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Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

THE AHEPA
FOUNDATION Inc.

ETΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ & 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔYΑ
στο ΤΗΕ ΗΕLLENIC CLUB RESTAURANT

Elizabeth St., Sydney
Σάββατο 28 Απριλίου 2012 

στις 7:30 μ.μ. 
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ

ΓΕΜΑΤΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΧΟΡΟ
περιλαμβάνει μπουζουκτσή

$80.00 (Ποτά περιλαμβάνονται)
Παρακαλούμε επίσημο ένδυμα

Για κρατήσεις: 
Christine: 0410 635 386

Τasha: 9311 3040 14
62
5

sales@kosmos.com.au
(02) 9568 3766

για να διαφημιστείτε / advertising enquires

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΑ Η ΝΔ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για την τηλεμαχία

Τη σύγκληση Διακομματι-
κής Επιτροπής, προκει-
μένου να βρεθεί μια νέα 

διαδικασία για τις προεκλογικές 
τηλεμαχίες ζητά, δύο εβδομάδες 
πριν από τις εκλογές, η Νέα Δη-
μοκρατία, απαντώντας στο αίτη-
μα του ΠΑΣΟΚ για δύο τηλεμα-
χίες Βενιζέλου-Σαμαρά και δύο 
μεταξύ όλων των πολιτικών αρ-
χηγών. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ 
Γιάννης Μιχελάκης απάντησε 
τη Δευτέρα με αιχμηρό τρόπο 
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο 
οποίος κατηγορεί τον πρόεδρο 
της ΝΔ ότι αρνείται τον διάλογο 
και προσπαθεί να αποφύγει τις 
τηλεοπτικές μονομαχίες.

«O φόβος του κ. Βενιζέλου 
είναι η 6η Μαΐου. Η 7η Μαΐ-
ου του προκαλεί πανικό. Και 
προσπαθεί να αποπροσανατο-
λίσει, επιμένοντας στην επανά-
ληψη των βαρετών μονολόγων 
(‘ντιμπέιτ’) του παρελθόντος, 
που έχουν αποδοκιμαστεί από 
κόμματα, δημοσιογράφους και 
πολίτες. Κατανοούμε και την 
επιθυμία του να εμφανιστεί δί-
πλα στον Αντώνη Σαμαρά» είπε 
ο κ. Μιχελάκης. «Επειδή, όμως 

πέρα από την απόπειρα αλλαγής 
ατζέντας, υπάρχει και η ουσία, 
εμείς προχωρούμε στην ουσία» 
συμπλήρωσε ο κ. Μιχελάκης: 
«Ζητούμε την άμεση σύγκληση 
της Διακομματικής Επιτροπής, 
προκειμένου να βρεθεί και να 
συμφωνηθεί μια νέα διαδικα-
σία, που δεν θα περιορίζεται σε 
τηλεοπτικούς μονολόγους, αλλά 
θα εγγυάται ουσιαστικό διάλογο 
και ενημέρωση των πολιτών 
στα ζητήματα που πράγματι τους 
απασχολούν».

Άμεση ήταν η απάντηση από 
το ΠΑΣΟΚ. «Με πολλά λόγια 
και πολύ θράσος αρνούνται το 
διάλογο, γιατί τον φοβούνται. 
Οι εύκολες και επιπόλαιες δη-
μαγωγίες καταρρέουν μέσα 
από την αντιπαράθεση» δήλω-
σε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ 
Φώφη Γεννηματά. 

«Λέξη για την ταμπακιέρα» 
ανταπάντησε ο κ. Μιχελάκης. 
«Ας αφήσουν τους εύκολους λε-
ονταρισμούς κι ας απαντήσουν. 
Συμφωνούν ναι ή όχι να συζη-
τηθεί το θέμα των τηλεοπτικών 
ντιμπέιτ με ανοιχτά χαρτιά και 
σε ισότιμη βάση στη Διακομ-

ματική Επιτροπή;». Από το ΠΑ-
ΣΟΚ ανταποκρίθηκαν άμεσα, 
επίσης, σε πρόσκληση του τηλε-
οπτικού σταθμού Μega για «ου-
σιαστικό διάλογο» μεταξύ των 
δύο πολιτικών αρχηγών. «Το 
ΠΑΣΟΚ αποδέχεται την πρό-
ταση του Μega για τηλεοπτικό 
διάλογο μεταξύ των προέδρων 
του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενι-
ζέλου, και της Νέας Δημοκρατί-
ας, Αντώνη Σαμαρά» δήλωσε η 
κυρία Γεννηματά. Νωρίτερα, ο 
κ. Βενιζέλος είχε επιτεθεί στον 
πρόεδρο της ΝΔ για το συγκε-
κριμένο ζήτημα, λέγοντας: «Βλέ-
πω ο κ. Σαμαράς να αποφεύγει 
όπως ο διάολος το λιβάνι τη συ-
ζήτηση αυτή, γι’ αυτό και επανα-
λαμβάνω πιεστικά την πρότασή 
μου. Εάν δεν έρθει σε αυτόν 
τον τηλεοπτικό διάλογο τότε θα 
είναι η πρώτη φορά μετά από 
μακρά σειρά τηλεοπτικών ανα-
μετρήσεων, που αρχηγοί των 
δύο μεγάλων κομμάτων δεν συ-
ζήτησαν στην τηλεόραση ο ένας 
ενώπιον του άλλου και αυτό θα 
είναι μια δραματική υποβάθμι-
ση του πολιτικού λόγου και του 
πολιτικού πολιτισμού».

Σφοδρή επίθεση κατά Πά-
νου Καμμένου, τον οποίο 
αποκάλεσε «εξαιρετικά 

επικίνδυνο» για τη χώρα, εξα-
πέλυσε η Νέα Δημοκρατία, με 
αφορμή τη δήλωση του προ-
έδρου των Ανεξάρτητων Ελ-
λήνων πως οι δανειστές μας 
μπορούν πλέον με τη δανειακή 
σύμβαση να κατάσχουν πλοία 
που έχουν ελληνική σημαία.

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ Γιάν-
νης Μιχελάκης έκανε λόγο για 
λαϊκισμό, επιπολαιότητα, ανευ-
θυνότητα, άγνοια και συνωμο-
σιολογική φαντασίωση, «που 

καθιστούν τον κ. Καμμένο εξαι-
ρετικά επικίνδυνο για την πα-
τρίδα μας». Ο κ. Μιχελάκης κα-
τηγόρησε τον κ. Καμμένο πως 
«διαπράττει έγκλημα σε βάρος 
της Ελλάδας», αποδεικνύοντας 
ταυτόχρονα, την επικινδυνό-
τητα της άγνοιας και της ανευ-
θυνότητας. «Δεν ξέρουμε εάν 
στόχος του είναι να τρομοκρα-
τήσει και να διώξει από το νη-
ολόγιο της χώρας ελληνόκτητα 
και ξένα πλοία, εάν επιχειρεί να 
εξαπατήσει τους Έλληνες ή εάν 
επιδιώκει και τα δύο» συμπλή-
ρωσε ο κ. Μιχελάκης.

Μήνυμα ότι η κεντροδεξιά 
παράταξη εκφράζεται 
από τη ΝΔ και πρέπει να 

στηριχθεί στις εκλογές της 6ης 
Μαΐου, αναμένεται να στείλει 
με δημόσια δήλωσή του ο Κώ-
στας Καραμανλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
κ. Καραμανλής έχει αποφασίσει 
να στηρίξει τον κ. Σαμαρά και 
τη ΝΔ με δημόσια δήλωσή του, 
η οποία θα γίνει τις επόμενες 
ημέρες και όχι την ημέρα των 
εκλογών.

Την Κυριακή το μεσημέρι στο 
Ζάππειο, ο τέως πρωθυπουργός 
είχε θερμό εναγκαλισμό με τον 
κ. Σαμαρά, τόσο πριν όσο και 
μετά την παρουσίαση του οικο-
νομικού προγράμματος της ΝΔ.

Το κλίμα μεταξύ των δυο αν-
δρών ήταν πολύ θετικό και το 
πρωί της Δευτέρας, στο ετήσιο 
μνημόσυνο του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, στη Φιλοθέη, όπου 
είχαν και μια σύντομη συνομι-
λία, παρουσία και του Ευάγγε-
λου Μεϊμαράκη.

Στα άκρα η αντιπαράθεση μεταξύ 
της Νέας Δημοκρατίας και του Πάνου Καμμένου

Προεκλογική παρέμβαση φέρεται 
να έχει αποφασίσει ο Κώστας Καραμανλής

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ»

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΝΔ

Ο κ. Πάνος Καμμένος   


