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Η αστική ανανέωση θα μεταμορφώσει  την Parramatta Road 
και θα φέρει νέα ζωή στις τοπικές κοινότητες που κατοικούν και 
εργάζονται στην περιοχή.

Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ συνεργάζεται στενά με τους δήμους 
της περιοχής και με τις κοινότητες κατά μήκος του διαδρόμου 
για τη δημιουργία νέων οικιστικών επιλογών, δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και βελτίωση στις δημόσιες και ενεργές 
συγκοινωνιακές διασυνδέσεις, δημιουργώντας καλύτερες 
συνδέσεις εντός και μεταξύ γειτονιών.

Το Προσχέδιο της Στρατηγικής για την Αστική Ανανέωση της 
Parramatta Road είναι τώρα διαθέσιμο σε δημόσια έκθεση 
μέχρι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015. Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι που μπορείτε να βρείτε περισσότερα, να μοιραστείτε τις 
ιδέες σας και να παράσχετε σχόλια και προτάσεις. 

Επισκεφθείτε το Γραφείο Δημόσιων Παρουσιάσεων

Ελάτε και δείτε το προσχέδιο της στρατηγικής και μιλήστε με 
μέλη της ομάδας έργου στο Γραφείο 6, 1ος Όροφος,  
22 George Street, North Strathfield (κοντά στο ‘The Bakehouse 
Quarter’) 

Δευτέρα-Τετάρτη, Παρασκευή 9 π.μ.-5 μ.μ. 
Πέμπτη: 9 π.μ. – 7 μ.μ. 
Σάββατο: 9 π.μ. – 7 μ.μ.

Αντίτυπα του προσχεδίου της στρατηγικής βρίσκονται επίσης 
σε δημόσια έκθεση στις βιβλιοθήκες και στα γραφεία Δήμων σ’ 
αυτές τις περιοχές - Parramatta, Auburn, Holroyd, Canada Bay, 
Strathfield, Burwood, Ashfield, Leichhardt, Marrickville and City 
of Sydney.

Παρευρεθείτε σε μια Ενημερωτική Ημερίδα για την 
Κοινότητα
Granville Town Hall 10 Carlton Street, Granville 
 Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Ashfield Town Hall 260 Liverpool Road, Ashfield 
 Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Ελάτε οποτεδήποτε μεταξύ 10 π.μ. και 3 μ.μ.

Μάθετε περισσότερα για το Προσχέδιο της 
Parramatta Road Επισκεφθείτε τη Στρατηγική 
Αστικής Ανανέωσης στο 
www.newparramattard.com.au

Επικοινωνήστε με την ομάδα έργου
T  1300 730 627
E  info@newparramattard.com.au
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ 
PARRAMATTA ROAD
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ του μέλλοντος του 
διαδρόμου της Parramatta Road 

Συνομιλίες για κυβέρνηση συνεργασίας,   
ραντεβού Τσίπρα – Καμμένου

Τ
ην ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το θρίλερ της 
αυτοδυναμίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας είχε ήδη τις πρώτες τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες με τους επικεφαλής των ΑΝΕΛ Πάνο 

Καμμένο και του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη για μια 
κυβέρνηση συνεργασίας. Στις 10:30 τη Δευτέρα, ορίστη-
κε το ραντεβού Τσίπρα - Καμμένου.
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, φαίνεται να έχει ήδη 
κλείσει η συμφωνία για κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ, στην οποία το κόμμα του Πάνου Καμμένου θα 
έχει ένα υπουργικό χαρτοφυλάκιο -πιθανότατα θα δοθεί 
στον ίδιο τον Πάνο Καμμένο το υπουργείο Ναυτιλίας.
Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει συνά-
ντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σταύρο Θεοδω-
ράκη, ενώ υπάρχει και αίτημα για συνάντηση με τον γγ 
του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να λάβει εντός της ημέρας 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από πηγές της Κουμουνδούρου, ο Αλέξης Τσίπρας 
αναμένεται να ορκιστεί πρωθυπουργός εντός της ημέρας, 
ενώ η κυβέρνηση συνεργασίας θα ορκιστεί το απόγευμα 
της Τρίτης ή το αργότερο την Τετάρτη.
Δεδομένης, της άρνησης τόσο του Ποταμιού να συνερ-
γαστεί με τους ΑΝΕΛ, όσο και του Π.Καμμένου να συ-

νεργαστεί με το κόμμα του Στ.Θεοδωράκη, το πιθανότερο 
σενάριο είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και να ζητηθεί από το Ποτάμι να την 
στηρίξει ή έστω να δώσει «ψήφο ανοχής» στην κυβέρ-
νηση.
Οι εκτιμήσεις είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συνερ-
γαστεί ευκολότερα με τους ΑΝΕΛ, παρά τις σοβαρές δια-
φορές που υπάρχουν μεταξύ τους, καθώς είχαν σταθερά 
ταχθεί κατά του μνημονίου, σε αντίθεση με το Ποτάμι. 
Αλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα στον 
βασικό στόχο του που είναι η εφαρμογή του Προγράμμα-
τος της Θεσσαλονίκης για την ανακούφιση των πιο αδύ-
ναμων, καθώς και της εκ νέου διαπραγμάτευσης με τους 
εταίρους. Σε αυτούς τους δύο άξονες προτεραιότητας, ο 
ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι θα έχει τη στήριξη των ΑΝΕΛ, χωρίς 
αστερίσκους.
Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ανακοινωθεί εκ μέρους 
του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και στην περίπτωση που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει αυτοδυναμία (οι έδρες του κυμαίνονται από 
149 έως 151 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις), θα επιδιώξει 
στήριξη και από άλλες δυνάμεις -όπως είναι η ΔΗΜΑΡ, 
αν και δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. 
Ο Φώτης Κουβέλης τηλεφώνησε και εκείνος στον Αλέξη 
Τσίπρα προκειμένου να τον συγχαρεί για την εκλογική 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.


