
1. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . .POLITICAL
Ημ. Έκδοσης: . . .21/05/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/05/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 15
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022 15 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο

Cr
£

ti I

Ο

Ο

α

£

Χ
CLσ
ω
ο
cJσ
α

er
ι—

ω
Ζο
m

0
Αλέξης Τσίπρας είναι ο αδιαφιλονίκητος

πρόεδρος Παρέλαβε τον ΣΥ

ΡΙΖΑ στα όρια της κοινοβουλευτικής
επιβίωσης και τον κατέστησε κυβέρνηση

δηλώνει με σαφήνεια στην Political ο

βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και εξηγεί
ότι ο Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του πολιτικού συνόλου

που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Αναφερόμενος στην πρωτιά
των προεδρικών στηνεκλογή της ΚΕ επισημαίνει πως

η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφερε στην κάλπη μας
δεκάδες χιλιάδες νέους ψηφοφόρους και επομένως
άλλαξε συσχετισμούς και έφερε ανακατατάξεις

στον Γιάννη Σπ Παργινό
parginos@paraskhnio.gr

Η άμεση εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής

πέτυχε και δη με μεγάλη συμμετοχή Τι σημα
τοδοτείγιατο κόμμα σας αυτή η εξέλιξη
Κάθε φορά που οι πολίτες κινητοποιούνται η δημοκρατία

δυναμώνει Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η παρουσία

150.000 και πλέον πολιτών στις εκλογέςτης Κυριακής

όπου εξέλεξαν ΚΕ και πρόεδρο αποτελεί γεγονός
τεκτονικής αλλαγής στη φυσιογνωμία του κόμματος

Ήδη από το βράδυ των εκλογών του 19 με τη γλυκιά
ήττα του 327 ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε το σχέδιο

της μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που θα εκφράσει

όλη την προοδευτική παράταξη Από το προοδευτικό

αντιδεξιό Κέντρο μέχρι τις παρυφές της ριζοσπαστικής

Αριστεράς Η συμμετοχή του λαού της Αριστεράς

έδειξε το νέο πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου
θα αναπτυχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της επόμενης μέρας

Τα στελέχη που πρόσκεινται πολιτικά στον Αλέξη
Τσίπρα πρώτευσαν όπως και οι προερχόμενοι από

τον όμορο πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Τι

σημαίνουν αυτές οι πρωτιές
Νομίζω ότι δεν πρέπει να δραματοποιούνταιτα αποτελέσματα

0 Αλέξης Τσίπρας είναι ο αδιαφιλονίκητος
πρόεδρος Παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της κοινοβουλευτικής

επιβίωσης και τον κατέστησε κυβέρνηση
Το κύρος η αίγλη και η αποδοχή του είναι αδιαμφισβήτητα

Άρα η διάκριση δεν είναι ποιοι πρόσκεινται
πολιτικά στον Τσίπρα και ποιοι όχι γιατί ο Τσίπρας

είναι ο πρόεδρος του πολιτικού συνόλου που λέγεται
ΣΥΡΙΖΑ Οι πολιτικές διαφωνίες στο κόμμα μας είναι
αυτονόητες και ευπρόσδεκτες Και ο Αλέξης Τσίπρας
μπορεί να τις συνθέτει Όμως το εκλογικό σώμα της
Κυριακής απέχει παρασάγγας από το εκλογικό σώμα
του συνεδρίου Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφερε
στην κάλπη μας δεκάδες χιλιάδες νέους ψηφοφόρους

η οργανωτική μας δύναμη εκτοξεύτηκε στις
172.000 μέλη επομένως άλλαξε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ Άρα
άλλαξαν και οι μέχρι σήμερα σταθερέςτου και είναι
λογικό να υπάρχουν ανακατατάξεις

Σχετικά με το πρακτικό οργανωτικό σκέλος της
εκλογής ο τριπλασιασμός των μελών στο κόμμα
σημαίνει αυτομάτως ενεργοποίηση και ενσωμάτωση

στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο Τσίπρας
είναι ο
αδιαφιλς
πρόεδβ

Αυτός είναι και ο πυρήναςτου προβληματισμού
όλων μας Με ποιες πολιτικές πρωτοβουλίες οι ψηφοφόροι

στην κάλπη του προέδρου θα μπορέσουν να ενταχθούν

οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ Ξέρετε εμείς στην

Αριστερά δεν θέλουμε ψηφοφόρους μιας χρήσης ούτε

και ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
θέλουμε πολίτες ενεργούς μαχητικούς διεκδικητικούς

Άρα το στοίχημα είναι να μπορέσουμε όλον αυτό
τον κόσμο να τον εντάξουμε στη συλλογική μας δράση
αλλά και αντίστροφα όλος αυτός ο κόσμος να μεταφέρει

στον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις εμπειρίες του τις
απόψεις του τηνέμπνευσήτου έτσι ώστε παλιά και
νέα μέλη να αποτελέσουμε ένα ομοιογενές σύνολο
ικανό να ωθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πρώτη θέση των

προτιμήσεων της κοινωνίας

0 πρωθυπουργός επέστρεψε από τις ΗΠΑ Πώς
κρίνετε τα αποτελέσματα του ταξιδιού του για τα
εθνικά μας συμφέροντα
Καταρχάς σε σχέση με την παρουσία στις ΗΠΑ πρέπει

να πούμε ότι εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα

200 χρόνια της Επανάστασης του 1821 η οποία επίσκεψη

λόγω της πανδημίας έγινε φέτος Άρα ο κ Μητσοτάκης

επισκέφτηκε τις ΗΠΑ ως ο εκπρόσωπος της
τιμώμενης χώρας θέλω να πω ότι η επίσκεψη δεν
ήταν αποτέλεσμα διπλωματικών χειρισμών αλλά εθιμοτυπικά

επιβαλλόμενη Βεβαίως παράγει πολιτικά

αποτελέσματα Πλην όμως το πολιτικό περιεχόμενο
φαίνεται ελλειμματικό Αυτό όμως που μας ανησυχεί
είναι το γεγονός ότι εκτός κάθε προβλεπόμενης διαδικασίας

ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της χώρας για
την αγορά των F-35

Εδώ ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είμαστε απόλυτα καθαροί Ναι
σε κάθε προσπάθεια διατήρησης στο υψηλότερο δυ
νατόντου αξιόμαχου και της αποτρεπτικής δύναμης
των Ενόπλων Δυνάμεωντης χώρας Όχι σε μια αλόγιστη

κούρσα εξοπλισμών Σε πρώτο στάδιο γίνεται μελέτη

αναγκαιότητας από το ανάλογο επιτελείο εν προκειμένω

ΓΕΑ στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος από

τη Γενική Δ/νση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών
Επιτελείων μετά εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπουργό
και στη συνέχεια έρχεται στη Βουλή Τίποτε από αυτά
δεν τηρήθηκε Είναιτακτικήτου πρωθυπουργού Τα

ίδια έκανε και μετα Ραφάλ Από όποια χώρα επισκέπτεται

ψωνίζει όπλα

Η αντιπολιτευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκει
ανταπόκριση σε πολλά κομβικής σημασίας θέματα
μετα κόμματα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς
Θεωρείτε πως υπάρχει πρόπλασμα συνεργασίας
στο πνεύμα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης
Η χώρα αλλά και οι πολίτες αντιμετωπίζουν ζητή

ματα εξαιρετικής σοβαρότητας Άρα απαιτούνται
ευρύτερες συναινέσεις Είναι γεγονός ότι οι ερχόμενες

εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική Επομένως

οι συνεργασίες είναι αυτονόητες Η πρόσκληση

του Αλέξη Τσίπρα έγινε και μάλιστα επανει

λημμένα προς όλα τα κόμματα της προοδευτικής
αντιπολίτευσης Σκοπός μας είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

έστω και με μία ψήφο ώστε να αποτελέσει
τον κορμό της προοδευτικής κυβέρνησης Όταν ο

λαός δώσει αυτή την εντολή ποιος θα μπορέσει να

αγνοήσειτη βούλησή του
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