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Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε την Τε-
τάρτη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας 
την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμα-
ζόταν να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του κόμματος. 

«Το άλλο ρεύμα, του λαού, το έχουμε 
μαζί μας» αστειεύτηκε ο πρωθυπουργός.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο πρωθυ-
πουργός τόνισε πως «σε κάθε κρίση, όπως 
αυτή που περνά η Ελλάδα, με πρωτοπόρα 
την νεολαία σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η 
παράταξη αυτή είναι περήφανη, γιατί πήρε 
τη σκυτάλη για να πάει μπροστά η Ελλάδα».

«Το μόνο που σήμερα μπορώ να ευχη-
θώ είναι υγεία σε όλους και καλή επιτυχία 
στην Ελλάδα» είπε.

Για τις πρόσφατες διεθνείς επαφές του 
ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Αλέξης Τσίπρας. Κατά την υποδοχή του από 
τον Κάρολο Παπούλια, ο κ. Τσίπρας σημεί-
ωσε πως έχει μεσολαβήσει αρκετός καιρός 
από την τελευταία συνάντησή τους στο Προ-
εδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια αναφέρθη-
κε στο ταξίδι του στο Βερολίνο. Ενημερώ-
νοντας τον κ. Παπούλια για τις επαφές που 
είχε στη γερμανική πρωτεύουσα, μίλησε για 
διαπραγματευτικές δυνατότητες που δεν αξι-
οποιήθηκαν και για μεταστροφή της γερμα-
νικής κοινής γνώμης, ενώ δεν παρέλειψε να 
σημειώσει πως έγινε αναφορά και στις εκ-
κρεμότητες της Κατοχής (κατοχικό δάνειο). 

«Ευαισθητοποιούνται για τα αδιέξοδα της 
οικονομικής πολιτικής που βασανίζουν τους 
Έλληνες, αλλά και για θέματα όπως η δια-
φάνεια, η φορολογική δικαιοσύνη αλλά και 
τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, τις εκκρε-
μότητες της Κατοχής» είπε και εκτίμησε ότι 
πλέον «μπορούμε να διευρύνουμε την ατζέ-
ντα της διαπραγμάτευσης».

Αναφερόμενος στις εμπρηστικές επιθέ-
σεις των τελευταίων ημερών, χαρακτήρισε 
«επικίνδυνη τη στρατηγική της έντασης» και 
υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους γεγονότα 
δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πο-
λιτικής εκμετάλλευσης και πως όλοι πρέπει 
να υψώσουν ασπίδα προστασίας της Δημο-
κρατίας, διαπίστωση με την οποία συναίνε-
σε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που σημεί-
ωσε ότι η «προστασία της Δημοκρατίας είναι 

καθήκον όλων μας».
Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο 

Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Στόχος των δι-
εθνών επαφών μου τόσο στη Λατινική 
Αμερική όσο και στη Γερμανία ήταν η διε-
θνοποίηση του ελληνικού προβλήματος. 
Το ελληνικό πρόβλημα είναι μέρος ενός 
ευρύτερου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 
προβλήματος. Μπορούμε να αναζητήσουμε 
συμμάχους στην παγκόσμια σκακιέρα και 
να διευρύνουμε την διαπραγματευτική μας 
ατζέντα».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι μετέφερε στον 
πρόεδρο την εντύπωση ότι «η γερμανική 

κοινή γνώμη είναι πλέον ευαίσθητη στο 
δράμα που περνά ο ελληνικός λαός».

Ερωτηθείς εάν διαπίστωσε περιθώρια δι-
απραγμάτευσης με τη Γερμανία είπε: «Μια 
κυβέρνηση η οποία θα καταγγέλλει το μονό-
δρομο του μνημονίου έχει περιθώρια». 

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ακόμη ότι 
εξέφρασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη 
δυσαρέσκεια του κόμματός του για το γεγο-
νός ότι η κυβέρνηση νομοθετεί με Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου και την ανησυ-
χία του για το κλίμα βίας και τα κρούσματα 
τρομοκρατίας. «Είναι ανάγκη η μέγιστη κα-
ταδίκη από όλα τα πολιτικά κόμματα» είπε.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: 

Έχει περιθώρια μια κυβέρνηση 
που θα καταγγείλει το μνημόνιο

Μικρό απρόοπτο 
στην κοπή 
της πίτας 
της Νέας Δημοκρατίας
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Την εκλογή εννεαμελούς πολιτικού ορ-
γάνου για την αντιμετώπιση τρεχόντων ζη-
τημάτων αποφάσισε η Γραμματεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τα μέλη του νέου οργάνου είναι οι 
Τσίπρας Αλέξης, Βίτσας Δημήτρης, Σκουρ-
λέτης Πάνος, Λάμπρου Πάνος, Μπαλάφας 
Γιάννης, Ρινάλντι Ρούντι, Μητρόπουλος 
Αλέξης, Λαφαζάνης Παναγιώτης και Ντα-
βανέλλος Αντώνης.

ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Νέο εννεαμελές πολιτικό 
όργανο στον ΣΥΡΙΖΑ


