Συµφώνησαν οι
Θ. Καράογλου και
Ν. Μηταράκης



Eρώτηση
του βουλευτή
της Ν∆ Μ. Βλάχβεη
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«Το 2013
θα κερδίσουµε
το στοίχηµα
της ανάπτυξης»
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Για την αύξηση ορίων
συνταξιοδότησης
των απολυµένων
εργαζοµένων της ΕΒΖ

Μαρινόπουλος
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Επέκταση
του «Προγράµµατος
Καινοτοµίας
Ελληνικού
Προϊόντος»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης: ∆ΗΜ. ΑΛ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΈΤΟΣ 42ο  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12.979  ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013  ΤΙΜΗ 0,50 ευρώ

«Μπαλάκι»
το πρόβληµα των εφηµεριών
στην περιοχή του Παγγαίου

άποψη
Έρχεται
«πετσόκοµµα»
του ∆ηµοσίου
Πάρτε βαθιές ανάσες το 2013
γιατί από το 2014 θα πέσει
νέο τσεκούρωµα. Στόχος αυτήν την φορά το ευρύτερο κράτος. Αν δεν συµµαζευτεί κατά 4
δισ. ευρώ µέχρι το 2016 θα την
πληρώσουν πάλι µισθωτοί του
ιδιωτικού τοµέα και συνταξιούχοι. Και ας λέει ό,τι θέλει η κυβέρνηση.

Με µονή εφηµερία θα εξυπηρείται το Κέντρο Υγείας Ροδολίβους

Ε

πιστολή διαµαρτυρίας του δηµάρχου Αµφίπολης στον διοικητή του Νοσοκοµείου - Επιφυλάσσεται ότι θα ασκήσει κάθε ένδικο µέσο
για να προστατεύσει την υγεία των συνδηµοτών του
ο Γ. Βογιατζής.
Σελ. 4

∆ήµοι

Μέσω ΕΟΤ η αναγνώριση
των ιαµατικών πηγών

Τα νούµερα είναι συγκεκριµένα και δεν πρόκειται να ανατραπούν στο ελάχιστο. Το ∆ΝΤ
εκτιµά ότι το 2014, για να επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον «µη προσδιορισµένα»
µέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 2,8
δισ. ευρώ το 2015 και σωρευτικά σε 3,9 δισ. ευρώ το 2016.

Άγκιστρο και Θερµά Νιγρίτας
πρέπει να κινηθούν τάχιστα

50.000 προσλήψεις
άνεργων νέων µέσω ΕΕ
Σελ. 8

∆ιαβάστε στο "Παρασκήνιο":
Σελ. 4

 Μεταγραφές

και κόντρες
στις παρατάξεις
Φωτιάδη-Αγγελίδη

 Το…

υπονοούµενο

Η Ρουµπρίκα

Απόψεις

Αλέξανδρος Αραµπατζής

Του Χρ. Κατσαρού
Σελ. 16

Η ευθύνη να είσαι πολιτικός
σε µια εποχήκρίσης
Του Αθαν. Μπαντή

Ποια παράταξη θέλουν
οι πολίτες;

Σελ. 10

Αυτή τη φορά η Τρόικα ξεκαθαρίζει ότι τη συνταγή των περικοπών σε µισθούς και συντάξεις ξεχάστε την γιατί οδηγεί σε ύφεση που και εµείς δεν
περιµέναµε. Κοιτάξτε, λένε οι
Τροικανοί, από εδώ και στο
εξής τι θα κάνετε µε απολύσεις
και συµµάζεµα του κράτους.

γράφει ο
∆ηµ. Αλ.
Αραµπατζής
Σελ. 6

στα
“πεταχτά”
γράφει ο Αθαν.
Αλ. Αραµπατζής
Σελ. 5

