
O Κόσμος FRIDAY 16 MARCH 2012ΕΛΛΑΔΑ 13

Εως το Λαύριο προτίθεται 
να επεκτείνει τον Προαστι-
ακό το υπουργείο Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων, 
ανέφερε σήμερα ο υπουργός, 
Μάκης Βορίδης. Το συγκεκρι-
μένο μέσο σταθερής τροχιάς 
θα συνδέει την Αθήνα και το 
Κιάτο με το αεροδρόμιο και ένα 
λιμάνι, ανέφερε. «Πρόθεση του 
υπουργείου είναι από εδώ και 

πέρα να προχωρήσουμε στην 
ολοκλήρωση των προμελετών 
και να εντάξουμε το σχέδιο της 
επέκτασης του Προαστιακού 
στη χρηματοδότηση από τα Δι-
ευρωπαϊκά Δίκτυα», τόνισε ο 
Μάκης Βορίδης. Απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση εκτίμησε ότι 
εντός των προσεχών 6 μηνών 
μπορούν να έχουν ολοκληρω-
θεί οι προμελέτες. Σύμφωνα με 

μελέτη, όπως είπε, εκτιμάται ότι 
η επέκταση αυτή θα εξυπηρετή-
σει 300.000 ανθρώπους και για 
το λόγο αυτό, «σε συνδυασμό 
με το ότι ο προαστιακός είναι 
ένα κατεξοχήν περιβαλλοντικό 
μέσο μεταφοράς, είναι από τα 
έργα τα οποία μέσα στο επόμενο 
χρονικό διάστημα θα δρομο-
λογηθεί και θα αποκτήσει την 
προτεραιότητα που του αξίζει».

Την ανέγερση φράχτη κατά 
μήκος των ελληνοτουρκι-
κών συνόρων υποστήριξε, 

σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο επι-
κεφαλής του Γραφείου για τη Με-
τανάστευση και την Ενσωμάτω-
ση Αρνό Κλαρσφέλντ. Μάλιστα, 
μίλησε για ανάγκη κατασκευής 
ισχυρού φράχτη αφού υπάρχει 
«μια πόρτα μισάνοιχτη» στα σύ-
νορα Ελλάδας-Τουρκίας, παρο-
μοιάζοντάς τον με τον υπάρχοντα 
φράχτη μεταξύ ΗΠΑ και Μεξι-
κού. Το παζλ ολοκληρώνεται με 

την πληροφορία ότι τον κ. Κλαρ-
σφέλντ διόρισε πρόσφατα στη 
θέση αυτή ο Γάλλος πρόεδρος 
Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος έχει 
επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα «διά-
τρητα». Σύμφωνα με αναλυτές, ο 
N. Σαρκοζί έχει επιδοθεί σε μία 
αντιμεταναστευτική ρητορική, 
στην εκστρατεία του, που αναμέ-
νεται να αποτελέσει κύριο σημείο 
αντιπαράθεσης με τον υποψή-
φιο του σοσιαλιστικού κόμματος 
Φρανσουά Ολάντ.

Χωρίς... κινητά έμειναν 
την Τετάρτη τα μέλη της 
ηγεσίας του υπουργείου 

Παιδείας, καθώς η Cosmote 
«έκοψε» τις γραμμές μετά τη 
συσσώρευση απλήρωτων λο-
γαριασμών. 

Τα τηλέφωνα του αναπληρω-
τή υπουργού Παιδείας Κ.Αρβα-
νιτόπουλου, της υφυπουργού 
κυρίας Εύης Χριστοφιλοπού-
λου, γραμματέων, συνεργατών 
και υπηρεσιακών παραγόντων 

δέχονταν κλήσεις, αλλά δεν 
μπορούσαν να χρησιμοποιή-
σουν οι ίδιοι τα τηλέφωνά τους 
και να καλέσουν πίσω όποιον 
τους έπαιρνε. Ο νέος υπουρ-
γός Γιώργος Μπαμπινιώτης 
δεν έχει πάρει κινητό τηλέφω-
νο του υπουργείου Παιδείας, 
αλλά χρησιμοποιεί το προσω-
πικό του τηλέφωνο.

Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι παλαιότεροι λογαριασμοί, 
πρώην υπουργών Παιδείας 

που αφορούσαν δεκάδες τη-
λέφωνα συνεργατών τα οποία 
πληρώνονταν από το Eλληνι-
κό Δημόσιο δεν είχαν εγκριθεί 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
έμειναν τελικά απλήρωτοι με 
αποτέλεσμα να φτάσει το «πλή-
ρωμα του χρόνου» και οι συν-
δέσεις να κοπούν. Οι λογαρια-
σμοί αυτοί φέρονται να είναι 
υπέρογκοι οπότε και οι αρμό-
διες υπηρεσίες του υπουργείου 
τελικά δεν τους πλήρωσαν.
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Εως το Λαύριο ο Προαστιακός

Ανέγερση φράχτη στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα 
υποστηρίζει αξιωματούχος της ΕΕ
 

Κόπηκαν τα κινητά τηλέφωνα 
της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας
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ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ SUPER SPECIAL

Κοτόπουλα • Κοτομπουκιές • Φρέσκα φιλέτα
Μπουτάκια • Φτερούγες • Φιλέτα μπούτι

ΟΛΑ ΣΕ SPECIAL TIMEΣ

$45 τα 100

$45 τα 48

$35 τα 48ΦΡΕΣΚΟ-
KΑτΕψΥγμΕνΑ

ΦΡΕΣΚΑ

μΙνΙ σουβλαΚια

14
60
2

Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου κατασκευής φράχτη 
στο χερσαίο τμήμα της μεθορίου   


