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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΚ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΠΑ

Υπουργικά
νταραβέρια
και ουνεννοήρεις

• Η άγνωστη ομιλία-καταπέλιης του υπουργού
Οικονομικών στην Κεντρική Επιτροπή Ποιους
κάρφωσε για παζάρια με επιχειρηματίες Βόμβες

κατά Μαξίμου για διορισμούς δικών μας
δικαστών Ποιους έδειξε για βιομηχανία ρουσφετιών

Η απάντηση Κρέτσου για τον υπουργό
μπούφο Κοντονής προς 53 Μην
κάνετε κριτική έχω πρόβλημα βεμα ι 4-5 6
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ΝταραΡέρια
υπουργών ill
επιχειρηματί
καταγγέλλει ι
ο Τσακαλώτοα
Τα Π αποκαλύπτουν τα όσα συζητήθηκαν
στην κλειστή συνεδρίαση της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ
με τον υπουργό Οικονομικών να εκτοξεύει
βόμβες κατά μελών της κυβέρνησης

Του ΓΐηΡΓΟΥ ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗ
katsigiann@yahoo.gr

Καταπέλτης

εναντίον του Μεγάρου

Μαξίμου υπήρξε ο τσάρος

της ελληνικής οικονομίας
Ευ Τοακαλώτος κατά τη διάρκεια

ηγετικής παρέμβασης που
πραγματοποίησε στην τελευταία

συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ
Τα όσα κατήγγειλε ή υπαινίχθηκε ενώπιον

των συντρόφων του για μυστικά ντα
ραβέρια υπουργών με επιχειρηματίες
για αναξιοκρατικές επιλογές στον χώρο
της Δικαιοσύνης για ρουσφετολογικούς
μηχανισμούς στη διαχείριση της καθημερινότητας

των πολιτών και για αχρείαστες

παρεμβάσεις δίχως δημοκρατική νομιμοποίηση

στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο
αξιολογούνται ως εξόχως αποκαλυπτικά
και διαφωτιστικά για τη σκοτεινή πλευρά

της αριστερής διακυβέρνησης Συνάμα

σμπαραλιάζουν τη θεωρία περί ηθικού

πλεονεκτήματος που επικαλείται ο

Αλ Τσίπρας κάθε φορά που θέλει να κατατροπώσει

τους πολιτικούς του αντιπάλους

Με σκληρές επισημάνσεις κατά συγκεκριμένων

υπουργών που επωφελούμενοι
των προνομιακών τους σχέσεων με

τον πρωθυπουργό έχουν μετατρέψει την
άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας σε

Η ηγετική του παρέμβαση
οι δηΛητηριώ

6εις αναφορές του σε
κορυφαίους υπουργούς
και οι απαντήσεις των
θιγόμενων στεηεχών

υπόθεση μιας κλειστής παρέας περιφρονώντας

συστηματικά τα συλλογικά όργανα
του κόμματος και της κυβέρνησης ο Ευ
Τσακαλώτος όπως αποκαλύπτουν σήμερα

τα Π με την ηχηρή παρέμβασή του
αφενός μεν εμφανίστηκε έτοιμος να κατο¬

χυρώσει τον ρόλο του ηγέτη της εσωκομματικής

αντιπολίτευσης αφετέρου δε να
μπλοκάρει τα σχέδια εκείνων που ενόψει
ανασχηματισμού επιβουλεύονται τη θέση
του
Σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες
πηγές η τοποθέτησή του στην τελευταία
συνεδρίαση της Κ.Ε του κόμματος
είχε τα στοιχεία μιας συνολικής
αποδόμησης των έως τώρα
στρατηγικών επιλογών και
πολιτικών σχεδιασμών του
Μεγάρου Μαξίμου και των
προσώπων που με τις πρωθυπουργικές

πλάτες ενεπλά
κησαν ή πρωταγωνίστησαν
στην εκπόνηση και εκτέλεσή
τους Οι δηλητηριώδεις
φωτογραφικές και όχι μόνο

αναφορές του είχαν ως βασικούς αποδέκτες

τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής
Ν Παππά τον υπουργό Επικρατείας Αλ
Φλαμπουράρη τον υπουργό Δικαιοσύνης

Στ Κοντονή καθώς και τις ηγεσίες
των υπουργείων Εξωτερικών και Ερ¬

γασίας Αθροιστικά όλες οι επικριτικές
αναφορές του Eu Τσακαλώτου συνοψίζονται

στη φράση που διατύπωσε στο τέλος
της ομιλίας του και η οποία είχε ως κύριο
αποδέκτη τον ίδιο τον Αλ Τσίπρα Υπάρχει

πρόβλημα συντονισμού της κυβέρνησης
και αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω

εγώ Φαντάζομαι το βλέπετε
ήταν η παρατήρησή του

ΚΑΡΦΩΝΕΙ Την ώρα
που ο πρωθυπουργός Αλ
Τσίπρας εμφανίζεται ως
πολέμιος της διαπλοκής
υποστηρίζοντας δημοσίως

ότι η κυβέρνηση του δεν
συναγελάζεται με επιχειρηματίες

και οι υπουργοί του δεν
επιδίδονται σε παρασκηνιακές συνεννοήσεις

με την οικονομική ελίτ του
τόπου για να διεκπεραιώνουν υποθέσεις
ειδικού επενδυτικού ενδιαφέροντος έρχεται

ο τσάρος της οικονομίας Ευ Τσακαλώτος

και ενώπιον της Κ.Ε του κόμματος

καρφώνει τα παρασκηνιακά
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νταραβέρια που έχουν κάνει άλλοι
συνάδελφοι ίου σε σειρά περιπτώσεων

που ο ίδιος υποτίθεται έχει τη θεσμική

ευθύνη για να δώσει λύση
Συγκεκριμένα ο Ευ Τσακαλώτος
ανέφερε Δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο

Πηγαίνω εγώ που είμαι υπεύθυνος

για κάποιες εκκαθαρίσεις και
γίνονται παζάρια και ξέρω πως όλοι οι
παίκτες έχουν μιλήσει σε 3 ή 4 υπουργούς

Πού να το ξέρω εγώ τι είναι τι
έχουνε πει τι δεσμεύσεις έχουν κάνει
Δεν υπάρχει ένας που να είναι υπεύθυνος

ή μια ομάδα τεσσάρων Να μιλάμε

σε όποιον θέλουμε αλλά να ξέρουμε

ότι όταν στέλνουμε κάποιον τον
στείλαμε εμείς δεν πήγε από μόνος
του Είσαι από μια ομάδα και σου είπαμε

πήγες να διαπραγματευτείς με
αυτόν τον επιχειρηματία γι αυτό και
γι αυτό τον λόγο Πρέπει να υπάρχει

ένα κέντρο που όλοι ξέρουμε τι είναι

η αναπτυξιακή μας πολιτική ποιοι
παίρνουν τι αποφάσεις Να τους έχουμε

εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν

ΕΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

éé
Να μιλάμε σε όποιον

θέλουμε αλλά να
ξέρουμε όπ όιαν στέλνουμε

κάποιον τον
στείλαμε εμείς δεν
πήγε από μόνος του
να διαπραγματευθεί

με αυτόν τον επιχειρηματία

éé
Ολοι οι παίκτες έχουν

μιλήσει σε 3 ή 4
υπουργούς Πού να το
ξέρω εγώ τι δεσμεύσεις

έχουν κάνει

ΕΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ Ν ΠΑΠΠΑ

Δεν είμαι ευχαριστημένος

με αυτά που
έχουν γίνει στα MME
Πουθενά δεν συζητήθηκε

σοβαρά το θέμα
των τεσσάρων αδειών

éé
Το απόλυτο τίποτα

είναι πολύ καλύτερο
από αυτές τις παρεμβάσεις

και τις επιλογές

χωρίς δημοκρατική
νομιμοποίηση που

έγιναν τα δύο προηγούμενα

χρόνια

Λ ΚΡΕΤΣΟΣ ΣΕ ΕΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

éé
0 διαγωνισμός ηταν

απαραίτητος και συνεχίζεται

Το Δημόσιο θα
διασφαλίσει τουλάχιστον

246 εκατ ευρώ

éé
Μέσα σε όλα ακούστηκαν

και κάποια ανέκδοτα

Οι άνθρωποι
που είναι και ακαδημαϊκοί

δεν πρέπει να
τα σκέφτονται καν

im

Πουθενά δεν συζητήθηκε
σοβαρά το θέμα των 4 αδειών

ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ δεν ήταν ότι ο
Ευ Τσακαλώτος συνέδεσε τις αναφορές
του με την υπόθεση των τηλεοπτικών
αδειών και τους άστοχους χειρισμούς
που έγιναν από τον Ν Παππά με τον
οποίο διαγκωνίζεται και στη Β Αθηνών
και στο κόμμα Αυτό γιατί ο μεν πρώτος
εκπροσωπεί την ομάδα των 53 που
κατά καιρούς προβάλλει αντίσταση εξ
αριστερών στον Αλ Τσίπρα και ο δεύτερος

είναι ο σκιώδης καθοδηγητής της
Ενωτικής Κίνησης δηλαδή των δυνάμεων

της προεδρικής πλειοψηφίας
Οι εκκαθαρίσεις επιχειρηματικών ομίλων

που είχε μνημονεύσει νωρίτερα ο
Ευ Τσακαλώτος στην ομιλία του αφορούσαν

και σε εκδοτικά συγκροτήματα
Εκτός αυτού ο σημερινός υπουργός Ψηφιακής

Πολιτικής Ν Παππάς με εξουσιοδότηση

του Αλ Τσίπρα έχει ακόμη την
ευθύνη του συντονισμού των επενδύσεων

της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα

Ο υπουργός Οικονομικών αποδοκιμάζοντας
ευθέως τους χειρισμούς του υπουργού

Ψηφιακής Πολιτικής στο θέμα των
τηλεοπτικών αδειών σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές ανέφερε στην
ομιλία του
Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που

έχουν γίνει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε

να ψηφίσουμε μια πρόταση που θα έλεγε

ότι για τα επόμενα δύο χρόνια να κάνουμε

το απόλυτο τίποτα Γιατί το απόλυτο
τίποτα είναι πολύ καλύτερο από αυτές

τις παρεμβάσεις που έγιναν τα δύο
προηγούμενα

χρόνια Να μην ασχοληθούμε
καθόλου Αυτό θεωρώ είναι πολύ καλύτερο

από αυτές τις παρεμβάσεις που
έχουμε κάνει με αυτούς τους ανθρώπους
με αυτές τις επιλογές και χωρίς δημοκρατική

νομιμοποίηση Πουθενά δεν συζητήθηκε

σοβαρά το θέμα των τεσσάρων
αδειών

Λ Κρέτσος Πρέπει να είσαι πολύ
μπούφος για να μην καταλαβαίνεις

Η ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ Ευ Τσα
καλώτου στον Ν Παππά την ίδια ημέρα
των πανηγυρισμών στους οποίους είχε
επιδοθεί ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής

επειδή αισθανόταν δικαιωμένος
από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου

Ραδιοτηλεόρασης να συνεχίσει
την προκήρυξη του διαγωνισμού στη
βάση του δικού του νόμου γνωστοποιήθηκε

άμεσα στο περιβάλλον του και ο άνθρωπος

που ανέλαβε να απαντήσει στον
τσάρο της οικονομίας επειδή ο κ Παππάς

απουσίαζε από την αίθουσα ήταν ο
γενικός γραμματέας Ενημέρωσης Λευτέρης

Κρέτσος
Ετσι λοιπόν μετά από μία περίπου ώρα
ο κ Κρέτσος ανέβηκε στο βήμα της Κ Ε

του ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για να απαντήσει

στον Ευ Τσακαλώτο για λογαριασμό
του Ν Παππά Συγκεκριμένα όπως

είναι σε θέση να γνωρίζουν τα Π έδωσε

την εξής απάντηση
Ο διαγωνισμός ήταν απαραίτητος Το

κράτος δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα

τα χέρια επειδή η Ν Δ ο πολιτικός

βραχίονας της διαπλοκής είχε
μπλοκάρει τη διαδικασία της αδειοδότη
σης Και τέλος πάντων τα μεγάλα νέα

είναι ότι ο διαγωνισμός συνεχίζεται Και
το Δημόσιο θα διασφαλίσει τουλάχιστον
246 εκατ Τώρα μέσα σε όλα ακούστηκαν

και κάποια ανέκδοτα Οι άνθρωποι
που είναι και ακαδημαϊκοί δεν πρέπει
να τα σκέφτονται καν Του τύπου γιατί 4
και όχι 14 Πρέπει να είσαι πολύ μπούφος

για να μην καταλαβαίνεις ότι το φάσμα

έχει περιορισμό
Αλλα στελέχη και μέλη της Κ Ε που ανήκουν

στην ομάδα της Ενωτικής Κίνησης
σχολιάζοντας την παρέμβαση του Eu
Τσακαλώτου στην Κ Ε δεν έκρυβαν την
ενόχλησή τους για το γεγονός ότι πήρε
αποστάσεις από τους χειρισμούς της κυβέρνησης

στο θέμα των τηλεοπτικών
αδειών Καλό θα είναι να μην αυτομα
στιγωνόμαστε και να μην πυροβολούμε
τα πόδια μας έλεγαν χαρακτηριστικά
έχοντας κατά νου και τις τελευταίες εξελίξεις

στο μέτωπο του ΕΣΡ σχετικά με την
προκήρυξη του διαγωνισμού αλλά και το
γεγονός ότι ο Eu Τσακαλώτος με την το
ποθέτησή του έριξε νερό στον μύλο συγκεκριμένων

επιχειρηματιών όπως της
οικογένειας Βαρδινογιάννη που έχει
στείλει αγωγές κατά του Ν Παππά και
του Λ Κρέτσου
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«Κεραυνοί» Ευκλείδη
και για τη Δικαιοσύνη

Του ΠΟΡΤΟΥ ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗ

katsigiann@yahoo.gr

Από 

τις καταγγελίες του Ευ. Τσα-
καλώτου δεν εξαιρέθηκαν οι
άστοχοι και μεροληπτικοί χειρισμοί 

που γίνονται με τη σιωπηρή 

συναίνεση ή ενθάρρυνση 
ίου Μεγάρου Μαξίμου και

σε επιμέρους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης, 

όπως η αντιμετώπιση της καθημερινότητας 

των πολιτών και οι εξελίξεις 

στο μέτωπο της Δικαιοσύνης.
Ειδικά για το τελευταίο ζήτημα, ο αρμόδιος 

υπουργός, Σι. Κο-

νιονής, στη δική του

παρέμβαση ζήτησε
από τους συντρόφους
ίου και κυρίως από ία
στελέχη που ανήκουν
στην ομάδα ίων «53»,
στην οποία κάποτε και
ο ίδιος ανήκε, να μη
διαφοροποιούνται δημοσίως, 

γιατί, όπως
εξήγησε από to βήμα
της Κ. Ε., καλό θα είναι
ία όποια ζητήματα να
λύνονται οε εσωτερικό
επίπεδο, με συνεννοήσεις, 

και να μην παίρνουν 

άλλη μορφή, γιατί 

τότε αξιοποιούνται
από τις εφημερίδες
που ελέγχει ο επιχειρηματίας 

Β. Μαρινά-
κης, για να γράφονται
άρθρα του τύπου «Οι
53 του ΣΥΡΙΖΑ κατά
Κοντονή».

Βέβαια, αυτού του τύπου 

οι «αλληλέγγυες»
προτροπές που έκανε
ο Στ. Κοντονής προς
την ομάδα των «53»
δεν προκάλεσαν καμία 

απολύτως «συντροφική» 

συγκίνηση
στον Ευ. Τσακαλώτο,
ο οποίος έδειξε αφενός 

μεν να μη συμφωνεί 

με τη λογική των
δικαστικών διώξεων,
αφετέρου δε να αποδοκιμάζει 

τις λογικές
στο μέτωπο της Δικαιοσύνης 

περί αξιοποίησης των δικών μας
ανθρώπων, «φωτογραφίζοντας» την περίπτωση 

της πρώην εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου Β. Θάνου, που τοποθετήθηκε σύμβουλος 

οτο νομικό γραφείο του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε
σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές: 

«Το κόμμα πρέπει να λέει πως θέλουμε 

τρεις βασικές τομές στη Δικαιοσύνη και

πρέπει να υπάρχει και κάποια αξιοκρατία 
σε εμάς. Αν είναι να έχουμε καλύτερο 

ήθος και να μην το χάσουμε αυτό, δεν
θα επιλέγουμε δικαστές επειδή είναι δικοί
μας - δικοί μας επειδή μας υποστηρίξανε
σε κάτι. Πρέπει να επιλέξουμε τους καλύτερους. 

Γιατί οι καλύτεροι έχουν κάποιον

αυτοσεβασμό. Και αν έχεις εσύ επιχειρήματα, 

θα δυσκολευτούν να μη σε υποστη¬

ρίξουν. Οχι να επιλέγουμε σαν να ήταν
οι προηγούμενοι "όποιος να 'ναι γιατί αυτός 

είναι δικός μας". Στη Δικαιοσύνη να

έχουμε μια σοβαρή θέση. Εμείς δεν θέλουμε 

τους δικούς μας, θέλουμε τους καλύτερους, 

γιατί οι καλύτεροι θα έχουν αξιοπρέπεια 

και θα έχουν μια πολιτική που
θα μας βοηθάει».
Από την κριτική του δεν γλύτωσε ούτε ο

υπουργός Επικρατείας, Αλ. Φλαμπουρά-
ρης, που επίσης ανήκει στην κατηγορία
των έμπιστων συνομιλητών του πρωθυπουργού 

και έχει ταυτόχρονα την πολιτική
εποπτεία της διαχείρισης της καθημερινότητας 

των πολιτών.
Ο Ευ. Τσακαλώτος
στην τοποθέτησή
του, ούτε λίγο ούτε
πολύ, υπαινίχθηκε
πως το γραφείο του
Αλ. Φλαμπουράρη
τείνει να μεταβληθεί
σε μηχανισμό ρουσφετολογικών 

εξυπηρετήσεων, 

που σε

μεγάλο βαθμό ευνοεί 

πελατειακές σχέσεις.

«Η καθημερινότητα 
κινδυνεύει να 

μετατραπεί 

στην Επιτροπή 

Αλληλεγγύης
που είχε το ΠΑΣΟΚ
τη δεκαετία του '80,
που ήταν η επιτροπή 

ρουσφετιού. Ετσι

λεγόταν τη δεκαετία
του '80 η επιτροπή
ρουσφετιού του ΠΑΣΟΚ».

Στην κριτική του για
την έλλειψη κυβερνητικού 

συντονισμού 

έφερε, μεταξύ
άλλων, ως παράδειγμα 

όπ ο ίδιος
πληροφορήθηκε
από την τηλεόραση 

για τις τρεις τελευταίες 

Εξεταστικές, 

που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν είναι
δυνατόν να μαθαίνω 

από την τηλεόραση 

αυτή την Εξεταστική 

ή εκείνη την
Εξεταστική. Οι τελευταίες τρεις Εξεταστικές 

εγώ δεν είχα καμία ιδέα ότι επρόκειτο
να γίνουν. Σε κανένα όργανο, που συμμετέχω 

εγώ τουλάχιστον, δεν ανακοινωθή-
κανε», ανέφερε.

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ. Ο Αλ. Φλαμπου-
ράρης, εμφανώς ενοχλημένος από την

κριτική του Ευ. Τσακαλώτου, υπογράμμισε, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες: «Εχω
την αίσθηση πως υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις 

και θα προσπαθήσω να τις
λύσω. Πρώτα σε σχέση με την καθημερινότητα 

του πολίτη. Δεν είναι ένα γραφειοκρατικό 

πράγμα, ούτε ρουσφετολογικό
γραφείο. Αυτή είναι μια προσπάθεια που

πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση της Αριστεράς, 

ούτως ώστε να βελτιώνεται καθημερινά 

η ζωή των πολιτών. Διευκολύνου-

ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΕ ΣΤ. ΚΟΝΤΟΝΗ

ί ί
Σιτί Δικαιοσύνη να
έχουμε μια σοβαρή
θέση. Δεν θα επιλέγουμε 

δικαστές επειδή
είναι δικοί μας, επειδή
μας υποστηρίξανε σε
κάτι. Πρέπει να επιλέξουμε 

τους καλύτερους
ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΕ ΑΛ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

éé
Η καθημερινότητα

κινδυνεύει να μετατραπεί 

στην Επιτροπή
Αλληλεγγύης που είχε
το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία

του '80, που ήταν Π
επιτροπή ρουσφετιού

ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΕΤΑΣΤΙΚΕΣ

éé
Δεν είναι δυνατόν
να μαθαίνω από

την τηλεόραση για
τις Εξεταστικές. Δεν
ανακοινώθηκαν σε

κανένα όργανο

Ευθείες βολές του υπουργού
Οικονομικών για μεροληπτικούς 

χειρισμούς και επιλογές
«ημετέρων» από την κυβέρνηση

με την καθημερινότητα του πολίτη και δεν
είναι ρουσφέτι. Είναι λάθος να λέμε λοιπόν 

ότι μετατρέπεται σε ΠΑΣΟΚικό 
ρουσφετολογικό 

μηχανισμό και όποιος έχει
αυτή την άποψη ας έρθει να συζητήσουμε 

τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε».
Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση 

ενός τετράχρονου αγοριού που
είχε πρόβλημα υγείας και η ζωή ίου σώθηκε 

επειδή εξασφαλίστηκε η νοσηλεία
ίου στο εξωτερικό.
Ο Αλ. Φλαμπουράρης, απαντώντας και σε
άλλα μέλη της Κ.Ε. που είχαν θέσει ζητήματα 

συντονισμού του κυβερνητικού
έργου, επέρριψε την ευθύνη γι' αυτή τη
δυσλειτουργία στον έτερο υπουργό Επικρατείας, 

Χρ. Βερναρδάκη. «Σε ό,τι αφορά 

τον συντονισμό της κυβέρνησης, άλλος
είναι υπεύθυνος. Οχι εγώ. Ο κ. Χριστόφορος 

Βερναρδάκης», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Eu. Τσακαλώτος ξεκίνησε την ομιλία
ίου αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση 

δεν έχει σοβαρή ευρωπαϊκή πολιτική. 

«Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς στην
ευρωπαϊκή μας πολιτική. Πρέπει να έχουμε 

δική μας ατζέντα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε 

στη σύνοδο των Ευρωπαίων του
νότου χωρίς δική μας ατζέντα», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Εν συνεχεία, επικεντρώθηκε 

στην εγχώρια στρατηγική της κυβέρνησης, 

εκφράζοντας τη διαφωνία ίου με
την αναπτυξιακή λογική, που βασίζεται
στη μείωση της ανεργίας με κριτήρια περιστασιακής 

φιλανθρωπίας. «Πρέπει να

έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική που να

ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Με ποιες
κοινωνικές συμμαχίες, πώς διευρύνουμε
τον κόσμο μας, πώς δίνουμε ελπίδα σε ανθρώπους 

για απασχόληση σε νέες θέσεις
εργασίας», υπογράμμισε.
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