
                                

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ
Η Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο, η αυτοδιοικητική έκφραση 
των Ελλήνων Εθνικιστών της Χρυσής Αυγής, παρατηρεί 
με ανησυχία το επιχειρούμενο ξεπούλημα γης και 
περιουσίας, ένα ξεπούλημα που πραγματοποιείται μέσω 
του παράνομου ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν κελευσμάτων της 
μνημονιακής συγκυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου, των 
ντόπιων εντολοδόχων των διεθνών τοκογλύφων και των 
αρπακτικών του ΔΝΤ.
Θεωρούμε πως στους καιρούς που ζούμε, όπου ο 
Ελληνικός λαός πένεται και το εθνοκτόνο σχέδιο των 
επιβουλέων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επιχειρείται μια 
προσπάθεια αποσάθρωσης του κοινωνικού και εθνικού 
ιστού, ενώ παράλληλα «βγαίνουν στο σφυρί» η δημόσια 
περιουσία και η εθνική αξιοπρέπεια. Το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, 
το αεροδρόμιο Κέρκυρας, ο Ερημίτης, είναι μόνο μερικά 
από όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Οι προσπάθειες 
και οι ορέξεις των διεθνών δανειστών για την 
βουλγαροποίηση του Έλληνα, ο οποίος θα αποτελεί το 
φτηνό εργατικό δυναμικό των πολυεθνικών και των 
εργολάβων, θα μας βρουν σθεναρά αντίθετους και 
πολέμιους.
Στο επερχόμενο περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο εξ 
αναβολής θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου, 
θεωρούμε πως πρέπει να συζητηθούν και τα ακόλουθα 
θέματα:

1. Σχετικά με το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου:
Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

- Εμμένει στην τότε πρόταση της,  ως αντιπολίτευση,  για 
διακοπή της χρηματοδότησης από την ΠΙΝ έργων και 
δραστηριοτήτων στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου;

- Προτίθεται να διενεργήσει οικονομικό και διαχειριστικό 
έλεγχο προκειμένου να διερευνήσει τις καταγγελίες για 



                                
κακοδιαχείριση και κατάχρηση χρηματικών ποσών από το 
ΕΣΠΑ;

- Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει έτσι ώστε να 
υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των 
κατοίκων της περιοχής;

- Θα παραδώσει την διαχείριση των απορριμμάτων σε 
ιδιώτες εργολάβους;

2. Σχετικά με τον Ερημίτη:
-Θα προχωρήσει σε καταδίκη του μνημονιακού 
ξεπουλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη;
-Θα εκδώσει ψήφισμα με το οποίο θα ζητάει από την 
προδοτική κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου να κάνει πίσω 
στο ξεπούλημα που επιχειρείται;

3. Σχετικά με το ξεπούλημα του αεροδρομίου 
Κέρκυρας
-Σε ποιες δράσεις ή κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει 
το επιχειρούμενο ξεπούλημα του αεροδρομίου;

4. Μετακίνηση κατοίκων Ιθάκης
-Τι  θα  πράξει  για  την  ακτοπλοϊκή  επανασύνδεση  της 
Ιθάκης (και  κατ’  επέκταση και  της  Κεφαλονιάς)  με  την 
Πάτρα  και  πότε  ακριβώς  θα  παραδοθεί  το  άμεσα 
συσχετιζόμενο έργο του Λιμένος του Πισαετού;

5. Έχουν περάσει 9 μήνες από τον πρώτο σεισμό που 
χτύπησε το νησί  της Κεφαλονιάς  και  στα σοβαρά 
προβλήματα που προέκυψαν στις οικοδομές και το 
οδικό δίκτυο δεν έχει δοθεί ακόμα λύση. 
-ποιο  το  ακριβές  χρονοδιάγράμμα  αποκατάστασης  του 
οδικού  δικτύου  και  ειδικότερα  στο  σημείο  του  Χάρακα 
όπου έχει αποκοπεί η συγκοινωνία από και προς τη Βόρεια 
Κεφαλονιά;



                                
-τι ακριβώς θα γίνει με τα 200 κατεδαφιστέα κτίρια της 
περιοχής Παλικής και πως και πότε θα αποζημιωθούν οι 
ιδιοκτήτες τους, κάποιοι εκ των οποίων διαμένουν ακόμα 
σε αυτά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής;
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