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Eπεισόδια ξέσπασαν έξω από τη 
Βουλή λίγο πριν τις 7:30. ∆ια-
δηλωτές πέταξαν µολότοφ, ενώ 

οι αστυνοµικές δυνάµεις χρησιµοποί-
ησαν χειροβοµβίδες κρότου λάµψης, 
δακρυγόνα και -για πρώτη φορά- την 
αντλία νερού.

Συνολικά 103 άτοµα προσήχθησαν 
για έλεγχο και 5 συνελήφθησαν στη 
διάρκεια των επεισοδίων, ενώ επτά 
αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν.

Η ένταση ξεκίνησε γύρω στις 7:10 
όταν διαδηλωτές, µε κουκούλες, απο-
µάκρυναν προστατευτικά κάγκελα 
από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής. 
Οι νεαροί πέταξαν αντικείµενα αλλά 
το κλίµα παρέµενε υπό έλεγχο, µέχρι 
που έκαναν την εµφάνισή τους τα δύο 
οχήµατα ρίψης νερού της ΕΛΑΣ. 

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς το 
φράχτη που προστατεύει το Κοινο-
βούλιο και τότε άρχισαν τα επεισόδια 
µε ρίψεις µολότοφ, µαρµάρων και άλ-
λων αντικειµένων από τους διαδηλω-
τές και οι ρίψεις νερού και χηµικών 
από την πλευρά των αστυνοµικών. 

Η ένταση επεκτάθηκε γρήγορα µε-
τατρέποντας την Βασιλίσσης Σοφίας 
σε πεδίο µάχης, µε πυκνό σύννεφο 
καπνού από τις αλλεπάλληλες ρίψεις 
δακρυγόνων να καλύπτει την πλατεία 
Συντάγµατος. Κατά τη διάρκεια των 
επεισοδίων η ένταση µεταφέρθηκε 
στην Πανεπιστηµίου και Γεωργίου 
Α΄και αργότερα οι συγκρούσεις µετα-
φέρθηκαν στο κάτω µέρος της πλατεί-
ας, προς την οδό Φιλελλήνων.

Πολλοί διαδηλωτές παρέµειναν 
παρά τη βροχή και τα επεισόδια στην 
περιοχή. 

Οµάδα διαδηλωτών παρέµεινε 
στην οδό Αµαλίας έως τους Στύλους 
του Ολυµπίου ∆ιός, ενώ άλλοι πολί-

τες ήταν συγκεντρωµένοι γύρω από 
το κτίριο της Μητρόπολης Αθηνών.

Λίγο πριν από τις 9 ξέσπασε φωτιά 
στη συµβολή των οδών Όθωνος και 
Αµαλίας, πιθανότατα σε κιόσκι του 
ΟΑΣΑ. Η φωτιά σβήστηκε λίγο αγρό-
τερα από την πυροσβεστική.

Λίγο µετά τις 9 η συγκέντρωση δι-
αλύθηκε, καθώς η δυνατή µπόρα που 
ξέσπασε αποµάκρυνε τους διαδηλω-
τές από την πλατεία Συντάγµατος. 
Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων 
έγιναν πάνω από 50 προσαγωγές.

Στη Θεσσαλονίκη, τα συλλαλητήρια 
ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 
9 το βράδυ. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πρωτοβάθµια σωµατεία 
και εργαζόµενοι στην Εταιρία Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, 
πραγµατοποίησαν υπό βροχή πορεία, 
φωνάζοντας συνθήµατα κατά της κυ-
βέρνησης και της τρόϊκα.

 Οι διαδηλωτές κατέληξαν έξω από 
το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας 
- Θράκης, χωρίς να σηµειωθούν επει-
σόδια. Έξω από το υπουργείο συγκε-

ντρώθηκαν επίσης και διαµαρτυρή-
θηκαν επίσης, έµποροι και βιοτέχνες, 
ενώ το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας µελών 
της ΠΟΕ - ΟΤΑ στο Λευκό Πύργο. 

Επίσης, συγκέντρωση διαµαρτυρί-
ας, µπροστά από το άγαλµα του Βενι-
ζέλου και στη συνέχεια πορεία, πραγ-
µατοποίησε και το ΠΑΜΕ, ενώ µετά 
τις 7 το απόγευµα η τροχαία διέκοψε 
την κυκλοφορία των οχηµάτων στην 
οδό Εγνατία και σε άλλους κεντρικούς 
δρόµους. Στη διάρκεια των συλλαλη-
τηρίων σηµειώθηκαν µικρής έκτασης 
επεισόδια, στην οδό Τσιµισκή.

Συγκέντρωση έξω από το εργατικό 
κέντρο της Πάτρας και πορεία στους 
κεντρικούς δρόµους της πόλης πραγ-
µατοποίησαν εργαζόµενοι στον ιδι-
ωτικό και δηµόσιο τοµέα, εκπαιδευ-
τικοί, φοιτητές κ.α. διαµαρτυρόµενοι 
για τα νέα οικονοµικά µέτρα.

Παρά την βροχή που έπεφτε οι δια-
δηλωτές παρέµειναν στους δρόµους, 
ενώ η πορεία κατέληξε στην πλατεία 
Γεωργίου.

Oι Aρχές της Γαλλίας πρόκειται 
να αποστείλουν για δεύτερη 
φορά στην Αθήνα τα ονόµατα 

των Ελλήνων που διαθέτουν τραπε-
ζικούς λογαριασµούς στην Ελβετία, τα 
οποία περιλαµβάνονται στον κατάλο-
γο που έχει στην κατοχή της η γαλ-
λική κυβέρνηση, ανταποκρινόµενη 
σε σχετικό αίτηµα της ελληνικής κυ-
βέρνησης, όπως δήλωσε την Τετάρτη 
πηγή του γαλλικού υπουργείου Οι-
κονοµικών στο Γαλλικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (AFP). «Από τη στιγµή που 
ο κατάλογος περιλαµβάνει πληροφο-
ρίες για τους φορολογουµένους που 
είναι κάτοικοι άλλων κρατών-µελών 
µε τα οποία η Γαλλία έχει υπογράψει 
δηµοσιονοµική σύµβαση, είµαστε 
υποχρεωµένοι να δώσουµε τις πλη-
ροφορίες αυτές, δεν έχουµε άλλη 
επιλογή εφόσον το επιτάσσει η σύµ-
βαση», εξήγησε η πηγή. Πρόκειται 

για µία «έκτακτη διαδικασία», καθώς 
«ποτέ ένα αίτηµα διοικητικής συνδρο-
µής δεν έχει λάβει τέτοια δηµοσιότη-
τα, όσο αυτή που κατέθεσε η Ελλάδα», 

ανέφερε. «Έχει σταλεί διά της διοικη-
τικής οδού και δεν είναι µία αβρότητα 
που κάνουµε προς την ελληνική κυ-
βέρνηση», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα 
την ώρα της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΙΚ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Αποφασιστικό βήμα 
προς την ανάκαμψη 
η ψήφιση υποστηρίζει 
ο Αντ. Σαμαράς

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα έκανε ένα αποφασιστικό βήµα προς την ανά-
καµψη, επισήµανε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµα-
ράς µετά το τέλος της ψηφοφορίας στη Βουλή όπου 

εγκρίθηκε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο. Το επόµενο βήµα εί-
ναι ο προϋπολογισµός, πρόσθεσε. Όπως υπογράµµισε από 
τη ∆ευτέρα, µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού (αργά 
το βράδυ της Κυριακής, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό) 
«θέτω µοναδικό και προσωπικό στόχο» το δικαίωµα της ανά-
πτυξης µε επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις και κινήσεις 
για την αλλαγή της ψυχολογίας. Η Ελλάδα γύρισε σελίδα, 
τόνισε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός. 

Η διαγραφή έξι βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και ενός 
από την Ν∆ είναι ο µέχρι τώρα απολογισµός πολιτι-
κών απωλειών από το µνηµόνιο 3, καθώς οι βουλευ-

τές αυτοί δεν ακολούθησαν τη «γραµµή» του κόµµατος κατά 
την ονοµαστική ψηφοφορία επί του πολυνοµοσχεδίου µε το 
οποίο εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής 2013-2016.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος, έθεσε εκτός κοι-
νοβουλευτικής οµάδας τους βουλευτές Κώστα Σκανδαλίδη 
ο οποίος απουσίαζε από την ψηφοφορία, την Αγγελική Γκε-
ρέκου, τον Μάρκο Μπόλαρη και τον Γιάννη Κουτσούκο οι 
οποίοι δήλωσαν «παρών», και τους Θεόδωρο Παραστατίδη 
και Μιχάλη Κασσή, οι οποίοι ψήφισαν «όχι».

Ο πρόεδρος της Ν∆ Αντώνης Σαµαράς έθεσε εκτός της ΚΟ 
του κόµµατός του τον βουλευτή Κοζάνης Γεώργιο Κασαπίδη, 
ο οποίος δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία.

Την επιλογή του να απέχει από την ψηφοφορία εξήγησε ο 
κ. Κώστας Σκανδαλίδης µε ανακοίνωσή του.

«Θα αγωνιστώ για να ξαναβρεί το ΠΑΣΟΚ την ψυχή του» 
δήλωσε έξω από τη Βουλή ο κ. Κουτσούκος.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Η Γαλλία θα στείλει για δεύτερη φορά 
στην Αθήνα τη «λίστα Λαγκάρντ»

Η λίστα είχε αποσταλεί για πρώτη φορά το 2010, όταν υπουργός Οικονοµικών  
της Γαλλίας ήταν η -νυν επικεφαλής του ∆ΝΤ- Κρ. Λαγκάρντ   

Έξι διαγραφές στο ΠΑΣΟΚ 
και µία στη Ν∆ στοίχισε 
το νέο Μνηµόνιο

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ




