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Γιαμια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, βασισμένη στην προγραμματική συμφωνία
Κεντροαριστερας-Αριστεράς, κάνει λόγο ο Φώτης Κουβέλης σε συνέντευξή του στην "Εφημερίδα
των Συντακτών". Διαπιστώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά «στη λογική αναζήτησης κοινών τόπων με
άλλους χώρους», ενώ αναφερόμενος στα εσωκομματικά της ΔΗΜΑΡ, υπεραμύνεται της
διεξαγωγής του συνεδρίου.
«Η κοινωνία έχει ανάγκη από μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, στην οποία έχουν θέση όλα τα
κόμματα που αντιπαρατίθενται στον νεοφιλελευθερισμό και συγκλίνουν στη θέση ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να βγει από το τούνελ της κρίσης, παραμένοντας εντός του ευρώ. Σ’ αυτή την προοδευτική
διακυβέρνηση χωρούν όλοι, εκτός από τις συντηρητικές πολιτικές. Και η κεντροαριστερά και η
Αριστερά. Μια Αριστερά απαλλαγμένη από το λαϊκισμό και μια κεντροαριστερά απεξαρτημένη από
τη στρατηγική σύμπλευση με τη ΝΔ» τονίζει ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.
Ο κ. Κουβέλης διαπιστώνει «ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την αντίληψη της μονοκομματικής αυτάρκειας
μοιάζει να περνά στη λογική της αναζήτησης κοινών τόπων και συμπτώσεων με άλλους χώρους».
Ωστόσο υπογραμμίζει «ότι το μοναδικό εργαλείο για τις όποιες συμπτώσεις είναι οι
προγραμματικές συμφωνίες επί συγκεκριμένων θεμάτων και συγκεκριμένων πολιτικών και όπως
εκτιμά «εδώ μας χωρίζουν ακόμα πολλά».
Αναφερόμενος στα εσωκομματικά της ΔΗΜΑΡ, υπεραμύνεται της διεξαγωγής του συνεδρίου και
τονίζει: «Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός μας, έδωσα όλες τις προσωπικές και
πολιτικές διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ένα συνέδριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών,
αλλά σε ένα συνέδριο συνθέσεων. Κι αυτή τη διαδικασία την έχει ανάγκη η Δημοκρατική Αριστερά.
Ορισμένοι επιμένουν να μην το αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν την προσφυγή στη
συλλογικότητα του κόμματός μας με καχυποψία. Είναι επιλογή τους. Θέλω απλώς να τους
υπενθυμίσω ότι στις σημαντικές πολιτικές καμπές – και τέτοια είναι για τη Δημοκρατική Αριστερά η
στιγμή που διανύουμε - δεν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλη δημοκρατική λύση, από τον βαθύ,
ειλικρινή και δημοκρατικά οργανωμένο διάλογο».
Σε ερώτηση αν θα συνομιλήσει με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, σημειώνει ότι «η απόφασή μας είναι
να συμμετάσχουμε στο διάλογο για την κεντροαριστερά - με όσους φυσικά αυτοπροσδιορίζονται
ως κεντροαριστερά. Η κατεύθυνση αυτή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι προσερχόμαστε στην
όποια συζήτηση έχοντας προεξοφλημένο το αποτέλεσμα ή την κατάληξή της. Είμαστε ανοιχτοί να
συζητήσουμε με όλα τα κόμματα και τις κινήσεις αυτού του χώρου».
Ο κ. Κουβέλης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις, την εφαρμογή των οποίων
μετέθεσε απλώς ο εκλογικός χρόνος. «Και αναφέρομαι σε νέα μέτρα, τα οποία κινούνται
σαφέστατα σε μνημονιακή κατεύθυνση. Θέλετε παράδειγμα; Η «μικρή ΔΕΗ», την πώληση της
οποίας προωθεί η κυβέρνηση. Αλλά έρχονται κι άλλα. Τα προαναγγέλλει η ίδια η έκθεση του
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απολύσεων, νέο ασφαλιστικό, απολύσεις στο δημόσιο...» τονίζει.
Τέλος, εκτιμά ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες,
ενώ αναφερόμενος στην εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας επαναλαμβάνει ότι «η εκλογή του
Προέδρου δεν είναι διαδικαστικό ζήτημα και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αυτοτελώς παρά σε
συνάρτηση με το γενικότερο πολιτικό κλίμα εκείνης της περιόδου και το περιεχόμενο των
ασκούμενων πολιτικών. Χωρίς ορατή αλλαγή αυτών των πολιτικών, ο σχηματισμός προεδρικής
πλειοψηφίας θα είναι εξαιρετικά δυσχερής».
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