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Άμεσα το αντιρατσιστικό στη βουλή, είπε ο Φ. Κουβέλης από τα Γιάννινα

Στα Γιάννινα βρέθηκε ο πρόεδρος της «Δημοκρατικής Αριστεράς» Φώτης Κουβέλης για
πολιτική ομιλία, το βράδυ, σε εκδήλωση του κόμματος του. Νωρίτερα σε δηλώσεις του
αναφέρθηκε τόσο στις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, όσο και στο αντιρατσιστικό
νομοσχέδιο.

«Εκλογές δεν έχει υπάρξει ως ζήτημα να προκηρυχθούν και μάλιστα πρόωρα, η κυβέρνηση
θα διανύσει όλη την πορεία της, θα εξαντλήσει την θητεία, της, αυτό τουλάχιστον
προκύπτει από την συμφωνία των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση», τόνισε ο
πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ, αλλά αναφερόμενος στις εκλογές στους δήμους και τις
περιφέρειες, με αφορμή συζητήσεις για μετάθεση τους από το 2014 στο 2015, ήταν σαφής:
«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως ο νόμος προβλέπει, βεβαίως
συμπίπτουν με τις Ευρωεκλογές, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία σε καμιά περίπτωση
δεν συμφωνώ να υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή των πραγμάτων σε σχέση με αυτό που
προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το λέω, πρόσθεσε, γιατί είχαν διατυπωθεί κάποιες απόψεις
να απομακρυνθούν από τις ευρωεκλογές και να γίνουν το φθινόπωρο. Όχι, οι
αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να γίνουν στην ώρα τους και όπως ο νόμος προβλέπει».
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Σε ότι αφορά το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που η ΝΔ φαίνεται α το βάζει στο «ψυγείο»,
τάχθηκε υπέρ της άμεσης ψήφισης του: «Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο πρέπει να έρθει
χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σύντομα στη βουλή για να
ψηφιστεί. Η δημοκρατία έχει ανοχή, αλλά πέραν της ανοχής έχει και νόμους και οι νόμοι
αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται. Το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο αποτελεί και
υποχρέωση της χώρας μας σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε καμιά
περίπτωση η χώρα μας δεν πρέπει να απομακρυνθεί από την ψήφιση του». Ο πρόεδρος της
ΔΗΜ.ΑΡ, ερωτηθείς σχετικά, διαφώνησε με την άποψη στελεχών της ΝΔ ότι υπάρχει το
νομικό πλαίσιο.

Σε ότι αφορά την ανεργία ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι η κυβέρνηση ια το κόμμα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για να αναστραφεί το κλίμα και να προκύψουν θέσεις εργασίας μέσα από
την ανάπτυξη.
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