
Π έ μ π τ η  18 Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  2007 Τ Ο Β Η Μ Α  · Α13

Ram
■ Μ ετά την προχθεσινή παρέμβαση ίου κ. Κ . Σημίτη για την «κρίση τηδ πολιτικής» ετέθη το ερώτημα επιστροφής του στην πολιτική

■ Ο  πρώην πρωθυπουργός πρότεινετη στροφή «από τις δηλώ σεις προθέσεων ** που ικανοποιούν όλους, σπτ διαπάλη για την ουσιασηκή λύση των προβλημάτων»
Ο ι επισημάνσεις πυροδότησαν συζητήσεις σε Ν Δ  αλλά και Π α Σ ο Κ , το οποίο δεν εΕαίρεσε από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κρίση της δημοκρατίαςΟ  Κ . Σημίτης αναλαμβάνει πολιτική δράση

Αίσθηση προκάλεσε η κριτική τον στον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα ασκούν τον ρόλο τόνε

Ο Σημίτηε επιστρέφει; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί πολλούε μετά την προχθεσινή π α ρέμβα ση του πρώ ην πρω θυπουργού κ. Κ. Σημίτη για την «κρίση τηε πολιτικήε». Η ομιλία του προκάλεσε αίσθηση, ιδίωε η κριτική που άσκησε στον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα (μη εΕαιρουμέ- νου του ΠαΣοΚ) αντιλαμβάνονται και ασκούν τον ρόλο τουε. Η συνέχεια όμωε των πολιτικών παρεμ- βάσεών του αναμένεται να προκα- λέσει αναταράΕειε στο πολιτικό σκηνικό. Στο τέλοε του μήνα ο Ομι- λοε Π ροβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό τηε Κ οινω νίαε μαε (ΟΠΕΚ) διορ- Δημητρα Κρουςταλληγανώνει εκδήλω

κρίση τηε δημοκρατίαε. Προκάλε- σαν επίσηε προβληματισμό σε ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό τηε χώραε.Πολλοί μιλάνε για «μανιφέστο Σημίτη» και αναρωτιούνται για τα μελλοντικά σχέδιά του. Ιδιαίτερα σημειώθηκε η παρουσία του πρώην Προέδρου τηε Δημοκρατίαε κ. 
Κ. Στεφανόπουλου στην εκδήλω ση, αλλά και το πλήθοε του κόσμου που συγκεντρώθηκε για
νπ π κ η ϋ σ ει  τ η ν  πηηιην  π η ω θ υ -

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ση με θέμα το σουηδικό μοντέλο ανάπτυΕηε, όπου ομιλητήε θα είναι, ύστερα από προσωπική πρόσκληση του κ. Σημίτη, ο πρώην πρωθυ- πουργόε τηε Σουηδίαε κ. Γκόραν 
Πέρσον.Δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει ο πρώην πρωθυπουργόε. «Ιδέεε υπάρ
χουν πολλέε» τονίζει στενόε συ- νεργάτηε του. «Δ εν θα σταματή
σουμε. Θα υπάρξουν παρεμβάσειε 
στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ, μπορεί και 
εκχόε» παρατηρεί.Οι επισημάνσειε του κ. Σημίτη στην προχθεσινή του ομιλία πυροδότησαν συώττήσειε στη Νέα Δ η μοκρατία αλλά και στο ΠαΣοΚ, το οποίο δεν εΕαίρεσε από τουε πα- ράγοντεε που συμβάλλουν στην

να α κού σ ει τον πρώ ην πρωθυ πουργό.Ο  κ. Σημίτηε πρότεινε την «επα- 
ναπολιτικοποίηση» τηε πολιτικήε, 

«τη στροφ ή», δ η λα δ ή , «από  
τιε δηλώ σειε  
προθέσεων που

ικανοποιούν όλουε στη διαπάλη 
για την ουσιαστική λύση των προ
βλημ ά τω ν», ωε αντίδοτο στην εντύπωση ότι τα κόμματα ταυτίζονται, η οποία οδηγεί στην αποΕέ- νωση των πολιτών από τιε πολιτι- κέε διαδικασίεε.ΕψεΕε τιε πολιτικέε δυνάμειε, επειδή, όπωε είπε, έχουν παραιτηθεί από τον ενεργό ρόλο του διαμορφωτή των εΕελίΕεων και προτιμούν τον ρόλο ενόε ενδιαφερομένου αλλά αποστασιοποιημένου συμμέτοχου. «Διστάζουν», παρατήρησε, «να διεκδικήσουν τη θέ
ση του καθοδηγητή τηε κοινωνίαε 
με ιδέεε και πρωτοβουλίεε για τιε 
κ ο ινω νικέε αλλαγέε. Η  άποψή  
τουε για το νέο είναι συνειδητά 
ασαφήε. Η ασαφήε αυτή άποψη

προλαμβάνει αντιρρήσειε, δια
σφαλίζει μεγαλύτερη γκάμα επι
λογών και αφήνει την πόρτα ανοι
χτή για μεταστροφέε. Η πολιτική 
αυτή τακτική δίνει πρωτεύουσα 
θέση στα αποτελέσματα των δη
μοσκοπήσεων. Οι πεποιθήσειε έρ
χονται σε δεύτερη μοίρα».Επεσήμανε ότι οι διαφοροποιήσ ε ι  μεταΕύ των κομμάτων δεν εμφανίζονται πλέον το ίδιο έντονεε, επέμεινε ωστόσο ότι οι διαχωρι- στικέε γρα μ μ έε υπάρχουν. «Τα 
κόμματα, αν και ασχολούνται με 
τα ίδια περίπου θέματα και ακο
λουθούν όμοιεε πολιτικέε τακτικέε, 
εκπροσωπούν διαφορετικά συμ
φέροντα και επιδιώκουν διαφο- 
ρετικέε λύσειε στα προβλήματα τηε 
ελληνικήε κοινωνίαε».Από τιε εκλογέε του 2004 και μετά οι δημόσιεε παρεμβάσειε του κ. Σημίτη ήταν σπάνιεε -  η προηγούμενη έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο.Αυτή η τακτική θα αλλάΕει, κα- θώε ο πρώην πρωθυπουργόε σχεδιάζει να πυκνώσει τιε παρεμβά- σειε του.Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ια νουάριου, ώρα 19.00 στο Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώε. Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώε μετά την ομιλία του κ. Πέρσον θα ακολουθήσει συζήτηση ανάμεσα στουε δύο πρώ ην πρω θυπουργούε, οι οποίοι είχαν παράλληλεε θητείεε επί οκτώ έτη. Κατόπιν ο λόγοε θα δοθεί στο κοινό για ερωτήσειε.Θολώ νουν τα νερά με τα ονόματα των φυγόστρατων

Ο  Ευ. ΜεϊμαράκηΞ υποστηρίζει ότι δεν έχει καν δει τον κατάλογο και δεν γνωρίζει ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτόν

Μ ε ανοιχτή επίθεση κατά τηε Α ρ χ ή ε Π ρο- στασίαε Δεδομένω ν Π ροσω πικού Χ α ρα κτήρα , ο υπουργόε Εθνικήε Αμυναε κ. Ευ. Μεϊμαράκηε προσπάθησε χθεε να θολώσει τα νερά σχετικά με το ζή τημα τηε δημοσιοποίησηε των ονομάτων των φυγόστρατων. ΜεταΕύ των άλλων είπε ότι δεν έχει καν δει τον κατάλογο με τα ονόματα και δεν γνωρίζει ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτόν.Χθεε εΕάλλου απολογή- θηκε ο αντισυνταγματάρχηε 
Κ. Χαρίσηε, ο οποίοε φέρεται να αφαίρεσε εκατο- ντάδεε φακέλουε από τα γραφεία τηε Στρατολογίαε στο Ρουφ. Αρνήθηκε τιε κα- τηγορίεε και αφέθηκε ελεύ- θεροε με περιοριστικούε λό- γουε (απαγόρευση εΕόδου από τη χώρα, απαγόρευση

εισόδου σε στρατολογικά γραφεία χωρίε προηγούμενη εξουσιοδότηση τηε υπη- ρεσίαε και χρηματική εγ
γύηση ύψουε 5.000 ευρώ).Σε ραδιοφωνική του συ- νέντευΕη ο κ. Μεϊμαράκηε αναρωτήθηκε μεταΕύ των

άλλων: «Ποια είναι τελικά 
η δουλειά τηε ανεΕάρτητηε 
Α ρ χή ε; Να προστατεύει 
όσουε παρανομούν σε βά-

ροε εκείνων που τηρούν τη 
νομιμότητα;». Λίγο αργότερα επιτέθηκε συνολικά κατά των ανεΕάρτητων Αρχών

(αναφ έρθηκε στο ΑΣΕΠ, στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίαε Δ εδομένω ν Προσωπικού Χαρακτήρα), λέγονταε ότι δεν μπορεί να αναπτύσσουν δημοσιοϋπαλληλικέε νοο- τροπίεε και «να καλύπτουν 
παράνομεε πράΕειε των ολί
γων ειε βάροε εκείνων που 
τηρούν τη νομιμότητα».Ο κ. Μεϊμαράκηε επιχείρησε χθεε να διευρύνει την κατηγορία όσων παρανό- μωε απηλλάγησαν από τη στρατιωτική θητεία, συγκα- ταλέγονταε σε αυτούε όλουε εκείνουε που κρίθηκαν ικανοί προε στράτευση μετά την επανεΕέταση. Επιπλέον υποστήριΕε ότι η Αρχή Προστασίαε Δεδομένων Π ροσωπικού Χαρακτήρα «πριν 
βγάλει την απόφαση μπο
ρούσε να όητήσει διευκρι
νίσ ει» .

Ζητούν την απομάκρυνση του Β . Μιχαλολιάκου
Τ ην απομάκρυνση του υφυπουργού Αμυναε κ. Β. Μι
χαλολιάκου (φωτογραφία) ζητούν τέσ σ εριε βουλευτέε του Π α Σ ο Κ , α π ευ θ υ νόμ ενοι στον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμαν
λή με ερώτηση που κατέθεσαν χθεε στη Βουλή. Οι κκ. Μ. Καρ- 
χιμάκηε, Χρ. Αηδόνηε, Αγγ. 
Μανωλάκηε και Μ. Μπόλαρηε αναφέρονται στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο η επίθεση που είχε δεχθεί ο κ. Μιχαλολιάκοε το 2001 δεν ήταν τρομοκρατική, όπωε ο ίδιοε ισχυρίστηκε και εΕακολουθεί να ισχυρίζεται, αλ

λά συνδέεται «με δράστεε του 
κοινού ποινικού δικαίου και Εε- 
καθαρίσματα λογαριασμών».Οι βουλευτέε του ΠαΣοΚ στρέφονται επίσηε κατά του κ. Θ. 
Ρουσόπουλου, ο οποίοε τουε είχε κατηγορήσει για κοινοβουλευτική απρέπεια, με αφορμή την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά του κ. Μιχαλολιάκου για το ίδιο ζήτημα στιε 5 Δ εκεμβρίου 2006. Ζητούν ανάκληση τηε σχετικήε δήλωσηε από τον κ. Ρουσόπουλο και ρωτούν τον κ. Καραμανλή αν θα διατηρήσει στη θέση του τον κ. Μιχα- λολιάκο.


