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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΒΟΛΕΪ

Οι συνέπειες της
αναδιάρθρωσης
για το Ηράκλειο

Στη ΓΕΗ
ο παγκρήτιος
τίτλος κορασίδων
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Σελίδες 14-15

Κερδισμένοι και χαμένοι
με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΥΑΗ
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ... ΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

απόφαση. Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, κ. Γ.Βουρεξάκης, ο οποίος εκτιμά ότι από
το νοικοκύρεμα των οικονομικών της ΔΕΥΑΗ, συνδυαστικά
με τις εκατοντάδες νέες αντικαταστάσεις υδρομέτρων, το ετήσιο κέρδος για τη δημοτική επιχείρηση θα ξεπεράσει το 25%.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, οι μειώσεις για τις χαμηλές καταναλώσεις κάτω από 100 κυβικά ξεκινούν από 45% και φτάνουν ώς και 13%. Αντίστοιχα, οι αυξήσεις για
όσους καταναλώνουν από 220 m3 και πάνω φτάνουν το 3%.
Σελίδα 7

ρχονται ανακατατάξεις στις χρεώσεις του νερού, με μειωμένα τιμολόγια στις χαμηλές καταναλώσεις και αυξήσεις σε όσους επιλέγουν
να υπερκαταναλώνουν. Η νέα πρόταση, που
αλλάζει το πλαίσιο, το οποίο διέπει τις χρεώσεις στις πολυκατοικίες, στις κλίμακες τιμολόγησης και επιφέρει αλλαγές και ανά κατηγορία, θα συζητηθεί στην επόμενη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης την Πέμπτη και αμέσως μετά θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να επικυρώσει τη σχετική

Έ

Αναπάντητα «γιατί»
βασανίζουν τους γονείς
του Β. Γιακουμάκη
Ράγισε καρδιές η κατάθεση του μαυροντυμένου πατέρα
του Βαγγέλη Γιακουμάκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, όπου ξεκίνησε χθες η δίκη με κατηγορούμενους 9 Κρητικούς. «Ο Βαγγέλης μου ήξερε να
αγαπάει τους φίλους του. Από πότε ο σεβασμός, η ευγένεια και η αξιοπρέπεια γίνονται μειονεκτήματα για τους
ανθρώπους;» φώναξε με πόνο ψυχής. Χθες κατέθεσαν, επίσης, η μητέρα, η αδερφή του και μία πρώην σπουδάστρια
της Γαλακτοκομικής Σχολής. Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη, ενώ το δικαστήριο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή δύο
μαρτύρων.
Σελίδα 5

ΚΟΜΒΙΚΗ Η 25η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μάχη με τον χρόνο
στον δρόμο
της Μεσσαράς
Με τα πόδια στην πλάτη τρέχουν τώρα τα τεχνικά συνεργεία για την ολοκλήρωση του δρόμου της Μεσσαράς, καθώς δίδεται μια άνευ προηγουμένων ανελέητη μάχη με τον
χρόνο, προκειμένου να να μην χαθεί η τελευταία ευκαιρία
ολοκλήρωσης του έργου. Οι εργασίες εξελίσσονται με απίστευτη εντατικοποίηση, καθώς ο στόχος που έχει τεθεί είναι
στις 25 Απριλίου να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της
κεντρικής οδικής αρτηρίας.
Σελίδα 7

Βρε μπαγάσα, να περνάς
καλά εκεί πάνω

Πιο ευάλωτη
η Κρήτη
στην κλιματική
αλλαγή

ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΣΤΟ ΜΕΡΑΜΠΕΛΟ

Πρώτα οι μαγκουριές
και μετά οι κουμπουριές

Ένα επεισόδιο με μαγκούρες στην Κριτσά οδήγησε σε
αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή των Λιμνών, με τους
δράστες να πυροβολούν στον αέρα, για να κερδίσουν
χρόνο και να μπορέσουν να διαφύγουν μέσα από τα χωράφια, εγκαταλείποντας κακήν-κακώς το 4χ4, στο οποίο
επέβαιναν. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση
της ΕΛΑΣ στο Λασίθι, που αναζητά έναν 28χρονο κτηνοτρόφο από το Ηράκλειο και ένα ακόμα άτομο. Σελίδα 5

ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΓΙΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ!

Πέρασαν 17 ολόκληρα χρόνια
από την ημέρα που παραβίασε
άδεια της φυλακής και θεωρήθηκε και επίσημα δραπέτης. Κι
όμως, ο άνθρωπος αυτός δεν
πήρε ούτε τα βουνά ούτε τις
ερημιές, για να κρυφτεί. Απεναντίας, επιζητούσε τα φλας της δημοσιότητας είτε ως δημοσιογράφος (με τηλεοπτικές εκπομπές)
είτε ως τραγουδιστής. Φωτογραφιζόταν με γνωστές τηλεπαρουσιάστριες, ηθοποιούς, τραγουδιστές και μοντέλα. Τώρα καλείται να... πληρώσει την
εκκρεμότητά του με τη Δικαιοσύνη, καθώς ένας τυχαίος
αστυνομικός έλεγχος εξακρίβωσης στοιχείων… αποκάλυψε
το μυστικό του.
Σελίδα 5
Φωτογραφία:
Θάνος Νταϊλιάνης

Από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών βρίσκεται στο «τιμόνι» της Ευρωπαϊκής Υποδομής LifeWatch ERIC! Ο δρ Χρήστος
Αρβανιτίδης, διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, αναφέρει σε
συνέντευξή του στην «Π» πως «αναγκάζουμε τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα να γίνουν φτωχότερα, λιγότερο παραγωγικά και περισσότερο ευάλωτα σε μελλοντικές αλλαγές». Για την κλιματική αλλαγή, εξηγεί ότι «η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, διότι είναι μια ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή. Οι επιπτώσεις στη χώρα μας αλλά και ανατολικότερα είναι πιο σοβαρές από τις υπόλοιπες περιοχές της Μεσογείου».
Σελίδα 9

Ισοζύγιο καταστροφών και οι πρώτες εκταμιεύσεις
Τις πληγές της μετρά από χθες και η ανατολική Κρήτη, που δεν γλίτωσε τελικά από τη μανία των καιρικών φαινομένων.
Ήδη περιφερειάρχης και βουλευτές έχουν ζητήσει να τεθούν οι περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. «Θα σταθούμε στο πλευρό και της ανατολικής Κρήτης»
δηλώνει ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, που χθες έδωσε εντολή για αρχική εκταμίευση 92 εκατομμυρίων
ευρώ, που αφορούν προηγούμενες καταστροφές. Σε διαρκή επικοινωνία με την Κρήτη βρίσκεται και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σελίδα 4

Παρουσίασε υποψήφιους, υποσχέθηκε εκπλήξεις

Μπορεί να έχουν περάσει τουλάχιστον τριάντα χρόνια, αλλά
εκείνο το καυτό μεσημέρι του Ιουλίου είναι ακόμα χαραγμένο
στο μυαλό μου, πασπαλισμένο με αλάτι και άμμο. Κάτω από
τον ήλιο 11 μαντραχαλάδες και μια δίμετρη που έπαιζε πασαδόρος στην ομάδα των Ιταλών.
Σελίδα 2

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ
2. Οι κ.κ. Γιώργος Σηφάκης
και Γιάννης Σηφάκης κατέθεσαν στα γραφεία μας το ποσό
των 100 ευρώ στη μνήμη
Ελένης Σαλούστρου για τον
Ξενώνα Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού.
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Άφησε την Αλικαρνασσό
για πίστες και πλατό

Του Γιάννη Σπανάκη

1. Ο Σύλλογος Εργαζομένων
Αεροναυτιλίας ΚΑΗΚ κατέθεσε στα γραφεία μας το
ποσό των 50 ευρώ στην
μνήμη του πρώην αερολιμενάρχη Κωνσταντίνου Πετιμεζάκη για τα Συσσίτια Γερόντων Αγίας Τριάδος.

ÍÕÉÏËÎÔ
Ï×ÏÉË

«Θα είμαστε η έκπληξη των επόμενων εκλογών» τόνισε, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του ψηφοδελτίου του στο Ηράκλειο, ο
Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκτιμώντας πως κάθε ημέρα που περνά η παράταξη ενισχύεται. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Atlantis, με την παρουσία πλήθους υποστηρικτών και φίλων, αλλά και τη στήριξη τόσο του γραμματέα του κόμματος, Λευτέρη Αυγενάκη, όσο και του επικεφαλής των ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας,
Μανώλη Κεφαλογιάννη.
Σελίδα 16

