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Ενας πολύμορφος πολιτικός και κ ο ινω ν ικός 
χουλιγκανισμός βρήκε τους τελευταίους μήνες 
πρόσφορο έδαφος να ανθίσει καθώς η δημοκρα
τία αντιμετωπίζετα ι στη χώρα ω ς επουσιώδης 
και τυπική διαδικασία και η βία ασκείται χωρίς 
δεύτερη σκέψη, ενώ  σε πολλές περιπτώσεις συ
νιστώ αγωνιστικό παράσημο.

Οι προπηλακισμοί, η παρεμπόδιση της ελεύ
θερης έκφρασης, η πολιτική αποδοκιμασία που 
διολισθαίνει στα όρια του δημόσιου εξευτελισμού 
προσώπων, ενεγράφησαν στην ημερήσια διάτα
ξη της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, όξυναν 
τις ήδη βεβαρημένες συνθήκες πολιτικής και 
κοινωνικής έντασης.

Η πλέον προβεβλημένη και ίσω ς η πλέον 
ακίνδυνη πλευρά του φαινομένου ήταν η πολι
τική διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στο Π ΑΣΟ Κ 
και το ΣΥΡΙΖΑ , με το κυβερνών κόμμα να χαρα
κτηρίζει τον Αλ. Τσίπρα «αρχιστράτηγο του μπά
χαλου» και το κόμμα της Αριστερός να  έχει α
ναγορεύσει και μάλιστα σε αφίσες της νεολαίας 
του, το ν  πρωθυπουργό «αρχ ιστράτηγο τω ν  ε 
χθρών» μιλώντας για  πόλεμο. Ο Σ Υ Ρ ΙΖ Α  κατη- 
γορήθηκε ευθέως, και όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, 
πως αν όχι το σύνολό τω ν  συνιστωσών του, κά
ποιες ε ξ  αυτών, υποκινούν, οργανώ νουν και 
προσφέρουν ιδεολογική και πολιτική ομπρέλα 
σε αυτού του είδους τις αντιδράσεις.

ΣΧΕΔΙΟ
Η Κουμουνδούρου επέστρεψε στην Ιπποκρά- 

τους τις κατηγορίες αναφερόμενη σε «γελο ίο  
σχέδιο συκοφάντησης», αλλά δεν  έπειθε όταν 
έλεγε «δ εν  εγκρίνουμε, δεν υιοθετούμε πρακτι
κές βίας» καθώς από πς επίσημες ανακοινώσεις, 
συστηματικά, έλειπε η ρητή και ξεκάθαρη απο
δοκιμασία τω ν  μεθόδων διαμαρτυρίας που εκτεί
νονται από τον προπηλακισμό μέχρι τα γιαούρτια 
υπουργών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Οι εντυπώσεις σε βάρος του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  ήταν 
συντριπτικές. Πολύ δε περισσότερο όταν ο γραμ
ματέας του ΠΑΣΟΚ, Μ. Καρχιμάκης μιλώντας 
για «κοτζαμάνηδες χωρίς τρίκυκλα» απαριθμού
σε δ ιευθύνσεις και ονόματα σ τελ εχ ώ ν  του 
Σ Υ Ρ ΙΖ Α  που εμφανίζονται να πρωταγωνιστούν 
στις δεκάδες επιθέσεις που έχουν δεχθεί υπουρ
γο ί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, 
και η Κουμουνδούρου δεν  διέψευδε ούτε την 
ύπαρξη κομματικού λώρου με τα πρόσωπα, ούτε 
αποκήρυττε τα επεισόδια.

Υπάρχουν όμως και τα... γραπτά που στηρί
ζουν την κατηγορία περί πολιτικής υποκίνησης

>->-Η πλέον προβεβλημένη και ίσως 
η πλέον ακίνδυνη πλευρά του 
φαινομένου ήταν η πολιτική δια
μάχη που ξέσπασε ανάμεσα στο 
ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, με το 
κυβερνών κόμμα να χαρακτηρί
ζει τον Αλ. Τσίπρα «αρχιστράτη
γο του μπάχαλου»

Οι προπηλακισμοί ενεγγράφησαν 
στην ημερήσια διάταξη της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής

από το ΣΥΡ ΙΖΑ , λένε στην Ιπποκράτους και πα
ραπέμπουν στις εμπρηστικές όπως τις χαρακτη
ρίζουν αφίσες και ανακοινώσεις του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  που 
κυκλοφορούν ανά την επικράτεια. Θυμίζουν την 
αφίσα της νεολαίας του κόμματος που εμφανίζει 
το Γ. Παπανδρέου ω ς «αρχιστράτηγο τω ν  εχθρών» 
αλλά και τω ν  νομαρχιακών του κόμματος π.χ. 
Μ αγνησίας όπου «επ ικηρύσσοντα ι» οι τοπικοί 
βουλευτές.

«ΦΙΡΜΑΝΙ»
Στις «αποδείξεις» περιλαμβάνουν και το γρα

πτό «φ ιρμάνι» που εξέδωσε στις αρχές της εβδο
μάδας η τοπική οργάνωση του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  στη Ζά
κυνθο και... απαγορεύει την είσοδο στο νησί του 
βουλευτή Δημ. Βαρβαρίγου.

Ο βουλευτής κατέφυγε στο μαύρο χιούμορ, 
αλλά θύμισε εμμέσως πλην σαφώς σε ποια περί
οδο της σύγχρονης ιστορίας ακουμπούν τέτοιες 
πρακτικές δηλώνοντας: πως επήλθε συμφωνία 
με «το ν  αυτό-αναγορευθέντα στρατιωτικό διοι
κητή Ζακύνθου κ. Αντώ νιο  Κασσιμάτη, μέλος της 
Γραμματείας του Σ Υ Ρ ΙΖ Α » και αίρεται η απαγό
ρευση με όρους : εμφάνισης κάθε 1η και 15 στα 
γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ  
2 και άσκησης τω ν  κοινοβουλευτικών του καθη
κόντω ν πάντα σε συνεννόηση μαζί του.

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ
Εις εξ αυτών που ονοματίστηκαν ω ς πρωτερ

γάτες τω ν  επεισοδίων σε βάρος του βουλευτή Ν. 
Τσιώνη  στη Λαμία, ο Ορέστης Ζούμπος σε ραδι
οφωνική του συνέντευξη δεν διέψευσε το γεγονός, 
αλλά εκτίμησε πως στην κατοχή ο γραμματέας 
του Π ΑΣΟ Κ θα ήταν δοσίλογος. «Είμαστε μικρή 
κο ινω ν ία  και όλοι γνω ρ ιζόμ αστε μεταξύ μας» 
τόνιζε η βουλευτής Τρικάλων Σούλα Μερεντίτη 
που εκδιώχθηκε κακήν κακώς από τηλεοπτικό 
στούντιο οτην εκλογική της περιφέρεια και ανα
γνώ ρ ισε  στην ομάδα «εφ όδου » υποψήφια βου
λευτίνα του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  στις εκλογές του 2009 και 
στελέχη του κόμματος που ήταν υποψήφιοι στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές.

ΑΠΟΨΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ*

Τα πολιτικά 
ζητήματα 
λύνονται 
με διάλογο

Τ7Γαταδικάζω τη βία, 
Α χ Χ \ .α π ό  όπου και αν 
προέρχεται.
Δ ε ν  πιστεύω στη νέκρω 
ση τω ν  κοινωνικών αγώ
ν ω ν  και της κο ινω ν ία ς 
τω ν  πολ ιτώ ν. Π ισ τεύω  
στη συμμετοχή τω ν  πολι
τώ ν  όσο το δυνατόν βα
θύτερα στη συλλογική  
προσπάθεια της κοινωνί
ας. Η χρήση βίας υπονο
μεύει αυτή την πολιτική 
επιδίωξη.
Η χρήση βίας νομιμοποι
εί τη χρήση κρατικής βίας 
και οδηγεί νομοτελειακά 
στην ενίσχυση του κατα
σταλτικού μηχανισμού. 

Οι πολιτικοί αγώ νες γ ί
νονται με όπλο τις ιδέες, 
τις απόψεις και τις προ
τάσεις. Οι πολιτικοί αγώ
ν ες  σε συνθήκες δημο
κρατίας δεν γίνοντα ι με 
όπλα, μολότοφ, καπνογό- 
να , τσεκούρ ια  και π έ
τρες.
Τα  πολ ιτικά  ζητήματα 
λύνονται με διάλογο. Δ ε ν  
λύνονται με τη βία.
Η δημοκρατική διακυ
βέρνηση στηρίζετα ι στη 
συνεννόηση και όχι στη 
βίαιη επιβολή της κρατι
κής βούλησης.
Η νόμιμη άσκηση κρατι
κής βίας αποτελεί μέσο 
επιβολής του νόμου σε 
κάθε σύγχρονο κράτος. 
Πάντοτε όμως με σεβα
σμό στους περιορισμούς 
που θέτει το Κράτος Δ ι 
καίου. Και περιορίζεται 
από την υπέρτατη ευθύνη 
που έχει μία δημοκρατική 
κυβέρνηση να  περιφρου- 
ρεί το συλλογικό συμφέ
ρον της κοινωνίας σταθ
μ ίζοντας κάθε φορά τα 
διακυβεύματα. Για να μην 
τίθενται σε κίνδυνο ευρύ
τερα η ευταξία και η ευ
νομία εξαιτίας παρατετα- 
μ ένων κο ινω ν ικώ ν κρί
σεων.
Αυτή είναι η επιταγή του 
Συντάγματος της Ελληνι
κής Δημοκρατίας.

Δ ε ν  θα επιτρέψουμε να 
εγκ λω β ισ τε ί η Ελλάδα 
στο φαύλο κύκλο της βίας 
και της ανομίας. Αυτή 

είναι η υποχρέωση κάθε 
δημοκρατικής κυβέρνη
σης προς τη ν  κ ο ιν ω 
νία ».

* ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ

Η έντονη πολιτική διαμάχη ανάμεσα 
στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι πλη
ροφορίες που έφταναν στο Μέγαρο 
Μαξίμου όττ ττς επόμενες ημέρες οι 
αντισυγκεντρώσεις και η πολεμική 
κατά τω ν κυβερνητικών στελεχών 
θα εντείνονταν αλλά και ο φόβος 
στους κόλπους της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας, οδήγησε τον πρωθυ
πουργό, στο μέσον της εβδομάδας, 
να προχωρήσει σε δημόσια υπόμνη
ση τω ν κινδύνων που δημιουργεί η 
βία, οργανωμένη ή αυθόρμητη. Μ ι
λώντας στο Υπουργικό ο Γ. Παπαν- 
δρέου ζήτησε από κόμματα και πο
λίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
έναντι της κοινωνικής ειρήνης και 
της ανεμπόδιστης δημοκρατικής 
έκφρασης.

Ο Γ. Παπανδρέου, αν και απέφυ
γε να ρίξει λάδι στη φωτιά που καίει 
σης σχέσεις ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, αμ
φισβήτησε το βασικό επιχείρημα που 
προβάλλει η Κουμουνδούρου ότι η 
κρίση είναι το εκκολαπτήριο της πο
λιτικής βίας. Αντιθέτως μίλησε για 
παρότρυνση και υποκίνηση από «α 
κραίες πολιτικές ομάδες» και «πρό
σωπα που απεγνωσμένα ζητούν πο
λιτικό ρόλο» και ζήτησε από όλους, 
κόμματα και πολίτες, να  διασφαλί
σουν όλοι μαζί την ανεμπόδιστη λει
τουργία της δημοκρατίας, την ελευ
θερία του δημοσίου διαλόγου, την 
ευνομία και να αποτρέφουν τον α
κρωτηριασμό της Δημοκρατίας.

ΕΚΚΛΗΣΗ
Πολύ πριν από την έκκληση του 

πρωθυπουργού, είχε καταστεί εμφα
νές ότι τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά 
κόμματα πίεζαν διά της πολιτικής 
απομόνωσης το ΣΥΡ ΙΖΑ  να εγκατα- 
λείψει το «να ι μεν, αλλά» και τη μη 
ρητή καταδίκη.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γ. Κα- 
ρατζαφέρης έκρινε ότι οι προπηλα- 
κισμοί κατά τω ν βουλευτών αποσα- 
θρώνουν τα θεμέλια της δημοκρατίας 
και του κοινοβουλευτισμού ενώ  δεί
χνοντας προς το ΣΥΡΙΖΑ  ο εκπρό
σωπος του κόμματος Κ. Αϊβαλιώτης 
είχε επισημάνει πολύ επικίνδυνη 
«φάμπρικα» μετά το «δεν πληρώνω» 
στο «ευκόλως σε πλακώνω»...

Αξιοσημείωτος ήταν ο χειρουρ
γικός τρόπος με τον οποίο ο Περισσός 
επέκρινε την Κουμουνδούρου ότι 
«γοητεύεται» από τις μικροαστικές 
αντιδράσεις και εκτονώσεις ορισμέ
νω ν  δυνάμεών του.

«Η  κυβέρνηση και άλλοι μηχα
νισμοί αξιοποιούν τις μεγάλες παλι
νωδίες του ΣΥΝ  που από τη μία δεν 
αμφισβητείτο σύστημα και εχθρεύε
ται την ταξική πάλη, ενώ  από την 
άλλη γοητεύεται από μικροαστικές 
αντιδράσεις και εκτονώσεις ορισμέ
νω ν  δυνάμεών του » ανέφερε επί 
λέξει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Απερίφραστη καταδίκη τω ν ενερ

«Οχι» στο 
Β ΙΑ σ μ ό ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
9 -10.7.2011

γειώ ν αυτών από όλες ττς πολιτικές 
δυνάμεις χωρίς συμψηφισμούς, υ
πεκφυγές και ψηφοθηρικές σκοπι
μότητες ζήτησε και η Δημοκρατική 
Αριστερά θυμίζοντας με νόημα πως 
«επιθέσεις προπηλακισμοί αντισυ- 
γκεντρώσεις, κ.λπ. είναι απολύτως 
καταδικαστέες ενέργειες, παντελώς 
ξένες προς τις παραδόσεις της ανα
νεωτικής αριστερός».

Την πρόταση προς όλα τα κόμμα
τα, είτε να αποκηρύξουν τα στελέχη 
τους που συμμετέχουν σε προπηλα- 
κισμούς βουλευτών είτε να αποδε
χθούν την πολιττκή ευθύνη τω ν δρά
σεω ν τους, έκανε η πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντ. Μπα- 
κογιάννη και διαβεβαίωσε πως αν 
κάποιο στέλεχος της Δημοκραττκής 
Συμμαχίας πρωτοστατεί σε προπη- 
λακισμούς, τότε το κόμμα θα διαχω
ρίσει αμέσως τη θέση του. Διατύπω
σε δε την άποψη πως «τα  άτομα που 
επιτίθενται σε υπουργούς και βου
λευτές δεν είναι «αυθόρμητοι πολί
τε ς »  και αναρωτήθηκε πως είναι 
δυνατόν «κάποιοι να μπαίνουν στον 
κόπο να τυπώνουν και αφίσες με τα 
πρόσωπά τους κατ να γράφουν από 
κάτω «wanted» ή «dead or alive».

0 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΩΩΝΕΙ ΣΥΡΙΖΑ
Τα όσα υποστήριξε μέσω τω ν  

ερτζιανών ο στενότερος, ίσως, συνερ
γάτης του Αντώνη  Σαμαρά Χρ. Λα- 
ζαρίδης την περασμένη Τετάρτη έ
δωσαν την αίσθηση ότι η Ν Δ  -παρά 
το γεγονός όττ καταδίκασε εξ αρχής 
τις επιθέσεις- κρατά μία σχετικώς 
επαμφοτερίζουσα θέση. Σε σημείο 
μάλιστα ορτσμένοι να θυμούνται ότι 
η Συγγρού στο πρόσφατο παρελθόν 
απέφυγε να καταδικάσει ευθέως το 
«Δ ε ν  π λη ρ ώ νω ».

«Ο ι προπηλακισμοί αποδείχθηκε 
τελικά ότι δεν υποκινούνταν από τον 
ΣΥΡ ΙΖΑ », είπε ο κ. Λαζαρίδης και 
εκτίμησε πως πρόκειται για φυσιο
λογική αγανάκτηση. «Κάποιοι κά
νουν ό,τι μπορούν για να απαξιώσουν 
τον εαυτό τους και την πολιτική τους 
ιδιότητα και μετά πρέπει όλοι οι υ
πόλοιποι να  καταδικάζουμε -και

ΑΠΟΨΗ

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

Η βία 
ακυρώνει 
ίο πολιτικό 
σύστημα

Η αύξηση τω ν προπηλα- 

κισμών και της βίας 

κατά βουλευτών, κυρίως του 

κυβερνώντος κόμματος, προ

φανώς έχει πολλαπλές επί 

μέρους αιτίες που όμως μπο

ρούν να συνοψισθούν στο 

γεγονός της υπερψήφισης 

μέτρων που επιδεινώνουν 

την οικονομτκή κατάσταση 

τω ν πολιτών.

Οι πολίτες ορθώς αξιολογούν 

ως υπεύθυνα για την οικονο

μική κατάρρευση της χώρας 

πρωτίστως τα δύο κυβερνη

τικά κόμματα. Ωστόσο η πλέ

ον αποτελεσματική απάντηση 

απένανττ σε ένα χρεοκοπη

μένο και υπό κατάρρευση 

δικομματικό πολιτικό σύστη

μα είναι η εκλογική καταδίκη 

του. Α ς  μη μας διαφεύγει ό

μως ότι αν δεν δοθούν οι ορ

θές πολιτικές απαντήσεις, η 

διολίσθηση της κοινωνίας 

στην τυφλή βία ακυρώνει το 

αντιπροσωπευτικό πολιτικό 

σύστημα και διαμορφώνει 

ένα πεδίο σκληρών εσωτερι

κών συγκρούσεων και αυτό 

αποτελεί το μόνιμο στόχο, 

εδώ και δεκαετίες, της άκρας 

αριστεράς.

ΑΠΟΨΗ

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ*

Απερίφραστη
καταδίκη

Η χώρα βιώνετ τη ν πιο 

δύσκολη οικονομική 

και κοινωνική  κατάσταση 

μετά το  1974. Τ ο  μείγμα 

γίνετα ι εκρηκτικό από την 

εφαρμογή τω ν  μέτρων του 

Μνημονίου και τις κ ο ινω 

νικές αντιδράσεις που αυτά 

προκαλούν. Η κυβέρνηση 

οφ είλει να  αντιληφθεί το  

αίσθημα αβεβαιότητας τω ν  

πολιτών για  το  μέλλον και 

να προωθήσει αποτελεσμα

τικά μέτρα στήριξης, ιδιαί

τερα  τω ν  αδύναμων κο ι

νω ν ικ ώ ν  στρωμάτων. 

Δυστυχώς, όμως, η χώρα το 

τελευταίο διάστημα ταλανίζε

ται και από έναν κύκλο βίας. 

Οι αθλιότητες με τις επιθέσεις, 

τους προπηλακισμούς, τις α- 

ντισυγκεντρώσεις, τις «επ ι

σκέψεις» στα σπίτια πολιτι

κών, τις αφίσες με απειλές 

κατά προσώπων, είναι απο

λύτως καταδικαστέες ενέρ

γειες, παντελώς ξένες προς 

το δημοκραττκό κίνημα τω ν 

πολιτών. Οι πράξεις αυτές έ

χουν αυτόνομα χαρακτηρτσπ- 

κά και δεν μπορούν να ερμη

νεύονται και να δικαιολογού

νται συμψηφιστικά με τα αίττα 

της κοινωνικής κρίσης. Η α

περίφραστη καταδίκη τω ν ε

νεργειών αυτών από όλες τις 

πολιτικές δυνάμεις πρέπει να 

γίνεται χωρίς υπεκφυγές και 

ψηφοθηρικές σκοπιμότητες. 

Ιδιαίτερα οι δυνάμεις της α

ριστερός στο σύνολό τους, που 

έχουν βιώσει στο παρελθόν 

παρόμοιες αθλιότητες, θα 

πρέπει με τον πλέον ξεκάθα

ρο τρόπο να απορρίψουν και 

να  βάλουν απέναντι όσους 

πιστεύουν ότι με τις ενέργειες 

αυτές κάνουν «εξέγερση».

Η Δημοκρατική Αριστερά 

είναι ανήσυχη για την έκταση 

που μπορεί να πάρουν αυτές 

οι συμπεριφορές. Είναι ενδε

χόμενο να μεταφερθούν και 

σε άλλα πεδία της κοτνωνικής 

ζωής και της καθημερτνότη- 

τας και να τροφοδοτήσουν 

επικίνδυνους «κοινωνικούς 

αυτοματισμούς». Η σθεναρή 

και σαφής θέση τω ν  πολιττ- 

κών δυνάμεων, η οποία θα 

απορρίπτετ και θα αποδοκι- 

μάζει αυτές τις ενέργειες, α

κυρώνει μέσα στην κοινωνία 

τις ιδεολογικές επιφάσεις που 

επικαλούνται εκείνοι που ε

πιλέγουν τη βία, στο όνομα 

της απόκρουσης της ασκού

μενης πολιτικής.
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