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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα.

Κουρτίνες και σίτες.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.

Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.

Α SHADE ABOVE THE REST

SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick
Jim Vasales 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050

Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

Οι εκλογές 
είναι ευκαιρία 
για μια μεγάλη 
ανατροπή

Το µόνο που µένει ανοµολόγητο 
είναι το κοστούµι που έχουν ράψει 
στον ελληνικό λαό, είπε ο κ. Τσίπρας 

Οι εκλογές είναι µια ευκαι-
ρία για να δηµιουργηθεί 
η προοπτική µιας µεγάλης 

ανατροπής στην Ελλάδα και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε 
ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξης Τσίπρας.  Σηµείωσε ότι 
έχουµε εισέλθει στην εποχή των 
«µεγάλων οµολογιών» και πρό-
σθεσε: «Ο κ. Αλµούνια οµολογεί 

ότι οικειοθελώς ο κ. Παπακων-
σταντίνου εκτόξευσε το έλλειµ-
µα. Η κα Μέρκελ, ο κ. Σόιµπλε, 
ο κ. Γιούνκερ οµολογούν ότι 
ουδέποτε σκέφθηκαν να αποβά-
λουν την Ελλάδα από το ευρώ, 
αλλά το µόνο που τους ένοια-
ζε είναι να κάνουν την Ελλάδα 
να έχει µισθούς, όπως και στη 
Βουλγαρία, όπως και σ΄ αυτές 

τις χώρες, που έχουν µισθούς 
πείνας».  Και συµπλήρωσε: «Το 
µόνο που µένει ανοµολόγητο, 
είναι το ποιο είναι τελικά το 
µνηµόνιο που έχουν συνυπο-
γράψει Σαµαράς και Βενιζέλος 
για το επόµενο διάστηµα. Το 
µόνο που µένει ανοµολόγητο 
είναι το κοστούµι που έχουν 
ράψει στον ελληνικό λαό».

∆ιαψεύδει κατηγορηµατικά 
το Πανελλήνιο Άρµα Πο-
λιτών του Γιάννη ∆ηµαρά 

τα σενάρια συνεργασίας µε το 
κόµµα Ανεξάρτητοι Έλληνες του 
Πάνου Καµµένου. Ανακοίνωση 
του κόµµατος αναφέρει ότι το 
Πανελλήνιο Άρµα Πολιτών δεν 
έχει συµφωνήσει καµία συνερ-
γασία και σύµφωνα µε απόφα-
ση της Πολιτικής Γραµµατείας 

απορρίπτει κάθε σενάριο συ-
νεργασίας µε τους Ανεξάρτητους 
Έλληνες.

«Η θέση µας είναι ότι η κρίση, 
στην οποία βύθισε τη χώρα µας 
το πολιτικοοικονοµικό κατεστη-
µένο, επιβάλλει τη συγκρότηση 
ενός αντιµνηµονιακού µετώπου 
κεντροαριστερής κατεύθυνσης», 
καταλήγει η ανακοίνωση του 
κόµµατος του κ. ∆ηµαρά.

Eφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 
73 ετών, στο νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός» όπου νο-

σηλευόταν, ο βετεράνος ηγέτης 
της ανανεωτικής αριστεράς και 
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Μπανιάς. 

Ο Γιάννης Μπανιάς γεννήθη-
κε το 1939 στην Άρτα. Οργα-

νώθηκε σε νεαρή ηλικία στην 
προδικτατορική αριστερά. Προ-
σχώρησε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, 
του οποίου διετέλεσε γενικός 
γραµµατέας από το 1982 έως το 
1988.  Μετά τη διαφωνία του µε 
τον Λεωνίδα Κύρκο και τη διά-
σπαση της ανανεωτικής αριστε-
ράς, ο Γιάννης Μπανιάς ίδρυσε 

το ΚΚΕ Εσωτερικού (Ανανεωτι-
κή Αριστερά), το οποίο µετονο-
µάστηκε σε ΑΚΟΑ, η οποία συ-
νεργάζεται µε τον ΣΥΡΙΖΑ από 
την ίδρυση του τελευταίου. 

Με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης 
Μπανιάς εξελέγη βουλευτής το 
2007, θέση στην οποία παρέµει-
νε µέχρι το 2009.

Διαψεύδει ο Γ. Δημαράς σενάρια συνεργασίας 
Άρματος Πολιτών-Ανεξάρτητων Ελλήνων

Απεβίωσε ο Γιάννης Μπανιάς
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΠΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


