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ΤΟ ΘΕΜΑ

«∆εν έχεις αφήσει πεδίο αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση που δεν το έχεις 
ενισχύσει», είπε εκνευρισμένος o πρωθυπουργός στον Ν. Φίλη. Εκνευρισμό έχει 
προκαλέσει και η δημόσια στήριξη του Πάνου Σκουρλέτη στους αρχαιολόγους

Επίθεση 
σε Φίλη

Σ
ε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκε-
ται πλέον η κυβέρνηση, καθώς οι καθυ-
στερήσεις στο µέτωπο των ιδιωτικοποι-

ήσεων υπονοµεύουν το κυρίαρχο αφήγηµα 
για την προσέλκυση επενδύσεων και η συνο-
χή της κυβερνητικής πλειοψηφίας δείχνει να 
κλονίζεται από τα νοµοθετήµατα που θα εισα-
χθούν στην Ολοµέλεια για την «Τουρκική Ενω-
ση Ξάνθης» και την αλλαγή φύλου. Στο Μαξί-
µου επικρατεί οργή για τους υπουργούς και τα 
κορυφαία στελέχη που στηρίζουν δηµόσια τις 
ενστάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµ-
βουλίου (ΚΑΣ) στην επένδυση στο Ελληνικό, 
ενώ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των ΑΝΕΛ 
επικρατεί αναβρασµός, µε τουλάχιστον δύο 
βουλευτές να δηλώνουν ανοιχτά ότι θα κατα-
ψηφίσουν τα νοµοσχέδια.

Η νέα καθυστέρηση όσον αφορά το Ελληνι-
κό, που προέκυψε µετά την εκ νέου αναβολή 
της απόφασης του ΚΑΣ για τον χαρακτηρισµό 
ή µη του Ελληνικού ως αρχαιολογικού χώρου, 
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον 
Αλέξη Τσίπρα. 

Οχι µόνο γιατί η ολοκλήρωση της επένδυσης 
αποτελεί προαπαιτούµενο για την αξιολόγηση, 
αλλά και επειδή πλησιάζει επικίνδυνα η ηµερο-
µηνία που ορίζει η σύµβαση για την παράδο-
ση του πακέτου µετοχών και του χώρου στην 
κοινοπραξία - µε αποτέλεσµα η κυβέρνηση να 
κινδυνεύει να βρεθεί αντιµέτωπη όχι µόνο µε 
το ναυάγιο της επένδυσης, αλλά και µε απαι-
τήσεις για καταβολή των προβλεπόµενων από 
τη σύµβαση αποζηµιώσεων. Μια τέτοια εξέ-
λιξη θα τίναζε στον αέρα την προσπάθεια για 
προσέλκυση επενδύσεων και επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και θα κατέστρεφε την προοπτική, 
στην οποία έχουν επενδύσει η κυβέρνηση και 
ο πρωθυπουργός, για αναστροφή του πολιτι-

κού κλίµατος µέσω της οικονοµικής βελτίωσης. 
Αυτός ήταν ο λόγος που ο πρωθυπουργός συγκάλεσε την περασµένη Πέµπτη 

εσπευσµένα συνεδρίαση του Πολιτικού Συµβουλίου και εκεί επέβαλε µια οµό-
φωνη κοµµατική απόφαση µε πολλούς αποδέκτες. 

Ο πρώτος ήταν το ΚΑΣ, στο οποίο το κορυφαίο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύ-
µισε πως είναι γνωµοδοτικός ο ρόλος του, άρα οι ενστάσεις του δεν είναι δε-
σµευτικές και µπορεί να παρακαµφθεί. Ο δεύτερος ήταν το εσωτερικό της κυ-
βέρνησης και όσοι καθυστερούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλή-
ρωση των ιδιωτικοποιήσεων - γιατί στο Ελληνικό δεν εκκρεµεί µόνο η απόφαση 
του ΚΑΣ, αλλά και του ∆ασαρχείου, η νοµοθεσία που θα επιτρέπει την ίδρυση 
καζίνο και ο σχετικός διαγωνισµός. Και, τέλος, όσοι δείχνουν να υποστηρίζουν 
τις ενστάσεις του ΚΑΣ στο Ελληνικό ή κάνουν δηλώσεις κατά των επενδύσεων.  

Το ότι οι ενστάσεις του ΚΑΣ θα παρακαµφθούν θεωρείται δεδοµένο. Το πώς 
θα γίνει αυτό, ωστόσο, δεν είναι ακόµα σαφές. Θεωρητικά η κυβέρνηση έχει τη 
δυνατότητα να τροποποιήσει τον αρχαιολογικό νόµο ή η υπουργός Πολιτισµού 
να απορρίψει µε αιτιολογηµένη γνώµη την εισήγηση του ΚΑΣ. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος προσφυγών στο ΣτΕ, µε αποτέλεσµα νέες καθυ-
στερήσεις. Μια τρίτη δυνατότητα είναι η αντικατάσταση της γ.γ. του υπουργεί-
ου Μαρίας Βλαζάκη, που προεδρεύει του ΚΑΣ, η οποία ωστόσο έχει υποστηρι-
κτές σε κόµµα και κυβέρνηση. 

Βαρύ κλίµα
Στο Μέγαρο Μαξίµου επικρατεί πολύ βαρύ κλίµα για όσους εµφανίζονται να 
στηρίζουν τις ενστάσεις των αρχαιολόγων. Στο στόχαστρο βρίσκεται ο πρώην 
υπουργός Νίκος Φίλης, ο οποίος όχι µόνο στήριξε µε δηλώσεις του τους αρχαι-
ολόγους, αλλά εµφανίστηκε και σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας που πραγµατο-
ποίησαν κατά της επένδυσης, την περασµένη εβδοµάδα. 

Αυτό εξόργισε τον πρωθυπουργό, που δεν το έκρυψε στην έκτακτη συνεδρί-
αση του Πολιτικού Συµβουλίου. «∆εν έχεις αφήσει πεδίο αντιπολίτευσης στην 
κυβέρνηση που δεν το έχεις ενισχύσει», είπε εκνευρισµένος στον Ν. Φίλη, που 
είναι µέλος του οργάνου. Εκνευρισµό, ωστόσο, έχει προκαλέσει και η δηµόσια 
στήριξη του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη στους αρχαιολόγους, 
που ξεσπάθωσε και υπέρ του αρχαιολογικού νόµου. Ενόχληση, τέλος, προκάλε-
σαν και οι αναρτήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Ξυδάκη στο 
Twitter υπέρ των αρχαιολόγων, καθώς στο Μαξίµου του χρεώνουν την επιλο-
γή της Μ. Βλαζάκη ως γενικής γραµµατέως και δεν εκφράζονται µε τα καλύτε-
ρα λόγια για τη θητεία του στο Πολιτισµού. 

∆ύσκολη εβδοµάδα
Ολα αυτά συµβαίνουν ενώ ξεκινά µια πραγµα-
τικά δύσκολη εβδοµάδα για την κυβέρνηση, κα-
θώς στην Ολοµέλεια της Βουλής αναµένεται να 
εισαχθούν τα νοµοθετήµατα για την «Τουρκι-
κή Ενωση Ξάνθης» και την ταυτότητα φύλου. 

«Θα είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα εβδο-
µάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά βουλευτής 
των ΑΝΕΛ, καθώς στην Κοινοβουλευτική Οµά-
δα του κυβερνητικού εταίρου επικρατεί µεγά-
λη αναταραχή, ιδιαίτερα µετά τη νοµοτεχνική 
βελτίωση του υπουργού ∆ικαιοσύνης Σταύρου 
Κοντονή, σύµφωνα µε την οποία το δικαίωµα 
για τη νοµική αναγνώριση φύλου θα δίδεται 
από τα 15 έτη.

 Ο βουλευτής Κώστας Κατσίκης ξεκαθάρισε 
σε δηµόσιες δηλώσεις του ότι θα καταψηφίσει 
τη διάταξη, όπως θα κάνει και ο ∆ηµήτρης Καµ-
µένος, ενώ και άλλα µέλη της Κ.Ο. των ΑΝΕΛ εκ-
φράζουν έντονες επιφυλάξεις. Στελέχη του κόµ-
µατος χαρακτηρίζουν «δόλιες» τις σχετικές δια-
τάξεις και διατείνονται ότι ανοίγουν παράθυρο 
για γάµο και τεκνοθεσία. Στη σχετική συζήτη-
ση που έγινε στην επιτροπή, οι βουλευτές των 
ΑΝΕΛ εξέλαβαν ως πρόκληση τις δηλώσεις του 
Χρήστου Καραγιαννίδη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προω-
θήσει τον γάµο και την τεκνοθεσία οµοφύλων. 

Αν και οι ΑΝΕΛ ψήφισαν στην επιτροπή επί 
της αρχής θετικά (µετά και τη σύσκεψη που έγι-
νε την προπερασµένη Κυριακή υπό τον πρω-
θυπουργό, µε τη συµµετοχή των Πάνου Καµ-
µένου και Νίκου Κοτζιά για να «ευθυγραµµι-
στεί» η συγκυβέρνηση), ο Στ. Κοντονής δεν 
ικανοποίησε το αίτηµα των ΑΝΕΛ για προβλέ-
ψεις που δεν θα επιτρέπουν να ανοίξει ζήτηµα 
υιοθεσίας παιδιών από ζευγάρια που θα προ-
κύψουν µετά τη διόρθωση φύλου. Πλέον, όλα 
τα ενδεχόµενα σε σχέση µε τη στάση των βου-
λευτών του κόµµατος στην ψηφοφορία είναι 
ανοιχτά, καθώς και η Νεολαία του κόµµατος 
αντιδρά έντονα. 

Σε θολό τοπίο, πάντως, είναι η Κ.Ο. των ΑΝΕΛ 
και σε ό,τι αφορά την τροπολογία που αφορά 
την «Τουρκική Ενωση Ξάνθης».  Ο ∆. Καµµέ-
νος έχει ξεκαθαρίσει πως θα καταψηφίσει και 
είναι πιθανόν ο Κ. Κατσίκης να κάνει το ίδιο. 

Οργή στο Μαξίµου για τα στελέχη που 
δηλώνουν ή… διαδηλώνουν κατά των 
επενδύσεων. Αναβρασµός και στην Κ.Ο. των 
ΑΝΕΛ για τα νοµοσχέδια περί αλλαγής φύλου 
και για την «Τουρκική Ενωση Ξάνθης»p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Κυβέρνηση σε… 
νευρική κρίση!


