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Delegation der Partei DIE LINKE in Athen
11.01.2017
Redakteur: efsyn.gr
Eine Reihe von Kontakten hatten der stellvertretende Vorsitzende und finanzpolitische Fraktionssprecher der deutschen Partei DIE LINKE Axel Troost und die ebenfalls linke Staatssekretärin für Finanzen des Landes Brandenburg Daniela Trochowski bei ihrem Besuch in
Athen am 08. bis 10. Januar.
Bei ihrem Treffen mit dem stellvertretenden Minister für Äußeres Giorgos Katrougkalos wurde das Einbeziehen der sozialen Dimension Europas in die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römer Verträge, durch die die Europäischen Gemeinschaften
als erste Form der Europäischen Union gegründet wurden, besprochen.
Mit dem Minister für Finanzen Efkleidis Tsakalotos wurden die aktuellen Verhandlungen mit
den Institutionen und die Rolle des IWF beim griechischen Programm besprochen.
Mit der Staatssekretärin für Finanzen Katerina Papanatsiou fand ein weit reichender Wissens- und Informationsaustausch über die Steuererhebungspolitik Griechenlands und des
Landes Brandenburg statt. Darüber hinaus wurde der Besuch einer griechischen Delegation
bei der Steuerakademie Brandenburg zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Hinblick
auf die Gründung einer entsprechenden Akademie in Griechenland vorgeschlagen.
Bei ihrem Treffen mit der Ministerin für Arbeit Efi Achtsioglou wurde erneut der Stand der
Verhandlungen mit den Institutionen mit besonderem Augenmerk auf die Frage der Wiedereinführung von Tarifverträgen besprochen. Detailliert besprochen wurde auch der weitere
Verlauf des Programms zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit durch Berufsausbildung, das mit dem Land Thüringen unterzeichnet wurde.
Bei ihrem Treffen mit dem Vizepräsident der Regierung Giannis Dragasakis wurden konkrete Schritte zur Koordination der weiteren Zusammenarbeit der beiden Seiten besprochen.
Daraufhin haben der stellvertretende Vorsitzende und finanzpolitische Fraktionssprecher der
deutschen Partei DIE LINKE Axel Troost und die Staatssekretärin für Finanzen des Landes
Brandenburg Daniela Trochowski an der vom Netzwerk transform! europe mitorganisierten
Informationsveranstaltung „Die Zypernfrage – Die Stunde ihrer Lösung?“ in den Räumlichkeiten des Verbands der Tageszeitungsredakteure ESIEA teilgenommen.
Als Ziel der bilateralen Kontakte ist unter anderem die Schaffung eines ausgeglichenen Bildes über die griechische Linke in der deutschen Öffentlichkeit durch gemeinsame Veranstaltungen und die weitere Vertiefung der bereits engen Beziehungen zwischen deutscher und
griechischer Linke bestimmt worden.

Quelle: https://left.gr/news/synantisi-g-dragasaki-me-ta-ypsilovathma-stelehi-toy-die-linke-axel-troost-kai-ntaniela, 09.01.2017

Treffen von G. Dragasakis mit den hochrangigen Politikern der Partei DIE LINKE
Axel Troost und Daniela Trochowski
Mit dem Anlass ihres Athen-Besuchs und vor dem Hintergrund der engen Kontakte zwischen SYRIZA und der Partei DIE LINKE sowie der progressiven linken Einstellung, die
ihnen gemeinsam ist, hatte Giannis Dragasakis ein informelles Treffen mit zwei hochrangigen Politikern der deutschen Partei DIE LINKE.

Ideen über progressive Politiken in Zeiten allgemeiner Volatilität in Europa tauschten der
Vizepräsident der Regierung Giannis Dragasakis mit den hochrangigen Politikern der
deutschen Partei DIE LINKE Axel Troost (stellvertretender Vorsitzender der Partei) und
Daniela Trochowski (Staatssekretärin für Finanzen des Landes Brandenburg) bei einem
laut einer Äußerung von Herrn Dragasakis auf Twitter „fruchtvollen Treffen“ aus.
Mit dem Anlass ihres Athen-Besuchs und vor dem Hintergrund der engen Kontakte zwischen SYRIZA und der Partei DIE LINKE sowie der progressiven linken Einstellung, die
ihnen gemeinsam ist, hatte Giannis Dragasakis ein informelles Treffen mit zwei hochrangigen Politikern der deutschen Partei DIE LINKE. Laut unseren Quellen tauschten sie Gedanken über die Zukunft Europas und Ideen darüber, wie progressiven Politiken, welche
die EU nötig hat, gefördert werden können, aus. Auf dieser Grundlage bestand das Ziel
des Treffens auch in der Vertiefung der Zusammenarbeit der beiden Parteien.
Nach denselben Quellen hat die Seite von Herrn Dragasakis die Aktionen erklärt und beschrieben, die durch die Regierung trotz bestehender Schwierigkeiten zur Stärkung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Heilung der durch die Krise verursachten
Wunden in die Wege geleitet hat und weiterhin leitet. In diesem Rahmen wurde unter anderem die Zahlung einer 13. Monatsrente an Niedrigrentner und die Aussetzung der
Mehrwertsteuererhöhung auf den Inseln angesprochen, zwei politische Maßnahmen, die
den Willen der Regierung bestätigen, bei gleichzeitiger Einhaltung der Vereinbarungen
Politiken zugunsten der Gesellschaft und Gegenleistungen für ihre Bemühungen umzusetzen. In dieser Hinsicht ist es für die Regierung wichtig, die wahre Situation in unserem
Land klarzustellen, im Gegensatz zum Bild, das manchmal durch ausländische Medien
dargestellt wird, sowie gewisse Mythen und Stereotype abzubauen, die von konservativen
Kreisen in Deutschland und Europa verbreitet werden.

Quelle: https://left.gr/news/synantisi-katerinas-papanatsioy-me-ton-axel-troost, 09.01.2017

Treffen von Katerina Papanatsiou mit Axel Troost
Die Staatssekretärin für Finanzen Frau Katerina Papanatsiou hat sich heute mit dem
stellvertretenden Vorsitzenden der deutschen Partei DIE LINKE Herrn Axel Troost
und der Staatssekretärin für Finanzen des Landes Brandenburg Frau Daniela Trochowski getroffen.

Gegenstand des Treffens war ein Wissens- und Erfahrungsaustausch in Bezug auf
die Steuerhebungspolitik unseres Landes und des Landes Brandenburg sowie die
Suche nach Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in diesem Bereich.
Im Detail wurden die Verselbstständigung des Generalsekretariats für öffentliche
Einnahmen und der neue Kooperationsrahmen des Ministeriums für Finanzen mit
dieser nun unabhängigen Behörde besprochen. Darüber hinaus befasste sich das
Gespräch mit dem vor Kurzem vom griechischen Parlament verabschiedeten Gesetz
über bargeldlosen Zahlungsverkehr und der ebenfalls verabschiedeten Möglichkeit
der Selbstanzeige bei nichterklärtem Einkommen. In Bezug auf die Selbstanzeige
erwähnte Frau Daniela Trochowski, dass dieses Mittel in Deutschland dauerhaften
Bestand hat und den Steuerpflichtigen den Vorteil bietet, dass sie nicht strafrechtlich
belangt werden. Im Rahmen der Aktionen des Ministeriums für Finanzen zur Verbesserung der Steuererhebungspolitik wurden unter anderem auch die Verbindung von
Kassenautomaten mit dem Ministerium sowie Angelegenheiten der elektronischen
Rechnungsstellung angesprochen. Die Staatssekretärin Frau Katerina Papanatsiou
unterstrich, dass die Hauptachsen der Steuerpolitik der Regierung in der Bekämpfung der Steuerhinterziehung und des Schmuggels liegen.
Die Beteiligten haben sich vorbehalten, sich in der Zukunft erneut zu treffen, um die
vorgenannten Themen näher zu besprechen. Von der deutschen Seite wurde der
Besuch einer griechischen Delegation bei der Steuerakademie des Landes Brandenburg zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch hinsichtlich der anstehenden Gründung einer entsprechenden Akademie in unserem Land vorgeschlagen.
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Σειρά επαφών είχαν στα πλαίσια της επίσκεψής τους στην Αθήνα, στις 8-9 Ιανουαρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος και κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος για ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής του γερμανικού κόμματος της Αριστεράς Die Linke, Αξελ Τρόοστ, και η επίσης
αριστερή υφυπουργός Οικονομικών του ομόσπονδου κρατιδίου του Βρανδενβούργου Ντανιέλα Τροχόφσκι .
Κατά τη συνάντησή τους με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο συζητήθηκε η συμπερίληψη της κοινωνικής
διάστασης της Ευρώπης στο πλαίσιο του εορτασμού της 60ής επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, με την οποία
ιδρύθηκαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ως πρώτη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο συζητήθηκαν οι επίκαιρες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και ο ρόλος του ΔΝΤ
στο ελληνικό πρόγραμμα.
Με την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου έγινε εκτενής ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με την
φοροεισπρακτική πολιτική της Ελλάδας και του ομόσπονδου κρατιδίου του Βρανδενβούργου. Επίσης, προτάθηκε η επίσκεψη ελληνικού
κλιμακίου στην Ακαδημία Φορολογικής Εκπαίδευσης του Βρανδεμβούργου για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε σχέση με την
επικείμενη ίδρυση αντίστοιχης Ακαδημίας στην Ελλάδα.
Κατά τη συνάντησή τους με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, συζητήθηκε και πάλι η πορεία των διαπραγματεύσεων με τους
θεσμούς, ιδίως ως προς το ζήτημα της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων. Εκτενής αναφορά έγινε επίσης στην περαιτέρω
πορεία του προγράμματος καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει συνυπογραφεί με το
ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας.
Κατά τη συνάντησή τους με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιαννη Δραγασάκη συζητήθηκαν συγκεκριμένα βήματα για τον συντονισμό
της περαιτέρω συνεργασίας των δύο πλευρών.
Στη συνέχεια ο αναπληρωτής πρόεδρος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής του γερμανικού
κόμματος της Αριστεράς Die Linke Axel Troost, και η Υφυπουργός Οικονομικών του ομόσπονδου κρατιδίου του Βρανδενβούργου Daniela
Trochowski παρέστησαν στη συνδιοργανωμένη από το δίκτυο transform! europe ενημερωτική εκδήλωση «Κυπριακό - Η ώρα της λύσης»
στους χώρους της ΕΣΗΕΑ.
Ως στόχος των διμερών επαφών έχει οριστεί μεταξύ άλλων η προσπάθεια δημιουργίας μίας ισορροπημένης εικόνας για την ελληνική
Αριστερά στη γερμανική κοινή γνώμη μέσω κοινών εκδηλώσεων όπως και η περαιτέρω σύσφιξη των ήδη στενών σχέσεων μεταξύ της
ελληνικής και της γερμανικής Αριστεράς.
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Συνάντηση Γ. Δραγασάκη με τα υψηλόβαθμα
στελέχη του “Die Linke” Άξελ Τρόοστ και Ντανιέλα
Τροχόφσκι
Με αφορμή την παρουσία τους στην Αθήνα και δεδομένων των ισχυρών δεσμών ΣΥΡΙΖΑ-Die
Linke και των προοδευτικών, αριστερών ανησυχιών που μοιράζονται, ο Γιάννης
Δραγασάκης είχε άτυπη πολιτική συνάντηση με τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη του
γερμανικού αριστερού κόμματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ (/NEWS/SYNANTISI-G-DRAGASAKI-ME-TA-YPSI

ΔΗΜΟΦΙΛΗ (/NEWS/SYNANTISI-G-DRAGASAKI-ME-TA-YPSI

10.01.2017 - 14:18
Αποκλεισμένα τα χωριά στον ορεινό όγκο
του Λεπέτυμνου στη βόρεια Λέσβο
(/news/apokleismena-ta-horia-stonoreino-ogko-toy-lepetymnoy-sti-voreialesvo)

10.01.2017 - 14:03
Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
στο ΑΣΕΠ για 80 θέσεις στην ΕΥΑΘ
(/news/arhise-i-diadikasia-ypovolisaitiseon-sto-asep-gia-80-theseis-stineyath)

10.01.2017 - 14:00
Αλ. Τσίπρας: Συναντίληψη όλων των
πολιτικών δυνάμεων στο κυπριακό
(ενημέρωση) (/news/kypriako-pyretosproetoimasion-en-opsei-geneyis-sestathero-syntonismo-i-athina-me-tileykosia)

10.01.2017 - 13:59
Π. Πολάκης: Το Πρώτο Θέμα
διαστρεβλώνει την πραγματικότητα με
στόχο την επάνοδο του Μητσοτάκη, μπας
και ο ιδιοκτήτης του γλιτώσει τη δίωξη
για τα «μαύρα» (/news/p-polakis-protothema-diastrevlonei-tin-pragmatikotitame-stoho-tin-epanodo-toy-mitsotakimpas)

10.01.2017 - 13:46
Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://left.gr/news/synantisi-g-dragasaki-me-taypsilovathma-stelehi-toy-die-linke-axel-troost-kai-ntaniela)
Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Συνάντηση Γ. Δραγασάκη με τα υψηλόβαθμα στελέχη
του “Die Linke” Άξελ Τρόοστ και Ντανιέλα Τροχόφσκι&url=https://left.gr/news/synantisi-g-dragasaki-me-taypsilovathma-stelehi-toy-die-linke-axel-troost-kai-ntaniela)

Ιδέες επί προοδευτικών πολιτικών εν μέσω της περιόδου γενικευμένης
ρευστότητας που διανύει η Ευρώπη, αντάλλαξαν ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, με τα υψηλόβαθμα στελέχη του
γερμανικού αριστερού κόμματος "Die Linke", 'Αξελ Τρόοστ (αναπληρωτή
πρόεδρο του κόμματος) και Ντανιέλα Τροχόφσκι (υφυπουργό
Οικονομικών του Βραδεμβούργου), κατά την "εποικοδμοητική
συνάντηση" που είχαν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του κ. Δραγασάκη
στο Twitter.

Εύβοια: Έντονα προβλήματα από νέες
χιονοπτώσεις (/news/eyvoia-entonaprovlimata-apo-nees-hionoptoseis)

10.01.2017 - 13:46

Με αφορμή την παρουσία τους στην Αθήνα και δεδομένων των ισχυρών
δεσμών ΣΥΡΙΖΑ-Die Linke και των προοδευτικών, αριστερών ανησυχιών
που μοιράζονται, ο Γιάννης Δραγασάκης είχε άτυπη πολιτική συνάντηση
με τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη του γερμανικού αριστερού κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αντάλλαξαν σκέψεις για το μέλλον της
Ευρώπης και ιδέες για το πώς μπορούν να προωθηθούν προοδευτικές
πολιτικές που έχει ανάγκη η ΕΕ, σε μια περίοδο γενικευμένης
ρευστότητας. Στη βάση αυτών, στόχος της συνάντησης είναι και η
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πλευρά του κ. Δραγασάκη εξήγησε και
περιέγραψε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί και αναλαμβάνονται από
την κυβέρνηση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την
επούλωση των πληγών από την κρίση, παρά τις δυσκολίες που
υπάρχουν. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στην
παροχή της 13ης σύνταξης προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και την
αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά, ως δύο πολιτικές που
επιβεβαιώνουν τη θέληση της κυβέρνησης, παράλληλα με την τήρηση
των συμφωνηθέντων, να ασκεί πολιτικές υπέρ της κοινωνίας και
ανταπόδοσης των κόπων των προσπαθειών της. Στην κατεύθυνση αυτή
κρίνεται ότι είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να διευκρινίζονται
πράγματα αναφορικά με την πραγματική κατάσταση στη χώρα μας εν
αντιθέσει με τη διαφορετική εικόνα που ορισμένες φορές προβάλλεται
από ΜΜΕ του εξωτερικού, αλλά και να διαλύονται ορισμένοι μύθοι και
στερεότυπα που αναπαράγονται από συντηρητικούς κύκλους στη
Γερμανία και στην Ευρώπη γενικότερα.
Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://left.gr/news/synantisi-g-dragasaki-me-ta-ypsilovathmastelehi-toy-die-linke-axel-troost-kai-ntaniela)

Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?

source=webclient&text=Συνάντηση Γ. Δραγασάκη με τα υψηλόβαθμα στελέχη του “Die Linke” Άξελ Τρόοστ και Ντανιέλα
Τροχόφσκι&url=https://left.gr/news/synantisi-g-dragasaki-me-ta-ypsilovathma-stelehi-toy-die-linke-axel-troost-kaintaniela)
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Συνάντηση Κατερίνας Παπανάτσιου με τον Άξελ
Τρόοστ
H υφυπουργός Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου συναντήθηκε σήμερα με τον
αναπληρωτή πρόεδρο του γερμανικού αριστερού κόμματος Linke κ. Axel Troost, καθώς και
με την υφυπουργό Οικονομικών του Βρανδεμβούργου κα Daniela Trochowski.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ (/NEWS/SYNANTISI-KATERINAS-PAPANATSIOY

ΔΗΜΟΦΙΛΗ (/NEWS/SYNANTISI-KATERINAS-PAPANATSIOY

10.01.2017 - 17:02
Λόγω της διαρροής που σημειώθηκε: Δεν
θα δώσει άλλα έγγραφα στους ηγέτες των
κομμάτων ο Ν. Αναστασιάδης (συνεχής
ενημέρωση για το κυπριακό)
(/node/176869)

10.01.2017 - 16:57
«Γαλάζιες» παραδοχές για το πόθεν έσχες
Γεροβασίλη (/news/galazies-paradohesgia-pothen-eshes-gerovasili)

10.01.2017 - 16:56
Τουρκία: Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και
ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε έξω
απο αστυνομικό τμήμα στην Γκαζιαντέπ
(/news/toyrkia-pyrovolismoi-exo-apoastynomiko-tmima-stin-gkaziantep)

10.01.2017 - 16:55
Α.Τριανταφυλλίδης: Πίσω από το
«μάθημα» ωστόσο βρίσκονται κοινωνίες
και άνθρωποι, που δεν ζουν, ούτε καν
επιβιώνουν (/news/atriantafyllidis-pisoapo-mathima-ostoso-vriskontai-koinonieskai-anthropoi-poy-den-zoyn-oyte)

10.01.2017 - 16:44
Σάρωσε το La La Land με 7 Χρυσές
Σφαίρες (/news/sarose-la-la-land-me-7hryses-sfaires)
Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://left.gr/news/synantisi-katerinas-papanatsioy-meton-axel-troost)
Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Συνάντηση Κατερίνας Παπανάτσιου με τον Άξελ
Τρόοστ &url=https://left.gr/news/synantisi-katerinas-papanatsioy-me-ton-axel-troost)

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών
σχετικά με την φοροεισπρακτική πολιτική της χώρας μας και του
κρατιδίου του Βρανδεμβούργου, καθώς και η αναζήτηση μιας αμοιβαίας
συνεργασίας στον τομέα αυτό.
Αναλυτικότερα, συζητήθηκε η ανεξαρτητοποίηση της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το νέο πλαίσιο συνεργασίας του
υπουργείου Οικονομικών με την ανεξάρτητη αρχή. Ακόμα, συζητήθηκε το
νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και η εθελούσια αποκάλυψη
αδήλωτων εισοδημάτων που πρόσφατα ψηφίστηκαν από το ελληνικό
Κοινοβούλιο. Όσον αφορά στην εθελούσια αποκάλυψη εισοδημάτων η κα
Daniela Trochowski ανέφερε ότι στην Γερμανία ο χαρακτήρας του
εργαλείου αυτού έχει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ το κύριο όφελος που
προσφέρεται στον φορολογούμενο είναι η απουσία ποινικών κυρώσεων.
Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων του υπουργείου Οικονομικών με
γνώμονα την βελτίωση της φοροεισπρακτικής πολιτικής αναφέρθηκαν,
μεταξύ άλλων η θέσπιση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το
υπουργείο Οικονομικών, καθώς και θέματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η
υφυπουργός Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου υπογράμμισε ότι οι
κατευθυντήριοι άξονες της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι
η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

10.01.2017 - 16:44
Γ. Κυρίτσης: Συνεχίζουμε την προσπάθεια
για την βελτίωση των δομών φιλοξενίας
των προσφύγων (/news/g-kyritsissynehizoyme-tin-prospatheia-gia-tin-

Οι παρευρισκόμενοι επιφυλάχθηκαν για μελλοντική συνάντηση που θα
αποσκοπεί στην αναλυτικότερη εξέταση των παραπάνω θεμάτων.
Προτάθηκε από την γερμανική πλευρά η επίσκεψη ελληνικού κλιμακίου
στην Ακαδημία Φορολογικής Εκπαίδευσης του κρατιδίου του
Βρανδεμβούργου για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε σχέση με την
επικείμενη ίδρυση αντίστοιχης Ακαδημίας στη χώρα μας.
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Στην ίδια κατηγορία

(/news/horis-nerokai-me-provlimatastin-thermansi-zoynoi-prosfyges-stakamp-tisthessalonikis)
Χωρίς νερό και
με προβλήματα
στην θέρμανση
ζουν οι
πρόσφυγες στα
καμπ της
Θεσσαλονίκης
(/news/horisnero-kai-meprovlimata-stinthermansi-zoynoi-prosfyges-stakamp-tisthessalonikis)
Σταυρούλα
Πουλημένη ::

(/news/se-poiasimeia-toy-odikoydiktyoy-tispeloponnisoy-einaiaparaitites-oiantiolisthitikes)
Σε ποια σημεία
του οδικού
δικτύου της
Πελοποννήσου
είναι
απαραίτητες οι
αντιολισθητικές
αλυσίδες
(/news/se-poiasimeia-toyodikoy-diktyoytis-peloponnisoyeinai-aparaititesoiantiolisthitikes)

(/news/se-enan-minaapo-simera-ithessaloniki-tha-eheiolokliromenes-tisdidymes-siragges)
«Σε έναν μήνα
από σήμερα η
Θεσσαλονίκη θα
έχει
ολοκληρωμένες
τις δίδυμες
σήραγγες»
(/news/se-enanmina-aposimera-ithessaloniki-thaeheiolokliromenestis-didymessiragges)

(/news/tosa-hroniaagones-tis-neolaiasdromo-ton-deihnei-on-temponeras)
«Τόσα χρόνια
αγώνες της
νεολαίας, το
δρόμο τον
δείχνει ο Ν.
Τεμπονέρας»
(/news/tosahronia-agonestis-neolaiasdromo-tondeihnei-o-ntemponeras)
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