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Για την Κυριακή αναβλήθη-
κε η προγραµµατισµένη για 
χθες, Πέµπτη, παρουσίαση 

του οικονοµικού προγράµµατος 
της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Ζάπ-
πειο, λόγω της απεργίας των τε-
χνικών που εργάζονται σε ιδιω-
τικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. 

Η παρουσίαση του λεγόµενου 
«Ζάππειο ΙΙΙ» θα ξεκινήσει στις 
11:30. Ο Αντώνης Σαµαράς 
αναµένεται να παρουσιάσει τις 
προτάσεις του για την έξοδο από 
την κρίση, µε έµφαση στα ισο-
δύναµα µέτρα, την αξιοποίηση 
της δηµόσιας περιουσίας, τις ιδι-
ωτικοποιήσεις, τη φοροδιαφυ-
γή, τα αναπτυξιακά µέτρα και τη 
µείωση των κρατικών δαπανών.

Την ερχόµενη εβδοµάδα η 
Ν∆ θα παρουσιάσει το υπόλοι-
πο πρόγραµµα του κόµµατος για 
την διακυβέρνηση της χώρας.

Την Τετάρτη ο κ. Σαµαράς, 
µιλώντας σε εκδήλωση στα γρα-
φεία της ΟΝΝΕ∆, ανέδειξε τη 
βασική προεκλογική του γραµ-
µή, αναφέροντας ότι «θέλουµε 
να τα αλλάξουµε όλα και αυτή 

είναι η µεγάλη µας διαφορά µε 
τους άλλους». «Είµαστε η πα-
ράταξη της ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής. Η Ν∆ 
εγγυάται την ανάκαµψη την ευ-
ρωπαϊκή ταυτότητα, την κοινω-
νική συνοχή και την πολιτική 
σταθερότητα»» είπε ο πρόεδρος 
της Ν∆.

Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε 
ξανά στα ζητήµατα ασφάλειας 
και αντιµετώπισης της λαθροµε-
τανάστευσης, υπογραµµίζοντας 
ότι «είµαστε οι πρώτοι που είπα-
µε ότι θα πρέπει να ανακαταλά-
βουµε τις πόλεις µας». Επίσης, 
επανέλαβε ότι στόχος είναι η 
αυτοδυναµία και ζήτησε καθαρή 
εντολή από τον ελληνικό λαό 
λέγοντας: «Ζητάµε να µας λυ-
θούν τα χέρια για να κυβερνή-
σουµε την χώρα και να την αλ-
λάξουµε». Αναφερόµενος στην 
υπόθεση Τσοχατζόπουλου, ο κ. 
Σαµαράς άφησε αιχµές για τους 
«πολιτικούς εκείνους που µας 
έλεγαν ότι έπρεπε να ζητήσου-
µε συγνώµη από τον Άκη Τσο-
χατζόπουλο» και αναρωτήθηκε: 

«Τι έχουν να µας πουν τώρα µε 
την εξέλιξη της υπόθεσης». Είπε 
ακόµη ότι στις 6 Μαΐου η Ν∆ θα 
βάλει τέρµα σε αυτόν τον κρατι-
σµό. Έκλεισε την σύντοµη οµι-
λία του στους παλιούς και νέους 
ΟΝΝΕ∆ίτες λέγοντας ότι «στους 
Έλληνες δεν αρέσει η µιζέρια, η 
µοιρολατρία και η ηττοπάθεια, 
εµείς λέµε την αλήθεια και προ-
σφέρουµε ελπίδα. Η Ελλάδα θα 
τα καταφέρει».

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆, Αν-
δρέας Παπαµιµίκος, τον ξενά-
γησε στα γραφεία της Νεολαίας 
ενώ απηύθυνε µήνυµα και µέσα 
από τον διαδυκτιακό σταθµό 
σηµειώνοντας ότι «στην πολιτι-
κή µένει εκείνος που µπορεί να 
κοιτάζει τους νέους στα µάτια, 
εµείς τους κοιτάζουµε στα µάτια 
και τους λέµε την αλήθεια».

Μεταξύ των στελεχών που 
παραβρέθηκαν ήταν οι πρώην 
πρόεδροι της ΟΝΝΕ∆ Βασίλης 
Μιχαλολιάκος, Βαγγέλης Μεϊ-
µαράκης και Κωστής Χατζηδά-
κης και ο πρώην γραµµατέας του 
κόµµατος Λευτέρης Ζαγορίτης.

Στη δηµοσιότητα έδωσε τα ονόµατα των υποψη-
φίων του στις επικείµενες βουλευτικές εκλογές 
το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µέσω 

της ιστοσελίδας του. Ο Πάνος Καµµένος θα είναι 
υποψήφιος στον Έβρο και τη Β’ Αθηνών.

Τη συνεργασία τους µε τον ΣΥΡΙΖΑ ανα-
κοίνωσαν τα µέλη της Πολιτικής Γραµ-
µατείας και η Νεολαία του Άρµατος 

Πολιτών, που διαφώνησαν µε την απόφαση 
του προέδρου του κόµµατος Γ. ∆ηµαρά να συ-
νεργαστεί µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες του 
Π. Καµµένου. Μάλιστα, όπως διατείνονται η 
απόφασή τους είναι για «πολιτική και εκλογική 
συνεργασία µε τον ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνι-
κό Μέτωπο, διατηρώντας την αυτονοµία µας, 
στην προγραµµατική εκείνη βάση που έχει 
εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας».

Την Κυριακή η παρουσίαση 
του οικονομικού προγράμματος της ΝΔ

Τους υποψηφίους τους 
ανακοίνωσαν 
οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες»

Στο ΣΥΡΙΖΑ 
οι διαφωνούντες 
του Άρματος 
Πολιτών

Η ραδιοφωνική εκπομπή ΚΕΦΙ & ΜΠΑΛΑ 
παρουσιάζει τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή 
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Γιάννη Σιδέρη 

με το χρυσό μπουζούκι του 
για μια μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ

 το Σάββατο 28 Απριλίου 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέμπα

Πλαισιωμένος με ντόπιους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $60
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Γιάννη Σπανέλη 

0416 214 202 ή 9789 1000

Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.

SEDANS • HΑTCHES • WAGONS • SUV • VANS etc 14
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Zητείται
κυρία για καθάρισμα σπιτιού 

μία μέρα την εβδομάδα, στην περιοχή του Windsor. 
Εάν δεν έχει μέσο μεταφοράς το συζητάμε.

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ καλέστε τον Jim στο 0452 388 381
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ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΖΑΠΠΕΙΟ ΙΙΙ»

Ο Αντώνης Σαµαράς στην εκδήλωση στα γραφεία της ΟΝΝΕ∆.   


