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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ UNICEF ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Έντεκα παιδιά στον κόσμο πεθαίνουν κάθε λεπτό
Έντεκα παίδια κάτω των πέντε ετών

πεθαίνουν κάθε λεπτό σε όλο τον κόσμο
σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται
στην έκθεση της UNICEF για την παιδική

θνησιμότητα το 2015 Παρ ότι τα
στοιχεία δείχνουν ότι η θνησιμότητα
των παιδιών εμφανίζει πτώση 53 από
το 1990 η υπηρεσία σημειώνει ότι έχει
χαθεί ο στόχος της χιλιετίας που είχε
θέσει ο OHE για μείωση κατά δύο τρίτα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2000
όταν τα κράτη δεσμεύτηκαν για την επίτευξη

των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας

έχουν σωθεί οι ζωές 48 εκατομ¬

μυρίων παιδιών κάτω των πέντε ετών Ο

αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν ως
επί το πλείστον από αιτίες που μπορούν
να προληφθούν ανέρχεται σήμερα σε
5,9 εκατομμύρια τον χρόνο 700 κάθε
ώρα έντεκα κάθε λεπτό

Είκοσι τέσσερις από τις 81 χώρες χαμηλού

και κατώτερου μεσαίου εισοδήματος

συμπεριλαμβανομένης της Καμπότζης

της Αιθιοπίας του Μπαγκλα
ντές και της Ουγκάντας πέτυχαν τον
ΑΣΧ για μείωση της θνησιμότητας κατά
τα δύο τρίτα ή περισσότερο Επίσης μεταξύ

2000 και 2015 21 χώρες της υπο

σαχάριας Αφρικής τριπλασίασαν τον
ρυθμό προόδου τους σε σύγκριση με τη
δεκαετία του 1990

Απλές λύσεις συνέβαλαν σε αυτή τη
δραματική μείωση των θανάτων σύμφωνα

με τη UNICEF Ο μητρικός θηλασμός

οι εμβολιασμοί οι επεξεργασμένες
με εντομοκτόνο κουνουπιέρες και η βελτίωση

της ύδρευσης και αποχέτευσης
είναι μόνο κάποιες από αυτές λύσεις
ενώ εξίσου αποτελεσματικά ήταν η θεραπεία

ενυδάτωσης από το στόμα για τη
διάρροια τα αντιβιοτικά για την πνευμονία

και το συμπληρώματα διατροφής
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Αττική Κλειστά θα παραμείνουν τα φαρμακεία cms 14 Σεπτεμβρίου
ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ τα ρολά θα παραμείνουν τα
φαρμακεία ολόκληρης της Αττικής στις 14 Σεπτεμβρίου

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί

επίσημη αργία για τα φαρμακεία της πρωτεύουσας

καθώς είναι ο καθιερωμένος εορτασμός
του Τιμίου Σταυρού

Για τις περιπτώσεις που θα παρουσιαστεί
κάποια έκτακτη ανάγκη όπως ενημέρωσε με
ανακοίνωση του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αττικής το κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί από
τα εφημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία

Σης 14 Σεπτεμβρίου τιμάται η μνήμη της αγίας

Ελένης η οποία σύμφωνα με την παράδοση
το 326 μ.Χ μετέβη στα Ιεροσόλυμα με σκοπό

να φέρει στο φως τους τόπους όπου έζησε ο
Ιησούς και ύστερα από ανασκαφές οδηγήθηκε
στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού
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Πάνω από 400.000.000 τον χρόνο χανει από πς κλινικές έρευνες το Δημόσιο
ΕΣΟΔΑ nou ξεπερνούν τα 400.000.000 ευ
ρώ τον χρόνο και θα προέρχονταν από
τις κλινικές έρευνες χάνονται από τα δημόσια

ταμεία εξαιτίας της γραφειοκρατίας
Την ώρα που ο ΕΟΠΥΥ διψάει για ρευστό

καθώς έχει χρέη ύψους 1,5 δισ ευρώ
το κράτος εξακολουθεί να γυρίζει την πλάτη

στο ζεστό χρήμα που μπορεί να φέρουν
οι κλινικές έρευνες Σημειώνεται ότι καθεμιά

από αυτές αποφέρει 250.000 ευρώ έσο¬

δα που προκαλούν αύξηση του ΑΗΠ κατά
500.000 ευρώ

Τα παραπάνω ανέφερε στον υπουργό
Υγείας Θάνο Δημόπουλο ο πρόεδρος του
Φαρμακευτικού Φόρουμ του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Διονύσιος

Φιλιώτης κατά τη συνάντηση που είχαν
χθες στο υπουργείο Υγείας

0 κ Φιλιώτης επανέλαβε ότι χάθηκαν
πάρα πολλές ευκαιρίες με αποτέλεομα πολ¬

λές κλινικές μελέτες που θα μπορούσαν να
γίνονται στην Ελλάδα να πραγματοποιούνται

σε άλλες χώρες Μπορεί στις αρχές
του 201 3 να βελτιώθηκε αισθητά το θεσμικό

πλαίσιο και να εξαλείφθηκαν οι υπερβολικές

καθυστερήσεις στην αδειοδότηση
ωστόσο ήδη είχε πληγεί η αξιοπιστία της
χώρας καθώς πολλές από αυτές τις μελέτες
ενώ είχε προγραμματιστεί να γίνουν στη Ελλάδα

τελικά ματαιώθηκαν

Αξίζει να τονιστεί ότι το 2012-2013 κατατέθηκαν

στην Ελλάδα μόλις 1 38 αιτήσεις
όταν στο Βέλγιο αυτές ανήλθαν στις 1.118
και στην Τσεχία στις 574 Οι εκπρόσωποι
του φόρουμ επεσήμαναν στον υπουργό την
ανάγκη μιας νέας κοινής υπουργικής απόφασης

η οποία θα συμπληρώνει τις υπάρχουσες

στην κατεύθυνση εξάλειψης της γραφειοκρατίας

Ρίτα ΜεΗά
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0Ι ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ
ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ειτ σούπα
με τρία αυτογκόη Τσίπρα
0 αρχηγός 0 Β Μεϊμαράκης
του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε έμφαση
υπερασπίστηκε στην ιδιωτική
τον Μπαλτά πρωτοβουλία
της Παιδείας την και τις
Τασία που έφερε επενδύσεις
μπάχαλο στο ενώ επιτέθηκε
μεταναστευτικό σε Τσίπρα
ενώ υποσχέθηκε για το φέσι
προκλητικά ότι θα ί 90 δισ € της
ξανακαταργήσει επτάμηνης
τον ΕΝΦΙΑ I διακυβέρνησης

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΜΑΧΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ

Οι επιθέσεις
Θεοδωράκη
Γεννηματά στα
πεπραγμένα Τσίπρα
και ο συνήθης
Κομμένος με τις
καταγγελίες
πυροτέχνημα

ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΣΑΝ 01 ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIAV ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΩΝ

ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ
ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΙΑ
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Σε
ένα άνευρο ντιμπέιτ που

κράτησε περίπου τρεις ώρες
πλην ολίγων εξαιρέσεων όπου

ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο
κανείς δεν έκανε το μεγάλο λάθος
στο οποίο έλπιζε ο αντίπαλος ενώ ο

τύπος του διαλόγου επικράτησε της
ουσίας

Ηταν όλα αναμενόμενα όταν μάλιστα

είχαν οριστεί αυστηροί κανόνες

σε ό,τι αφορά το πλαίσιο διαλόγου

και με αυτή την έννοια δεν
δημιουργήθηκε σημαντικό πολιτικό
γεγονός ούτε οι προϋποθέσεις για
μια σοβαρή αλλαγή του προεκλογικού

σκηνικού όπως έχει διαμορφωθεί
μέχρι τώρα Επομένως μπορεί

να μιλήσει κανείς για μια πρόβα εν
όψει της παράστασης που θα γίνει
την επόμενη Δευτέρα με το ντιμπέιτ
Αλέξη Τσίπρα-Βαγγελη Μεϊμαράκη
και το οποίο θα έχει εκ των πραγμάτων

σημασία όσο οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ντέρμπι

Ομως υπήρχαν και ορισμένα σημεία

όπου καταγράφηκαν σαφείς
διαφορές σε ό,τι αφορά την προεκλογική

γραμμή των προέδρων των
κομμάτων

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
κ Μεϊμαράκης έδωσε έμφαση

υτην ιδιωτική πρωτοβουλία για την
υλοποίηση επενδύσεων και επιτέθηκε

υτον κ Τσίπρα γιατί μας φέσωσε
90 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες και

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΊΧΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com

έχει άγνοια για τα διεθνή θέματα
και την εξωτερική πολιτική Τάχθηκε
υπέρ των συνεργασιών των φιλοευ
ρωπαϊκών δυνάμεων και υπέρ της
ίδρυσης μη κρατικών πανεπιυτημίων
ενώ επέκρινε τον πρόεδρο του ΣΥ
ΡΙΖΑ για την πολιτική Μπαλτά υτην
Παιδεία και τις δηλώσεις του περί μη
ύπαρξης θαλάσσιων συνόρων

Από την άλλη πλευρά ο κ Τσίπρας
υπερασπίσθηκε τους υπουργούς του
Μπαλτά και Χριυτοδουλοπούλου και
ισχυρίυτηκε ότι το τρίτο Μνημόνιο
είναι καλύτερο από τα προηγούμενα
λόγω αναφορών υτην ελάφρυνση
του χρέους Δεν παρέλειψε μάλιστα

να επαναλάβει την υπόσχεσή
του ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ
αλλά όταν η οικονομία σημειώσει
ανάυτυξη

Ο Θεοδωράκης
Στο Ποτάμι πιυτεύουν ότι ο Σταυρός
Θεοδωράκης μπόρεσε να σκοράρει

γιατί μίλησε συγκεκριμένα υπέρ
της μείωσης του Δημοσίου λ.χ
γιατί έπεισε ότι το κόμμα του δεν
έχει εξαρτήσεις από επιχειρηματικά
συμφέροντα και ότι η παρουσία
του θα είναι χρήσιμη για μια αποδοτική

κυβέρνηση Στο επιτελείο της
Φώφης Γεννηματά θεωρούν ότι η

νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει
υψηλότερη δημοτικότητά από τον
προκάτοχό της Ευάγγελο Βενιζελο
κατάφερε να γίνει συμπαθής και να
δείξει αξιοπιυτία μετριοπάθεια και
αποφασιυτικότητα

Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη
αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση
ως πολιτικός αρχηγός με αιχμές κατά
του κ Τσίπρα που υπέγραψε τρίτο
Μνημόνιο όταν ελεγε το αντίθετο
τον Ιούνιο ο Δημήτρης Κουτσού
μπας είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση με
επιθέσεις προς όλους και ιδιαίτερα
προς τον κ Λαφαζάνη ενώ ο Πάνος
Κομμένος βρέθηκε σε δύσκολη θέση
υπερασπιζόμενος τις πολιτικές της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ για ΕΝΦΙΑ

και μεταναυτευτικό ενώ τάχθηκε
υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας

Στη διάρκεια της τηλεμαχίας τα
αίματα άναψαν όταν κ Κομμένος
επανελαβε καταγγελίες κατά του κ

Μεϊμαράκη ο οποίος απάντησε καυ
υτικά ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν
ελείσει ενώ εκτός μικροφώνου είπε
ότι ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ κάνει τη
βρόμικη δουλειά για λογαριασμό του
κ Τσίπρα

Στο τρίωρο ντιμπέιτ δεν μάθαμε
κάτι συγκεκριμένο για τις μετεελογι
κές συνεργασίες που είναι το μείζον
ζήτημα δεν ακούσαμε κάτι για τα
μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που
θα υλοποιηθούν με βάση το τρίτο
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► ► ΤΟ ΝΤΙΜΠΕΪΤ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL MEDIA

Η Ζωή θα επέμβει τηλεφωνικά
ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ μετά οι πολιτικοί αρχηγοί
επέστρεψαν σε μια τπλεμαχία με μια μεγάλη

διαφορά από τα debate που η Ελλάδα
έχει συνηθίσει την ύπαρξη του twitter και
τη δυνατότητα των πολιτών να σχολιάζουν
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Από νωρίς χθες το απόγευμα και ήδη από
το στάδιο της προετοιμασίας στη Δημόσια
Τηλεόραση οι χρήστες ζέσταναν τις μηχανές

τους και ξεκίνησαν τις αναρτήσεις
στο twitter και το facebook

Πρωταγωνιστής ήταν το twitter και το
hashtag EPTdebate201 5 στο οποίο οι
Ελληνες αναρτούσαν με πραγματικά καταιγιστικό

ρυθμό τις απόψεις τους πάνω
στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών
Είναι χαρακτηριστικό ότι το hashtag είχε
μέχρι τις 23.45 92.500 αναφορές σχετικά
με το debate

Με έντονο τρόπο εκφράστηκε π
αμφισβήτηση

του ελληνικού για το σύνολο
των κομμάτων Μέσα από τα social media
φάνηκε η απογοήτευση των πολιτών για
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα Ιδιαίτερα
στην ενότητα του μεταναστευτικού ο ΣΥΡΙΖΑ

έλαβε πολλά επικριτικά σχόλια
Γέλιο πάντως προκάλεσαν υτους χρήστες

πολλές στιγμές του debate όπως το καλησπέρα

καλησπέρα του Σταύρου Θεοδωράκη

προς τους τηλεθεατές έτσι ξεκινούσε
την εκπομπή του Πρωταγωνιστές τα πέντε

παιδιά του Πάνου Κομμένου κάτι που
δεν ήταν ευρέως γνωστό

Επίσης με περίσσια ευρηματικότητα οι
χρήστες δεν παρέλειψαν να μνημονεύσουν
τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
► Το χειρότερο με το debate είναι πως

υπάρχει κόσμος που το περιμένει για να
αποφασίσει τι θα ψηφίσει
► Ο Θεοδωράκης γίνεται απόψε ο πρώτος
που θα έχει συμμετοχή σε debate και ως
δημοσιογράφος και ως πολιτικός αρχηγός
Τυχαίο ε
► Αν είχαν λίγο χιούμορ στην

ertdebate201 5 η φάση θα ήταν καρέκλες

τύπου The Voice να πατά το κουμπί
η Τρέμη να γυρνά να ακούσει Κουτσού
μπα
► Θα δεις το ντιμπέιτ Δε χρειάζεται έχω
διαβάσει το μνημόνιο ERTdebate201 5
► Το στούντιο που θα γίνει το
ERTdebate201 5 δεν έχει πίστα για χορό

Πού θα χορέψει το ζεϊμπέκικο ο Βαγγέ
λας
► Μη μου μιλάτε γίνομαι σοφότερος παρακολουθώντας

το debate ακούω πράγματα

για πρώτη φορά
► Εχουμε εμπειρία λέει π κ Γεννηματά Και

εμείς έχουμε εμπειρία από εσάς κ Γεννηματά
ouYYvu^n@depressedPasok

► Η Ζωή θα επέμβει τηλεφωνικά τελικά

► Στο παρά πέντε ακόμα συζητούν μέσα
στο στούντιο τι θα γίνει με την 7η ενότητα
και αν ρωτήσουν όλοι τον Τσίπρα
► Φαντάσου τώρα να ήταν αρχηγός π

Ζωή και να έπρεπε να την κόψεις στα 90
δεύτερα
► Τι να τους κάνουν τους εκπαιδευτικούς
τα σχολεία Αφού είναι εκλογικά κέντρα
► Και βγάζει ο Λαφαζάνης ένα πεντοχίλιαρο

δραχμές το κολλάει στην καράφλα
Μείμαράκη να χορέψει ζεμπεκιά

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Μνημόνιο το αμέσως επόμενο διάστημα

Οι πολιτικοί αρχηγοί έμειναν στις
σταθερές και γνωστές τους θέσεις
δεν προσπάθησαν καν να διαφοροποιηθούν

είτε στο ύφος είτε στην
ουσία

Το μεγαλύτερο άγχος το είχαν οι
πολιτικοί αρχηγοί των μικρότερων
κομμάτων γιατί δεν θα έχουν δεύτερη

ευκαιρία να απευθυνθούν με
αυτόν τον τρόπο στο κοινό

Το κλισέ λέει ότι ακόμη και ένα

Τρία αυτσγκόλ
Τσίπρα για Παιδεία
μεταναστευτικό
και κατάργηση ΕΝΦΙΑ——

J

—
κακό ντιμπέιτ είναι καλύτερο από
κανένα ντιμπέιτ Ανεξάρτητα από τη
γνώμη που έχει κανείς για τη χθεσινοβραδινή

πολύωρη τηλεμαχία των
πολιτικών αρχηγών έχει κάποια σημασία

ότι έγινε και μάλιστα με όρους
πολιτισμένης πολιτικής αντιπαράθεσης

χωρίς μισαλλόδοξες εξάρσεις
πλην εξαιρέσεων

Στα επιτελεία όλων μα όλων
των πολιτικών αρχηγών υπάρχει
ικανοποίηση για το αποτέλεσμα ή
τουλάχιστον αυτό εκπέμπεται και

είναι κάτι επίσης αναμενόμενο γιατί
δεν συνηθίζεται η αναγνώριση τηλεοπτικής

ήττας πριν από την τελική
μάχη για λόγους ψυχολογίας αλλά
και εντυπώσεων

Συνεργάτης του Ευ Μείμαράκη μιλώντας

στον Ε.Τ υποστήριξε ότι
ο πρόεδρος της Ν Δ ήταν ο νικητής
του ντιμπέιτ Κέρδισε τις εντυπώσεις
γιατί ήταν πρωθυπουργικός σταθερός

σίγουρος μετρημένος σαφής
και γνώστης των θεμάτων για τα
οποία ρωτήθηκε

Αποδόμησε ήπια αλλά εύστοχα
τον Α Τσίπρα που ήταν απολογητικός

και αμυντικός κατώτερος των
αναγκών που είχε Ηταν ειλικρινής
και ταυτίστηκε με τον κουρασμένο
τηλεθεατή

Για συσπείρωση
Η Κουμουνδούρου από την πλευρά
της εξακολουθεί να πιστεύει ότι το
καλύτερο χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο

πρόεδρος του και για το λόγο αυτό
θεωρεί ότι η χθεσινοβραδινή του εμφάνιση

συνέβαλε στην προσπάθεια
συσπείρωσης που καταβάλλουν στην
τελική ευθεία προς τις κάλπες

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας
στον Ε.Τ εκτιμούσαν ότΓ ο τέως
πρωθυπουργός*θέληρε να πετύχει
τον βασικό του στόχο που είναι να
αναδείξει το κεντρικό τους σύνθημα
να ξεμπερδεύουμε με το παλιό

Στο τέλος άναψαν τα αίματα
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ λέξη του κάθε πολιτικού

αρχηγού ειπώθηκε λίγο
πριν από τη λήξη του τρίωρου ντιμπέιτ

Αίσθηση προκάλεσε και σε
αυτό το στάδιο ο εμφύλιος της
Αριστεράς μεταξύ του Παναγιώτη

Λαφαζάνη ο οποίος απασφά
λισε κατά του Αλέξη Τσίπρα του
Δημήτρη Κουτσούμπα που έβαλε
κατά της Λαϊκής Ενότητας αλλά
και του κ Τσίπρα που εμφανώς
αμήχανος αλλά και εκνευρισμένος

έστρεψε τα πυρά του προς τα
εκεί που βλέπει ότι θα έχει tn

μεγαλύτερη

διαρροή ψηφοφόρων
Προς τη Νέα Δημοκρατία και τον
Βαγγέλη Μείμαράκη Το κλίμα πυροδοτήθηκε

από τις προσφιλείς
καταγγελίες του Πάνου Καμμένου
για υπόδικους πολιτικούς για να
ακολουθήσει ένα ηχητικό χάος
όπου κανείς δεν άκουγε κανέναν
Πεδίο έντασης αποτέλεσε και το
θέμα των ραδιοτηλεοπτικών αδειών

με τον κ Τσίπρα να έρχεται σε
έντονη λεκτική αντιπαράθεση με
την Ολγα Τρέμη

Στην τοποθέτηση του τέως πρωθυπουργού

ότι η αναδιάρθρωση
του χρέους είναι μια πραγματικό¬

τητα αλλά και στην ερμηνεία του
ότι τα 86 δισ ευρώ δεν ήταν
καθαρός δανεισμός απάντησε
ο κ Μειμαράκης ως αρχηγός της
Ν Δ αλλά και ως οικονομολόγος
Φεσώσατε τη χώρα με 90 δια

ευρώ ενώ επιβαρύνθηκε η χώρα
με άλλα 25 δισ από το κλείσιμο
των τραπεζών για ένα άχρηστο
δημοψήφισμα είπε

Με ξεκάθαρο στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ

κινήθηκε ο κ Λαφαζάνης
Στις 5 Ιουνίου η κυβέρνηση του

Αλέξη Τσίπρα ελεγε πως δεν θα
υπογράψει 3ο Μνημόνιο αλλά το
υπέγραψε Και κατηγορούμαστε
εμείς ηου ήμασταν συνεπείς Το
δίλημμα είναι μνημόνιο ή αντι
μνημόνιο

Με τήν ατάκα μετά το υρώτη
φορά αριστερά εμείς λέμε πρώτη

φορά στα σοβαρά απάντησε
ο Σταύρος Θεοδωράκης Με
ποιους θα κυβερνήσουν Με τους
υπουργούς του παρελθόντος Την
κ Τασία των ανοιχτών συνόρων
τον κ Παρασκευόπουλο των ανοιχτών

φυλακών και τον κ Μπαλτά
των κλειστών σχολείων

Την επιθυμία της να καταργηθεί

το μπόνους των 50 εδρών εξέφρασε

η Φώφη Γεννηματά
Ο κ Καμμένος παραδέχθηκε

πως οι ΑΝ.ΕΛ δεν είναι ευτυχείς
που υπέγραψαν μια συμφωνία με
ΕΝΦΙΑ αλλά τουλάχιστον απεσύρθη

το Αγγλικό Δίκαιο

Οι ατάκες
Βαγγέλης Μειμαράκης Τσίπρας
ίσον μόνιμες εκλογές Αλλά αν
χρειαστεί πάω στην Κουμουνδούρου

να συζητήσουμε Αλέξη
έχεις χρόνο αύριο
Αλέξης Τσίπρας σ.σ προς Ολγα
Τρέμη Μύγα έχετε και μυγιάζε
στε
Φώφη Γεννηματά Ο κ Τσίπρας
ούτε ως λαθρεπιβάτης δεν μπορεί
να περάσει από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας

Παναγιώτης Λαφαζάνης Θα
υπάρξει και δεύτερο σποτ πως
έκανα τη ληστεία στο Νομισματοκοπείο

Δημήτρης Κουτσούμπας Δεν
σχολιάζω τον κ Γλέζο Είναι ένα
σύμβολο Οι πολιτικές επιλογές
όμως κρίνονται

ΔΕΣΠΟΙΝΑ KÖNTAPAKH
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DEBATE
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Α ΤΣΙΠΡΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ

WZt αυτό το εξάμηνο π ελληνική

κυβέρνηση έδωσε πολύ
μεγάλη μάχη Μειώσαμε την υποχρέωση

των πρωτογενών πλεονασμάτων
και καταφέραμε με τη συμφωνία που
φέραμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία

Δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε

μέρος των δεσμεύσεών μας
αλλά θα συνεχίσουμε τη μάχη και θα
την κερδίσουμε

Το ζητούμενο είναι να δημι
ουργήσουμε δουλειές Εμείς

φέραμε επενδύσεις ο Τσίπρας τις
διώχνει Στόχος μας είναι να πετύχουμε

το καλύτερο δυνατό μέσα από τις
διαπραγματεύσεις Αν δεν είχε διακόψει
ο Αλέξης Τσίπρας βιαίως τη θητεία της
κυβέρνησης θα είχαμε υλοποιήσει όσα
είχαμε υποσχεθεί

Τα Μνημόνια είναι κατ ο
▼ στρεητικά για τη χώρα Η

επιλογή εθνικού νομίσματος δεν είναι
καθόλου καταστροφική Αντίθετα
από αυτά που λέτε θα ενισχύσει την
παραγωγή θα δώσει ρευστότητα για
την ανάπτυξη Η μετάβαση σε εθνικό
νόμισμα δεν είναι τίποτα το παράξενο
που να θέλει ειδική μελέτη Μπορεί
να πραγματοποιηθεί με την εκτύπωση
χρήματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

WH συμφωνία αστή είχε και
ορισμένους συμβιβασμούς Ο

λαός θυμάται τι είχε φέρει π κυβέρνηση

Σαμαρά και τι καταφέραμε εμείς
μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση Ο
ΕΝΦΙΑ ήταν ένας παράλογος φόρος
που μας φόρτωσε στην πλάτη η Νέα
Δημοκρατία Οταν σταθεροποιηθεί η
οικονομία θα καταργηθεί

KOINQNIA

Δεν είμαι εδώ για να δώσω
υποσχέσεις Θα πρέπει να

υπάρξουν επενδύσεις για νέες εισφορές

στο ασφαλιστικό να βρούμε
την αδήλωτη και μαύρη εργασία Το

δημογραφικό είναι τεράστιο ζήτημα Τα

μέτρα που έφερε ο Τσίπρας να ψηφίσουμε

είναι το μόνο νέο που είδαμε
αυτούς τους επτά μήνες Θέλει να μας
πείσει ότι είναι καλό αλλά πάντα μια
συμφωνία κρίνεται από το αποτελεσμα

Θελουμε ένα κράτος που να
υπηρετεί τον πολίτη Που θα

είναι όμως σοσιαλιστικό θέλουμε
ένα κράτος που δεν θα είναι φέουδο
της διαπλοκής και του κομματισμού
Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με
τα Μνημόνια Δεν μπορεί να γίνει με
συνθήκες καταλήστευσης του ελληνικού

λαού

□
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ

Πιστεύω πως ένα σημαντικό
πλεονέκτημα της χώρας είναι

η Παιδεία και η γνώση Εχουμε αιμορραγία

μυαλών Πρέπει να ενισχύσουμε

από το Δημοτικό μέχρι και το
Πανεπιστήμιο όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης Συμφωνούμε απόλυτα
δίπλα στα πανεπιστήμια να υπάρχουν
ερευνητικά κέντρα Στα θέματα της
Παιδείας χρειάζεται διάλογος και
συναινέσεις

Απαραίτητη η αναθεώρηση του
Συντάγματος ώστε να δημιουργηθούν

μη κρατικά πανεπιστήμια για να
μην εξάγουμε φοιτητές και να επιδοτούμε
θέσεις εργασίας στο εξωτερικό Ο Τσίπρας
τιμώρησε την ιδιωτική εκπαίδευση με
ΦΠΑ 23 επειδή μισεί ό,τι προέρχεται
από τον ιδιωτικό τομέα Με το νόμο
Μπαλτά κατήργησε την αριστεία και τα
πρότυπα σχολεία Εμείς θέλουμε να ιδρύσουμε

ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε νομό

Χρειάζεται επανάσταση στην
Υγεία όπως χρειάζεται και

στην Παιδεία Επανάσταση στην
Παιδεία σημαίνει χρήματα πάνω από
όλα και Δημοκρατία Το υγειονομικό

σύστημα χρειάζεται αναβάθμιση
και αστό δεν μπορεί να γίνει χωρίς
γιατρούς νοσηλευτικό προσωπικό Τα
νοσοκομεία καταρρέουν Αν θελουμε
να τα χρηματοδοτήσουμε πρέπει να
φύγουμε από τη μνημονιακή θηλιά

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΑΙΤΙΚΗ

Φτάνει με την υποκρισία Οι
προηγούμενοι εξαντλούσαν

τη μεταναστευτική τους πολιτική σε
επιχειρήσεις σκούπα στην Ομόνοια
Ελεγαν ότι εμείς καλούμε τους πρόσφυγες

ενώ βρισκόμασταν μπροστά
σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο Η

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να
βάλει το θέμα στην Ε.Ε Το πρόβλημα
όμως δεν αντιμετωπίζεται με λαϊκισμό

αλλά μόνο με ευθύνη

Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα
δεν ανακαλύφθηκε τώρα και

δεν είδα ανάλογη ευαισθησία όταν
λέγαμε ότι η Συρία θα καταρρεύσει ότι
πρέπει να χωρίσουμε τους μετανάστες
από τους πρόσφυγες να φυλάξουμε
τα σύνορά μας Ακουσα με έκπληξη τον
πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχουν

θαλάσσια σύνορα Μη χάσουμε
κανένα νησάκι επειδή νομίζει ότι δεν
φυλάσσονται

I Η Δεν είδα στα νησιά να πλου
τίζουν από τους προσφυγές

Είδα μια τραγωδία Η Ευρώπη είναι
υπεύθυνη για αστή την τραγωδία
Απαιτείται ένα μεγάλο ποσό για να
αντιμετωπιστεί η κατάσταση Η Ελλάδα
είναι η πύλη για αυτή την είσοδο Μαζί
με τα Μνημόνια έχουμε και το προσφυγικό

πρόβλημα Μετανάστες έχουμε
όμως και εμείς Με τη νεολαία μας που
προσπαθεί να φύγει για να επιβιώσει

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΑΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ

WH επανεκκίνηση των ελλη
νορωσικών σχέσεων ήταν

πράξη ευθύνης Αυτό θα φέρει πολύ
σημαντικά οφέλη Δεν πήγα να
ζητήσω χρήματα γιατί ξέρω ότι μια
χώρα υπερχρεωμένη από κυβερνήσεις

των προηγούμενων 40 ετών δεν
μπορεί να ζητάει αρωγή έξω από την
ευρωζώνη

WTo ζήτημα με τα εξοπλιστικά
στο οποίο αναφέρεστε έχει

απαντηθεί Υπάρχει απάντηση και στο
πόρισμα Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας
δεν μας είπε τίποτα για τα θαλάσσια
σύνορα Στην εξωτερική πολιτική ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε τη χώρα
χωρίς κανένα σύμμαχο

Δεν καταλαβαίνω γιατί εάν π

Ελλάδα χρηματοδοτηθεί από
τρίτη χώρα είναι κακό πράγμα Οταν
παίρνουμε με αντάλλαγμα Μνημόνια
και υποδούλωση είναι καλά Οταν
μας ληστεύουν για να πληρώνουμε

τις δόσεις τους είναι καλό Δεν
βλέπω ως κακό να έχουμε πολύπλευρες

σχέσεις και να προσπαθούμε
να δανειζόμαστε από όπου υπάρχει
συμφέρον
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Σ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Π KAMME

Στην πολιτική δεν υπάρχουν
▼ ιδανικές λύσεις Ενα βήμα πριν

τον γκρεμό αναγκάζεσαι να πάρεις και

δυσάρεστες αποφάσεις Πήραμε την
πατριωτική απόφαση να ψηφίσουμε το
Μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα για να

αποφύγουμε μεγαλύτερη καταστροφή
Πρότασή μας ανάλογα με τις προσλήψεις
που θα φέρνει μια ιδιωτική επένδυση θα

διαφοροποιείται η φορολογία του Περισσότερες

προσλήψεις λιγότερη φορολογία

Είναι σε εντελώς διαφορετική
κατεύθυνση οι προτάσεις

ΚΚΕ-ΛΑ.Ε Είναι διαφορετικό πράγμα
να πάρεις την εξουσία του πλούτου
και να την κατέχει ο ελληνικός λαός
και εκεί μέσα να δεις την πορεία αποδέσμευσης

από Ε.Ε και διαφορετικό
πράγμα εντός του καπιταλιστικού
δρόμου να είναι κυρίαρχα τα μονοπώλια

WH μεγαλύτερη αποτυχία μας
είναι ότι δεν καταργήσαμε

τον ΕΝΦΙΑ έναν άδικο φόρο Η βαριά
φορολόγηση σταματάει την ανάπτυξη
και εμείς πιστεύουμε στις επενδύσεις
για να δοθούν κίνητρα και να φέρουμε
πίσω λεφτά που είναι στο εξωτερικό
και να βγάλουμε τα λεφτά αη τα σεντούκια

θα είμαστε η εγγύηση για την
ιδιωτική οικονομία

Μπαίνουμε σε ένα τρίτο Μνημόνιο

το επαχθέστερο ενώ η
χώρα είχε πρωτογενή πλεονάσματα Αν
υπήρχε Χρυσό Βατόμουρο για την οικονομία

ο κ Τσίπρας θα το είχε πάρει
Το πέτυχε αυτό μετατρέποντας τα πρωτογενή

πλεονάσματα σε ελλείμματα Το
ΠΑΣΟΚ έχει κατασυκοφαντηθεί αλλά
δεν βάλαμε το κομματικό συμφέρον
πάνω από την πατρίδα Το αντιμνημό
νιο πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά

I Β Το Δημόσιο έχει 1.614 νομικούς
▼ οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου

και δεκάδες Γενικές Γραμματείες Το κομματικό

κράτος του ΠΑΣΟΚ της Ν.Δ και
του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να σώσει τα παιδιά του
Πρότασή μας Να καταργηθούν οι πολεοδομίες

να γίνεται ηλεκτρονική ανάρτηση
αδειών Λέμε ναι στην αξιολόγηση υπαλλήλων

αλλά και στη συνεχή αξιολόγηση
των δομών Οχι στη γραφειοκρατία όχι
στο κομματικό κράτος

WTo ΚΚΕ παλεύει για έναν
άλλο δημόσιο τομέα σε ένα

άλλο κράτος όπου η εργατική τάξη
θα είναι στην εξουσία και θα μπορεί
να ελέγχει αστό τον κρατικό τομέα
Αν κοιτάξουμε σήμερα τα δημόσια
νοσοκομεία είναι τεράστιες οι ελλείψεις

Λείπουν νοσηλευτές λείπουν
γιατροί και πεθαίνει ο κόσμος Στα
σχολεία πόσοι λείπουν Υπάρχουν
τεράστια κενά

WH δημόσια διοίκηση χρειάζεται
χτίσιμο απ την αρχή θα

παλέψουμε να αλλάξουμε τους νόμους
που δεν πιστεύουμε Εάν υπάρχουν
δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν

δεν έχουμε αντίρρηση
Αλλά όσες συνδέονται με στρατηγικές
επιλογές της χώρας πρέπει να παραμείνουν

στο Δημόσιο

WTo πόρισμα για τα οικονομικά
του ΠΑΣΟΚ είναι στα χέρια

του εισαγγελέα αστού που πρέπει να
είναι και κάνει τις απαραίτητες ανακρίσεις

και έρευνες Δεν έχω στοιχεία
στα χέρια μου που να δείχνουν ότι
υπάρχει πρόβλημα εις βάρος κανενός
Εχουμε νοικοκυρέψει το σπίτι μας Το
ΠΑΣΟΚ δεν δανείστηκε χρήματα για
να μην τα επιστρέψει ποτέ

WH Παιδεία έχει πρόβλημα από
τους σαμποτέρ δηλαδή το

ΠΑΣΟΚ τη Ν.Δ και τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν

την Παιδεία χώρο για να βρουν
χειροκροτητές Εμείς λέμε όχι στις κομματικές

νεολαίες στα πανεπιστήμια Να
προστατεύσουμε τους μαθητές από τον
Μπαλτά στην Παιδεία Σε λίγες ημέρες θα
ανοίξουν τα σχολεία χωρίς δασκάλους
γιατί έκαναν κομματικές αποσπάσεις και
όχι προσλήψεις

WTo ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή
ψήφισε όχι σε όλο το Μνημόνιο

και στην επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική

εκπαίδευση Εμείς το βλέπουμε
από τη σκοπιά ότι πάλι πλήττεται η
λαϊκή οικογένεια διότι σήμερα με
το χάλι που έχει η δημόσια Παιδεία
πολλοί άνθρωποι των λαϊκών οικογενειών

αναγκάζονται να πηγαίνουν
τα παιδιά τους σε φροντιστήρια
ιδιωτικά σχολεία

Διαφωνήσαμε με τους αιώνιους

φοιτητές συμφωνούμε να
υπάρχουν σχολεία πρότυπα σε κάθε
νομό Στην Παιδεία πρέπει να γίνουν
πολλά πράγματα και να δίνεται έμφαση
στην έρευνα και στην καινοτομία
Απαράδεκτος ο ΦΠΑ στην Παιδεία θα
απολυθούν 8.000 άνθρωποι Πιστεύω
ότι θα βρούμε ισοδύναμα αν ανέβει
για παράδειγμα ο φόρος πολυτελείας
στα τσιγάρα θα καλύψει τπ διαφορά

Οι προσλήψεις έπρεπε να
γίνουν σε γιατρούς και νοσηλευτές

Το ΕΣΥ έχει εγκαταλειφθεί
υπέρ των ιδιωτικών μονάδων υγείας
Βεβαίως πρέπει να στηριχθεί η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία Η κυβέρνηση
αστή πέταξε λευκή πετσέτα Εχει

δεχθεί πολύ σκληρούς όρους Αστή τη
στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη

θέση Η επαναδιαπραγμάτευση
απαιτεί αξιοπιστία

Οταν η κατάσταση στα νησιά
ήταν τραγική η κυβέρνηση

πανηγύριζε που κατάφερε να μεταφέρει
200 μετανάστες από το Πεδίον του

Αρεως στον Ελαιώνα Αστεία πράγματα
σε σοβαρά προβλήματα Η Ελλάδα
έχασε χρήματα και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί
Ν.Δ Πρότασή μας να σταματάμε τις
μεταναστευτικές ροές σε συνεργασία
με την Τουρκία Ναι στους πρόσφυγες
όχι στην ανεξελεγκτη ροή μεταναστών

M Αμεσα αυτή την ώρα που

μιλάμε θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα έτσι ώστε όλοι οι πρόσφυγες
και μετανάστες που έχουν κατακλύσει
τα νησιά του Αιγαίου να μεταφερθούν
στις χώρες προορισμού τους Εγώ
σκέφτομαι να κάνω παρέμβαση στην
υπηρεσιακή πρωθυπουργό και στον
επίτροπο Αβραμόπουλο να αναλάβει η

Κομισιόν με απευθείας πτήσεις τσάρτερ
και πλοία στ όλα τα νησιά

Εχουμε κάνει τα πρώτα βήματα
Εμείς δεν συμφωνούσαμε

με το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια
Ωστόσο αν η διαπραγμάτευση δεν είχε
πετύχει οι μετανάστες δεν θα μπορούσαν

να έχουν πάρει το μαγικό χαρτάκι
για να πάνε στις χώρες της Ευρώπης

Εχουμε ζητήσει εδώ και μήνες
διακομματική συνεργασία και η

χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙ
ΖΑ-ΑΝ.ΕΛ δεν θα έχει τη δυνατότητα
να στείλει ανθρώπους στ άλλες χώρες
γιατί δεν έχει στήσει τις υποδομές και
δεν έχει εξασφαλίσει χρήματα Εχει
μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση για την
αδράνεια όλων αυτών των μηνών
Χρειάζεται ριζική αλλαγή της πολιτικής
της Ε.Ε στο θέμα των μεταναστών

Το Ποτάμι στηρίζει τη διεκδίκηση

για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Αλλά όχι σαν το φτωχό συγγενή

που όποτε έχει να πληρώσει τις
υποχρεώσεις της γυρίζει στο παρελθόν
Αυτό που έκανε π κυρία Κωνσταντο
πούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ με το κατοχικό
δάνειο τπ συγκεκριμένη στιγμή ήταν
περισσότερο για το εσωτερικό κομματικό

ακροατήριο Η Ελλάδα δεν έχει
μέλλον αν απομονωθεί

WHa το NATO τόσα χρόνια
που είμαστε μέλη του μόνο

δυστυχία και προβλήματα στα εθνικά
θέματα έχουμε δει Η Ρωσία δεν έχει
σχέση με τη Σοβιετική Ενωση Είναι
μια μεγάλη ιμπεριαλιστική δύναμη
δουλεύει για τα δικά της συμφέροντα

Και είναι αυταπάτη να λέμε
ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει την
Ελλάδα χωρίς σκληρά γεωπολιτικά
και οικονομικά ανταλλάγματα

11 Η πρώτη απόφαση που πήρα
ήταν να δοθεί το επίδομα

παραμεθορίου Τα χρήματα απελευθερώθηκαν

Κακώς δεν έχουν πληρωθεί
μέχρι τώρα Αναζητούμε ισοδύναμα
όπως είναι η δυνατότητα να δώσουμε
κατοικίες Πρέπει να ενισχυθούν τα
στελέχη των Ε.Δ με χρήματα και με
επιδόματα παραμεθορίου

WTo γεωπολιτικό χαρτί δεν το
έπαιξε ο κ Τσίπρας Πήγα η

δια τρεις φορές στους Ευρωπαίους
Σοσιαλιστές για να αποκτήσουμε
συμμάχους Το τρενάκι του τρόμου
Τσίπρα Κομμένου απομόνωσε τη
χώρα μας άφησε χωρίς συμμάχους
Εγειρε την πλάστιγγα η προσπάθεια
που έκανα και οι σύμμαχοι μας προέ
κριναν την παραμονή της χώρας στην
ευρωζώνη και την Ευρώπη
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ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Επικεφαλής ο
Γ Δραγασάκης

Ο Γιάννη Δραγασάκπ είναι
επικεφαΛπ του Επικράτεια
ενώ την τεΆευταία υμηυκή θέση
καχαήαμβάνει ο Κωνσταντίνο
Τσουκαάά ο onolos στα
προηγούμενε εκάογα
ηγούνταν τουσυγκεκριμένου
ψπφοδεΛτίου

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ Δραγασάκη επικεφαλής
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας κατέρχεται ο
ΣΥΡΙΖΑ ενώ την τελευταία τιμητική θέση καταλαμβάνει

ο πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές

ηγούνταν του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου
Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται η Θεανώ

Φωτίου ενώ ο Νίκος Κοτζιάς καταλαμβάνει
τελικά την τρίτη θέση Ακολουθούν η Τασία
Χριστοδουλοπούλου και ο πανεπιστημιακός
και γνωστό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς

Κώστας Γαβρόγλου Στην έκτη θέση
βρίσκεται η Αννα Φιλίνη που είχε αποχωρήσει

προ ετών προσχωρώντας στη ΔΗ MAP ο
νεολαίος Θόδωρος Κατωπόδης ο γνωστός
ποιητής Μάρκος Μέσκος η Εφη Αχτσιόγλου
από τη θεσσαλονίκη ο Πάνος Τριγάζης και η

γνωστή ηθοποιός Λυδία Κονιόρδου
Στο ψηφοδέλτιο της Α Αθήνας επικεφαλής

τέθηκε τελικά ο Αλέκος Φλαμπουράρης και
ακολουθούν οι Γαβριήλ Σακελλαρίδης Νίκος
Βούτσης Νίκος Φίλης και Χριστόφορος Βερναρδάκης

Στη Β Αθήνας στην κορυφή του
ψηφοδελτίου

βρίσκεται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
ενώ τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν οι Παναγιώτης

Κουρουμπλής Νίκος Παππάς Γιάννης
Μπαλάφας Πάνος Σκουρλέτης Νίκος Ξυδάκης
Νίκος Τόσκας και Χριστόφορος Παπαδόπουλος

Η δε Ράνια Αντωνοπούλου δήλωσε ότι η προ
ημερών ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της
στην Περιφέρεια της Αττικής τής προκάλεσε
έκπληξη διότι ήδη είχε γνωστοποιήσει την
πρόθεσή της να μην είναι υποψήφια Η υποψηφιότητα

της αποσύρθηκε και η ίδια δήλωσε
την αμέριστη οτήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα

ΜΙΚΟΙΙΒΕΡΚΟΙ
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Για τριακοστό συνεχόμενο μήνα Αποκλιμάκωση μετά τις ανατιμήσεις λόγω ΦΠΑ

Αποπληθωρισμός και τον Αύγουστο
για την ελληνική οικονομία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Καταναλωτή τον Αύγουστο

κατέγραψε μείωση 1,5 σε

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2014

Σε
συνθήκες αποπληθωρισμού

κινήθηκε η ελληνική
οικονομία και τονΑύγουστο

για τριακοστά συνεχόμενο μήνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

τον περασμένο μήνα κατέγραψε

μείωση 1,5 σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2014

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του
2015 παρουσίασε μείωση 0,4 έναντι

μείωσης 1 2 που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση

του προηγούμενου έτους
Βασική αιτία της αποκλιμάκωσης
του δείκτη του αποπληθωρισμού

οφείλεται κατά κύριο λόγο
στις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα

λόγω της αύξησης του ΦΠΑ Η
ακρίβεια στην αγορά αντικατοπτρίζεται

στη μείωση του αποπληθωρισμού
κάτι που θα φανεί και τους

επόμενους μήνες
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου

Σεπτεμβρίου 2014 Αυγούστου

2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο

Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου

2013 Αυγούστου 2014
παρουσίασε μείωση 2,0 έναντι
μείωσης 1,4 που σημειώθηκε
κατά το αντίστοιχο προηγούμενο
δωδεκάμηνο Η μείωση του Γενικού

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
κατά 0,4 τονΑύγουστο σε σύγκριση

με τον Ιούλιο προήλθε από

Εξέλιξη ετήοκον μεταβολών και péowv ετήοκον μεταβολών
του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Ετήσια μεταβολή

Μέση ετήσια μεταβολή

Iav.'il^.W'Av'MàWlo&Aiiy.'lm'()n.'Noi'AEK Ιαν.'φφΜή Αηρ.Μάι IoOvJoÀ Aùy'î£n.'o«T.W'i£ic Ισν Φεβ Mdp Απρ Μάϋ Ιαύν IrnüC Αύγ

2013 2014 2015

ΑΗότιςι
I Κατά 10,6 της ομάδας Ενδυση

και υπόδηση λόγω των γενικών

θερινών εκπτώσεων
►Κατη 2,5 της ομάδας Διαρκή
αγαθά Είδη νοικοκυριού και

υπηρεσίες λόγω των γενικών
θερινών εκπτώσεων

I Κατά 1,8 της ομάδας Μεταφορές

λόγω μείωσης κυρίως
των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου

βενζίνη και της μεταφοράς
επιβατών με αεροπλάνο Μέρος
της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε

από την αύξηση των τιμών στις
οδικές μεταφορές επιβατών

I Κατά 0,3 της ομάδας Αναψυχή

Πολιτιστικές δραστηριότητες
λόγω μείωσης κυρίως των

τιμών σε κινηματογράφους θέα
τρα κονσέρτα

Α«ό ης ΜξήρΜς
ft Κβτά 3,0 της ομάδας Διατροφή

και μη αλκοολούχα ποτά
λόγω αύξησης κυρίως των

τιμών στα κρέατα γενικά ψωμί
και δημητριακά νωπά φρούτα
έλαια καιλίπη γαλακτοκομικά
και αβγά νωπά λαχανικά λαχανικά

διατηρημένα πατάτες
ζάχαρη σοκολάτες γλυκά
παγωτά λοιπά τρόφιμα καφές
κακάο τσάι
Κατά 1,5 της ομάδας Υγεία

λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στις κλινικές

I Κατά 1,6 της ομάδας Ξενοδοχεία

Καφέ Εστιατόρια λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια

ζαχαροπλαστεία καφενεία

κυλικεία Μέρος της αύξησης

αντισταθμίστηκε από τη
μείωση τιμών στα ξενοδοχεία

I Κατά 0,7 της ομάδας Αλλα
αγαθά και υπηρεσίες λόγω αύξησης

κυρίως των τιμών των ειδών
ατομικής φροντίδας και των ασφαλίστρων

οχημάτων Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε
από τη μείωση των τιμών στα είδη

ταξιδιού και λοιπά προσωπικά είδη
λόγω των θερινών εκπτώσεων

MOON 0,4 Την ίδια ώρα ο
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή ΕνΔΤΚ του μηνός
Αυγούστου 2015 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου

2014 παρουσίασε μείωση
0,4 έναντι μείωσης 0,2 που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2014 προς το
2013 Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα
Αύγουσιο 20 1 5 σε σύγκριση με τον
Ιούλιο 2015 παρουσίασε μείωση
0,2 έναντι μείωσης 1,1 που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του προηγούμενου έτους
Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου
Σεπτεμβρίου 2Θ14 Αυγούστου
20 15 σε σύγκριση προς τον ίδιο
δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου

2013 Αυγούστου 2014 παρουσίασε

μείωση 1,6 έναντι
μείωσης 1,5
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αύξηση ανεμβολίαστων παιδιών

Σοβαρή αύξηση ίων ανεμβολίαστων παιδιών παρατηρείται
στη χώρα όπως επισημάνθηκε σε παρουσίαση δύο προγραμμάτων

παροχής άμεσης βοήθειας που υλοποίησαν οι Γιατροί
του Κόσμου Από τα δύο προγράμματα Childhood Immunizations

και Smile Project οι οικογένειες των οποίων δεν μπορούσαν

να καλύψουν το κόστος καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης

οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά και ενηλίκους

που είχαν πληγεί σημαντικά από την κοινωνική και οικονομική

κρίση επωφελήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου 2014 και
Ιουνίου 2015 συνολικά 15.303 άτομα Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος

να επανεμφανιστούν στη χιλιετία μας προβλήματα που

πιστεύαμε ότι έχουν ξεχαστεί όπως η διφθερίτιδα ο τέτανος
ο κοκίτης η ιλαρά η πολιομυελίτιδα υποστήριξε η Λιάνα
Μαΐλη εθελόντρια των ΓτΚ η οποία εξήγησε ότι στη χώρα μας
προστίθενται στα παιδιά που δεν εμβολιάζονται λόγω κρίσης
κι εκείνα που καταφθάνουν από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση

Επισήμανε δε ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι
υποχρεωμένη να δίνει στην Ε.Ε στοιχεία για το εμβολιαστικό
επίπεδο των παιδιών στη χώρα τέτοια στοιχεία τα τελευταία
χρόνια δεν υπάρχουν
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ

Μυλλερου 1 Αγησιλάου
104 36 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ 210 5243186
ΦΑΞ 210 5220721 Email

grfsa@otenet gr
Πληρ Νιάρχου Κατερίνα

Αριθ Πρωτ 6316
ΑΘΗΝΑ 1 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ

για το ίτος 201 6
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
εφεξής Διοργανωτής προτίθεται να

διοργανώσει οτην Αθήνα εντός του Διαστήματος

Μαρτίου-Απριλίου έτους 20 1 6
διήμερο Φαρμακευτικό Συνέδριο με παράλληλη

εμπορική Εκθεση με τίτλο HELLAS

Pharm 201 6 πανελλαδικής εμβέλειας

σε εκθεσιακό χώρο κατάλληλο για
τη διοργάνωση Η εκδήλωση απευθύνεται

αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και
το αντικείμενο της αφορά άμεσα ή έμμεσα

την επιχείρηση φαρμακείου
Για την πλήρη τεχνική οικονομική υποστήριξη

και οργάνωση της διοργάνωσης
από την προετοιμασία της και μέχρι την
ολοκλήρωσή της ο Διοργανωτής προσκαλεί

τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
υποψήφιες αναδόχους να καταθέσουν
τκ προσφορές και τις ιδέες τους για την
επιχειρηματική εκ μέρους τους ανάληψη

της διοργάνωσης σύμφωνα με τα
κοτωτέρω ενδεικτικώς και όχι ηεριορι
σιικώς αναφερόμενα ήτοι προσκαλεί
κΰθε υποψήφια ανάδοχο επιχείρηση
1 Να προτείνει χωρο με εξασφαλισμένη

διαθεσιμότητα για το διάστημα
που απαιτείται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης

που να είναι κατάλληλος για
την ανάπτυξη φαρμακευτικής έκθεσης
κοι ο οποίος να διαθέτει κατάλληλες συνεδριακές

αίθουσες για παράλληλες εκδηλώσεις

τουλάχιστον τρεις
2 Να αναπτύξει με συγκεκριμένες προτάσεις

και αποδεδειγμένη δυνατότητα
το συνεδριακό επιστημονικό τμήμα της
διοργάνωσης ισοδύναμα με το εκθεσιακό

εμπορικό τμήμα της
3 Να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για όλα
το οικονομικά πρακτικά και τεχνικά ζητήματα

και για όλα τα εμπορικά θέματα
το σχετικά με τη διοργάνωση και να αναλάβει

όλες τις δαπάνες σχεδίασης και
υλοποίησης της διοργάνωσης και εν γένει

όλο το κόστος της με ελάχιστες εγγυημένες

παροχές και πλήρη ανάληψη
του επιχειρηματικού ρίσκου σε περίπτωση

που δεν καλυφθεί το κόστος της
διοργάνωσης από τα έσοδα
4 Να εγγυηθεί την καταβολή συγκεκριμένου

ποσού οτο Διοργανωτή ανε¬

ξαρτήτως της κερδοφορίας η της ζημίας
της οργάνωσης
5 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία
και τεχνογνωσία στη διοργάνωση σχετικών

εκδηλώσεων τοσο όσο άφορα το
συνεδριακό οσο και το εκθεσιακό τμήμα
της εκδήλωσης καθώς και το απαιτούμενο

και εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό

6 Να είναι μέλος μιας αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα επαγγελματικής ένωσης
διοργανωτών συνεδρίων και εκθέσεων
η.χ της ΗΑΤΤΑ Hellenic Association of

Tourist and Travel Agencies HAPCO Hellenic

Association f Professional Congress
Organizers κ λπ
7 Να πληροί και να συμμορφώνεται με τις
προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλει
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με ποιοτικά
και οικονομικά κριτήρια με συντελεστή
βαρύτητας 60 για τα ποιοτικά στα οποία
εντάσσεται και η εμπειρία και 40 για τα
οικονομικά
Για την επιλογή της αναδόχου θα ληφθεί
υπόψη και θα αξιολογηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης

των υποψηφίων σε όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις με ιδιαίτερη
έμφαση στη σχετική εμπειρία συνολικά
και συνδυαστικά
Η προσφορά απαρτίζεται από 3 μερη α
Την οικονομική προσφορά β την τεχνική

προσφορά και γ την εγγύηση Ως εγγύηση

καλής εκτέλεσης απαιτείται η κατάθεση

εγγυητικής επιστολής πέντε χιλιάδων

5 000 ευρω η οποία θα συνοδεύει

την οικονομική και τεχνική προσφορά

και θα τοποθετείται σε χωριστό
φάκελο
Η οικονομική η τεχνική προσφορά και η

εγγύηση θα τίθενται σε χωριστούς σφραγισμένους

φακέλους A4 οι οποίοι θα τοποθετούνται

όλοι μαζι σε ενα μεγάλο
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα κατατεθεί

στα γραφεία του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα

Μυλλερου αρ 1 και Αγησιλάαυ 1ος
όροφος κατά τις ωρες 7 30 έως 1 4 30
και το αργότερο μέχρι τις 14.30 της
25-9-201 5 ημέρα Παρασκευή
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως οτι προσφορές
για συνδιοργανωση συστέγαση και συνεργασία

με τρίτους φορείς Συλλόγους
Σωματεία εμπορικές εταιρείες κλπ θα
απορρίπτονται πάραυτα χωρίς να εξεταστούν

περαιτέρω
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες

εταιρείες μπορούν να απευθύνονται

στην κα Νιάρχου οτο τηλέφωνο

210 5243186
ΠΑ ΤΟΝ ΦΣΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
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ΣτΕ Εγκρίσεις για την κάλυψη κενών σε παιδεία υγεία και παιδικούς σταθμούς

Πράσινο φως σε 15.000
κατ1 εξαίρεσηπροσλήψεις
Περισσότερες

από l 5.000
χιλιάδες κατ1 εξαίρεση
προσλήψεις κατά την

προεκλογική περίοδο έχει εγκρίνει

μέχρι τώρα η τριμελής
επιτροπή του Συμβουλίου της
Επικρατείας από τις οποίες οι
7.030 είναι για τους παιδικούς
σταθμούς ενώ μεγάλος είναι
και ο αριθμός ίων προσλήψεων

εκπαιδευτικών και γιατρών
προκειμένου να καλυφθούν
τα μεγάλα κενά που έχουν δη
μιουργθεί στους χώρους τπς
παιδείας και τπς υγείας

Την ίδια στιγμή συνεχίζει
να είναι μεγάλος ο όγκος των
αιτήσεων από τους δήμους νια
την έγκριση κατ εξαίρεση
προσλήψεων ενώ π Λέσβος
εκπέμπει SOS για επείγουσες
προσλήψεις καθώς βρίσκεται
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

λόγω φιλοξενίας l 2.000
και πλέον μεταναστών

Η συνεχής ροή των αιτημάτων

για προσλήψεις ανάγκασε

τον εκτελόντα χρέη προέδρου

του ΣτΕ Νικόλαο Σα
κελλαρίου να συγκροτήσει και
δεύτερη αρμόδια επιτροπή για
να εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις

Οσον αφορά τις 7.030 προσλήψεις

η επιτροπή του ΣτΕ

Χαιρετίζουν
δήμοι

Την ικανοποίηση πκ εξέφρασε η

ΚΕΔΕ yia την απόφαση του

υπουργού Εσωτερικών
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Α

Μανιτακη να προχωρήσει σε άρση
τικ αναστολπςλόγω εκλογών των

προσλήψεων στους παιδικούς και

βρεφονηπιακούς σταθμούς
Σε δήλωση του ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλιχ ζητεί
αυτο να ισχύσει και για το

προσωπικό που απασχολείται στα

συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

201 4-2020 για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού

χαρακτήρα κ.α

έκρινε ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις

για την κατ εξαίρεση

πρόσληψή τους κάνοντας

δεκτό τσ αίτημα τσυ
υπουργείου Εσωτερικών για
πρόσληψη και ανανέωση συμβάσεων

εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου
Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν

στους ΟΤΑ α βαθμού
δήμους και συγκεκριμένα σε
δημοτικούς βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς αλλά

και σε ευρωπαϊκά προγράμματα

όπως είναι της
Εναρμόνισης Οικογενειακής

και Επαγγελματικής Ζωής και
τπς καταπολέμησης της βίας
των γυναικών

Ακόμη εγκρίθηκε δεύτερο

αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών

για ιην πρόσληψη 32
ατόμων στην κενιρική και τις
περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης

υποδοχής μεταναστών
για την πρόσληψη 17 πρώην
δημοτικών αστυνομικών και
6 υπαλλήλων για το κένιρο
πρώτης υποδοχής της Λέσβου
καθώς και τη μετάταξη ενός
ατόμου

Στελέχωση νοσοκομείων
Παράλληλα δεκτό έγινε το αίτημα

του υπουργείου Υγείας
για στελέχωση των νοσοκομείων

με γιατρούς ψυχολόγους
κοινωνικούς λειτουργούς
νοσηλευτές αλλά και

για την πρόσληψη αγροτικών
γιατρών

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε
η πρόσληψη με δελτίο παροχής

υπηρεσιών 50 γιατρών διαφόρων

ειδικοτήτων 70 νοσηλευτών

10 κοινωνικών λειτουργών

10 ψυχολόγων και η
πρόσληψη άγνωστου αριθμού
αγροτικών ιατρών

Οι γιατροί θα τοποθετηθούν
καιά κανόνα σε μονάδες εντατικής

θεραπείας και αυξημένης

φροντίδας διαφόρων νοσοκομείων

SID.-970966OI
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Επικεφαλής της ΝΑ ο Θ. Φορτοάκης και στη ΛΑΕ ο Μανώλης Γλέζος

Χωρίς εκπλήξεις οι εκλεκτοί
στα ψηφοδέλτια Επικρατείας
Στην 

τελική ευθεία για τις
εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 

εισέρχονται τα κόμματα, 

καθώς σήμερα ολοκληρώνεται 
η δημοσιοποίηση των ονομάτων 

που θα στελεχώσουν τα 
ψηφοδέλτια 

Επικρατείας.
Η ανακοίνωση, πάντως, των ψη-

φοδελη'ων Επικρατείας δεν έκρυβε 

εκπλήξεις, τουλάχιστον όσον
αφορά τα μεγάλα κόμματα, τα
οποία έθεσαν στις πρώτες θέσεις
απερχόμενους υπουργούς και 

βουλευτές. 

Αντίθετα, την παράσταση
έκλεψε η νεοσύστατη Λαϊκή Ενότητα 

του Παναγιώτη Λαφαζάνη, η
οποία έθεσε στην πρώτη θέση το
ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς
Μανώλη Γλέζο. Αίσθηση, όμως,
προκάλεσε και το Ποτάμι που έθεσε 

επικεφαλής τον διακεκριμένο
επιστήμονα Νικηφόρο Διαμαν-
τούρο, ο οποίος διετέλεσε Ευρωπαίος 

Συνήγορος του Πολίτη.
Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

της ΝΑ υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές 

σε σχέση με εκείνο της 25ης
Ιανουαρίου. Επικεφαλής είναι ο
Θεόδωρος Φορτσάκης και ακολουθούν 

οι Δημήτρης Σταμάτης,
Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Οικονόμου 

και Παναγιώτης Χηνοφώτης.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη

Γεννηματά και ο πρόεδρος της ΔΗ-
ΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος θα
παρουσιάσουν το ψηφοδέληο Επικρατείας 

της «Δημοκρατικής Συμπαράταξης», 

σήμερα, στις 11:30
πμ, σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

στον ουνδυασμό θα μετέχει
και ο Κώστας Λαλιώτης, ένα από

Γιάννης Δρανασάκης,
επικεφαλής ψηφοδελτίου
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Νικηφόρος Διαμαντούρος,
επικεφαλής ψηφοδελτίου
Επικρατείας του Ποτάμιου.

τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

0 ΣΥΡΙΖΑ
Ο Γιάννης Δραγασάκης ηγείται του
ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, 

ο οποίος έδωσε χθες στη δημοσιότητα 

τους εκλογικούς ουν-
δυασμούς ιου σε όλη τη χώρα. Στις
υπόλοιπες τέσσερις εκλόγιμες θέσεις, 

εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί πρώτο 

κόμμα, είναι οι: Θεανώ Φωτίου,
Νίκος Κοτζιάς, Τασία Χριστοδου-
λοπουλου και Κ. Γαβρόγλου, ενώ
στην τελευταία θέση είναι ο Κωνσταντίνος 

Τσουκαλάς, ο οποίος
ηγείτο του ψηφοδελτίου στις προηγούμενες 

εκλογές.
Στην Α' Αθηνών σης πέντε πρώ-

θεόδωρος Φορτσάκης,
επικεφαλής ψηφοδελτίου
Επικρατείας της Ν.Δ.

Μανώλης Γλέζος, επικεφαλής
ψηφοδελτίου Επικρατείας
της Λαϊκής Ενότητας.

τες θέσεις είναι οι: Φλαμπουράρης
Αλέκος, Σακελλαρίδης Γαβριήλ,
Βούτσης Νικόλαος, Φίλης Νικόλαος 

και Βερναρδάκης Χριστόφορος. 
Στην Β' Αθηνών, σε εκλόγιμες

θέσεις είναι οι: Τσακαλώτος Ευκλείδης, 

Κουρουμπλής Παναγιώτης, 

Παππάς Νικόλαος, Μπαλά-
φας Ιωάννης, Σκουρλετης Πάνος,
Ξυδάκης Νικόλαος, Τόσκας Νίκος,
Παπαδόπουλος Χριστόφορος, Δημαράς 

Γιώργος, Θεωνάς Γιάννης,
Σπίρτζης Χρήστος, Κατριβάνου Βασιλική, 

Καφαντάρη Χαρούλα, Τσι-
ρώνης Γιάννης, Αυλωνίτου Ελένη,
Καββαδία Ιωαννέτα, Παναγούλης
Ευστάθιος, Κυρίτσης Γεώργιος κ,ά.

Στην Α' Πειραιώς είναι οι: Δρί-

τσας Θεόδωρος, Σταματάκη Ελένη, 

Δουζίνας Κων/νος κ.ά.
Στη Β' Πειραιώς, οι: Βίτσας Δημήτρης, 

Κασιμάτη Ειρήνη, Καρα
κώστα Ευαγγελία, Βαμβακά Ευγενία 

κ.ά.

Το Ποτάμι
Το σύνολο των υποψηφίων του 

ψηφοδελτίου 

Επικρατείας ανακοίνωσε 

χθες το Ποτάμι με επικεφαλής 
τον Νικηφόρο Διαμαντούρο.

Στις υπόλοιπες θέσεις είναι οι Παναγιώτης 

Καρκατσούλης, επικεφαλής 

του ψηφοδελτίου στις προηγούμενες 

εκλογές, Θανάσης Σκό-
κος, Θόδωρος Σκυλακάκης (πρόεδρος 

της Δράσης), Μάνος Μα-
τσαγγάνης, Βασίλης Μαρκής, Ιόλη 

Καλαβρέζου, Λενιώ Μυριβήλη,
Παναγιώτης Βλάχος, Ιωάννα (Γιάννα) 

Μπαλη, Γιώργος Χρονάς. Στην
τελευταία θέση είναι ο καθηγητής
Συνταγματικού Δικαίου Νικόλαος
Αλιβιζάτος, τον οποίο το Ποτάμι είχε 

προτείνει και για την Προεδρία
της Δημοκρατίας.

Η Λακη Ενότητα
0 Μανώλης Γλέζος, η εμβληματική 

μορφή της Αριστεράς στην Ελλάδα, 

ηγείται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας 

της Λαϊκής Ενότητας. Σης
υπόλοιπες θέσεις είναι οι: Στάθης
Σταυρόπουλος, Αγλαΐα Κυρίτση,
Ελένη Πορτάλιου, Παναγιώτης Μω-

ράκης, Αντώνης Μαούνης, Παναγιώτης 

Μανίας, Δέσποινα Σπα-
νούδη, Σίσση Βελισσαρίου, Ελευθέριος 

Τσομπάνογλου, Κυριάκος
Μακαρώνας, Μαρία Νεγρεπόντη-
Δελίβανη. [SID:971016()I
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ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Οι ανατιμήσεις ιου ΦΠΑ βάρυναν ίο καλάθι ιων νοικοκυριών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

Σε συνθήκες αποπληθωρισμού
κινήθηκε για έναν ακόμα μήνα
η ελληνική οικονομία αν και

οι επιπτώσεις από την αύξηση του
ΦΠΑ και οι μεγάλες αυξήσεις τιμών
που επέφερε έγιναν αισθητές στα
πορτοφόλια των νοικοκυριών

Ετσι τον μήνα Αύγουστο ο πληθωρισμός

παρουσίασε μείωση κατά 1,5
σε σύγκριση με τον Αύγουστο του
2014 ενώ μείωση 0,4 παρουσίασε
έναντι του προηγούμενου μήνα Ιου¬

λίου Ωστόσο οι αλλαγές στον ΦΠΑ
αγαθών και υπηρεσιών η επιβολή των
capital controls και η δυσκολία των
επιχειρήσεων για εισαγωγές βάρυνε
το καλάθι των νοικοκυριών καθώς
έφερε ανατιμήσεις το διάστημα Ιουλίου

Αυγούστου τόσο στα ράφια των
σουπερμάρκετ όσο και στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών

Ειδικότερα από τις 20 Ιουλίου αυξήθηκε

ο ΦΠΑ στο 23 από 1 3 σε μια
σειρά προϊόντων και υπηρεσιών Συγκεκριμένα

στον κλάδο της εστίασης
εστιατόρια ταβέρνες ψητοπωλεία

ουζερί οινομαγειρεία καφετέριες
σνακ μπαρ καντίνες φαστφουντά
δικα κ.λπ για όλα τα μεταποιημένα

Ανατιμήσει ιο δίμηνο Ιουλίου
Αυγουσιου τόσο στα ράφια

ίων σουπερμάρκετ όσο και
στον τομέα των υπηρεσιών
συσκευασμένα και κονσερβοποιημέ
να είδη διατροφής για τα μη βασικά
νωπά τρόφιμα τα εισιτήρια των μέσων

μαζικής μεταφοράς τα κόμιστρα

των ταξί τα εισιτήρια των κινηματογράφων
και των λοιπών θεαμάτων

πλην των θεάτρων για τις υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης παλαιών
κατοικιών τις υπηρεσίες νοσηλείας
που παρέχονται από ιδιωτικές κλινικές

και ιδιωτικά θεραπευτήρια τις
υπηρεσίες επιδιόρθωσης και μετατροπής

ενδυμάτων και υφασμάτινων
ειδών τις υπηρεσίες που παρέχουν
συγγραφείς καλλιτέχνες και συνθέτες

τις πωλήσεις ανθέων και φυτών
Οι τιμές των παραπάνω προϊόντων
και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9



14. ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΦΟ EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 12

ο tàwna ΔραγΟοΟΗηβ
συνομιλί w κ>ν
Ευκλείδη ΤοακιΐΛω'ο
Ο npuiios τέθηκε
εηικεφαληβ στο
ψηφοδέλτιο Εηικρατειαε
και ο δευτεροε στη Β
Αθηνών

ΣΥΡΙΖΑ

Με ων σοφό eniKecpaXns
και σιόχο m συσπείρωση
0 ΔραγασακίΉ στο EniKpaieias ο Φλαμπουράρη στην Ä A0nvas και ο Τσακαλώΐ05 σιη Β

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑ

Ψηφοδέλτια
που στοχεύουν πρωτίστως

στη μέγιστη κομματική συσπείρωση

και ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ
συγκρότησε τελικώς η Κουμουνδούρου Η
απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για έκφραση του
όλου ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει διαμορφωθεί μετά την
πρόσφατη διάσπαση του κόμματος αποτυπώνεται

και στο Επικρατείας με τον σοφό
του κόμματος Γιάννη Δραγασάκη να τίθεται
επικεφαλής μιας λίστας που συγκροτείται και
από στελέχη και από πανεπιστημιακούς αλλά
και εκπροσώπους του καλλιτεχνικού χώρου

Ο επικεφαλής του Επικρατείας στις εκλογές
του περασμένου Ιανουαρίου ακαδημαϊκός
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ο οποίος επέλεξε να
αποσυρθεί από τη Βουλή καταλαμβάνει τη 12η
θέση ψηφοδελτίου για λόγους συμβολικούς
και δηλώνοντας τη στήριξή του στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην Α Αθήνας όπως έγραψαν ΤΑ ΝΕΑ
επικεφαλής τίθεται ο πρώην υπουργός Επικρατείας

και εκ των στενότερων συνεργατών
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπου
ράρης έπειτα από απόφαση της ηγεσίας του
κόμματος να εκλεγεί αυτήν τη φορά βουλευτής
Ουσιαστικά καταλαμβάνει τη θέση του αποχωρούντος

από την Α Αθήνας Αλέξη Τσίπρα ο

οποίος επέλεξε για τη συγκεκριμένη εκλογική
αναμέτρηση τις περιφέρειες Ηρακλείου και Λάρισας

Ακολουθούν οι Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Νίκος Βούτσης Νίκος Φίλης και Χριστόφορος
Βερναρδάκης σε εκλόγιμες θέσεις

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 53 Αντιστοίχως στη Β Αθήνας

επικεφαλής του ψηφοδελτίου τέθηκε ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος όχι μόνο διότι είναι
ηγετικό στέλεχος της ομάδας των 53 αλλά
και επιπροσθέτως διότι αναγνωρίζεται από
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η συνεισφορά του
στη διαπραγμάτευση και ο καθοριστικός του
ρόλος στην υπογραφή της συμφωνίας

Ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα οι Παναγιώτης

Κουρουμπλής Νίκος Παππάς Γιάννης
Μπαλάφας και Πάνος Σκουρλέτης Αμέσως
μετά ο Νίκος Ξυδάκης και ο Νίκος Τόσκας
πρώην υφυπουργός Αμυνας που ανήκει στην
ομάδα του Νίκου Κοτζιά Ψηλά στο ψηφοδέλτιο

έχει τοποθετηθεί εμβόλιμα το όνομα
του Χριστόφορου Παπαδόπουλου παλαιού
κομματικού στελέχους και τα ονόματα των
Γιάννη Θεωνά και Χρήστου Σπίρτζη που
κατεβαίνουν για πρώτη φορά υποψήφιοι με
τον ΣΥΡΙΖΑ Στη Β Αθήνας επίσης κατεβαίνει
και ο προερχόμενος από τους Οικολόγους
Γιάννης Τσιρώνης Στην 20ή θέση θα είναι

υποψήφιος και ο πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ
και κατόπιν ΔΗ MAP Οδυσσέας Βουδούρης

ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΜΕΧ ΘΕΣΕΙΣ Σε ό,τι αφορά το
Επικρατείας στις πέντε πρώτες εκλόγιμες
θέσεις μετά τον Γιάννη Αραγασάκη ακολουθούν

οι πρώην υπουργοί Θεανώ Φωτίου
Νίκος Κοτζιάς Τασία Χριστοδουλοπούλου
και ο πανεπιστημιακός Κώστας Γαβρόγλου
Ακολουθεί η Αννα Φιλίνη και αμέσως μετά
δύο στελέχη της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ οι
Θόδωρος Κατωπόδης και Εφη Αχτσίογλου
Στο Επικρατείας είναι υποψήφιος και ο Πάνος
Τριγάζης όπως και ο θεσσαλονικιός ποιητής
Μάρκος Μέσκος Η Λυδία Κονιόρδου είναι
υποψήφια στην 1 1 η θέση του Επικρατείας

Τελικώς η πρώην αναπληρώτρια υπουργός
Ράνια Αντωνοπούλου δεν θα είναι υποψήφια
Με δήλωσή της επισημαίνει ότι εκ παραδρομής
δηλώθηκε αρχικώς η ιπτοψηφιότητάτης στην
Α Αθήνας ενώ αναφέρει ως δεδομένη τη στήριξή

της στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ
Πάντως οι πρώτες πληροφορίες εμφάνιζαν τη
Ράνια Αντωνοπούλου να επιθυμεί την ένταξή
της και πάλι στο Επικρατείας κάτι που δεν
έγινε Κύκλοι της Κουμουνδούρου διευκρινίζουν

ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με
την πρώην αναπληρώτρια υπουργό
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