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Λαγκάρντ: Πρέπει  
να ακούσουμε την 
Ελλάδα

«Ανάσα Αξιοπρέπειας» 
παίρνουν οι Έλληνες στις 
πλατείες

Υπέρ των ελληνικών θέσεων τάχθηκε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, 
έπειτα από τη συνάντηση που είχε το απόγευμα στις Βρυξέλλες με τον Γιάνη 
Βαρουφάκη, πριν το έκτακτο Eurogroup.
Η κυρία Λαγκάρντ είπε πως είχε μια «καλή συνάντηση» και μια «καλή ανταλ-
λαγή απόψεων» με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, ενώ αναφέρθηκε με 
πολύ καλά λόγια στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα.
«Είναι ικανοί, ευφυείς και έχουν εργαστεί επάνω στα θέματα που τους αφο-
ρούν. Πρέπει να τους ακούσουμε», είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του ΔΝΤ 
και πρόσθεσε: «Ξεκινάμε να εργαζόμαστε μαζί, είναι μια διαδικασία που θα 
χρειαστεί κάποιο χρόνο».
Πάντως, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται πως είχε η συνάντηση μεταξύ της ελλη-
νικής πλευράς και των εταίρων, που προηγήθηκε της συνεδρίασης του Eurogroup.
Λίγο πριν τις 18:30 το απόγευμα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης 
Δραγασάκης και ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης είχαν συνάντη-
ση με τον επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, την Κριστίν Λα-
γκάρντ και τον επικεφαλής του Euroworking Group Τόμας Βίζερ. 
Όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγή από την ελληνική κυβέρνηση, 
στην συνάντηση συζητήθηκε τι θα μπορούσε να αποτελεί μια συμφωνία - «γέ-
φυρα» μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών.

Λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ 
της Τετάρτης ολοκληρώθηκε 
η μεγάλη συγκέντρωση στο 
κέντρο της Αθήνας, όπου 
περισσότεροι από 15.000 
Αθηναίοι πολίτες δήλωσαν 
την συμπαράστασή τους στην 
«μάχη» της ελληνικής κυβέρ-
νησης με τους εταίρους στο 
έκτακτο Eurogroup στις 
Βρυξέλλες.
Από νωρίς, η συγκέντρωση 
έλαβε μεγάλες διαστάσεις. 
Περίπου στις 19:30 στο Σύ-

νταγμα είχαν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 άτομα. Ο κόσμος είχε κατακλύσει 
το κέντρο, καθώς η Λεωφόρος Αμαλίας από την Όθωνος ως την Βουκουρεστίου, 
αλλά και σχεδόν ολόκληρη η πλατεία ήταν γεμάτη πολίτες όλων των ηλικιών.
Νέοι και ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά με τους γονείς τους, κρατώντας ελληνικές 
σημαίες φώναζαν δυναμικά «Δεν υποχωρούμε, αν δεν δικαιωθούμε».

TΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΡΙΟΥ
 
«Είναι ικανοί, ευφυείς και έχουν εργαστεί επάνω στα θέματα που 
τους αφορούν» δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ μετά τη 
συνάντησή της με τον Γιάννη Βαρουφάκη

Υπέρ των ελληνικών θέσεων  
η επικεφαλής του ΔΝΤ

Οι προγραµµατικές δηλώσεις 
που δεν ήταν σαν τις άλλες

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η κυβέρνηση διαπραγµατεύεται µία 
µεταβατική συµφωνία µε τους δανειστές χωρίς νέα µέτρα λιτότητας. 
«Σας στηρίζω, αρκεί να µη µας πάτε στα βράχια»,  είπε ο Σαµαράς

Η ταν το βράδυ της ∆ευτέρας, λίγο µετά τις 
εννέα, όταν η πόρτα πίσω από τα υπουργικά 
έδρανα άνοιξε και στην αίθουσα της Ολο-

µέλειας µπήκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός 
µόλις είχε επιστρέψει από την Αυστρία και επέλεξε 
ως πρώτο προορισµό τη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί 
η κυβέρνησή του έδινε την πρώτη της κοινοβου-
λευτική µάχη. 

Είκοσι πέντε ώρες αργότερα, ο Πρωθυπουργός 
ήταν και πάλι στο βήµα της Βουλής – για να απαντήσει 
στον Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος είχε πει νωρίτερα 
«σας στηρίζω, αρκεί να µη µας πάτε στα βράχια», 
παραδεχόµενος ότι η κυβέρνηση δέχεται «ισχυρές 
πιέσεις και εκβιασµούς» προτού καν πάρει την ψήφο 
εµπιστοσύνης. Ανέφερε ότι «κάνουν λάθος όσοι 
επενδύουν στα σενάρια της αριστερής παρένθεσης» 
– κατηγορώντας τα κόµµατα της προηγούµενης κυ-
βέρνησης ότι πράττουν ακριβώς αυτό. «Σχεδιάσατε 
τον εκβιασµό της Ελλάδας», είπε για τους Σαµαρά 
και Βενιζέλο, αναφερόµενος στη – µόνον – δίµηνη 
παράταση του προγράµµατος. Μίλησε για µεταβα-
τική συµφωνία χωρίς νέα µέτρα λιτότητας – «είναι 
η κόκκινη γραµµή µας» ανέφερε χαρακτηριστικά, 
ενώ χαρακτήρισε «παράλογα» όσα προτείνει ο κ. 
Σόιµπλε για συνέχιση του Μνηµονίου. 

Από το δάκρυ του Αλέξη Τσίπρα στην εναρκτήρια 
οµιλία µέχρι τους υπουργούς των δύο «δογµάτων», 
τις σκληρές νουθεσίες των πολιτικών αρχηγών και 
το βαρουφάκειο «ουάου» του Αντώνη Σαµαρά, οι 
προγραµµατικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης 
δεν θυµίζουν σε τίποτα εκείνες του παρελθόντος. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ. Σε τίποτα; Οχι ακριβώς – Π. Καµµένος 
και Στ. Θεοδωράκης είχαν µια κοινοβουλευτική 
κόντρα που θύµισε την προηγούµενη Βουλή, ενώ 
τόσο ο Αντ. Σαµαράς, όσο και ο Ευ. Βενιζέλος επι-
χειρηµατολόγησαν για τα πεπραγµένα τους στη 
διακυβέρνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση φρόντισαν 
– και εδώ είναι η µεγάλη διαφορά – να διακηρύξουν 
ότι θα στηρίξουν κάθε θετική απόφαση της κυβέρ-

νησης, όπως και ότι στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα 
στη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές. 

Ωστόσο, τη µεγάλη διαφορά την έκανε η ρητορι-
κή των στελεχών της νέας κυβέρνησης ενόψει της 
διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές – το πλέον 
χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η δευτερολογία 
του Γιάνη Βαρουφάκη: «Αν δεν είσαι διατεθειµένος 
να διανοηθείς τη ρήξη, δεν διαπραγµατεύεσαι. Εάν 
δηλώσεις εκ προοιµίου ότι θα περάσουν κάποιες 
µέρες αλλά την τελευταία στιγµή θα αποδεχθείς ό,τι 
σου δώσουν, θα χάσεις. Αν είναι έτσι, καλύτερα να 
κάτσουµε εδώ και να περιµένουµε να µας στείλουν 
µε e-mail την απόφασή τους». 

Ωστόσο η φράση του ότι «αποδεχόµαστε το 0% 
του Μνηµονίου» σε συνδυασµό µε την αναφορά 
του ότι «δεν έχουµε κανέναν ενδοιασµό να εφαρµό-
σουµε όσα σωστά προβλέπονται» και «το 70% του 
καταλόγου που συνόδευε το Μνηµόνιο είναι είτε 
άνευ σηµασίας ή ανεξάρτητο από τη µνηµονιακή 
λογική αλλά γύρω στο 30% είναι τοξικό και θα το 
απορρίψουµε» προκάλεσε δυσφορία στις πτέρυγες 
της αντιπολίτευσης. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενώ είχε προηγηθεί 
η οµιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αµέσως µετά 
τις αναφορές του υπουργού Οικονοµικών κύκλοι 

προσκείµενοι στον Ευάγγελο Βενιζέλο σηµείωναν 
µε νόηµα πως το «να πηγαίνεις µε τη ρήξη στις 
αποσκευές σου είναι σαν να έχεις και το Grexit µαζί 
κι αυτό είναι ανεύθυνο για τη χώρα». «Λυπούµαστε 
για όσα ακούσαµε. Ο Θεός βοηθός» ήταν το σχόλιο 
των συνεργατών του κ. Βενιζέλου.

Στη διαφορετικότητα των προγραµµατικών δηλώ-
σεων της νέας κυβέρνησης συνέβαλε και η σχεδόν 
συναινετική στάση αρκετών στελεχών της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, η Ν∆ µέσω 
του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Κυριάκου 
Μητσοτάκη επιχείρησε να βάλει µία γραµµή πιο 
συναινετική από τα όρια που είχε θέσει ο Αντώνης 
Σαµαράς την προηγούµενη περίοδο. «∆εν έχουµε 
καµία πρόθεση να σας δούµε ως αριστερή παρέν-
θεση, αυτό θα σήµαινε ότι οι διαπραγµατεύσεις 
έχουν καταρρεύσει και θα επιβεβαιωνόταν έτσι το 
χειρότερο σενάριο για τη χώρα, κάτι που κανείς δεν 
το θέλει» είπε ο κ. Μητσοτάκης το απόγευµα της 
∆ευτέρας και συµπλήρωσε ότι οι 76 βουλευτές της 
Ν∆ θα ψηφίσουν τη νέα συµφωνία, αν είναι καλή 
και διαθέτει ευρωπαϊκή προοπτική. 

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. Σκληρή αντιπολιτευτική στάση 
κράτησαν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του Ποταµιού. 
«Είµαστε σύµµαχοι στην προσπάθεια της κυβέρνησης 
για µικρότερο κράτος» υποστήριξε ο πρόεδρος του 
Ποταµιού και κάλεσε το οικονοµικό επιτελείο να ζη-
τήσει παράταση στο Eurogroup. Επίσης κάλεσε την 
κυβέρνηση να προωθήσει µεγάλες µεταρρυθµίσεις 
στην Οικονοµία, τη ∆ικαιοσύνη, τη ∆ιοίκηση, την 
Εκπαίδευση, το Σύνταγµα και να υπάρξει µια συµ-
φωνία µείωσης των στραγγαλιστικών πρωτογενών 
πλεονασµάτων κάτω του 2%. 

Από την πλευρά του, σε εκτιµήσεις για νέο Μνηµό-
νιο προχώρησε ο γ.γ. του ΚΚΕ. «Ονοµάστε το όπως 
θέλετε. Ο λαός δεν ενδιαφέρεται πώς θα λέγεται το 
νέο Μνηµόνιο» είπε και κατηγόρησε τον Πρωθυ-
πουργό ότι µολονότι στην οµιλία του περίσσεψαν 
οι αναφορές του στον λαό, επί της ουσίας επιδιώκει 
να κρύψει τον συµβιβασµό του µε τη φτώχεια και 
µε την Ευρώπη.
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«Η δηµοκρατία δεν 
εκβιάζεται και δεν έχει 
αδιέξοδα. Οσο έχουµε 

τον λαό στο πλάι µας 
δεν εκβιαζόµαστε από 

κανέναν» τόνισε από  
το βήµα της Βουλής  

ο Πρωθυπουργός  
Αλέξης Τσίπρας

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

«Ναι» στην κυβέρνηση ψήφισαν οι 162  
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και 
«όχι» ψήφισαν 137 βουλευτές (76 της Ν∆, 
16 της Χρυσής Αυγής, 17 του Ποταµιού, 15 
του ΚΚΕ και 13 του ΠΑΣΟΚ). Απών λόγω 
ασθενείας από όλη τη διάρκεια της χθεσινής 
συνεδρίασης ήταν ο γενικός γραµµατέας της 
Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος.  

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

162 «Ναι» στην κυβέρνηση Τσίπρα

Γιώργος Μεταξάς                    Χαρά Δημητρίου 

Τρίτη Μεσημεριανό 
μόνο $12 

Κυριακή βράδυ Ταβέρνα 
μόνο $25 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 
 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

 Διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την 

 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Φεβρουαρίου 2015 
 Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα  στο πανέμορφο 

Stanwell Park Θα γιορτάσουμε την αρχή της νηστείας 
με εύγεστα φαγητά προετοιμασμένα από την Γυναικεία Επιτροπή. 

 Τιμή: $40.00 
(Συμπεριλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και φρούτα) 

Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 8.00πμ 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 – 0425 236 012. &  την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο πρόεδρος κ. Σωτήρης Τσουρής JP και το  

Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 
σας προσκαλούν σε διάλεξη με θέμα 

 

“Κυπριακό: Συνοπτική ανάλυση, κριτική 
προσέγγιση και προβληματισμός” 

 

Ομιλητής: Δρ. Προκόπης N. Βανέζης Πρέσβης τ.Τ 
 Πρώην Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας  

στην Αυστραλία 
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015, 5.00μ.μ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 

58-76 Stanmore Rd, Stanmore  


