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Πάνω από 61% το ΟΧΙ,
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Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23 εως 33
βαθμούς Κελσίου. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
  Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Λυκίας, Λυκία, Λύκιος
Σάτυρος, Σάτος

Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

Προσωρινά αναλαμβάνει ο Β.Μεϊμαράκης

Παραιτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς από
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας

Την παραίτησή του, «από σήμερα», από την ηγεσία της Νέας Δημοκρ-
ατίας ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο Αντώνης Σαμαράς. Την
ηγεσία του κόμματος αναλαμβάνει προσωρινά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης,

ο οποίος θα κινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, μετά το αποτέλεσμα

του δημοψηφίσματος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Ο ελληνικός λαός μίλησε! Σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα που έγινε με κλει-

στές τράπεζες. Πάνω σε ερώτημα ασαφές. Και μέσα σε ελάχιστες μέρες. Τώρα
η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για μια βιώσιμη συμφωνία
σε 48 ώρες, όπως υποσχέθηκε! Και δεν πρέπει να χαθεί ούτε λεπτό! 

Η κυβέρνηση έχει πια την αποκλειστική ευθύνη! Την αποκλειστική ευθύνη να
πάει να διαπραγματευθεί με ένα ΟΧΙ, που εκείνη προκάλεσε! Την αποκλειστική ευθύνη να φέρει μια συμφωνία αμέ-
σως, χωρίς την οποία η χώρα βουλιάζει μέρα με την μέρα. Την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει τα στοιχεία εκείνα
του κόμματός της που τοποθετούνται, ανοικτά πια, υπέρ της επιστροφής στη δραχμή. 

Όλοι όσοι ψήφισαν ΝΑΙ, που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά και πολλοί από εκείνους
που ψήφισαν ΟΧΙ, θέλουν να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης αμέσως!

Είχαμε προειδοποιήσει ότι την επικράτηση του ΟΧΙ, θα την ερμηνεύσουν  κάποιοι στην Ευρώπη, ως πρόθ-
εση της Ελλάδας να βγει από το ευρώ. Αυτό θα ήταν ένα τραγικό λάθος. Και οφείλει η κυβέρνηση να ανατρέψει αυτή
την εντύπωση αμέσως. Καλώ τους εταίρους μας στην ευρωζώνη να βοηθήσουν τη χώρα να παραμείνει μέσα στην
Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Εκεί είναι η θέση μας. Κάθε τι διαφορετικό, θα ήταν ένα μεγάλο ιστορικό λάθος και για
την Ευρώπη.

Άλλωστε, ο ελληνικός λαός είναι υπέρ της Ευρώπης και του ευρώ. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς! Και χρει-
άζεται μια βιώσιμη συμφωνία τώρα! Για να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα, για να ανοίξουν οι τράπεζες, για να
μειωθεί η ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία. Αυτό είναι η πρώτη και κύρια ευθύνη της κυβέρνησης από απόψε το
βράδυ. Την καλούμε να προχωρήσει χωρίς καμιάν αργοπορία. Και της ευχόμαστε να το επιτύχει. Χωρίς, βέβαια, αυτό
να σβήνει και τις μεγάλες ευθύνες της…  

Και το πιο σημαντικό: Να εξουδετερώσουμε, όλοι μαζί, την απειλή διχασμού. Να παραμείνουμε όλοι οι

Εκκωφαντικό ΟΧΙ 61%
-“Γαλόνι” για τον Αλέξη Τσίπρα η δυναμική της θέσης του

- Αδήριτη ανάγκη για συμφωνία το συντομότερο
Πως διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα του δημοψ-

ηφίσματος και οπως ερμηνεύεται σε πολιτικό και κοινω-
νικό επίπεδο

Στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας επικεντρώνεται το
ενδιαφέρον όλων, καθώς το Δημοψήφισμα ολοκληρώθηκε με
ισχυρή επικράτηση του «ΌΧΙ» έναντι του «ΝΑΙ» (61%-39%).

Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος αναμφίβολα θα αποτελέσουν
θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για
την αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρεφει τώρα στις Βρυξέλ-
λες για να επιτύχει άμεσα συμφωνία με στόχο τη διάσωση του τρα-
πεζικού συστήματος και την ανακοπή του σπιράλ θανάτου στο οποίο
έχει εγκλωβιστεί η ελληνική οικονομία. Ωστόσο αλλαγές στο οικονο-
μικό επιτελείο και τη διαπραγματευτική ομάδα θεωρούνται επιβεβ-
λημένες ακριβώς για την υλοποίηση της δέσμευσης της άμεσης
συμφωνίας. Μετά από τα αποτελέσματα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα
μπορεί να αμφοσβητηθεί ούτε κατ ελάχιστον στο εσωκομματικό
σκηνικό, οδηγώντας σε νέες διεργασίες και διεύρυνση της προεδρι-
κής τάσης, με ότι αυτό συνεπάγεται.

“Γαλόνι" για τον Αλέξη Τσίπρα η δυναμική του “ΟΧΙ"

Ο πρωθυπουργος επιβεβαιώνει την πολιτική του κυριαρχία, αποκ-
τώντας και τη δυνατότητα να επιβάλλει τη διαδικασία αναδιάταξης του
πολιτικού σκηνικού. Από θέση ισχύος θα έχει τη δυνατότητα να μεθ-
οδεύσει τις εξελίξεις στο πολιτικό προσκήνιο αφού πρώτα φέρει τη
συμφωνία και επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη μέσα
στη Βουλή.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει από την αντι-
πολίτευση να πάρει σαφή και ξεκάθαρη απέναντι στη συμφωνία και
μετά να αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες συσπείρωσης του κόμματός
του, το οποίο αδιαφιλονίκητα βγαίνει πιο ισχυρό από τη σκληρή αυτή
διαδικασία, ενώ η αντιπολίτευση θα κληθεί να αποδείξει ότι έλαβε το
μήνυμα του αποτελέσματος και εν συνεχεία να τοποθετηθεί στο μετα-
βαλλόμενο σκηνικό.

Υπ αυτό το πρίσμα βέβαια ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης
δύσκολα θα περιλαμβάνει δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αποκλείον-
τας σίγουρα τη μείζονα αντιπολίτευση από τέτοιες πρωτοβουλίες.
Αντιθέτως, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εστιάσει στην ανακατο-
νομή ρόλων στο εσωτερικό και σε αλλαγές προσώπων.
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Η πρώτη αντίδραση της ΝΔ
Μεϊμαράκης: Περιμένουμε τον πρωθυπουργό

να φέρει συμφωνία σε 48 ώρες

Περιμένουμε
τον πρωθυ-
πουργό να

υλοποιήσει την
υπόσχεσή του, να
φέρει συμφωνία εν-
τός 48 ωρών, ήταν
η πρώτη αντίδρα-
ση της Νέας Δημο-
κρατίας, δια στόμα-
τος Ευάγγελου Μεϊ-
μαράκη, μετά τη
δημοσιοποίηση
δημοσκοπήσεων
που φέρνουν μπρ-
οστά το «όχι».

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το
υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στο Δήμο

Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Καθημερινά στην αρμό-
δια υπηρεσία η κατάθ-
εση των απαραίτητων

δικαιολογητικών.Καθορίστηκε
ο αριθμός αδειών άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
για το Δήμο Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας. Ο καθορισμός έγινε με
την υπ’ αριθμ. Πρωτ.
3642/26.06.2015 απόφαση
της Περιφερειάρχη Αττικής.

Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων από
τους ενδιαφερόμενους δικαι-
ούχους. Το Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου θα παραλαμβάνει αιτήσεις και θα παρέχει παντός
είδους πληροφορία από τις 6.07.2015 μέχρι τις 10.7.2015 από τις 8.30π.μ. έως τις
14.30μ.μ.

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο
τηλέφωνο 213.2014.931 στην κ. Μανώλη.

Πάνω από 61% το ΟΧΙ, σύμφωνα με επίσημα αποτελέσματα
Έως τώρα το ΌΧΙ υπερέχει σε όλες

τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Προβάδισμα του ΌΧΙ με περισσότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες
δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για το δημοψήφισμα, που
δίνει στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Με καταμετρημένο το 58,64% των ψήφων, το ΌΧΙ αποσπά 61,29% ενώ το ΝΑΙ
βρίσκεται στο 38,71%.
Στο 61% έναντι 39% υπέρ το ΌΧΙ εκτιμά πως θα διαμορφωθεί το τελικό
αποτέλεσμα η Singular Logic, η οποία έχει αναλάβει την τη διαχείριση των
επίσημων αποτελεσμάτων.
Το ΌΧΙ μάλιστα αναμένεται να ξεπεράσει το «φράγμα» του 61%.
Έως τώρα, το ΌΧΙ υπερέχει σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Στην Β' Αθηνών, την πιο κρίσιμη περιφέρεια της χώρας, το ποσοστό του ΌΧΙ
ανέρχεται στο 58%.
Εντύπωση προκαλεί πάντως η σχετικά μικρή συμμετοχή του εκλογικού
σώματος, καθώς το ποσοστό συμμετοχής μετά βίας ξεπερνά το 60%. Στο 5,7%
τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.

Για «επίδειξη δύναμης του Αλέξη
Τσίπρα» κάνουν λόγο τα ξένα ΜΜΕ

Με συνεχή κάλυψη,
ανταποκρίσεις και
ζωντανή ροή αποτελε-

σμάτων από τις κάλπες του
ελληνικού δημοψηφίσματος, τα
διεθνή μέσα ενημέρωσης
μιλούν για την επικράτηση του
«μεγάλου 'όχι' της Ελλάδας»,
όπως το χαρακτηρίζουν.

«Με το «όχι» να μπορεί να
φτάσει μέχρι και στο 60%, το
αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια
επίδειξη δύναμης του Αλέξη
Τσίπρα», σημειώνει ο ανταπο-
κριτής της ιταλικής εφημερίδας
La Repubblica στην Αθήνα, Ματέο Πουτσαρέλι. «Το «ναι» δεν προηγείται σε καμία από
τις 13 ελληνικές περιφέρειες», τονίζει ο ιταλός ρεπόρτερ. 

«Η Ελλάδα είναι καθ' οδόν για να δώσει ένα «Μεγάλο Όχι»», λέει ο δημοσιογράφος
του Guardian, Ντάνκαν Ουέλντον.

«Μια θαρραλέα Ελλάδα τα έβαλε με όλους, την Μέρκελ, τη Γαλλία και το ΔΝΤ. Κανείς
δεν ήταν με το μέρος τους [των Ελλήνων]», έγραψε ο ιταλός δημοσιογράφος Εουτζένιο
Οκόρσιο.

«Μπροστά σε όλα τα εκλογικά τμήματα το 'όχι'» γράφει τις πρώτες ώρες μετά το κλείσι-
μο της κάλπης η Sueddeutsche Zeitung, η ιστοσελίδα της οποίας καλύπτει σε ζωντανό
χρόνο τις εξελίξεις. 

Ως κορυφαία εξέλιξη, μαζί με την καταμέτρηση, η εφημερίδα σημειώνει την συνάντηση
Μέρκελ- Ολάντ για το αποτέλεσμα τη Δευτέρα, ενώ σημειώνει πως πολλοί υποστηρικ-
τές του «όχι» δεν θεωρούν την ψήφο τους απόρριψη της Ευρώπης -σημειώνοντας
ωστόσο πως η πρώτη που συνεχάρη από το εξωτερικό ήταν η Μαρίν Λεπέν. 

Παράλληλα, η εφημερίδα περιγράφει το κλίμα στους δρόμους της Αθήνας πριν από το
κλείσιμο της κάλπης -με τίτλο τον οποίο αφήνει ψηλά στην ιστοσελίδα της και μετά το
κλείσιμο, θεωρώντας τον ταιριαστό της ατμόσφαιρας; «Περιμένοντας τον άρχοντα του
όχι». Με αφορμή την υποδοχή που βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας όταν προσήλθε στο τμήμα
για να ψηφίσει, αναφέρει ότι «στο στρατόπεδο του "όχι", βρίσκει απήχηση η δέσμευση
για αξιοπρέπεια, ενώ στο στρατόπεδο του "ναι" επικρατεί αβεβαιότητα».

«Ισχυρό προβάδισμα στο όχι» γράφει το Spiegel που, επίσης, παρακολουθεί σε ζων-
τανό χρόνο τις εξελίξεις, που γράφει ότι η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη για συνομιλίες
(δείχνοντας στην αναφορά Βαρουφάκη), επίσης σημειώνει την συνάντηση Μέρκελ-
Ολάντ και αναρτά φωτογραφίες από πανηγυρισμούς υποστηρικτών του «όχι» που
τραβά η ομάδα του περιοδικού από το Σύνταγμα.

Στο ίδιο live, το περιοδικό μεταφέρει επίσης τις πρώτες σκληρές αντιδράσεις από στε-
λέχη των Χριστιανοδημοκρατών: «Η Ευρώπη δεν είναι μία Ένωση του τύπου "κάνε μία
ευχή", στην οποία ο ένας καθορίζει όπως θέλει τους κάνόνες και οι άλλες πληρώνουν»
γράφει στο Τwitter αναπληρώτρια επικεφαλής τοθ CDU Γιούλια Κλόκνερ που αναμε-
ταδίδει το Spiegel, ή τον γγ του βαυαρικού CSU Αντρέας Σόιερ που γράφει απλά «καλ-
ηνύχτα Ελλάδα, παίρνετε πολύ δύσκολο δρόμο».

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung βάζει τίτλο «Οι Έλληνες γιορτάζουν το "όχι"», που
επίσης σημειώνει την αναφορά του Σόιερ και τις υπόλοιπες αναφορές του για τον
Α.Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει «αριστερό εκβιαστή και δημαγωγό». Η εφημερίδα
επίσης σημειώνει την «υπαναχώρηση Βαρουφάκη από τη δήλωσή του, την οποία έκανε
40 λεπτά αφού έκλεισαν οι κάλπες», όπως γράφει.

Ο δημοσιογράφος Κλάουντι Πέρεζ από την ισπανική El Pais έγραψε πως «όλα εναπό-
κεινται πλέον στα χέρια του Μάριο Ντράγκι. Αν αποφασίσει αύριο να παγώσει τον ELA
είναι «Αντίο Ελλάδα»». 

«Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο της Ευρώπης, η οποία θα πρέπει πλέον να διορ-
θώσει πολλά από τα λάθη που έγιναν τους τελευταίους πέντε μηνες», καταλήγει ο
Πέρεζ. 

Εν τω μεταξύ, η Χελένα Σμιθ του Guardian κάνει λόγο για «τα «κεφάλια» που θα
πέσουν εντός της ΝΔ, με την Ντόρα Μπακογιαννη να ζητάει ευθέως την παραίτηση του
Αντώνη Σαμαρά».

«Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα πρώτα απο-
τελέσματα», σημειώνει το BBC.

«Οι υποστηρικτές του «όχι» αρχίζουν να συγκεντρώνονται σιγά σιγά στο κέντρο της
Αθήνας για να πανηγυρίσουν», γράφει το βρετανικό δίκτυο. 

«Το «ναι» δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά πάνω στο χάρτη της Ελλάδας», λέει στην
ηλεκτρονική της πύλη η γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφερόμενη κι αυτή στο
γεγονός πως το πορτοκαλί χρώμα του «όχι» καταλαμβάνει τα επίσημα γραφήματα του
υπουργείου Εσωτερικών.

«Ο βέλγος ΥΠΟΙΚ Γιόχαν βαν Οντερβελντ και ο ιταλός ομόλογος του Πάολο Τζεντιλό-
νι δήλωσαν πως η ετυμηγορία του δημοψηφίσματος περιπλέκει την κατάσταση. Πρό-
σθεσαν επίσης πως δεν περιμένουν οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν πολύ σύντο-
μα», τονίζει η Le Monde.
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Από 6 Ιουλίου η διάθεση
της προνομιακής κάρτας

των Αισχυλείων
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ

ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6
ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. ΩΡΑ 8:00 – 14:00
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΙΜΩΝΟΣ
11 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ).

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ (30€) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                             
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Μια ξεχωριστή εκδήλωση στην αίθουσα του
Δημοτικού συμβουλίου Μαγούλας

Μια εκδήλωση
διαφορετική
και ξεχωρι-

στή πραγματοποι-
ήθηκε στης 24 Ιου-
νίου στην αίθουσα
του Δημοτικού
σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
Μαγούλας. Η Ιωάννα
Ζίμνη δίδαξε τα παι-
διά μας κιθάρα και
εκείνα παρουσίασαν
μαζί της όσα τους
δίδαξε όλο τον
χρόνο, έπαιξαν  κιθ-
άρα και τρα-
γούδησαν με την
ψυχή τους.
Εντύπωση προκά-
λεσε το επίπεδο
γνώσης των παι-
διών που δεν είχε
τίποτα να ζηλέψει
από  τα μουσικά
γυμνάσια  και είναι
κρίμα που δεν
προβλήθηκε όσο θα
έπρεπε, έτσι αδικείτε
το πολιτιστικό του
Δήμου μας  αλλά και
η Δασκάλα. Την
εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία
τους ο Αντιδήμα-
ρχος ΑνδρώνειςΧα-
ράλαμπος ο Δημο-
τικός σύμβουλος
Μίχας Μενέλαος  και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας Παναγοπούλου Σπυριδούλα  που χειροκρότησαν
και συνεχάρησαν τους εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες και την δασκάλα τους.

Ρένα Δούρου: Ήλθε η ώρα της ανάληψης
των μεγάλων πρωτοβουλιών

Δήλωση της Ρένας Δούρου για τη συντριπτική επικράτηση του «όχι» στο δημοψήφισμα, κατά την έξοδό της από
το Μέγαρο Μαξίμου, σήμερα το βράδυ: 

«Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού ήταν συντριπτική. Συντριπτική τόσο απέναντι στην εσωτερική και εξωτερική προ-
παγάνδα.

Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού δηλοί αξιοπρέπεια. 
Για αυτό το λόγο είναι η ώρα των μεγάλων ευθυνών, της ανάληψης της μεγάλης ευθύνης και της ανάληψης των μεγά-

λων πρωτοβουλιών. 
Ώστε η πατρίδα μας σε μια ευρωπαϊκή ρότα, να παλέψει για την κοινωνική δικαιοσύνη που τόσο πολύ έχει λείψει

στους συμπολίτες μας.
Οι συμπολίτες μας έδειξαν το δρόμο. Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε να τιμήσουμε την επιλογή τους και να την υπηρ-

ετήσουμε». 
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος εγγραφών των παιδιών για
τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00           και
Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό
των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Βράβευση μαθητών του 1ου Γενικού
Λυκείου

ΟΔήμος Ελευσίνας βράβευσε την Πέμπτη
2 Ιουλίου 2015 τους μαθητές του 1ου
Γενικού Λυκείου Ελευσίνας που δια-

κρίθηκαν στους πανελλήνιους διαγωνισμούς
Μαθηματικών, Φυσικής και Φιλοσοφίας καθώς
και τον καθηγητή Γρηγόρη Συκά ο οποίος ήταν
υπεύθυνος και συντόνιζε την συμμετοχή τους. 
Πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ο Δήμαρχος Γιώργος Τσουκαλάς, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Μαρία Αντωνάρα, Κώστας Βαμβα-
κάς, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Τσάτσης &
Χαράλαμπος Ανδρώνης απένειμαν επαίνους και
ένα μικρό δώρο στους μαθητές: 
- Άρτεμη Λύγδα για τη διάκρισή της στο διαγωνι-
σμό Φιλοσοφίας
- Μιχαήλ Μελετίου για τη διάκρισή του στο δια-
γωνισμό Μαθηματικών
- Στέφανο Μαυρίκο για τη διάκρισή του στους
διαγωνισμούς Φυσικής & Μαθηματικών 
- Ιωάννα Πέππα για τη διάκρισή της στους δια-
γωνισμούς Φυσικής & Μαθηματικών 

Σύσσωμο του Δημοτικό Συμβούλιο χειροκρότ-
ησε θερμά τους νέους της πόλης μας και τον
καθηγητή που σε τέτοιους δύσκολους καιρούς
συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την απόκ-
τηση και εμπέδωση της γνώσης, για την επιμο-
νή τους να αναδειχθεί σαν πηγή σωστής μόρφ-
ωσης το Δημόσιο Σχολείο. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.  

Δόθηκε κι άλλη παράταση για τη
ρύθμιση οφειλών στο Δήμο

Μεγαρέων μέχρι 15 Ιουλίου 2015

Όπως είναι γνωστό με νεώτερη απόφαση του Υπο-
υργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης και του Υπουργείου Οικονομικών, παρατά-

θηκε  η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Μεγα-
ρέων μέχρι τις 15 Ιουλίου  2015.
Στη ρύθμιση αυτή υπενθυμίζεται ότι , υπάγεται το σύνολο

των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 26  Μαΐου
2015, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που
προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή
εισφοράς γης  σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη
ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν 1337/1983.
Οι οφειλές  δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ , με πλήρη
απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων ή σε μηνιαίες
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξή-
σεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,  που τις
επιβαρύνουν.
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης της Ρύθμισης είναι
(20) Ευρώ.
Είναι  όπως φαίνεται  η τελευταία ευκαιρία που παρέχεται
προς τους πολίτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Στο Δήμο Μεγαρέων εξακολουθεί να  λειτουργεί  το Γρα-
φείο Πληροφόρησης των ενδιαφερομένων (αρμόδια
Υπάλληλος Κα Φωτεινή Λουκά Τηλ. 22960 81909.
Όσοι λοιπόν εκ των συμπολιτών δεν έχουν προβεί στη
συγκεκριμένη διαδικασία,  ας σπεύσουν μέχρι την
Τετάρτη 15 Ιουλίου  να τακτοποιήσουν τις οικονομικές
τους εκκρεμότητες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ασπρόπυργος , 30 /06/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,                  Αρ.Πρωτ.
2901.03/04 /15
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και
με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδ-
ημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ασπροπύργου.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου , προκειμένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 2015-
2016 (χειμερινό και εαρινό εξάμ-
ηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.
2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και
κατόπιν του του αριθμ.
2901.02/34/2015/25-06-2015
εγγράφου ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ1ο, ως
κατωτέρω, ανά ειδικότητα και
ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά
θα διαμορφωθεί  με γνώμονα τον
αριθμό των σπουδαστών που θα
φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α)  Έως έντεκα (11) άτομα ειδικότ-
ητας  Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. για
τα μαθήματα  Ναυτιλία, Ευστάθεια,
Μεταφορά Φορτίων, Ναυτιλιακό
Δίκαιο, ΟΕΠ,Ναυτική Τέχνη, Διεθ-
νείς Κανονισμοί, ΝΗΟ, ARPA,
RADAR, Ναυπηγία, Ασφάλεια
Φυλακής- I.S.M., Ναυτικές Μηχα-
νές, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ,
Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία,
Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας,
ECDIS, BTM (Bridge Teamwork
Management), Ανθρώπινες Σχέ-
σεις, Διοικητικές Δεξιότητες και
Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα
Ειδικού Σχολείου.

β)  Έως τέσσερα (04) άτομα
ειδικότητας Μηχανικοί Α΄ τάξης
Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Επι-
στημονικούς Συνεργάτες Γενικών
και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότ-
ητας Ναυπηγού –Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχα-

νικού, για τα μαθήματα Ναυτική
Μηχανολογία, Ναυπηγία – Σχέδιο ,
Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις,
Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές,
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι –
Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίων, ΜΕΚ, ΜΕΚ Ι – ΙΙ , Ατμο-
στρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστι-
κές Εγκαταστάσεις, Ατμοπαραγω-
γοί, Συντήρηση Πλοίων και
Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική
Ρευστών, Μηχανική Ρευστών Ι,
Εφ.Θερμοδυναμική,  Εφ.Θερμοδ-
υναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών,
Στοιχεία Μηχανών και  Μαθήματα
Ειδικού Σχολείου.
γ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν.
για τα μαθήματα Επικοινωνίες Ι –
ΙΙ.     

ii. Γενικών και Τεχνικών
Μαθημάτων

α) Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Χημικού Μηχανικού ή Χημικού για
τα μαθήματα                       Χημεία,
Τεχνολογία Υλικών, Μεταλλογ-
νωσία, Μηχανική Ρευστών, Μηχα-
νική Ρευστών Ι, Καύσιμα – Λιπαν-
τικά και Μαθήματα Ειδικού Σχο-
λείου. 

β)   Ένα (01) άτομο ειδικότ-
ητας Πληροφορικής κάτοχο
πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορ-
ικής που εντάσσονται στον Κλάδο
ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζό-
μενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει
(για το εαρινό εξάμηνο), για το
μάθημα Πληροφορική.
γ)  Έως τρία (03) άτομα ειδικότ-
ητας Νομικού για τα μαθήματα
Ναυτικό Δίκαιο, Ανθρώπινες Σχέ-
σεις, Ναυτικό Δίκαιο  - Ασφάλεια,
Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλον-
τος, Διεθνείς Κανονισμοί και Μαθή-
ματα Ειδικού Σχολείου.
δ)  Έως έξι (06) άτομα ειδικότητας
Αγγλικής Φιλολογίας, για τα μαθή-
ματα Ναυτικά Αγγλικά, Ναυτικά
Αγγλικά Ι – ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV, Ναυτικά
Αγγλικά – Αλληλογραφία και Μαθ-
ήματα Ειδικού Σχολείου. 
ε)   Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχα-
νικός, για τα μαθήματα Ναυτική
Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτι-
λιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυ-
τικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχα-
νήματα Πλοίου Ι – Δίκτυα,Βοηθητι-
κά Μηχανήματα Πλοίων, ΜΕΚ,
ΜΕΚ Ι – ΙΙ , Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτι-
κές και Κλιματιστικές Εγκαταστά-
σεις, Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση
Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών,
Μηχανική Ρευστών, Μηχανική
Ρευστών Ι, Εφ.Θερμοδυναμική,
Εφ.Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή
Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου. 
στ)  Έως τέσσερα (04) άτομα
ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχα-
νολόγου Μηχανικού ή Μηχανολό-
γου Μηχανικού, για τα μαθήματα

Ναυτική Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι
– Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία
ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά
Μηχανήματα Πλοίου Ι –
Δίκτυα,Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίων, ΜΕΚ, ΜΕΚ Ι – ΙΙ , Ατμο-
στρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστι-
κές Εγκαταστάσεις, Ατμοπαραγω-
γοί, Συντήρηση Πλοίων και
Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική
Ρευστών, Μηχανική Ρευστών Ι,
Εφ.Θερμοδυναμική,  Εφ.Θερμοδ-
υναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών,
Στοιχεία Μηχανών και  Μαθήματα
Ειδικού Σχολείου.
ζ)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Μαθηματικού, για το μάθημα Μαθ-
ηματικά και Μαθήματα  Ειδικού
Σχολείου.
η)   Έως τρία (03) άτομα ειδικότ-
ητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού, για τα
μαθήματα Θεωρία Ηλεκτρικών
Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά Ι, Εισα-
γωγή στον Αυτόματο Έλεγχο –
Αυτοματισμοί Πλοίων, Ψηφιακά
Συστήματα – Δίκτυα Υπολογιστών,
Ηλεκτρικές Μηχανές και Μαθήματα
Ειδικού Σχολείου.

2. Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για
τα μαθήματα Ναυτιλία, Ευστάθεια,
Μεταφορά Φορτίων, Ναυτιλιακό
Δίκαιο, ΟΕΠ,Ναυτική Τέχνη, Διεθ-
νείς Κανονισμοί, ΝΗΟ, ARPA,
RADAR, Ναυπηγία, Ασφάλεια
Φυλακής- I.S.M., Ναυτικές Μηχα-
νές, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ,
Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία,
Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας,
ECDIS, BTM (Bridge Teamwork
Management), Ανθρώπινες Σχέ-
σεις, Διοικητικές Δεξιότητες και
Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα
Ειδικού Σχολείου.    
β)   Έως τέσσερα (04) άτομα
ειδικότητας  Μηχανικού Α΄ ή Β΄
τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών
Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυ-
πηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί, για
τα  μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουρ-
γείων Μηχανοστασίου, Τεχνουρ-
γεία – Εργαστήρια, Μηχανολογικό
Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι – Ναυτι-
λιακές Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ.
Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφαρμογές,
Εφ. Θερμοδυναμική – Εφαρμογές,
Μηχανική Ρευστών – Εφαρμογές,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών – Εφαρμογές, Ψυκτικές
και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις –
Εφαρμογές, Ατμοπαραγωγοί –
Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικού
Σχολείου.
γ)  Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας
Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης

Ε.Ν. (για το εαρινό εξάμηνο) για το
μάθημα Επικοινωνίες ΙΙ.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημά-
των κατόχους πτυχίου ή διπλώμα-
τος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης, ειδικότητας

α) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκ-
τρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Αυτο-
ματιστή (ο ένας μόνο για το εαρινό
εξάμηνο), για τα μαθήματα Τεχνο-
υργεία – Εργαστήρια, Ηλεκτρικές
Μηχανές – Εφαρμογές, Εισαγωγή
στον Αυτόματο Έλεγχο – Αυτοματι-
σμοί Πλοίων – Εφαρμογές, Ασκή-
σεις Τεχνουργείων Μηχανο-
στασίου και Μαθήματα Ειδικού
Σχολείου. 
β) Έως δύο (02) άτομα (ο ένας
μόνο για το εαρινό εξάμηνο)
ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο
πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορ-
ικής που εντάσσονται στον Κλάδο
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα
οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως
ισχύει, για το μάθημα Πληροφορι-
κή.
γ)  Έως τρία (03) άτομα ειδικότ-
ητας Μηχανολόγου ή Ναυπηγού
Μηχανολόγου με ειδίκευση –
εμπειρία στις συγκολλήσεις και
ελλείψει χωρίς ειδίκευση – εμπει-
ρία για τα μαθήματα Ασκήσεις
Τεχνουργείων Μηχανοστασίου,
Τεχνουργεία – Εργαστήρια, Μηχα-
νολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι
– Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμο-
γές, Εφ. Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφα-
ρμογές, Εφ. Θερμοδυναμική –
Εφαρμογές, Μηχανική Ρευστών –
Εφαρμογές, Συντήρηση Πλοίων
και Διαχείριση Βλαβών – Εφαρμο-
γές, Ψυκτικές και Κλιματιστικές
Εγκαταστάσεις – Εφαρμογές,
Ατμοπαραγωγοί – Εφαρμογές και
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
δ) Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου με ειδίκευση – εμπειρία
στις εργαλειομηχανές και ελλείψει
χωρίς ειδίκευση – εμπειρία, για τα
μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουργείων
Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία –
Εργαστήρια, Μηχανολογικό Σχέδιο
Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές
Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδ-
υναμική ΙΙ – Εφαρμογές, Εφ. Θερ-
μοδυναμική – Εφαρμογές, Μηχανι-
κή Ρευστών – Εφαρμογές,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών – Εφαρμογές, Ψυκτικές
και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις –
Εφαρμογές, Ατμοπαραγωγοί –
Εφαρμογές και Μαθήματα Ειδικού
Σχολείου.

ε)  Ένα (01) άτομο ειδικότητας
Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου με ειδίκευση – εμπειρία
στο Μηχανολογικό Σχέδιο και
ελλείψει χωρίς ειδίκευση – εμπει-
ρία, για τα μαθήματα Μηχανολο-
γικό Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ασκήσεις Τεχνο-
υργείων Μηχανοστασίου, Τεχνουρ-
γεία – Εργαστήρια,  Ναυπηγία Ι –
Ναυτιλιακές Γνώσεις Εφαρμογές,
Εφ. Θερμοδυναμική ΙΙ – Εφαρμο-
γές, Εφ. Θερμοδυναμική – Εφαρ-
μογές, Μηχανική Ρευστών – Εφαρ-
μογές, Συντήρηση Πλοίων και
Διαχείριση Βλαβών – Εφαρμογές,
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκατα-
στάσεις – Εφαρμογές, Ατμοπαρα-
γωγοί – Εφαρμογές και Μαθήματα
Ειδικού Σχολείου.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην πρόσληψη μέρους
του αριθμού προσωπικού που
προκηρύσσεται, σε περίπτωση
μεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολο-
γείται στο πρακτικό του οικείου
Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από
τους υποψηφίους.

Η προκαλούμενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί είναι
επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προ-
γράμματος “EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2007-2013. 

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δεκατέσσερις (14) ημερο-
λογιακές ημέρες από την επόμενη
της  τελευταίας δημοσίευσης, στον
τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτ-
ηση: :  Ανά είδος/ Πράξεις Οργα-
νωτικού και Διοικητικού Περιεχομέ-
νου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων), ήτοι την 20/07/2015,
ημέρα Δευτέρα.   Οι αιτήσεις με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται ή αποστέλλονται
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή
EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπο-
ρικού Ναυτικού Ασπροπύργου,
ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία
Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας
19300 (Για το εμπρόθεσμο της
αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο
αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε,
εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία
της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία
της σφραγίδας του Ταχυδρομείου
με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν
εστάλη ταχυδρομικά). 

Εφιστάται η προσοχή των υποψ-
ηφίων στην ορθή, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπι-
στώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της
οριζόμενης, με την παρούσα,
προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσ-
κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το
προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση
αποδοχής εκπρόθεσμων πιστο-
ποιητικών ή δικαιολογητικών περι-
λαμβάνονται και αυτά που είναι
συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά
εκείνων που έχουν κατατεθεί
εμπροθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά θα παραμέ-
νουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προ-
σελήφθησαν,  τα δικαιολογητικά
επιστρέφονται μετά τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχετι-
κής αίτησης.

Γ. Περίληψη της προκήρυξης
αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερή-
σιες τοπικές εφημερίδες του
Νομού Αττικής. Πλήρες αντίγραφο
της προκήρυξης αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε ΠΝΟ, ΠΕΠΕΝ,
ΠΕΜΕΝ, ΠΕΜΜΕΚΕΝ,
ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ Β’ και τοιχοκολλάται
στο Κατάστημα της ΑΕΝ και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
όπου εδρεύει η ΑΕΝ.  Επίσης ανα-
ρτάται στην ιστοσελίδα του Προ-
γράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτ-
ηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση  www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Ασπροπύργου στο
τηλέφωνο 2105575986 και
2105574171 – 3, εσωτερικό 105.
Αρμόδιοι Αρχικελευστής Λ.Σ
ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Επικελευ-
στής Λ.Σ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Ο Διοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταμάτιος

23η Συνεδρίαση
Περιφερειακού

Συμβουλίου
Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμ-
πτη 9 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:30

στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπά-
γου-Χολαργός).
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης επισυνά-
πτονται.
1. Έγκριση απολογισµού Περιφέρειας
Αττικής οικονοµικού έτους 2014. 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Καραµάνος)   
2. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολο-
γισµού Α’ τριµήνου 2015.  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Καραµάνος)   
3. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προ-

γράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρ-
ειας Αττικής 2015. 

(Εισηγητές ο
Αντ ιπεριφερε ι -
άρχης κ. Χ. Καρ-
αµάνος και η
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή
Σύµβουλος κ. Κ.
Σταυροπούλου)   
4. Έγκριση 3ης
Τροποποίησης
Προϋπολογισµού
Περιφέρειας Αττι-
κής οικονοµικού
έτους 2015. 

(Εισηγητής ο
Αντ ιπεριφερε ι -
άρχης κ. Χ. Καρ-
αµάνος)   
5. Α. Ενηµέρωση
– συζήτηση σχε-
τικά µε το Πεδίον
του Άρεως. 
Β. Έγκριση σύναψης και όρων προγρ-
αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του ∆ήµου Αθηναίων για
την καθαριότητα του Πεδίου του Άρεως. 

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.

Κυπριανίδου)  
6. Έγκριση λήψης µέτρων για τη ρύθµιση

της οδικής κυκλοφορίας µε στόχο τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ασφά-
λειας των διακινουµένων στον κόµβο Λ.
Σταυρού – Λαυρίου θέση Βρωµοπούσι
Κερατέας στο ∆ήµο Λαυρεωτικής. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)  
7. Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµε-
τοχή της Περιφέρειας Αττικής σε έρευνα
µε τίτλο: «Χαρτογράφηση και Μελέτη της
Χωροχρονικής Κατανοµής των Νοσηµά-
των Αναπνευστικού Συστήµατος, ∆έρµα-
τος και Οφθαλµών κυρίως Αλλεργικής
Αιτιολογίας σε Μαθητές (6-12 ετών) και
των Περιβαλλοντικών Παραµέτρων στο
Θριάσιο Πεδίο» 
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(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι.
Βασιλείου)  
8. Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Παπάγου,
ηµέρα Πέµπτη της Γ΄ Αθηνών. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος
κ. Σ. Κοροβέσης)  
9. Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κρυονερίου,
ηµέρα Τρίτη της Ζ΄ Αττικής. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος
κ. Σ. Κοροβέσης) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΧΙΝΑΣ   
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Άνδρας έδεσε και έσερνε
σκύλο πίσω από το

μηχανάκι του

Το γεγονός υπέπεσε στην αντίληψη περαστικού, ο
οποίος ειδοποίησε της Αρχές που προχώρησαν
στην άμεση συλληψή του.

Συνελήφθη τριαντάοκτάχρονος άνδρας στην Κατερίνη
με την κατηγορία της κακοποίησης ζώου. 
Ο άνδρας κατηγορείται ότι είχε δέσει και έσερνε με
μηχανάκι ένα σκυλί, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνα-
το του άτυχου ζώου.
Το γεγονός υπέπεσε στην αντίληψη περαστικού, ο
οποίος ειδοποίησε της Αρχές που προχώρησαν στην
άμεση συλληψή του.

Συνελήφθησαν  στα Ιωάννινα, τρεις
Υπαρχιφύλακες και μία ημεδαπή, 

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις αστυνο-
μικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος
τους Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Συνελήφθησαν,  (02-07-2015) στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδι-
κασίας, τρεις αστυνομικοί και μία ημεδαπή, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά
περίπτωση- για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, υπόθαλψη

εγκληματία, παράβαση καθήκοντος και παράβαση του νόμου περί όπλων. 
Πρόκειται για τρεις Υπαρχιφύλακες, 46, 41 και 38 ετών, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρ-
εσίες του Νομού Ιωαννίνων, καθώς και για 37χρονη ημεδαπή ιδιώτιδα. 

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι δύο Υπαρχιφύλακες (41 και 38 ετών), εκτελώντας
διατεταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας, αν και είχαν ενημερωθεί για ύποπτο
όχημα συγκεκριμένης μάρκας και αριθμού κυκλοφορίας, το οποίο ενδεχομένως μετέφε-
ρε ναρκωτικά ή παράτυπους μετανάστες, όταν το εντόπισαν και το ακινητοποίησαν στο
δρόμο από Καβάσιλα προς Κόνιτσα, αφού διαπίστωσαν ότι το οδηγούσε ο τρίτος Υπα-
ρχιφύλακας, με συνεπιβάτη την 37χρονη, το άφησαν να αποχωρήσει, χωρίς να προ-
βούν στον προβλεπόμενο έλεγχο. 

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινήθηκαν προς την
κατεύθυνση του οχήματος και παράλληλα ενημέρωσαν άμεσα περιπολούντες αστυνο-
μικούς στην ευρύτερη περιοχή. 

Τελικά το όχημα εντοπίστηκε εκ νέου και ακινητοποιήθηκε στο Καλπάκι Ιωαννίνων και
στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε, η 37χρονη οδήγησε τους αστυνομικούς στο
σημείο όπου ο 46χρονος Υπαρχιφύλακας είχε κρύψει επιμελώς δύο σάκους που περ-
ιείχαν συνολικά είκοσι δύο (22) ανισοβαρή δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού
μικτού βάρους είκοσι τεσσάρων (24) κιλών. 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών Ιωαννίνων στην οικία του 46χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 
• νάιλον σακούλα με σπόρους κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 42,7 γραμ-
μαρίων, 
• σπρέι πιπεριού, 
• τρία κινητά τηλέφωνα και 
• δυο κάρτες SIM.
Στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι με δυο λάμες
μήκους 9 εκατοστών η κάθε μία και συνολικού μήκους 30 εκατοστών.
Το υπηρεσιακό πιστόλι του 46χρονου κατασχέθηκε προκειμένου να αποσταλεί στην
Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για εργαστηριακές εξετά-
σεις. 

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα (03-07-2015) στην Εισαγγελία Πλημμελειο-
δικών Ιωαννίνων, ενώ την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις αστυνομικοί τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος τους Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Χαιρετισμός της Περιφερειάρχη Αττικής στην
1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020

Τον χαιρετισμό της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, μετέφερε κατά την 1η
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020, η αντι-
περιφερειάρχης Κεντρ-

ικού Τομέα και πρόεδρος της
Επιτροπής Παρακολούθη-
σης, Ερμίνα Κυπριανίδου. 
Βασικά σημεία του χαιρετι-
σμού:
• Ζούμε σήμερα στην
πατρίδα μας μια πρωτόγ-
νωρη συγκυρία. Μια
συγκυρία η κρισιμότητα της
οποίας απαιτεί από όλους
σοβαρότητα, ψυχραιμία και
αίσθηση ευθύνης. Μακριά
από μανιχαϊσμούς, βερμπα-
λιστικά πυροτεχνήματα και ευκολίες εντυπωσιασμού, οφείλουμε όλοι οι παράγοντες του
δημόσιου βίου να δράσουμε με τον τρόπο εκείνο που θα είναι εθνικά ωφέλιμος, διασφ-
αλίζοντας την ανάταξη της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή.
• Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής, δίνει  αγώνα σε δύο μέτωπα. Πρώτον για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών, που είχαν οι υφεσιακές πολιτικές λιτότ-
ητας των τελευταίων ετών για τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι
η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας της χώρας. Και δεύτερον για την οικοδόμηση ενός νέου
μοντέλου ανάπτυξης στη θέση του εκείνου του μοντέλου με τα πήλινα πόδια που κυρ-
ιάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες και συνέβαλλε στη δημιουργία των προϋποθέσεων για
την κρίση χρέους. 
• Ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου με έμφαση στα σύγχρο-
να ευρωπαϊκά εργαλεία μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση για την αντιμετώπι-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, την προώθηση της καινοτομίας, τη
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, με συνδυασμό ευρωπαϊκών και ίδιων χρηματοδο-
τικών εργαλείων και πόρων και με τις κατάλληλες συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα.
• Μία από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετώπισε η νέα Περιφερειακή
Διοίκηση ήταν η ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης ενός ΠΕΠ που να ανταποκρίνεται στη νέα
φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής, αναφορικά με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο
των επενδυτικών του προτεραιοτήτων. Με στόχο το ΠΕΠ να μετατραπεί σε κρίσιμο
εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας και της χώρας.
• Το ΠΕΠ Αττικής έλαβε την έγκριση της Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2014, δια-
σφαλίζοντας για την Περιφέρεια Αττικής τα οικονομικά εκείνα μέσα για την καταπολέμ-
ηση της φτώχειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας σε Περιφερειακό επίπεδο. Ήταν το πρώτο βήμα, εκείνο του έγκαιρου και
ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 
• Στη φάση της υλοποίησης του ΠΕΠ εντάσσεται η σημερινή "εξειδίκευση" του
ΠΕΠ Αττικής, που αποτελεί το 1ο βήμα για την άμεση έκδοση προσκλήσεων και την
ένταξη πράξεων στο νέο πρόγραμμα.
• Βρισκόμαστε σήμερα σε εκείνη τη φάση που είναι απολύτως αναγκαία και επι-
βεβλημένη, η έμφαση πρωτίστως στην αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και δευτερ-
ευόντως στην απορρόφηση των κονδυλίων.
• Το ΠΕΠ Αττικής είναι εργαλείο ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και όχι μέσο
εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων ή όχημα για προσωπικές στρατηγικές
αυτοπροβολής.
• Σήμερα η πατρίδα χρειάζεται πάνω από όλα πράξεις. Μακριά από φωνασκίες
και συγχύσεις που βλάπτουν τη Δημοκρατία. Χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση της για
επανεκκίνηση της οικονομίας και υπέρβαση, με όρους αξιοπρέπειας και κοινωνικής
συνοχής, της κρίσης.
Τέλος, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου είχε σύντομη συνομιλία με τους εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Sabine Bourdy και Filip Busz.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ
Η ΜΟΝΟΧΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΓΕΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
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Συγκίνηση στην τιμητική εκδήλωση προς τιμήν
της Διευθύντριας του 10ου Γυμνασίου Αχαρνών

Με μία σεμνή και συγκινησια-
κά φορτισμένη τιμητική
εκδήλωση στο 10ο Γυμνά-

σιο Αχαρνών, αποχαιρέτησαν
συνάδελφοι καθηγητές, γονείς και
μαθητές με τον δικό τους ιδιαίτερο
τρόπο τη "δασκάλα" τους κα Σου-
λτάνα Καλδέλλη, που τους συντρ-
όφεψε και γέμισε τις καρδιές τους
επί 35 ολόκληρα χρόνια.
Η Διευθύντρια του 10ου Γυμνασίου
Αχαρνών, κα Σουλτάνα Καλδέλλη
αποχαιρέτισε φίλους, συναδέλφους
και μαθητές καθώς μετά από 36
χρόνια στην εκπαίδευση, εκ των
οποίων τα 35 ως Καθηγήτρια στον
Δήμο Αχαρνών, συνταξιοδοτείται.
Όλοι μίλησαν με τα θερμότερα λόγια για
την συνάδελφο Σουλτάνα, τονίζοντας την
τεράστια προσφορά της στην εκπαίδευ-
ση αλλά και στον τόπο που αγάπησε και
ταύτισε μαζί του την επαγγελματική της
σταδιοδρομία. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός, σε
ένδειξη της βαθιάς εκτίμησης για την
προσφορά και την προσωπικότητα της
κα Καλδέλλη, ανακοίνωσε ότι θα προ-
τείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών
την μετονομασία του 10ου Γυμνασίου
Αχαρνών σε "Σουλτάνα Καλδέλλη", μία
ανακοίνωση που συγκίνησε την κα. Καλ-
δέλλη, και καταχειροκροτήθηκε από
όλους τους παρευρισκόμενους.

Μπακογιάννη προς Σαμαρά: Παραιτήσου -
Η απάντηση Σαμαρά

Τι είπε η βουλευτής στον πρόεδρο της ΝΔ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το
απόγευμα η Ντόρα Μπακογιάν-
νη με τον Αντώνη Σαμαρά, με

την κα Μπακογιάννη να ζητεί από τον
πρόεδρο της ΝΔ να υποβάλει την
παραίτηση του από την ηγεσία του
κόμματος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ,
η κα Μπακογιάννη φέρεται να είπε
στον κ. Σαμαρά πως αν αυτή είναι το
πρόβλημα είναι διατεθειμένη να απο-
συρθεί από την κούρσα για την ηγεσία
και να παραιτηθεί και αυτή.
Όπως ανέφεραν κύκλοι του προέδρου
της ΝΔ, η τηλεφωνική κλήση της βου-
λευτού έγινε το Σάββατο στη 1 μετά το
μεσημέρι, στην κορύφωση του προεκ-
λογικού αγώνα για το δημοψήφισμα. 
«Αφήνουμε στην κρίση του καθενός σκεπτόμενου πολίτη μια τέτοια πράξη από την πλευρά της κας Μπακογιάννη»
σχολίαζαν, εκφράζοντας τη δυσφορία του προέδρου της ΝΔ.

Χαϊδάρι: Καταρρέει το Ψυχια-
τρικό Νοσοκομείο Αττικής

Με το σταγονόμετρο η χρηματοδήτηση αλλα και
σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη των εφημερ-
ιών

Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψαν τα μέλη του
προεδρείου του συλλόγου εργαζομένων του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής τη λειτουργία του ιδρύματος,
εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσής
του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "με μαθηματική ακρίβεια
οδηγούνται σε κατάρρευση οι 130 κοινοτικές δομές ψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης",

ενώ υπάρχει "άμεσος κίνδυνος για τις ζωές ασθενών και
εργαζομένων".

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων,
Νικόλαος Παναγούλης, παρουσίασε τα οικονομικά
στοιχεία από το 2012, που δείχνουν τη συνεχή μείωση
των πιστώσεων, που αγγίζει πλέον το 50% και, ενώ φέτος
προβλεπόταν χρηματοδότηση 11 εκατ. ευρώ, έως σήμε-
ρα έχουν δοθεί μόνο 1.628.000 ευρώ. Το νοσοκομείο
οφείλει ενοίκια σε κοινοτικές δομές (πρόγραμμα αποα-
συλοποίησης), σε προμηθευτές σίτισης και συνεργεία
καθαριότητας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ παραμένουν απλήρω-
τοι επί μήνες, όπως, επίσης και οι εφημερίες του προσω-
πικού.

Το μέσο μηνιαίο κόστος του νοσοκομείου, σύμφωνα με
τους εργαζόμενους, σε υλικά και υπηρεσίες κυμαίνεται
από 1.200.000 ευρώ έως 1.300.000 ευρώ και οι οφειλές
έως και τον Μάιο του τρέχοντος έτους είχαν αγγίξει τα 7,8
εκατ. ευρώ. "Τα χρήματα δίνονται με το σταγονόμετρο",
επισήμανε ο πρόεδρος του σωματείου, σημειώνοντας ότι,
εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από τον επόμενο μήνα,
το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα με τη
σίτιση των ασθενών.

Στην τραγική έλλειψη προσωπικού και, ταυτόχρονα,
στην αύξηση των αναγκών, καθώς τα περιστατικά που
χρειάζονται βοήθεια και απευθύνονται στις δημόσιες
δομές αυξάνονται, αναφέρθηκε ο Βλάσης Παύλου, μέλος
της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά
(ΕΙΝΑΠ) στο ΨΝΑ.

Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, επισήμανε, το
νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην κάλυψη
των εφημεριών, ανακοίνωσε ότι η παθολογική κλινική
αναγκάζεται να κλείσει δύο δωμάτια, ενώ η απογευματινή
βάρδια βρίσκεται μόνιμα στο "κόκκινο, σε προσωπικό
ασφαλείας". Υπηρετούν 550 νοσηλευτές και νοσηλεύτρ-
ιες, ενώ είναι κενές 650 οργανικές θέσεις και, όπως χαρ-
ακτηριστικά αναφέρθηκε, μία νοσηλεύτρια έχει να αντιμε-
τωπίσει 20 ή 30 ασθενείς. "Το τραγικό περιστατικό της
δολοφονίας ασθενούς από ασθενή είναι σύμπτωμα του
"άρρωστου συστήματος", αναφέρθηκε κατά τη συνέντε-
υξη Τύπου, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την
ανησυχία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "περιμένο-
υμε το επόμενο θύμα και το μόνο που δεν ξέρουμε είναι,
αν θα είναι ασθενής ή εργαζόμενος".

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο
ΨΝΑ, νοσηλεύονται 1.100 άτομα (700 σε κοινοτικές
δομές και 400 μέσα στο νοσοκομείο), με το 45% να είναι
ανασφάλιστοι και άποροι, από τους οποίους οι μισοί,
σχεδόν έχουν εγκαταλειφθεί από τους δικούς τους.

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών επισκέπτονται
5.000 άτομα και από αυτούς εισάγονται οι 2500, ανέφερ-
αν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι
έχουν αυξηθεί κατακόρυφα -μέχρι και 150%- οι άστεγοι
που αναζητούν "καταφύγιο" με κάθε τρόπο στο ΨΝΑ.
"Έχουμε παλινδρομήσει και οπισθοχωρήσει σε προη-
γούμενες εποχές", τόνισαν οι εργαζόμενοι, επισημαίνον-
τας ότι "η κυβέρνηση κληρονόμησε τα εγκληματικά λάθη
της Υγείας, όμως, πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε δρά-
σεις".

Ζήτησαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας να προχωρήσει άμεσα σε ριζική αναθεώρηση του
συμφώνου Άντορ-Λυκουρέντζου για την ψυχιατρική μετα-
ρρύθμιση και την αποασυλοποίηση των ψυχικώς
πασχόντων στη χώρα και να μην προχωρήσει στο κλείσι-
μο των ψυχιατρικών νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ο κ. Παύλου
επισήμανε την ανάγκη επανεξέτασης του πλαισίου της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ώστε να μην "βγουν στις
πλατείες και τα πάρκα" οι ασθενείς, ζήτησε την πρόσληψη
επικουρικών γιατρών, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το
οξυμένο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού που εντείνεται
με τις καλοκαιρινές άδειες, καθώς και την πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού και πλήρη χρηματοδότηση των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας.
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Λάμπρυνε τη ΛΕΥΚΗ ΝΥΚΤΑ του Ιλίου
το χορευτικό της ΓΡΙΖΑΣ

Eπάνω ο
εφημέριος του
Ιερού Ναού

Ευαγγελιστρίας Ιλίου,
πατήρ Αναστάσιος
ευχαριστεί τη ΓΡΙΖΑ
για την ανταπόκρισή
της στην πρόσκλησή
του, στο μέσον το
μικρό χορευτικό επί το
έργον και κάτω το χορ-
ευτικό με τα μέλη του
ΔΣ  Γιώργο Ατζάμπο,
Σπύρο Μαρίνη, Νίκο
Γεώργα και τον Πρόε-
δρο Γιώργο Καραϊ-
σκάκη
Εδώ κι αρκετό καιρό, τα
διοικητικά όρια του
Δήμου Φυλής δεν χωρ-
ούν τη ΓΡΙΖΑ, που έχει
εξελιχθεί σε έναν από
τους πρεσβευτές του
Δήμου Φυλής, εκπρο-
σωπώντας τον σε
σημαντικά πολιτιστικά
γεγονότα. 
Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η παρουσία του
χορευτικού του Συλλό-
γου στη ΛΕΥΚΗ
ΝΥΚΤΑ που διοργάνω-

σε, το Σάββατο, 27 Ιουνίου, ο Δήμος Ιλίου, ένα σημαντικό καλλιτεχνικό και εμπορικό
γεγονός, που έχει καθιερωθεί στο Ίλιον. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στήθηκαν τέσσε-
ρις μουσικές σκηνές σκηνές με καταξιωμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως,
Κώστας Χατζής, Πέγκυ Ζήνα, Παιδιά από την Πάτρα, Στέλλα Κονιτοπούλου, Πέτρος
Λαέρτης, Ροκ σχήματα, το Τσίρκο Cachivache, τους Εθνικοτοπικούς και Πολιτιστικούς
Συλλόγους και Φορείς της πόλης, που διασκέδασαν τον κόσμο από τις 7:00 το απόγε-
υμα μέχρι το πρωί. 
Το πρόγραμμα το οποίο ετοίμασε ο Δήμος Ιλίου για τη «Λευκή Νύχτα» περιελάμβανε
επίσης, έκθεση βιβλίου, θέατρο σκιών, θέατρο δρόμου, αγώνα μπάσκετ, δωρεάν κιν-
ηματογραφικές προβολές, ταχυδακτυλουργούς και κλόουν για τα παιδιά κ.ά., ενώ ανοικ-
τό παρέμεινε το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης. 
«Η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας έχει πολλαπλούς στόχους. Επενδύει στην προσέλ-
κυση επισκεπτών, με σκοπό να γνωρίσουν την πόλη μας και να ξαναέρθουν στο μέλ-
λον. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, πρόσφερε δωρεάν διασκέδαση και ψυχα-
γωγία. Τέλος, έδωσε την ευκαιρία σε καταναλωτές άλλων περιοχών να γνωρίσουν την
τοπική αγορά του Ιλίου και τις προσφορές των καταστημάτων. Πρόκειται για μια μεγάλη
γιορτή που δίνει προοπτική στην πόλη μας» τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος.
Σ’ αυτό το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός η ΓΡΙΖΑ συμμετείχε, μετά από πρόσκληση του
πατρός Αναστασίου Μπαστούνη, εφημέριου, πλέον, του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγε-
λιστρίας Ιλίου. Το χορευτικό του Συλλόγου χόρεψε στο προαύλιο του Ιερού Ναού, απο-
σπώντας το αυθόρμητο χειροκρότημα των παρευρεθέντων, ενώ ο Πατήρ Αναστάσιος
εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ για την
άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του. 

Με απόλυτη επιτυχία η Συμμετοχή του Δήμου
Φυλής  στις εκδηλώσεις του Α.Σ.Δ.Α.

ΟΔήμος  Φυλής και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Φυλής  συμμετείχαν  με μεγάλη επιτυχία στις εκδηλώσεις που  διοργανώνει  ο
Αναπτυξιακός

Σύνδεσμος Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ) από
τις 20 Ιουνίου έως και
13/7/2015  μετά από
πρωτοβουλία  του
Αντιδημάρχου Φυλής
και μέλους του  Διοικ-
ητικού Συμβουλίου του
ΑΣΔΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΙΖΑ.   
Η  εξαιρετική συνερ-

γασία του  Αντιδ-
ημάρχου  με τον Πρόε-
δρο  του ΝΠΔΔ κ.
Γιώργο Μαυροειδή
απέδωσε καρπούς
γιατί  η πολύπλευρη
παρουσία μας  γοή-
τευσε  όσους κατέκλει-
σαν το Πάρκο Περι-
στερίου .
Στην έναρξη των
εκδηλώσεων που
συμμετείχαν όλοι οι
Δήμοι της Δυτικής
Αθήνας  ο Αντιδήμα-
ρχος κ. Σχίζας εκπρ-
οσώπησε το Δήμο μας
και συμμετείχε στις
εκδηλώσεις  και τις
βραβεύσεις των
επώνυμων γλυπτών
που συμμετείχαν με
τα έργα τους στις,
βραβεύοντας τον κ.
Γ Κ Ο Υ Μ Α
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.
Την Τετάρτη
24/6/2015 συμμε-
τείχαμε με την παρ-
αδοσιακή ορχήστρα
του ΣΠΥΡΟΥ
ΜΠΡΕΜΠΟΥ  και
την συμμετοχή της
Χορευτικής Ομάδας
του Συλλόγου
Αρβανίτικου Πολιτι-
σμού «Η ΓΡΙΖΑ» 

Το Σάββατο
27/6/2015 συμμετείχαμε   με την  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ στο ανοικτό θέατρο
« Ελία και Δάφνη»     με τις θεατρικές παραστάσεις   «Μαύρη Παρηγοριά» του Λάσκα-
ρη  και «ΦΑΥΣΤΑ» του Μποστ σε  σκηνοθεσία  Στέλλας Νικολοθανάση 
Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν  επίσης, τα εικαστικά εργαστήρια του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Φυλής «Η ΠΑΡΝΗΘΑ»,  με έκθεση, την οποία
οργανώνουν οι καθηγητές Άγγελος Ζάβαλης, Δημήτρης Ξυδιάς και Δημήτρης Βάθης.
Την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 6/2015 
Στην Μεγάλη Συναυλία του ΑΣΔΑ , Εκδήλωση Ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, στην οποία
βραβεύτηκε και ο μεγάλος Σκηνοθέτης  ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ , παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
Φυλής  Χρήστος Παππούς και   ο Αντιδήμαρχος  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΧΙΖΑΣ .
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Αναβλήθηκαν για ένα μήνα οι μεταθέ-
σεις των αξιωματικών της ΕΛΑΣ

Νόμιμο έκρινε το
Συμβούλιο της
Επικρατείας το

σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος με σχετι-
κή γνωμοδότησή του.
Νόμιμο έκρινε το
Συμβούλιο της Επικρ-
ατείας με την υπ΄ αριθ.
62/2015 γνωμοδότ-
ησή του, το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγμα-
τος με το οποίο
ματαιώνονται για ένα
μήνα, λόγω του
δημοψηφίσματος, οι
ετήσιες τακτικές
μεταθέσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Πιο συγκεκριμένα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Πανούση,
σύμφωνα με το οποίο η διενέργεια των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων των αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, μετατίθενται
έως την 31ή Ιουλίου, αντί της 30ης Ιουνίου, που προβλέπει η νομοθεσία
(Π/Δ.100/2003).

Πρώτες αντιδράσεις αναλυτών-οικονο-
μολόγων για το ελληνικό δημοψήφισμα

Ανεξαρτήτως
του αποτελέ-
σματος του

ελληνικού δημοψ-
ηφίσματος, η ελληνι-
κή κυβέρνηση θα
καταρρεύσει μέσα
στις ερχόμενες εβδο-
μάδες, σχολιάζει
σύμφωνα με το Dow
Jones Newswirtes ο
επικεφαλής οικονο-
μολόγος της
UniCredit, Erik
Nielsen. Δεν υπάρχει
κανείς αξιόπιστος για
να διαχειριστεί τις
απολύτως κρίσιμες πληρωμές που πρέπει να γίνουν στις 20 Ιουλίου, εξηγεί. "Η ιστορία
μάς δείχνει ότι εύθραυστες κυβερνήσεις συνεργασίας δεν διαρκούν για πολύ, σε ραγ-
δαία συρρικνούμενες οικονομίες" προσθέτει, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα
δυνατό σενάριο βάσει του οποίου η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί βραχυπρ-
όθεσμα.

Παρά τους περιορισμένους φόβους για το ενδεχόμενο διάχυσης της ελληνικής κρίσης
και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, η Societe Generale προειδο-
ποιεί για πιθανή επιβράδυνση στον δρόμο που ακολουθεί η Fed προς την κατεύθυνση
της μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων, μετά το σημερινό δημοψήφισμα στην Ελλά-
δα.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Michala Marcussen, δηλώνει σύμφωνα με
το Dow Jones Newswires πως η Ελλάδα φαίνεται ότι θα περιέλθει σε τεχνική χρεοκοπία
στις 20 Ιουλίου. Η ίδια εξηγεί ότι μέχρι τότε η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει 3,5 δισ.
ευρώ, και ότι η χώρα διατρέχει υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας ανεξαρτήτως του αποτελέ-
σματος του δημοψηφίσματος. "Η ελληνική οικονομία έχει ήδη υποστεί μεγάλη ζημιά, και
η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης παίρνει χρόνο".

Η πολιτική αντίδραση, στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη ευρωζώνη, θα είναι εξίσου
σημαντική με το αποτέλεσμα της σημερινής δημοσκόπησης" υποστηρίζει ο Francesco
Garzarelli, συνεπικεφαλής έρευνας αγορών στην Goldman Sachs. "Η πλειονότητα των
πελατών μας μπήκε στο Σαββατοκύριακο αναμένοντας ένα αποτέλεσμα υπέρ του 'ναι'"
δήλωσε. Ο ίδιος αναμένει ότι ένα οριστικό αποτέλεσμα υπέρ του "όχι" θα αυξήσει την
πιθανότητα για την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Αλλά ακόμη κι ένα "ναι" θα
οδηγούσε σε μία μακρά περίοδο μεταβλητότητας στις αγορές ομολόγων, υποστήριξε.

"Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στα αποτελέσματα" του ελληνικού δημοψηφίσματος,
δηλώνει από την πλευρά του ο Matt Argent, διαχειριστής χαρτοφυλακίου fixed income
της Henderson Global Investors. "Η αγορά δείχνει ότι έχει ήδη προεξοφλήσει ένα ‘ναι’,
με δεδομένη την ανέλπιστα ήρεμη αντίδραση μετά την αναπάντεχη προκήρυξη του
δημοψηφίσματος" λέει, προσθέτοντας πως "ωστόσο, δεδομένης και της απέχθειας της
αγοράς απέναντι στην αβεβαιότητα, και την ‘μεγάλη δόση αβεβαιότητας’ που συνοδεύει
ενδεχόμενη επικράτηση του ‘όχι’", υπάρχει κίνδυνος εντονότερης αντίδρασης. "Για τους
περισσότερους διαχειριστές κεφαλαίων" τα ελληνικά assets είχαν βρεθεί εκτός των
επενδυτικών τους ραντάρ, προσθέτει ο ίδιος, εκτιμώντας πως, ως εκ τούτου, "οι άμεσες
συνέπειες πιθανότατα θα είναι μικρές". "Ο κίνδυνος διάχυσης είναι αυτό που θα
ανησυχεί στο εξής τους μετέχοντες της αγοράς" καταλήγει.

"Τίποτα προς ώρας δεν συνηγορεί ότι το δυνατό "όχι" θα δώσει υπόσταση στην
αύξηση των κινδύνων από ένα Grexit, το οποίο θα γίνει σαφέστερο μόλις δούμε την
γραμμή που θα τηρήσει ο Τσίπρας την Δευτέρα στις διαπραγματεύσεις", αναφέρει ο
Peter Chatwell, αναλυτής της Mizuho International.

"Νομίσω ότι είναι το τέλος. Η Ελλάδα αναπόφευκτα θα αποχωρίσει από το ευρώ", ανα-
φέρει στο CNBC, η Philippa Malmgren, της εταιρείας συμβούλων, DRPM.



Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 θριάσιο-11

    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Ελ Εριάν : Μετά το «όχι» δύσκολα θα

συνεργασθεί η Ευρωζώνη με την Ελλάδα

Μια πολύ ζοφ-
ερή εικόνα
τ ω ν

εξελίξεων για την
Ελλάδα σκιαγραφεί με
δηλώσεις του  ο Μοχά-
μεντ Ελ Εριάν, επικεφ-
αλής οικονομικός
σύμβουλος της
Allianz, στην οποία
ανήκει το μεγαλύτερο
κεφάλαιο διαχείρισης
ομολόγων στον κόσμο
(1,6 τρισεκατομμύρια
δολάρια).

«Στα πιο πιθανά
σενάρια εργασίας είναι
δύσκολο να δει κανείς πως η Ελλάδα, ακόμη και αν το επιθυμεί, θα μπορέσει να απο-
καταστήσει μια λειτουργική σχέση με την Ευρωζώνη» τονίζει και προσθέτει:

«Ενδεχομένως να είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα
προχωρήσουν στο σχέδιο Β, με στόχο την αντιμετώπιση, το συντομότερο δυνατό, της
διαφαινόμενης πλέον περαιτέρω ανθρώπινης ταλαιπωρίας, πόνου και αβεβαιότητας».

Ο κ. Ελ Εριάν επισημαίνει πως «το τί θα ακολουθήσει εξαρτάται από τρία κύρια ζητή-
ματα: εάν η Ελλάδα και οι πιστωτές της δύνανται να εργασθούν για να γεφυρώσουν τις
διαφορές σε δυο πολύ διαφορετικές ερμηνείες του τι σημαίνει το "όχι", εάν οι ήδη τραγι-
κές συνθήκες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω καθυστερήσεων στην
επαναλειτουργία των τραπεζών και δυσκολίες στην άντληση μετρητών από τα ΑΤΜ,
προσφέρουν τον αναγκαίο χρόνο στους πολιτικούς για να κάνουν αυτό που πρέπει, και
κατά πόσον η ΕΚΤ θα ανακοινώσει νέα μέτρα ώστε να περιορίσει τη μετάδοση».

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση των διεθνών αγορών τις επόμενες ώρες, προβλέπει ότι
θα υπάρξουν «πιέσεις στα ομόλογα της Ελλάδας, όπως και άλλων χωρών της περιφ-
έρειας της ευρωζώνης και αναδυόμενων αγορών».

Ο κ. Ελ Εριάν είχε δηλώσει πρόσφατα  ότι ένα δημοψήφισμα επρόκειτο τελικά να απο-
βεί εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλο και περισσότερες χώρες θεωρούν ότι μια έξοδος
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη όχι απλά είναι διαχειρίσιμη, αλλά επιθυμητή.

Κουτσούμπας: Είτε «όχι» είτε «ναι» δεν
υπάρχουν φιλολαϊκές λύσεις

Σχολιάζοντας το
α π ο τ έ λ ε σ μ α
του δημοψ-

ηφίσματος, ο γενικός
γραμματέας του ΚΚΕ
δήλωσε πως, είτε με
«όχι» είτε με «ναι»
δεν υπάρχουν φιλο-
λαϊκές λύσεις, αφού
και τα δύο στρατόπε-
δα συμφωνούν στην
τήρηση των κανόνων
της ΕΕ.
Ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας κάλεσε
όσους ψήφισαν «όχι»
στο δημοψήφισμα να
μην εφησυχάζουν και
να μην συναινέσουν ώστε ο πρωθυπουργός να μεταφράσει το αποτέλεσμα σε «ναι» για
την υπογραφή νέων μνημονίων.
Κάλεσε δε όσους ψήφισαν «ναι», υπό την «πίεση της εργοδοσίας και των κλειστών τρα-
πεζών» όπως είπε, να σκεφτούν ξανά τις επιλογές τους και να μην αναδιπλωθούν σε
συντηρητικές απόψεις.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «να μην τολμήσει» να πάρει μέτρα που οδηγούν σε
μνημόνια διαρκείας και τελικά στη χρεοκοπία, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.
Επισήμανε ακόμα ότι ενδεχόμενη έξοδος από την ευρωζώνη θα έπληττε πρώτα τους
πιο αδύναμους.
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Συνάντηση Μέρκελ - Ολάντ
τη Δευτέρα για την Ελλάδα

Συνάντηση θα έχουν το βράδυ της Δευτέρας στο
Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και η
καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, όπως

ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της ελληνικής κάλπης το
Μέγαρο των Ηλυσίων.
Στην ανακοίνωση του Ελιζέ, η οποία αναρτήθηκε και στο
Twitter, επισημαίνεται ότι η συνάντηση εντάσσεται στο
πλαίσιο της μόνιμης συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και
της Γερμανίας προς την κατεύθυνση μίας βιώσιμης
λύσης για την Ελλάδα.
Ο εκπρόσωπος της Άνγκελα Μέρκελ Στέφεν Ζάιμπερτ
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «οι συνομιλίες με τον
Γάλλο πρόεδρο από τις 18:30 [τοπική ώρα, 19:30 ώρα
Ελλάδας] και κατά τη διάρκεια δείπνου θα εστιαστούν σε
κοινή αποτίμηση της κατάστασης μετά το ελληνικό δημο-
ψήφισμα και στη συνέχιση της στενής γερμανο-γαλλικής
συνεργασίας επί του θέματος».

Έγραψε «οι λαοί επιστρέφουν»
Πανηγυρίζει η Μαρίν Λεπέν για το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος

Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της επικεφαλής
του γαλλικού Εθνικού Μετώπου, Μαρίν Λεπέν για
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. «Ωραίο και

μεγάλο μάθημα δημοκρατίας το ελληνικό ΟΧΙ. Οι λαοί
επιστρέφουν!» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο λογα-
ριασμό της στο Twitter.

Να ξαναρχίσουν οι
συνομιλίες, λέει η Ιταλία -
Συσκέψεις υπό τον Ρέντσι
Στη σκιά του «όχι» στο ελληνικό δημοψήφισμα ο Ιταλός

πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι συναντάται τη Δευτέρα με

τον υπουργό Οικονομικών Πιερ Κάρλο Πάντοαν προς
αποτίμηση της κατάστασης. 

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση εκ μέρους της Ιταλίας
μετά το δημοψήφισμα, ο υπουργός Εξωτερικών Πάολο
Τζεντιλόνι αναφέρει με μήνυμά του στο Twitter ότι «τώρα
είναι σωστό να ξαναρχίσουμε να προσπαθούμε για
συμφωνία -όμως δεν υπάρχει διαφυγή από τον ελληνικό
λαβύρινθο με μία αδύναμη Ευρώπη και χωρίς
ανάπτυξη».

Προ της κάλπης, ο Ματέο Ρέντσι είχε υπογραμμίσει ότι
ο Ευρωπαίοι πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι της
διαπραγμάτευσης αναξερτήτως αποτελέσματος,
διαμηνύοντας ταυτόχρονα προς καθησυχασμό των
Ιταλών ότι η χώρα του δεν είναι πλέον ο ασθενής της
Ευρώπης.

«Όταν βλέπεις έναν συνταξιούχο να κλαίει μπροστά σε
μια τράπεζα και τους ανθρώπους να σχηματίζουν ουρές
στα ATM, συνειδητοποιείς ότι μια χώρα τόσο σημαντική
για τον κόσμο και τον πολιτισμό της όσο η Ελλάδα δεν
μπορεί να τελειώσει έτσι» είχε αναφέρει ο Ματέο Ρέντσι
σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il
Messaggero.

Την επομένη του δημοψηφίσματος θα πρέπει να
ξεκινήσουν εκ νέου οι συζητήσεις και « πρώτη που το
γνωρίζει είναι η Ανγκελα Μέρκελ», υπογράμμισε ο Ιταλός
πρωθυπουργός.

«Βεβαίως είναι αδύνατο να σώσουμε την Ελλάδα χωρίς
τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης: τη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, τον αγώνα κατά της
φοροδιαφυγής, η νέα αγορά εργασίας εξαρτάται από
αυτούς» υπογράμμισε.

Hurriyet: Ενδεχόμενη
επιχείρηση σε συριακό

έδαφος εξετάζει η Τουρκία

ΗΤουρκία έχει ενισχύσει από την περασμένη
εβδομάδα τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη μεθ-
όριο με τη Συρία, όπου οι Κούρδοι έχουν

κερδίσει έδαφος απέναντι στο Ισλαμικό Κράτος στο βόρ-
ειο τμήμα της χώρας.

Το τουρκικό γενικό επιτελείο συγκαλεί τις επόμενες
ημέρες τους διοικητές των στρατιωτικών δυνάμεων που
έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με την Συρία
για να εξετάσουν την πιθανότητα τουρκικής στρατιωτικής
επιχείρησης στο συριακό έδαφος, σύμφωνα με πληροφ-
ορίες της εφημερίδας Hurriyet.

Η Τουρκία έχει ενισχύσει από την περασμένη εβδομάδα
τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη μεθόριο με τη Συρία, με
την ανάπτυξη αρμάτων μάχης και συστημάτων αντιαερο-
πορικών πυραύλων και στρατιωτών, έπειτα από την κλι-
μάκωση των συγκρούσεων βόρεια του Χαλεπίου.

Οι στρατιωτικές κινήσεις της Άγκυρας προκάλεσαν
φημολογία για πιθανές προθέσεις της τουρκικής κυβέρν-
ησης να πραγματοποιήσει στρατιωτική επέμβαση για να
απωθήσει του μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος
και να σταματήσει την προέλαση των κουρδικών δυνά-
μεων, που έχουν κερδίσει έδαφος απέναντι στους τζιχαν-
τιστές στην περιοχή.

Ωστόσο η Άγκυρα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάλ-
ηψης στρατιωτικής δράσης στο άμεσο μέλλον.

Η εφημερίδα επιμένει ότι το τουρκικό επιτελείο διέταξε
τους διοικητές των μονάδων που έχουν αναπτυχθεί στη
μεθόριο να παρουσιασθούν στο αρχηγείο των ενόπλων
δυνάμεων στην Άγκυρα για να συζητήσουν τις λεπτομέρ-
ειες μιας τέτοιας επέμβασης.

Η ανάπτυξη άνω των 400 τεθωρακισμένων οχημάτων
μεταφοράς προσωπικού, καθώς και ο ρόλος της πολεμι-
κής αεροπορίας θα επιλαμβάνεται επίσης στην ημερήσια
διάταξη αυτής της σύσκεψης, σύμφωνα με το δημοσίε-
υμα της «Hurriyet».

Προτείνει αμνηστία με αντάλλαγμα εισφορά 21%
Η Αθήνα θέλει φορολογική συμφ-

ωνία με την Ελβετία, αναφέρει
δημοσίευμα

ΗΕλλάδα θέλει να συνάψει με την Ελβετία μια
συμφωνία για τη φορολογική αμνήστευση Ελλή-
νων που έχουν χρήματα σε λογαριασμούς στην

Ελβετία, κάτι που θα μπορούσε να της επιτρέψει να ανακ-
τήσει ποσά τα οποία έχει ιδιαίτερα ανάγκη αυτή τη στιγ-

μή, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ελβετική εφημερίδα
NZZ am Sonntag.
Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας που προτείνεται
από την Αθήνα, θα χορηγηθεί αμνηστία σε όσους κατέθ-
εσαν παρανόμως τα κεφάλαιά τους στην Ελβετία, με
αντάλλαγμα μια προσυμφωνημένη πληρωμή που θα
ανέρχεται στο 21% του συνόλου των ποσών τα οποία δεν
έχουν δηλωθεί, αναφέρει η NZZ am Sonntag, η οποία
επικαλείται «καλά πληροφορημένες πηγές».
Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που έχουν κατατεθεί στην
Ελβετία από Έλληνες ποικίλουν πολύ και κυμαίνονται
από 2 δισεκ. ευρώ έως 200 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τη
NZZ am Sonntag.
Εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών
επιβεβαίωσε πως η Αθήνα έχει κάνει μια νέα πρόταση,
όμως δεν έκανε γνωστή καμιά λεπτομέρεια.
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    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα        ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    
Σοκ στους αποταμιευτές από ενδεχόμε-

νο μπλόκο στις τραπεζικές θυρίδες

Σοκ στους απο-
ταμιευτές που
έχουν τοποθε-

τήσει μετρητά σε τρα-
πεζικές θυρίδες έχει
προκαλέσει δήλωση
της αναπληρώτριας
υπουργού Οικονο-
μικών, κας Νάντια
Βαλαβάνη. 

Μιλώντας στην τηλε-
όραση του Alpha η κα
Βαλαβάνη είπε: "όποι-
ος έχει θυρίδα μπορεί
να πάει στην τράπεζά
του και με συνοδεία
τραπεζικού υπαλλή-
λου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από την θυρίδα εκτός από χρήματα". 

Η δήλωση αυτή προκάλεσε θόρυβο ακόμη και στους παρευρισκόμενους στο τηλεο-
πτικό στούντιο και η κα Βαλαβάνη έσπευσε για να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις
να πει ότι το κράτος δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά όσων τα έχουν βάλει στις τραπε-
ζικές θυρίδες. 

"Με ΠΝΠ θα ρυθμιστεί σε λίγο τι θα γίνει με τις θυρίδες"
Στη συνέχεια έσπευσε να διευκρινίσει ότι το τι θα γίνει στις θυρίδες θα ρυθμιστεί σε

λίγο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Συγκεκριμένα μιλώντας στον "Αnt1" εξήγησε ότι το θέμα θα τεθεί στο επίκεντρο της

συζήτησης του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας, μεταξύ Υπ. Οικονομικών και επι-
κεφαλής των τραπεζών.

Σοκ σε κατόχους θυρίδων
Η δήλωση της κ. Βαλαβάνη έχει προκαλέσει σοκ σε χιλιάδες κατόχους θυρίδων,

καθώς ακόμη και στην περίπτωση της Κύπρου οι θυρίδες της Λαϊκής έμειναν ανέπαφ-
ες, μεταφέρθηκαν στο "καλό" κομμάτι της τράπεζας και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται
κανονικά. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι οι θυρίδες δεν υπάγονται στο καθε-
στώς διασφάλισης καταθέσεων έως ποσού 100 χιλ. ευρώ και ανά πάσα στιγμή είναι
κατασχετέες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε κράτους που ορίζει τις προϋποθέσεις
για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την τραπεζική αργία δεν
προβλέπεται καμία διαδικασία για επίσκεψη σε τραπεζικές θυρίδες και έτσι για να
θεσπιστούν περιορισμοί στο τι μπορεί να αποσύρει κάποιος από την τραπεζική του
θυρίδα απαιτείται διάταξη του νόμου. 

Η απάντηση της κας Βαλαβάνη ήρθε μετά από ερώτηση τηλεθεατή ο οποίος κατήγ-
γειλε ότι επιχείρησε να επισκεφτεί την τραπεζική του θυρίδα και ο υπάλληλος της τρά-
πεζας του το απαγόρευσε ενημερώνοντας τον ότι απαιτείται εισαγγελική εντολή για να
του επιτρέψουν την πρόσβαση στην θυρίδα του. 

"Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος δήλω-
σε πως "μπορεί να είναι δική της εισήγηση... Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως τέτοια
απόφαση".

Τραπεζικά στελέχη με τα οποία επικοινώνησε το Capital.gr σημείωσαν πως η τραπε-
ζική θυρίδα δεν αποτελεί τραπεζική κατάθεση αλλά ενοικίαση ασφαλούς χώρου για τη
φύλαξη πολύτιμων για τον πελάτη της τράπεζας αντικειμένων.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, εξηγούν νομικοί, οι θυρίδες μπορεί να ανοίξουν μόνον με
εντολή εισαγγελέα και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να κατασχεθεί με
απόφαση του ΣΔΟΕ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί έκνομη δραστηριότητα ή οφειλές
προς το Δημόσιο. Η πρόσβαση γίνεται μόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ή όταν
υπάρχουν κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις – ξέπλυμα χρήματος.

Συμπληρώνουν, επίσης, πως σύμφωνα με απόφαση τμήματος του Αρείου Πάγου,
απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάσχεση, βάσει της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. 

Συνεργασία πολιτικών αρχηγών για
βιώσιμη συμφωνία ζητάει ο Μπουτάρης

Τη συνερ-
γασία
των πο-

λιτικών αρχηγών
προκειμένου να
επιτευχθεί η
καλύτερη δυνα-
τή και βιώσιμη
συμφωνία με το-
υς εταίρους
ζητάει ο Γιάννης
Μπουτάρης, με-
τά την ολοκλήρ-
ωση του δημοψ-
ηφίσματος. Ο
δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης εκ-
τίμησε ότι επι-
κράτησε το
«όχι» στη
συνεχιζόμενη οι-
κονομική α-
νέχεια, τονίζον-
τας παράλληλα
πως οι πολίτες
που ψήφισαν
«ναι» εξέφρα-
σαν την αγωνία
τους για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας.

«Το δημοψήφισμα τελείωσε. Ο κόσμος διατήρησε την ψυχραιμία του και η ψηφοφορία ολοκ-
ληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα και φασαρίες. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνομιλούμε
χωρίς ακρότητες. Αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση. Δεν ήταν πάντοτε δεδομένο».

Τα παραπάνω δήλωσε ο κ. Μπουτάρης για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και πρόσθ-
εσε: «Στη σημερινή ψηφοφορία επικράτησε το «Όχι» στη συνεχιζόμενη οικονομική ανέχεια.
Από την άλλη, αρκετοί συμπολίτες, ψηφίζοντας «Ναι», εξέφρασαν την αγωνία τους για το Ευρ-
ωπαϊκό μας μέλλον. Νομίζω, όμως, πως από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να συμπεράνο-
υμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου συμφωνεί στα πιο σημαντικά ζητήματα. Συμφ-
ωνεί με τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας αλλά και με τη διασφάλιση της συμμετοχής της
Ελλάδας στο Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα που στέλνουν οι Έλληνες είναι καθ-
αρό».

Επισήμανε ακόμα ότι τώρα «επιβάλλεται σύνθεση, που δεν θα διαστρεβλώνει την απάντηση
που επικράτησε, αλλά και δεν θα καταδικάζει όσους μειοψήφησαν. Από την πορεία αυτή θα
προκύψει το μέλλον της χώρας. Η απάντηση που επικράτησε στο δημοψήφισμα άνοιξε το δρ-
όμο, χωρίς να έχει προδιαγράψει με λεπτομέρειες το τέρμα στο οποίο θα καταλήξουμε. Σε κά-
θε περίπτωση, το μήνυμα του δημοψηφίσματος πρέπει να το στείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι, για
να έχει πιθανότητες να εισακουστεί από τους παραλήπτες».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μπουτάρης παρότρυνε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των δημοκρ-
ατικών κομμάτων να ενώσουν τη φωνή τους με τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι αυτή τη
δύσκολη ώρα ο πρωθυπουργός της χώρας χρειάζεται την άμεση στήριξή τους στο δύσκολο
έργο του και πρέπει να τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του για την επίτευξη της καλύτερης
δυνατής και βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας.

Όπως είπε ο ίδιος, θα απευθύνει επιστολή στον πρωθυπουργό, αλλά και στην πολιτική
ηγεσία του τόπου, για να τους παροτρύνει να συνεργαστούν άμεσα και εποικοδομητικά για το
καλό της χώρας, παραμερίζοντας κάθε κομματική υστεροβουλία ή συμφέρον.

Ενωτικό είναι το μήνυμα που απέστειλε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, μετά τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του «Η
λαϊκή βούληση εκφράστηκε. Οι πολίτες έστειλαν το μήνυμά τους. Η χώρα χρειάζεται επειγόν-
τως μία συμφωνία που θα διασφαλίζει την παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αύριο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρ--
εεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,
κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόόκκρρ--
εεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη
εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι
ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,
ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011



16-θριάσιο Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015
Όλα ωστόσο θα κριθ-

ούν από την ταχύτητα
επίτευξης της συμφωνίας, ώστε να μπορέσει ο πρωθυ-
πουργός να πείσει για την αποτελεσματικότητα του δια-
πραγματευτικού όπλου το οποίο του έδωσε ο λαός.  Ο
Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες για να
συζητήσει μια βελτιωμένη έκδοση της συμφωνίας, ενώ
ταυτόχρονα θα ζητήσει από την ΕΚΤ οξυγόνο για τις τρά-
πεζες. Οι Ευρωπαίοι εταίροι όμως είναι –ακόμα- αμφίβο-
λο αν θα οπισθοχωρήσουν αμέσως ή θα επιμείνουν στη
σκληρή γραμμή για επίτευξη συμφωνίας πρώτα και μετά
άνοιγμα της στρόφιγγας του ELA.

Τα μηνύματα απο το εξωτερικό. Ποιά η λογική αλλα
και οι προβλέψεις για Grexit

Οι εταίροι έχουν διαμηνύσει σε όλα τα
επίπεδα στον Αλέξη Τσίπρα ότι η παρου-
σία του Γιάνη Βαρουφάκη δυσχεραίνει τις
διαπραγματεύσεις, κάτι που αναγνωρίζε-
ται πλέον και στο εσωτερικό της κυβέρν-
ησης, όπου οι τριβές έχουν κλιμακωθεί. Ο
Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι
κεντρικό πολιτικό διακύβευμα είναι η ενότ-
ητα του ΣΥΡΙΖΑ,ενώ –επικοινωνιακά του-
λάχιστον- δεν έχει αφήσει παράθυρο και
για αλλαγή του κυβερνητικού συνασπι-
σμού με τους ΑΝΕΛ. Ετσι κομβικό σημείο
την επόμενη ημέρα θα είναι η διαμόρφω-
ση νέων πολιτικών συσχετισμών ώστε
αφενός να καταστεί εφικτή η εφαρμογή
της τελικής συμφωνίας και να υποχωρή-
σουν οι πιέσεις από τα διεθνή παράκεντρα
εξουσίας.

Συνεπώς ένα πιο ευρύ –τεχνοκρατικό-
κυβερνητικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα
δεν είναι διόλου απίθανο. Σε αυτό το
πλαίσιο είτε θα υπάρξει απόσχιση μέρους
του ΣΥΡΙΖΑ είτε των ΑΝΕΛ, κινήσεις που
θα πυροδοτήσουν de facto ανακατατάξεις.

Λίγα λεπτά με την επικράτηση του ΟΧΙ
διεθνή οίκοι, Ευρωπαίοι και όχι μόνο και
διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για ένα βήμα
πιο κοντά στο Grexit. Η έξοδος της Ελλά-
δας από την Ευρωζώνη αποτελεί πλέον το
βασικό σενάριο, μετά και την επικράτηση
του ΌΧΙ στο δημοψήφισμα, εκτιμά ο η JP
Morgan, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο
αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός τονίζει
ότι το Grexit θα μπορούσε να αποβεί μια
χαοτική διαδικασία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται και
οι δηλώσεις του  αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών της Ρωσίας, ο οποίος είπε
ότι η«Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πιο κοντά
στην έξοδό της από την Eυρωζώνη». «Δεv
είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι αυτό
είναι ένα βήμα προς την έξοδο από την
Eυρωζώνη», είπε o Alexei Likhachev. 

Υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από το
Eυρώ κάνουν λόγο οι επικεφαλής της γερ-
μανικής ομοσπονδίας εξαγωγέων και της
ομοσπονδίας αποταμιευτικών τραπεζών.

Το αποτέλεσμα ως αποστροφή προς το παλαιότερο
πολιτικό σύστημα. Η “ρωγμή” στη Νέα Δημοκρατία
και η παραίτηση Σαμαρά.

Ξεκάθαρα χθες η συντριπτική πλειοψηφία του εκλογικού
σώματος απέδειξε πως πέραν της απάντησης στο ΝΑΙ η
ΟΧΙ στην πρόταση των ευρωπαίων πιστωτών μας, αναφ-
ανδόν γύρισε  την πλάτη στο εως τωρα πολιτικό σύστημα
και την άρρηκτη σύνδεσή του με την πολιτική των -όπως
αυτών εφαρμόστηκαν- μνημονίων. Δεν λείπουν άλλωστε
οι φωνές που λένε πως οι πρεσβευτές του “ΝΑΙ” συντέ-
λεσαν στην στροφή των ψηφοφόρων στο “ΟΧΙ”. Θέτοντας
το δάκτυλο επι τον τύπο των ήλων, οι πολίτες αποστρέφ-
ονται τα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής που και επιθυμεί
την ανανέωσή τους.

Το γεγονος αυτό επιβεβαιώνουν και οι  πληροφορίες
που αναφέρουν πως η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος
Αντώνη Σαμαρά  να παραιτηθεί. Άλλες πηγές σημειώνουν
πως επικοινωνία είχε προϋπάρξει του δημοψηφίσματος
και είχε γίνει πάλι λόγος για παραίτηση με το ενδεχόμενο
της επικράτησης του ΟΧΙ. Όπως αναφέρουν πηγές από

τη Λ. Συγγρού, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι το
κάλεσμα αυτό δεν σχετίζεται με άλλες προσωπικές της
φιλοδοξίες. 

Σε κάθε περίπτωση είναι λογικό και επόμενο πως οι
εσωτερικές διεργασίες στα κόμματα της αντιπολίτευσης
λαμβάνουν χώρα σε εντατικούς ρυθμούς, ενώ θα κορυφ-
ωθούν όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί η συμφωνία
ανάμεσα σε Ελλάδα και εταίρους.

Χαρακτηριστική επίσης ήταν και η παρέμβαση του
πρώην προέδρου της Βουλής, Ευάγγελου Μείμαράκη
όπου με ηγετικό προφίλ κάλεσε τον πρωθυπουργό,
Αλέξη Τσίπρα να φέρει συμφωνία εντός 48 ωρών, όπως
είχε πει.

Όλα λοιπόν οδήγησαν στην άμεση παραίτηση Σαμαρά ο
οποίος έθεσε ως μεταβατικό πρόεδρο τον Ευάγγελο Μεϊ-
μαράκη και ο δεύτερος σίγουρα θα ορίσει τη διαδοχή στην

ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
H επιλογή του Βαγγέλη Μαϊμαράκη ως ενωτικού-μετα-

βατικού προέδρου στόχο έχει να δώσει άμεσα λύση και
να μην βάλει το κόμμα σε δίνη εσωστρέφειας μέχρι την
εκλογή νέου προέδρου σε συνέδριο. Ο κος Μεϊμαράκης
μένει σε συνεννόηση με την Ντόρα Μπακογιάννη και τον
Δημήτρη Αβραμόπουλο δείχνει ομόνοια των κορυφαίων
του κόμματος με στόχο να αποφευχθεί νέα εκκροή ψηφο-
φόρων από τη βάση του κόμματος, κάτι που ξεκάθαρα
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του Δημοψηφίσματος.

Η χαρακτηριστική στάση του ΚΚΕ

Εξ αρχής το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προέταξε
το “ΟΧΙ" σε ένα ερώτημα που και στις δύο περιπτώσεις
θα επιφέρει ένα νέο πιο σκληρό μνημόνιο. Ξεκάθαρα
δηλαδή "άκυρο-λευκό”. Κάλεσε τους πολίτες να αποστα-
σιοποιηθούν απο ενα “ψευτοδίλημμα” που και στις δυο
διαστάσεις του αποτελέσματος θα επιφέρει νέα μέτρα
που ίσως να είναι ακόμα πιο σκληρά.

Σε χθεσινές δηλώσεις του το ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι το
αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος ήταν αναμενόμενο, και
στελέχη του επισημαίνουν ότι βάσει των πρώτων συγκεν-
τρωτικών αποτελεσμάτων, το ποσοστό που συγκεν-

τρώνει το άκυρο-λευκό (5-7%) δείχνει πως το κάλεσμα
του ΚΚΕ προς τους πολίτες λειτούργησε. 

Επίσης στο ΚΚΕ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα μετατρέ-
ψει το ΟΧΙ σε ΝΑΙ, από την στιγμή που έχει δεσμευθεί για
την υπογραφή εντός 48 ωρών συμφωνίας η οποία θα έχει
αντιλαϊκό χαρακτήρα.

Η επόμενη ημέρα για τις τράπεζες. Πότε θα επι-
στρέψει η πολυπόθητη για την αγορά κανονικότητα;

Σύμφωνα με τα αισιόδοξα δεδομένα πιθανότητα χρεο-
κοπίας τράπεζας δεν υπάρχει, ενώ σήμερα Δευτέρα συνε-
δριάζει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ για την ανανέω-
ση του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες.

Σε αυτή τη φάση λοιπόν, με τις πιέσεις προς τον Μάριο
Ντράγκι να κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές ο πρόε-

δρος της ΕΚΤ αναμένεται να λάβει ουδέτερη
στάση κουρεύοντας τα ομόλογα και αυξάνον-
τας ισόποσα τον ELA, ώστε να μη μεταβληθ-
εί η κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα των
ελληνικών τραπεζών που την προηγούμενη
εβδομάδα γονάτισε εμπόριο, τουρισμό, και
συλλήβδην την αγορά.

Αν όλα πάνε καλά, η πολυπόθητη ομαλότ-
ητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εκτιμάται
ότι θα αποκατασταθεί σε κανονικούς ρυθμους
σε βάθος τετραμήνου, με την ΕΚΤ να αυξάνει
τη στήριξη μέσω του ELA, σε περίπτωση
συμφωνίας, τη σταδιακή αποκατάσταση της
πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στο
ευρωσύστημα μετά την ψήφιση της συμφ-
ωνίας και την έναρξη της διαδικασίας ανακεφ-
αλαιοποίησης των τραπεζών, μετά την άρση
των capital controls. 

Βέβαια ,χρονικά, το τραπεζικό σύστημα ανα-
μένεται να λειτουργεί κανονικά έως τα τέλη
του έτους, οι τράπεζες να επανέλθουν σε λει-
τουργία εντός της επόμενης εβδομάδας αλλά
με τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων
εν ισχύ. Τα capital controls θα αρθούν στα-
διακά τον Αύγουστο με ορίζοντα οριστικής
απόσυρσης, στην καλύτερη περίπτωση στα
τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο αντικατοπτρισμός του δημοψηφίσμα-
τος στην κοινωνία. Ποιό τελικά το ηθικό
δίδαγμα;

Οι εξελίξεις θα είναι ασύλληπτα γρήγορες
και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για ψυχρ-
αιμία. Πλέον δεν διακυβέβεται η διαχείριση
της κατάστασής των τελευταίων ετών, αλλά
την ζωή των νέων γενιών, ασχέτως αν αυτές
επέλεξαν ό,τι επέλεξαν χθες. Η κοινωνία απο-
δεικνύει πλέον οτι χρειάζεται ένα νέος πατρ-
ιωτισμός, ένας νέος φιλελευθερισμός κι ένας
νέος προοδευτισμός. Όχι αυτός ο υστερικός
πατριωτισμός, όχι ο ακροδεξιός "φιλελευθερι-
σμός", όχι ο μουχλιασμένος προοδευτισμός.

Είναι αυτή τη στιγμή ηλίου φαεινότερον οτι η
λογική απαιτεί τα επιχειρήματα των υπε-

ρμάχων του ΟΧΙ να επικρατήσουν και οι φόβοι των υπο-
στηρικτών του ΝΑΙ να διαψευστούν. Το δημοψήφισμα
αυτό επι της ουσίας δεν δίχασε αλλά -αντίθετα- παρείχε
ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Έφερε στην επιφάνεια
ουσιώδεις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα
αναφορικά στη συνεννόηση μεταξύ των πολιτών.

Γιατί προδήλως όλοι θέλουν το καλό της χώρας ωστόσο
παρατηρείται εμμονή σε απόψεις και αδυναμία σε δεύτε-
ρες και τρίτες αναγνώσεις πάνω σε μια άλλη άποψη ή
τοποθέτηση.

Αυτό αποδεικνύεται απο τα αμέτρητα παραδείγματα
οπαδών και των δύο απόψεων οι οποίοι επιχειρηματολο-
γούσαν είτε επιδερμικά είτε φανατισμένα, όντας εκτιμητές
της ευφυίας, της ωριμότητας, της δημοκρατικότητας και εν
τέλει της φιλοπατρίας του άλλου. Όλα αυτά τα παρα-
δείγματα πρέπει απομονωθούν και θα απομονωθούν.
Απο αυτό το δημοψήφισμα ας βγούμε μια κοινωνικά
ώριμη έκδοση των γονιών και των παππούδων μας.

Επειδή αναπόφευκτα με το ΟΧΙ παραμονεύουν κίνδυνοι
και δυσκολίες -όπως άλλωστε και στην περίπτωση που
επικρατούσε ΝΑΙ- ο λαός δεν πρέπει να περιχαρακωθεί
πίσω από την χαιρεκακία. Αντίθετα ας μάθουμε επιτέλους
να ακούμε, να αξιολογούμε και να συνεργαζόμαστε.

Α.Κ.
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