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προγράμματα αο

ιοης της
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Ι ΠΑΡΙΣΙ, θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ρασκήΥIΟ
ιιλίας Σαμαρά
ΕΘ
αφρύνσεων σε πετρέλαιο θέρ
ισφορά αλληλεγγύης και αύξη

ΑΘΉΝΑ, ~YPIAKΉ
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Τρεις κάβοι για τον Σαμαρά

Λιγότερ
ολοήμε

πςεπόμενες εξήντα ημέρες

παραμ

Avτιστρoφή κλίματος με φορόελαφρύνσεις, διαχείρισn πιέσεων τρόικας, ρύθμισn χρέους

σεων για ληξιπρόθεσμες οφει

Με Ι1ς Π,

.

.

τα κενα

:νόταν να περιλαμβάνει η ομιλία
Jπουργού Αντώνπ Σαμαρά στη

Τρεις μεγάλους κάβουs καλείται να περάσει

tlS

απορροφηθεί άμεσα το καταγραφόμενο OΤlS

η EmΤUXΉs ολοκλήρωση tnS διαπραΥμάτευσηs

«Κενά υπάρχουν»,

E1<'t1J;1

ρα από έντονες διαβουλεύσεις
πρωθυπουργικού γραφείου,
ιε την τρόικα στο Παρίσι. Σελ. 4

επόμενεs 60 ημέρεs ο πρωθυπουργόs Αντώνηs

δημoσκOmίσΕΙS πολιτικό KόoτOS από τον ΕΝΦΙΑ.

με την τρόικα, όπόυ το ΔΝΤ επιχειρεί, πέραν

στιs 3.000

σε πρ

tmv κατεύθυνση αυτή, ο 1<. ΣαμαρΆS ετφόκειτο
XeES από τη ΔΕθ πακέτο φο

των ασφυκτικών πιέσεων για τα εργασιακά,

δευτεροβάθμια εκπαίδαι

του πολιτικού κλίματοs και να δημιουργήσει

να ανακοινώσει

να ανοίξει νέα δύσκολα «μέτωπα», όπωs η μεί

το υπουργείο Παιδείαs,

το απαιτούμενο κλίμα, ώστε να καταστεί δυνατή

ροελαφρύνσεων, το οποίο, σ)Jμφωνα με πλη

ωση

tnS Δημοκρατίαs από την
παρούσα Βουλή. Πρώτο στοίχημα Eivat να

ρoφopίES, θα «εμπλουι:ιστεί» κατά

Σαμαράs, προκειμένου να εmτίJxει mv ανάταξη

ΥΠΟθΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

ιιοσύνη απειλεί

etaEts

η εκλογή Προέδρου

mv κατάρτιση

του προϋπολογισμού. Δεύτερο ζητούμενο είναι

tnS

κατώτατηs σύvταξηs. Και τρίτο, να

έYapξIιs του σχολικού έτο

αρ}tίσει η συζήτησn για τη βιωσιμότητα του

Πέμπτη. Λεφτά, όμω~ γ,

xptous. Σελ. 6 - 7

δεν υπάρχουν, QΠaVΤbύ
Ανδρέα Λοβέρδο άAλa.j(al

E1J

κυβερνητικά στεΜχη.

)στιμο το Δημόσιο

Η Χίος βιώνει το δράμα των Σύρων προσφύγων

cιμα αηειλεί π Δικαιοσύνη το ελ
ι μόσιο για μη Εφαρμογή απο

ης. Ο λόγος αφορά την υπόθε

μια πιο «ευέλικτη» αξιο

παιδευτικών, μαζί με την
'λύση» τοποθέ'rnσηs

195

'

δασκάλων και Kqenγn'

στόλων που δΙKαιώθrιKαν από

Είναι ενδεικτικό6τι για

~λεια του Συμβουλίου της Επι-

υποβλήθηκαν περίπου

, αλλά μέχρι σήμερα δεν τους

Ωστόσο, ήδη διαφa ίvετα

;οπό αυτό ενεργοποιείται νό

yέYEtEs, καθώs η αξιοπο'

ισΧύει από το 2002 και προβλέ

λων στο υποχρεωτικό ωρ;

ιδικααία Enl~ohι'lc, Kup\i!OEWV
Δημοσίου. Σελ. ΙΖ

μα συνεπάγεται τη ΜΊ-εο

tαβληθεί όσα έχουν λαμβάνειν.

7

το οποίο πλήττει ~θέω

πολύ λιγότερωνi[jlllμά
σχολείων φέτοs, ο αιφιβ

ΕΚΛΟΓΕΣ

οποίων θα αποτυπωθεί
ημέρεs του νέου οχολuq

ιJXή Βενιζέλου
ιπανδρέου

Συμφωνί

[υππ ανακωχή φαίνεται ότι
ινειδητά επιλέξει οι κ. Ευάγγε
~έλοc, κοι rιwpyoc, Παπονδρέου

για Πρόε

.ε.nεΙε.ιακέc, εκδπλώσεις του

'που σνεδε( αν πρωτίαιωςτο

και εκλογ

(Θυζ;ιωρgει_ KoνΈVOςέK

δεν φέpξται"διαiΈθειμΈVOς να
\σει στπν οριστική ριiξπ πρ'ιν

Δεκέμβρί

~J:C' νyωρίζovτας ~τι κάτι

,

r\~\)EOUPE σε πτωσπ τπν

!i.Φ. ~επoρ~όζ καθώς και παρα-

.

Αρθρο Μ. ΧΡΥσοχο

να.~πo το Ζαππειο, σελ.Ι0

Πρότaσn'τριών σημείύ)ν γι

ly στην «Ι(»
r v :"

"Υ, . ...... .; ~>t :' ~.

έδρού τηs ΔD.μοκρατias 1(1
του στην «Κ» Ο υπουργό

;ιι;

ταφορώνκαι Δικτύων Mιxi

)ύκΜπασού

Προκρίνει την απoσUνδ

~τίς οικοvομολόΥος

Προέδρου από tlS EθνιJ(tS

'κόσμια Τράπεζα

φωνiα μεταξύ των KOPP!l-r

~xότερo 204MI των Ελλήνων

Μάνσ Ρρεφοκρστόύσα, τελευταία στπ σειρά Σύρων προσφύγων που μει:ά βασάνων πάτπσαν σε χώμα ευρωπαΊ"κό - μια έρημη αηό ζωιi νησίδα στα ανοιχτά

kι Νούσμπαοuμ

της Χίου. Ελπίζουν και αυτοί, κάπου, κάποτε να ριζώσουν, ενώ συνεχώς ογκούμενο είναι το κύμα μεταναστώ~ στα νησιά του Αιγαίου. Aπoσtoλιi τπς «Κ», Σελ. 22

Αμερικανίδα φιλόσοφος

«Είνσι λάθος π δσιμονοποίπσπ
όλου του ισλαμίκού κόσμου
λόγω του 1515»
Σελ. 20

Μιρσχάιμερ
ης Πολιτικών Eπισrnμών
:πισττψιο του ΣιχάΥου

lτασπ του ΝΑΤΟ προκάλεσε

!π με τη Ρωσία..

Σελ.Β

-..,...""..~.4iΦ"" ',.

ι ΣΤΗΝ ΤΡΟ;ΚΑ

εκλογών το αργότερο μέΣ

, Σελ. 11

σι πενιχρή στήριξπ»

ιώτπς κατοικίας
αράτασπς του καθεστώτος προ

Ουκρανία,
ελπίδες, αλλά
και φόβοι
Μετά

rnv

ανακωχή

Ελπίδες για τερματισμό tns άιματο
xυσίαs στην Ανατολική OυKρανiα,

που εδώ και πέντε μήνεs απειλεί να
φέρει σε μετωπική σύγκρουση τη
Δύση με τη Ρωσία, γέννησε η συμ

πς πρώτπς κατοικίας θα KCιταθέ
πνΙKιi κυβέρνπσή τέλπ Σεπτεμ
ς διαπραγματεύσεις με τπν

φωνία γία ανακωχή που επετεύχθη

ικονομική Κ, σελ; 5

οριστική, πολιτική διευθέmση tns

ιάλληλα πολιτικά
lατα στον Ολάντ

ms Παρασκευήs στο

Μινσκ. Ωστόσο, ο δρόμοs προs την

εδρος Ολάντ, μετά τπν κυκλο-

.

καθώs το Κίεβο δεν φαίνεται διατε
θειΜΈVoνα παραχωρήσει διευρυμένη

αυτονομία oτous ρωσόφωνουs, ενώ
η Μόσχα θεωρεί «κόκκινη γραμμή»

ληλα πολιτικά πλιiγματα δέχε
,

το απόγευμα

KpianS παραμένει vaPKoeE-.;npέYos;

Η ΚΡΙΣΗ

.

2015 και την έναρξη δ

ζήτησηs για tlS μεΥάλεs

a

τούνται σε διοίκηση και κ

- - - - --------------~-------------- - - - - -- -- - ----------- - -- - -------- -- - -- -- - ------ - --- - - - - --- - --- - ---

/

(ασπ προστασίας

του

το ενδεχόμενο ένταξηs tns Ουκρα

vias στο ΝΑΤΟ. Σελ. 15

Αλλάζει ο τρόπος κήρυξης απεργίας
Η νσμοθεσία θα προσαρμοστεί με βάση μελέm -νια τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη

ΚΥΡΙΟ ΑΡ

Οχι σε δυν

'Μεταξύ απόλυτηs EλEUeEpias στη

καλείταί από την τρόικα να αλλάξει

εργαλείο του υπουργείου Epyamas

Η πολιτική στην.Ελλάδ

λήψη αποφάσεων για απεργία που

τον τρόπο δράσηs και λήψηs απο

σαι σύνοδο των κοινωνικών εταί

ισχύει στη Γαλλία και ενόs άιφωs

στιΥρή κλειστό επάγγελ

φάσεων των ςruvδικάτων. Mελέm

ρων στη Γενεύη, με σύμμαχο τη

ρώσαμε ακριβά. Χάποl

περιοριστικού πλαισίου που υφί

με την καταγραφή τού τι ισχύει

Διεθνή Οργάνωση Εργασίαs. Οι

σταται στη Bρετανiα, η Ελλάδα

σαιν Ε.Ε. θα αποτελέσει το βασικό

κονομική Κ, σελ. Ζ

-- -- ------ - -- -- -- --- ------- ------------------- Κππος με τα φυτά
τπς Γραφής στπ χάλκπ
Τπ «διαδρομή των αρετών» προσεχώς θα μπορεί να

αKoλoυθείΌιoσδιiπoτε. Προϋπόθεσπ μια επίσκεψπ στπ
θεoλoγΙKιi Σχoλιi τπς χάλκπς, εκεί όπου δημιουργείται
ο πρώτος παγκοσμίως θεματικός Kιiπoς με 350 είδη φυ

τών, πολλά εκ των οποίων'αναφέρονται στπν Αγία Γρα
φιi. Η ξενάγπσπ στον μαγευτικό καμβά, με θέα τα Πριγ

σφάλεια μΑS ώθησε στη
τών από πολιτικέs δυ

είχαν πα.ίξει κάποτε ι
στον τόπο. Δεν τα έβΥ,
αποδείχθηκαν -άMOS λ.
περισσότερο- KΑΙCέ

κών «ειδώλων» που ο
μυαλό του όταν

tOUS ..

αποθέωσε. Οσο για τακ
τράrmκαν σε

OIOVEi

Καιρόs να πάμε παραΗ:'
ξουμε γενιά, αντιλήΨElS
τήσουμε λύσειs που vΑ
και να αξίζουν, ανεςαιnIr
Η ανακύκλωση φθαρpέvι

κιπόννπσα, προσφέρεται και γιό στοχασμό, ανάμεσα

απoτελεi λύση., ΔΕV είναι

στον φοίνικα της δικαιοσύνπς, τπ ροδιά του θάρρους, τπ
βάτο τπς υπακοής, τπν άμπελο τπς πρεμίας. Σελ. Ζ9

ανάγκη !1 Χώρα για να π

.υ

κοt1uμιυιι ι ιυl.,

~--~-

15
::ΙΙ

Kαταγραφιi παράνομων
διαφπμισrΙKών επιγροφών

Q-

;;~δότπμΞ'δεν λειτούργπσε

2.670

1.260

αι
)υ

Κατάλπψπ KOινόχρπσrων
χώρων

.ία
ου

3.500 μ.ό.

6.680

_ -----._.-.--

........ .. -. .
-

για πέντε μΠνες .
** Στοιχεία τπς Τροχαίας ΑπικΠς.
Αφορούν το σύνολο
των πσραβόσεων στόθμ εuσnς
και όχι το σίιστπμα ελεγχόμενπς
στάθμεuσnς

χώρου

παραβάσεων το πρώτο τρίμη·

C'ΞJι
~ 5.912 Ι

νο του

2011

540 Ι

αντίσroιχo διάσrημo του 2010.
2. οΧΛπση απΟ μouσική: Η
Δημοτική Αστυνομία έκανε

Η ΚλθHMfPΙΝΗ

διαρκείι; ελέγχουι; και βεβαί

κή

ανάθεση αρμoδιoτήτωv βρί01<OVΤαι

)υ

στο Συμβούλιο ΌlS EπυφατείΑS.

«Ήταν σοβαρό τι:λDyμα στονθε

a-ε υπηρεσία 370 υπ:άλλnλoι, όμωs

συμβαίνει π ια.

ΠnytS του uπoυρyείoυ αναφέροuV

σμό τns Αυτοδιοi.xnσηs για δύο λα

το υπουργείο Εσωτεριχώνδεν έχει

3. Kcnάλnψπ πεζοδρομίων

ευ
:>α

{ώ
μο

]λο
με
ποιην

.ΡΙΣ..
ούν
3ρa
την

Ενα
ιάρσε

::ινα

(ούs

Yrrήρζε

κεντρικός ρυθμιστή.ς

όΌ οι υπάλληλοι θαΕVΤαχθOύν ωs

-yous:

την απώλε.-ια σημαvτ.ΊΚών

εγκρίνει CD.<όμη τηνπρόσλnψή του5.

πολιτικό προσ;ωαικό με αρμοδιό

εσόδων και την εύρυθμnλειτpυργiα

Την ίδια ώρα., σε εκκρεμότητα τε

τn s πόλns}ι . '(Θνiζει σrnν «κ>! Ο 1<.

λούν

ΓΊώ ργοs Αvαγνωστόπσuλοs, αντι

οι οποίοι βρίσκονται εκτόs «λίστas

aπό τραπεζoιαιθioμaτα: Τό
σο συςτουριστlκέ!; πεΡΙQΧ.ές,
όσο κοι στα εμπορικά κέντρο
στις γειτονιές παρατπρείται

Ο-δήμαρχοs Αθηναίων ΓΊώργοs

δήμαρΧQS τns πρoηγo.ύμεvn.s ΑΡ

επιΊUXiαsJι..

πλήρης ασυδοσία, σύμφωνο

πάντωs. δεV1φύβcP την

xΉs. υπεύθυνοs για τη Δημοτική

lf.l<Qταφέραμενα πείσουμε ότι εί

aγωvί α του να 'Ίροχωρήσουν τα

Αστυνομία. «Οι υπάλληλοι των επι

μαστε δίπλα στον πoλiτn. Εααμε

με τον διiμo, εξαπίας ελλι
πών ελέγχων.

πράγΡατα. όόό αιο γρή.γορα -yivεται:

μέ ρουs υπnρεσιών δεν επαρκούν

κοιαγράΨει και εξμπηρετούσαιιε

4. Παρεμπόριο: Το φαινόμε

«Από τιs aρxέs τον 2014ΟΟοβόλαμε

για τον έλεγχο

νο ανθεί στιςθρησκευτικές

rραπεζOκαθισμάτων

στο υπουργείο Δnllόoιas Τάςαι

K<IVόVΩν?). σιηmλnρώνει.A1.πό επι

Tous χατάκοιτοus nλn<ιωμέVουs .
Ελέγχαμε και Enomruape, τα κα

την oλoκλnρωμ~ πρότασn pas

βεβαιώνει ο 1<. Συριανόs. διεoθuvτήs

ταστήΡ.α.τα ΌyEιOνOJ,1.l.ΚOύ ενQ1αφέ

χε περιοριστε!. Η δίωξn τόυ

ώς

για τον τρόπο σuvερyι ασίαs ΜΑs ιιε

στη Δ1εύθυνσnKoιvoxpnστωvxώ

ρovros πριν από την έκδoσn.αδε:ιών.

ηoρεμηoρjoυ όμως έχει ονο -

Ίfiν ΕΛ.ΑΣ . Εξι μIΊves j,ιετά, Kατ~ρ

ρων; την υπηρεσία ηου <ι διαδέχ

It Δημοτική Aστuvoμία είχε κατα

βαθμισθεί μετπv εμηλοκή

της «λειroυρyικής»

τητεs αΥάλογεs αυτών που

ευνομίας σης μεγάλες

πόλεις: από

Kapiv:ns,

την ελεγΧόμενη

στάθμευσn και

rnav

OTOUS snJlOUS.

rnv

παpι:lνoμη τοποθέτηση

rnv ασφάλεια

των μαθnτών και
την ... πυρασφάλεια
των πάρκων.

m.s

τήρησns τών

200

δημοηκοί aσruVOIl1l,(Oi,

θώσα-με τελικά το μ:vnμόνιo αυτό

θηκε» τn Δημοτική Aqτυνoμία..

στεί τo xεvτρικό γρaviιζι λέιΤΟυρΥίαι

τπς ΕΛ.ΑΣ.

«Μπορεί κάθε nohitns να καταγ

τη.s πόλns ». λέει στην «Κ»

5. Σχολική φύλαξη: Η Δπμοτι

άλλos χρόvos xapΈVos.. Είναι ανάγ

Ύεi.λει παραβάσειs , όπC\JS

π:αρά

νnsΛεβεvτάκns. πρώην δnμοτικόs

κη για την

νoμn τοποθέτηση τρaπε.ζ,οxaθ ι

aστυνομ.ικόs και σuνδικαλιστήS.

AeIiv:-a. tous 110λίτ ε s

n

0.1<.. Τιάν

Χ:θη

ms. αλλά και τον δήμο, να επανα

σμάτων. qτo Ί;Dλέφωνρ

(ιΗ ΕΛΑΣ. δεν γνωρίζει το aντικE'ί

λειτουργήσΘυν αμέσω s οι μnxανι

σ_ο. με μόλιs

μενοκαι το θεωρεί πάρεΡΥ()'). ΌΠΟ

, Δη-

σμοί εxrivql που θα συμβάλουν

δ εν είμαστε σε θέσn να αvταπσ

στηρΚει,Και «από

Δια-

ωστεη πρώτεύουσα να yivει l,(al

κριθούμε», λέει Ο 1010S. Με aπόφασή

απασχολούσε ο ΔIίpos Αθηναίων,

1 την

πάλι βιώσιμη και ανταγωνιστική

ΤΟΌ, το προηγοΌμEVO ΔημΟτι.κό

έχουν απομείνει μόνο

'. ,.

εμπσρoπανnγύρει(, όπου εί

να υπoyραφεi . Δεν πρέπει να πάει

.α.

i

ωνε ηαραβάσειι;, κάτι ηου δεν

Συμβούλιό ζήτησε να παραμείνουν

στο διεθvεs ηεριβάλλον» .

σε

JP-

1

2011 ήταν αυξημένοι;

κατά 895% σε σύγκριση μέ το

-

δ- ,·,. · ς· · ,.,.-~_ · = ·. ·:-~ ~ .

el C-_._~ _" '1,,

-,

παι ικους στα μους

Ι.730 θέσεις, πολλά παιδιά μένουν «εκτός»

1595. Ωότό
30 άτoμαιτρo.σωmκό

,

κή Aσrυνoμία σε συνεργασία
με τους σχολικούς φύλακες
επόπτευε τις ώρει; εισόδου
και εξόδου των μαθπτών, ιδι
αίτερα σε περιοχέι; με κυκλο

1.900 άτομαπσυ

φοριακό φόρτο.

90/).

O--«kήΠoς της Αγίας Γραφής»
Τα

350 είδη φυτών ευωδιάζουν ξανά στη Θεολογική της Χάλκης

και 23 ,899 - 32% σε \διωτικούs) .
-Αυτό σriμa.ίνει ότι 14.730 rnιδoτoύ

οι επιδoτoύμενεs βέσειs δόΘηκαν
σε σταθμρίίs που ΔΕVΣUΓΚΈVΊρωσαν

«Αθικτες» αίθουσεs διδασκαλίαs,

Eλπίδαs , με

εκπληκτική θεα

συμμετέχει και ομάδα κn.πoυ ρ ών
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