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Οι πολυσυλλεκτικά ιακτικέ8 των κομμάτων αποστασιοποιούν του8 πολΐτεε, επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργ08

Κ  Σημίτης: Υπάρχει κρίοη πολιτικής
Το αντίδοτο είναι η προσαρμογή τηε δημοκρατίαε στη νέα εποχή, τόνισε

Σ ε μια ανάλυση σε βάθοε του πο
λίτικου συστήματοε και σε κρι

τική των αδυναμιών του προχώρησε 
χθεε ο τέωε πρωθυπουργόε κ. Κ. Ση- 
μίτηε κατά τη διάρκεια τηε ομιλίαε 
του, υπό τον τίτλο «Η δημοκρατία σε 
κρίση;», σε εκδήλωση του Ομίλου 
για τον Εκσυγχρονισμό τηε Κοινω- 
νίαε μαε (ΟΠΕΚ). «Η αποκαλούμε- 
νη “κρίση τηε δημοκρατίαε” δεν 
οφείλεται σε μόνιμη αδυναμία του 
θεσμού τηε δημοκρατίαε να λει
τουργήσει ομαλά υπό νέεε συνθή- 
κεε» επεσήμανε ο κ. Σημίτηε. «Η εμ
φανιζόμενη δυσλειτουργία είναι

____________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ_____________
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στην πραγματικότητα μια κρίση πο- 
λιτικήε. Σχετίζεται με τιε πολυσυλ- 
λεκτικέε τακτικέε των κομμάτων και 
την προσπάθειά τουε να περιορί
σουν την πολιτική δραστηριοποίη- 
ση των πολιτών σε ένα πλαίσιο που 
ελέγχουν. Προκαλείται επειδή ο τρό- 
ποε άσκησηε τηε πολιτικήε και τα 
περιεχόμενα τηε πολιτικήε δεν προ
σαρμόζονται στα νέα δεδομένα, δεν 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα και 
στιε ανάγκεε των πολιτών. Το αντί
δοτο στην κρίση είναι η “επαναπο- 
λπικοποίηση" τηε πολπικήε. Η στρο
φή από τιε δηλώσειε προθέσεων 
που ικανοποιούν όλουε στη διαπά
λη για την ουσιαστική λύση των 
προβλημάτων».

Τη θέση του αυτή ο κ. Σημίτηε την
τεκμηρίωσε αναλύονταε επτά επί μέ-
οηη« υαοςοιέτοουε, που είναι οι εΕήε: 
±  η  ουσάρεσκεια των ποΑίτων

Τα προβλήματα δεν τίθενται μόνο 
από την πλειονότητα των πολιτών 
προε τουε π ρο νομ ιοΰ χου ε που 
ασκούν οικονομική και πολιτική εξου
σία, αλλά επίσηε από ευρύτερα στρώ
ματα προε άλλα στρώματα ομοίωε 
πολυπληθή. Από ομάδεε που δεν 
έχουν διασφαλίσει βέβαιη απασχό
ληση, καλέε συντάξειε και δυνατό- 
τητεε κοινωνικήε ανέλιΕηε προε ομά
δεε που έχουν εξασφαλίσει λύσειε 
αν και δεν διαφέρουν ριζικά ωε προε

Ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε (αριστερά) ανταλλάσσει χειραψία με τον πρώην Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
κ. Κ. Στεφανόηουλο στη χθεσινή εκδήλωση του ΟΠΕΚ

την κοινωνική τουε θέση (...). Οι πο- 
λυσυλλεκτικέε τακτικέε των κομμά
των περιορίζουν στο ελάχιστο τον 
κίνδυνο μεγάλων και αιφνιδιαστικών 
μετατοπίσεων ψηφοφόρων, συντε
λούν ώστε να διατηρούνται αναλ- 
λοίωτεε οι παράμετροι τηε πολιτικήε 
μένων δυνάμεων παρά 
κέε και κοινωνικέε μειαβολέε. Η απο
στασιοποίηση των κομμάτων από τα 
προβλήματα αποστασιοποιεί τουε πο- 
λίτεε από την πολιτική.

Η αποΣένωση των πολιτών 
από τΐ5 πολιτικέε διαδικασίεε

Χρειάζεται επέκταση τηε διαβούλευ- 
σηε σε πολύ περισσότερουε τομείε, 
όπωε ταυτόχρονα και σε πολύ μεγα
λύτερο βαθμό απ’ ό,τι γίνεται. Χρει
άζεται επίσηε και κυρίωε η ανάθεση

έργου, συγκεκριμένων αποστολών 
στην κοινωνία των πολιτών, στιε διά- 
φορεε οργανώσειε και πρωτοβου- 
λίεε που την αποτελούν.

Η ταύτιση των 
κομμάτων είουσϊαε

στρεβλώνουν την πραγματικότητα. 
Παρουσιάζονταε όμωε όσα συμβαί
νουν σήμερα ωε παρακμή τηε δη
μοκρατίαε εξυπηρετούν έναν συ
γκεκριμένο σκοπό. Αμφισβητούν την 
ανάγκη για νέα περιεχόμενα και κα- 
τευθύνσειε τηε πολιτικήε. Υπερα
σπίζονται δόγματα. Προσπαθούν να 
περισώσουν πε πολιτικέε αντιλήψειε 
και πρακτικέε περασμένων δεκαε- 
πών, πε οποίεε η κοινωνία όλο και λι
γότερο ασπάζεται. Με τον τρόπο αυ-
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τόν επιδιώκουν να προστατεύσουν 
δίκτυα εξουσίαε, που βρίσκονται όλο 
και περισσότερο σε αμφισβήτηση.

4 Ο κοινοβουλευτισμόε 
σε απραδα

Τα μεγάλα σχέδια δεν συνεγείρουν
-ΜΜΠ «»us ε ν
οιαφερει είναι η σταθερή βελτίω
ση του βιοτικού τουε επιπέδου και 
η εξασφάλισή τουε απένανη στουε 
κινδύνουε. Η αμυντική νοοτροπία 
είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη (...) Οι 
συνθήκεε αυτέε αποτελούν εμπό
διο για τη συγκρότηση κοινωνικών 
ρευμάτων που θα αγωνιστούν για 
αλλαγέε, οι οποίεε συναντούν ένα 
μέτωπο αντίρρησηε. Κ οινό π ρ ό
σημο είναι η απόρριψη κάθε πρω- 
τοβουλίαε ώστε να μην αλλάξουν 
οι υπάρχουσεε ισορροπίεε και πε

ριοριστούν διευκολύνσειε και προ
νόμια. Στο Πανεπιστήμιο σήμερα, 
π.χ., όλεε οι πανεπιστημιακέε ομά
δεε ζητούν μια «άλλη μεταρρύθμι
ση», την οποία όμωε αποφεύγουν 
να εξειδικεύσουν. Δέχονται αλλα
γή μόνον εφόσον αφορά τουε «άλ- 
λουε».

3 Ο pôAos των MME

Η «κρίση τηε δημοκρατίαε» στην 
προκειμένη περίπτωση είναι αποτέ
λεσμα του ότι η θέληση των πολιτι
κών δυνάμεων για εξισορρόπηση τηε 
εξουσίαε των MME είναι ασθενήε. 
Τα κόμματα στην επιδίωξή τουε να τα 
χρησιμοποιήσουν για τουε στόχουε 
τουε ταυτίζονται με αυτά.

6 Το σύστημα εποπτεϊαο και 
ελέγχου των θεσμών 
διακυβέρνησηο

Η δυναμική των πολιτικών κομμά
των για διαφάνεια, ανανέωση και το- 
μέε είναι περιορισμένη. Ο απαραί- 
τητοε συνολικόε μακροπρόθεσμοε 
σχεδιασμόε συναντά έλλειψη ενδια- 
φέροντοε γιατί ξεπερνά την τετραε
τία και δεν προσφέρεται σε άμεση 
πολιτική αξιοποίηση.

7 Το «έλλειμμα δημοκρατίαε

Π ροκύπτει όταν οι υπάρχουσεε 
ρυθμίσειε δεν επαρκούν εξαιτίαε 
των κοινωνικών και τεχνολογικών 
εξελίξεω ν, τηε αλλαγήε συσχετι
σμού δυνάμεων στην κοινωνία, τηε 
ανάγκηε αντιμετώπισηε παράνο
μων ενεργειών και ιδίωε τηε τρο- 
μ ο κ ρ α τ ιο 5  ( . . . ) .  Υ π ά ρ χ ο υ ν  ό ρ ό μ ο ι
για να προσαρμοστεί η δημοκρα
τία ωε θεσμόε στη νέα εποχή. Αν 
αυτό δεν συνέβη ωε τώρα οφείλε
ται στην εμμονή των πολιτικών δυ
νάμεων σε καθιερωμένεε πρακτι
κέε που τουε εξασφαλίζουν ισχυ
ρή παρουσία στην κοινωνία, εξου
σία και υλικά οφέλη. Αλλά οι πο- 
λίτεε αντιδρούν (...). Αν η οϋσια- 
στική πολιτική επανέλθει στο προ
σκήνιο, τότε οι πολίτεε θα στρέ
ψουν και πάλι το ενδιαφέρον τουε 
στιε πολιτικέε διεργασίεε.
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Μιλτιάδηε Παπαΐωάννου και Γιώργοε Φλωρίδηε δείχνουν να Ξαφνιάζονται από το φλαβ του φωτογράφου, 
που tous αποσπά από την ανάγνωση των εφημερίδων. Το στιγμιότυπο είναι από τη χθεσινή 
συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ

Δ εν γνωρίζω αν ήταν καλύ
τερο ή χειρότερο το βράδυ 

oas προχθές που απούσιασε από 
το δελτίο ειδήσεων του Alpha ο 
κ. N ïk o s  Χατζηνικολάου, χθες 
πάντοτε όλοι οι εχθροί του ήταν 
ευτυχισμένοι με τι s φήμες που 
αμέσως κυκλοφόρησαν: ότι απο
χωρεί από τον σταθμό, ότι πα- 
ρωτείται από πρόεδροε και διευ- 
θύνων σύμβουλοε για να μείνει 
μόνο ωε anchorman, ότι αλλάζει 
σταθμό, όπ αλλά&ι ποδοσφαιρι
κή ομάδα, όπ θα πάει σε εφημε
ρίδα. Η ευτυχία τουε κράτησε ωε 
τιε 7, οπότε Εαναβγήκε στο γυα
λί. Ο ίδιοε ο κ. Χατζηνικολάου βε
βαιώνει ότι απλώε αδιαθέτησε 
προχθέε, όπ δεν ισχύει τίποτα από 
όσα λέγονται -  και ότι πάντωε θα 
γίνει «εσωτερική αναδιάρθρω
ση.» στον Alpha, που την έχει ει- 
σηγηθεί ο ίδιοε.

-------------ΗΜ------------- .

Α νεπίσημο σχόλιο πηγών τηε 
αμερικανικήε πρεσβείαε σε 

σχέση με πε ερμηνείεε και πε ανα- 
λύσειε παραθυρολόγων για την 
επίθεση εναντίον τουε: «Σε λίγο 
θα πουν ότι τη ρουκέτα την έστει
λε από την Αλβανία η γυναίκα 
του πρεσβευτή επειδή ήταν “άτα- 
Kios"» -  για όσουε δεν θυμούνται, 
η κυρία Μάρσι Pis είναι πρε
σβεύατε των ΗΠΑ στα Τίρανα.

Ο κ. Κώσταε Σημίτηε παρα
μένει αθεράπευτα αισιόδο- 

Εοε: «Το σκοτάδι είναι πάντα 
στιγμιαίο» σχολίασε και καταχει
ροκροτήθηκε χθεε βράδυ όταν για 
λίγα δευτερόλεπτα το αμφιθέατρο 
«Θεόδωρο s Καρατύτε» τηε Εθνι- 
κήε Τράπεζας, στο οποίο μιλού
σε, βυθίστηκε στο απόλυτο σκο
τάδι. Εν όψει νέαε αναμέτρησηε 
με τη ΝΔ, περισσότερο το ευχα
ριστήθηκε το σχόλιο ο κ. Γιώρ- 
Yos Παπανδρέου που για χάρη 
του πρώην πρωθυπουργού παρα
βίασε πε συνήθειέε του: ήταν εκεί 
στην ώρα του.

*  *  *

Τ ην απάντηση του κ. Σημίτη 
στο ερώτημα που του έθεσε 

ο ΟΠΕΚ «Η Δημοκρατία σε κρί
ση;» θα τη διαβάσετε στη σελ. 
Α13. Εγώ να προσθέσω ότι τον 
ομιλητή προλόγισε ο πρόεδροε 
του ομίλου κ. Αντώνηε Λιάκοε, 
ο οποίοε εΕήγησε ότι η χθεσινή 
εκδήλωση δεν ήταν σπγμιαία αλ-

λά εντάσσεται σε μακράε διάρ- 
κειαε διαδοχή ετήσιων διαλέΕεων 
με γενική θεματική «Λίε το βλέμ
μα στραμμένο στο μέλλον», ώστε, 
ζωή να έχουμε, να απαντηθούν 
εγκαίρωε ερωτήματα όπωε «Τι εί
ναι προοδευτικό στην εποχή 
όπου η παγκοσμιοποίηση έχει 
ήδη συντελεστεί; Πώς στο νέο 
πλαίσιο θα ενδυναμωθούν τα δι
καιώματα και η θέση των πολι
τών;».

* * * *

Ν α σημειώσω επίσης όπ ήταν 
παρών και ο συνυπηρετή- 

σαε με τον κ. Σημίτη ωε Πρόεδροε 
τηε Δημοκρατίαε κ. Κωστήε Στε- 
φανόπουλοε, όλοι οι αναμενό
μενοι πασόκοι, εκσυγχρονιστέε 
και μη (Αννα Διαμαντοπούλου, 
Βαγγέληε Βενιζέλος, Γιάννοε 
Παπαντωνϊου, Νΐκοε Χριστο- 
δουλάκηε, Δημήτρηε Ρέππαε, 
Νΐκοε Μπΐστηε κτλ.), οι αυτο
νόη τοι φ ίλοι και συνερ γά τεε 
(Κωνσταντΐνοε Τσουκαλάε, Νΐ
κοε Θέμεληε) και πλήθοε πλή- 
θοε κόσμου που είχε κατακλύσει 
πλατεία και εΕώστη και σκαλο

πάτια και διαδρόμουε- μικρό πο
σοστό των ακροατών είχε και την 
τύχη να βρει θέση να καθήσει.

Σ τη φυλακή Διαβατών προ
φυλακίστηκε χθεε ανώτεροε 

αΕιωμαηκόε τηε ΕΛ.ΑΣ. Κατηγο- 
ρείται ότι το 2003, διοικητήε τότε 
του Αστυνομικού Τμήματοε τηε 
Ανω Πόληε Θεσσαλονίκηε, συμ
μετείχε σε κύκλωμα «εΕελληνι- 
σμού», δηλαδή έκδοσης δελτίων 
«ταυτότηταε ομογενούε», διαφό
ρων που είχαν σοβαρούε λόγουε 
να αλλάΕουν ονόματα και πατρί
δα. Το 2006 είχε προαχθεί στην 
καταλληλότερη θέση: προϊστάμε- 
νοε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
τηε Αστυνομίαε στη Θεσσαλονί
κη. Για τυχόν κουμπαριέε δεν Εέ- 
ρω ακόμη, πάντωε ήταν εκ των 
κορυφαίων νεοδημοκρατών συν
δικαλιστών.

— :-------- ■ ■ ■ ------------

Α πό τουε τηλεδημοσιογρά- 
φουε πληροφορήθηκε την 

παραίτηση του κ. Δημήτρη Μα-

Σ βήνοντας λάθη

Μακάρι να ήταν τόσο 
αυτοκριτική και απο

τελεσματική και στα θέμα
τα Παιδεΐαε: « Γ ρ ά ψ τ ε  λ ά 
θ ο ς»  δήλωσε τηλεφωνικά 
η υπουργόε Παιδεΐαε κυρία 
Μ α ρ ιέττα  Γ ια ν ν ά κ ο υ  (φω
τογραφία) στον πρόεδρο 
τηε ΚΕΔΚΕ κ. Π ά ρ ι Κ ο υ -  

κ ο υ λ ό π ο υ λ ο : η 
απόφαση του 
γενικού διευθυ
ντή του υπουρ
γείου τηε κ. Κ ώ 
σ τα  Κ ο υτρ ο υμ ά -  

ν ο υ , που εκδό- 
θηκε πριν από 
λΐγεε ημέρεε και 
μετέφερε στην 
τοπική αυτοδιοί
κηση το κόστοε των 8.000 
καθαριστριών σχολείων 
που μονιμοποιήθηκαν, δεν 
θα εφαρμοστεί, η μισθο- 
δότησή τουε (110 εκατομ
μύρια ευρώ ετησΐωε) θα 
εΕασφαλιστεΐ με κρατικά 
κονδύλια. Διαβεβαΐωσε ότι 
το θέμα θα έχει ρυθμιστεί 
τυπικά ωε την Παρασκευή 
-  αλλά ο κ. Κουτρουμάνοε

πρέπει να θεωρείται από 
τώρα « π ρ ώ η ν  γ ε ν ικ ό ς  δ ι
ε υ θ υ ν τ ή ς » . Την ώρα που 
έγινε το τηλεφώνημα συ
νεδρίαζε το διοικητικό συμ
βούλιο τηε ΚΕΔΚΕ για το 
θέμα ακριβώε αυτό, διότι 
τα 110 εκατομμύρια θα τί
ναζαν τουε προϋπολογι- 

σμούε των δή
μων στον αέρα 
-  και ετοιμαζό
ταν, βέβαια, ορ
γίλη ανακοίνω
ση κατά τηε 
υπουργού. Αν 
ήταν μία ακόμη 
από την ΠΟΣ- 
ΔΕΠ των πανε
πιστημιακών  

δεν θα την πείραζε -  αλλά 
να βγει και η αυτοδιοίκη
ση στο κλαρί εναντίον τηε, 
παραπήγαινε. Και έτσι ο 
μεν κ. Αλογοσκούφηε πεί
στηκε να διαθέσει τα χρή
ματα, ο δε κ. Κουτρουμά
νοε εκών άκων θα τοποθε
τηθεί από την ιστορία κά
που μεταΕύ Ιφιγένειαε και 
Σαντάμ Χουσεΐν.

νιατάκη ο υπουργόε Μεταφορών 
κ. Μιχάληε Λιάπηε -  δεν φάνη
κε να στενοχωρήθηκε αλλά ούτε 
και να χάρηκε ιδιαιτέρωε, άλλη 
καλύτερη είδηση ποθεί η ψυχή 
του: «Για παραίτηση Βουρλούμη 
ακούσατε τίποτε;» ρώτησε τουε 
πληροφοριοδότες του. «Καλομε
λέτα και έρχεται» θα του έλεγαν 
αυτοί αν ήΕεραν παροιμίες.

Μ εγάλο μέροε των 40 εκα
τομμυρίων ευρώ που θα 

στοιχίσει το συνολικό πακέτο 
προβολής τηε Ελλάδας στο εΕω- 
τερικό, με σλόγκαν «ΕΕερεύνη- 
σε τις αισθήσεις σου στην Ελλά
δα», θα καταλήΕει σε περιοδικά 
που απευθύνονται σε μελλονύμ
φους -  πελατεία που ενδιαφέρε- 
ται ιδιαιτέρως για αυτού του τύ
που τις εΕερευνήσειε. Για τούτο, 
η κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά 
δεν ανησυχεί καθόλου για δυ
σμενείς επιπτώσεις της πρόσφα
της τρομοκρατικής ενέργειας 
στον τουρισμό: όταν οι νεόνυμ
φοι εΕερευνούν ο έναε τιε αι
σθήσεις του άλλου δεν τουε απο
σπά από το ψυχωφελές και σω- 
ματοφελέε έργο τουε ούτε ρου
κέτες ούτε κανόνια -  ούτε καν 
πυρηνικές βόμβες.

Μ ε δεκαέΕι ημέρες καθυστέ
ρηση τραπέζωσε χθεε, επί 

τη ονομαστική του εορτή, τουε δη
μοσιογρά φ ους ο υφυπουργός 
Αμυνας κ. Βασΐληε Μιχαλολιά- 
κοε. Σε άλλα όμως προτρέχει του 
καιρού του: δήλωσε ότι δεν θέλει 
να μετακινηθεί από το υπουργείο 
Αμυνας αν γίνει ανασχηματισμός 
-  φοβούμενος ίσως ότι μάλλον 
δεν θα πάει σε άλλο- δεν απέ
κλεισε να γίνουν εκλογές το 2007, 
πολλώ μάλλον που «ευτυχώς ανε
βαίνει το ΚΚΕ» αποσπώνταε ψή
φους από το ΠαΣοΚ -  «ο Θεός ας 
μου κόβει σταυρούς, αρκεί να 
τους δίνει βουλευτές στην Αλέ- 
κα» είναι η πρωινή προσευχή του- 
τέλος, δήλωσε όπ, καίτοι αγαπά 
τον κ. Γιώργο Βουλγαράκη, θα 
ήθελε στη θέση του υπουργού Πο- 
λιπσμού «για τα επόμενα 20 χρό
νια» τον διανοητή και λόγιο κ. Βύ
ρωνα Πολύδωρα -  προε τούτο 
θα ιδρύσουν δική τουε χώρα, να 
διορίζει ο ένας τον άλλο σε όποιο 
υπουργείο ονειρεύεται, γιατί για 
εδώ χλωμό φαίνεται.

ΕΜΠΙΣΤΈΥΤΙΚΑ

Ο vèos 
εμφύλΐ08

T o y  I. Κ .  Π ρ ε τ ε ν τ ε ρ η

ί|| Ωρα είναι να Εεκινή-
σουμε κανέναν νέο 
βλακώδη εμφύλιο, αυ- 

|% ^  τή τη φορά για τιε κά- 
4 μερεε. Ωρα είναι να με

τατρέψουμε ένα αυτο
ί :̂ ] $ &  νόητο ζήτημα σε Τρω 

ικό Πόλεμο τηε δημο- 
κρατΐαε. Και ώρα είναι να πλακω
θούμε αναμεταΕύ μαε δΓ ασήμαντον 
αφορμήν, τη στιγμή που μαε ζώνουν 
τα πραγματικά φίδια.

Διότι η υπόθεση με τιε κάμερεε 
στουε δρόμουε είναι εΕαιρεπκά απλή.

Ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν  α ν  χ ρ ε ιά ζο 

ντα ι για  τη ν  αποτελεσματικότερη α ντι

μ ε τώ π ισ η  τη ς εγ κ λη μ α τικ ό τη τα ς κα ι 

τη ς  τρ ο μ ο κ ρ α τία ς; Α σ φ α λ ώ ς. Π ο ιο ς  

δ ε ν  θ έλει να  α ν τιμ ε τω π ισ το ύ ν  κ α ι η 

εγ κ λη μ α τικ ό τη τα  κ α ι η τρ ο μ ο κ ρ α τία  

μ ε  τ ο ν  α π ο τε λ ε σ μ α τικ ό τε ρ ο  δ υ ν α τό  

τρ ό π ο ;
Ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν ,  ό μ ω ς , μ ε  

ό λες  πε δ υνα τές εγ γ υή σ εις  κ α ι μ ε  τρό

πο π ο υ  να  διασφ αλίζει ότι δ εν  θα απει

λ ε ίτα ι κ α ν έ ν α  α το μ ικ ό  δ ικ α ίω μ α  κα- 

ν ε ν ό ς  π ο λ ίτ η ; Α σ φ α λ ώ ς . Π ο ιο ς δ ε ν  

θ έλει να  π ρ ο σ τα τεύ ο ν τα ι τα  δ ικ α ιώ 
μ α τα  το υ  κ ά θ ε  σ υ μ π ο λίτη  μ α ς σ τ η ν  

π λ η ρ έ σ τε ρ η  δ υ να τή  εκ δ ο χή  τους;

Σ ε  αυτή την υπόθεση που ορίζεται 
από το δίπολο « α σ φ ά λ ε ια  - δ ι

κ α ιώ μ α τα »  δ ε ν  νομίζω όπ μπορεί να 
δώσει κανεΐε διαφορεηκή απάντηση: 
θ έ λ ο υ μ ε  Κ Α Ι α σ φ ά λ ε ια  Κ Α Ι δ ικ α ιώ 
ματα. Τα υπόλοιπα, αε τα βρουν οι νο
μικοί... Ουσιαστικά, πρόβλημα δεν 
υπάρχει.

Πού υπάρχει το πρόβλημα; Οταν 
αρχίζουμε να διαλέγουμε ομάδα. Και 
όταν οι οπαδοί τηε ασφάλειαε αρχί
ζουν να πλακώνονται με τουε οπα- 
δούε των δικαιωμάτων σε ένα ανύ
παρκτο ματε. Γιατί ανύπαρκτο; Επει
δή δεν νομίζω να υπάρχει Ελληναε 
που να μην επιζητεί την ασφάλειά 
του, ούτε Ελληναε που να μην κόπτε
ται για τη διαφύλαΕη των δικαιωμά
των του.Κ αι επειδή όλοι βλέπουμε από πού 

απειλείται η ασφάλεια αλλά πο
λύ δυσκολευόμαστε να δούμε από ποι
ον ή από ποιουε απειλούνται τα δι- 
καιώματά μαε. Διότι αν σκεφτεΐ κανεΐε 
ότι ζούμε σε μια χώρα όπου;
• Η Αρχή Προστασΐαε Προσωπικών 
Δεδομένων απαγορεύει να δοθούν 
στη δημοσιότητα τα ονόματα όχι μό
νο των λουφαδόρων του στρατού αλ
λά και των παραλιακών κέντρων που 
συνελήφθηκαν να πωλούν ποτά-«μπό

μ π ες».
• Οι δυο-τρειε χιλιάδεε περιπατητέε 
του ΠΑΜΕ κλείνουν τέσσεριε φορές 
την εβδομάδα το κέντρο τηε Αθήναε 
χωρΐε να τουε ενοχλεί κανεΐε.
• Ο Κ ο υ φ ο ν τ ίν α ς  εκφωνεί πολιτικό 
λόγο στο δικαστήριο που τον δικάζει 
για καμιά δεκαπενταριά φόνουε και 
χειροκροτείται από το ακροατήριο.
• Τα ΜΑΤ τρώνε (συνήθωε) Εύλο από 
τουε «κ ο υ κ ο υλο φ ό ρ ο υς» .
• Το πανεπιστημιακό άσυλο λειτουρ
γεί ωε γενική ασυλία όσων καταφέ
ρουν (κυριολεκτικώε και μεταφορι- 
κώε) να χωθούν στο Πανεπιστήμιο. 
• Η τήρηση του Συντάγματοε επα- 
φΐεται (βχ οίίΐαο) στον πατριωτισμό 
του Συνασπισμού.

Τότε πώε μπορεί κανεΐε να μιλάει 
σοβαρά για δικαιώματα που απει
λούνται και για «Μ εγά λο  Α δελφ ό» ;

jpretenteris@dolnet.gr

mailto:jpretenteris@dolnet.gr

