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Από τα βάθη των αιώνων
και της μνήμης…

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ… 
Του Γρηγόρη Κοροπούλη *

Γεροβασίλη: «Με τις μέχρι
τώρα ενδείξεις οι εκλογές θα
είναι στις 20 Σεπτεμβρίου»
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που της Ελευσίνας
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Αν τ ι π α ρ ά θ ε σ η
μεταξύ Μαξίμου
και ΝΔ προκάλε-

σε η άρνηση του πρωθυ-
πουργού Αλ. Τσίπρα να
δεχθεί την πρόσκληση σε
συνάντηση του Ευ. Μειμα-
ράκη, στο πλαίσιο της διε-
ρευνητικής εντολής
σχηματισμού κυβέρνησης
που του έχει αναθέσει ο
Πρόεδρος της Δημοκρ-
ατίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν σε
τηλεφωνική επικοινωνία
που είχαν το πρωί ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Αλέξης
Τσίπρας, ο πρωθυπουργός εκφράστηκε αρνητικά σε μια
πιθανή συνάντησή τους στο πλαίσιο των διερευνητικών
εντολών για σχηματισμό κυβέρνησης. 

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός στην πιθ-
ανότητα συνάντησης, αφού όπως φέρεται να τόνισε, είναι
χωρίς λόγο, αφού δεν προτίθεται να προωθήσει οποιο-
δήποτε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με την ΝΔ.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο
εξωκοινοβουλευτικής συνάντησης με τον κ. Μεϊμαράκη.

Μετά από την αρνητική απάντηση του κ. Τσίπρα για
συνάντηση η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην
οποία κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για καθεστωτική αντίληψη
και επιλογή πόλωσης. 

Οι συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο
των διερευνητικών εντολών είναι θεσμικές και συνταγμα-
τικές, που έχουν στόχο, εκτός των άλλων και στην εκτό-
νωση της πολιτικής έντασης. Δεν πρόκειται για κοινωνικές
και φιλικές επαφές. Εδώ και ένα μήνα ο κ. Τσίπρας
συμπεριφέρεται με καθεστωτική αντίληψη. Αποφασίζει
μόνος του για πολύ σοβαρά ζητήματα για το μέλλον της
χώρας και όταν διαπιστώνει τα αρνητικά αποτελέσματα
των κινήσεών του, αυτοπαρουσιάζεται ως θύμα εκβια-

σμών. Στην παρούσα φάση επιλέγει τις παλιές καταδικα-
σμένες πρακτικές της πόλωσης. Έχει μείνει στο χθες.

Επαφές του ίδιου τύπου φέρεται να αποκλείει ο πρωθυ-
πουργός και με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Την επαφή των δύο πολιτικών την είχε επιδιώξει σήμε-
ρα το πρωί ο πρόεδρος του ΝΔ στο πλαίσιο των διερευ-
νητικών εντολών και των επαφών του με αρχηγούς κομ-
μάτων και πολιτικά πρόσωπα και όπως εξάλλου είχε ανα-
κοινώσει τις προηγούμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της ΝΔ είχε τηλεφωνήσει σήμερα το πρωί,
στις 10.15 στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν κατάφεραν να
μιλήσουν. 

Ο κ. Μεϊμαράκης είχε αφήσει μήνυμα στο τηλέφωνο του
Πρωθυπουργού, ενώ έχει, ήδη, αφήσει μήνυμα και στο
γραφείο του με στόχο την συνάντησή τους μέσα στις επό-
μενες ημέρες. 

Ο πρόεδρος της ΝΔ επιδίωξε συνάντηση με τον κ.
Τσίπρα, με στόχο να προγραμματιστεί συνάντησή τους,
σε συνέχεια των επαφών που είχε με την Φώφη Γεν-
νηματά και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. 

Ο κ. Μεϊμαράκης, εξάλλου, είχε και συναντήσεις και με
πρόσωπα από το κόμμα του για την στρατηγική της ΝΔ,
με πρώτα πρώτα χθες τον Αντώνη Σαμαρά και την Ντόρα
Μπακογιάννη 

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
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

2-θριάσιο Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα 
Η. Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη,2105570067

Ελευσίνα
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Αχαρνές
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Δεκελείας 51,2102448377

Άνω Λιόσια
Παπαευσταθίου Ελένη Χ. 
Μπουμπουλίνας 62 & Κρυστάλλη Κώστα, Ζεφύρι,
2102470414

Χαϊδάρι
Παπαδοπούλου Ελένη 
Π. Μάνης 62 & Παπανδρέου Γεωργίου, Τέρμα Λεω-
φορείων, - Δάσος, 2105811153

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυθμανθεί απο

222 εως 31 βαθμούς Κελσίου. Υγρ-
ασία: 45%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Αιτωλία
Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη

Κοσμά του Αιτωλού, Αγίου Ευτυχούς
Ιερομάρτυρος

Αντιπαράθεση μεταξύ Μαξίμου και ΝΔ 
προκάλεσε η άρνηση του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα να

δεχθεί την πρόσκληση σε συνάντηση του Ευ. Μειμαράκη

Συμπόρευση Λαφαζάνη
- Αλαβάνου: Σήμερα...
ξανασυναντηθήκαμε

Τη συμπόρευση αποφάσισαν ο Παναγιώτης Λαφ-
αζάνης και ο Αλέκος Αλαβάνος, κατά τη συνάν-
τησή τους. 

Ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε πως με τον Αλέκο Αλαβάνο,
ξανασυναντηθήκαν και άνοιξαν ξανά μαζί δρόμους
συνεργασίας ενάντια στα μνημόνια, τη λιτότητα και την
εθνική υποτέλεια. Όπως είπε αποφασίστηκε η συμπόρ-
ευση σε αυτές τις εκλογές εξπρές. 

Ο κ. Αλαβάνος δήλωσε πως μπορούμε να αναζωγο-
νήσουμε τη φλόγα της επαναστατικής δημιουργίας που
υπήρχε πριν από μερικά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ και μπο-
ρούμε να αποδεσμεύσουμε τη χώρα από τους περιορι-
σμούς που επιβάλλουν το ευρώ και οι δανειστές. 

Γεροβασίλη: «Με τις μέχρι
τώρα ενδείξεις οι εκλογές θα
είναι στις 20 Σεπτεμβρίου»

Σε δηλώσεις της σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων η
κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη,
υπογράμμισε πως εάν δεν συμβει κάτι απρόο-

πτο, η πιθανότερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή
εκλογών είναι η 20η Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικότερα η κυρία Γεροβασίλη δήλωσε: «Η ημερ-
ομηνία των εκλογών, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, είναι
εφικτή να είναι η 20η Σεπτεμβρίου. Αν δεν συμβεί κάτι
που να το αλλάξει αυτό, με δεδομένο το πως πάνε οι
διερευνητικές εντολές και αν προκύψει ή όχι – που δεν
προκύπτει κυβέρνηση μέσα από τις διερευνητικές εντο-
λές – φαίνεται εφικτό να γίνουν οι εκλογές στις 20
Σεπτεμβρίου».

Κουτσούμπας: «Η διαδικασία των
διερευνητικών εντολών δεν έχει

κανένα νόημα κι αντικέιμενο»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα
του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, είχε ο πρόεδρ-
ος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μεϊμα-

ράκης, στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών
εντολών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύριος Κου-
τσούμπας επανέλαβε τη γνωστή και ήδη εκφρασμένη
θέση του ΚΚΕ, ότι δηλαδή το ΚΚΕ δεν συμμετέχει στη
διαδικασία των διερευνητικών εντολών και δεν στηρίζει
καμία κυβέρνηση αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.

Επίσης, τόνισε ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει κανένα
νόημα κι αντικείμενο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα ή
πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, με βάση τους
σημερινούς συσχετισμούς στη Βουλή.



Οκαθηγητής κ.
Μ ι χ α ή λ
Σκούλλος εκ

μέρους της Οργανωτικής
Επιτροπής του Διεθνούς
Συνεδρίου με θέμα τις
Περιβαλλοντικές Προοπτι-
κές του Κόλπου της Ελευ-
σίνας, σας προσκαλει να
μετάσχετε και παρακολο-
υθήσετε ως Σύνεδροι, τις
παρουσιάσεις και συζητή-
σεις που θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκειά
του. Το Συνέδριο συνδιορ-
γανώνεται στα πλαίσια
του Έργου «Αριστεία Ι»
από:

•       Το Εργαστήριο
Χημείας Περιβάλλοντος
και την Έδρα & Δίκτυο
UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

•       Τον Δήμο της Ελευσίνας
•       Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
•       Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών/Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης
(UNEP/MAP)

•       Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το
Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη
(MIO-ECSDE)

Οι σκοποί του Συνεδρίου είναι:
•       Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου

Αριστεία, με τίτλο «Ολοκληρωμένη έρευνα της βιο-
γεωχημικής συμπεριφοράς των βαρέων μετάλλων στο
παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον (ISMET-COMAREN)»
τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς την
ευρύτερη κοινωνία της Ελευσίνας.

•       Η αποτίμηση των νέων ευρημάτων σε σύγκριση
με αντίστοιχα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμά-

των, μέσα στο πλαίσιο των 40 και πλέον ετών έρευνας
που διεξάγεται στον Κόλπο της Ελευσίνας από το Εργα-
στήριο Χημείας Περιβάλλοντος, καθώς και του προγράμ-
ματος MEDPOL του UNEP/MAP, που επίσης φέτος γιο-
ρτάζει 40 χρόνια από την ίδρυσή του.

•       Η παρουσίαση μιας επιτυχούς περίπτωσης συνέρ-
γειας, όπου η πολυετής επιστημονική έρευνα, υποβοήθη-
σε στην προώθηση και διαμόρφωση πολιτικών και δρά-
σεων της Δημόσιας Διοίκησης, της βιομηχανίας, της
εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινωνίας, για την αντι-
μετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων και την αειφόρο
ανάπτυξη και διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου
περιβάλλοντος του Κόλπου της Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα «Αριστεία Ι» 640, ΚΕ 11903, συγχρ-
ηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς πόρους (Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας), και εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-
ση». Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα τελετών
του Δημαρχείου Ελευσίνας (Χατζηδάκη και Δήμητρος)
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα

Ανάρτηση κτηματογράφη-
σης σε Αχαρνές - Θρακ/νες

Ανάρτηση κτηματογράφησης σε ακόμα 11 Δήμους
της Αττικής "Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορ-
θώνουμε"

 Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015, η Ανάρτηση
των κτηματολογικών στοιχείων σε ακόμα έντεκα Δήμους
της Αττικής, (Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου,
Αγίων Αναργύρων, Καματερού, ¶νω Λιοσίων, Ζεφυρίου,
Φυλής Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ηλιούπολης).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθε-
σμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία (μέχρι
τις 16 Οκτωβρίου 2015) να υποβάλει αίτηση διόρθωσης

ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμό-
διο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο
η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες (μέχρι
τις 16 Δεκεμβρίου 2015).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν
ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους
Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη
διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε
πολίτη.

Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιου-
σίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή
των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλμα-
τα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση
θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήμα-
τα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου.
Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι
απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαι-
πωρία στο μέλλον.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης
Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα

μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.kti-
matologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικά επίσης υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης
διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής
εφαρμογής Ανάρτηση στην ενότητα «Κτηματογράφηση»
του portal. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην
υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλ-
λου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκ-
τησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό
Υποβολής Δήλωσης.

Διεύθυνση Γραφείων Κτηματογράφησης
(Λειτουργούν καθημερινές 09:00 έως 17:00 και κάθε

Τετάρτη από τις 09:00 έως και τις 20:00)
1) Για τους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, ¶νω

Λιοσίων, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού,
Φυλής και την Κοινότητα Κρυονερίου:

Αριστοτέλους 26 & Ύδρας, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ.210-
2460812 , 210-2460813

2)  Για τους Δήμους Ηλιούπολης, Αργυρούπολης,
Γλυφάδας:

Χρυσάνθ. Τραπεζούντος και Αθ.Διάκου 29, 16777
ΕΛΛΗΝΙΚΟ, τηλ. 210-3607231 & 210-9643774

Πληροφορίες 210-6505600  και   www.ktimatologio.gr
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Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Περιβαλ-
λοντικές Προοπτικές του Κόλπου της Ελευσίνας

Καλοκαιρινός φόρτος εργασίας στους
Παιδικούς Σταθμούς των Άνω Λιοσίων

Το καλοκαίρι είναι εποχή της ξεκούρασης. Όχι όμως
για εκείνους που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας
κοινωνικών δομών, που αξιοποιούν τις διακοπές για

να προχωρήσουν στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης κι
εξωραϊσμού των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινόπουλος που δεν
επαναπαύεται, αλλά προχωρεί στο συντονισμό των ενερ-
γειών, ώστε να είναι έτοιμοι για να υποδεχθούν τα παιδιά το
Σεπτέμβρη. 

Ήδη μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στον ελαιοχρωματισμό
των παιδικών του Αη Γιάννη, της Ζωφριάς και της Δρο-
σούπολης και μάλιστα εκ των ενόντων, για λόγους περιορι-
σμού του κόστους. 

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στη λειτουργία του νέου
Παιδικού Σταθμού της Ζωφριάς, όπου το νομικό πρό-
σωπο των Παιδικών Σταθμών συνεργάζεται με την
Οικονομική, αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
σε ενέργειες όπως η ηλεκτροδότηση, ο εξοπλισμός
κλπ. Τις προσπάθειες αυτές συντονίζουν από κοινού ο
Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, ο Παναγιώτης Καμαρ-
ινόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Σχίζας. 

Εν των μεταξύ όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί των Άνω
Λιοσίων, συμπεριλαμβανομένου και του νεοαναεγερθ-
έντος στη Ζωφριά, περιλήφθηκαν στο πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ για την εναρμόνιση της οικογενειακής ζωής. 

Τέλος, ο Πρόεδρος με δήλωσή του, ευχαριστεί δημό-
σια το προσωπικό για τις προσπάθειές του, καθώς,
όπως λέει, δείχνει πάντοτε υψηλό αίσθημα ευθύνης,
συνέπεια και επαγγελματισμό και κυρίως αγάπη προς
τα παιδιά και σεβασμό προς τους δημότες. 
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Από 15 μέχρι 18 Οκτωβρίου η Πολιτιστική
συνάντηση Δυτικής Αττικής

Από τις 15 μέχρι τις 18 Οκτω-
βρίου, στην Ελαιουργική της
Ελευσίνας θα πραγματοποιηθεί

φέτος η Πολιτιστική Συνάντηση των
Φορέων της Δυτικής Αττικής, σύμφωνα
με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη
Γιάννη Βασιλείου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε να
διατηρήσει τη διοργάνωση που είχε καθ-
ιερωθεί από την προηγούμενη διοίκηση.
Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Γιάννη Βασιλείου, η Αντιπεριφέρεια θα
διοργανώσει εκδηλώσεις σε όλους τους
Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-
κής στηρίζει  τις προσπάθειες για την
δημιουργία ενός Πολιτιστικού και Κοινω-
νικού Περιβάλλοντος ικανού να εμπνέει,
να ενεργοποιεί και να κινητοποιεί τα
μέλη της τοπικής κοινωνίας σε συνθήκες
ιδιαίτερα δύσκολες για τους πολίτες της
Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζει μια
σειρά εκδηλώσεων σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας:

Δευτέρα 24/8 Θεατρική Παράσταση «Ρωμαϊκό Λουτρό» στην κεντρική πλατεία  των Ερυθρών στην Μάνδρα- Ειδ-
υλλίας .

Παρασκευή 28/8  Θεατρική Παράσταση «Αισχύλου Πέρσες» στο παλαιό Ελαιουργείο στην παραλία Ελευσίνας 
Τρίτη 8/9 Συναυλία με τον Ματθαίο Γιαννούλη  στην πλατεία Λαού του Δήμου Φυλής 
Κυριακή 27/9 Συναυλία με τους Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη και Νίκο Ζιώγαλα στην πλατεία Δημαρχείου

στον Ασπρόπυργο.
Πέμπτη 15/10  έως Κυριακή 18/10 4η  Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων της Δυτικής Αττικής στην Ελαιουργική

στην Ελευσίνα.
Θεατρική παράσταση από τον θίασο του κ. Ξεκούκη με τίτλο «Μάνα είναι μόνο……ένας» στην πλατεία Αγ. Ιωάννη

Χορευταρά στα Μέγαρα 
Παιδικές Θεατρικές παραστάσεις από τον θίασο του κ. Χριστόφορου  Ζήκα στους δύο καταυλισμούς ΡΟΜΑ στο

Ζεφύρι και το Γλυφό Μεγάρων, σε ημερομηνίες  που θα ανακοινωθούν.

Θύμα τσαντάκια
34χρονη στα Άνω Λιόσια

Θύματα ληστείας έπεσαν δύο γυναίκες την ώρα που
περπατούσαν στο δρόμο στην Κυψέλη και τα Άνω
Λιόσια.

Το πρωί της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, δύο άγνωστοι

πλησίασαν μια 63χρονη την ώρα που περπατούσε στην
Κυψέλη και της άρπαξαν την τσάντα, η οποία περιείχε χρήμα-
τα και το κινητό της τηλέφωνο.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, παρόμοιο

περιστατικό συνέβη και το απόγευμα της ίδιας μέρας, όταν άγ-
νωστοι πλησίασαν γυναίκα που περπατούσε στα Άνω Λιόσια
και της άρπαξαν την τσάντα, όπου η 34χρονη είχε χρήματα. 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ
ΡΕΜΑΤΑ,ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός με τίτλο : «
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ» ο οποίος επρόκειτο να

διεξαχθεί τη Δευτέρα 24-08-2015 και ώρα 10:00 / 10:30
πμ δεν θα πραγματοποιηθεί (Ματαιώνεται) διότι περιέχει
αντιφατικούς όρους η υπ.αριθμ. 24/2015 μελέτη της
Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών υπηρεσιών ως προς
τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Η αντιφατικότητα αυτή είναι δυνατόν να περιορίσει ή να
επηρεάσει τον ανταγωνισμό, αποτρέποντας ιδίως την
συμμετοχή ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό ή παρ-
ασύροντας άλλους στην υποβολή απαράδεκτων προσφ-
ορών.

Για τον λόγο αυτό ματαιώνουμε τον εν λόγω διαγωνι-
σμό και θα γίνει η επανάληψή του με τροποποίηση των
όρων των τεχνικών προδιαγραφών.

Εκ του Γραφείου Προμηθειών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΙΠΗΣ

Μπελλιάς Ευστάθιος ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Με την παρούσα, και σε εφαρμογή του άρθρου
76, του ν. 3852/2010, καλείστε στην 1η συνε-
δρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του

Δήμου Ασπροπύργου, προκειμένου να καταθέσετε τις
προτάσεις σας για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του
Δήμου Ασπροπύργου για το έτος 2016.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, θα
πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, στις
19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου, Αλ. Παναγούλη 13, πλατεία Αγίου
Δημητρίου.

Με εκτίμηση
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική
Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας η Πολι-
τική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με τα μισά σχεδόν
μέλη της μετά την αποχώρηση των διαφωνούντων

και πιθανόν με την συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο
να ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία του κόμματος για τις
εκλογές.

Στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής αποφ-
ασίστηκε να γίνει νέα συνεδρίαση δευτέρα  και να συγκληθεί
η Κεντρική Επιτροπή, πιθανότατα εντός της εβδομάδας προ-
κειμένου να συζητήσει την εκλογική τακτική, θέματα σχετικά
με το νέο πρόγραμμα και την νέα διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
Αλέξης Τσίπρας πρότεινε και έγινε δεκτό να συγκροτηθούν
τρεις επιτροπές εκλογικού προγράμματος, κατάρτισης ψηφ-
οδελτίων και επικοινωνίας. Τα μέλη των τριών επιτροπών
αναμένεται να οριστούν στην αυριανή συνεδρίαση, ενώ
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη αναμένεται να τοποθετ-
ηθούν στις θέσεις όσων αποχώρησαν, προκειμένου η Πολι-
τική Γραμματεία να έχει πλήρη σύνθεση για να ανταποκριθ-
εί στις αυξημένες προεκλογικές υποχρεώσεις του κόμματος.
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Εξαφάνιση του 69χρονου Κωνσταντίνου
Σαχίνογλου από τις Αχαρνές

Ώρες αγωνίας βιώνει  η
οικογένεια του
6 9 χ ρ ο ν ο υ

Κωνσταντίνου Σαχίνογλου,
κατοίκου Αχαρνών, ο οποίος
εξαφανίστηκε από την Τετάρτη
18 Αυγούστου. Ο 69χρονος έχει
ύψος 1.72, είναι εύσωμος και
την ημέρα της εξαφάνισής του
φορούσε μπεζ παντελόνι και
καρό μπλε λευκό πουκάμισο.

Εάν γνωρίζετε κάτι
επικοινωνήστε με τη ΓΡΑΜΜΗ
ΖΩΗΣ, όλο το 24ωρο, στην
Εθνική Γραμμή SOS 1065 ή με
την Αστυνομία.

Δήμος Αχαρνών 
Συνεδρίαση Δημοτικού

Συμβουλίου (13η Τακτική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε
στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώμα-

τος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
(2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 26/08/2015 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:30 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρ-
ακάτω θέματα:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 26/08/2015
1 «Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών.»
2 Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του

Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών ¨ S.Ο.S ¨.»
3 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 (01-1-

2014 έως 31-12-2014)
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αχαρνών.»
4 3η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 326 ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
5 Αντιμετώπιση του Θέματος της Λειτουργίας των Παι-

δικών Χαρών του Δήμου
Αχαρνών.
6 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική

παραλαβή του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος»
7 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική

παραλαβή του έργου:
«Αποκομιδή Μπαζών»8 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτι-

κού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» χωρίς

χρήση επί έλασσον
δαπανών.
9 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -

Τακτοποιητικού του
έργου: «Αποκομιδή μπαζών» χωρίς χρήση επί έλασσον

δαπανών.
10 Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 283/11-5-

2015 & 284/11-5-
2015 ανείσπραχτων τελών της υπόχρεου εταιρείας

ΝΕΟΤΕΧ ΕΠΕ
11 Διαγραφές οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλό-

γους 312/2014,
524/2014 και 195/2015 που αφορούν δόσεις Δ.Τ. & Δ.Φ.
12 «Διαγραφές οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο

310/2015 που αφορά
κλήση τροχαίας.»
13 Έγκριση διενέργειας της συντήρησης των Η-Μ εγκατα-

στάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου και τρόπος εκτέλεσής της.
14 Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού

εξοπλισμού (Hardware) και
τρόπος εκτέλεσής της.
15 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας

και ειδών ατομικής
υγιεινής για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποι-

ημένων γυναικών του
Δήμου.
16 Αίτηση στα Επιμελητήρια Αθηνών για την χορήγηση

στοιχείων σε ηλεκτρονική
μορφή των ενεργών επιχειρήσεων, που δραστηριοποι-

ούνται στο Δήμο Αχαρνών.
17 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε

κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.

2/25-5-2015 πρακτικό
της τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και

Νότιου τομέα.
18 Λήψη απόφασης για τη διάλυση της Προγραμματικής

Σύμβασης για το έργο:
«Αποκατάσταση Ζημιών Αγωνιστικού Χώρου και

Ενίσχυση – Επαύξηση του
Υφισταμένου Ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γυμνα-

στηρίου (Γήπεδο
Αχαρναϊκού) λόγω Μακροχρόνιας Χρήσης»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΗ

«Στα Ίχνη Της Ιεράς Οδού»

Κατά την αρχαιότητα την 15η μέρα του μηνά
Βοηδρομίωνα (ξεκινούσε στις 23 Αύγουστου)
τελούνταν η Πομπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων

η όποια εκκινούσε από την Αρχαία Αγορά της Αθηνάς και
τερμάτιζε στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο των πολιτιστικών
εκδηλώσεων ‘’Αισχύλεια 2015’’ σας προσκαλεί να συμμε-
τάσχετε στον 1ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο «Στα Ίχνη της
Ιεράς Οδού», στις 12 Σεπτεμβρίου 2015, ο οποίος
συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ελευ-
σίνας, τον ΑΠΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής και σε συνερ-
γασία με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων).

Εκκίνηση: Η εκκίνηση του Αγώνα Θα δοθεί το Σάββατο
12 Σεπτεμβρίου στις 17:00 (5 το απόγευμα) στον χώρο
έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Θησείο.

Διαδρομή: Από το Θησείο ακολουθώντας την Ιερά Οδό,
αφού διέλθει από το Αιγάλεω, την Αγία Βαρβάρα, το Χαϊ-
δάρι, το Δαφνί, η Ιερά οδός συνενώνεται περίπου στο
10ο χιλιόμετρο της διαδρομής με την Εθνική οδό Αθηνών
Κορίνθου και αφού εισέρθει στην Ελευσίνα , τερματίζει
έξω από τον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Μέγιστη Διάρκεια τερματισμού καθορίζονται οι τρεις (3)
ώρες στις 20:00. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου θα
πρέπει οι συμμετέχοντες που δεν έχουν τερματίσει να
επιβιβαστούν στο Λεωφορείο Συλλογής (ΣΚΟΥΠΑ).

Τερατισμός : Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου
Ελευσίνας.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας με
νερά και ισοτονικά στο 3ο, 6ο, 9ο, 12ο , 15ο , 18ο χιλιό-
μετρο ενώ στον τερματισμό θα μοιραστούν νερά, ισοτονι-
κά και μπανάνες στους συμμετέχοντες.

Ιατρική Κάλυψη: Θα υπάρχει πλήρης Ιατρική κάλυψη
με Ιατρούς, Ασθενοφόρα και Διασώστες κατά την Διαδρ-
ομή.

Βραβεύσεις: Σε όλους τους συμμετέχοντες με Έγκυρο
τερματισμό θα δοθούν πρωτότυπα ορειχάλκινα μετάλλια
και διπλώματα συμμετοχής.

Μετάλλια και Κύπελλα θα δοθούν στους τρεις Πρώτο-
υς Άνδρες και τρεις Πρώτες Γυναίκες, ενώ θα βραβευτούν
και οι τρεις Πρώτοι άνδρες και Γυναίκες ανά Ηλικιακή κατ-
ηγορία (όσοι βραβεύτηκαν στην Γενική σειρά δεν θα βρα-
βευτούν στην Ηλικιακή)

Ηλικιακές κατηγορίες: 18 -29, 30-39, 40- 49, 50-59, 60
και άνω, ενώ θα βραβευτεί ο Γηραιότερος και Γηραιότερη
Δρομέας.

Κόστος Συμμετοχής: Θα υπάρχει ένα συμβολικό
κόστος συμμετοχής 5 Ευρώ.

Παροχές για όλους τους Συμμετέχοντες: Τεχνικό
Μπλουζάκι, Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση, Τροφοδοσία σε
όλη την Διαδρομή/ Τερματισμό, Πρωτότυπο ορειχάλκινο
μετάλλιο (μόνο οι τερματίσαντες), Δίπλωμα Συμμετοχής.

Υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς των σάκων των
Δρομέων από τον χώρο της Εκκίνησης στον Τερματισμό,
επίσης χώρος αλλαγής ενδυμασίας στον τερματισμό
καθώς και μετάβαση από τον Τερματισμό στον Σταθμό
Μετρό στην Αγία Μαρίνα με μέριμνα της Διοργάνωσης
για όσους Δρομείς το επιθυμούν (πρέπει να το δηλώσουν
στην αίτηση συμμετοχής).

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι
έχουν κλείσει το 18 έτος. Η διοργάνωση δεν θα ζητήσει
πιστοποιητικά Καλής Υγείας των συμμετεχόντων αλλά
θεώρει βέβαιο ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν προβεί
πρόσφατα σε έλεγχο της Υγείας τους και έχουν κριθεί
κατάλληλοι για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα επίπε-
δου Ημιμαραθωνίου. Επίσης Θα υπογράψουν κατά την
παραλαβή του αριθμού ΒΙΒ τους στην Γραμματεία σχετι-
κή Υπεύθυνη Δήλωση.

Επίσης συναινούν ώστε η διοργάνωση να λάβει και
χρησιμοποιήσει το τηλεοπτικό και φωτογραφικό υλικό του
αγώνα και των βραβεύσεων για την προβολή του αγώνα
και των πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’Αισχύλεια’’ .

Ωράριο παραλαβής αριθμών: 14.30 – 16.30 σε ειδικά
διαμορφώμενο χώρο, στην εκκίνηση του αγώνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο
τηλέφωνο 2105565613 καθημερινά από τις 10:00 έως
13:00.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2105565613
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυ-

νθείτε εδώ:
http://eleusisimimarathon.gr/
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Στο Ίλιον… ένα από τα σημαν-
τικότερα jazz φεστιβάλ

ΟΔήμος Ιλίου διοργανώνει για 4η χρονιά ένα από
τα σημαντικότερα jazz φεστιβάλ στην Ελλάδα,
που αποτελεί σημείο αναφοράς για επισκέπτες

από όλη την Αττική.
Το 4ο jazz στο Πάρκο

θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 4 Σεπτεμ-
βρίου , στο θέατρο του
Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς
«Αντώνης Τρίτσης» και
εντάσσεται στο πλούσιο
πρόγραμμα του Πολιτι-
στικού Σεπτέμβρη του
Δήμου.

Δεκαεπτά αξιόλογοι σολίστες, με την καλλιτεχνική διεύθυ-
νση του Γιώργου Τρανταλίδη, θα παρουσιάσουν ένα
ξεχωριστό τρίωρο πρόγραμμα jazz μουσικής, παρασύρον-
τας το κοινό σε μια ονειρική βραδιά με αυτοσχεδιαστικούς
ήχους.

Στο 4ο jazz στο Πάρκο συμμετέχουν οι FOUR BLUES
QUARTET με τους Τάκη Αναγνωστόπουλο, Παναγιώτη
Μπουραζάνη, Μάρκο Χαϊδεμένο και Νίκο Καπηλίδη, οι
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ QUARTET με τους
Κωστή Χριστοδούλου, Αντώνη Μαράτο και Αλέξανδρο
Δράκο Κτιστάκη, οι NEXT STEP QUINTET με τους Τάκη
Πατερέλη, Θεόδωρο Κότσιφα, Γιάννη Παπαδόπουλο, Ντίνο
Μάνο και Βασίλη Ποδαρά, καθώς και οι TANUKIA με τους
Χάρη Χαραλάμπους, Δημήτρη Κλωνή, Μάξιμο Δράκο, μαζί
με την ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΕΡΟΥΛΗ

Ένταση στις Σκουριές μεταξύ
εργαζομένων και αστυνομικών

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν για την απόφαση
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
και Ενέργειας να σταματήσουν οι εργασίες στις

Σκουριές, στην Κασσάνδρα και στην Ολυμπιάδα.
Ένταση δημιουργήθηκε  στις Σκουριές Χαλκιδικής, όταν

περίπου 800 εργαζόμενοι της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός,
συγκεντρώθηκαν έξω από το εργοστάσιο και πέταξαν πέτρ-
ες και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών. 

Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους απάντησαν με χει-
ροβομβίδες κρότου λάμψης.

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον
τους δρόμους στην αερογέφυρα Στρατωνίου και στον
κόμβο Γοματίου στη Χαλκιδική διαμαρτυρόμενοι για την
απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
και Ενέργειας να σταματήσουν οι εργασίες στις Σκουριές,
στην Κασσάνδρα και στην Ολυμπιάδα.

Παράταση για τις φορολογι-
κές δηλώσεις - Πώς θα πληρ-

ωθούν οι δόσεις

Παράταση λίγων ημερών έλαβε η υποβολή φορολογικών
δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα όμως οι δόσεις θα
πρέπει να πληρωθούν κανονικά στην ώρα τους.

Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στο TaxisNet η
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων παρατάθηκε μέχρι την
Κυριακή 30 Αυγούστου για τα φυσικά πρόσωπα ενώ για τις
επιχειρήσεις είχε ήδη παραταθεί μέχρι και τις 28 Αυγούστου.

Στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί πονοκέφαλος για τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα, εν
μέσω μιας τόσο κρίσιμης περιόδου για την οικονομία, με
αποτέλεσμα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων
Αλεξιάδης να αφήσει αιχμές για την Γενική Γραμματεία Εσόδων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι "το ηλεκτρονικό
σύστημα TAXIS NET εμφάνισε σοβαρότατα προβλήματα
λειτουργίας την Τετάρτη 19.8 και την Πέμπτη 20.8, τα οποία
προβληματίζουν έντονα και ως προς την χρονική σύμπτωση με
την ανακοίνωση του Υπουργείου μια μέρα πριν (για τις
φορολογικές δηλώσεις), αλλά και ως προς την δυνατότητά του να
ολοκληρώσει αξιόπιστα και εμπρόθεσμα την παραλαβή των
φορολογικών δηλώσεων το επόμενο διάστημα. Με δεδομένο το
σεβασμό και τη συμπαράσταση στα στελέχη που αγωνίζονται
πέρα από ωράριο και πενθήμερο για την μηχανογραφική στήριξη
του Υπουργείου, είμαι αναγκασμένος να διερευνήσω, αν τα
προβλήματα που εμφανίστηκαν ήταν τεχνικά ή άλλης φύσης.
Στην κατεύθυνση αυτή έχω ζητήσει από χτες σχετικές εισηγήσεις
από την ΓΓΔΕ και την ΓΓΠΣ".

Ωστόσο τα άδεια ταμεία δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να
αλλάξει και τις ημερομηνίες καταβολής των δόσεων, με
αποτέλεσμα ακόμα και αν παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής
των δηλώσεων οι δόσεις να πρέπει να καταβληθούν κανονικά
στην ώρα τους. Έτσι η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μία
ημέρα μετά την λήξη της προθεσμίας δηλαδή μέχρι τις 31
Αυγούστου, ενώ η δεύτερη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στα τέλη
Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων μέχρι στιγμής έχουν εκκαθαρισθεί 4.853.652 δηλώσεις
από τις οποίες προκύπτει ότι:

• 1.959.974 φορολογούμενοι θα λάβουν χρεωστικό σημείωμα.
Συνολικά καλούνται να πληρώσουν 2,24 δισ. ευρώ. 

• 943.016 φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή από την
εφορία. Το ποσό που θα λάβουν ανέρχεται συνολικά 267,96 εκατ.
ευρώ. Ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει επιστροφή φόρου κατά
μέσο όρο 286 ευρώ.

• 1.959.662 φορολογούμενοι οι οποίοι αποτελούν το 40,38%
του συνόλου των φορολογουμένων, των οποίων η δήλωση έχει
εκκαθαρισθεί, δεν θα καταβάλουν κανέναν επιπλέον φόρο στο
ελληνικό Δημόσιο.

ΑΦΜ ακόμα και στα... νεογέν-
νητα φέρνει το περιουσιολόγιο

Από... κούνια θα αποκτούν πλέον ΑΦΜ οι Έλληνες
πολίτες, καθώς, όπως ανέφερε και ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης,

στο ληξιαρχείο, από τις αρχές του χρόνου, θα δίνεται στα
νεογέννητα μαζί με το όνομα και αριθμός φορολογικού
μητρώου. 

Όπως δηλωσε και ο κ. Αλεξιάδης στο Mega:
Αυτό θα διευκολύνει αφάνταστα γονείς και παππούδες

που για να κληροδοτήσουν κάτι σε ένα νεογέννητο, έπρεπε
να περάσουν μια ατελείωτη γραφειοκρατία. 

Αυτή η ρύθμιση εντάσσεται στο νέο περιουσιολόγιο, το
οποίο, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα ξεκινήσει να υλο-
ποιείται τον Ιανουάριο του 2016.

Ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει συγκεντρώσει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων για τις τρα-
πεζικές καταθέσεις τους στην Ελλάδα, τα ακίνητα που διαθ-
έτουν, τις δαπάνες σε ιδιωτικά σχολεία κ.λπ.. 

Από τον Ιανουάριο, οι φορολογούμενοι, με τους κωδι-
κούς που διαθέτουν για το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet,
θα εισέρχονται στη νέα εφαρμογή και θα επιβεβαιώνουν τα
στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο περιουσιολόγιο. 

Σε περίπτωση που διαφωνούν με τα γραφόμενα, θα πρέ-
πει με τα απαραίτητα παραστατικά να μεταβαίνουν στις
εφορίες προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις.

Το περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνει, σε πρώτη φάση, τις
τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και δαπάνες πολυτελείας
που γίνονται για αγορές αυτοκινήτων ή δίδακτρα σε ιδιωτι-
κά σχολεία, και σε δεύτερη φάση, πιθανόν από το 2017, θα
ενταχθούν έργα τέχνης και κοσμήματα, αφού προηγουμέ-
νως αυτά εκτιμηθούν. 

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών θα έχει
πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολο-
γουμένου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φορ-
οδιαφυγή. 

Όσον αφορά στα αδήλωτα εισοδήματα, όσοι δεν
σπεύσουν να τα δηλώσουν με τη δημιουργία του περιου-
σιολογίου θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα, τα
οποία ενδεχομένως να φθάσουν και σε μια έμμεση
κατάσχεση των εισοδημάτων αυτών. Σύμφωνα με το σχέ-
διο του υπουργείου Οικονομικών, όσοι έχουν αδήλωτα
εισοδήματα θα τα δηλώσουν και θα φορολογηθούν με τον
συντελεστή φορολογίας που ίσχυε τη χρονιά που δια-
πράχθηκε η φοροδιαφυγή.

Δεκαήμερες εκδηλώσεις στην
Παναγία Σουμελά στις Αχαρνές

Με λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις εορτάζει,
το δεκαήμερο 21 -31 Αυγούστου, το Μητροπολιτικό
Παρεκκλήσιο της Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές.

Από 21 έως 27 Αυγούστου θα γίνονται καθημερινά
ακολουθίες και η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα
εορταστεί με λαμπρότητα την 28η Αυγούστου με
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Από τις 28 Αυγούστου και μέχρι τις 31 Αυγούστου θα
γίνονται κάθε βράδυ μουσικές παραστάσεις με ποντιακά
σχήματα και άλλα μουσικοχορευτικά
συγκροτήματα.Συγκεκριμένα, από τις 21 έως τις 27
Αυγούστου θα τελούνται καθημερινά οι ιερές ακολουθίες και
το μυστήριο της εξομολογήσεως στις 7 το απόγευμα, ενώ
στον προαύλιο χώρο -όπως κάθε χρόνο- λειτουργεί Λούνα
Παρκ και Καρουσέλ για παιδιά.

Επίσης, στο χώρο του ναού εκτίθενται τα λείψανα του
Οσίου Σεραφείμ του Σαρώβ και η Ιερά εικόνα «Ινα Ωσίν
Εν».

(Να σημειωθεί πως το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο
λειτουργεί με το Ιουλιανό «παλαιό» ημερολόγιο και οι
ακολουθίες τελούνται στην ρωσική γλώσσα.)

Δήμος Αχαρνών:Χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για

πλημμυροπαθείς

Αίτηση για στεγαστική συνδρομή για την αποκατά-
σταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις
πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου μπορούν να

καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κτιρίων του δήμου
Αχαρνών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ  οικ
2260/Α325/21.05.2015  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1130/Β’/12.6.15), ο
Δήμος Αχαρνών οριοθετήθηκε ως πλημμυρόπληκτη περ-
ιοχή από τις πλημμύρες  της 24ης Οκτωβρίου 2014 και οι
ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κτιρίων μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στην: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικο-
νομίας , Υποδομών , Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΠΟΜΕΔΙ)

Ι. Κονιάρη 43, Τ.Κ. 114 71 , Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο Δ.Α.Ε.Φ.Κ.: 210.8704700
E- mail: yas@ggde.gr
α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο , εφόσον

επιθυμούν τον έλεγχο του, εντός τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ της παρούσας απόφασης 12-06-
2015 εως 11-09-2015) ή

β) για απ’ ευθείας έκδοση “Aδειας Επισκευής και χορήγ-
ηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη
δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης (12-06-
2015 εως 11-06-2016)

1. Πληροφορίες σχετικές με την έκδοση  της απόφασης
ΔΑΕΚΦ οικ 2260/Α325/21.05.2015 και για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά  και την πορεία των κατατεθειμένων αιτή-
σεων.

Τμήμα  Συντονισμού , Σχεδιασμού & Μελετών (Α’)
Τηλ. 210.8704700 & 210.8704708-709
Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται:
• Στην υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ οικ 2260/Α325/21.05.2015

«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρο-
μής για τη αποκατάσταση  των ζημιών σε κτίρια, από την
πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στο Δήμο
Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρει-
ας Αττικής  και την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής», και

• Στο ΦΕΚ 1130/Β/12.6.15
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές διευκρινήσεις επί

του κειμένου του σχετικού ΦΕΚ μπορούν να επικοινωνή-
σουν στο τηλέφωνο του Δήμου  213.2072517 (υπεύθυνος:
Κος Ματζετάκης).

Σχετικά Αρχεία:
ΦΕΚ 1130/Β/12.6.15
Απόφασης ΔΑΕΚΦ οικ 2260/Α325/21.05.2015
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Αλεξιαδης: Πιο δίκαιος ο ΕΝΦΙΑ - Να σταματήσει η
αστειότητα με τις αποδείξεις

Την αποκάλυψη ότι αυτή την φορά ο ΕΝΦΙΑ θα
είναι πιο δίκαιος και πιο αναλογικός έκανε στο
Mega o αναπληρωτής υπουργός Οικονο-

μικών Τρύφων Αλεξιάδης, ο οποίος υποστήριξε ότι θα
πρέπει να σταματήσει η αστειότητα με τα χαρτάκια
των αποδείξεων. 

Ο αναπληρωτής υπουργός, υπογράμμισε, επίσης
ότι θα χρησιμοποιηθεί το πλαστικό χρήμα στον έπα-
κρο βαθμό, τόσο για να σταματήσει η αστειότητα,
όπως ειπε, με τις αποδείξεις, που ο κόσμος μαζεύει
χαρτάκια, όσο και για την πάταξη της φοροδιαφυγής

'Οπως σημείωσε ο κ. Αλεξιάδης:
Ο ΕΝΦΙΑ το 2016 θα είναι στο ίδιο επίπεδο από

άποψη εσόδων, όμως στο εσωτερικό του φόρου θα
είναι πιο δίκαιος και πιο αναλογικός. 

Σε σχέση με το περιουσιολόγιο, ο κ. Αλεξιάδης
ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δέσμευση για ολοκλήρωσή
του εντός του 2015.

Εβδομάδα ζυμώσεων και οριστικών 
αποφάσεων για τον ΣΥΡΙΖΑ

Επί ποδός για τις εκλο-
γές βρίσκονται στον
ΣΥΡΙΖΑ με την εβδο-

μάδα που έρχεται να είναι
γεμάτη από άποψη συναντή-
σεων και ζυμώσεων για την
στρατηγική που θα ακολουθ-
ηθεί τις επόμενες ημέρες. 

Σε συνέχεια της χθεσινης
σύσκεψης των κομματικών και
κυβερνητικών στελεχών, ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει βαλθεί να ανα-
συνταχθεί προκειμένου να
διεκδικήσει και να επιτύχει τον
βασικό του στόχο που είναι η
αυτοδυναμία, η κομματική δύναμη, δηλαδή, άνω των 151 βουλευτών. 

Αύριο το πρωί αναμένεται να υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος στην Κουμουνδούρου στην
οποία θα συζητηθεί εκ νέου η σύσταση των ψηφοδελτίων, ενώ θα αρχίσει να οργανώνεται και το πρόγραμμα των περιο-
δειών του Αλέξη Τσίπρα και διακεκριμένων στελεχών του κινήματος ανά την Ελλάδα.

Εξάλλου, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι πολύ πιθανό να λάβει χώρα σύσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμμα-
τος για ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις εκλογές και οριστικό κλείσιμο του θέματος των ψηφοδελτίων. 

Χθες το βράδυ σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συμμετείχαν οι: Νίκος Παππάς, Αλέκος Φλαμπουράρης, Όλγα
Γεροβασίλη, Νίκος Βούτσης, Χρήστος Μαντάς, Δημήτρης Βίτσας, Γιάννης Μπαλάφας, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χριστόφ-
ορος Παπαδόπουλος και Νάσος Ηλιόπουλος, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα άρχισαν, ήδη, να θίγονται τα βασικά θέματα που
θα απασχολήσουν και αυτή την εβδομάδα το κόμμα, όπως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα,
αλλά και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Στην διάρκειά της ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το καθήκον του είναι να προχωρά μπροστά, ενώ παρότρυνε τα παρ-
ιστάμενα μέλη να μην ασχολούνται με τεχνάσματα καθυστέρησης των εκλογών.

Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας: 
Μην ασχολείστε με τα τεχνάσματα καθυστέρησης των εκλογών. Αυτά έχουν κοντά ποδάρια και ο κόσμος καταλαβαίνει.

Εμείς τώρα στη μάχη. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Να καταθέσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της Αριστεράς για την
επόμενη τετραετία. Το μόνο πρόγραμμα που μπορεί να βγάλει το τόπο από τη κρίση με το λαό μας όρθιο. Αυτό είναι τώρα
το δικό μας καθήκον. Προχωράμε μπροστά, ανοίγουμε δρόμους.

Εβδομάδα Ελληνικού 
Κινηματογράφου στα Αισχύλεια 2015

Τα Αισχύλεια 2015 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και
για άλλη μια χρονιά μας φέρνουν τον αέρα της
τέχνης και του πολιτισμού. Αναπόσπαστο κομμάτι

του Φεστιβάλ αποτελεί τα τελευταία και η Εβδομάδα
Ελληνικού Κινηματογράφου, η οποία φέτος φιλοξενεί εννέα
ελληνικές δημιουργίες οι οποίες θα προβληθούν από τη
Δευτέρα 24 Αυγούστου, μέχρι και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμ-
βρίου, στον θερινό κινηματογράφο στην παραλία της Ελευ-
σίνας.

Τα Αισχύλεια 2015, που διοργανώνει με συνέπεια ο
Δήμος Ελευσίνας εδώ και τέσσερις δεκαετίες περιλαμβά-
νουν εκδηλώσεις θεατρικές, μουσικές, κινηματογραφικές
και εικαστικές, καθώς στόχος του φεστιβάλ είναι να αγκα-
λιάσει και να προβάλλει όλες τις μορφές της τέχνης στις πιο
ευγενικές τους μορφές. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται
στο ανακαινισμένο και διευρυμένο Παλαιό Ελαιουργείο. Το
Φεστιβάλ ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις
30 Οκτωβρίου, στην Ελευσίνα.

Πιο συγκεκριμένα και όσο αφορά τις κινηματογραφικές
προβολές τα Αισχύλεια 2015 παρουσιάζουν την Εβδομάδα
Ελληνικού Κινηματογράφου και το φετινό, ιδιαίτερα αξιόλο-
γο πρόγραμμα, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Δευτέρα 24 Αυγούστου - «Ξενία» του Πάνου Κούτρα
Τρίτη 25 Αυγούστου - «Τετάρτη 04:45» του Αλέξη

Αλεξίου
Τετάρτη 26 Αυγούστου - «Το Προαύλιο» της Ρηνιώς

Δραγασάκη
Τετάρτη 26 Αυγούστου - «Νορβηγία» του Γιάννη

Βεσλεμέ
Πέμπτη 27 Αυγούστου - «Η έκρηξη» του Σύλλα Τζο-

υμέρκα
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου - «Για πάντα» της Μαργα-

ρίτας Μαντά
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου - «Ηλέκτρα» του Πέτρου

Σεβαστίκογλου
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου - «Amore mio» του Χρή-

στου Δήμα
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου - «Στο σπίτι» του Αθανάσιου

Καρανικόλα

Θερινός Κινηματογράφος - Παραλία Ελευσίνας
Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήριο: 5€
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Ξανά στον Πειραιά «γεμάτο»μετανάστες το
Ελ.Βενιζέλος- Μετέφερε 2500 ψυχές

Στο λιμάνι του Πειρ-
αιά στην πύλη Ε-1
κατέπλευσε ο επι-

βατηγό οχηματαγωγό πλοίο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» με-
ταφέροντας 2.466 Σύρους
πρόσφυγες που είχαν φθά-
σει σε διάφορα νησιά του α-
νατολικού Αιγαίου.

Το πλοίο παρέλαβε 628
πρόσφυγες από την Κω, 75
από την Κάλυμνο, 967 από
τη Λέρο και 796 από τη Σά-
μο.

Στο λιμάνι του Πειραιά
έχουν ληφθεί όλα τα αναγ-
καία μέτρα από το λιμενικό
σώμα ελληνική ακτοφυλακή
για την ασφαλή αποβίβαση των προσφύγων, η πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να μεταφ-
ερθεί με λεωφορεία του ΟΛΠ στον ηλεκτρικό σταθμό με προορισμό το σταθμό Λαρίσης προ-
κειμένου να μετεπιβιβαστούν σε κάποια αμαξοστοιχία του ΟΣΕ με προορισμό τη βόρεια Ελλά-
δα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν το πλοίο θα εκτελέσει άλλο δρομολόγιο, ωστόσο, πληρ-
οφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αναμένεται να αποπλεύσει με προορισμό τη Μυτιλήνη.

Θεοδωράκης: Μόνο με μεγάλες συνεργασίες
θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις

«Ο κ. Τσίπρας όφειλε και οφείλει να ζητήσει
συγγνώμη για τις ψεύτικες υποσχέσεις που έδω-
σε. Ήξεραν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι όλα αυτά που έλεγαν

ήταν ψέματα» αναφέρει ο Σταύρος Θεοδωράκης σε συνέν-
τευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Ερωτηθείς για τις επικείμενες εκλογές, ο επικεφαλής του
Ποταμιού εξηγεί ότι «όποιο κόμμα και να κερδίσει δεν θα
είναι ικανό να νικήσει τα προβλήματα. Ο τόπος έχει ανάγ-
κη από μεγάλες συνεργασίες. Και από μια μεγάλη κοινωνι-
κή συμμαχία. Το λέμε από την πρώτη μέρα: δεν μπορεί έ-
να 30% να αλλάξει την Ελλάδα ακόμη κι αν το ήθελε. Είναι
τόσα πολλά και συσσωρευμένα τα προβλήματα, που χρει-
άζεται η συμμαχία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού».

Σημειώνει παράλληλα πως «εμείς προτιμάμε μια
κυβέρνηση 20 αποφασισμένων ανθρώπων, με γνώση και
δύναμη που θα βάλουν μπροστά τις 10 μεγάλες αλλαγές
που έχει ανάγκη η χώρα και θα πούνε "πάμε". Αυτή την
κυβέρνηση θα στηρίξουμε και όχι μια κυβέρνηση όπου κά-
θε κόμμα παίρνει και 3-4 υπουργεία, χωρίς σχέδιο και κεντρική κατεύθυνση».

Τέλος, επισημαίνει ότι « χώρα δεν θα βγει από το αδιέξοδο ούτε με τον κ. Τσίπρα ούτε με τον
κ. Μεϊμαράκη».

«Τη χώρα» υπογραμμίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης, «δεν θα τη σώσει το παλιό· χρειαζόμαστε
καινούργιους πολιτικούς και μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες».

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος
πυρκαγιάς τη Δευτέρα

Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στη
νησιωτική Ελλάδα τη Δευτέρα προειδοποιεί η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει, στην κατηγορία κινδύνου 4 εντάσσον-
ται αύριο Χίος, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα και Λασίθι.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ενημερώσει
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και
τους Δήμους των περιοχών αυτών, ώστε να βρίσκονται σε ε-
τοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπο-
ρούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη α-
ναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή
υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προ-
καλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλ-
λησης ή η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.ά.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με ΝΔ,
Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ δηλώνει σε συνέντευξή του στο
Έθνος της Κυριακής ο υπουργός Επικρατείας Νίκος

Παππάς και εξηγεί ότι «αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν θα
υπήρχε η ανάγκη προσφυγής σε πρόωρες εκλογές». 

Αντίθετα, λέει, η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ υπήρξε εποικο-
δομητική και πιθανά θα επαναληφθεί, ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι αυτοδύναμος. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των εκ-
λογών λέει ότι «το διακύβευμα είναι, με δεδομένη την συμφ-
ωνία με τους δανειστές, ποιά κυβέρνηση θα υλοποιήσει τα
μέτρα κοινωνικής προστασίας που θα κρατήσουν όρθια την
κοινωνία». 

Ο κ. Παππάς επιμένει ότι η συμφωνία που υπέγραψε η
κυβέρνηση ήταν αποτέλεσμα εκβιασμού από τους δανειστές
και προσθέτει ότι το "this is a coup" δεν ήταν απλά ένα διαδικ-
τυακό σύνθημα.

Επίσης επιμένει στο ότι η απόφαση του δημοψηφίσματος ή-
ταν σωστή και ότι το "όχι", δεν ήταν "ναι" στην δραχμή. Κατ-
ηγορεί τους "συντρόφους" της Αριστερής Πλατφόρμας, ότι
«συμπλέουν με το σχέδιο Σόιμπλε και άλλων ακραίων ευρω-
παικών δυνάμεων για επιστροφή στην δραχμή, σε συμφωνία
με τους εταίρους, δηλαδή με μνημόνιο. 

Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να περιληφθούν στα ψηφο-

δέλτια του ΣΥΡΙΖΑ όσοι βουλευτές
ψήφισαν "παρών" στις κρίσιμες
ψηφοφορίες, λέγοντας ότι «με δε-
δομένη την συμφωνία, στις λίστες
του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν θέσεις για
όσους θέλουν να σχεδιάσουμε το
νέο πρόγραμμα της αριστερής
κυβέρνησης και να συνεχίσουμε
μαζί τον αγώνα της διαπραγμάτευ-
σης».

Τέλος, σχετικά με το νομοσχέδιο
για τις τηλεοπτικές άδειες, λέει ότι
«η βούληση της κυβέρνησης είναι
ξεκάθαρη. Το εξαιρετικά επικερδές
άναρχο τοπίο στον χώρο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
λαμβάνει τέλος με τη νομοθετική πρωτοβουλία που έχει ήδη
αναληφθεί». 

Ξεκαθαρίζει ότι η διαβούλευση για το νομοσχέδιο παρατά-
θηκε όχι με ευθύνη της κυβέρνησης και καταλήγει ότι «θέλω να
πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσουμε το νέο
νόμο στην επόμενη Βουλή. Αν υπήρχε αναμφισβήτητη σύνθ-
εση και η κυβέρνηση δεν ανατρεπόταν σε λίγες ημέρες το νο-
μοσχέδιο θα ερχόταν στην Βουλή».

26η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 27
Αυγούστου 2015 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έ-
τους 2015.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Αττικής και του Ιδρύματος Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, για την εκ-
τέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 107.406,14 € (συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου

«Οριστική Οριοθέτηση Τμημάτων Ρέματος Βαλανάρη», Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου, Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)  
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου

«Διευθέτηση Ρέματος Κοκκιναρά, μεταξύ των οδών Στροφυλίου και Τατοΐου», Δημοτική  Ενότ-
ητα Κηφισιάς, Δήμου Κηφισιάς, Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)  
5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Αττικής και του Δήμου Φυλής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 500.000, 00€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α.)  

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένου

Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε., ο οποίος είναι
εγκατεστημένος επί κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στη θέση « ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΧΟΙΝΙΑ», με κωδική ονομασία θέσης : 1203815, της Δ.Κ. Μαραθώνος,
της ομώνυμης Δ.Ε., του Δήμου Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περι-

βαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ
Ε.Π.Ε., στη θέση “ Του Καλογέρου το Κομμάτι”, Δ.Ε. Μεγάρων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκμε-

τάλλευση μεταλλείου σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων (λατερίτη), στη θέση “Κακή Ράχη”, Δ.
Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, από την «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροπο-

ποίηση Π.Ο., του «κέντρο διανομής τσιμέντου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», κατόπιν συμπλήρωσης
δραστηριότητας : (εργοστάσιο ετοίμου σκυροδέματος της LAFARGE BETON το οποίο θα με-
τεγκατασταθεί από τα Άνω Λιόσια στη Δραπετσώνα.)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΣΧΙΝΑΣ  

Παππάς: Δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική 
συνεργασία με ΝΔ, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ
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Δεκαετία του 60… Η Ελευσίνα εκβιομηχανίζεται, αστικοποι-
είται  και φορτώνεται τα αμαρτήματα μιας άναρχης ανά-
πτυξης και μιας κατ επίφαση βιομηχανικής πολιτικής.

Μεγάλες ναυπηγικές και μεταλλουργικές μονάδες έχουν ήδη κάνει
την εμφάνισή τους αλλάζοντας το τοπικό ανάγλυφο και ρυπαίνοντας
ανεξέλεγκτα τον ιστορικό κόλπο. Παλιές και νέες βιομηχανίες ανα-
πτύσσονται ή συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους αλλάζοντας ριζικά
και περιβαλλοντικά την γεωμορφολογία και το μικροκλίμα της περ-
ιοχής του Θριάσιου πεδίου. Μέσα σ αυτά ολοκληρώνεται το αποδε-
κάτισμα  και η ισοπέδωση του ιστορικού λόφου και του δυτικού νε-
κροταφείου.

Νέα σύγχρονα συστήματα λατόμευσης, αυξάνουν κατακόρυφα
την παραγωγική και εξορυκτική ικανότητα. Σπεύδουν να προλάβουν
για να καλύψουν τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες σε α-
δρανή υλικά για την παραγωγική διαδικασία της τσιμεντοβιομ-
ηχανίας και της εκτός σχεδίου ανεξέλεγκτης ανοικοδόμησης για την
στέγαση των εσωτερικών μεταναστών εργαζομένων στις βιομηχανι-
κές μονάδες της περιοχής που  από κάθε γωνιά της ελληνικής γης α-
ναζητούν στη βιομηχανική Ελευσίνα και το ευρύτερο Θριάσιο πεδίο
ένα καλύτερο μέλλον.

Δεκάδες φουρνέλα, τόνοι δυναμίτιδας ταράζουν καθημερινά την
απογευματινή ησυχία της πόλης. Δονούν  εκκωφαντικά την ατμό-
σφαιρα,  την ψυχική ηρεμία και την οικογενειακή γαλήνη των κα-
τοίκων σπέρνοντας την ανησυχία και το φόβο στις γειτονιές της
γύρω περιοχής...

Δώδεκα το μεσημέρι, με την οικογένεια γύρω από το μεσημεριά-
τικο τραπέζι. Πέντε το απόγευμα, την «ιερότερη στιγμή του μυρωδά-
του καφέ» μετά την κοπιαστική ημέρα στη φάμπρικα, μετά την με-
σημεριάτικη σιέστα. Δώδεκα το μεσημέρι πέντε το απόγευμα, βρέξει
χιονίσει, χειμώνα καλοκαίρι δίπλα στη σόμπα, το τζάκι ή το κλειστό
τζάμι με την τραβηγμένη κουρτίνα για το «γειτόνεμα». Στο καλοκαιρ-
ινό απογευματινό ξαπόσταμα, δίπλα  από το ποτιστικό πηγάδι κάτω
από την σκιά της κληματαριάς και τη μεθυστική μυρωδιά από τις
γλάστρες με τα βασιλικά. Πέντε το απόγευμα… τα φουρνέλα συνεπή
στο ραντεβού τους με τη γειτονιά. Αξέχαστη η ατάκα στην τάξη με τα
πρώτα μας αγγλικά….five o’cloοοck!!!…Tea time παιδιά……five o’-
cloοοck!!! φουρνέλων time κύριε καθηγητά …….με την αίθουσα να
τραντάζεται από τα γέλια. Μετά την τρομάρα, τα ασταμάτητα χαχαν-
ητά….

Τεράστιοι όγκοι από τα σπλάχνα του βουνού εκσφενδονίζονται με
τρομακτική δύναμη και αντήχηση στο ξεκοιλιασμένο κουφάρι του λα-

τομείου. Σύννεφα σκόνης στον αέρα σκεπάζουν  τον ήλιο μέχρι να
βρει αποκούμπι και απάγκιο στις ταράτσες, τα χαμηλά μπαλκόνια,
τα απλωμένα ρούχα και τους κήπους με τα μυριστικά και τα ζαρζα-
βατικά.

Χαίνουσα πληγή, Κρανίου τόπος κάθε λατομημένη πλευρά του ι-
στορικού λόφου. Χαίνουσα πληγή κάθε ανεξερεύνητο ταφικό
μνημείο που χάσκει μισογκρεμισμένο από την τελευταία εξόρυξη της
ημέρας… Κουφάρια μισάνοιχτα οι κεραμόσκεποι τάφοι. Σάρκες κρ-
εμασμένες τα υπολείμματα της κεραμικής ταφικής επικάλυψης.
Οστά προγόνων, συμπαρασύρονται στο βάθος της λατομημένης
πλαγιάς… αύριο θα έρθει ολοκληρωτικά η καταστροφή που θα
κλείσει τη δική τους μαρτυρική παρουσία και θα εξαφανίσει τα σημά-
δια και τα ίχνη της ιστορίας για τις επόμενες γενιές… τσιμέντο και
μπούλμπερη,  πολιτισμός, ιστορία, μνήμες, κτερίσματα, οστά πρ-
ογόνων… τα όσια και τα ιερά…. Ανατριχίλα και δέος μες την εφηβι-
κή σου άγνοια ν αγγίζεις τα πανάρχαια οστά. Τις οίδε ποιο σώμα,
ποιο πνεύμα ποιες ανθρώπινες αγωνίες αγώνες και βάσανα
κρύβονται πίσω από τα σκελετικά απομεινάρια που περιμένουν το
σεβασμό της κάθε επόμενης γενιάς. 

Τα ιδιοκτησιακά σύνορα εμπόδισαν καθοριστικά την ολική κατα-
στροφή της πλαγιάς που όριζε και φιλοξενούσε το δυτικό νεκροταφ-
είο για πάνω από δύο χιλιετίες… και κάτω κεί στην άκρη του αμαξι-
τού χωματόδρομου, λίγοι ανοιχτοί, παραλληλόγραμμοι τάφοι, σαν
αγκαλιά ανοιχτή σε θέση ικεσίας για σεβασμό την ιστορία,
«βιώνουν» καθημερινά την ασέβεια…

Σκουπίδια και θρύμματα «κτερίζουν» το χώρο κι ένα παλιό κατε-
στραμμένο και σκουριασμένο συρματόπλεγμα, «περιφρουρεί» το
μνημείο, δείγμα ασύγγνωστης πολιτιστικής και εθνικής ανεπάρκειας
και πολιτικής αδιαφορίας.

….Πέντε η ώρα, λίγο μετά την έκρηξη των φουρνέλων και η βάρ-
δια με βήμα αργό και την κούραση ζωγραφισμένη στα ηλιοκαμένα
πρόσωπα, κατηφορίζει την πλαγιά. Λίγα μέτρα από τους τάφους, έ-
να κλασσικό ταξιδιωτικό DCV (ντεσεβώ), σταματά.

Με το χάρτη ανοιχτό, και προτεταμένο, προστρέχουν στη βοήθ-
εια των λατόμων για να επισκεφτούν το μνημείο που γι αυτούς έχει
τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον …… κάποιος που να γνωρίζει
«πέντε» αγγλικά; Κανείς… τι θέλουν τα παιδιά ρε Νικόλα…. Γιατί,
ξέρεις εσύ αγγλικά; Όχι αλλα κάτι λένε που ακούγετε σαν τήβα… Θή-
βα, κάτι σαν Σεβέν σαν μαπ…. «σιγά ρε μη σου ζήτησαν και σέβεν
απ….»… άντε πήγαινε ρε που έμαθες και αγγλικά… λείπει και ο Τάκ-
ης που όλη μέρα ευκαιρία ζητάει και μόλις βρει λίγο χρόνο τα μελετάει

…. Τώρα μάλιστα… τρέχα γύρευε… έχει αλλάξει και βάρδια….
Έτσι απλά, επφανειακά,άδοξα και άσοφα μέσα στην βαθειά άγ-

νοια, η ιστορία των «επτά επί Θήβας»  χάιδεψε τα εφηβικά αυτιά και
αποτυπώθηκε στη μνήμη για πρώτη φορά…

Σ ένα «ξενομερίτη» με πολιτιστική ευαισθησία κι επαγγελματικό
μεράκι, έτυχε ο κλήρος ν αναθερμάνει το θέμα στις νεώτερες γενι-
ές…. Ο Φίλλιπος Κουτσαφτής, με την ανεκτίμητης αρχειακής και ι-
στορική αξίας «Αγέλαστο Πέτρα» του, άνοιξε ένα παράθυρο στη
μνήμη και την σχέση της Ελευσίνας με τους «Επτά επι Θήβας» και
τους «ανέσυρε» από τη λήθη της τοπικής ιστορίας.

Πάνω από είκοσι χρόνια μετά, και κανείς τουλάχιστον από την πο-
λιτεία, δε φαίνεται ν ασχολείται σοβαρά με το θέμα… Μικρές μεμο-
νωμένες «αδύναμες» φωνές των ελάχιστων μυημένων μακράν της
μεγάλης και μικρής εξουσίας, άλλοτε ισχνές κι άλλοτε εξοργισμένες,
έτυχαν της αδιαφορίας και της απαξίωσης ή χαρακτηρίστηκαν γρα-
φικές και περιθωριοποιήθηκαν. Τα  ευρήματα της οδού Κουγιο-
υμτζόγλου, που φαίνεται να συνδέονται ιστορικά με τους «Επτά επι
Θήβας», και αποτυπώθηκαν ευλαβικά από τον Κουτσαφτή  στην
Αγέλαστο Πέτρα του, δε φάνηκε να ξυπνούν πολιτικές και πολιτεια-
κές συνειδήσεις ώστε να στηρίξουν αποφασιστικά το έργο της Αρχαι-
ολογικής σκαπάνης

Η Ελευσίνα διεκδικεί δυναμικά τον τίτλο της πολιτιστικής πρω-
τεύουσας της Ευρώπης.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2015 ένα νέο ραντεβού αφύπνισης και ε-
παφής με την ιστορία τα ιερά και τα όσιά μας, έχει δοθεί  για τον ε-
ξωραϊσμό και την ανάδειξη του μνημείου. Λίγο  πριν την έξοδο της
Ελευσίνας προς τα Δυτικά. Σ ένα παράλληλο δρομάκι -που διασχίζει
τους πρόποδες του πρώην λόφου και φέρει το όνομά τους, νότια της
Ηρώων Πολυτεχνείου (παλαιά εθνική Αθηνών Θηβών) απέναντι
από το γήπεδο Μπάσκετ της Γούβας και  οδηγεί σ αυτόν τον ξεχα-
σμένο αρχαιολογικό χώρο.

Η δράση είναι  του συλλόγου εθελοντών Ελευσίνας, υπο την
αιγίδα της προϊσταμένης διευθύντριας του αρχαιολογικού χώρου
κυρίας Κ. Παπαγγελή. 

Πρώτος στόχος, ο καθαρισμός του για την  ανάδειξη του ταφικού
μνημείου, με την ελπίδα της αφύπνισης των συνειδήσεων, την προ-
στασία, τη φύλαξη, η πιθανή αναστύλωση και το φωτισμό για την εξ-
υπηρέτηση και την  αύξηση των επισκεπτών του. 

Τα κονδύλια που απαιτούνται είναι ελάχιστα μπροστά στην ιερότ-
ητα του χώρου ακόμα και για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες Ο
χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα κι εμείς όπου χρειαστεί ή
κληθούμε, θα είμαστε μπροστά…….

*Πρόεδρος δημοτικής επιτροπής παιδείας 
Δήμου Ελευσίνας.

Από τα βάθη των αιώνων και της μνήμης…
ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ… 

Του Γρηγόρη Κοροπούλη * 
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Οι εκλογές είναι ευκαιρία
Του Κυριάκου Μητσοτάκη
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας –
Βουλευτή Β’ Αθηνών

OΑλέξηςΤσίπρας προκήρυξεεθνικέςεκλογέςγια να δραπετεύσει από τα εσωκομματικά
αδιέξοδα που η αλλοπρόσαλλη πολιτικήτουδημιούργησε.  Σε αντίθεσηόμωςμετον
Ιανουάριο προσέρχεται σε αυτήντηνεκλογική αναμέτρησητραυματισμένος.

Ο κ. Τσίπρας έχει να αντιμετωπίσειτρία μεγάλα προβλήματα:
Πρώτον,  τοκόμμα τουέχει υποστείμία βίαιηδιάσπαση. Ο κ. Λαφαζάνηςέχεικάθεδικαίωμα να

ισχυρίζεται ότι αυτόςείναι ο πραγματικόςθεματοφύλακας τηςιδεολογικής παρακαταθήκηςτου
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιοότιοι πρώτεςδημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουντομέγεθοςτηςζημιάς. Το
αντιμνημόνιοέχει βαθιές πολιτικέςρίζες. Ο κ. Τσίπρας εξάλλουέχειφροντίσειγια αυτό. Εάν-
στοκόμμα του κ. Λαφαζάνη προσκολληθούν και στελέχημε αυτόφωτηδυναμική όπως η κυρία
Κωνσταντοπούλου και ο κ. Βαρουφάκης, τότεένα διψήφιο αποτέλεσμα στιςεκλογές δεν θα είναι
ανέφικτο.

Δεύτερον, η αδυσώπητη πραγματικότητα, αποτέλεσμα 6 μηνώνμνημειώδους ανικανότητας,
δεν μπορεί πια να κρυφτείκάτω από το χαλί. Ο λογαριασμόςτης πολιτικήενηλικίωσηςτου κ.
Τσίπρα είναι βαρύς. Εργαζόμενοιχάνουντιςδουλειέςτους, υγιείς επιχειρήσειςχρεοκοπούν,
συντάξειςκόβονται και φόροι αυξάνονται. Οι πολίτες μπορούν πια να συγκρίνουν αν ήταν καλ-
υτέρα πέρσι ή φέτος. Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να απολαμβάνειμιας σχετικάυψηλήςδημο-
τικότητας αλλά αυτήδενείναι αρκετή να επισκιάσειτην κατάστασηστην πραγματικήοικονομία.
«It’s the economy stupid» πουέλεγε και ο Bill Clinton…

Tρίτον και σημαντικότερο, ο κ. Τσίπρας προσέρχεται στιςεκλογέςχωρίς αφήγημα. Έχει  υπο-
γράψειμνημόνιο και έχει αθετήσει πλήρωςτις προεκλογικέςτουδεσμεύσεις. Είναι προφανώς α-
κατάλληλος να εφαρμόσειένα πρόγραμμα στο οποίοδεν πιστεύει. Είναι ακόμα πιο ακατάλ-
ληλος να το επαναδιαπραγματευτεί καθώςόλοιοιΈλληνες βιώσαμε τα αποτελέσματα τηςδια-
πραγματευτικήςτουδεινότητας. Το να πιστεύουμεότι κ. Τσίπρας μπορεί να υλοποιήσειμε απο-
τελεσματικότητα ένα φιλελεύθερομεταρρυθμιστικό πρόγραμμα είναι η απόλυτηουτοπία. Πό-
σομάλλονόταν ο κ. Τσίπρας δηλώνειότι, σε περίπτωση πουκερδίσειτιςεκλογές, θα επιδιώξει
πάλι να συμμαχήσειμετον κ. Καμμένο. Αναρωτιέμαι τιτουςενώνει πια τώρα πουδεν μας περισ-
σεύουνμνημόνια για σκίσιμο.

Απέναντισεένα κ. Τσίπρα που πελαγοδρομεί η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται σε αυτήντην
αναμέτρησημεμια ξεκάθαρηστρατηγική. Να διεκδικήσειτην πρώτηθέσηέστω και μεμία ψήφο-
διαφοράγια να συγκροτήσειστησυνέχεια ένα ευρύμέτωπο διακυβέρνησηςτηςχώρας.  Στομέ-
τωπο αυτό πρέπει να συμμετάσχουνόλεςοιδυνάμεις που πιστεύουνότιτοτρίτο πρόγραμμα είναι
η τελευταία ευκαιρία τηςχώρας να αποκτήσει επιτέλουςμία ανταγωνιστικήοικονομία και ένα λει-
τουργικόκράτος.

Δενείχα κρύψειτην επιθυμία μου να συγκροτηθείένα τέτοιομέτωπο φιλελεύθερου πραγματι-
σμού πριν από τιςεκλογές. Από τηστιγμή που αυτόδεν κατέστηεφικτό, θα πρέπει να συγκροτ-
ηθείμετάτιςεκλογές. Αλλάγια να γίνει αυτόείναι απαραίτητη η νίκητηςΝέας Δημοκρατίας ώστε
να καρπωθείτο μπόνουςτων 50 εδρών. Οισυζητήσειςόμωςγια τις προϋποθέσειςσυγκρότ-
ησηςενόςτέτοιουμετώπου μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα ώστε να γνωρίζει ο Ελληνικός
λαός ποιοι και πως θα τονκυβερνήσουνμετάτιςεκλογές.

Προσωπικά, θα έθετα δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, την απαρέγκλιτηεφαρμογήτου
προγράμματος, ειδικάστοσκέλοςτωνδιαθρωτικώνμεταρρυθμίσεων. Μόνο η πιστήεφαρμογή-
τωνμεταρρυθμίσεωνδημιουργεί προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσηςστοδημοσιονομικόσ-
κέλος, κάτι πουθεωρώ απαραίτητογια να μειωθείτούψοςτης επιβαλλόμενηςφορολογίας. Δεύτε-
ρον, και σημαντικότερο, τηστελέχωσητηςΚυβέρνησης αλλά και τουκρατικούμηχανισμούμε α-
ξιοκρατικάκριτήρια, μακριά από ισορροπίες και μικροκομματικέςδιευθετήσεις. Δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότιστο πολιτικόοικοσύστημα τωνφιλοευρωπαϊκώνδυνάμεων υπάρχει
πληθώρα στελεχών, κοινοβουλευτικών και μη, πουέχουντιςικανότητες και τηδιάθεση να
συνδράμουντηνεθνική προσπάθεια ανάταξηςτηςχώρας. Στουςφραπέδες και τηλούμπενγραφ-
ικότητα μπορούμε να αντιπαραθέσουμετεχνοκρατική επάρκεια αλλά και πολιτικόθάρρος.

Ο κ. Τσίπρας έχειδίκιο να λέειότικάθεεκλογήδίνειτηνευκαιρία στους πολίτες να πάρουντις-
τύχεςτουςστα χέρια τους. Η μεγάληδιαφορά από τον περασμένο Ιανουάριοείναι ότιτώρα πια
τα παραμύθια τελείωσαν. Και ο κ. Τσίπρας καλείται να παίξει μπάλα στογήπεδοτουρεαλισμού,
πουδεντουείναι καθόλου μα καθόλουοικείο…

Ανακοινώνονται οι βάσεις,
αναμένεται μεγάλη πτώση

Σε αρκετά χαμηλότε-
ρα επίπεδα αναμέ-
νεται να κυμανθούν

οι βάσεις εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι
οποίες θα ανακοινωθούν
στο τέλος της εβδομάδας, ε-
ξαιτίας της δυσκολίας των θ-
εμάτων. 

Σχετικά πιο περιορισμένη
αναμένται η υποχώρηση μό-
νο στο 5ο πεδίο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι
σε κρίσιμα μαθήματα εφέτος
οι αριστούχοι θα είναι κατά
50% λιγότεροι από την περυσινή χρονιά.

Πάντως οι θεαματικές πτώσεις των βάσεων αφορούν κυρίως τις υψηλής ζήτησης και τις με-
σαίες σχολές των ΑΕΙ της χώρας, όπως αναφέρει το Βήμα. 

Επίσης, όπως φαίνεται, η πτώση των βάσεων θα είναι εντυπωσιακή σε τμήματα της επα-
ρχίας που έχουν ομοειδή τους τμήματα στα αστικά κέντρα καθώς οι «μετακινήσεις» μειώνον-
ται δραστικά λόγω μείωσης των δικαιούχων μετεγγραφών.

Εξάρθρωση σπείρας λευκής σαρκός και ναρκωτικών
στη Μύκονο με ατζέντα που «καίει» τη σόου μπιζ
Κύκλωμα που διακινούσε
γυναίκες στην πορνεία, αλλά και
σκληρά ναρκωτικά εξάρθρωσαν

πριν από μερικές ώρες οι αρχές στο
νησί της Μυκόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελή-
φθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται
να είναι μέλη της σπείρας που δρούσε
τους τελευταίους μήνες στο νησί.

Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και έ-
νας πρώην λιμενικός, ο οποίος, είχε α-
ποπεμφθεί από το σώμα, ακριβώς λό-
γω της εμπλοκής του με τα ναρκωτικά. 

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχε-
σαν 6000 ευρώ, ποσότητες ναρκω-
τικών, αλλά και μια ατζέντα που
«καίει» σημαντικά πρόσωπα της σόου
μπιζ.

Οι έρευνες συνεχίζονται. 

Παπαδημούλης: Η χώρα χρειάζεται
κυβέρνηση 4ετίας

Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και με
διαφορά στις επερχόμενες εκλογές και εντολοδόχος πρ-
ωθυπουργός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε ο ε-

υρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ.Παπαδημούλης μιλώντας στην
πρωινή εκπομπή του MEGA την Κυριακή.

«Πιστεύω ότι μακριά από αποπροσανατολισμούς, επανάπαυ-
ση, αλαζονείες, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει σκληρή προσπάθεια
έτσι ώστε αξιοποιώντας και τα διδάγματα του 7μήνου να παρου-
σιάσουμε ένα πρόγραμμα πολύ πιο συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, ε-
φαρμόσιμο, προσγειωμένο, και ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι
εφικτός» δήλωσε και πρόσθεσε ότι αυτό που πρέπει να αποκλει-
στεί είναι το ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών.

«Πρέπει να δώσουμε κυβέρνηση τετραετίας στον τόπο γιατί
αυτό το θέλει το 99% του ελληνικού λαού. Και η κάλπη θα δείξει
την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε. Και τα
ερωτήματα μέχρι τότε θα είναι προς όλες τις άλλες πολιτικές
δυνάμεις που είναι διατεθειμένες να στηρίξουν ή να ανεχθούν μια
κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Τσίπρα»
τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της κ. Κωνσταντοπούλου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ α-
πάντησε ότι «εδώ και καιρό έχω πάψει να ασχολούμαι με τέτοιες κόνξες και καμώματα και
συγκεντρώνω την προσοχή σε αυτό που απασχολεί τον κόσμο».

«Οι εκλογές που είναι μπροστά μας, θα γίνουν σ' ένα μήνα όσο και αν προσπαθούν κάποι-
οι να τις καθυστερήσουν για ίδιον όφελος ροκανίζοντας το χρόνο» ανέφερε και σημείωσε ότι το
ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές είναι να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση και πρωθυπουργός,
ο οποίος θα αναδείξει την ουσιαστικότερη απομείωση του χρέους. «Χωρίς μείωση χρέους είναι
αδύνατο να γυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές του πρωθυπουργού για κάποια πρόσωπα ο κ. Παπαδημούλης α-
νέφερε ότι είχε εκφράσει στον κ. Τσίπρα τη γνώμη του για κάποιες επιλογές που σχεδίαζε,
«δυστυχώς οι φόβοι μου επιβεβαιώθηκαν» είπε, αλλά παρατήρησε ότι αυτό δεν είναι το ου-
σιώδες αυτή η στιγμή.

Αναφερόμενος στο κόμμα Λαϊκή Ενότητα που σχημάτισε ο Παν. Λαφαζάνης, εκτίμησε ότι
στην εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει κάποιες ψήφους προς αυτή την κατεύθυνση,
«θα κερδίσει άλλες ψήφους και ενδεχομένως περισσότερες από πολίτες που αυτή τη φορά θα
αναγνωρίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ ένα πρόγραμμα σύγχρονο, αριστερό ευρωπαϊκό και μια δύναμη
πολύ πιο συνεκτική και επομένως πιο αξιόπιστη».

«Από το χώρο μας δεν προέκυψαν ούτε προδότες και μνημονιακοί δικτάτορες, ούτε προδό-
τες και αποστάτες. Είμαστε αριστεροί που έχουμε διαφορετικές απόψεις και στρατηγικές και φ-
τάσαμε σ' ένα σημείο που κακώς κατά τη γνώμη μου κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να
δημιουργήσουν ένα άλλο κόμμα» σημείωσε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

Ο ΟΥΣΤΙΝΩΦ ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΕΛΙΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΣΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΛΟΥΓΚΟΒΟΕ ΤΑΡΑΖ ΚΑΣΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΑΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΛΝΤΙ ΚΟΥΡΓΚΑΝ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΡΟΝΗ ΣΙΛΒΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΙΜΟΖΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΓΙΑΪ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΦΙΕΡ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σεισμική δόνηση 3 Ρίχτερ τα ξημερώματα
στην Θεσσαλονίκη

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε
στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με το Εργα-
στήρι Γεωφυσικής του ΑΠΘ, ο σεισμός

ήταν μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με
επίκεντρο 21 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσα-
λονίκης, νότια από το χωριό Αγιος Αθανάσιος.

Ο σεισμός έγινε αισθητός, αλλά χωρίς να υπάρ-
ξουν περαιτέρω ζημιές. 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλεί την Τρίτη τον
Στουρνάρα σε απολογία στην Βουλή

Στην Βουλή προκει-
μένου να απολογ-
ηθεί έχει κληθεί ο δι-

οικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρ-
ας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η
Πρόεδρος της Βουλής Ζωή
Κωνσταντοπούλου έχει,
ήδη, καλέσει τον αξιωμα-
τούχο για να καταθέσει
ενώπιον της επιτροπής θε-
σμών και διαφάνειας σε αίθ-
ουσα της Βουλής, την Τρίτη
στις 2 το μεσημέρι. 

Ο κ. Στουρνάρας, ήδη,
πήρε από χθες το βράδυ
κλήση να παρουσιαστεί
ενώπιον της Επιτροπής, πρ-
οκειμένου να απολογηθεί για
την υπόθεση της Siemens.

Παρόμοια πρόσκληση, εκ
μέρους της κ. Κωνσταντο-
πούλου έχει κοινοποιηθεί και
στα μέλη της Επιτροπής θε-
σμών και διαφάνειας για να
δώσουν και εκείνοι το παρών στην διαδικασία. 

Να σημειωθεί ότι ο διοικητής της ΤτΕ έχει κληθεί άλλες δύο φορές από την κ. Κωνσταντο-
πούλου σε απολογία, αλλά δεν είχε, τελικά, παραστεί στην επιτροπή. 
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Γιούνκερ για προσφυγικό: Δεν είναι αυ-
τή η Ευρώπη στην οποία ήθελα να ζω
H Ευρώπη είναι κοινότητα αξιών, τονίζει ο Γιούνκερ

και καλεί σε ευρωπαϊκή λύση  

Σε άρθρο του που δημοσιεύεται την Κυριακή στη γερμανική Welt, ο πρόεδρος της Κο-
μισιόν αναφέρει πως «μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τις αξίες μας στην
Ευρώπη, αλλά πολύ σπάνια». «Έχουμε τα υψηλότερα στάνταρ για άσυλο στον κό-

σμο, δεν θα διώχναμε ποτέ κάποιον που χρειάζεται την προστασία μας» γράφει, τονίζοντας:
«Αυτό είναι γραμμένο στους νόμους και τις συνθήκες μας, φοβάμαι όμως ότι είναι λιγότερο θε-
μελιωμένο στις καρδιές μας». 

Όταν μιλά κανείς για πρόσφυγες, γράφει, «μιλάμε για ανθρώπους σαν εμένα και εσάς» που
όμως «προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο στη Συρία, την τρομοκρατία της ISIS στη
Λιβύη ή τη δικτατορία στην Ερυθραία». «Ανησυχώ όταν βλέπω τμήμα του πληθυσμού να α-
πορρίπτει αυτούς τους ανθρώπους -δεν είναι αυτή η Ευρώπη» τονίζει.

«Ευρώπη είναι οι συνταξιούχοι στο Καλαί που φέρνουν γεννήτριες για να μπορούν να φο-
ρτίσουν τα κινητά τους οι πρόσφυγες, οι φοιτητές στο Ζίγκεν που ανοίγουν την εστία τους σε αι-
τούντες άσυλο, ο φούρναρης στην Κω που μοιράζει ψωμί στους πεινασμένους» τονίζει.

«Δεν γίνεται τα σύνορα ούτε να είναι εντελώς ανοικτά αλλά ούτε και εντελώς κλειστά» τονίζει,
και υπογραμμίζει το κεντρικό του σημείο: «Δεν υπάρχουν λειτουργικές εθνικές λύσεις, κανένα
κράτος μέλος δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνο του τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε ισχυρή ευρω-
παϊκή λύση, και άμεσα». 

Ο Γιούνκερ επανέρχεται στο σχέδιο που είχε προτείνει η Κομισιόν για σύστημα αναδιανομής
προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη, για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης στη Μεσόγειο,
για ταχύτερη καταγραφή και εξέταση της υπόθεση του κάθε πρόσφυγα και μετανάστη. Υπογρ-
αμμίζει επίσης τη σημασία συνεργασίας με γειτονικές χώρες για την επιστροφή «εκείνων που
δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν στην Ευρώπη». 

«Τα δραματικά γεγονότα αυτού του καλοκαιριού φέρνουν μπροστά στα μάτια μας το γεγονός
ότι πρέπει να εφαρμόσουμε χωρίς δισταγμό την κοινή προσφυγική πολιτική και την κοινή πο-
λιτική ασύλου» τονίζει ο Γιούνκερ.

Αυξήθηκαν στα 78,5 δισ. ευρώ τα χρέη προς το Δημόσιο

Σε 78,55 δισ ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς το
Δημόσιο τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο, όπου ήταν στα
78,36 δισ.. 

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος,
δηλαδή αυτό που συσσωρεύτηκε έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2014 διαμορφώνεται στα 72,27
δισ. ευρώ ενώ το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που δημιουργήθηκε από την αρχή
του 2015 διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 6,27 δισ. ευρώ.

Ο Φωτόπουλος της ΔΕΗ στηρίζει 
Λαφαζάνη - Τι γράφει για τον ΣΥΡΙΖΑ

Με άρθρο που δημοσιεύει το iskra.gr, ιστότοπος που απηχεί τις θέσεις της Αριστερής
Πλατφόρμας, ο συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Νίκος Φωτόπουλος, εξηγεί τους λόγους
που στηρίζει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Αναλυτικά το άρθρο:
«Η αιτιολόγηση της θέσης μου έχει εκατοντάδες γιατί αλλά απαντώντας πολύ συνοπτικά δεν

μπορώ παρά να χρησιμοποιήσω τις τέσσερεις λέξεις της παρακάτω φράσης :
Στηρίζω όλους όσους από το ΣΥΡΙΖΑ τίμησαν το ΟΧΙ του ελληνικού λαού και καταψήφισαν

και το τρίτο μνημόνιο για λόγους συνέπειας, ιδεολογικούς, ανθρωπιστικούς αλλά και σεβασμού
σε όσους έμειναν πιστοί στις θέσεις με τις οποίες εκλέχθηκαν.

Συνέπειας γιατί όσο με αφορά δεν έφυγα από το ΠΑΣΟΚ μετά από 34 χρόνια λόγω του
μνημονίου και των βάρβαρων αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών που υιοθέτησε για να κά-
νω τα στραβά μάτια στο μνημόνιο 3 του ΣΥΡ ΙΖΑ.

Ιδεολογικούς γιατί δεν δέχομαι να ταυτιστώ με όλους όσους ηθελημένα ή άθελα με τη στάση
τους περνούν το μήνυμα στην κοινωνία ότι η μόνη προοπτική για το λαό μας είναι το σάπιο κα-
πιταλιστικό σύστημα και τα μνημόνια είτε «αριστερά» είτε δεξιά. Η εξαθλίωση της κοινωνίας δεν
μπορεί να είναι μονόδρομος.

Ανθρωπιστικούς γιατί δεν ανέχομαι και μάλιστα με ομολογία και εις γνώσιν του τι θα συμβεί
την συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Των πολιτικών που πέταξαν στο περιθώριο και τα αζήτητα
της ζωής σαν να είναι μπάζα και σκουπίδια εκατομμύρια συνανθρώπους μας.

Σεβασμού γιατί με τίποτα δεν μπορώ, δεν έχω το δικαίωμα, δεν με αφήνει η συνείδησή μου
να αγνοήσω και να προσπεράσω την παλικαρίσια στάση όλων όσων από το ΣΥΡΙΖΑ αγ-
νοώντας καρέκλες και οφίτσια πρωτοτυπώνταςπαρέμειναν συνεπείς χωρίς να λογαριάσουν κό-
στος τιμώντας τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός του ότι ο Λαφαζάνης, ο
Στρατούλης, ο Ήσυχος, η Κωνσταντοπούλου, χωρίς να υποτιμώ την αξία της στάσης του κάθε
βουλευτή, ξηλώθηκαν από τη θέση του Υπουργού στην περίπτωση των τριών πρώτων (η θέ-
ση της Ζωής ήταν θέμα χρόνου) και κανιβαλίστηκαν όσο κανείς γιατί παρέμειναν συνεπείς, δεν
μπορεί να αφήσει κανένα δημοκρατικό πολίτη ασυγκίνητο.

Προσωπικά δεν με αφήνει αδιάφορο και είμαι σίγουρος ότι δεν θα αφήσει εκατοντάδες χιλιά-
δες πολίτες που έκπληκτοι είδαν σε μια νύχτα το ΟΧΙ που ψήφισαν να μετατρέπεται σε ΝΑΙ!!!

Πολύ συνοπτικά γι’ αυτούς τους λόγους αλλά και εκατοντάδες άλλους που ξεκινούν από την
εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας, το δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς ως λαός για την τύχη
μας και φτάνουν ως την προστασία της δημόσιας περιουσίας (ΔΕΗ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
κ.α.) πολύ απλά και πολύ φυσιολογικά προσπερνώντας τα εκβιαστικά διλλήματα περί μονόδρ-
ομων και του ότι δεν γινόταν αλλιώς (αν δεν γινόταν αλλιώς ας αφήναμε τον κ. Σαμαρά και Βε-
νιζέλο στη θέση τους) στηρίζω αυτούς που δεν μας κορόιδεψαν.

Άλλωστε αυτό δεν ζητάμε από τους πολιτικούς;
*Ο Νίκος Φωτόπουλος είναι εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Σ./ΔΕΗ».

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και
καταστροφική εξουσιολαγνεία

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Το πολιτικό παραλήρημα του Αλέξη Τσίπρα και της "προεδρικής παρέας" του ΣΥΡΙΖΑ,
θυσιάζει στον βωμό των προσωπικών επιδιώξεων και του προσωπικού ξεκαθα-
ρίσματος εσωκομματικών λογαριασμών το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας.

Γι’ αυτό και όλη η μέχρι στιγμής στρατηγική επικεντρώνεται στην σύγκρουση με την πλευρά
Λαφαζάνη και στο χαμηλού επιπέδου  "ξεκατίνιασμα" με την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Επιπρόσθετα, ο πρώην (πλέον) πρωθυπουργός δεν υπολογίζει τίποτε μπροστά στο προ-
σωπικό συμφέρον το οποίο του υπαγόρευσε την προσφυγή στις κάλπες γιατί έτσι εκτίμησε ό-
τι θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρηθεί στην εξουσία, πριν γίνουν αισθητές οι δρα-
ματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών από την εφαρμογή του Μνημονίου που
υπέγραψε. Γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε σημαντική φθορά του.

Και έτσι παίζει σε μία ζαριά τη χώρα, καθώς αγνοεί ή πιθανότατα αδιαφορεί για τις συνέπει-
ες μιας εκλογικής αναμέτρησης στην ήδη βαριά πληγωμένη οικονομία από την ύφεση στην ο-
ποία η κυβέρνησή του επανέφερε τη χώρα και υπό την πρόσθετη επιβάρυνση των capital con-
trols. Άλλωστε αν τον ενδιέφερε επί της ουσίας η χώρα δεν θα θυσίαζε για παράδειγμα τη με-
γαλύτερη ξένη επένδυση στην Ελλάδα, αυτή στις Σκουριές, για εσωκομματικούς και προεκ-
λογικούς λόγους.

Τον κ. Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν οι επενδύσεις, δεν τον ενδιαφέρει η αναστάτωση και το
δράμα στον επιχειρηματικό κόσμο, την αγορά, τον τουρισμό, δεν τον αφορά ο "πάγος" στην
οικονομική δραστηριότητα και η αγωνία του τραπεζικού συστήματος που θα υποστεί ένα μέ-
σω stress tests νέα επιδείνωση στον κρίσιμο τομέα της εξυπηρέτησης των δανείων.

Γιατί πολύ απλά, όλα αυτά εκτιμά ότι δεν θα βαρύνουν ακόμη καθοριστικά η απειλητικά γι
αυτόν στη συνείδηση των πολιτών σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Το "όχι
ακόμα" ισχύει και για την ανοχή του διεθνούς παράγοντα. Ο κ. Τσίπρας μετά την υποταγή του
είναι πράγματι ένας χρήσιμος παίκτης για τους εταίρους. Όσο δηλαδή μπορεί να περνά χωρίς
κοινωνικές αντιδράσεις σκληρούς νόμους. Η λυκοφιλία τους βολεύει σε αυτή τη φάση. Ωστό-
σο, μπορεί οι Βρυξέλλες να μην εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη διε-
νέργεια εκλογών στην πορεία του τρίτου ελληνικού προγράμματος, όμως υπάρχουν και οι
πρώτοι προβληματισμοί. Καθώς άλλο οι πολιτική και άλλο η αγορά. Ο αμερικανικός οίκος α-
ξιολόγησης Moody's, για παράδειγμα, έσπευσε αμέσως μετά το διάγγελμα του πρωθυπουρ-
γού να αναφέρει πως η απόφασή του να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές ενδέχεται να
εμποδίσει την εφαρμογή του νέου προγράμματος και να βάλει τις μελλοντικές εκταμιεύσεις
των προγραμματισμένων δόσεων σε κίνδυνο....
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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 Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015


