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Της Νίκης Ζορμπά
Περίπουτρεις ώρες διήρκεσε η συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά τον "λευκό καπνό" που βγήκε από τα Σκόπια για το
"πράσινο φως" που έλαβε ο Ζόραν Ζάεφ να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση όπως
απαιτεί η Συμφωνία των Πρεσπών.
Σύμφωναμε κομματικές πηγές, αυτό που κυρίως απασχόλησε το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ,
που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την ανάδειξη των νέων μελών του, ήταν οι αρμοδιότητες
του κάθε μέλους από τα 21 που απαρτίζουν συνολικά το Όργανο.
Οιίδιες κομματικές πηγές δήλωσαν ότι ουσιαστική πολιτική συζήτηση για τις εξελίξεις δεν έγινε μεν,
αλλά ο κ. Τσίπρας στην εισήγησή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του Ζάεφ και την
εξασφάλιση των απαιτούμενων 80 βουλευτών.
Παρότιεπιχειρούνται να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι, είμαι εμφανές ότι το χθεσινό tweet του Πάνου
Καμμένου, που συνιστά μια πρώτη "βολή" απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, και
προβληματίζει και θα προβληματίσει περαιτέρω το κόμμα και την κυβέρνηση.
Πάντως, κομματικές πηγές επιμένουν ότι θέμα εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων δεν τέθηκε κατά
τη συνεδρίαση, καθώς θα πραγματοποιηθεί και νέα πιθανότατα εντός της προσεχούς εβδομάδας.
Πώς κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες
Στησημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, το Όργανο κατέληξε στον καταμερισμό
βασικών αρμοδιοτήτων των μελών του. Ο καταμερισμός έχει ως εξής:
ΑναγνωστοπούλουΣία: Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς
Δρίτσας Θοδωρής: Συντονισμός Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Κόμματος, Τομέας Άμυνας

Θεοδωρακοπούλου Νατάσα: Τομέας Ευρωπαϊκή πολιτική και διεθνείς σχέσεις , Φεμινιστική
Πολιτική
Καλαμαρά Έφη: Επικεφαλής Οργανωτικού Γραφείου
ΚνήτουΚατερίνα: Αυτοδιοίκηση, Περιβάλλον, Οργανωτικό Γραφείο
ΚοτσακάςΑντώνης: Οργανωτικό Γραφείο
Λάμπρου Πάνος: Τομέας Δικαιώματα, Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, Τομέας Αλληλεγγύη
ΜπαλάφαςΓιάννης: Τομέας Υγείας
Μπαλτάς Αριστείδης: Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ – Τομέας Θεωρίας
Σβίγκου Ράνια: Εκπρόσωπος Τύπου, ΜΜΕ
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