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Τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. 
Αλέξη Τσίπρα, θα δεχόταν χθες, Τε-
τάρτη, στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Πα-
πούλιας, ώστε να τον ενημερώσει για 
το ταξίδι του στο Βερολίνο και τις επα-
φές που είχε με τη γερμανική πολιτική 
ηγεσία.  Σε του δηλώσεις από τη Γερ-
μανία, ο Αλέξης Τσίπρας διερωτήθηκε 
αν η ελληνική κυβέρνηση έθεσε ποτέ, 
στις δικές της επαφές με τις γερμανικές 
αρχές, έστω κάποιο από αυτά.

«Στις συναντήσεις που είχαμε με την 
γερμανική πολιτική ηγεσία διευρύναμε 
την ατζέντα της διαπραγμάτευσης, θέ-
τοντας το θέμα του κατοχικού δανείου. 
Ζητήσαμε από τη γερμανική κυβέρνη-
ση να συμβάλει στην αποκατάσταση 
του αισθήματος δικαιοσύνης στην ελ-
ληνική κοινωνία, αποστέλλοντας στην 
ελληνική δικαιοσύνη τη δικογραφία 
Χριστοφοράκου, που βρίσκεται στα 
γερμανικά δικαστήρια, προκειμένου 
να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση της 
Siemens. Και αναδείξαμε τα αδιέξοδα 
της τριετούς εφαρμογής του μνημο-
νίου, που έχουν οδηγήσει τη χώρα 
μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπι-
στική κρίση», τόνισε ο κ. Τσίπρας από 
το Βερολίνο. Ο πρόεδρος της ΚΟ του 
ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος και στις επα-
φές της ελληνικής κυβέρνησης με τη 
Γερμανία, σημείωσε: «Αναρωτιέμαι, 
η ελληνική κυβέρνηση έθεσε άραγε 
ποτέ έστω κάποιο από αυτά τα θέματα 
στις επαφές και στις συναντήσεις της, 
τις επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, 
που είχε ο κ. Σαμαράς με την κ. Μέρ-
κελ; Η μήπως η αντίληψή τους για την 
διαπραγμάτευση είναι ότι λέμε πάντα 
στους εταίρους μονάχα αυτά που εκεί-
νοι θέλουν να ακούσουν; Είναι ένα 
κρίσιμο ερώτημα». 

ΣυνάντηΣη με Φουχτελ 
Σε «εξάιρετικο κλιμά»

Ο κ. Τσίπρας ολοκλήρωσε τις επα-
φές του στο Βερολίνο συναντώμε-
νος με τον υφυπουργό Εργασίας και 
εντεταλμένο της Καγκελαρίου για την 
ελληνογερμανική συνεργασία, Χανς 
Γιοάχιμ Φούχτελ. Η συνάντηση, σύμ-

φωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, διεξήχθη 
σε εξαιρετικά θετικό κλίμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τσί-
πρας έθεσε υπόψη του Γερμανού αξι-
ωματούχου εγκύκλιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης, με την οποία, όπως υπο-
στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται διακριτική 
μεταχείριση της επενδυτικής δραστη-
ριότητας των αλλοδαπών ΟΤΑ έναντι 
των ελληνικών, καθώς επιτρέπεται να 
επιδοτηθούν ξένες εταιρείες στις οποί-
ες συμμετέχει το δημόσιο, ενώ δεν επι-
τρέπεται στις αντίστοιχες ελληνικές. Η 
ελληνική αντιπροσωπεία διατύπωσε 
την απορία εάν πρόκειται για ρύθμιση 
την οποία απαίτησε η τρόικα και, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο κ. Φούχτελ 
επιφυλάχθηκε να απαντήσει, καθώς 
δεν γνώριζε το θέμα.

Ο Γερμανός υπουργός παρουσία-
σε την δράση του στην Ελλάδα και 
την προσπάθεια να φέρει σε επαφή 
ελληνικούς και γερμανικούς δήμους, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η με-
ταφορά τεχνογνωσίας για την επίλυση 
θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
όπως η διαχείριση των απορριμμά-
των. Ο κ. Τσίπρας ωστόσο, ανέφεραν 
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε επιφύλα-
ξη σχετικώς με το εάν η κατάσταση των 
δημοτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
- λόγω της μείωσης προσωπικού και 
των περικοπών - επιτρέπει την δημι-
ουργία κοινοπρακτικών σχημάτων για 
επενδύσεις. Διευκρίνισε πάντως ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντίθετος στη λογική 
των κοινοπραξιών, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα είναι αμοιβαία επωφελείς.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 
«μονομάχιά των 
ξεροκεΦάλων του ευρω»

Σχεδίον πανομοιότυπες είναι οι 
σχολιαστικές προσεγγίσεις των γερ-
μανικών ΜΜΕ για τη συνάντηση του 
αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γερμανό 
υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε: «Ο Σόιμπλε πιέζει τον επικε-
φαλής της ελληνικής αντιπολίτευσης 
Τσίπρα» ήταν ο τίτλος του Spiegel για 
τη συνάντηση, λέγοντας πως ο αρ-
χηγός του ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπόρεσε να 

περάσει τη θέση του» για το ελληνι-
κό πρόγραμμα λιτότητας. Ο Σόιμπλε, 
έγραψε το περιοδικό, «είχε ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα: κάλεσε τον Τσίπρα να 
στηρίξει το πρόγραμμα που ακολουθεί 
η ελληνική κυβέρνηση».

Με τα ίδια χρώματα περιέγραψε τη 
συνάντηση και η «Handesblatt»,: «Ο 
Σόιμπλε κάνει συστάσεις στον Τσί-
πρα». Η εφημερίδα στάθηκε στην 
αναφορά των κύκλων του γερμανικού 
ΥΠΟΙΚ πως ο Σόιμπλε είπε «χωρίς αμ-
φισημίες» πως στο ελληνικό πρόγραμ-
μα «δεν υπάρχει εναλλακτική».

Από την πλευρά της, η «Sueddeutsche 
Zeitung» έγραψε πως «ο Σόιμπλε συνε-
τίζει ανεπιτυχώς τον Τσίπρα να αλλά-
ξει πορεία». Στεκόμενη στον τόνο των 
αναφορών από το γερμανικό υπουρ-
γείο μετά τη συνάντηση, η εφημερίδα 
τόνισε ότι «εάν ο επικεφαλής της ελ-
ληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης 
στόχευε τουλάχιστον σε μία ηπιότερη 
ρητορική του Σόιμπλε για το ελληνικό 
πρόγραμμα, τότε απογοητεύτηκε».

«Μονομαχία ξεροκέφαλων του 
ευρώ» χαρακτήρισε το «Focus» τη συ-
νάντηση, ξεκινώντας με τις αναφορές 
του Τσίπρα ότι η λιτότητα έχει αποτύχει 
στην Ελλάδα και καταλήγοντας με την 
απάντηση του Σόιμπλε ότι το πρόγραμ-
μα «δεν έχει εναλλακτική».

Το n-tv ανέφερε ότι ο επικεφαλής 
του ΣΥΡΙΖΑ «δεν πτοήθηκε» από τη 
«σύσταση» του Σόιμπλε στην ασυνήθι-
στη, όπως την χαρακτηρίζει, συνάντη-
ση. Ο Γερμανός υπουργός, ανέφερε το 
δίκτυο, «χτύπησε σε τοίχο με την προ-
τροπή του στον Τσίπρα να στηρίξει το 
πρόγραμμα λιτότητας».

Εθεσε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση 
θέμα κατοχικού δανείου;

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 

ορΓανώνΕι ΣΤιΣ 10 ΦΕβρουαριου ημΕρα ΚυριαΚη 
προΣΚυνημα Και ολοημΕρο πανηΓυρι ΣΤο Gosford

Γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο τον Πολιούχο του Πύργου στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μετά την Θεία Λειτουργία θα αρχίσει το φαγοπότι με παραδοσιακό Ηλειότικο 
κοντοσούβλι, άφθονες σαλάτες, κρύα μπύρα και αναψυκτικά. Ζωντανή μουσική και στο τραγούδι ο καλλιτέχνης από Ελλάδα και πατριώτης Γιάννης Σιδέρης. 

Το Χωλ διαθέτει κλιματισμό. Αναχώρηση λεωφορείων 7 το πρωί από Surry Hills στα Coles, από Earlwood έξω από τα Coles και από Punchbowl στο παλιό κτήριο του Συλλόγου  
11 Rossmore Ave. Κλείστε τις θέσεις εγκαίρως στο τηλέφωνο του γραφείου  9567 6005  ή στην κυρία Μπαντούνα 9708 2450 ή στην κυρία Βασιλοπούλου 9597 5218 

ή στην κυρία Στασινοπούλου 97872279 η στην κυρία Ρένα 9558 5997. 

Tιμή λεωφορείου $30 – Χορταστική μερίδα $15  Όλοι ευπρόσδεκτοι 
Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720
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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή Πιερί-
ας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστογιάννη, αποφά-
σισε να προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, 
κατόπιν μήνυσης που του επεβλήθη για παράβαση καθή-
κοντος, κατά την περίοδο που ασκούσε καθήκοντα αντινο-
μάρχη στην νομαρχία Πιερίας.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε πως τα αδικήματα για τα οποία 
κατηγορείται ο κ. Χριστογιάννης από τον μηνυτή του, δεν 
έχουν σχέση με την πολιτική του δραστηριότητα - και με 
δεδομένο ότι διαπράχθηκαν πριν την εκλογή του, θα προ-
τείνει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, την άρση της 
βουλευτικής του ασυλίας.

Διαφορετική υπήρξε η κατάληξη της μήνυσης για συκο-
φαντική δυσφήμιση, που υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευ-
τής Αχαΐας, Νίκος Νικολόπουλος, ενάντια στον υπουργό 
Επικρατείας, Σίμο Κεδίκογλου, για δηλώσεις που είχε κά-
νει ως εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας - για 
την οποία η Επιτροπή αποφάσισε να επιστρέψει το σχετι-
κό εισαγγελικό έγγραφο, για τυπικούς λόγους (διαδικασία 
που ακολουθείται για τους υπουργούς) αλλά και λόγω της 
πολιτικής φύσης της αντιπαράθεσης των δύο ανδρών.

Για μήνυση πολίτη κατά της Φωτεινής Πιπιλή, για πολε-
οδομική παραβίαση, η Επιτροπή ανέβαλε την συζήτηση με 
δεδομένη και την απουσία της βουλευτού στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, συζήτησε 
επίσης και το θέμα της αντιμετώπισης από αρκετούς βου-
λευτές, των κοινοβουλευτικών κανόνων για την ευπρεπή 
αμφίεση και την εν γένει ορθή συμπεριφορά τους - κάτι για 
το οποίο επιφυλάχθηκε να έχει επαφές με τους επικεφα-
λής των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Άρση ασυλίας 
βουλευτή της ΝΔ

ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
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