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ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΗ

Κ. Σημίτηε: θετική 
η κίνηση των '5 8 '
Είναι ένα εγχείρημα ικανό να συμβάλει με απο
φασιστικό τρόπο στην άρση του υφιστάμενου 
αδιεξόδου, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργόε.

Γ. Μ ΠΟΥΤΑΡΗΣ:

Η πρώτη «Ελιά» 
στη Θεσσαλονίκη
Στο Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί ήδη η 
«Πρωτοβουλία» που διαπνέεται από τιε αρχέε 
τηε «Ελιάε», επισημαίνει ο δήμαρχοε.

[Π. ΛΥΚΟΥΔΗΣ:

ιΐαφωνώ με tous 
ιοκλεισμούε

αωση δυνάμεων, χωρίε αποκλεισμό του 
^ προτείνει ο γραμματέαε τηε ΔΗΜΑΡ.

ΛΕΦΤΑ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟΥΣΠΟΙΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 
ΧΑΝΟΥΝ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 2014■  ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Εξτρα ενίσχυση 300 
εκατ. για νέουε αγρότεε 
ηλικίαε έωε 40 ετών
ιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΑΥΣΤΗΡΕΣ προδιαγραφέε για χιε αγροτικέε επιδοτή- σειε θέτει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα ισχύσει από το 2014, αποκλείονται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσειε και ιδιώτεε που η

ενασχόλησή τουε με τη γεωργία βρίσκεται μόνο στα χαρτιά. Ταυτόχρονα προσφέρονται κίνητρα στουε νέουε πα- ραγωγούε. Ξεπερνούν τα 19,7 δισ. τα κονδύλια για την Ελλάδα, τονίζει ο επίτροποε Ντατσιάν Τσίολοε. »40-41

ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύγκλιση < 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για 
τη Χρυσή Αυγή

Σήμερα η νέα συνάντηση Μιχελάκη 
- Βούτση για την κοινή τροπολογία. 

»14-16

ΕΘΝΙΚΗ Ο Μ ΑΔ Α

Στα μπαράζ 
το εισιτήριο ¡1 
για Βραζιλία

Π Α ΖΑΡ Ι ΕΩΣ ΤΟ Π ΑΡΑ 5'

Συμφωνία στιε 
ΗΠΑ προεξοφλούν 

οιαγορέε
Σε κόντρα με τον Μπαρόκ Ομπάμα ο 
πρόεδροε τηε Βουλήε Τζον Μπένερ. 

»20 , 37

ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 20 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡ: Οχι 
σε εκλογική 
συνεργασία
ΜΕ ΤΗ δική Tns πρόταση για 
τη συγκρότηση του τρίτου πό
λου με όχημα τη ΔΗΜΑΡ θα 
πορευτείτο κόμμα του Φ. 
Κουβέλη, το οποίο κατά τη 
χθεσινή σύσκεψη τηε ΕΕ 
υπερψήφισε κατά πλειοψηφία 
την εισήγηση του προέδρου 
του κόμματοε, εκφράζονταε 
μια «ευγενική» άρνηση στην 
προοπτική εκλογικήε συνερ- 
γασίαε με το ΠΑΣΟΚ.
Στην εισήγησή του ο Φ. Κου
βέληε χαρακτήρισε χρήσιμη 
την πρωτοβουλία των 58 προ
σωπικοτήτων για την Κεντρο
αριστερά, αλλά εξέφρασετην 
αντίθεση τηε ΔΗΜΑΡ στην 
απουσία κριτικήε προετην πο
λιτική τηε ΝΔ.
«Η  αναγκαία πολιτική σταθε
ρότητα ουδόλωε ισοδυναμεί 
με τη διατήρηση τηε ίδιαε πο- 
λιτικήε», είπε χαρακτηριστι
κά.

Ο Φ. Κουβέλι»
Ο Φ. Κουβέληε επανέλαβε τα 
όσα είχε επισημάνει στη συ
νέντευξη που είχε παραχωρή
σει στο «Εθνοε», τονίζονταε 

■ ότι «δεν υπάρχει αντικειμενι
κά ένα πολιτικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει τη συζήτηση για 
εκλογική συνεργασία, όταν 
αυτό ταυτίζεται με σημερινέε 
συντηρητικέε κυβερνητικέε 
επιλογέε, επιλογέε με τη σύ
μπραξη του ΠΑΣΟΚ». 
Προσδιόρισε πωε το εναλλα
κτικό σχέδιο τηε ΔΗΜΑΡ για 
τη συγκρότηση του τρίτου πό
λου έχει σαφέε μέτωπο «όχι 
μόνο με τον αριστερό λαϊκι
σμό αλλά και με τιε νεοφιλε- 
λεύθερεε επιλογέε», όπωε εί
πε χαρακτηριστικά.
Στη συζήτηση που ακολούθη
σε ασκήθηκε έντονη κριτική 
στα στελέχη τηε ΕΕ που υπέ
γραψαν το κείμενο των «5 8 » 
και σύμφωνα με ηληροφορίεε 
τέθηκε το ερώτημα σχετικά 
με τιε μελλοντικέε τουε κινή- 
σειε, καθώε η πρωτοβουλία 
λαμβάνει πλέον οργανωτικά 
χαρακτηριστικά με τη συγκρό
τηση επιτροπών ανά την επι
κράτεια.
Στη συνεδρίαση τηε ΕΕ επα
ναβεβαιώθηκε η πρόθεσητηε 
ηγεσίαε τηε ΔΗΜΑΡ να θέσει 
το θέμα των συνεργασιών στο 
συνέδριο του Νοεμβρίου.

N. Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ί ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΗΜΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

θετική η κίνηση των «5 8 »
Στήριξη από τον πρώην πρωθυπουργό, που 
σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
«είναι σωστή και μπορεί να βοηθήσει 
να βγούμε από το αδιέξοδο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ____________

Την πλήρη στήριξη τηε κίνη- σηε των «58» για τη συνεργασία τηε Κεντροαριστεράε και την κοινή κάθοδο του ΠΑΣΟΚ, τηε ΔΗΜΑΡ και άλλων κινήσεων στιε ευρωεκλογέε και τιε αυτοδι- οικητικέε εκλογέε εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργόε Κώσταε Σημίτηε, συνομιλώνταε χθεε με δημοσιογράφουε στο περιθώριο τηε εκδήλωσηε-παρουσίασηε του βιβλίου του πρώην Προέδρου τηε Κύπρου, Γ. Βασιλείου.«Χαιρετίζω την κίνηση των "58" για την Κεντροαριστερά. Είναι σωστή κίνηση, που μπορεί να μαε βοηθήσει ναβγούμε από το αδιέξοδο», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργόε, μία ημέρα μετά το καλωσόρισμα τηε κίνησηε των «58» από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλο, και την ίδια ημέρα (χθεε) που ο αρχηγόε τηε ΔΗΜΑΡ, Φώτηε Κουβέληε, επέμεινε στην αρνητική στάση σχετικά με την πρόσκληση 'Ο. συνεργασία με τη Χαριλάου

Τρικούπη. Οι γνωρίζοντεε λένε ότι ο κ. Σημίτηε, αν και έχει επιλέξει να μην κάνει συχνά δημόσιεε πα- ρεμβάσειε, παρακολουθεί διαρκώε τιε πολιτικοοικονομικέε εξελίξειε στην Ευρώπη και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, διατηρεί τιε επα- φέε του με κορυφαίουε παράγοντεε στιε χώρεε τηε ΕΕ, ενώ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση τηε προοδευτικήε συμμαχίαε των χωρών του Νότου και φυσικά των δυνάμεων τηε Κεντροαριστεράε στην Ελλάδα.Η ομιλία του στο πρόσφατο Συμπόσιο του ΙΣΤΑΜΕ (με αφορμή την επέτειο τηε «3ηε του Σεπτέμβρη») παρέπεμπε σε συγκεκριμένο «οδικό χάρτη» για την ανασυγκρότηση τηε Κεντροαριστεράε και την ανάδειξη τηε νέαε γενιάε του χώρου. Και δεν ήταν τυχαία -εκτιμούν στελέχη τηε ευρύτερηε παράταξηε- η αναφορά του στη Δημοκρατική Αριστερά και στην αποχώρησή τηε από την κυβέρνηση. Τηε καταλόγισε έλλειψη φα- ντασίαε και την κατηγόρησε για

«αριάτερό κομφορμισμό». Ο πρώην πρωθυπουργόε -σύμφωνα με ηληροφορίεε- θεωρεί ότι είναι ανοιχτόε ο δρόμοε για τον διάλογο και την πράξη από τιε δυνάμειε τηε Κεντροαριστεράε. Η πρωτοβουλία που έλαβαν οιυπογράφο- ντεε τη «διακήρυξη» είναι -επισημαίνουν συνομιλητέε του- παρά τιε προφανείε δυσκολίεε ένα πρώτο διακριτό βήμα για την ενοποίηση τηε ευρύτερηε προοδευτικήε παράταξηε.
Ο Ευ. ΒενιζέλοεΣταθερόε στην «πορεία» που περιέγραψε με τη συνέντευξή του στο «Εθνοε» εμφανίζεται και ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέ- λοε, ο οποίοε όταν εκλήθη χθεε να σχολιάσει το νέο «όχι» του Φ. Κουβέλη για κοινή κάθοδο με το ΠΑΣΟΚ επανέλαβε εξερχόμενοε του Προεδρικού Μεγάρου: «Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ανοικτό, είναι πάντα ευρύχωρο, είναι έτοιμο να συνεργαστεί σεβόμενο τουε πά- ντεε, θέλει όμωε και το ίδιο να το σέβονται και να καταλαβαίνουν τον αγώνα του και την αγωνία του για τη χώρα και για την ευρύτερη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Εχουμε πει όλοι είναι χρήσιμοι, κανείε δεν μπορεί να θέσει τουε όρουε του».Τουλάχιστον υπαινικτική και με αιχμέε προετην ηγεσία τηε ΔΗΜΑΡ

για τη στάση τηε ήταν η έπομενη φράση στη δήλωση του κ. Βενιζέ- λου: «Και εν πάση περιπτώσει ο καθέναε κρίνεται με βάση το αν προτάσσει κριτήρια προσωπικά ή μικροκομματικά ή κριτήρια εθνικά, παραταξιακά, κοινωνικά».Εγκυρότατεε ηληροφορίεε υπογραμμίζουν ότι ο Ευ. Βενιζέλοε έχει διαμηνύσει στουε συνεργάτεε του πωε πρέπει να γίνουν σύντομα τα επόμενα βήματα για την Κεντροαριστερά τηε ευθύνηε, στη- ρίζονταε στην πράξη την πρωτο- βουλίατων «58». ΓΓ αυτό και προγραμματίζει συνεδρίαση τηε κοι- νοβουλευτικήε ομάδαε του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή και δεν αποκλείεται να ζητήσει τη σύγκληση τηε Κεντρικήε Επιτροπήε του κόμματοε αυτό το Σαββατοκύριακο, για να λάβουν σχετικέε αποφάσειε.

Κριτική Βενιζέλου 
σε Κουβέλη μετά 
την άρνηση για 
κοινή κάθοδο 

στιε ευρωεκλογέε

Α ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ των "5 8 "  για την Κεντροαριστερά. Είναι σωστή κίνηση, που μπορεί να μαε βοηθήσει να βγούμε από το αδιέξοδο, τόνισε ο Κ. 
Σημίτηε στο περιθώριο τηε εκδήλωσηε-ηαρουσίαπηε τΑμ βιβλίου ΤΟϋ πρώην Π ρ ο έδ ρο υ  ΤΠΞ Κύπρου, Γ . Ξύΰιλείου


