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Στάση αναμονής μέχρι να 
σχηματιστεί η νέα κυ-
βέρνηση στην Ελλάδα, 

τηρεί το ΔΝΤ. Σε ανακοίνωση 
που εξέδωσε ο διεθνής χρη-
ματοπιστωτικός οργανισμός, 
με αφορμή τα εκλογικά απο-
τελέσματα, αναφέρει ότι προ-
σβλέπει σε συνεργασία με την 
κυβέρνηση αυτή.

«Καταλαβαίνουμε ότι οι συζη-
τήσεις είναι σε εξέλιξη, στις επό-
μενες ημέρες, για να σχηματι-
στει κυβέρνηση. Προσβλέπουμε 
στην επαφή με τη νέα κυβέρνη-
ση, μόλις έχει συσταθεί. Μέχρι 
εκείνη την ώρα, δεν έχουμε κα-
νένα περαιτέρω σχόλιο».

Επίσης, το ΔΝΤ διέψευσε δη-
λώσεις που αποδόθηκαν σε αξι-
ωματούχους του και τονίζει ότι 
ουδείς μιλά εκ μέρους του χωρίς 
προηγούμενη έγκριση. Σύμφω-
να με πληροφορίες από πηγές 
εκτός ΔΝΤ, οι σκέψεις των στε-
λεχών του Ταμείου είναι οι εξής: 

Πρώτον: Μοναδικό τους ενδι-
αφέρον είναι η υλοποίηση του 
Προγράμματος και τίποτα άλλο.

Δεύτερον: Δύο στελέχη του 
Ταμείου, ο κ. Πολ Τόμσεν και 
ακόμα ένας, μάλλον ο κ. Φλά-
ναγκαν, θα επιστρέψουν στην 

Ελλάδα όταν και όποτε σχη-
ματιστεί κυβέρνηση για να κά-
νουν τις πρώτες συνεννοήσεις 
με το νέο πρωθυπουργό. Θα 
γίνει ανεπίσημη επαφή με τον 
επικεφαλής της αποστολής 
στην Αθήνα κ. Μπόμπ Τράα, ο 
οποίος θα υποβάλει την κλασ-
σική ερώτηση «εάν είστε έτοιμοι 
να έρθουμε τον Ιούνιο όπως 
έχουμε προγραμματίσει». Εάν η 
απάντηση είναι θετική, τότε θα 
επιστρέψουν στην Αθήνα. Εάν 
η απάντηση είναι αρνητική, θα 
δώσουν την κλασσική απάντη-
ση σε τέτοιες περιπτώσεις: «όταν 
είσαστε έτοιμοι, απλά τηλεφω-
νείστε μας».

Τρίτον: Στη συνέχεια, και 
όταν ξεκαθαρίσει το σκηνικό, 
οι εκτός ΔΝΤ πηγές αναμένουν 
ότι θα γίνει σύσκεψη κορυφής 
για να αποφασίσουν τα επόμενά 
τους βήματα.

Πάντως, οι πηγές εκτός ΔΝΤ 
υποστήριξαν ότι στο Ταμείο 
«δεν πρέπει να είναι καθόλου 
ευτυχές με το αποτέλεσμα». Οι 
ίδιες πηγές χαρακτήρισαν το 
αποτέλεσμα «σοκ» και ισχυρί-
στηκαν ότι μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο το πρόγραμμα. Υπενθυ-
μίζουμε ότι ο εκπρόσωπος του 

ΔΝΤ Τζέρι Ράϊς, υπογράμμισε 
ότι κύριος στόχος του Ταμείου 
και μετεκλογικά, είναι η εφαρ-
μογή του προγράμματος. Τόνισε 
συγκεκριμένα: «Όσον αφορά το 
ζήτημα για το τι θα ζητηθεί από 
την νέα κυβέρνηση, όλοι γνω-
ρίζουμε ότι τα μεγαλύτερα πο-
λιτικά κόμματα έχουν δεσμευ-
τεί να σεβαστούν τους κύριους 
στόχους του προγράμματος και 
ως εκ τούτου τίποτα δεν έχει αλ-
λάξει στο σημείο αυτό: θα είναι 
η εφαρμογή των βασικών στό-
χων αυτού του προγράμματος». 
Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν 
πως «ο νέος πρωθυπουργός 
και η κυβέρνησή του, όποιοι 
και αν είναι, έχουν υποχρέωση 
να εφαρμόσουν το μνημόνιο 
χωρίς καμία παρεκτροπή». Οι 
ίδιες πιέσεις ασκούνται κι από 
την Ευρώπη. Μάλιστα, προειδο-
ποιήσεις για την μεγάλη ευθύνη 
που βαραίνει τη νέα κυβέρνηση 
που θα προκύψει μετά τις εκλο-
γές, να τηρήσει πιστά τα όσα έχει 
συμφωνήσει η Ελλάδα με τους 
εταίρους και το ΔΝΤ, απηύθυ-
ναν τόσο το Βερολίνο, όσο και 
οι Βρυξέλλες, τονίζοντας την 
ανάγκη να επιδείξουν υπευθυ-
νότητα οι Έλληνες πολιτικοί. 

Την διενέργεια νέων εκλογών, 
εφόσον οι διερευνητικές εντο-
λές δεν καταλήξουν σε βιώσιμο 

κυβερνητικό σχήμα με συμμετοχή του 
ΣΥΡΙΖΑ «που είναι ο μεγάλος νικητής 
των εκλογών», προτείνει ο πρόεδρος 
του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπου-
λος, σε δηλώσεις του με αφορμή τα 
εκλογικά αποτελέσματα. Ο κ. Δασκα-
λόπουλος σημειώνει ωστόσο ότι η 
νέα εκλογική αναμέτρηση μπορεί να 
αναδείξει κυβέρνηση, αλλά είναι αμ-
φίβολο αν θα δώσει κατεύθυνση στη 
χώρα. Κάτι που, όπως υποστηρίζει, 
μπορεί να προκύψει μέσα από την 
αναδημιουργία του πολιτικού συστή-
ματος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ χαρα-
κτηρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών 
«ψήφο οργής, ψήφο αντιμνημονιακή, 
ψήφο τιμωρίας».

«Η λαϊκή ετυμηγορία, προσθέτει, 
ήταν τολμηρή και συνειδητή. Απέρ-
ριψε πρωτίστως τους πρωταγωνιστές 
του φαύλου κομματικού παρελθόντος, 
καταδικάζοντας τη διαχειριστική, ηθι-
κή και ιδεολογική ελλειμματικότητα 
που επέδειξαν απέναντι στην κρίση».

Ο κ. Δασκαλόπουλος υποστηρί-
ζει ότι η κάλπη ανέδειξε ένα «γόνιμο 
αδιέξοδο», μέσα από ένα κατακερμα-
τισμένο σκηνικό. Εκφράζει την ευχή 
στο πλαίσιο των διερευνητικών εντο-
λών, «να διαμορφωθεί μία κυβέρ-

νηση πραγματικής εθνικής ενότητας 
και λαϊκής νομιμοποίησης, η οποία 
θα συμπεριελάμβανε και τον μεγάλο 
νικητή των εκλογών, τον ΣΥΡΙΖΑ, με 
τη σαφή αντιμνημονιακή θέση. Θα 
δινόταν έτσι, αναφέρει, η ευκαιρία να 
διαμορφωθεί ένα εθνικό διαπραγμα-
τευτικό μέτωπο, που θα διεκδικούσε 
από μία Ευρώπη που αλλάζει, νέους 
όρους αντιμετώπισης της Ελλάδας, με 
βάση ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο 
εξόδου από την κρίση».

Εκτιμά ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν 
φαίνεται εφικτό, οπότε η μόνη λύση 
θα είναι νέες εκλογές «ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα στον κυρίαρχο λαό, συ-
νεκτιμώντας τα νέα δεδομένα, να δώ-
σει αυτή τη φορά μία καθαρή διέξοδο 
στο πολιτικό μας αδιέξοδο, να δώσει 
μία καθαρή, ομοιογενή εντολή στις 
όποιες δυνάμεις αυτός θα επιλέξει».

Το μνημόνιο και οι πολι-
τικές της λιτότητας, όπως 
φαίνεται, εκτός από την 

εξαθλίωση χιλιάδων Ελλήνων 
είχαν σαν αποτέλεσμα και τη 
διαγραφή της ιστορικής μνήμης. 
Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός 
ότι σε δύο ελληνικές πόλεις, 
όπου οι ναζί κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
επιδόθηκαν στις πλέον απεχθείς 
φρικαλεότητες, υπήρξαν πολίτες 
που έδωσαν την ψήφο τους στο 
μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, τα 
μέλη του οποίου δεν παραλεί-
πουν να χαιρετούν ναζιστικά σε 
κάθε ευκαιρία, ούτε και κρύβουν 
τον φιλοναζιστικό προσανατολι-
σμό τους. 

Στα Καλάβρυτα στις 13 Δε-
κεμβρίου τα μυδράλια των κα-
τακτητών εκτέλεσαν 848 κατοί-
κους, μαζί με άλλους 200 από 
τα γειτονικά χωριά. Η πόλη των 
Καλαβρύτων παραδόθηκε στις 
φλόγες και καταστράφηκε σχε-
δόν ολοκληρωτικά. Ήταν χωρίς 
αμφιβολία ένα από τα αγριότερα 
ομαδικά εγκλήματα του ναζι-
σμού εναντίον άοπλου πληθυ-
σμού. Στον τόπο της εκτέλεσης 
δεσπόζουν ο Λευκός Σταυρός 

και το μνημείο της πετρωμένης 
Καλαβρυτινής μητέρας προκει-
μένου να θυμίζουν στις επόμε-
νες γενιές όσα συνέβησαν στην 
πόλη την αποφράδα εκείνη ημέ-
ρα. Όμως πολλοί κάτοικοι των 
Καλαβρύτων φαίνεται ότι ξέχα-
σαν το μαρτύριο των προγόνων 
τους, αφού στα τελικά αποτε-
λέσματα και σε σύνολο 9.859 
έγκυρων ψηφοδελτίων οι νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής έλαβαν 
635 ψήφους, ποσοστό 6,44%.

Στο Δίστομο της Βοιωτίας στις 
10 Ιουνίου 1944 οι ναζί επι-
δόθηκαν σε μια ακόμη άγρια 
σφαγή άοπλων πολιτών. Οι 
κατακτητές εκτέλεσαν 218 πο-
λίτες, ανάμεσα στους οποίους 

ανήμπορους υπερήλικες, έγκυες 
γυναίκες και μωρά. Στις εκλογές 
της 6ης Μαΐου οι νεοναζί της 
Χρυδσής Αυγής έλαβαν 335 
ψήφους, αριθμός που αντιστοι-
χεί στο 5,96% του συνόλου 
των ψήφων. Βέβαια το ποσοστό 
αυτό αφορά σε όλον τον Καλλι-
κρατικό Δήμο που περιλαμβάνει 
εκτός από το Δίστομο, την Αρά-
χωβα, την Αντίκυρα και το Στεί-
ρι. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δι-
στόμου, μαζί με την τ. Κοινότητα 
Στειρίου,  η Χρυσή Αυγή πήρε 
79 ψήφους (3,48%). Μάλιστα, 
αμιγώς στην ιστορική  κωμόπο-
λη, χωρίς το Στείρι, το ποσοστό 
της Χρυσής Αυγής περιορίζεται 
στο 2,7% (44 ψήφοι).  

Όπως σημειώνουν κάτοικοι, 
στην πραγματικότητα οι ψήφοι 
Διστομιτών προς την Χρυσή 
Αυγή είναι ακόμα λιγότεροι, 
αφού στο Δημοτικό Διαμέρι-
σμα Διστόμου ψηφίζουν και οι 
κάτοικοι της εργατούπολης Πα-
ραλία Διστόμου (Άσπρα Σπίτια) 
που είναι κυρίως εσωτερικοί 
μετανάστες που εγκαταστάθηκαν 
εκεί την δεκαετία ’60 και ’70 για 
την λειτουργία του εργοστασίου 
Αλουμινίου (Πεσινέ).

Σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση 
προσβλέπει το ΔΝΤ

Κυβέρνηση με συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ 
ή εκλογές ξανά προτείνει ο ΣΕΒ

Υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής 
σε μαρτυρικές ελληνικές πόλεις

ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΕ Η ΜΝΗΜΗ…

ΚΡΗΤΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥ∆ΝΕΫ
& ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 71η EΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΜΑΪΟΥ 2012
Κατάθεση στεφάνου στο µνηµείο πεσόντων

στο Martin Place άπο 1.30µµ

Μετά ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
στο Emporium Function Centre,

Level 1, 258 South Terrace, Bankstown άπο 6.30µµ.

Εκείνο το βράδυ θα σας διασκεδάσουν από την Κρήτη,
Ο Αντώνης Μαρτσάκης (βιολι), Νίκος Μαρεντάκης (λαούτο),

Άγγελος Γκούτζιος (λαούτο)

Τιµή εισιτηρίου µε φαγητό και ποτό: $60.00 (για µεγάλους) 
και $20.00 (για παιδιά κάτω από 12 ετών)

Για κρατήσεις εισιτηρίων τηλεφωνήστε στον Ζαχαρία Λυρώνη 
στο 0408 636 107 ή 9528 4740 ή την Μαρία Λαγουδάκη στο 0402 081 590.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 MΑΪΟΥ 2012
∆οξολογία στην εκκλησία

Holy Trinity Garrison Church,
Argyle και Lower Fort Streets, Millers Point στις 10.00πµ.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2012
∆οξολογία και Επιµνηµόσυνο δέηση, εις µνήµην των πεσόντων

στις 9.00πµ στον
Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου

225 Cleveland Street, Redfern 14
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