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Μήνυμαπρος όλους ότι πρέπει να υλοποιηθεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για το προσφυγικό γιατί
άλλη λύση από την αποσυμφόρηση των νησιών, δεν υπάρχει, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη
συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό open.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, είπε ότι το κόμμα του θα στηρίξει τον κυβερνητικό
σχεδιασμό για το Προσφυγικό, καλώντας να τον στηρίξουν και οι Περιφερειάρχες και
Δήμαρχοι.
"Είναιένα δύσκολο θέμα. Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα να κάνω κριτική στην κυβέρνηση
κυρίως για όσα έλεγε προεκλογικά. Παραπλάνησε προεκλογικά η Ν.Δ λέγοντας ότι τους
πρόσφυγες τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά παρά τα όσα έχει κάνει, παρά τις "ατσαλιές, έχοντας
αίσθημα ευθύνης, θέλω να πω και σε περιφερειάρχες και δημάρχους, ότι η κυβέρνηση δεν έχει
άλλη επιλογή, πρέπει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός και να αποσυμφορηθούν τα νησιά μας.
Θα στηρίξουμε αυτή την πολιτική", ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.
Δριμεία κριτική άσκησε στην Κυβέρνηση για το ακαταδίωκτο των Τραπεζιτών και την
αποδέσμευση λογαριασμών κατηγορουμένων , μιλώντας για deal της κυβέρνησης με
συγκεκριμένα συμφέροντα. " Άλλαξαν τον ποινικό κώδικα για να κάνουν deals με τραπεζίτες
και υπόδικους επιχειρηματίες", είπε χαρακτηριστικά.
Οκ. Τσίπρας ωστόσο, ουδεμία αντίφαση στην παρουσία του στην πορεία του Πολυτεχνείου
με τη σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επί πρωθυπουργίας του βρήκε, όπως του
χρεώθηκε.
Αντιθέτως, τόνισε ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου δεν εξαντλείται στην κριτική προς τις ΗΠΑ, οι
οποίες εξάλλου, έχουν ζητήσει συγγνώμη μέσω του Κλίντον για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στην
7ετία. Ο κ. Τσίπρας μάλιστα, ισχυρίστηκε πως ο λόγος που δεν ακολουθούσε την πορεία

του πολυτεχνείου ως πρωθυπουργός είναι γιατί σεβόταν τον αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα
της.
Επέμεινεπάντως, στην τοποθέτησή του, ότι η μαζική παρουσία διαδηλωτών στην πορεία είχε
αντικυβερνητικό χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, η ακραία εφαρμογή του δόγματος
"νόμος και τάξη" ερεθίζει τα δημοκρατικά ανακλαστικά των Πολιτών και ειδικά των νέων.
Γιατα της προεδρικής εκλογής, επανέλαβε τη στήριξή του στον Προκόπη Παυλόπουλο ενώ
ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση που έδωσε για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Τσίπρας, ανακοίνωσε ότι το συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί κοντά στο
Πάσχα ενώ απέφυγε να "ξορκίσει" την πασοκοποίηση, λέγοντας: Καταρχάς για ποιο ΠΑΣΟΚ
μιλάμε. Υπάρχει το οραματικό ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και της διαφθοράς. Εμείς κρατάμε το οραματικό".
Σταχυολογώντας την συνέντευξή του, είπε μεταξύ άλλων , για:

Πολυτεχνείο
*Με ξάφνιασε η ενόχληση για την παρουσία μου. Αυτό που τους ενόχλησε είναι ότι ενώ είχε
δημιουργηθεί κλίμα ότι θα γίνει αντιπαράθεση με τους γνωστους αγνωστους είχαμε μεγαλη
ειρηνική διαδήλωση με έντονο αντικυβερνητικό χαρακτήρα
*Δεν είναι μαραθώνιος η πορεία για να τερματίσεις.
*Δεν υπάρχει αντίφαση. Η επετειος του πολυτεχνείου δεν εξαντλείται στο ότι ήταν αμερικανοκίνητη
η χούντα. 46 χρόνια μετα το μήνυμα είναι ευρύτερο. θα αδικούσαμε το μήνυμα αν το
επικεντρώναμε στις ΗΠΑ. Η ιστορική μνήμη είναι καταγεγραμμένη. Ο Κλίντον ενώπιον του
Στεφανόπουλου, ζήτησε συγγνώμη για τη στάση των ΗΠΑ.
Δούλεψα για την καλυτερευση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αναβαθμίστηκε και ο ρόλος και
η παρουσία της χώρας στην γεωπολιτική σκακιέρα.
*Δεν πήγα στην πορεία ως Πρωθυπουργός για να μη δώσω συμβολισμό παρεξηγήσιμο. Γιατί έχει
χαρακτήρα αντιεξουσιαστικό.
Εγώ δεν ήμουν πρωθυπουργός όπως οι άλλοι. Βρέθηκα πολλές φορές δίπλα στους αγώνες της
κοινωνίας.

Κυβέρνηση
*Ασκεί πολιτική που βασίζεται σε δόγμα νόμος και τάξη που έχει στις τάξεις της υπερδεξιούς
υπουργούς. Η μεγαλη συμμετοχή στην πορεία είναι γιατί προκλήθηκαν τα δημοκρατικά
ανακλαστικά του κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας.
*Βιώνουμε περίοδο που έχει αδυναμία να διαχειριστεί κρίσιμα θέματα όπως το προσφυγικό και
θέλει να χαϊδέψει αυτιά ακραίων που εθρεψε προεκλογικά.

Εξάρχεια- Εγκληματικότητα
*Επιχειρήσαμε ως κυβέρνηση να χτυπήσουμε την παραβατικότητα στα Εξάρχεια αλλά οι κάτοικοι
της περιοχής μάλλον συνειδητοποιούν ότι μ αυτα που κάνει η κυβέρνηση, την ακραία καταστολή,
γίνεται χειρότερη η ζωή τους.
Δεν αντιμετωπίζονται αυτά με επικοινωνιακού τύπου εφόδους με καταλήψεις που κακώς
υπήρχαν.
*Περιμένω πολλά και από τον Δήμο της Αθήνας.
*Είναι πολύ φτηνό να επιχειρείται πολιτική κερδοσκοπία σε τέτοια θέματα όπως
η εγκληματικότητα. Σήμερα, παρά τις επιχειρήσεις, η βαριά εγκληματικότητα δεν έχει μειωθεί.

Ποινικοίκώδικες
*Η σπουδή της κυβέρνησης να ξαναλλάξει τους ποινικούς κώδικες ήταν για τις μολότοφ; Τους
αλλάζουν για να κάνουν ντιλς με τραπεζίτες και εγκληματίες των λευκών κολάρων.
*Στον ποινικό κώδικα που ψηφίσαμε εμείς για το αδίκημα της κατοχής μολότωφ έγινε πλημμέλημα
αλλά με την ποινή να εκτίεται και όχι να εξαγοράζεται. Η Ν.Δ θέλει με πρόσχημα τις μολότοφ, να
διευκολύνει τους μπαχαλάκηδες που δεν πετάνε μολότοφ αλλά φοράνε λευκά κολάρα.
*Υπάρχει Ρουβίκωνας; Δεν μας είπαν ότι μια βδομάδα μετά τις εκλογές δεν θα
υπάρχει; Οτιδήποτε είναι έκνομο, είναι καταδικαστέο.

Ακαταδίωκτοτραπεζικών στελεχών
*Κατέθεσα ερώτηση και για το ακαταδίωκτο και για την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει
σε πρωτάκουστη ενέργεια. Ζητώ ονοματεπώνυμα από τον κ. Μητσοτάκη. Περίμενα από ελληνικά
ΜΜΕ να σηκώσουν το θέμα και όχι από τους FT. Έχει και ένα όριο το λιβάνισμα στην Κυβέρνηση.
*Τα τραπεζικά στελέχη μας το ζητούσαν και εμάς επίμονα το ακαταδίωκτο και το αρνηθήκαμε.
Από τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη υποθέσεις όπως τα θαλασσοδάνεια κομμάτων, ΜΜΕ
κλπ. Τώρα με αυτό που αποφάσισε η Κυβέρνηση, εξασφάλισαν ασυλία.
*Η αδυναμία των Τραπεζών να δώσουν ρευστότητα στην ελληνική οικονομία οφείλεται σε έλλειμμα
κεφαλαιακής επάρκειας. Ότι έχουν πολλούς σκελετούς στα ντουλάπια τους με τα κόκκινα δάνεια.
όχι γιατί δεν θέλουν, επειδή φοβούνται.
*Έχουν εκτραχυνθεί οι διοικήσεις των Τραπεζών με τις υπέρογκες χρεώσεις. Ανεστάλη μέρος των
χρεώσεων, δεν καταργήθηκαν.

ΕπιτροπήΑνταγωνισμού

*Η έφοδος της επιτροπής ανταγωνισμού στις Τράπεζες συνδέεται με το ότι οι Τράπεζες αγνόησαν
το μήνυμα του πρωθυπουργού.
*Η κυβέρνηση την άλλαξε για να κάνει χάρη σε επιχειρηματία του Τύπου ο οποίος ήταν υπό
έλεγχο λόγω του μονοπωλίου στην διανομή

Novartis
*Η σημερινή κυβέρνηση μας υποδεικνύει ότι τελικά θα πρεπε να χουμε πιο πολύ τσαγανό. Εμείς
πήγαμε σαν Αρσακειάδες, με το σταυρό στο χέρι. Ο Τζανακόπουλος τι πήγε να κάνει στον Άρειο
Πάγο; να δει τι γίνεται γιατί εμείς δεν είχαμε ιδέα. Αν ήταν σκευωρία και ξέραμε, τι να πήγαινε να
κάνει ο Τζανακόπουλος;
*Ο Παπαγγελόπουλος υφίσταται τέτοια ταλαιπωρία σήμερα γιατί έκανε μια ... προβληματική
δήλωση;

Siemens
Οκ. Τσουκάτος απηλλάγη λόγω παραγραφής και δεν θα μάθουμε ποτέ πού πήγε το 1 εκατ.

ΠροεδρικήΕκλογή
*Έχω τοποθετηθεί για τον κ. Παυλόπουλο, θεωρώ ότι ήταν ένας καλός πρόεδρος. Είχαμε
διαφωνίες αλλά σε πολλά σημεία είχαμε την ευθύνη να βρούμε μια κοινή γραμμή σε κρίσιμα
ζητήματα.
*Με ενοχλεί ότι η κυβέρνηση θέλει να απαξιώσει το πρόσωπο του Προκόπη Παυλόπουλου.
*Θέλει η Ν.Δ να εκφυλίσει τον θεσμό του προέδρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι
διοικητής ΔΕΚΟ για να εκλέγεται με 130 ψήφους.

Προσφυγικό
Είναιένα δύσκολο θέμα. Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα να κάνω κριτική στην κυβέρνηση για
αυτό κυρίως για όσα μας χρέωνε προεκλογικά. Αλλά έχοντας αίσθημα ευθύνης, θέλω να πω και
σε περιφερειάρχες και δημάρχους, ότι η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να υλοποιηθεί ο
σχεδιασμός αυτός και να αποσυμφορηθούν τα νησιά μας. Βεβαίως θα στηρίξουμε αυτή την
πολιτική.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

