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Ο Κώστας Σημίτης αναλαμβάνει πολιτική δράση
Δεύτερη δημόσια παρέμβαση με συμμετοχή του σουηδού τ. πρωθυπουργού κ. Πέρσον
Πολιτική δράση αναλαμβάνει ο κ. Κ. Σηp ixns. Υστερα από περίπου ένα ν χρόνο
oianrns, πραγματοποίησε προχθέε μια ομιλία - πολλοί τη χαρακτήρισαν «μανιφέστο»

- η οποία προκάλεσε αίσθηση axis πολιτιKés δυνάμειε tos xoopas. Στο τέλοε του μήνα θα υπάρδει και δεύτερη παρέμβασή του,
στο πλαίσιο εκδήλωσηε που διοργανώνει

ο ΟΠΕΚ με θέμα το σουηδικό μοντέλο ανά-

irruEns. Ομιλητήε θα είναι, έπειτα από προσωπική πρόσκληση του κ. Σημίτη, ο πρώην πρωθυπουργόε xns Σουηδίαε κ. Γκόραν

Π έρ σ ο ν . Σύμφωνα με πληροφορίεβ από
το περιβάλλον του, ο κ. Σημίτηε προγραμματίζει σειρά παρεμβάσεω ν το επ όμενο
διάστημα.
σελίδα Α13

■ Μετά την προχθεσινή παρέμβαση
του κ. Κ. Σημίτη για την «κρίση
τη8 πολιτικής» ετέθη το ερώτημα
επιστροφής του στην πολιπκή

■ Ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε
τη στροφή «από τις δηλώσεις προθέσεων
που ικανοποιούν όλους, στη διαπάλη για
την ουσιασηκή λύση των προβλημάτων»

■ Οι επισημάνσεις πυροδότησαν συζητήσεις
σε Ν Δ αλλά και ΠαΣοΚ, το οποίο
δεν εξαίρεσε από τους παράγοντες που
συμβάλλουν στην κρίση της δημοκρατίας

Ο Κ . Σημίτης αναλαμβάνει πολιτική δράση
Αίσθηση προκάλεσε η κριτική του στον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα ασκούν τονρόλο τους
Ο

Σημίτης επιστρέφει; Αυτό εί κρίση της δημοκρατίας. Προκάλεναι το ερώτημα που απασχο σαν επίσης προβληματισμό σε ολό
λεί πολλούς μετά την προχθεσινή
κληρο το πολιτικό προσωπικό της
π α ρέμ β α σ η του πρώ ην π ρω θυ χώρας.
πουργού κ. Κ. Σημίτη για την «κρί
Πολλοί μιλάνε για «μανιφέστο
ση της πολιτικής». Η ομιλία του Σημίτη» και αναρωτιούνται για τα
προκάλεσε αίσθηση, ιδίως η κριτι μελλοντικά σχέδιά του. Ιδιαίτερα
κή που άσκησε στον τρόπο με τον σημειώθηκε η παρουσία του πρώ
οποίο τα κόμματα (μη εδαιρουμέην Π ροέδρου της Δημοκρατίας κ.
νου του ΠαΣοΚ) αντιλαμβάνονται
Κ. Στεφ ανόπ ουλου στην εκ δή 
και ασκούν τον ρόλο τους. Η συνέ λω ση, αλλά και το πλήθος του
χεια όμως των πολιτικών παρεμκόσμου που συγκεντρώθηκε για
βάσεών του αναμένεται να προκα- να α κο ύ σ ει τον π ρώ ην π ρω θ υ 
λέσει ανατα ράζεις στο πολιτικό
πουργό.
σκηνικό. Στο τέλος του μήνα ο Ομι
Ο κ. Σημίτης πρότεινε την «επαλος Π ροβ λημ α τισ μ ού για τον
ναπολιτικοποίηση» της πολιτικής,
Εκσυγχρονισμό
«τη σ τρ οφ ή»,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
της Κ οινω νία ς
δ η λ α δ ή , «από
μας (ΟΠΕΚ) διορΔ ημ η τρα Κ ρουςταλλη
τις δ η λώ σ εις
γανώνει εκδήλω
προθέσεων που
ση με θέμα το σουηδικό μοντέλο
ικανοποιούν όλους στη διαπάλη
ανάπτυξης, όπου ομιλητής θα είναι,
για την ουσιαστική λύση των προ
ύστερα από προσωπική πρόσκλη β λη μ ά τ ω ν » , ως α ντίδοτο στην
ση του κ. Σημίτη, ο πρώην πρωθυ εντύπωση ότι τα κόμματα ταυτίζο
πουργός της Σουηδίας κ. Γκόραν
νται, η οποία οδηγεί στην
Πέρσον.
νωση των πολιτών από τις πολιτι
Δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία
κές διαδικασίες.
που πρόκειται να αναλάβει ο πρώ
Εψεδε τις πολιτικές δυ νά μ εις,
ην πρωθυπουργός. «Ιδέες υπάρ επειδή, όπως είπε, έχουν παραιτη
χουν πολλές» τονίζει στενός συ θεί από τον ενεργό ρόλο του δια*
νεργάτης του. « Δ ε ν θα σταματή μορφωτή των εδελίδεων και προ
σουμε. Θα υπάρΕουν παρεμβάσεις τιμούν τον ρόλο ενός ενδιαφ ερο
στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ, μπορεί και μένου αλλά αποστασιοποιημένου
εκτός» παρατηρεί.
συμμέτοχου. «Διστάζουν», παρα
Οι επισημάνσεις του κ. Σημίτη τήρησε, «να διεκδικήσουν τη θέ
στην προχθεσινή του ομιλία πυρο ση του καθοδηγητή της κοινωνίας
δότησαν συζητήσεις στη Νέα Δ η  με ιδέες και πρωτοβουλίες για τις
μοκρατία αλλά και στο ΠαΣοΚ, το
κ ο ιν ω ν ικ ές αλλα γές. Η άποψ ή
οποίο δεν εδαίρεσε από τους πα τους για το νέο είναι συνειδητά
ράγοντες που συμβάλλουν στην
ασαφής. Η ασαφής αυτή άποψη

προλαμβάνει αντιρρήσεις, δια 
σφαλίζει μεγαλύτερη γκάμα επι
λογών και αφήνει την πόρτα ανοι
χτή για μεταστροφές. Η πολιτική
αυτή τακτική δίνει πρωτεύουσα
θέση στα αποτελέσματα των δη
μοσκοπήσεων. Οι πεποιθήσεις έρ
χονται σε δεύτερη μοίρα».

Επεσήμανε ότι οι διαφοροποιή
σεις μεταδύ των κομμάτων δεν εμ
φανίζονται πλέον το ίδιο έντονες,
επ έμεινε ωστόσο ότι οι διαχωριστικές γ ρ α μ μ ές υ π ά ρχου ν. «Τα

κόμματα, αν και ασχολούνται με
τα ίδια περίπου θέματα και ακο
λουθούν όμοιες πολιτικές τακτικές,
εκπροσωπούν διαφορετικά συμ
φέροντα και επιδιώκουν διαφο
ρετικές λύσεις στα προβλήματα της
ελληνικής κοινωνίας».
Από τις εκλογές του 2004 και με
τά οι δημόσιες παρεμβάσεις του κ.
Σημίτη ήταν σπάνιες - η προηγού
μενη έγινε πριν από περίπου έναν
χρόνο.
Αυτή η τακτική θα αλλάδει, κα
θώς ο πρώην πρωθυπουργός σχε
διάζει να πυκνώσει τις παρεμβά
σεις του.
Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 30 Ια νο υ ά ρ ιο υ , ώρα
19.00 στο Μουσείο Μπενάκη στην
οδό Πειραιώς. Η εκδήλωση αποκτά
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μετά
την ομιλία του κ. Π έρσον θα ακο
λουθήσει συζήτηση ανάμεσα στους
δύο πρώ ην πρω θ υ π ου ργού ς, οι
οποίοι είχαν παράλληλες θητείες
επί οκτώ έτη. Κατόπιν ο λόγος θα
δοθεί στο κοινό για ερωτήσεις.

• ν '- - '

Θολώνουν τα νερά με ία ονόματα των φυγόστρατων
Ο Ευ. Μ εϊμαράκηε υποστηρίζει ότι δεν έχει καν δει τον κατάλογο και δεν γνωρίζει ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτόν

Μ

ε ανοιχτή επίθεση κα
τά της Α ρ χ ή ς Π ρ ο 
στασίας Δεδομένω ν Π ρο
σω πικού Χ α ρ α κ τ ή ρ α , ο
υπουργός Εθνικής Αμυνας
κ. Ευ. Μ εϊμαράκης προ
σπάθησε χθες να θολώσει
τα νερά σχετικά με το ζή 
τημα της δημοσιοποίησης
των ονομάτων των φυγό
στρατων. Μεταδύ των άλ
λων είπε ότι δεν έχει καν δει
τον κατάλογο με τα ονόμα
τα και δεν γνωρίζει ποιοι πε
ριλαμβάνονται σε αυτόν.
Χθες εδάλλου απολογήθηκε ο αντισυνταγματάρχης
Κ. Χαρίσης, ο οποίος φέ
ρεται να αφαίρεσε εκατο
ντάδες φ ακέλους από τα
γραφεία της Στρατολογίας
στο Ρουφ. Αρνήθηκε τις κα
τηγορίες και αφέθηκε ελεύ
θερος με περιοριστικούς λό
γους (απαγόρευση εδόδου
από τη χώρα, απαγόρευση

εισόδου σε στρατολογικά
γραφεία χωρίς προηγούμε
νη εξουσιοδότηση της υπη
ρεσίας και χρηματική εγ

γύηση ύψους 5.000 ευρώ).
Σε ραδιοφωνική του συνέντευδη ο κ. Μεϊμαράκης
αναρωτήθηκε μεταδύ των

άλλων: «Ποια είναι τελικά

η δουλειά της ανεΕάρτητης
Α ρ χ ή ς ; Να προστατεύει
όσους παρανομούν σε βά

ρος εκείνων που τηρούν τη
νομιμότητα;». Λίγο αργό
τερα επιτέθηκε συνολικά κα
τά των ανεδάρτητων Αρχών

Ζητούν την απομάκρυνση του Β . Μ ιχαλολιάκου

Τ

ην απομάκρυνση του υφυ
πουργού Α μυνας κ. Β. Μ ι
χαλολιάκου (φωτογραφία) ζη 
τούν τέ σ σ ε ρ ις βου λευ τές του
Π α Σ ο Κ , α π ευ θ υ ν ό μ εν ο ι στον
πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμαν
λή με ερώτηση που κατέθεσαν
χθες στη Βουλή. Οι κκ. Μ. Καρχιμάκης, Χ ρ . Α η δ όν η ς, Α γ γ .
Μανωλάκης και Μ. Μπόλαρης
αναφέρονται στο βούλευμα του
Δικαστικού Σ υ μ βο υλίου , σ ύ μ 
φωνα με το οποίο η επίθεση που
είχε δεχθεί ο κ. Μιχαλολιάκος το
2001 δεν ήταν τρομοκρατική,
όπως ο ίδ ιος ισχυρίστηκε και
εδακολουθεί να ισχυρίζεται, αλ

λά συνδέεται «με δράστες του

κοινού ποινικού δικαίου και Εεκαθαρίσματα λογαριασμών».
Οι βουλευτές του ΠαΣοΚ στρέ
φονται επ ίσης κατά του κ. Θ .
Ρουσ όπουλου, ο οποίος τους
είχε κατηγορήσει για κοινοβου
λευτική απρέπεια, με αφ ορμή
την άσκηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου κατά του κ. Μιχαλολιά
κου για το ίδιο ζήτημα στις 5 Δ ε
κεμβρίου 2006. Ζητούν ανάκλη
ση της σχετικής δήλω σης από
τον κ. Ρουσόπουλο και ρωτούν
τον κ. Καραμανλή αν θα διατη
ρήσει στη θέση του τον κ. Μιχαλολιάκο.

(α να φ έρθηκε στο Α ΣΕ Π ,
στον Συνήγορο του Πολίτη
και στην Αρχή Προστασίας
Δ εδομ ένω ν Προσω πικού
Χαρακτήρα), λέγοντας ότι
δεν μπορεί να αναπτύσσουν
δημοσιοϋπαλληλικές νοο
τροπίες και «να καλύπτουν

παράνομες πράΕεις των ολί
γων εις βάρος εκείνων που
τηρούν τη νομιμότητα».
Ο κ. Μεϊμαράκης επιχεί
ρησε χθες να διευρύνει την
κατηγορία όσων παρανόμως απηλλάγησαν από τη
στρατιωτική θητεία, συγκα
ταλέγοντας σε αυτούς όλους
εκείνους που κρίθηκαν ικα
νοί προς στράτευση μετά
την επανεδέταση. Επιπλέον
υποστήριδε ότι η Αρχή Προ
στασίας Δεδομένω ν Π ρο
σωπικού Χαρακτήρα «πριν

βγάλει την απόφαση μπο
ρούσε να ζητήσει διευκρι
νίσεις».

