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Προέβλεψε από τα Γιάννινα ο Φώτης Κουβέλης

Την εκτίμηση ότι μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει ανασχηματισμός,
εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης από τα Ιωάννινα, όπου ήταν ομιλητής
σε κομματική εκδήλωση. Ο κ. Κουβέλης είπε ότι η επίσκεψή του στην Ήπειρο, δεν έχει
προεκλογικό χαρακτήρα και τόνισε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους,
όπως ο νόμος προβλέπει.

Μάλιστα, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να διεξαχθούν ξεχωριστά οι αυτοδιοικητικές
εκλογές από τις ευρωεκλογές, με τις οποίες συμπίπτουν χρονικά, ή να γίνουν το Φθινόπωρο
είπε: «Μπορεί να συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές, αυτό δεν έχει καμία σημασία, σε καμιά
περίπτωση δεν συμφωνώ να υπάρξει, η οποιαδήποτε μεταβολή των πραγμάτων, σε σχέση
με αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία».

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην προσπάθεια που
γίνεται η χώρα να ανακάμψει και να απαλλαχτεί από τα μνημόνια, υποστηρίζοντας ότι
έχουν γίνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.
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«Η χώρα μπορεί πάλι να ελπίζει, αφήνει πίσω της μετά από πολλές προσπάθειες και
θυσίες τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και επιχειρεί την οικονομική σταθεροποίηση και την
ανάκαμψη. Σε αυτή την προσπάθεια η Δημοκρατική Αριστερά συνέβαλλε καθοριστικά με τη
συμμετοχή της στην κυβέρνηση», είπε ο κ. Κουβέλης.

Παράλληλα σημείωσε πως η Δημοκρατική Αριστερά παρεμβαίνει στις ανάγκες του
παρόντος. Αναγνωρίζει το δεσμευτικό πλαίσιο της χώρας και ταυτόχρονα επιχειρεί να το
αλλάξει. Αντιστρατεύεται την πολιτική της γενικευμένης λιτότητας και δείχνει τον δρόμο
εξόδου από την κρίση με την ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή των βαρών. Παλεύει για τη
σταδιακή απαγκίστρωση από τους επαχθείς όρους του μνημονίου. Υποστηρίζει την
προώθηση μεγάλων αλλαγών στο κράτος και την οικονομία που θα άρουν τις στρεβλώσεις
του πελατειακού και δημοσιοκεντρικού συστήματος και εγκαθιδρύσουν ένα νέο βιώσιμο
μοντέλο ανάπτυξη

Ανεύθυνη η αντιπολίτευση

Επίσης, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «κυριαρχείται από σύνδρομο αναρρίχησης στη
εξουσία» και ότι «υπόσχεται πως θα απαλλάξει τη χώρα, ως διά μαγείας, από τα δεινά και
το μνημόνιο».

«Λυπάμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει όλα τα ερωτήματα που τίθενται των πραγμάτων και
εμφανίζεται με πολυγλωσσία , ακαθόριστες δεσμεύσεις, πολλές διακηρύξεις χωρίς
στρατηγική εξόδου από την κρίση χωρίς εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Η έξοδος της χώρας
από την κρίση απαιτεί όλο το πολιτικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι
δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που επενδύουν στην όξυνση της κοινωνικής κρίσης και στην
αποτυχία του προγράμματος προσαρμογής, δεν έχουν υπεύθυνη στάση.», είπε ο κ.
Κουβέλης.

Ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς

Κατά την ομιλία του στην κομματική εκδήλωση, ο κ. Κουβέλης κάλεσε τους δημοκρατικούς
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και προοδευτικούς πολίτες, πολιτικές κινήσεις και συλλογικότητες για κοινή πολιτική
δράση.

«Η Δημοκρατική Αριστερά θα πρωταγωνιστήσει στην ανασυγκρότηση του χώρου του
δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτή μας η προσπάθεια δεν αφορά συμπράξεις μας με άλλα
κόμματα. Αφορά τη δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας δυνάμεων της δημοκρατικής
αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και του τμήματος της σοσιαλδημοκρατίας που
απορρίπτει πολιτικές και καθεστηκυίες πρακτικές που οδήγησαν στην κρίση. Απευθύνουμε
κάλεσμα στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, πολιτικές κινήσεις και
συλλογικότητες για κοινή πολιτική δράση. Απευθύνουμε κάλεσμα συστράτευσης και όχι
απαραίτητα ένταξης στη Δημοκρατική Αριστερά, καθώς ο στόχος που θέλουμε να
υπηρετήσουμε είναι μεγάλος», είπε ο κ Κουβέλης.

Επισήμως στη ΔΗΜ.ΑΡ ο Θανάσης Οικονόμου(μικρή φωτο Οικονόμου)

Την συνεργασία του Θανάση Οικονόμου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Ιωαννίνων
με τη Δημοκρατική Αριστερά ανακοίνωσε στα Γιάννινα, κατά την ομιλία του έκανε ο
Πρόεδρος του κόμματος Φώτης Κουβέλης.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συγκρότησης του χώρου του δημοκρατικού
σοσιαλισμού η οποία όπως είπε ο κ. Κουβέλης επιτυγχάνεται όχι με συμπτύξεις κομμάτων,
ούτε με συναντήσεις κορυφής, αλλά με ουσιαστικό διάλογο, με συνεργασία, με συμμαχία, με
αστερισμούς κινήσεων βεβαίως και προσώπων.

Η συνεργασία του Θανάση Οικονόμου με τη ΔΗΜΑΡ κυοφορούνταν εδώ και μήνες και πλέον
επισημοποιήθηκε.

Σε δήλωση του χθες, μετά από επίσκεψη στα γραφεία της ΔΗΜ.ΑΡ στα Γιάννινα, ο κ.
Οικονόμου τόνισε: «Πίστευα και πιστεύω ότι με την ανασυγκρότηση του δημοκρατικού
σοσιαλισμού μπορούμε να χτίσουμε μία προοδευτική αντίληψη για το σήμερα και το αύριο
που χρειάζεται η πατρίδα μας. Να δημιουργήσουμε τους όρους για μία εναλλακτική
πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης που θα γίνει πλειοψηφία μέσα στην κοινωνία.
Μπορούμε να το καταφέρουμε.
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Είναι ευτυχές που η ΔΗΜ.ΑΡ αντιμετωπίζει το κρίσιμο ζήτημα της ανασυγκρότησης του
δημοκρατικού σοσιαλισμού με όρους συστράτευσης, με αργά αλλά σταθερά βήματα. Με την
υπευθυνότητα που απαιτεί η σοβαρή αυτή προσπάθεια και την οποία εγγυάται ο ίδιος ο
Πρόεδρος, Φώτης Κουβέλης.

Σ' αυτή τη μεγάλη συμμαχία δυνάμεων δηλώνω ενεργά παρών. Με τιμά ιδιαίτερα η
ειλικρινής και ουσιαστική σχέση με τη ΔΗΜ.ΑΡ, τη ΔΗΜ.ΑΡ Ιωαννίνων και τον Φώτη
Κουβέλη προσωπικά.

Για κάθε αξιοπρεπή άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του το παρελθόν αποτελεί τιμή. Το
ίδιο ισχύει και για μένα. Σέβομαι και τιμώ τους ανθρώπους που με στήριξαν, τους αγώνες
που κάναμε, τα όνειρα και τις ελπίδες που κάποιες δικαιώθηκαν και κάποιες όχι, αφού οι
κοσμοϊστορικές αλλαγές που ζήσαμε επέβαλαν άλλες εθνικές προτεραιότητες. Αυτό που
θέλω, όμως, να διαβεβαιώσω όλους είναι ότι η ΔΗΜ.ΑΡ είναι ένας χώρος πολυσυλλεκτικός,
που σέβεται τις διαφορετικές απόψεις ακόμη και τη διαφορετική διαδρομή του καθενός.
Αυτό που μας ενώνει είναι η προοδευτική αντίληψη για το σήμερα και το αύριο που
χρειάζεται η πατρίδα μας».
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