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31ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΣΥ∆ΝΕΥ 2013 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ,ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ DARLING HARBOUR 
(SUBMISSIONS FOR GENERAL NON ‐ FOOD STALLS AND TENDER 

FOR FOOD STALLS, COFFEES, SOFT DRINKS AND ALCOHOL) 

∆ΙΗΜΕΡΟ ΓΛΕΝΤΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥ∆ΝΕΥ 

που θα γίνει  
Σάββατο και Κυριακή 16-17 Μαρτίου 2013     

Οι ενδιαφερόμενοι για την ενοικίαση περιπτέρου και για 
την υποβολή προσφορών για την πώληση φαγητών,  
καφέδων, αναψυκτικών και αλκοόλ στο χώρο του  

Darling Harbour παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με 
το γραφείο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σύδνεϋ  

στα 9750 0440 η με e-mail: greekfestival2@goc.com.au   
Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε και στην ιστοσελίδα 

www.greekfestivalofsydney.com.au  
 

Τελευταία ημέρα για κατάθεση των προσφορών και  
ενοικίαση περιπτέρων είναι η: 

 

Παρασκευή 8 Φεβρουάριου 2013, 5:00 μμ 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
και η Γυναικεία Επιτροπή 

θέλει να ευχαριστήσει Θερμά για την συμμετοχή σας 
στην Ελλάδα και Αγίους Τόπους συμπληρώνοντας  

2 λεωφορεία 105 άτομα. 
Συγνώμη για όσους δεν μπορέσετε να συνταξιδέψετε.

Μαζί μας προσεχώς 
δεύτερο γκρουπ 1 Σεπτεμβρίου 2013 

Με τα ίδια χρήματα 
και την ίδια περιοδεία

H είδηση της προγραμματισμένης για χθες 
συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερ-
μανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε απασχόλησε την Κυριακή τον γερμα-
νικό τύπο. Το «Focus» σε δημοσίευμα του με 
τίτλο «Ο Έλληνας επαναστάτης προκαλεί τον 
Σόιμπλε» ανέφερε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας κα-
τάφερε με την πολεμική του ενάντια στην κυ-
βέρνηση και την ευρωπαϊκή πολιτική να γίνει 
δημοφιλής. Σύντομα ο ακροαριστερός θα έλ-
θει στο Βερολίνο και με την ευκαιρία αυτή θα 
τα ψάλει στον Σόιμπλε». Η οικονομική εφημε-
ρίδα «Handelsblatt» υπενθύμισε παλαιότερες 
δηλώσεις του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα 
με τις οποίες «η καγκελάριος Μέρκελ ακο-
λουθεί το σχέδιο μιας γερμανικής Ευρώπης». 
Σύμφωνα με αυτή, η Ελλάδα, θα πρέπει να 
γίνει αποικία χρέους κι ο ευρωπαϊκός Νότος 
να μετατραπεί σε μια ειδική οικονομική ζώνη 
φθηνής εργασίας».  Το πρακτορείο ειδήσεων 
dapd ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει χα-
ρακτηρίσει την κυβέρνηση του πρωθυπουρ-
γού Αντώνη Σαμαρά «μερκελιστές», οι οποίοι 
υπακούν στα κελεύσματα της καγκελαρίου.

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ: 
ΕΝιΣχύθηΚΕ 
η ΑΝτΑΓωΝιΣτιΚΟτητΑ ΣτηΝ ΕΛΛΑδΑ

H Die Welt φιλοξένησε ειδικό ένθετο αφι-
έρωμα στο μέλλον της Ευρώπη, όπου μετα-
ξύ άλλων τοποθετήθηκε με άρθρο του και ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στο άρθρο του ο Γερ-
μανός υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει 
ότι στην Ελλάδα και την Ιρλανδία ενισχύθη-

κε η ανταγωνιστικότητα και το μισθολογικό 
κόστος μειώθηκε περισσότερο από 10% σε 
σύγκριση με το 2009. Σύμφωνα, πάντως 
με τον υπουργό, η ΕΕ δεν έχει υπερβεί την 
κρίση. Διακρίνει, ωστόσο, ολοένα και περισ-
σότερες ενδείξεις ότι αποφέρουν καρπούς οι 
μεταρρυθμίσεις, ενώ τονίζει πως θα πρέπει 
τώρα να ενισχυθεί ο δημοκρατικός χαρακτή-
ρας της Ευρώπης.

ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ: 
δΕΝ ΦτΑιΝΕι Οι ΑΝθρωΠΟι

Στις εφημερίδες «Frankfurter Rundschau» 
και «Berliner Zeitung» δημοσιεύθηκε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε η Νανά Μούσχου-
ρη με τίτλο «Με πονάει», όπου μίλησε μεταξύ 
άλλων για τη δύσκολη κατάσταση την οποία 
διέρχεται σήμερα η Ελλάδα και για την έντα-
ση στις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Η Νανά Μούσχουρη δήλωσε πολύ υπερή-
φανη που είναι πρεσβευτής της Ελλάδας στον 
κόσμο και επισήμανε ότι είναι «Μια περήφα-
νη Ελληνίδα και μια περήφανη Ευρωπαία». 
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν ευθύνονται 
οι άνθρωποι για την κρίση, αλλά οι πολιτικοί 
μας που επί δεκαετίες νοιάζονταν μόνο για τα 
χρήματα και την εξουσία. Ωστόσο, πιστεύω 
ότι οι Έλληνες αντιδρούν δυσκολότερα σε 
σχέση με άλλους λαούς. Η εκπαίδευση τους 
ήταν επί μακρόν χειρότερη, ζούσαν λιγότερο 
πειθαρχημένοι. Αυτό οφείλεται και στην πο-
λιτιστική κληρονομιά. 500 χρόνια κατοχή, 
πόλεμοι, δικτατορία - έτσι η κοινωνία ξέχασε 
να αναλαμβάνει ευθύνες (…)».

Είναι επιβεβλημένο να 
υπάρξει μια ομαλοποίη-
ση των σχέσεων» ανάμεσα 
«στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση της Ελλάδας με τον 
θεσμικό της ρόλο» και της 
κυβέρνησης της Γερμανίας, 
μιας χώρας που διαδραμα-
τίζει «καθοριστικό ρόλο στις 
ευρωπαϊκές και ελληνικές 
εξελίξεις», επισήμανε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας σε συνέντευξή του 
στην Deutsche Welle.

Αναφορικά με την χθεσι-
νή αναμενόμενη συνάντησή 
του με τον Γερμανό υπουργό 
Οικονομικών Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, ο κ. Τσίπρας είπε: 
«Κατά αρχάς, δεν συνηθίζω 
να συναντώ μόνο ανθρώ-
πους με τους οποίους συμ-
φωνώ. Και δεύτερον, έχω 
πάντοτε την ελπίδα όταν συ-
νομιλώ με ανθρώπους ότι 
μπορώ να τους πείσω να αλ-
λάξουν γνώμη».

Επισήμανε εξάλλου ότι, 
καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να 
είναι στην κυβέρνηση μελλο-
ντικά, πρέπει να υπάρξει από 
τώρα ένας δίαυλος επικοινω-
νίας. «Μπορεί αύριο να είναι 
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στην 

Ελλάδα. Αυτό το γνωρίζει η 
γερμανική πλευρά. Δεν μπο-
ρούμε να ξεκινήσουμε από το 
μηδέν. Πρέπει να δούμε αν 
υπάρχει ένα πεδίο διαπραγ-
μάτευσης κατ’ αρχάς. Άρα το 
τελευταίο που με ενδιαφέρει 
σε αυτές τις συναντήσεις είναι 
η εικόνα, ο επικοινωνιακός 
αντίκτυπος. Με ενδιαφέρει η 
πραγματική πολιτική ουσία, 
δηλαδή, να προσπαθήσω να 
πείσω τον συνομιλητή μου 
και την γερμανική κυβέρ-
νηση ότι χρειάζεται αλλαγή 
πολιτικής για να διατηρηθεί 
η ευρωζώνη και βεβαίως 
η Ελλάδα εντός αυτής». Ο 
κ. Τσίπρας αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν διαφορετικές εκτι-
μήσεις τόσο για τις αιτίες τις 
κρίσης όσο και για τον τρό-
πο και την μέθοδο με τους 
οποίους θα ξεπεραστεί. Δεν 
μπορεί όμως να παραβλε-
φθεί, όπως τονίζει, ότι τα 
μνημονιακά μέτρα που εφαρ-
μόζονται εδώ και τρία χρόνια 
στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. 
«Συνεπώς θα πρέπει με βάση 
αυτά τα δεδομένα και αυτά τα 
αποτελέσματα να συμφωνή-
σουμε τουλάχιστον σε κάτι, 
δηλαδή, ότι ο ελληνικός λαός 

δεν αντέχει άλλες θυσίες και 
ότι χρειάζεται να αναθεωρη-
θεί αυτό το πρόγραμμα. Χρει-
άζεται να δούμε όλοι τρόπους 
μέσα από τους οποίους, και 
οι δύο πλευρές, θα καταφέ-
ρουν να πετύχουν, διότι η 
αποτυχία του προγράμματος 
στην Ελλάδα και η οικονομι-
κή κατάρρευση δεν θα είναι 
προς όφελος της Γερμανίας 
και του γερμανικού λαού». 
«Και το πρώτο βήμα για να 
καταλήξει κανείς κάπου είναι 
να συζητά», συμπλήρωσε ο κ. 
Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σή-
μερα για τέταρτη ημέρα στην 
Γερμανία. Χθες, Δευτέρα, 
ήταν προγραμματισμένο να 
έχει συνάντηση με τον Γερ-
μανό υπουργό Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, καθώς 
και με τις κοινοβουλευτικές 
ομάδες του SDP, των Πρασί-
νων και των Φιλελευθέρων 
στη γερμανική βουλή και να 
είναι ομιλητής σε εκδήλωση 
του Die Linke. Οι επαφές του 
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα 
ολοκληρωθούν σήμερα με 
τη συνάντηση που θα έχει με 
την κοινοβουλευτική ομάδα 
του Die Linke.

Ενας ακροαριστερός στο Βερολίνο

ΤΟ «FOCUS» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: 

Αναγκαία η ομολαποίηση 
των σχέσεων με Βερολίνο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΝΤΟΪΤΣΕ ΒΕΛΕ


