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Η ευρωπαϊκή Ελλάδα έχει μέλλον
Είναι σιο χέρι μας η ολική επαναφορά σιο κένιρο ίων εξελίξεων

Η επίσκεψη της γερμανίδας Κα
γκελαρίου σηματοδότησε την 
αλλαγή σελίδας στις σχέσεις 

Ελλάδας και ΕΕ. Σήμερα η Ελλάδα 
βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Οχι ότι 
τα προβλήματα απομακρύνθηκαν ως 
διά μαγείας, η κατανόησή τους όμως 
θα διευκολύνει από εδώ και εμπρός 
την επίλυσή τους. Η προσπάθεια της 
χώρας να ελέγξει τα οικονομικά της 

και η θέλησή 
τη ς να σ υ νε
χίσει σταθερά 
στον δρόμο των 
διαρθρωτικών 
αλλαγών έπεισε 
τους εταίρους 
μας, όπως αυτό 

ΤΟΥΤΑΚΗ εκφράζεται διά
Α Ν Α ΣΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ  στόματος της

κυρίας Μέρκελ 
η οποία ηγείται του πλέον ισχυρού 
εξ αυτών. Τα κράτη και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ εκδηλώνουν έμπρα
κτα την αλληλεγγύη τους προς τον 
ελληνικό λαό. Η Ελλάδα είναι και θα 
παραμείνει ισότιμο μέλος της ΕΕ και 
της ευρωζώνης.

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η Ευρώπη 
δεν είναι μέρος του ελληνικού προ
βλήματος αλλά μέρος της λύσης του. 
Διαψεύσθηκαν περίτρανα αυτοί που 
έλεγαν ότι η κρίση είναι εισαγόμενη, 
ότι φταίει η Ευρώπη και άρα αυτή 
πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα. 
Ξεχνώντας ότι το πρόβλημα π.χ. της 
εξυγίανσης των Ταμείων είναι εγχώριο 
και το γνωρίζαμε από καιρό, το ίδιο 
και η ανάγκη των ιδιωτικοποιήσεων, 
το ίδιο και ο εξορθολογισμός του ανα
ποτελεσματικού φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού. Αλλά κάθε φορά που τα 
τελευταία είκοσι χρόνια επιχειρήσαμε 
να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παθογέ- 
νειες, το πολιτικό μας σύστημα και η 
κοινωνία στη μεγάλη της πλειονότητα 
έκαναν τα πάντα για να ακυρώσουν τις 
όποιες, έστω και δειλές, προσπάθειες.

Οσοι φωνασκούν κατά της Ευρώ
πης πιστεύοντας ότι η Ελλάδα θα έχει 
καλύτερη τύχη εκτός ΕΕ και εκτός 
ευρωζώνης διαψεύδονται (ή ψεύδο
νται εκ του πονηρού ελπίζοντας στη 
σπέκουλα με τα αποθησαυρισμένα 
στο εξωτερικό κεφάλαια και σε μία 
ενδεχόμενη επιστροφή στη δραχμή). 
Κάνουν λάθος ανάλυση χρησιμοποι
ώντας ξεπερασμένα εργαλεία και πα
ραδείγματα παλαιός κοπής. Η Ελλάδα 
καλείται να διαδραματίσει εκ νέου, 
θετικά και πειστικά, τον ρόλο της 
ως ισότιμο μέλος της ΕΕ. Πρέπει να 
απαλλαγούμε από τη φοβική στάση 
που έχουμε τελευταία αναπτύξει, να 
αφήσουμε τα αμυντικά ή ακόμα και 
αντιευρωπαϊκά αντανακλαστικά για 
να ξαναβρούμε τη θέση που επάξια 
είχαμε κατακτήσει πριν από μερικά 
μόλις χρόνια. Και είναι ακόμα πιο 
επείγον να γίνει αυτό, γιατί σε έναν 
σχεδόν χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα 
αναλάβει για πέμπτη φορά την εκ πε
ριτροπής προεδρία του Συμβουλίου 
Υπουργών της ΕΕ.

Ο ι προετοιμασίες έχουν ήδη 
αρχίσει. Το πρόγραμμα κάθε 
προεδρίας εντάσσεται σε έναν 

δεκαοκτάμηνο σχεδίασμά με τη συμμε
τοχή τριών συνεχόμενων προεδριών 
και σε ό,τι μάς αφορά, της Ιρλανδίας 
(α' εξάμηνο 2013), της Λιθουανίας (β’ 
εξάμηνο 2013) και της Ελλάδας (α’ 
εξάμηνο 2014), του οποίου ο βασικός 
καμβάς θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια 
του Συμβουλίων Γενικών Υποθέσε
ων (ΘΑΘ) φέτος τον Δεκέμβριο. Και 
δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί μόνο με 
απλωμένο το χέρι για βοήθεια αλλά ως 
εταίρος ισότιμος και έτοιμος να συνει
σφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
με βάση την υπερτριακονταετή εμπει
ρία του στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ 
και ως ιδρυτικό μέλος της ευρωζώνης.

Ο χρόνος που έχουμε μέχρι την 
ελληνική προεδρία, η οποία θα αρ

Πρέπει να 
απαλλαγούμε 
από ιη φοβική 
στάση που 
έχουμε 
τελευταία 
αναπτύξει, 
να αφήσουμε 
τα αμυντικά 
ή ακόμα και 
αντιευρωπαϊκά 
αντανακλαστικά 
για να 
ξαναβρούμε 
τη θέση που 
επάξια είχαμε 
κατακτήσει 
πριν από μερικά 
μόλκ χρόνια

χίσει τον Ιανουάριο και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, προφανώς 
είναι περιορισμένος. Η προεδρία αυ
τή παρουσιάζει εξάλλου μία επιπλέ
ον ιδιαιτερότητα. Χρονικά θα είναι 
κατά τι κολοβωμένη με την έννοια 
ότι τον Ιούνιο του 2014 θα γίνουν οι 
ευρωεκλογές και άρα η νομοθετική 
λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο με την τελευταία Ολομέλεια 
της Ευρωβουλής στα μέσα Μάίου. Ταυ
τόχρονα η περίοδος αυτή συμπίπτει 
με την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 
προέδρου Μπαρόζο, της κυρίας Αστόν 
που είναι επικεφαλής της εξωτερικής 
πολιτικής και του προέδρου του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου Βαν Ρόμπαϊ, 
και ως είθισται προ του τέλους της 
ελληνικής προεδρίας θα έχουν αρχίσει 
οι διαβουλεύσεις για την εξεύρεση του 
αντικαταστάτη τους.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή για 
την Ελλάδα αφού θα τη βρει 
στη θέση του πιλότου σε μία 

κρίσιμη στιγμή, εφόσον βέβαια δεν τη 
σπαταλήσει υπό την πίεση των εσω
τερικών αντιπαλοτήτων. Ο κίνδυνος 
εσωστρέφειας είναι πραγματικός, αν 
σκεφτεί κανείς ότι η χώρα θα βρίσκεται 
σε προεκλογική περίοδο, αφού τον 
Ιούνιο θα έχουμε εκλογές και μάλιστα 
διπλές. Για να αποφευχθεί νέα προ
σφυγή στις κάλπες μέσα σε διάστημα 
μερικών μηνών, οι ευρωεκλογές θα 
συμπέσουν με τις εκλογές για δήμους 
και περιφέρειες.

Η ολική επαναφορά της Ελλάδας 
στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων 
είναι πλέον ορατή. Είναι στο χέρι μας 
να δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτήν 
την κατεύθυνση, πολίτες και πολιτική 
ηγεσία, για να μη χαθεί η ευκαιρία που 
μας παρουσιάζεται.

O TáKns AvacrrónoiAos είναι τ. διευθυντήε 
τηε Ευρωπαϊκήε Enrrpoms

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Ιδιωτικά βίτσια, 
δημόσιεδ αρετές

Ε ίναι πολλά όσα έκανε η δημόσια τη
λεόραση και ακόμη περισσότερα όσα 
παρέλειψε να κάνει. Θα συμφωνήσω 
μαζί σας ότι γέμισε το μαγαζί με υπεράριθ

μους και ότι μας στέρησε το χάζι σε ξανθιές 
κουμπαρομπεμπέκες που έκαναν την τύχη 
τους στην ιδιωτική. Θα συμφωνήσω επίσης 
ότι οι ειδήσεις των δημόσιων καναλιών φέ
ρουν τον χαλινό της κρατικής εξουσίας την

3
 ώρα που τα δελτία των 

ιδιωτικών καλπάζουν 
ξεκαπίστρωτα.

Ημέρες ολοκληρωτι
κής πενίας που ζούμε, η 
τελική σούμα γίνεται πά
ντως στο βεστιάριο. Από 

το μπουντουάρ της ιδιω
τικής πετάω φτερά, πού
πουλα, γουόντερμπρα, 
στριγκάκια, τσιρίδες και 

παλιά σίριαλ που δεν τα καταδέχονται ούτε 
καν στη χωματερή του Γιουτιούμπ. Γέμισα 
την ποδιά μου, έβαλα και στον κόρφο μου. 
Ετσι φπαγμένη καθώς είμαι να υποδεχτώ τις 
ευρωπαϊκές σειρές του νέου προγράμματος 
της δημόσιας, ας πάρω τώρα τα μούτρα μου 
κι ας ανοίξω και τους φοριαμούς της. Είδα 
και τι δεν είδα, τζιβαέρι μου! (Αχ, εγώ ήμου
να που το ‘στειλα στα έρημα τα ξένα;) Τον 
ΕΧ Γονατά να ανοίγει τα ντουλάπια του και 
να ξεναγεί στον μυστικό του κήπο την Εύα 
Στεφάνη, τον Κορνήλιο Καστοριάδη και τον 
Αλέξη Δαμιανό στο «Παρασκήνιο», την Κική 
Δημουλά να παραδίδεται στην κάμερα της 
Κατερίνας Πατρώνη, το «Λεμονοδάσος» της 
Τώνιας Μαρκετάκη, τα εικαστικά της Κατερί
νας Ζαχαροπούλου, τα περσινά διαμαντάκια 
του Ποενίΐΐε και την παλιά κοσμηματοθήκη 
με τα «Γεφύρια του Ιονίου» του Δημήτρη 
Μαυρίκιου. Πέταξα πέρα τη σαβούρα της 
ιδιωπκής και έκανα χώρο για τον «Πύργο του 
Ντάουντον», το «Επειγόντως τη μαμμή» και 
το «Τέλος της παρέλασης». Μέχρι να αρχί
σουν με το καλό και οι ελληνικές παραγωγές, 
μόνον αυτά θα δω φέτος.

ΤΗΣ Ρ Ο ΥΛ Α Σ
ΓΕΩΡΓΑ-
Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

ΟΜαρκ Μαζάουερ στη συνέντευ
ξη που δημοσιεύθηκε στα «ΝΕΑ» 
(13/10/2012), στην κρίσιμη ερώ

τηση παγιδεύεται από την ιδιότητα του 
ιστορικού. Οταν η Μικέλα Χαρτουλάρη 

τον ρωτάει αν πιστεύει 
ότι τη Χρυσή Αυγή την 
έφερε στο κοινωνικό 
προσκήνιο η αριστερή 
βία, εκείνος απαντάει 
πως όχι. Προσπαθώ
ντας να τεκμηριώσει 
την άποψή του ανατρέ
χει στις μνήμες του Εμ
φυλίου του ϊ 946-49 για 
να συμπεράνει, δικαι
ολογημένα, πως είναι 

πλέον πολύ θαμπές για να προκαλέσουν 
κοινωνικά αντανακλαστικά. Με μια φρά
ση, ως ειρήσθω εν παρόδω, σημειώνει 
απλώς πως η ηγεσία της Αριστερός, της 
σημερινής, δεν μπόρεσε να αποτρέψει 
τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή 
τραπεζών.

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

Η ισοπμία ins βίας /
1Λ α Υ·

Η δημοκρατία 
pas κρέμεται 
από μια 
κλωστή.
Το ανοσο
ποιητικό m s 
σύστημα 
póXis που 
λειτουργεί

Ομως κανείς σήμερα δεν ισχυρίζεται 
ότι η άνοδος της Χρυσής Αυγής σχετίζε
ται με τον ιστορικό Εμφύλιο. Οπως και 
κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει στα 
σοβαρά πως η προσφάτως αφιχθείσα βία 
των νεοναζιστών είναι το άμεσο αντα
νακλαστικό στη βία των ακροαριστερών 
οργανωμένων ή μη. Δεν πρόκειται για 
σχέση δράσης - αντίδρασης. Αντιθέτως, 
εκείνο που μπορεί κανείς να υποστηρίξει 
είναι πως η βία που ασκήθηκε σε όλη 
τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης από 
ομάδες που επικαλούνται την αριστερή 
ιδεολογία είναι αυτή που νομιμοποίησε 
τη δυνατότητα επιβολής διεκδικήσεων ή 
πολιτικών απόψεων με βίαια μέσα. Οταν 
αναφερόμαστε στο φαινόμενο, έχουμε την 
τάση να το απομονώνουμε στα τελευταία 
χρόνια της κρίσης παραβλέποντας την πο
λύχρονη δράση της τρομοκρατίας η οποία, 
τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980, απολάμβανε μια αρκετά εκτε
ταμένη κοινωνική ανοχή. Οι δολοφονίες 
της καταγράφονταν ως «εκτελέσεις», οι δε

προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη σχολιάζο
νταν σαν πολιτικά κείμενα, αδιαφορώντας 
αν, εκτός από τη σημασία τους, οι λέξεις 
τους μετέφεραν και ανθρώπινα θύματα. 
Η Μεταπολίτευση δεν υπήρξε αναίμακτη. 
Οφείλουμε να σημειώσουμε επίσης πως η 
δράση όλων αυτών των «επαναστατικών» 
οργανώσεων δεν προκάλεσε τότε την 
αντίστοιχη δράση εκ μέρους των ακρο
δεξιών, όπως συνέβη στην Ιταλία, βλέπε 
τη σφαγή στον σιδηροδρομικό σταθμό 
της Μπολόνια.

Η βία έχει διαβαθμίσεις; Μπορεί. Αλλο 
να πετάς μολότοφ, έστω και εναντίον 
ανθρώπινου στόχου, και άλλο να παίρνεις 
ένα κουμπούρι και να πυροβολείς. Αλλο 
να καις την Αθήνα και άλλο να προσπα
θείς να τινάξεις ένα οικοδομικό τετρά
γωνο στην Κηφισιά, όπως συνέβη με την 
αποτυχημένη απόπειρα στην Citibank. Η 
βία όμως, ακόμη και στην «ήπια» εκδοχή 
της, αυτή που «δεν σπάει κεφάλια αλλά 
μάρμαρα», παραμένει βία, ειδικά όταν 
ασκείται εν ψυχρώ, ως μέρος πολιτικού

προγράμματος. Κι όταν το κράτος τής 
παραδοθεί, όπως έγινε τον Δεκέμβριο 
του 2008, τότε νομιμοποιείται, περνάει 
στην κοινοτοπία της καθημερινότητας 
και ανοίγει έναν κοινωνικό χώρο έτοιμο 
να την υποδεχθεί χωρίς να της ζητάει 
ιδεολογικά πιστοποιητικά.

Μου σηκώνεται η τρίχα όταν ακούω όη 
συμμορίες της Χρυσής Αυγής ελέγχουν 
ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τη φυ
λετική καθαρότητα. Οπως μου σηκωνόταν 
η τρίχα όταν σι «εξεγερμένοι» του 2008 
έστηναν μπλόκα στους σταθμούς του 
Μετρό για να αποκαλύψουν αν πίσω από 
την πολιτική περιβολή κρύβεται κάποιος 
«μπάτσος».

Η δημοκρατία μας κρέμεται από μια 
κλωστή. Το ανοσοποιητικό της σύστημα 
μόλις που λειτουργεί. ΓΓ αυτό ας αφή
σουμε τα παιχνίδια με τις λέξεις για τους 
πολιτικούς μας και ας αναλογιστούμε πως 
η πραγματικότητα είναι ισχυρότερη από 
τις όποιες απόψεις μας. Γιατί, ως γνωστόν, 
μόνον οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν απόψεις.

http://www.tanea.gr
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Ο ηρόεδροβ  
του Π Α ΣΟ Κ  

Ευ. Β ενιζέλοδ  
στο χθεσ ινό  

συνέδριο m s  
«In ternationa l 

Herald Tribune», 
στην Αθήνα

Το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει στην τρόικα 
χι$ ενστάσεις ίου και παράλληλα 
εκφράζει την εμπιστοσύνη του 
σε κυβέρνηση τετραετίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Β Ο ΥΛ Α  ΚΕΧΑΓΙΑ

Π ιέζει για τα εργασιακά το 
ΠΑΣΟΚ διαμηνύοντας στο 
Μαξίμου και στην τρόικα 

ότι οι αξιώσεις για νέες αλλαγές δεν 
αποτελούν καν θέμα προς συζήτηση.

Η Ιπποκράτους σκλήρυνε εμφανώς 
χθες τη στάση της σε σχέση με τις 
προωθούμενες τροποποιήσεις στις ερ
γασιακές σχέσεις και διά της εκπροσώ
που του κόμματος Φώφης Γεννηματά 
άφησε να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται 
να δεχτεί τις προτάσεις της τρόικας. 
«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσου
με τη μάχη και να μην επιτρέψουμε 
την εργασιακή ζούγκλα», δήλωσε η 
κ. Γεννηματά δίνοντας και μια πρό

γευση των
Η IiraoKpdious υπενθύμισε όσω ν θα
ότι οι ενστάσεις m s έχουν σήμερα ο
διατυπωθεί από ns αρχέ5 πρόεδρος
Σεπιεμβρίου ™υ πα-

ΣΟΚ κατά
την νέα συνάντηση των τριών πολι
τικών αρχηγών.

Δεν είναι τυχαίο ότι αιχμές για τα 
εργασιακά άφησε χθες και ο Βαγγέλης 
Βενιζέλος μιλώντας σε εκδήλωση της 
«International Herald Tribune» στην 
Αθήνα, όπου χαρακτήρισε εμμονή τη 
συζήτηση γύρω από το κόστος εργασί
ας που δεν αφορά τα πραγματικά προ
βλήματα της ανταγωνιστικότητας. «Η 
δέσμη εργατικών μέτρων του Μαρτίου 
δεν μείωσε την ανεργία. Ισως να συ
γκρατεί κάπως τους ρυθμούς αύξησης, 
αλλά πάντως η ανεργία αυξήθηκε», 
σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο κόμμα θεωρούν ότι οι αλλαγές

που ζητά η τρόικα είναι εξωφρενικές 
σε μια χρονική συγκυρία μάλιστα που, 
όπως επισήμανε και η κ. Γεννηματά, 
«τα όρια της ελληνικής κοινωνίας 
έχουν εξαντληθεί».

Η Ιπποκράτους βλέποντας την πο
ρεία των διαβουλεύσεων στα εργασι
ακά θέλησε χθες να υπενθυμίσει ότι 
εγκαίρως είχε προειδοποιήσει την 
τρόικα πως έχει υπερβεί τα εσκαμ- 
μένα. Εξ αυτού του λόγου παρέπεμψε 
σε παλαιότερη ανακοίνωσή της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία μεταξύ άλ
λων προειδοποιούσε για τα εργασιακά 
πως «εάν η τρόικα νομίζει ότι η Ελλάδα 
είναι τριτοκοσμική χώρα και ότι οι 
πολίτες της αντέχουν και άλλη πίεση, 
τότε βρίσκεται εκτός των ορίων της 
εντολής της». Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ (Πρω- 
τόπαπας, Χριστοφιλοπούλου, Κου- 
τρουμάνης) που συναντήθηκε πριν 
από μερικές ημέρες με τον υπουργό 
Εργασίας, όταν ενημερώθηκε για τις 
αξιώσεις των τροϊκανών ζήτησε από 
τον κ. Βρούτση να μη συμφωνήσει σε

«Η  Ε λλά δ α  δεν είναι 
τριτοκοσμική χώρα. Είναι 
μέλοε τηε ευρωζώνηε και 
εντεταγμένη οε πρόγραμμα 
δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε, αλλά 
πρωτίστωε κράτοε - 
μέλοε τηε Ευρωπάίκήε 
Ενωοηε. Αρα ιοχύει το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Δεν θα διασφαλιστεί 
η ανταγωνιστικότητα 
τηε εκτόε ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και 
εκτόε τηε συλλογικήε 
αυτονομίαε των εταίρων». 
Με την αποστροφή 
αυτή θεωρήθηκε ότι 
ο κ. Βενιζέλοε στέλνει 
μηνύματα στην τρόικα

τίποτε προτού ενημερωθούν επισή- 
μως οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος επανέλαβε 
χθες για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ 
στηρίζει σθεναρά και ουσιαστικά την 
κυβέρνηση στηνπροσπάθειάτης. Είπε 
μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να 
έχει ορίζοντα τετραετίας. Στην ομιλία 
του στο συνέδριο υπενθύμισε ότι το 
ΠΑΣΟΚ μπήκε τον Ιούνιο του 2011 στη 
φωτιά της κρίσης για λόγους εθνικού 
και παραταξιακού καθήκοντος και 
τόνισε ότι «με αυτήν την αίσθηση 
καθήκοντος θα κινηθεί και τώρα». Ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε 
ότι η καθυστέρηση στο κλείσιμο των 
μέτρων λειτουργεί αρνητικά για την 
πραγματική οικονομία, τις επιχειρή
σεις και τους ανέργους, αλλά και για 
τη διεθνή εικόνα της χώρας και την 
προοπτική επενδύσεων.

Ο Κ ΛΟ ΙΟ Σ ΤΩ Ν  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Ασφυκτικές πιέσεις από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα δέχεται, εξάλλου, 
ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που συζήτησε

Κόκκινη γραμμή και από m  ΔΗΜΑΡ
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΕΣ αλλαγές στα εργασιακά 
είναι κόκκινη γραμμή και για τη Δημοκρατική 
Αριστερά καθώς, όπως δήλωσε χθες (στον Real 
FM) ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ανδρέ- 
ας Παπαδόπουλος, «οι προτάσεις της τρόικας 
για τα εργασιακά είναι βόμβα στα θεμέλια της 
κυβέρνησης».

Τόσο από τις δηλώσεις Παπαδόπουλου όσο 
και από άλλα στελέχη της ΔΗΜΑΡ προκύπτει

ότι για το κόμμα του Φώτη Κουβέλη υπάρχει 
μείζον θέμα με τα μέτρα που έχουν δει μέχρι 
τώρα το φως της δημοσιότητας, τα οποία, όπως 
αφήνουν να εννοηθεί, δεν θα στηριχθούν από 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. 
Οπως είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Παπαδό
πουλος, τα μέτρα αυτά είναι «εκτός του πεδίου 
συζήτησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να γίνουν αποδεκτά».

χθες επί μακράν για τα μέτρα με τον 
Κώστα Σκανδαλίδη. Ο τελευταίος, 
ως γνωστόν, εξακολουθεί να διατη
ρεί σοβαρές επιφυλάξεις και ζητεί 
προϋποθέσεις για την ψήφισή τους.

Η συνάντηση του προέδρου με τον 
πρώην υπουργό δεν πρέπει να θεω
ρείται τυχαία καθώς ο κ. Σκανδαλίδης, 
όπως επίσης οι κ.κ. Κακλαμάνης και 
Μωράίτης, έδωσαν το «παρών» στην 
πανελλαδική σύσκεψη της Αριστερής 
Πρωτοβουλίας η οποία, σημειωτέον, 
ζήτησε άμεση αποχώρηση του κόμ
ματος από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. 
Σκανδαλίδης μετέφερε για ακόμη μία 
φορά στον Β. Βενιζέλο τις αντιρρήσεις 
του για το πακέτο και του ζήτησε να 
τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα να μη 
δεχθεί το ΠΑΣΟΚ να έρθουν τα μέτρα 
προς ψήφιση στη Βουλή εάν προη
γουμένως δεν ικανοποιηθούν οι προ
ϋποθέσεις που θέτει η Ιπποκράτους.

Η σ υ ν ά ν τ η σ η  Β ε ν ιζ έ λ ο υ -  
Σκανδαλίδη έγινε σε μία χρονική στιγ
μή που πληθαίνουν οι πληροφορίες 
πως αρκετοί βουλευτές θέτουν ακόμη 
και θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και προ
τείνουν τον ορισμό ενός μεταβατικού 
προέδρου έως την πραγματοποίηση 
του συνεδρίου. Από την πλευρά του 
πάντως ο Κ. Σκανδαλίδης διαψεϋδει 
τις σχετικές συζητήσεις τονίζοντας 
στους συνομιλητές του: «Δεν κάνω 
τέτοια παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρουν 
όλα αυτά».

Χθες και η βουλευτής Θεοδώρα 
Τζάκρη διεμήνυσε (Mega) ότι δεν θα 
ψηφίσει τα μέτρα εάν δεν τηρηθούν 
μία σειρά από προϋποθέσεις.


