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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Η θέσπιση αυστηρότερων όρων απόκτη-
σης της ελληνικής ιθαγένειας από αλ-
λοδαπούς που διαµένουν µόνιµα και 

νόµιµα στην Ελλάδα είναι άµεση προτεραι-
ότητα της κυβέρνησης, επισήµανε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, σε 
συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους την Τε-
τάρτη. Προτεραιότητα είναι ακόµη η αλλαγή 
του µεταναστευτικού νόµου ώστε να εναρµο-
νισθεί µε το αυστηρότερο πλαίσιο που ισχύ-
ει στην ΕΕ και οι αλλαγές στον Κώδικα Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
επτά χρόνια µόνιµης και νόµιµης διαµονής 
στην Ελλάδα, που απαιτούνται σήµερα προ-
κειµένου κάποιος αλλοδαπός να υποβάλει 
αίτηση πολιτογράφησης, θα αυξηθούν στα 
δέκα χρόνια. Θα ισχύσει, δηλαδή, το καθε-
στώς που ίσχυε στο Κώδικα Ιθαγένειας, πριν 
την αναθεώρησή του από τον πρώην υπουρ-
γό Εσωτερικών Ι. Ραγκούση.

Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις για 
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως, 
µεταξύ άλλων, είναι οι υποψήφιοι να µην 
έχουν καταδικαστεί δεν αναµένεται να τρο-
ποποιηθούν σηµαντικά. Εκτός από αυτό, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζεται η δυ-
νατότητα να χορηγείται αυτοµάτως η ελλη-
νική ιθαγένεια σε παιδιά των αλλοδαπών 
οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα µετά την 
εγγραφή τους στα ελληνικά πανεπιστήµια, µε 
το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και τον ελ-
ληνικό πολιτισµό. 

Επιπλέον, για τα παιδιά των αλλοδαπών 
που γεννιούνται στην Ελλάδα, προκειµένου 
να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα 
απαιτείται, πρώτον, οι γονείς τους, από πέ-
ντε χρόνια που είναι σήµερα, να διαµένουν 
οκτώ χρόνια στην Ελλάδα και, δεύτερον, το 
ίδιο το παιδί να έχει την ευχέρεια να επιλέγει 
αν θέλει την ελληνική ιθαγένεια ή όχι όταν 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Η κυβέρνηση, όπως κατέστησε σαφές ο 

κ. Στυλιανίδης, µπορεί να θεωρεί ως άµεση 
προτεραιότητα την αναθεώρηση του Κώδικα 
της Ιθαγένειας, αλλά µεταθέτει για το µέλλον 
τις ρυθµίσεις για το πολιτικό χρήµα. Το ίδιο 
θα ισχύσει και για τον εκλογικό νόµο η αλλα-
γή του οποίου, όπως είπε ο υπουργός Εσω-
τερικών, εξαρτάται από τις αποφάσεις που 
θα λάβουν οι τρεις αρχηγοί των κοµµάτων 
του κυβερνητικού συνασπισµού. Αντιθέτως, 
ο υπουργός Εσωτερικών, όπως κατέστησε 
σαφές και στη συνάντηση που είχε µε την 
ΚΕ∆Ε, προτίθεται να ενισχύσει τα κοινωνικά 
προγράµµατα των δήµων δίνοντας έµφαση 
στην καταπολέµηση της φτώχιας.

Ο κ. Στυλιανίδης ζήτησε από το προεδρείο 
της ΚΕ∆Ε τη διαµόρφωση τριών κοινών ει-
σηγήσεων από πλευράς τους:
•Την επισήµανση των σοβαρών και έκτα-
κτων θεµάτων που απασχολούν τους δήµους 
και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης όπως π.χ 
είναι η πρόοδος των διαγωνισµών για τη µε-
ταφορά των µαθητών.
•Την καταγραφή των θεσµικών και λειτουρ-
γικών αδυναµιών που έχουν προκύψει µετά 
την εφαρµογή του «Καλλικράτη» ώστε να 
αντιµετωπιστούν άµεσα καθώς και αναγκαί-
ες αλλαγές που για λόγους αποτελεσµατικής 
λειτουργίας πρέπει να γίνουν στον Κώδικα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•Την καταγραφή των θεµάτων που αφορούν 
στην αρµοδιότητα και άλλων υπουργείων 
ώστε να αναληφθεί κοινή προσπάθεια για 
την αντιµετώπισή τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών 
Χαράλαµπος Αθανασίου, από την πλευρά 
του, ζήτησε τη συνεργασία των δηµάρχων 
για θέµατα που αφορούν την ιθαγένεια και τη 
µετανάστευση και επεσήµανε ότι για νοµοθε-
τικές ρυθµίσεις, των οποίων η πρωτοβουλία 
ανήκει σε άλλα υπουργεία, η εφαρµογή όµως 
των οποίων ανήκει στους Ο.Τ.Α., θα πρέπει 
να ζητείται η ουσιαστική συνεργασία µε το 
υπουργείο Εσωτερικών. 

Προς αυστηροποίηση 
του µεταναστευτικού νόµου

ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να 
γίνουν απολύσεις στο ∆ηµόσιο έλαβε, 
από τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης, Αντώνη Μανιτάκη, ο πρόεδρος 
της Α∆Ε∆Υ, Κώστας Τσικρικάς. Όπως δή-
λωσε ο κ. Τσικρικάς, µετά τη συνάντηση της 
Α∆Ε∆Υ µε τον υπουργό ∆ιοικητικής Με-
ταρρύθµισης, ο κ. Μανιτάκης διαβεβαίωσε 
ότι σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή καταρ-
γήσεων, οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα µετατα-
γούν σε άλλες υπηρεσίες. Ο κ. Τσικρικάς 
έθεσε, επίσης, τα οικονοµικά ζητήµατα του 
κλάδου, καθώς οι µισθολογικές περικοπές 
υπερβαίνουν το 50%.  Ο κ. Μανιτάκης, από 
την πλευρά του, επισήµανε ότι «πρέπει να 
αποκαταστήσουµε το κύρος και το λειτούρ-
γηµα του υπαλλήλου» και ότι «δεν µπορείς 
να προχωρήσεις σε διοικητική µεταρρύθ-
µιση, µε δηµοσίους υπαλλήλους, πένητες». 

Τέλος ο κ. Τσικρικάς υπογράµµισε ότι η 
Α∆Ε∆Υ δεν είναι αντίθετη στην αξιολό-
γηση. «∆εν είµαστε αντίθετοι στην αξιολό-
γηση. Είµαστε αντίθετοι σε αξιολόγηση µε 
τιµωρητικό χαρακτήρα» είπε.

Τη διενέργεια συµπληρωµατικής έρευ-
νας για το σκέλος της έρευνας που 
αφορά αγοραπωλησία ασφαλίστρων 

κινδύνου (CDS) του ελληνικού χρέους από 
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και ενδεχόµε-
νη ανάµειξη του αδελφού του πρώην πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, Ανδρέα, 
στην υπόθεση, ζητά ο Οικονοµικός Εισαγ-
γελέας Γρηγόρης Πεπόνης από τον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Άρη Κορέα. Ο κ. Πεπό-
νης διαφωνεί µε την άποψη του κ. Κορέα, 
που διενεργεί εδώ και µήνες έρευνα για την 
υπόθεση των CDS, ότι οι καταγγελίες περί 
ανάµειξης του κ. Ανδρέα Α. Παπανδρέου 
στην υπόθεση πρέπει να τεθούν ως ατεκ-
µηρίωτες και µη δυνάµενες να στηρίξουν 
ποινικό αδίκηµα, στο αρχείο.

Η θέση του Οικονοµικού Εισαγγελέα, ο 
οποίος φέρεται να είχε δηλώσει τον περα-
σµένο ∆εκέµβριο στους προϊσταµένους του 
ότι η έρευνα αυτή βρίσκεται σε «δικονοµικό 
αδιέξοδο», είναι ότι η υπόθεση χρήζει επι-
πλέον διερεύνησης. Έτσι µε παραγγελία του 
προς τον κ. Κορέα ζητά να διερευνήσει όλη 
την πορεία των ασφαλίστρων κινδύνου 
που διακινήθηκαν από το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο, το οποίο προέβη σε αγορα-
πωλησία αυτών των προϊόντων το φθινό-
πωρο του 2009.

ΤΙ ΘΑ ΨΑΞΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
Βάσει της εντολής Πεπόνη, ο εισαγγελέας 

καλείται να εξακριβώσει µέσω αιτήµατος 

δικαστικής συνδροµής στην Ελβετία, όπου 
είναι η έδρα της επενδυτικής εταιρείας:
- Ποια ήταν ακριβώς η θέση του κ. Α. Πα-
πανδρέου στην επίµαχη διεθνή εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίων την περίοδο 2009-
2010, και ποιός ο βαθµός ευθύνης του 
στην λήψη και εκτέλεση αποφάσεων.
• Αν η εταιρεία προµηθεύτηκε CDS επί του 
ελληνικού χρέους.
• Αν πουλήθηκαν CDS από το Ταχυδροµι-
κό Ταµιευτήριο στην εν λόγω εταιρεία.
• Και τέλος αν η διακίνηση των προϊόντων 
συνδέεται µε τυχόν εσωτερική πληροφόρη-
ση που µπορεί να είχε η εταιρεία.

Μετά την συλλογή των στοιχείων που 
ζητά ο κ. Πεπόνης, ο εισαγγελέας θα πρέ-
πει να αναθέσει σε εξειδικευµένη οµάδα 
οικονοµικών πραγµατογνωµόνων την απο-
τίµηση και αξιολόγηση του υλικού ώστε να 
κριθεί και η περεταίρω πορεία του θέµατος.

Να σηµειωθεί ότι η έρευνα του κ. Κορέα 
στο δεύτερο σκέλος της, αφορά τις καταγγε-
λίες για οργανωµένο σχέδιο κερδοσκόπων 
σε βάρος της Ελλάδας. Για την υπόθεση 
είχαν υποβάλει µηνυτήρια αναφορά, τον 
Απρίλιο του 2010 ένας δικηγόρος και ένας 
οικονοµολόγος στρεφόµενοι κατά παντός 
υπευθύνου, επενδυτικού οίκου, χρηµατο-
οικονοµικού οργανισµού, οίκου πιστολη-
πτικής αξιολόγησης κ.α, υποστηρίζοντας 
ότι υπήρξε µεθοδευµένη και σκόπιµη χει-
ραγώγηση των οικονοµικών στοιχείων της 
χώρας µε στόχο την ξέφρενη κερδοσκοπία.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα CDS 
και τον Αντρίκο Παπανδρέου

Δεν θα γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο
∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΗΝ Α∆Ε∆Υ: 


