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«Εξαφάνισαν» το Καστελλόριζο 
από χάρτη της ΕΕ

Σε απεργιακό κλοιό σήµερα η Ελλάδα

Στο µικροσκόπιο του εισαγγελέα
τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆

«Εξαφανισµένη» από χάρτη 
της ΕΕ µε θεµατικό τίτλο 
«Η ζώνη του ευρώ, ένα 

νόµισµα µε πολλά πλεονεκτήµατα», 
όπου αποτυπώνονται όλες οι ευρω-
παϊκές χώρες της ζώνης του ευρώ, 
είναι η νήσος Μεγίστη, γνωστότερη 
µε την ονοµασία Καστελλόριζο.

Ερώτηση για το θέµα κατέθεσαν 
στη Βουλή, προς τον υπουργό Εξωτε-
ρικών, ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής 
Αριστεράς, Φ. Κουβέλης και οι βου-
λευτές του κόµµατος, Θ. Λεβέντης, Ν. 
Τσούκαλης και Γρ. Ψαριανός. Όπως 
επισηµαίνουν οι βουλευτές, το Κα-
στελλόριζο, το νοτιανατολικότερο 
άκρο της Ελλάδας, που απέχει από 
τις τουρκικές ακτές µόλις δύο ναυτικά 

µίλια είναι «εξαφανισµένο». «Από το 
χάρτη απουσιάζει εµφανώς η αποτύ-
πωση του Καστελόριζου, ενώ έχουν 
αποτυπωθεί όλα τα υπόλοιπα νησιά 
της χώρας µας, αλλά και µη ηπειρω-
τικά και υπερπόντια εδάφη των κρα-
τών µελών», τονίζουν χαρακτηριστι-
κά. ∆εδοµένων και των πρόσφατων 
δηλώσεων του υπουργού Εξωτερι-
κών της Τουρκίας, Αχµέτ Νταβούτο-
γλου, ο οποίος «τοποθέτησε» το Κα-
στελλόριζο στη Μεσόγειο, αλλά και 
της στρατηγικής σηµασίας της νήσου 
για την Ελληνική ΑΟΖ, οι βουλευτές 
ζητούν από τον κ. ∆ήµα να διερευ-
νήσει το θέµα της «εξαφάνισης» του 
Καστελλόριζου από το χάρτη και να 
ζητήσει την ορθή επανεκτύπωσή του.

Παραλύει σήµερα, Πέµπτη 
1η ∆εκεµβρίου, ο ιδιωτι-
κός και δηµόσιος τοµέας 

της Ελλάδας λόγω της 24ωρης 
γενικής απεργίας που κήρυξαν 
η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ, αντιδρώ-
ντας στα µέτρα λιτότητας που πε-
ριλαµβάνει ο προϋπολογισµός 
του 2012, στην εφεδρεία, καθώς 
και στις ανατροπές σε εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώµατα και 
το καθεστώς των βαρέων και αν-
θυγιεινών επαγγελµάτων.

Η απεργιακή συγκέντρωση της 
ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ έχει προ-
γραµµατιστεί για τις 11:00 π.µ. 
(ώρα Ελλάδας) στο Πεδίον του 
Άρεως. Στην απεργία συµµετέ-
χουν οι εργαζόµενοι στο στενό 
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τις 
∆ΕΚΟ και τους οργανισµούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δικα-

στικοί υπάλληλοι, οι τραπεζικοί 
υπάλληλοι, οι ναυτεργάτες και 
η ΟΜΕ-ΟΤΕ. Τα λεωφορεία θα 
κινηθούν από τις 9:00 έως τις 
21:00 (στάσεις εργασίας από την 
έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00, 
και από τις 21:00 έως τη λήξη 
της βάρδιας). Τα τρόλεϊ θα κυ-
κλοφορήσουν από τις 8:00 έως 
το 20:00. Το Μετρό θα κινηθεί 
κανονικά, ενώ ακινητοποιηµένοι 
αναµένεται να παραµείνουν οι 
συρµοί του ΟΣΕ και του Προα-
στιακού. Λόγω της απεργίας του 
προσωπικού του ΟΣΕ, το Μετρό 
δεν θα λειτουργεί στο τµήµα ∆ου-
κίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόµιο. 

Οι εργαζόµενοι στον Οργα-
νισµό Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) θα πραγ-
µατοποιήσουν στάση εργασίας 
από την έναρξη της βάρδιας έως 

τις 08:30 το πρωί και από τις 
21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. 
Τα πλοία θα παραµείνουν δεµέ-
να στα λιµάνια, λόγω της συµµε-
τοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής 
Οµοσπονδίας στην απεργία. 

Οι εργαζόµενοι στην Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχουν 
ανακοινώσει κινητοποιήσεις, 
οπότε δεν αναµένονται προβλή-
µατα στα αεροδρόµια. 

Οι εργαζόµενοι στα Μέσα Ενη-
µέρωσης απεργούν από χθες Τε-
τάρτη, από τις 06:00 το πρωί έως 
σήµερα στις 06:00. Επίσης, θα 
πραγµατοποιήσουν 4ωρη στάση 
εργασίας από τις 11.00 έως τις 
15:00, µε εξαίρεση όσους «κα-
λύπτουν» δηµοσιογραφικά τις 
απεργιακές συγκεντρώσεις, τα 
αιτήµατα και τις πορείες των ερ-
γαζοµένων.

Στο «µικροσκόπιο» του Οικο-
νοµικού Εισαγγελέα µπαί-
νουν οι δανειοδοτήσεις 

των δύο µεγάλων κοµµάτων, 
µε αφορµή δηµοσιεύµατα για 
δάνεια που φέρονται να λαµβά-
νουν από τράπεζες, µε εγγύηση 
τις µελλοντικές κρατικές επιχο-
ρηγήσεις. Αντικείµενο της προ-
καταρκτικής εξέτασης που θα 
διενεργηθεί, είναι να ελεγχθεί 
αν τα δάνεια είναι επισφαλή, µε 
δεδοµένο ότι δεν είναι γνωστό 
αν τα κόµµατα θα εξακολου-
θούν στο µέλλον να λαµβάνουν 
τα ίδια ποσά, που λαµβάνουν 
µέχρι τώρα ως κρατικές επιχο-
ρηγήσεις. Την παρέµβαση του 
Οικονοµικού Εισαγγελέα, Γρη-

γόρη Πεπόνη για το ζήτηµα των 
δανείων των κοµµάτων είχε ζη-
τήσει ο βουλευτής της ∆ηµοκρα-
τικής Συµµαχίας Λευτέρης Αυγε-
νάκης, ο οποίος είχε παραθέσει 
στοιχεία για τη δανειοδότηση 
των παρατάξεων, χαρακτηρίζο-
ντας την υπόθεση «σκάνδαλο».

Στο πλαίσιο συζήτησης στην 
Ολοµέλεια µε αφορµή επίκαιρη 
ερώτηση που είχε καταθέσει, ο κ. 
Αυγενάκης έκανε λόγο για «πρω-
τοφανή υπερδανεισµό του ΠΑ-
ΣΟΚ και της Ν∆», τα χρέη των 
οποίων, όπως είπε, «προκαλούν 
το δηµόσιο αίσθηµα». Συγκεκρι-
µένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που παρέθεσε ο κ. Αυγενάκης, 
το 2010 το ΠΑΣΟΚ έλαβε επιχο-

ρήγηση ύψους περίπου 20 εκατ. 
ευρώ και η Ν∆ 15,5 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα, ανάλογα µε τα ποσο-
στά που έλαβαν στις τελευταίες 
εθνικές εκλογές.

Το πρώτο τρίµηνο του 2011 
τα κόµµατα έλαβαν, κατά τον 
ίδιο, συνολικά 13.505.000 
ευρώ, από τα οποία σχεδόν 
12.300.000 ευρώ ήταν επιχο-
ρήγηση και 1.205.000 ευρώ 
ήταν ενίσχυση για ερευνητικούς 
σκοπούς. Όσον αφορά τα δά-
νεια και τα χρέη των ελληνικών 
κοµµάτων ο κ. Αυγενάκης είχε 
καταγγείλει ότι ΠΑΣΟΚ και Ν∆ 
έχουν πάρει από τις τράπεζες 
ως σήµερα δάνεια συνολικού 
ύψους 244,2 εκατ. ευρώ.
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Με την παρούσα γνωρίζουμε στους Ομογενείς 
της Παροικίας μας ότι κατά τους θερινούς μήνες, 
Δεκέμβριον 2011, Ιανουάριον και Φεβρουάριον 2012 
εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Πάντων ο Όρθρος 
και η Θεία Λειτουργία την ημέρα της Κυριακής θα 
τελούνται 07.00 - 10.00 π.μ.
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Η απεργιακή συγκέντρωση 
της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ 

θα γίνει στο Πεδίον του Άρεως   




