι- οε του 2008) «φωτογράφιζαν» τον «ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια στην Αθήνα και ζητούσαν από όλεε τιε πολιτικέε δυνάμειε να καταδικάσουν τα συγκεκριμένα γεγονότα χωρίε αστε- ρίσκουε. Ενδεικτική του κλί- ματοε που υπάρχει σε μερίδα βουλευτών είναι η ξεκάθαρη τοποθέτηση που έκανε χθεε για τουε προπηλακισμούε ο κ. Μάξ. Χαρακόπουλοε (ΕΡΑ). «Κατανοώ ότι υπάρχει ένταση, οργή και αγανάκτηση στην κοινωνία, αλλά η ένταση αυτή δεν μπορεί να εκτονωθεί με τέτοιεε συμπεριφορέε» τόνισε.
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Αποκήρυξη 
ή αποδοχή
ΚΑΛΕΣΜΑ προε όλα τα κόμ
ματα να αναλάβουν τιε ευθύ
νεε τουε και να αποκηρύξουν 
τα στελέχη τουε που συμμε
τέχουν σε προπηλακισμούε 
βουλευτών ή αλλιώε να απο
δεχτούν την πολιτική ευθύνη 
των δράσεών τουε, απηύθυ- 
νε η Ντόρα Μπακογιάννη, 
«φωτογραφίζονταε» τον ΣΥ- 
ΡΙΖΑ. Από τη Θεσσαλονίκη, η 
πρόεδροε τηε Δημοκρατικήε 
Συμμαχίαε ανέφερε πωε δεν 
μπορεί να είναι αυθόρμητοι 
πολίτεε αυτοί που αποδοκι
μάζουν οργανωμένα βουλευ- 
τέε του ΠΑΣΟΚ σε 8 0  διαφο
ρετικά μέρη και μπαίνουν 
στον κόπο να τυπώσουν αφί- 
σεε με τον τίτλο «Wanted, 
dead or alive», όπωε είπε, 
«θεωρώ ότι μερικώε είναι ορ
γανωμένο κι επειδή στη δη
μοκρατία όλοι γνωριζόμαστε 
και υπάρχουν πάρα πολλοί 
τρόποι να ξεκαθαρίσει κανείε 
τη θέση του αντί να μπουρδο- 
λογεί», είπε και πρόσθεσε: 
«Αν αναγνωρίσω στέλεχοε 
τηε ΔΗΣΥ το οποίο βρίσκεται 
μπροστάρηε σε προπηλακι- 
σμό βουλευτή, την ίδια ώρα 
θα βγάλω ανακοίνωση ότι 
παύει να είναι στέλεχοε. Κα
λώ τα υπόλοιπα κόμματα να 
κάνουν το ίδιο.Ή να τα απο
κηρύξουν ή να αποδεχθούν 
την πολιτική ευθύνη των 
δράσεών τουε».

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

BoAés κατά 
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΗ ΣΤΑΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ  
αποδοκίμασε ο Γ. Καρατζα- 
φέρηε, ο οποίοε μιλώνταε 
στον RealFm επεσήμανε 
πωε «ο ΣΥΡ ΙΖΑ  μου κάνει 
εντύπωση που δεν προχω
ρεί σε ευθεία καταγγελία 
των επιθέσεων κατά πολιτι
κών. θα πρέπει να κουρα
στεί πολύ για να πείσει». 
Επιπλέον, με αφορμή τα 
επεισόδια στο κέντρο τηε 
Αθήναε, έκανε λόγο για 
« 20 0  μπαχαλάκηδεε» που 
τουε ξέρουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, 
αλλά δεν τουε απομονώ
σουν γιατί εξυπηρετούν τα 
συμφέροντά τουε.


