
ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ττοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο
γγιιαα  ττηηνν  ααυυττοοττεελλήή  υυππηηρρεεσσίίαα
εελλέέγγχχοουυ  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ΟΟΤΤΑΑ

««ΗΗ  αασσφφααλλήήςς  κκοοιιννωωννίίαα
σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  χχρρεειιάά--
ζζεεττααιι  κκααιι  πποολλιιττιικκέέςς  ααπποο--
γγκκεεττοοπποοίίηησσηηςς,,  σσττοοιιχχεείίοο

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εείίννααιι  ηη
ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  δδιιααπποολλιιττιι--

σσμμιικκήήςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς»»

Eισάγεται ένα νέο
σύστημα

οικονομικής
εποπτείας και
ταυτόχρονα

στήριξης των ΟΤΑ,
ώστε να

διασφαλίζεται η
οικονομική

βιωσιμότητα και η
αυτοτέλειά τους.

ΕΕΜΜΠΠΛΛΟΟΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
AATTTTIICCAA  TTVV  ΣΣΕΕ

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ

ΚΚΡΡΕΕΜΜΛΛΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΡΡΡΡΑΑΒΒΩΩΝΝΕΕΣΣ

ΤΤΗΗΣΣ......ΔΔΡΡΑΑΧΧΜΜΗΗΣΣ

Ως τις 26 Αυγούστου οι
αιτήσεις για το

Πρόγραμμα
Επισιτιστικής

& Βασικής 
Υλικής 

Συνδρομής

Μεϊμαράκης: Μπορούμε να
βρούμε λύσεις από κοινού, αν

η κυβέρνηση κλείσει συμφωνία
μέσα στον Αύγουστο

Στέλεχος της ΕΥΠ, αξιωμα-
τικός της ΕΛΑΣ και δικηγόρ-
ος σε κύκλωμα διακίνησης

μεταναστών

Τ. Αλεξιάδης: Κανονικά
οι αλλαγές στη φορολόγ-

ηση των αγροτών

ΤΤίίμμηησσεε  ττοο  ΒΒαασσίίλληη
ΑΑββρρααμμίίκκαα  οο  ΔΔήήμμαα--

ρρχχοοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς
ΠΠααπππποούύςς
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

2-θριάσιο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος

1, 2105572588

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79,

2105544246

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13,

2102472223

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκε-

υής, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
27 εως 40 βαθμούς Κελσίου.

Υγρασία 26%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *
Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια

Κρήσκης *
Διεθνής Ημέρα του Διαχειριστή

 Συστημάτων

Στις 26 Ιουλίου στην εφημερίδα “ ΤΟ ΒΗΜΑ”
δημοσιεύθηκε ένα άρθρο με τίτλο “Οι εκλεκ-
τοί του Κρεμλίνου και οι αρραβώνες της…

δραχμής. Διαβάζοντάς το, για όποιος δεν γνωρίζουν
πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα του Ασπροπύρ-
γου αναρωτιούνται τι σχέση μπορεί να έχει η
δημοσίευση αυτή με το Attica TV. Κι όμως σύμφω-
να με όσους γνωρίζουν οι σχέσεις είναι πολλές.

Συνδετικός κρίκος είναι ο επιχειρηματίας Γ. Καρα-
γιώργης, οι γνωριμίες του, και η επιχειρούμενη
αγορά 11 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Οι
λόγοι της αγοράς είναι συγκεκριμένοι, συμφωνα
παντα με το δημοσίευμα, ενω ανάμεσα στους 11
τηλεοπτικούς σταθμούς βρίσκεται και το ATTICA TV
ιδιοκτησιας του Δήμου Ασπροπύργου. 

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στόχος αυτης της
αγοράς απο τον επιχειρηματία είναι - όπως αναφέρει -
τηλεοπτικό σχέδιο για τη στήριξη της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στη στελέχωσης αυτής της κίνησης ανα-
φέρονται τα ονόματα του Κ. Μπαξεβάνη, Π. Κωστόπου-
λου και άλλων.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό παρακάτω μεταφ-
έρουμε όλη τη δημοσίευση της εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ"

Οι εκλεκτοί του Κρεμλίνου και
οι αρραβώνες της... δραχμής
Ο γάμος του εφοπλιστή και επίδοξου κανα-

λάρχη, ο κ. Καμμένος και το think tank που
συνδέει Μόσχα με ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ

Παπαδόπουλος Παύλος

Οι επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου διασκεδάζουν τον
εφοπλιστή  Γιάννη Καραγιώργη, την όμορφη
επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτρια της

βραχύβιας μπουτίκ Ratt & More του Κολωνακίου Σοφία
Σωτηράκου και τους 88 καλεσμένους τους. Είναι επιβάτες
της ιδιωτικής πτήσης που απογειώθηκε από το «Ελευθ-
έριος Βενιζέλος» αργά το μεσημέρι της Παρασκευής 3
Οκτωβρίου 2014 με προορισμό τη Μόσχα. Εκατό χιλιό-
μετρα νότια της ρωσικής πρωτεύουσας, στην πόλη Που-
σίνο των 20.000 κατοίκων, κορυφαίο επιστημονικό κέν-
τρο της Ρωσίας στην έρευνα του Διαστήματος, χτισμένη

το 1956 μέσα στην απέραντη πράσινη φύση, δίπλα στον
πλάτους σχεδόν 200 μέτρων παραπόταμο Οκα του
Βόλγα. Εκεί, στο ξενοδοχείο «Tsargrad», θα πραγματο-
ποιηθεί το επόμενο βράδυ, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, το
γαμήλιο πάρτι και το μεσημέρι της Κυριακής το ορθόδοξο
εκκλησιαστικό μυστήριο αρραβώνα (διότι ο ίδιος ο γάμος
θα τελεστεί λίγο καιρό αργότερα στην Αγία Φιλοθέη) του
ζεύγους Καραγιώργη - Σωτηράκου. 

Η φιλοξενία

Κουμπάρος είναι ο ρώσος δισεκατομμυριούχος και
εκλεκτός του Κρεμλίνου Κονσταντίν Μαλοφέβ, ο οποίος
γεννήθηκε σε αυτή την πόλη από επιστήμονες γονείς το
1974. Χάρη στα τραγούδια του Ρέμου οι τρεισήμισι ώρες
της πτήσης πέρασαν ανώδυνα, αν εξαιρέσει κανείς την
άστοχη ιδέα να επιτραπεί το κάπνισμα, κάτι που μετέτρε-
ψε το αεροσκάφος σε ιπτάμενο καπνιστήριο. Ουδείς
ωστόσο παραπονέθηκε, ούτε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ
Πάνος Καμμένος, ούτε η ηθοποιός Χριστίνα Παππά, ούτε
η ανκοργούμαν του STAR Μάρα Ζαχαρέα για να αναφέρ-
ουμε τρεις μόνο από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους.
Ολοι κατέλυσαν στο «Tsargrad», το ιδιόκτητο ξενοδοχείο
του Μαλοφέβ, που αποπνέει μια σεμνή αίσθηση αυτοκρ-
ατορικού chic, με δωμάτια προς 95 ευρώ τη βραδιά, αλλά
και αυτόνομους ξύλινους ξενώνες που περιλαμβάνουν
ρωσικό λουτρό προς 300
ευρώ. «Ο Κονσταντίν ήταν

Ηχηρό μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
καλώντας όσους διαφωνούν με την

κυβερνητική πολιτική να παραδώσουν την έδρα
τους, όπως ορίζει το καταστατικό του κόμματος.

Είναι θέμα αποτελεσματικότητας, είπε ο
πρωθυπουργός, θα πρέπει οι συλλογικές
αποφάσεις να τηρούνται από όλους τους
βουλευτές, αλλιώς οι βουλευτές που διαφωνούν θα
πρέπει να παραδίδουν τις έδρες τους, όπως ορίζει
το καταστατικό.

Συμπλήρωσε πως «παραείναι σουρεαλιστικό να
λες ότι συμφωνείς με την κυβέρνηση και να μην
στηρίζεις τις αποφάσεις της», ενώ έριξε και το καρφί
για την Αριστερή Πλατφόρμα: «Με έχει εκπλήξει η
στάση ορισμένων συντρόφων. Είπαν μετά τη
συμφωνία: 'Εσύ ψηφίζεις και εμείς δρέπουμε τις δάφνες
της ιδεολογικής καθαρότητας'».

Συνέδεσε το θέμα των εκλογών με τις εσωκομματικές
εξελίξεις λέγοντας: «Θα ήμουν ο τελευταίος που θα ήθελε
εκλογές, αν είχαμε εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αν δεν έχω
κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα αναγκαστώ να πάω σε
εκλογές».

Όσο για τον χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου το
τοποθέτησε για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως έχει
εκφράσει τον προβληματισμό του και στην ίδια, και πως
οι επιλογές του καθενός παράγουν αποτέλεσμα. «Είναι
σουρεαλισμός όταν κάποιος σου λέει 'σε καταγγέλλω για
να σε προστατεύσω'» είπε ο κ Τσίπρας και συμπλήρωσε

πως η κ. Κωνσταντοπούλου θα κριθεί στο επόμενο
διάστημα, «αν είναι να ψηφίζουμε κοιμώμενοι στις έξι το
πρωί, θα το δούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη συμφωνία την χαρακτήρισε πύρρειο
νίκη για την κυβέρνηση της Αριστεράς, ενώ έριξε ευθύνη
στο κόμμα ότι δεν υποβοήθησε την κυβερνητική
προσπάθεια. «Κάποιοι παρακολουθούσαν
γκρινιάζοντας» είπε χαρακτηριστικά.

Εμμέσως άσκησε κριτική στην τακτική Βαρουφάκη μετά
τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου, λέγοντας:
«Παρασυρθήκαμε μετά την 20ή Φλεβάρη σε μια
διαπραγμάτευση που ήταν μια διαρκής φθορά της
σάρκας μας. Βέβαια, δεν είναι εύκολη απόφαση να πει
κανείς 'εγώ δεν πληρώνω'».

Αναφερόμενος στην κριτική

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ATTICA TV ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΚΡΕΜΛΙΝΟ ΚΑΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΗΣ...ΔΡΑΧΜΗΣ

Τσίπρας: Όσοι διαφωνούν, παραδίδουν
την έδρα και φεύγουν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 13

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 13



Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 θριάσιο-3    

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιου-
λίου 2015, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ελευσίνας με πρωτοβουλία του Αντιπεριφ-

ερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου και τη
συνεργασία του Διοικητή Π.Υ. Ελευσίνας, κ. Ι. Κλεφ-
τοσπύρου,  η πρώτη δράση ενημέρωσης Ρομά δια-
μεσολαβητών που κατοικούν και δραστηριοποι-
ούνται σε περιοχές του Ασπροπύργου για θέματα
πρόληψης πυρκαγιών αλλά και δευτερογενούς
πρόληψης. Στη δράση συμμετείχε, επίσης, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά, κ. Κ. Παϊ-
τέρης, η εκπρόσωπος τους Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, κ. Ε. Στεβή και ο συνεργάτης του Αντιπερ-
ιφερειάρχη για θέματα κοινωνικής μέριμνας και ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων, κ. Δ. Μπουρίκος.

Η ομάδα των τριάντα διαμεσολαβητών Ρομά που
συμμετείχε στη δράση, ενημερώθηκε αρχικά από τον
Υποδιοικητή της Π.Υ. Ελευσίνας, και εν συνεχεία έγινε
αναλυτική παρουσίαση για θέματα πρόληψης αλλά και
αντιμετώπισης πυρκαγιών από πυραγό της Π.Υ. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην καύση υλικών σε περιόδους υψηλής
επικινδυνότητας και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία
και ασφάλεια, αλλά και την αντιμετώπιση συμβάντων σε
χώρους εντός ή πέριξ των καταυλισμών, θέμα για το
οποίο οι εκπαιδευόμενοι διαμεσολαβητές μπορούν να
παίξουν θετικό ρόλο στις περιοχές δράσης τους. Ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά, κ. Κ. Παϊτέρης,
πρότεινε την επέκταση αυτών των δράσεων σε όλη την
Ελλάδα ως καλή πρακτική και βήμα για την περαιτέρω
συμμετοχή των κοινοτήτων Ρομά σε θέματα πολιτικής
προστασίας. Οι διαμεσολαβητές Ρομά έκαναν ερωτήσεις,
ζήτησαν διευκρινήσεις, ανέφεραν περιστατικά από τα

βιώματά τους, ενώ εκφράστηκε και η επιθυμία κάποιων
να εκπαιδευτούν ως εθελοντές πυροσβέστες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
ευχαρίστησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον κοινω-
νικό της ρόλο και το πρότυπο δράσης της στη Δυτική Αττι-
κή, τόνισε την ανάγκη συστηματικής στήριξης των προ-
σπαθειών διαμεσολαβητών Ρομά να  συμμετέχουν σε
παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας, και ανέδειξε την
ανάγκη στήριξης των θετικών προτύπων στις κοινότητες
Ρομά που είναι τα μόνα ικανά να χτίσουν ένα ανάχωμα
και μακροπρόθεσμα να περιθωριοποιήσουν τα όποια
εγκληματικά στοιχεία και τις όποιες παρωχημένες αλλά
εξαιρετικά επικίνδυνες αντιπαλότητες και συγκρούσεις. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ασφαλής κοινωνία στη Δυτι-
κή Αττική χρειάζεται και πολιτικές από-γκετοποίησης,
στοιχείο των οποίων είναι η προώθηση της διαπολιτισμι-
κής προσέγγισης». 

«Η ασφαλής κοινωνία στη Δυτική Αττική χρει-
άζεται και πολιτικές απο-γκετοποίησης,

στοιχείο των οποίων είναι η προώθηση της
διαπολιτισμικής προσέγγισης»

Σύσκεψη Περιφέρειας
Αττικής και κοινωνικών
φορέων για τους πρό-

σφυγες στο Πεδίο
του Άρεως

Προτάσεις που αφορούν χώρους υποδοχής για
τους πρόσφυγες και την εξεύρεση της καλύτερ-
ης δυνατής λύσης για την διαχείριση των προβ-

λημάτων τους στον άτυπο προσφυγικό καταυλισμό στο
Πεδίο του 'Αρεως συζήτησαν σήμερα σε σύσκεψή τους
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής καθώς και δημόσι-
οι και κοινωνικοί φορείς.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής συνεργά-

στηκαν στενά για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής
λύσης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως γραμματείες
υπουργείων, το ΚΕΛΠΝΟ, ο Δήμος Αθηναίων, ΜΚΟ με
εμπειρία στο πεδίο, δημόσιοι φορείς και φορείς της Κοι-
νωνίας των Πολιτών. 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά
των προσφυγικών ομάδων και τα ιδιαίτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν (ζητήματα υγείας, σίτισης), ενώ έγινε
ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και κάθε φορέας
παρουσίασε τις δυνατότητες προσφοράς για την αντι-
μετώπιση της κατάστασης.

Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις για την άμεση και έμμε-
ση αντιμετώπιση των δυσχερειών που δημιουργούν οι
συνεχείς ροές των προσφύγων στους ελεύθερους χώρο-
υς της πρωτεύουσας.

Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης η αντιπεριφερει-
άρχης Κεντρικού Τομέα Ερμίνα Κυπριανίδου, εξέφρασε
την ικανοποίησή της για το «θετικό κλίμα και τον άριστο
συντονισμό που επιτευχθεί επάνω σε αυτό το κρίσιμο
ζήτημα της διαχείρισης όλου αυτού του ανθρώπινου
δυναμικού και της αναγκαιότητας για άμεση αντιμετώπι-
ση των επειγόντων προβλημάτων που εκδηλώνονται
στους άτυπους καταυλισμούς».

Η κ Κυπριανίδου επεσήμανε ότι οι προτάσεις κυρίως
αφορούσαν συγκεκριμένους χώρους υποδοχής για την
προσωρινή μετεγκατάσταση των προσφύγων, χώροι οι
οποίοι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την
διαβίωση τους και θα συμπληρωθούν με επιπλέον υπηρ-
εσίες και δράσεις για την ανακούφιση και εξυπηρέτηση
τους.

Πρόσθεσε ότι συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης αποτε-
λούμενη από στελέχη των υπουργείων Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υγείας, της Περιφέρειας του Δ. Αθηναίων
και ΜΚΟ προκειμένου να διενεργήσει τις απαραίτητες
αυτοψίες για την καταλληλότητα των χώρων, είτε είναι
στρατοπέδα, είτε αθλητικές εγκατάστασεις, είτε κατασ-
κηνώσεις κ.α..

Ακόμη ελήφθησαν μετρά άμεσης υλοποίησης για την
ανακούφιση των διαμενόντων στο Πεδίον του Άρεως
όπως η εντατικοποίηση των συνεργείων καθαριότητας
του Δήμου, η συνεχής παρουσία δύο κινητών μονάδων
του ΚΕΕΛΠΝΟ για την περίθαλψη των πασχόντων, ειδι-
κή ομάδα μέριμνας για τα ασυνόδευτα παιδιά, βελτίωση
του συντονισμού στην σίτιση καθώς και άλλες δράσεις
άμεσης υποστήριξης.

Αποσκοπώντας τον ουσιαστικό και αποτελεσμα-
τικό έλεγχο των ΟΤΑ, που «παραμένει αναγκαίος
για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να δια-

δραματίσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της», το υπουργείο
Εσωτερικών κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βου-
λής, σχέδιο νόμου για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΟΤΑ).

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου
νομιμότητας ΟΤΑ - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέ-
λεια ΟΤΑ- Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες
διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης», υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερ-
ικών Νίκος Βούτσης και Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση
στην κάθε έδρα περιφέρειας Αυτοτελή Υπηρεσία Επο-
πτείας, η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσω-
τερικών. Σύμφωνα με τον κ. Βούτση το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου, καταρχάς, αντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητή-
ματα που αφορούν στη λειτουργία των ΟΤΑ και την
άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η τροποποίηση και επι-
καιροποίηση των διατάξεων που αφορούν την Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, «ώστε πέντε χρόνια μετά την
αρχική της πρόβλεψη στο νόμο 3852/2010 (Α’ 87), να
εκκινήσει, πραγματικά, η λειτουργία της, ικανοποιώντας
έτσι τη συνταγματική απαίτηση, που αποτελεί και καθο-
λικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ασκείται κατά
τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και να περιορίζεται
αποκλειστικά και μόνο στα όρια του ελέγχου νομιμότ-
ητας», σημειώνει ο υπουργός Εσωτερικών.

Καταργείται ο θεσμός του «Παρατηρητηρίου Οικονομι-
κής Αυτοτέλειας ΟΤΑ» και εισάγεται ένα νέο σύστημα
οικονομικής εποπτείας και ταυτόχρονα στήριξης των
ΟΤΑ, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα
και η αυτοτέλειά τους.

Στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται επίσης τρέχοντα όσο και

επείγοντα ζητήμα-
τα αρμοδιότητας
του υπουργείου
Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, των
ΟΤΑ και των
νομικών τους
προσώπων και
αποσαφηνίζονται
διατάξεις νόμων,
όπως οι πρόσφα-
τες σχετικές του
ν.4325/2015.

Επιχειρείται, μεταξύ άλλων, και η ουσιαστική εναρμόνι-
ση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης με τις προκ-
λήσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της
εξυπηρέτησης των εποπτευόμενων φορέων και των
πολιτών, μέσω των σύγχρονων, τεχνολογικών εργαλείων
και διαύλων επικοινωνίας, ενημέρωσης και αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων.

Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (ΑΥΕ) - ΟΤΑ,
συστήνεται η θέση του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ και τον
πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων.

Κάθε ΑΥΕ-ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής
υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:

Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,
Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών

Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ)
Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υπο-
στήριξης.

Τέλος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, προβλέπεται η
παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπο-
λογισμών των ΟΤΑ, καθώς και η δημιουργία Λογαρια-
σμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αυτοτελή
υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ
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Τίμησε το Βασίλη Αβραμίκα ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

Το νεαρό αθλ-
ητή του ταεκ-
β ο ν τ ό

Βασίλη Αβραμίκα
που έχει ήδη στη
συλλογή του, τρία
χρυσά μετάλλια,
τίμησε, το πρωί της
Τετάρτης 29 Ιουλίου,
για τις επιτυχίες και
το ήθος του ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς.

Ο αθλητής επισ-
κέφθηκε το Δήμαρχο
στο γραφείο του,
μετά από πρόσ-
κληση που του είχε
απευθύνει ο τελευ-
ταίος, για τις πρόσφ-
ατες επιτυχίες του
στο Πρωτάθλημα
Νοτίου Ελλάδας. Το
συνόδευαν ο Ομο-
σπονδιακός Προπον-
ητής Πέτε Παλαιολό-
γου κι ο πατέρας του,
γνωστός Δημοτικός
Αστυνομικός Πανα-
γιώτης Αβραμίκας.

Ο Δήμαρχος  απέ-
νειμε στο Βασίλη το
έμβλημα του Δήμου
και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στις αθλητικές επιτυχίες και καλή πρόοδο στα μαθήμα-
τά του. 

Του αποκάλυψε μάλιστα ότι κι ο ίδιος, στην αντίστοιχη ηλικία έκανε μαθήματα καράτε
κι έκανε αστειευόμενος τον αντίστοιχο χαιρετισμό. Αποχαιρετώντας τον, τέλος, έδωσε
ραντεβού μαζί του μετά την επόμενη αθλητική του επιτυχία.

Συνελήφθησαν για οπλο-
κατοχή… σεσημασμένοι

Ζεφυριώτες Ρομά

Ούτε τρεις μήνες δεν έχουν περάσει από τη στιγ-
μή που εξαρθρώθηκε η σπείρα που κατέκλεβε
Λιόσια, Μενίδι και Ζεφύρι, ωστόσο φαίνεται

πως οι συλληφθέντες δεν περιορίστηκαν για πολύ: Όπως
ανακοινώθηκε, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου συνελήφθησαν στο
Ζεφύρι για κατοχή όπλων τρία άτομα ηλικίας 16, 30 και 39
ετών. Λεπτομέρεια; Και οι τρεις είχαν συλληφθεί τον περ-
ασμένο Μάιο, φυλακιστεί και εσχάτως αποφυλακιστεί!

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνερ-
γασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομικών
Επιχειρήσεων Αττικής και μετά από εκσκαφή σε εγκατα-

λελειμμένο σπίτι βρέθηκαν τυλιγμένα σε σακούλες
και σεντόνια:

• Ένδεκα (11) μονόκανες κυνηγετικές καραμ-
πίνες

• Δύο (2) πολεμικά τυφέκια τύπου kalashnikov
με τρεις (3) γεμιστήρες

• (435) φυσίγγια πολεμικού όπλου
• (297) φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
• Μία (1) ζώνη – φυσιγγιοθήκη με (26) φυσίγγια

κυνηγετικού όπλου.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, είχαν δια-
πράξει μεταξύ άλλων κλοπές σε σπίτια σε Ωρωπό
και Παπάγου (από όπου έκλεψαν αρκετά από τα
όπλα), ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους σε παρό-
μοια αδικήματα.

Να τονίσουμε, ότι οι συλληφθέντες δεν αποτε-
λούν μέλη καμίας εκ των δύο οικογενειών που βρίσκονται
εδώ και αρκετές ημέρες σε διαμάχη στο Ζεφύρι, ενώ ούτε

η επιχείρηση συνδέεται σε καμία περίπτωση με τα ίδια
επεισόδια.

Αιτήσεις Συμμετοχής σε Παι-
δικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημε-
ρώνουμε ότι,
κατόπιν της

υπ’ αριθμ. 2100/16-
7-2015 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφ-
έροντος για την υλο-
ποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής & Επαγγε-
λματικής Ζωής της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι γονείς
που επιθυμούν να
εγγράψουν νήπια
ηλικίας 2,5-5 ετών
στους κάτωθι Παιδικούς Σταθμούς:

1. Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
2. Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
3. Γ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Περάμου

όπως απευθυνθούν στα Γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μεγαρέων «Ηρό-
δωρος» (28ης Οκτωβρίου 62/τηλ. 2296022161), όπου θα παρέχεται συμβουλευτική
υποστήριξη από 5-8-2015 έως και 18-8-2015, κατά τις ώρες 10:00-15:00.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα ξεκινήσει να διατίθεται από 4-8-2015
ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω ιστοσελίδες:

• www.eetaa.gr της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
• www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης

• www.kedke.gr των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της
Κ.Ε.Δ.Ε.

και υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ Ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες
ταχυμεταφοράς (courier).



Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 θριάσιο-5

Μεγάλη επιτυχία για το Γ.Σ. Γλυφάδας

Συνάντηση με την ομάδα
του Γυμναστικού Συλλό-
γου Γλυφάδας, που κατέκ-

τησε την πρώτη θέση στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
Γυναικών, είχε στο Δημαρχείο ο
Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος
Παπανικολάου, ο οποίος
συνεχάρη τις αθλήτριες για την
πολύ μεγάλη επιτυχία τους. 

Οι αθλήτριες και οι προπονητές
αναφέρθηκαν στα οκτώ μετάλλια
που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια
των αγώνων και μίλησαν για την
προετοιμασία που θα κάνουν για
να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα. Στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα που διεξήχθη το διή-
μερο 26-27 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ,
συμμετείχαν συνολικά 290 σωμα-
τεία από τα οποία βαθμολογήθη-
καν τα 97, με την ομάδα της Γλυφ-
άδας να συγκεντρώνει 100 πόντο-
υς και να κερδίζει την πρωτιά. 

Ο κ. Παπανικολάου συνεχάρη τις
αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο
του Γ.Σ. Γλυφάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Μας κάνατε όλους υπερήφανο-
υς. Τιμήσατε τη Γλυφάδα, φέρνοντάς την στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-
τος Στίβου. Η δημοτική μας αρχή στηρίζει τον αγώνα σας και θα είναι στο πλευρό σας -
όχι μόνο στις επιτυχίες αλλά σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλετε». Παράλληλα, ο
κ. Παπανικολάου ανακοίνωσε στους εκπροσώπους του συλλόγου ότι θα διοργανωθεί
ειδική εκδήλωση για να τιμηθούν οι πρωταθλήτριες του στίβου.

Ο Μανώλης Χάντζος (Βαλκανιονίκης & Πρωταθλητής Ελλάδας) εκ μέρους του προ-
πονητικού τιμ ανέφερε τα εξής: «Αυτό που πέτυχαν οι αθλήτριες του συλλόγου μας είναι
σπουδαίο και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έφτασαν στην κορυφή και στόχος μας
είναι να παραμείνουμε εκεί. Θέλουμε το Δήμο Γλυφάδας κοντά μας, στις επιτυχίες αλλά
και στις αποτυχίες». 

Με νέο Δ.Σ και
νέα πνοή η 

Πολυκλινική του
Ολυμπιακού

Χωριού

Με νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων
Υγείας Α.Ε που εδρεύει στο

Ολυμπιακό Χωριό και διαχειρίζεται την
Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και
το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθ-
εραπείας Κερατέας «Κ. Πρίφτης», επιχειρ-
εί την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρε-
σιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στις περ-
ιοχές δραστηριοποίησής της ενώ εκ των
βασικών προτεραιοτήτων του νέου Δ.Σ.
αποτελεί η έναρξη λειτουργίας του Γενικού
Νοσοκομείου Θήρας.

Το νέο Δ.Σ. εκφράζει τη θέληση και τη

στρατηγική απόφαση, να εργαστεί με όλες
τις δυνάμεις του για την αναβάθμιση του
ρόλου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο
σύστημα υγείας της χώρας.

Ως προτεραιότητες θέτει την ανάληψη
πολυεπίπεδης δράσης στην κατεύθυνση
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδιαίτε-
ρα την παρούσα χρονική περίοδο, την
αύξηση της αναγνωσιμότητας των υγειο-
νομικών μονάδων της στους κατοίκους
της Αττικής ως πρότυπα περίθαλψης στη
διάθεσή τους, τη συνεργασία με εθνικά και
διεθνή ερευνητικά κέντρα καθώς επίσης
και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
ανθρώπινου δυναμικού της στην υπηρ-
εσία του ασθενούς.

Το νέο Δ.Σ. της ΑΕΜΥ απαρτίζεται από
τα εξής μέλη:

Μιχάλης Σταύρου Πρόεδρος
Χρήστος Βαράκης Αντιπρόεδρος
Μαρία Καραφώτη – Φωτιάδου Διε-

υθύνουσα Σύμβουλος
Σωτήρης Αγγελόπουλος Μέλος
Παναγιώτης Γαβράς Μέλος
Γιάννης Κασσαβός Μέλος
Μιχάλης Ρούσσος Μέλος

Απολογία Παπαγεωργόπουλου για
νέα «τρύπα» ύψους 1 εκατ. ευρώ

Σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές
Δ ι α -
βατών, ο

πρώην δήμα-
ρχος Θεσσα-
λονίκης Βασίλης
Παπαγεωργό-
πουλος βρέθηκε
ενώπιον του ειδι-
κού ανακριτή
Διαφθοράς, προ-
κειμένου να απο-
λογηθεί για την
υπόθεση των
ειδικών εντολών
π λ η ρ ω μ ή ς
δαπανών του
Δήμου, όπου
κατόπιν διαχειρι-
στικού ελέγχου
διαπιστώθηκε «τρύπα», που σύμφωνα με τη δικογραφία ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ.

Ο Β. Παπαγεωργόπουλος απολογήθηκε διά υπομνήματος, αρνούμενος την κατηγο-
ρία της άμεσης συνέργειας σε απιστία που του αποδίδεται και η οποία είναι σε συνδυα-
σμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου. 

Στο υπόμνημά του, ο τέως δήμαρχος φέρεται να αναφέρει ότι τη διαχειριστική ευθύνη
είχαν οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών και όχι ο ίδιος, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή
και εισαγγελέα αφέθηκε τελικώς ελεύθερος χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση των ειδικών εντολών στον κεντρικό δήμο άρχισε να ερευνάται ύστερα από
σχετική εντολή που δόθηκε από τη γενική διεύθυνση επιθεώρησης του υπουργείου
Οικονομικών. Από τον διαχειριστικό έλεγχο προέκυψε ότι πολλές δαπάνες του δήμου
πληρώνονταν με ειδικές εντολές που υπέγραφαν οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών, χωρίς
να ενταλματοποιούνται άμεσα. Η δικογραφία αφορά το χρονικό διάστημα από το 1998
έως το 2004.

Όπως προκύπτει από δικαστικές πηγές, έγγραφο της νέας διοίκησης του δήμου Θεσ-
σαλονίκης βεβαιώνει ότι οι ειδικές εντολές στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν
ενταλματοποιηθεί και κατ' επέκταση δεν υπάρχει λογιστικό έλλειμμα, παρά μόνο διαχει-
ριστική εκκρεμότητα.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Ανα-
στάσιος Γερογιάννης και πέντε δημοτικοί υπάλληλοι. Εκτός από μία υπάλληλο, άπαντες
έχουν απολογηθεί και αφέθηκαν ελεύθεροι άνευ όρων.

Μετά το πέρας της ανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε εισαγγελέα, ο οποίος
θα υποβάλει την πρότασή του προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Τον τελευταίο
λόγο για την παραπομπή ή μη των εμπλεκόμενων προσώπων σε δίκη θα έχει το
Συμβούλιο, που θα εκδώσει σχετικό βούλευμα.

Στέλεχος της ΕΥΠ, αξιωματικός
της ΕΛΑΣ και δικηγόρος σε

κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Στην τελική ευθεία είναι η έρευνα, του ανακριτή Διαφθοράς Κων. Σαργιώτη, για
κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών, στο οποίο ως βασικοί κατηγορούμε-
νοι φέρονται ένα στέλεχος της ΕΥΠ και ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.    

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά οκτώ πρόσωπα. Η δικογραφία που χειρίζεται ο
δικαστικός λειτουργός, αφορά ποινική δίωξη που ασκήθηκε πριν από λίγο καιρό έπειτα από
στοιχεία που συνέλεξε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ για την δράση
κυκλώματος «διακίνησης μεταναστών από κερδοσκοπία». Η υπόθεση ερευνήθηκε και από
τους εισαγγελείς Διαφθοράς οι οποίοι απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος των οκτώ
προσώπων, οι απολογίες των οποίων ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες.

Στους κατηγορουμένους αποδίδονται κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδι-
κήματα της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της διακίνησης παράτ-
υπων μεταναστών από κερδοσκοπία και της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας.

Πλην των δύο, βάσει της δικογραφίας, βασικών κατηγορουμένων κρατικών υπαλλήλων
(εκ των οποίων ο αστυνομικός υπηρετούσε μέχρι πρότινος στη Διεύθυνση Αλλοδαπών),
στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης ένας δικηγόρος αλλά και αλλοδαποί υπήκοοι οι οποίοι
φέρονται να διακινούσαν επί μακρό χρονικό διάστημα μεγάλο αριθμό παράτυπων μετανα-
στών. Ο αστυνομικός είναι αντιμέτωπος και με κατηγορίες που αφορούν δωροδοκία καθώς
φέρεται να εισέπραττε χρήματα από συγκατηγορουμένους του αλλοδαπούς, προκειμένου
να αφήνει ελεύθερους κρατούμενους μετανάστες χορηγώντας τους άδειες για οικειοθελή
αναχώρηση από τη χώρα. Το κόστος για μία τέτοια άδεια ήταν περίπου 1.500 ευρώ.

Η δικογραφία που χειρίζεται ο κ. Σαργιώτης, έχει συνενωθεί, λόγω συνάφειας, με παλαι-
ότερη δικογραφία που είχε σχηματιστεί από το 2013 με στοιχεία έρευνας της Διεύθυνσης
Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, έπειτα από καταγγελίες για κύκλωμα
διακίνησης μεταναστών. Στο πλαίσιο της έρευνας των διωκτικών αρχών καταγράφηκαν
τηλεφωνικές συνομιλίες υπόπτων τόσο πριν από δύο χρόνια όσο και εντός του 2015.

Η πλευρά των θεωρούμενων δύο βασικών κατηγορουμένων ωστόσο, αμφισβητεί τα
ευρήματα της δικογραφίας υποστηρίζοντας πως η υπόθεση «στήθηκε» προκειμένου να
εξυπηρετηθούν πολιτικές, υπηρεσιακές και προσωπικές αντιπαλότητες. Τονίζεται μάλιστα
από την υπεράσπιση ότι η υπηρεσία που ερεύνησε την υπόθεση το 2013, αναφέρει στο
πόρισμά της ότι δεν προέκυψαν στοιχεία για εγκληματική οργάνωση που να δραστηριο-
ποιείται σε διακίνηση μεταναστών.
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Ως τις 26 Αυγούστου οι αιτήσεις
για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής

& Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ως τις 26 Αυγούστου 2015, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους
στο site της ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.org.gr/teba/) οι ωφελούμενοι που επιθ-
υμούν να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής

Υλικής Συνδρομής 2014 - 2020/ ΤΕΒΑ. Το Πρόγραμμα εκπονείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, υλοποιείται από το
Υπουργείο Εργασίας
σε συνεργασία με τις
Κοινωνικές συμπρά-
ξεις και αφορά σε
υλική βοήθεια, όπως
παροχή τροφίμων,
ρουχισμού, ειδών
ατομικής υγιεινής
κλπ.
Σημειώνεται ότι την
13η Ιουλίου 2015,
κατατέθηκαν από την
Περιφέρεια Αττικής οι
προτάσεις συμμε-
τοχής, η διαδικασία
πρόκειται να ολοκ-
ληρωθεί ως το τέλος
Σεπτεμβρίου και από
τον Οκτώβριο αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν οι πρώτες διανομές.

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν ενημέρωση από:
• Την Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
• Από τους Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων
• Από τους Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων
• Από την ηλεκτρονική Διεύθυνση, http://www.eiead.gr, επιλέγοντας το σύνδε-
σμο ΤΕΒΑ
• Από τις άτυπες δομές και τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης

Η υποβολή της αίτησης γίνεται:
• Ιδιωτικά: στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://www.idika.org.gr/teba/
• Μέσω των Εταίρων: Τα σημεία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα
στοιχείων των  υπευθύνων υπαλλήλων για κάθε Εταίρο, ανά Περιφερειακή ενότητα,
βρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκ-
τικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

Με Απόφαση του
Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη

κ. Γιάννη Πανούση, παρα-
τείνεται μέχρι την 31.12.2015
η ισχύς των αδειών κατοχής
συλλεκτικών όπλων και
λοιπών αντικειμένων, που
εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευ-
ση της Απόφασης αυτής
(ΦΕΚ Β’ 1539 από
22.07.2015) και έχουν λήξει ή
λήγουν μέχρι την ημερομηνία
αυτή.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη για την ανανέωση χορήγησης των ως άνω αδειών είναι η
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ΄ από 27.07.2004 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες
τοπικές αστυνομικές Αρχές.

ΗΠΑ: Μείωση κατά 10% των δημοσιογράφων
στο ημερήσιο τύπο

Κατά 10,4% μειώθηκε ο αριθμός των δημοσιογράφων που εργάζονται για τον ημερήσιο
Τύπο στις ΗΠΑ σε έναν χρόνο, πέφτοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1978 που
άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των δημοσιογράφων στην χώρα.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης Διευθυντών Εφημερίδων (ASNE) που
δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, ο ημερήσιος Τύπος απασχολούσε 32.900 δημοσιογράφους το
2014 έναντι 36.700 την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή χάθηκαν 3.800 θέσεις εργασίας σε έναν
χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ASNE, το ρεκόρ προσλήψεων στον ημερήσιο Τύπο καταγράφηκε
το 1990, με 56.900 δημοσιογράφους.

Η έρευνα αυτή δείχνει επίσης ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που προσελήφθησαν στις
εφημερίδες πολύ μεγάλης κυκλοφορίας (μεταξύ 250.000 και 500.000 φύλλων) ή πολύ μικρής
κυκλοφορίας (κάτω των 5.000 φύλλων) αυξήθηκε μεταξύ του 2013 και του 2014.

Στην πρώτη κατηγορία αυξήθηκε ο αριθμός των δημοσιογράφων κατά 13,98% ενώ στην δεύτε-
ρη κατά 15,9%.

Ωστόσο στις εφημερίδες με κυκλοφορία μεταξύ των 100.000 και 250.000 φύλων, ο αριθμός των
δημοσιογράφων μειώθηκε κατά 21,58%, όπως δείχνει η έρευνα αυτή που έγινε σε περίπου 1.400
εφημερίδες στις ΗΠΑ.

"Η μείωση αυτού του έτους σημειώνεται την καλύτερη χρονιά εδώ και σχεδόν μια δεκαετία για
την αμερικανική οικονομία", υπογράμμισε ο Κεν Ντόκτορ, αναλυτής εξειδικευμένος στα μέσα
ενημέρωσης.

"Αν στηριχθούμε σε προβλέψεις με βάση τη σημερινή πτώση, οι δημοσιογράφοι που θα προ-
σληφθούν στον ημερήσιο Τύπο το 2016 ή το 2017 θα είναι οι μισοί απ' όσους προσλαμβάνονταν
πριν από 16 χρόνια", πρόσθεσε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι λόγω των υψηλών θερμο-
κρασιών η κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου «Μελίνα Μερκούρη» στο ισόγειο του Δημαρχείου  θα
παραμείνει ανοιχτή για το κοινό που χρήζει φιλοξενίας 
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Συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Πανούση
με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

ΟΑναπληρω-
τής Υπο-
υργός Προ-

στασίας του Πολίτη, κ.
Γιάννης Πανούσης,
συναντήθηκε την
Π α ρ α σ κ ε υ ή
(17.7.2015) με την
ηγεσία της Κυνηγετι-
κής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος. 

Παρόντες στη
συνάντηση, που έγινε
στο γραφείο του
Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Προστασίας του
Πολίτη ήταν ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας, κ. Τάσος Μαυρόπουλος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντι-
στράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου, ενώ από πλευράς κυνηγετικών οργανώσεων
παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Νίκος
Παπαδόδημας, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, κ. Νίκος
Σταθόπουλος αλλά και ομάδα ανδρών του σώματος της θηροφυλακής. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η διαμόρφωση συγκεκριμένου
σχεδίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής με τη Θηροφυλακή. Άλλωστε, οι θηροφύλακες
των κυνηγετικών οργανώσεων, που πραγματοποιούν νυχθημερόν περιπολίες στην
ύπαιθρο, έχουν ενταχθεί από τις 22 Ιουνίου 2015 στον αντιπυρικό σχεδιασμό, κατόπιν
πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Τάσου Μαυρόπουλου. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σημαν-
τικό ρόλο των θηροφυλάκων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και στην προστασία
των δασών, ενώ απαραίτητη και καθοριστική είναι η συνεισφορά τους στο επίπεδο της
πρόληψης, της έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά και της καθοδήγησης των πυροσβε-
στικών δυνάμεων στον τόπο εκδήλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους και όχι μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο. 

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη φωτιά που
ξέσπασε στον Υμηττό, για την κατάσβεση της οποίας συνέδραμαν από την πρώτη στιγ-
μή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων, όσο
και εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης από κυνηγετικούς συλλόγους της Αττικής.

Σέρρες: Θανάσιμη
συμπλοκή πατέρα - γιου

δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ωστόσο τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στον τόπο
της τραγωδίας και συμβαδίζουν με τα τραύματα
των δύο ανδρών, δεν έφεραν ίχνη αίματος.

Στην εκδοχή της θανάσιμης συμπλοκής πατέρα και γιου
φαίνεται πως συγκλίνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής
εξέτασης που διενεργήθηκε τις τελευταίες ώρες στις σορ-
ούς των δύο ανδρών, οι οποίοι βρέθηκαν κατακρεουργ-
ημένοι μέσα στη μεζονέτα όπου διέμεναν στις Σέρρες.

Η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου που διενήργησε την
εξέταση διαπίστωσε πολλαπλά τραύματα στα άψυχα
σώματα του 72χρονου και του 27χρονου γιου του. Όπως

έγινε γνωστό, ο ένας από τους δύο έφερε 27 μαχαιριές κι ο
άλλος 31. Τα τραύματα εντοπίζονται στο λαιμό, το θώρακα
και τα άκρα. Μάλιστα, στα άκρα βρέθηκαν αμυντικά
τραύματα που εκτιμάται ότι υποδηλώνουν πάλη μεταξύ
τους.

Με βάση τα παραπάνω, οι Αστυνομικές Αρχές των
Σερρών εκτιμούν πως προηγήθηκε καβγάς -άγνωστο για
ποιο λόγο- ανάμεσα σε πατέρα και γιο, που πήρε διαστά-
σεις και εξελίχθηκε σε οικογενειακή τραγωδία. 

Την εκδοχή αυτή επιβεβαιώνουν μαρτυρίες γειτόνων
που ανέφεραν ότι τις απογευματινές ώρες άκουσαν φωνές
από το σπίτι τους, επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 59.

Ο 72χρονος συνταξιούχος φαρμακοποιός ζούσε, μετά το
θάνατο της συζύγου του, μαζί με τον γιο του στον πρώτο
όροφο της διώροφης μεζονέτας. Ο 27χρονος, όπως επιβε-
βαιώθηκε από την ιατροδικαστή, είχε ιστορικό ψυχασθένει-
ας, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, στο παρελθόν
νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Στο ισόγειο της ιδιόκ-

τητης μονοκατοικίας ζούσε η 25χρονη κόρη του 72χρονου.
Η νεαρή γυναίκα ήταν αυτή που μαζί με τη σύντροφο του
ηλικιωμένου εντόπισε, γύρω στις 10 το βράδυ, τα πτώμα-
τα του πατέρα και του αδελφού της.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τους δύο
άνδρες μέσα σε λίμνη αίματος. Η σορός του πατέρα κειτό-
ταν στο καθιστικό-κουζίνα του οροφοδιαμερίσματος, ενώ
του γιου σε απόσταση λίγων μέτρων, στην κεντρική είσοδο
του διαμερίσματος.

Ερευνώντας τον τόπο του εγκλήματος, αστυνομικοί
συνέλεξαν δύο μαχαίρια που φαίνεται πως είναι συμβατά
με τα τραύματα των δύο ανδρών, πλην όμως αυτό που
προκάλεσε εντύπωση είναι ότι δεν βρέθηκαν πάνω σ' αυτά
ίχνη αίματος. Οι Αρχές ερευνούν την εκδοχή να τα καθάρι-
σε πρόσωπο από το περιβάλλον τους, θέλοντας ενδεχομέ-
νως να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες. Σε
κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα ευρήματα εστάλησαν
για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Τ. Αλεξιάδης: Κανονικά οι αλλαγές
στη φορολόγηση των αγροτών

Tα μέτρα που προβλέπονται στη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής για τις αλλα-
γές στη φορολόγηση των αγροτών θα εφαρμοστούν, ξεκαθάρισε ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών, κ.

Τρύφωνας Αλεξιάδης, σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της
Τετάρτης.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι αλλαγές αυτές
συζητούνται τώρα με τους εκπροσώπους
των δανειστών και οι παρεμβάσεις δεν θα
πρέπει να χτυπήσουν άμεσα την πρωτο-
γενή παραγωγή.

Πέραν αυτού, ο κ. Αλεξιάδης δήλωσε ότι
ο εισπρακτικός στόχος του ΕΝΦΙΑ για
φέτος παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ και ο
φόρος θα εφαρμοστεί στις ισχύουσες αντι-
κειμενικές αξίες.

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι θα επανεξε-
ταστεί η δομή του φόρου. Σε ό,τι αφορά το
πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση του
ΕΝΦΙΑ, ανέφερε ότι το θέμα συζητείται
σήμερα και αύριο με τους εκπροσώπους
των θεσμών.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός
αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τον φοροελεγκτικό μηχα-
νισμό, όπως:

Να είναι κλειστές κάποιες ημέρες οι εφορίες για το κοινό (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων)
με στόχο το προσωπικό να απασχολείται στους ελέγχους.

Να διακοπούν οι αποσπάσεις 300 ατόμων.
Να γίνουν μετατάξεις 1000 υπαλλήλων από τον δημόσιο τομέα, μέσω ΑΣΕΠ.
Να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις που εκκρεμούν.
Σε ότι αφορά το θέμα με το σχέδιο υποκλοπών που αποκάλυψε η «Κ» ως σχέδιο Βαρ-

ουφάκη, ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς του και ότι έχει πολύ λίγο
χρόνο στη διάθεσή του, τον οποίο αφιερώνει σε πολύ σοβαρά θέματα.

Επισήμανε ωστόσο ότι είναι σωστό που γίνεται η Ενορκη Διοικητική Εξέταση,
συμπληρώνοντας ότι, ως πολιτικός προϊστάμενος του Γενικού Γραμματέα Πληροφορ-
ιακών Συστημάτων, κ. Μ. Χατζηθεοδώρου, μένει και αποδέχεται τη δήλωση διάψευσης
του τελευταίου, διευκρινίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον κ.
Χατζηθεοδώρου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στις πρώτες του προτεραιότητες είναι η διασύνδεση των
ταμειακών μηχανών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
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που γίνεται για τη
συμφωνία σημείωσε πως

«υπάρχει το δικαιολογητικό της πικρίας», ωστόσο είπε
πως δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε. «Η Αριστερά
έχει μάθει στη λαθολογία» συμπλήρωσε.

Τα κύρια σημεία της συνέντευξης Τσίπρα
Πρέπει να κάνουμε νηφάλια αποτίμηση της

διαπραγμάτευσης χωρίς να μαστιγώνουμε τους εαυτούς
μας. Στο τέλος της ημέρας, μόνο περήφανοι πρέπει να
είμαστε.

Επιχειρήσαμε να δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο. Αυτό
που μένει είναι η απόλυτη επιβεβαίωση σε διεθνές
επίπεδο του αδιέξοδου δρόμου της λιτότητας και
το δίκαιο ενός λαού που αγωνίζεται. Η Ευρώπη
δεν είναι η ίδια μετά τη 12η Ιουλίου.

Δεν πήγαμε με καλές προθέσεις, πήγαμε για
σκληρή διαπραγμάτευση, για πρώτη φορά. Οι
θεσμοί αποδείχτηκαν στρατευμένοι σε στρατηγικό
στόχο.

Το κόμμα γνώριζε απολύτως πού πηγαίναμε. Η
κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά, άλλο κυβέρνηση
κι άλλο κόμμα, αλλά το κόμμα είχε σύνδεση με την
κυβέρνηση.

Ερώτημα είναι αν το κόμμα συμμετείχε ενεργά
για να βοηθηθεί η κυβερνητική προσπάθεια.
Νομίζω ότι και το κόμμα και την κυβέρνηση ο λαός
τα ξεπέρασε και τα δύο. Κάποιοι
παρακολουθούσαν γκρινιάζοντας.

Η εντολή που πήραμε ήταν για να διαμορφώσουμε
συνθήκες, για να σταματήσει ο λαός να ματώνει. Πριν από
τις εκλογές δεν είπα ποτέ ότι τα μνημόνια μπορούν
σκιστούν με ένα νόμο. Ας αφήσουμε το πλαίσιο
λαϊκίστικης προσέγγισης. Είπα ότι θα δώσουμε μάχη για
να φύγουμε από το ασφυκτικό πλαίσιο, που
δημιουργήθηκε εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων και πριν
από το 2008 και μετά.

Δεν υποσχεθήκαμε περίπατο στο δάσος.
Ας μη μηδενίζουμε το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση.
Δεν είχα άλλη επιλογή πέρα από το δημοψήφισμα.

Ήταν υψηλού ρίσκου επιλογή, δεδομένου ότι δεν ήταν η
απόφαση της κυβέρνησης μόνο κόντρα στην επιθυμία
των εταίρων, αλλά και και κόντρα στο κατεστημένο,
εγχώριο και διεθνές.

Οι εταίροι αποφάσισαν το κλείσιμο των τραπεζών.
Η συμφωνία που είχα στα χέρια μου στις 25 Ιουνίου είχε

δύσκολα μέτρα, λίγο χειρότερα από αυτά που έχουμε
σήμερα, αλλά δεν έδινε καμία διέξοδο επιβίωσης.

Τώρα ολοκληρώνουμε την 5η αξιολόγηση, που άφησε
στη μέση ο Σαμαράς.

Για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν παρόμοιο αυτό που
ήρθε με αυτό στο οποίο είπαν «όχι» οι πολίτες στο
δημοψήφισμα, στα α' σκέλος του ερωτήματος. Στο
ερώτημα β' είναι η μέρα με τη νύχτα η συμφωνία που
φέραμε. Στο σημείο α' υποχώρησε η κυβέρνηση.

Είπα στο λαό ότι κάνω δημοψήφισμα για να πάρω
μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, όχι για να τον
βγάλω από το ευρώ.

Μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είχα αυταπάτες,
αλλά πάντα έλεγα τα πράγματα με το όνομά τους.

Το δημοψήφισμα αποφασίστηκε την ημέρα του
τελεσιγράφου, 25 Ιουνίου, σε σύσκεψη στις Βρυξέλλες
έχοντας μπροστά μας να αποφασίσουμε μια ταπείνωση
χωρίς διέξοδο, μια πολιτική καταδίκη, και ίσως αυτός ήταν
ο στόχος. Θυμάστε το «the game is over» του Τουσκ.

Το βράδυ αποφασίστηκε στο υπουργικό, διέκοψα για
να ενημερώσω Μέρκελ και Ολάντ. Τους είπα την

απόφασή μου και τους ενημέρωσα ότι θα προτείνω στο
λαό το «όχι», όχι ως επιλογή ρήξης, και τους ζήτησα να
πάμε ήρεμα στη διαδικασία.

Η Μέρκελ με ενημέρωσε ότι θα έλεγε μόνο πως το
ερώτημα είναι ευρώ ή δραχμή και ότι δεν θα έκανε άλλη
παρέμβαση.

Δεν τήρησαν υπόσχεση. Το Eurogroup πήρε την
απόφαση που οδήγησε στην απόφαση της ΕΚΤ να μην
αυξήσει τον ELA που οδήγησε στο capital controls.

Τεράστιο χαρτί στα χέρια μας το «όχι». Τεράστια νίκη
που δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν.

Το δημοψήφισμα έκανε την Ελλάδα το κέντρο του

πλανήτη, κόντρα σε θεούς και δαίμονες.
Αν έκανα αυτό που έλεγε η καρδιά μου στην 17ωρη

διαπραγμάτευση, να σηκωθώ και να φύγω, την ίδια
ημέρα θα έπεφταν τα καταστήματα των τραπεζών στο
εξωτερικό, θα τελείωνε και αυτή η ρευστότητα των 60
ευρώ και σε 48 ώρες θα αποφασιζόταν το κούρεμα των
collaterals. Αρα το θέμα δεν ήταν το κούρεμα, αλλά το ότι
δεν θα υπήρχαν καταθέσεις.

Δύσκολες αποφάσεις, αλλά σε τελική ανάλυση θεωρώ
ότι το να επικρατήσει το αίσθημα προστασίας των λαϊκών
στρωμάτων ήταν ορθή επιλογή, επιλογή ευθύνης.

Πύρρειος νίκη η συμφωνία.
Δεν μετανιώνω ούτε στιγμή για ό,τι έγινε στους πέντε

μήνες. Είναι αναστρέψιμα τα προβλήματα στην οικονομία
από τα capital controls. Αξιζε στην Ελλάδα να γίνει
πρωτοσέλιδο, να διαδηλώνουν οι λαοί υπέρ μας.
Θεωρείται ήττα για κάποιους μικρόμυαλους που θεωρούν
ότι η επανάσταση θα νικήσει σε μια στιγμή, με την έφοδο
στα χειμερινά ανάκτορα.

Ατακτη χρεοκοπία ή δύσκολος συμβιβασμός ήταν οι
δύο επιλογές μας.

Δεν δηλώνουμε ιδιοκτήτες αυτού του προγράμματος,
δεν μπορεί κανείς να το αξιώνει αυτό.

Μια κυβέρνηση της Αριστεράς, ενώ θα τηρεί τη
συμφωνία, ταυτόχρονα θα ψάχνει τρόπους να
αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες και θα είναι μέσα
στους κοινωνικούς αγώνες.

Υπάρχει το δικαιολογητικό της πικρίας, αλλά να μην
αυτομαστιγωνόμαστε. Η Αριστερά έχει μάθει στη
λαθολογία.

Λάθος η αύξηση του ΦΠΑ, πρέπει να ενισχυθεί η
εισπραξιμότητα. Να κάτσουμε να εξορθολογήσουμε και τη
δημόσια διοίκηση και κάποιες ομάδες που διεκδικούν
χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτά δεν μπορούν να
γίνουν σε συνθήκες κοινωνικής ρήξης.

Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο για το νόμο για τα ΜΜΕ,
αλλά θα ρυθμιστεί ο χώρος. Δεν θα μπορούν κάποιοι να
κρύβουν ζημίες και να ωφελούνται από το τραπεζικό

σύστημα για να στηρίζουν το πολιτικό σύστημα. Η
λειτουργία των επιχειρήσεων πρέπει να είναι διαφανής.

Η αστυνομία δεν πρέπει να παρεμβαίνει όταν πέφτουν
βόμβες μέσα σε μια διαδήλωση; Τι πρέπει να κάνει, να
αφήσει να καούν οι διαδηλωτές;

Για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κυβερνητικό κόμμα, που παίζει
σημαντικό ρόλο στα πράγματα της χώρας. Υπάρχει
εμφανής αναντιστοιχία στο γεγονός ότι από 4% έγινε
κόμμα πάνω στο οποίο στηρίζει τις ελπίδες του πάνω από

τρία εκατ. πολίτες. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις.
Η Σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε στρατηγικό

αδιέξοδο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε αυτό το
αδιέξοδο; Δεν υπάρχει στο μυαλό μας κάτι τέτοιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ενιαίο κόμμα, η προσπάθεια
ήταν τίμια αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το
επιδιωκόμενο. Πρώτος εγώ έχω την ευθύνη.

Η Πολιτική Γραμματεία δεν είναι το μοναδικό
κέντρο αποφάσεων.

Όταν ένα κόμμα ασκεί κυβερνητική εξουσία, το
πολυσυλλεκτικό μοντέλο που λειτουργεί στο
εσωτερικό δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν
μεταφέρεται στην κυβέρνηση.

Δεν λειτουργεί α λα καρτ.
Είναι θέμα αποτελεσματικότητας, θα πρέπει οι

συλλογικές αποφάσεις να τηρούνται από όλους
τους βουλευτές, αλλιώς οι βουλευτές που διαφωνούν θα
πρέπει να παραδίδουν τις έδρες τους, όπως ορίζει το
καταστατικό.

Παραείναι σουρεαλιστικό να λες ότι συμφωνείς με την
κυβέρνηση και να μην στηρίζεις τις αποφάσεις της.

Με έχει εκπλήξει η στάση ορισμένων συντρόφων.
Είπαν μετά τη συμφωνία: «Εσύ ψηφίζεις και εμείς
δρέπουμε τις δάφνες της ιδεολογικής καθαρότητας».

Με τους ίδιους που αγωνιούσαμε μαζί μέχρι χτες,
σήμερα σου λένε πάρε εσύ την ευθύνη και εγώ
καταψηφίζω.

Εγώ είμαι εγγυητής της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του
καταστατικού, αλλά εκβιασμένη ενότητα δεν υπάρχει
πουθενά.

Να συζητάμε με όρους που στέκουν όχι μόνο
θεωρητικά, αλλά και πρακτικά και για το νόμισμα και για
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αλλά εκ τους
ασφαλούς κι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε.

Για τη σχέση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου έχω
εκφράσει τον προβληματισμό μου και στην ίδια, αλλά οι
επιλογές του καθενός παράγουν αποτέλεσμα, αλλά είναι
σουρεαλισμός όταν κάποιος σου λέει «σε καταγγέλλω για
να σε προστατεύσω».

Θα κριθεί από το επόμενο διάστημα η κ.
Κωνσταντοπούλου, αν είναι να ψηφίζουμε κοιμώμενοι
στις έξι το πρωί, θα το δούμε.

Θα ήμουν ο τελευταίος που θα ήθελε εκλογές, αν είχαμε
εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια. Αν δεν έχω κοινοβουλευτική
πλειοψηφία θα αναγκαστώ να πάω σε εκλογές. Αλλά θα
κριθεί και από τις αποφάσεις στο κόμμα.

Στις αρχές Σεπτέμβρη το συνέδριο.
Παρασυρθήκαμε μετά την 20ή Φλεβάρη σε μια

διαπραγμάτευση που ήταν μια διαρκής φθορά της
σάρκας μας. Βέβαια, δεν είναι εύκολη απόφαση να πει
κανείς «εγώ δεν πληρώνω». Όμως, γι' αυτό το εξάμηνο
αισθάνομαι περήφανος, παρ' όλο που έγιναν λάθη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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Lagarde: Η Ελλάδα χρειάζεται
"σημαντική" αναδιάρθρωση χρέους

Την ανάγκη για "σημαντική" ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, υπογράμμισε η
επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Christine Lagarde σε διαδικ-
τυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο. Γίνεται ευρέως απο-

δεκτό πως η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι αναπόφευκτη, σημείωσε χαρ-
ακτηριστικά η ίδια. 

Επίσης, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ,
η κα Lagarde επανέλαβε ότι το
χρέος της Ελλάδος δεν είναι
βιώσιμο και έθεσε τέσσερις προϋ-
ποθέσεις προκειμένου να επιτύχει
το νέο πρόγραμμα.

- Πρώτον "ρεαλιστικούς δημο-
σιονομικούς στόχους"

- Δεύτερον διαρθρωτικές μετα-
ρρυθμίσεις οι οποίες θα απελευθε-
ρώσουν την αναπτυξιακή δυναμι-
κή της χώρας.

- Τρίτον ικανοποιητική χρημα-
τοδότηση του προγράμματος και

- Τέταρτον αναδιάρθρωση του
δημόσιου Χρέους.

Η κα Lagarde ανέφερε ότι η
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να
έχει την κυριότητα του νέου προ-
γράμματος και απαντώντας σε
ερώτηση για το κατά πόσο θα
μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγρ-
αμμα μία κυβέρνηση η οποία
δημοσίως έχει δηλώσει ότι δεν
πιστεύει σε αυτό, ανέφερε ότι "στο
τέλος της ημέρας αυτό που έχει
σημασία είναι οι πράξεις και όχι τα
λόγια".

Το ΔΝΤ δεν έχει πάντως προς το παρόν αποφασίσει  την σχέση του με  την Ευρωζώνη
και συνδέει την  συμμετοχή του στο νέο  ελληνικό πακέτο άμεσα με το θέμα της ανα-
διάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Η σημερινή δήλωση της κα Lagarde αποτελεί μία ακόμη κίνηση/ άσκηση πίεσης επί
του  θέματος για το οποίο οι συζητήσεις τεχνικές και πολιτικές έχουν αρχίσει εδώ και
καιρό χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πλέον το "τερέν" μεταφέρεται στην Αθήνα με την έλευση των εκπροσώπων του ΔΝΤ
που... καθυστερεί. Η επικεφαλής του ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου τελικά,  σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές, θα έρθει αύριο Πέμπτη στην Αθήνα. Το αίτημα για την επίσημη
συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα εστάλη το βράδυ της Προηγούμενης Παρασκε-
υής.

Απώλειες έως 10 δισ. στο
ΑΕΠ λόγω capital controls

Οι απώλειες του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος θα ανέλθουν
το 2015 από 4 δισ. ευρώ έως 10

δισ. ευρώ ανάλογα με το ποσοστό ύφεσης (-
2% έως -4%) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που
αποτυπώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού
της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεση του για
την οικονομία. Θεωρεί δε ότι στην επιβράδ-
υνση του ΑΕΠ σημαντικό ρόλο θα παίξουν
τα capital controls, ότι η ζημιά στην οικο-
νομία θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες,
ενώ οι κεφαλαιακοί έλεγχοι δεν θα καταργ-
ηθούν άμεσα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση:
- Μπορεί να καταγραφεί πρωτογενές έλλειμμα 1% του ΑΕΠ φέτος. Εξαλείφθηκε το

πρωτογενές πλεόνασμα. 
- Η μείωση του εβδομαδιαίου ΑΕΠ αγγίζει τα 2,8 δισ. ευρώ ανά εβδομάδα με capital

controls και έλλειψη ρευστότητας ή το 1,5% του ύψους ΑΕΠ του 2014 στην περίπτωση
που η μείωση της κατανάλωσης αγγίζει το 80% και τα 1,75 δισ. ευρώ ανά εβδομάδα ή
0,9% του ΑΕΠ όταν η μείωση της κατανάλωσης κυμαίνεται 50%.

- Οι εκροές καταθέσεων έφτασαν τα 37 δισ. ευρώ το διάστημα Νοεμβρίου 2014- Ιου-
νίου 2015.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι επόμενοι μήνες και ίσως τα επόμενα δύο-τρία χρόνια
θα είναι δύσκολα για την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Δεν υπάρχει κακή
κατάσταση που να μην μπορεί να γίνει χειρότερη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, "η
κατάσταση της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του 2015 χειροτέρευσε καθώς η χώρα
επανήλθε σε υφεσιακή τροχιά.

Οι αιτίες είναι πολλές: Η εκλογική διαδικασία πρώτα και, στη συνέχεια, η μη συμφωνία
με τους θεσμούς επηρέασε τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και, μετά από
μια μικρή αναλαμπή τον Φεβρουάριο, τους καταναλωτές. Συνεχίσθηκε το κλείσιμο
επιχειρήσεων και η ανεργία άρχισε να αυξάνεται πάλι, ενώ οι διάφορες εκκρεμότητες
άρχισαν να απειλούν και τον τουρισμό. Εν ολίγοις, η αβεβαιότητα αποτέλεσε τον βασικό
προσδιοριστικό παράγοντα για την υφεσιακή τροχιά".

Για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας και Grexit το Γραφείο αφενός λέει ότι δεν είναι αναπόφ-
ευκτα, αφετέρου επισημαίνει τα εξής: "Αν καταλήξουμε σε επιστροφή στη δραχμή η
χώρα κινδυνεύει να εμπλακεί σε ένα φαύλο κύκλο υποτιμήσεων και πληθωρισμού. Το
ΔΝΤ έχει υπολογίσει ότι η υποτίμηση έναντι του ευρώ θα ήταν 50% πράγμα που θα
σήμαινε δραστική μείωση της αξίας των καταθέσεων, οι τιμές των εισαγομένων θα αυξά-
νονταν και θα ωθούσαν τον πληθωρισμό στο 35% και το ΑΕΠ θα μειωνόταν κατά 8%. Η
τελική συμφωνία με τους θεσμούς που διαφαίνεται στον ορίζοντα είναι σημαντική για να
αποφύγουμε τα χειρότερα βραχυχρόνια και να μην εισέλθουμε σε ένα αβέβαιο τοπίο
μακροχρόνια".
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

Ο ΞΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΡΙΖΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΕΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΦ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΡΜΙΔΗ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΣΛΙΑΜΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Τριήμερο καύσωνα, στους 40
βαθμούς ο υδράργυρος

Στους 40 βαθμούς Κελσίου
αναμένεται να φτάσει ο
υδράργυρος την Τετάρτη,

ενώ το επόμενο διήμερο η θερμο-
κρασία ενδέχεται να ανέβει περισ-
σότερο σε πολλές περιοχές της
χώρας. 

Η ατμόσφαιρα, κυρίως στην Αττι-
κή, είναι αποπνικτική, εξαιτίας της
υγρασίας αλλά και της άπνοιας.
Μικρή βελτίωση, με πτώση της
θερμοκρασίας, προβλέπεται από
το απόγευμα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ο καύσωνας θα
συνεχιστεί Τετάρτη και Πέμπτη,
ενώ σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)
κατά τόπους η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί ασθενείς
με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 39 βαθμούς
Κελσίου ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί
με ένταση 3 έως 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 37 βαθμούς
Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου και οι
άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ.

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα
με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22-36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν
βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ από την Δευτέρα 27 Ιου-
λίου η οποία προειδοποιεί για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής
χώρας τους, από 39 έως 41 βαθμούς και στις νησιώτικες περιοχές θα κυμανθεί από 35
έως 37 βαθμούς, κυρίως στο Ιόνιο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου και από τα βόρεια αναμένεται στα-
διακή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα το Σάββατο 1η
Αυγούστου.

Μεϊμαράκης: Μπορούμε να βρούμε
λύσεις από κοινού, αν η κυβέρνηση

κλείσει συμφωνία μέσα στον Αύγουστο

Aντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη
είχε συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στο-
υρνάρα«Είχαμε γόνιμη συζήτηση με τον διοικητή της ΤτΕ, τον θεματοφύλακα

της σταθερότητας της οικονομίας. Στα τέλη του 2014 η οικονομία και το τραπεζικό
σύστημα είχαν σταθεροποιηθεί και όλοι αισθανόμασταν ασφάλεια. Δυστυχώς, το πρώτο

εξάμηνο του 2015 καταγράφονται πολύ μεγάλα προβλήματα, που αν υπήρχε διάχειρι-
ση με σύνεση, και σωφροσύνη δεν θα είχαν παρουσιαστεί, όπως η ανάπτυξη έγινε
ύφεση, τα πρωτογενή πλεονάσματα, ελλείμματα» τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ μετά τη
συνάντηση.

Και τόνισε:
Μπορούμε να βρούμε λύσεις και να αισιοδοξούμε, αν η κυβέρνηση κλείσει τη συμφ-

ωνία μέσα στον Αύγουστο, και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα στο δρόμο της
ανάπτυξης, της συνεννόησης και της συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων, για να
βρούμε αυτές τις λύσεις από κοινού.

Συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ τονίζουν ότι «αν ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με εσωκομ-
ματικά δεν θα έχουμε λύσεις» σημειώνοντας ότι «εμείς την ίδια ώρα ασχολούμαστε με
το πώς θα επιστρέψει η κανονικότητα στη χώρα. Αν κλείσει μέσα στον Αύγουστο η
συμφωνία το κλίμα θα αλλάξει».

Σχετικά με τη συνεννόηση επισημαίνουν οτι «δεν μπορεί να έχουμε μόνιμο προεκλο-
γικό κλίμα. Αν δεν μπορέσει να βρει άκρη ο κ. Τσίπρας, πρέπει να βρει λύση από την
παρούσα Βουλή» ενώ είναι ανήσυχοι για εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τον πρόεδρο της ΝΔ συνόδευσαν στην ΤτΕ οι βουλευτές του κόμματος Χρήστος Σταϊ-
κούρας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραγκούνης.
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ευγενέστατος και μας περι-
ποιήθηκε άριστα» λέει στο

«Βήμα» ένας από τους προσκεκλημένους. «Το μεσημέρι
του Σαββάτου μας ξενάγησε στη Μόσχα και οργάνωσε
μια θαυμάσια κρουαζιέρα στον Βόλγα». 

Ο γάμος αυτός συμβολίζει για πολλούς τη νέα εποχή
στις ελληνορωσικές σχέσεις. Εγινε στη Μόσχα γιατί το
όνομα του κ. Μαλοφέβ περιλαμβάνεται στις λίστες
απαγόρευσης εισόδου στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ που
συντάχθηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας. Μάλι-
στα, ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μόσχας δικ-
ηγόρος κ. Μαλοφέβ, παντρεμένος με τη δικηγόρο Ιρίνα
Βίλτερ και πατέρας τριών παιδιών, που εργάστηκε σε
ρωσικές τράπεζες και το 2007 έγινε ιδρυτής της εταιρείας
διαχείρισης κεφαλαίων Marshall
Capital Partners με έδρα ένα ευήλιο
γραφείο κοντά στην αμερικανική πρε-
σβεία στη Μόσχα, διακοσμημένο με
εικόνες αγίων της Ορθοδοξίας δίπλα
στο πορτρέτο του τσάρου Αλέξανδρου
Γ', απολαμβάνει την τιμή να έχει το
όνομά του στις πρώτες θέσεις της
λίστας αυτής. Ο λόγος είναι ότι οι δυτι-
κοί εκτιμούν πως ο άνθρωπος που
απέκτησε πρόσβαση στο Κρεμλίνο
λίγο καιρό μετά τη γνωριμία του με τον
ιερέα, εξομολόγο και πνευματικό καθ-
οδηγητή του ρώσου προέδρου πατέρα
Τύχωνα, μια από τις ισχυρότερες προ-
σωπικότητες της Ορθοδοξίας στη
σημερινή Ρωσία, έχει αναπτύξει
έντονη δραστηριότητα για την
προώθηση των συμφερόντων της
χώρας του στην Ανατολική Ουκρανία
και στην Κριμαία. 

Ο κ. Μαλοφέβ, μέτοχος μεταξύ άλλων της Rustelecom,
έχει αρνηθεί ότι χρηματοδοτεί τους φιλορώσους αυτονο-
μιστές, αλλά παραδέχεται ότι το φιλανθρωπικό ίδρυμα
«Αγιος Βασίλειος», που έχει ιδρύσει και το οποίο με ετή-
σιο προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια δολάρια υποστηρίζει
148.000 ορφανά παιδιά σε ολόκληρη τη Ρωσία, δρα-
στηριοποιείται και στο Ντονμπάς για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι δυτικοί αναλυτές επιμένουν
ότι ο συνδυασμός των χρηματοοικονομικών αλμάτων με
τη φιλανθρωπική δραστηριότητα τον καθιστά έναν «Ρώσο
Σόρος» που μπορεί χάρη στα υπολογιζόμενα 5 δισεκα-
τομμύρια δολάρια της περιουσίας του να αναλαμβάνει
αυτόνομα αποστολές και να ασκεί επιρροή χωρίς να
«εκθέτει» το Κρεμλίνο. Ο κ. Μαλοφέβ έχει επιβεβαιώσει
ότι ο φιλόλογος Αλεξάντερ Μποροντάι, που τον Μάιο του
2014 ανέλαβε για δυόμισι μήνες πρωθυπουργός της
αυτο-ανακηρυχθείσης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ
και παραμένει ως σήμερα αναπληρωτής πρωθυπουργός,
ήταν σύμβουλός του για θέματα Τύπου. Παράλληλα ήταν
πολιτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού της Κριμαίας
Σεργκέι Ακσιόνοφ κατά την κρίσιμη περίοδο της προ-
σάρτησης της περιοχής στη Ρωσία. Για όλους αυτούς
τους λόγους ο κουμπάρος του κ. Καραγιώργη «κέρδισε»
αυτή την περίοπτη θέση στις σχετικές δυτικές λίστες. Δεν
μπορούσε να ταξιδέψει λοιπόν στην Ελλάδα και έτσι
ταξίδεψαν στη Μόσχα ο ίδιος ο κ. Καραγιώργης, η κυρία
Σωτηράκου και οι φίλοι τους. 

Τα μεγάλα σχέδια

Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που ο κ. Καραγιώργης
επισκεπτόταν τη ρωσική πρωτεύουσα. Μετά τη βύθιση
του σουπερτάνκερ «Στολίδι» το 1994 με 20 θύματα, που
τον ενέπλεξε σε μια καταστροφική δικαστική διένεξη με τις
δανείστριες τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και
τον οδήγησε στο όριο της οικονομικής εξαφάνισης, η σχε-
τικώς πρόσφατη, μετά το 2011, οικονομική αναγέννηση
που απολαμβάνει οφείλεται εν πολλοίς στις σχέσεις εμπι-
στοσύνης και συνεργασίας με τη Μόσχα που ανέπτυξε τα
τελευταία χρόνια. Ο 63χρονος κ. Καραγιώργης, παντρε-
μένος για δεύτερη φορά και πατέρας ενός 21χρονου γιου
από τον πρώτο γάμο του, περιγράφεται ως άνθρωπος με
ηρεμία και αποφασιστικότητα. Πρόσωπα με επιρροή στην
κυβέρνηση, πέρα από τον υπουργό Αμυνας, λέγεται πως
έχουν θαυμάσει τη θέα από το σπίτι του στην οδό Αθα-
νασίου Διάκου στη Φιλοθέη, ψηλά στο βουνό, το οποίο
ενοικιάζει από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού Δημήτρη Εφραίμογλου. Η κυβέρν-
ηση ενδιαφέρεται για το «γκράντε» τηλεοπτικό σχέδιο του

κ. Καραγιώργη. Ο εφοπλιστής έχει αγοράσει 11 περιφερ-
ειακά τηλεοπτικά κανάλια μέσω μιας δικής του κυπριακής
offshore και σχεδιάζει τη συντονισμένη ενεργοποίησή
τους με τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη στη θέση
του επικεφαλής των ειδήσεων. Το εγχείρημα αυτό, με
κανάλια-δορυφόρους που συνδυάζουν τον κεντρικό
έλεγχο της ενημέρωσης με τη βαθύτερη διείσδυση στα
τοπικά κοινά, εξελίσσεται με τις ευλογίες των ΑΝΕΛ και
ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και πολλοί προεξοφλούν μια «δεύτερη
ΕΡΤ». Τουλάχιστον ο Πέτρος Κωστόπουλος, που ανέλα-
βε επικεφαλής του ψυχαγωγικού τομέα, αποτελεί
εγγύηση ότι θα διατηρηθεί η επαφή των καναλιών με τον
δυτικό πολιτισμό (και με την υψηλή τηλεθέαση) μέσα από
επιλογές αμερικανικών σειρών και shows.  

Εκείνο το Σάββατο, στις 4 Οκτωβρίου 2014, ο κ. Καμ-
μένος «εξαφανίστηκε» για λίγες ώρες στη Μόσχα. «Είδα
τον Πούτιν» έλεγε μετά στους φίλους του όταν συγκεν-
τρώθηκαν για τη βραδινή γαμήλια δεξίωση. Μάλλον
αστειευόταν, όπως συχνά συνηθίζει, με χιούμορ που
λέγεται ότι απολαμβάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι
γεγονός πως ο φιλόξενος κ. Μαλοφέβ φρόντισε να ζεστά-
νει το κλίμα στη Μόσχα για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ. Δεν
έχει επιβεβαιωθεί αν ο κ. Καμμένος συνάντησε τον εξ
απορρήτων του κ. Πούτιν, επικεφαλής του Ρωσικού Ινστι-
τούτου Στρατηγικών Μελετών (RISS) και πρώην στρατ-
ηγό των μυστικών υπηρεσιών Λεονίντ Ρεσέτνικοφ, όπως
είχε κάνει τέσσερις μήνες νωρίτερα ο κ. Αλ. Τσίπρας μαζί
με τους Ν. Κοτζιά, Ν. Παππά, Ι. Δραγασάκη και τη Νάντια
Βαλαβάνη. 

Η επίσκεψη Τσαλίδη

Λίγο καιρό αργότερα πάντως, στις 18 Νοεμβρίου 2014,
επισκέφτηκε και μίλησε στο πανίσχυρο Ρωσικό Ινστιτούτο
ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής της ΝΔ, πρώην
αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου, πρώην Γενικός Γραμμα-
τέας του υπουργείου Ανάπτυξης και νυν επικεφαλής του
think tank των ΑΝΕΛ με την ονομασία «Ινστιτούτο Γεω-
πολιτικών Μελετών Εθνική Αναδημιουργία». 

Ο κ. Τσαλίδης φρόντισε να δοκιμάσει την αντοχή του
«Ρώσου Κίσινγκερ» και των επιστημονικών συνεργατών
και αναλυτών του Ινστιτούτου, που συγκαταλέγονται ανά-
μεσα στους καλύτερους του κόσμου, με κοινοτοπίες περί
«Β' Ψυχρού Πολέμου». Η αιτία της επίσκεψης ήταν η
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Ινστι-
τούτων. Κάπως έτσι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι ΑΝΕΛ καλ-
λιέργησαν σχέσεις εμπιστοσύνης με το RISS πολλούς
μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. 

Την περασμένη Τρίτη το Κρεμλίνο με μια λιτή ανα-
κοίνωση διέψευσε την πληροφορία που δημοσίευσε το
«Βήμα της Κυριακής» (στις 19-7-2015) ότι η ρωσική
κυβέρνηση έλαβε ελληνικό αίτημα δανείου 10 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ για τη δημιουργία εθνικού νομίσματος. Σε
ανάλογη διάψευση είχε προχωρήσει το Κρεμλίνο αργά το
απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου 2015 όταν κορυφ-
αίος έλληνας υπουργός διοχέτευε στα ελληνικά μέσα
ενημέρωσης την πληροφορία ότι εντός πέντε ημερών (ως
την Τρίτη 21 Απριλίου) η Ελλάδα θα εξασφάλιζε 5 δισε-
κατομμύρια δολάρια ως προκαταβολή για την κατασκευή
του αγωγού αερίου South Stream. 

Παρά την τότε διάψευση, ανώτατη κυβερνητική πηγή
δεν έπαψε να επαναλαμβάνει τη βεβαιότητα ότι «θα εξα-

σφαλίσουμε τα δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία
και θα τα παρκάρουμε στο εξωτερικό για να μη μας τα
πάρει το ΔΝΤ». Στο εξωτερικό ένα κράτος «παρκάρει»
μόνο συναλλαγματικά διαθέσιμα. Είναι σαφές ότι η Αθήνα
πίστευε ότι θα εξασφάλιζε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρ-
ια από τη Ρωσία, με όχημα και πρόσχημα τον αγωγό, τα
οποία θα αξιοποιούσε με τον δικό της τρόπο... 

Ο Λ. Ρεσέτνικοφ, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει ήδη από
τις αρχές του 2015 με γραπτή ανακοίνωσή του τη σταθε-
ρή συνεργασία και επικοινωνία του Ρωσικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών με τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρεί παρόμοι-
ες θέσεις με αυτές του κ. Μαλοφέβ και του φιλοσόφου της
«Ευρασίας» Αλεξάντερ Ντούγκιν για τη θωράκιση και
ενίσχυση της Ρωσίας. Οι τρεις μίλησαν στο ίδιο πάνελ του

συνεδρίου με τίτλο «Μόσχα, η Τρίτη Ρώμη» που
οργανώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2014. Και οι
τρεις πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός
σφραγίζεται από τη θρησκεία και οριοθετεί τις
ζώνες οικονομικής και πολιτικής επιρροής. Στο
πλαίσιο αυτό η Ορθόδοξη Ρωσία οφείλει να ηγε-
μονεύει στην περιοχή της με τη Μόσχα ως
«Τρίτη Ρώμη» - μετά τη Ρώμη και την Κωνσταν-
τινούπολη. Πρόκειται για τη «θεωρία της Ευρ-
ασίας». Ο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν επικροτεί αυτές
τις θέσεις και με την πολιτική του τις υλοποιεί
(στη Γεωργία, στην Κριμαία, στην Ανατολική
Ουκρανία) ανατρέποντας την αμερικανική
σύλληψη για μια ενιαία φιλελεύθερη παγκοσμιο-
ποίηση. 

Η θέση της Ορθόδοξης Ελλάδας στην ευρα-
σιατική σύλληψη του κόσμου περιγράφηκε από
τον κ. Ντούγκιν στις 12 Απριλίου 2013 στη διά-
λεξή του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. «Η Ελλάδα
δεν είναι Ευρασία» είπε ο κ. Ντούγκιν έχοντας

πάνω του το επιδοκιμαστικό βλέμμα του  Ν. Κοτζιά. «Η
Ελλάδα όμως μπορεί να παίξει ρόλο στην αναδημιουργία
της αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να
γίνει η άλλη Ευρώπη, η ανατολική πλευρά της Ευρώπης.
Η δεύτερη Ευρώπη». Ο κ. Ντούγκιν, που «σαγηνεύει»
ευρωπαίους φιλορώσους διανοουμένους και διατηρεί
σχέσεις ακόμη και με ακροδεξιά κόμματα, διευκρίνισε
αργότερα ότι δεν προσκλήθηκε από τον κ. Κοτζιά αλλά ότι
ο ίδιος ζήτησε να προσκληθεί από το Πανεπιστήμιο Πειρ-
αιά. Ο ευγενικός κ. Κοτζιάς δεν θα μπορούσε ασφαλώς να
αρνηθεί να τον υποδεχτεί...  

Τα δώρα των Μάγων

Ο Κονσταντίν Μαλοφέβ διαθέτει το χάρισμα, όχι μόνο
να αντιλαμβάνεται τις αναλύσεις των κ.κ. Ρεσέτνικοφ και
Ντούγκιν, αλλά και να τις εφαρμόζει στην πράξη. Ισως η
πιο εντυπωσιακή «πολιτική» πρωτοβουλία του ήταν η
μεταφορά και η περιοδεία στη Ρωσία των Τιμίων Δώρων
των Μάγων. Ο ίδιος ο 84χρονος Καθηγούμενος της Ιεράς
Μονής του Αγίου Παύλου του Αγίου Ορους Παρθένιος
συνόδευσε τα Τίμια Δώρα στη Μόσχα, στις 6 Ιανουαρίου
2014, με ειδική πτήση από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για
τον Χρυσό, τον Λίβανο και τα Σμύρνα, τα δώρα των
μάγων που κράτησε η Παναγία προτού τα παραδώσει
στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Μετά το 400 μ.Χ. ο
αυτοκράτορας Αρκάδιος τα μετέφερε στην Πόλη όπου
έμειναν για 1.000 χρόνια με ένα μικρό διάλειμμα 40 ετών,
από το 1204, που μεταφέρθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας. 

Το 1453 η μητέρα του Μωάμεθ του Πορθητή, η βασίλισ-
σα Μάρω, που ήταν χριστιανή, τα μετέφερε στο Αγιο
Ορος, στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου γιατί ο πατέρας
της, ηγεμόνας της Σερβίας Γεώργιος Μπράνκοβιτς, είχε
χτίσει τον κεντρικό Ναό του Μοναστηριού του Αγίου Γεω-
ργίου του Τροπαιοφόρου. Πρόκειται για 28 σκαλισμένα
πλακίδια διαφόρων σχημάτων που περιέχουν τον χρυσό
ενώ ο λίβανος και η σμύρνα διατηρούνται σε μείγμα με τη
μορφή σφαιριδίων μεγέθους μικρής ελιάς. Στις 6 Ιανουα-
ρίου 2014, Παραμονή Χριστουγέννων κατά το ρωσικό
θρησκευτικό ημερολόγιο, τα Τίμια Δώρα εκτέθηκαν στον
Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού της Μόσχας. 

Ακολούθησε η Αγία Πετρούπολη, το Κίεβο και... η Σεβα-
στούπολη της Κριμαίας, όπου ενώ η επίσκεψη δεν ήταν
προγραμματισμένη, 100.000 άνθρωποι έσπευσαν να
προσκυνήσουν, προφανώς ειδοποιημένοι «ως εκ θαύμα-
τος»... Σε λιγότερο από έναν μήνα ενεργοποιήθηκε «ως
εκ θαύματος» ο ρωσικός σχεδιασμός για την προσάρτ-
ηση της Κριμαίας, η οποία επικυρώθηκε με δημοψήφι-
σμα.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-
ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

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 εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

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 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

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



16-θριάσιο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015


