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Mε τον πρόεδρο των Αν-
εξάρτητων Ελλήνων 
Πάνο Καµµένο θα συ-

ναντιόταν χθες, Τρίτη, στις 
13:00 (ώρα Ελλάδας) ο πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρο-
λος Παπούλας.

Η συνάντηση θα γινόταν µία 
ώρα πριν από τη σύσκεψη των 
αρχηγών, µε στόχο να συζη-
τηθεί η πρόταση περί κυβέρ-
νησης προσωπικοτήτων που 
«έπεσε στο τραπέζι» των δια-
βουλεύσεων.

Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Καµ-
µένος, στην προηγούµενη συ-
νάντησή του µε τον κ. Παπού-
λια, έθεσε επτά προϋποθέσεις 
προκείµενου το κόµµα του να 
συµµετάσχει σε µια οικουµενι-
κή κυβέρνηση. Οι όροι αυτοί 
είναι οι εξής:
• Αμεση ανακήρυξη της ΑΟΖ 
σε όλη την επικράτεια και σε 
πλήρες εύρος.
• Αμεση ανάληψη καταστα-
τικού ελέγχου και µετοχικής 
πλειοψηφίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος

• Συγκρότηση Επιτροπής Λο-
γιστικού Ελέγχου του χρέους 
της χώρας, από το 1974 και 
µέχρι σήµερα
• Καταγγελία των δανειακών 
συµβάσεων και των µνηµονίων
• Ομόφωνη διακομματική 
πρόταση αναθεώρησης του άρ-
θρου 86 του Συντάγματος περί 
ευθύνης υπουργών
• Ενημέρωση σχετικά με τα πε-
πραγµένα των προηγούµενων 

κυβερνήσεων από το 2009 
µέχρι και σήµερα, µε παράλ-
ληλη αποδέσµευση όλων των 
εγγράφων
• Είσπραξη του συνόλου των 
Γερµανικών Αποζηµιώσεων

Εξάλλου, πρακτικά από τη 
συνάντηση που είχε µε τον 
πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 
την Κυριακή, δηµοσιοποίησε 
ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων.

Τη «σαφή και κατηγορηµα-
τική» αντίθεσή του στην 
συγκρότηση κυβέρνησης 

προσωπικοτήτων εξέφρασε ο 
Φώτης Κουβέλης, πρόεδρος 
της ∆ΗΜΑΡ, µιλώντας για 
«απόδειξη ήττας της πολιτικής» 
και χρεώνοντας την µέχρι τώρα 
αποτυχία για σχηµατισµό κυ-
βέρνησης στον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Επιµένω στην πρόταση δη-
µιουργίας οικουµενικής κυβέρ-
νησης µε τη συµµετοχή όλων 
των φιλοευρωπαϊκών δυνάµε-
ων» είπε ο κ. Κουβέλης, µετά 
την νέα σύσκεψη των πολιτι-
κών αρχηγών υπό τον πρόε-
δρο της ∆ηµοκρατίας, προσθέ-
τοντας ότι αυτήν την άποψη 
θα στήριξε και στην χθεσινή 
σύσκεψη όλων των πολιτικών 
αρχηγών. Άλλωστε, τόνισε ο 
κ. Κουβέλης και στην περίπτω-
ση συγκρότησης «κυβέρνησης 
προσωπικοτήτων» η συµµετο-
χή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία. 
Ειδικότερα, ο κ. Κουβέλης ανέ-
φερε ότι ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση του προέδρου της 
∆ηµοκρατίας να παραβρεθεί 
στη σύσκεψη της ∆ευτέρας, 
γιατί είχε υποχρέωση θεσµι-
κού χαρακτήρα. Ο κ. Κουβέλης 
περιέγραψε τις κινήσεις της 
∆ηµοκρατικής Αριστεράς µέ-
χρι σήµερα και τη συµβολή της 

στην προσπάθεια σχηµατισµού 
κυβέρνησης, επιτέθηκε στον 
ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά, για-
τί αφ’ ενός δεν αξιοποίησε την 
διερευνητική εντολή για σχη-
µατισµό κυβέρνησης Αριστεράς 
«ή µε πρόσηµο, µε σφραγίδα 
της Αριστεράς» - όπως τόνισε ο 
πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ - και αφ’ 
ετέρου γιατί κατόπιν αρνήθηκε 
τη συµµετοχή του σε οικουµε-
νική κυβέρνηση. Συγκεκριμέ-
να, υπενθύµισε ότι η ∆ΗΜΑΡ 
και ο ίδιος «από θέση ευθύνης 
απέναντι στη χώρα και την κοι-
νωνία» είχαν προτείνει στον κ. 
Τσίπρα, όταν εκείνος είχε τη δι-
ερευνητική εντολή, να σχηµατι-
στεί κυβέρνηση της Αριστεράς 
ή έστω µε τέτοιο πρόσηµο και 
σηµείωσε πως, ωστόσο, δεν 

αξιοποιήθηκε η εντολή.  Στη 
συνέχεια, είπε, προσήλθε από 
την ίδια υπεύθυνη θέση και 
κατέθεσε την πρότασή του και 
στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
για συγκρότηση οικουµενικής 
κυβέρνησης που θα έπρεπε να 
ενσωµατώνει και να εκφράζει 
την εντολή και την ετυµηγορία 
του λαού στην κάλπη της 6ης 
Μαΐου, «δηλαδή την πολιτική 
που κρατάει τη χώρα στην ευ-
ρωζώνη και το ευρώ και που 
ξεκινάει από την πρώτη ηµέρα 
την αποδέσµευση από το µνη-
µόνιο και τη δανειακή σύµβα-
ση».  Τόνισε δε ότι αυτή η κυ-
βέρνηση θα έπρεπε «αναγκαία» 
να εκφράζεται µε τη συµµετοχή 
των πολιτικών δυνάµεων που 
αναφέρονται στα πολιτικά στοι-
χεία που ανέφερε και πως αυτό 
δεν κατέστη δυνατό «γιατί δεν 
θέλει αυτή τη συμμετοχή ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ».  Αναφερθείς στη συνά-
ντηση µε τον κ. Παπούλια την 
Κυριακή, επισήµανε πως δια-
πιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό 
να προωθηθεί µια τέτοια οικου-
µενική κυβέρνηση, «τόσο µε τα 
στοιχεία που αναγκαία έπρεπε 
να ενσωµατώνει όσο και µε το 
σύνολο των πολιτικών δυνάµε-
ων που έχουν αυτή την πολιτκή 
και ειδικότερα µε συµµετοχή 
του ΣΥΡΙΖΑ».

Κατ΄ ιδίαν συνάντηση 
Καµµένου-Παπούλια

«ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΗΤΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Αντίθετος ο Φώτης Κουβέλης 
σε κυβέρνηση προσωπικοτήτων


