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Εξαιρέσεις από την
αναστολή 

προσλήψεων ζητεί
η ΚΕΔΕ

Την άρση αναστολής προσλήψεων σε συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες υπαλλήλων ζητεί η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ,

Γιώργος Πατούλης , απέστειλε σχετική επιστολή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Νίκο Βούτση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερ-
ικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερ-
ναρδάκη. Με την επιστολή του , ζητά συγκεκριμένα να
εξαιρεθούν από τους περιορισμούς , το προσωπικό :

– Στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου
ΕΣΠΑ 2014-2020, ιδιαίτερα της Δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 2015-2016 ( Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί σταθμοί- ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) – Στη
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και – Επί «αντιτίμω» και εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομι-
σθίων το μήνα, καθώς και για πάσης φύσεως έκτακτης ανάγκης προσωπικό. Επίσης , ενόψει της έναρξης της σχολι-
κής περιόδου 2015-2016 και για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ, η ΚΕΔΕ ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών , προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη στελέχωση των δομών
αυτών και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους.

Πέντε Δήμαρχοι - Ικαρίας Σταμούλος
Στέλιος, Καισαριανής Σταμέλος
Ηλίας, Πετρούπολης Σίμος Βαγ-

γέλης, Πάτρας Πελετίδης Κώστας και Χαϊδα-
ρίου Σελέκος Μιχάλης - λένε "όχι" στην
δημοσιονομική προσαρμογή, που επιβάλλει
το τρίτο Μνημόνιο και στο έγγραφο του Υπο-
υργείου Εσωτερικών, που καλεί τους Δήμο-
υς και τις Περιφέρειες να προσαρμόσουν τα
έσοδα και τις δαπάνες τους, για τα έτη 2016-
2019, στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιο-
νομικής προσαρμογής της Χώρας.

Οι Δήμαρχοι επισημαίνουν πως, ήδη, από
το 2010 και μετά, οι Δήμοι έχουν υποστεί
μειώσεις της τάξης του 62% στη χρημα-
τοδότησή τους, προειδοποιώντας ότι, «η
παραπέρα ασφυξία της κρατικής χρηματοδότησης για
τους Δήμους είναινταφόπλακα στις εναπομείνασες κοινω-
νικές δομές και δρόμος για την φοροαφαίμαξη του λαού»
και ότι, «αυτή η αντιδραστική πολιτική οδηγεί τον λαό και
τους Δήμους στην πτώχευση». 

Στην κοινή ανακοίνωση των 5 Δημάρχων καταγ-
γέλλεται ακόμη ότι, 

- «με βάση τα αιματηρά - πρωτογενή πλεονάσματα»,
για τα έτη 2017 και 2018, η Κρατική χρηματοδότηση
«κατακρημνίζεται τουλάχιστον κατά 23%»,  

- πραγματοποιείται φοροεπιδρομή, «σε βάρος του
λεηλατημένου εισοδήματος των λαϊκών- εργατικών νοι-
κοκυριών», 

- συρρικνώνονται, εμπορευματοποιούνται και ιδιωτικο-
ποιούνται οι υπηρεσίες και τα έργα των Δήμων,   

- διευρύνεται «το σκλαβοπάζαρο» των εργασιακών
σχέσεων και «εκμηδενίζονται» τα μισθολογικά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, 

- «το πέρασμα της μισθοδοσίας του προσωπικού των
Περιφερειών στην ευθύνη τους με σχεδόν μηδενικά επι-
πρόσθετα κονδύλια» και τέλος, 

- «η αναγόρευση της λειτουργίας των Δήμων και των
Περιφερειών σε επιχειρηματική δράση», που φορολο-
γείται με συντελεστή 26%.  

Οι 5 Δήμαρχοι καταγγέλλουν ακόμη ότι, «η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού στράγγισε τους Δήμους από τα
λιγοστά αποθεματικά τους και με όλα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα "στον αέρα", όπως είναι η λειτουργία των
παιδικών σταθμών, κοινωνικές δομές, καθαριότητα σχο-
λείων, Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.», με την υπογραφή της στο
3ο μνημόνιο, κλιμακώνει την αφαίμαξη τους. «Ξεδιάντρο-
πα επιτάσσει να στραφούν στο τραπεζικό δανεισμό και να
εντείνουν την φοροεπιδρομή ενάντια στα λαϊκά νοικοκυρ-
ιά, ώστε να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους!»,

όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν και προσθέτουν:   
«Είναι δε η σπουδή και η βιάση της Κυβέρνησης τέτοια

που παραμερίζει δημοτικές αρχές και δημοτικά
συμβούλια. Με  τον βούρδουλα του πειθαρχικού δικαίου
καθιστά για το σχεδιασμό και την αποτύπωση της νέας
δημοσιονομικής πειθάρχησης των δήμων ως υπεύθυνο-
υς τους επικεφαλής των οικονομικών τους υπηρεσιών!
Δείγμα γραφής τι ακριβώς εννοεί η νέα επιταγή του
μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όταν αναφέρεται στην "αποπο-
λιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης"! Παραμερίζοντας
όργανα και εκλεγμένους της αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση
όπως και οι προηγούμενες, θέλει να αποτρέψει την απο-
κάλυψη και τις αντιδράσεις στο αντιλαϊκό της έργο, των
παλιών και νέων μνημονικών συμβάσεων που οδηγούν
λαϊκές ανάγκες και Δήμους σε μόνιμη χρεοκοπία!». 

Οι 5 Δήμαρχοι επιτίθενται και, στις ηγεσίες της ΚΕΔΕ,
διαχρονικά, λέγοντας: «Δυστυχώς, η ηγεσία της ΚΕΔΕ
διαδοχικά έχει συνδράμει την αντιλαϊκή επιδρομή κυβε-
ρνήσεων, κεφαλαίου, Ε.Ε. Πρωτοστατεί στη στήριξη της
αντιλαϊκής επιδρομής, που ξεδιπλώνεται μέσα από τους
Δήμους. Η ηγεσία της ΚΕΔΕ από τον "Καποδίστρια" στον
"Καλλικράτη" και από το 1ο στο 3ο μνημόνιο υπηρετεί το
ίδιο αντιλαϊκό αφήγημα στους Δήμους. Μέτρα υπέρ της
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και τσάκισμα των λαϊ-
κών αναγκών και δικαιωμάτων».   

Τέλος, καλούν «κάθε ριζοσπαστική φωνή και δύναμη»
μέσα από τις Δημοτικές Αρχές και τα Δημοτικά
Συμβούλια, «να εναντιωθούν, να μην διευκολύνουν τη
νέα αντιλαϊκή επίθεση και οδηγία της Κυβέρνησης».  

«Η παραπέρα ασφυξία της κρατικής χρηματοδότησης
για τους Δήμους είναι ταφόπλακα στις εναπομείνασες κοι-
νωνικές δομές και δρόμος για την φοροαφαίμαξη του
λαού. Αυτή η αντιδραστική πολιτική οδηγεί τον λαό και
τους δήμους στην πτώχευση. Με οργάνωση και λαϊκή
ανυπακοή πρέπει και μπορεί να ανατραπεί», καταλή-
γουν.
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Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13,
2102472223

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ. Διαγόρα 30,
2102448558

Χαϊδαρίου
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Κυρίως Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22 εως 34

βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 34%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Βαρθολομαίος 
Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη 

Βαρθολομαίου Αποστόλου, Τίτου Αποστόλου

"Όχι" 5 Δημάρχων στην δημοσιονομική
"πειθαρχία" των Δήμων

Σελέκος Μιχάλης Δήμαρχος Χαϊδαρίου



Ανακοινώνονται αυτή
την εβδομάδα οι βάσεις

Από Τρίτη, και μέχρι την Παρασκευή αναμένεται
να δοθούν στη δημοσιότητα από το υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι

βάσεις των πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, τερ-
ματίζοντας έτσι την αγωνία των υποψηφίων που διεκ-
δικούν 68.345 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο
για μεγάλη πτώση στις δημοφιλείς σχολές, αλλά και
σε κάποιες σχολές της περιφέρειας, όπου αναμένεται
να υπάρξουν ακόμη και κενές θέσεις. Παράλληλα,
προβλέπεται μικρή άνοδος στις σχολές που κινούνται
στα 11.000 με 13.000 μόρια.

Συγκεκριμένα, οι χαμηλές βαθμολογίες των υποψ-
ηφίων σε μαθήματα κατεύθυνσης, όπως τα Αρχαία, τα
Μαθηματικά και η Φυσική, που έχουν αυξημένο
συντελεστή βαρύτητας, αποτελούν έναν από τους
παράγοντες που θα οδηγήσουν τις βάσεις σε χαμηλό-
τερα επίπεδα, σε σχέση με πέρυσι. Επιπλέον, μεγάλο
ρόλο φαίνεται ότι θα παίξει η επιλογή αρκετών υποψ-
ηφίων να δηλώσουν σχολές κοντά στον τόπο διαμο-
νής τους, κυρίως λόγω του νέου νομοθετικού
πλαισίου, που περιορίζει τον αριθμό δικαιούχων
μετεγγραφών.

Μπακογιάννη: Παρακολο-
υθούμε έναν καυγά μεταξύ

ΣΥΡΙΖΑ 1 και ΣΥΡΙΖΑ 2
Επίθεση στον

ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε
η Ντόρα Μπακο-
γιάννη που συμμε-
τείχε σήμερα στη
συνεδρίαση της
Επιτροπής Εκλογι-
κού Αγώνα της ΝΔ.

Η κ. Μπακογιάν-
νη μετά τη συνε-
δρίαση τόνισε: 

Την ώρα που η
παγκόσμια οικο-
νομία βυθίζεται, η
ανασφάλεια φου-
ντώνει, ζούμε τη
μεγαλύτερη κρίση
μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και θα κλείσουν σε
τρεις μέρες δύο μήνες από τα capital controls, οι Έλληνες άλα-
λοι παρακολουθούν τον καυγά ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ 1 και τον
ΣΥΡΙΖΑ 2

Σε ερώτηση πώς της φάνηκε που μετείχε ξανά σε κομματικό
όργανο, η κ. Μπακογιάννη δήλωσε πως συγκινήθηκε. «Είναι
χαρά μου να ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα του Βαγγέλη Μεϊμα-
ράκη για την πανστρατιά όλων των στελεχών» ανέφερε.

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Δρογώσης: «Κορ-
οϊδέψαμε και διχάσαμε τον λαό»

Με κείμενό του στο Facebook, ανάμεσα σε άλλα τονίζει
πως «αυτοσχεδιάσαμε στην πλάτη του ελληνικού λαού,
κάναμε ένα γελοίο δημοψήφισμα, διχάσαμε τον κόσμο»
και διερωτάται: 

Αν δεχτούμε ότι η συμφωνία ήταν μονόδρομος γιατί
διχάσαμε τον κόσμο τόσα χρόνια; Γιατί ο Σαμαράς ήταν
δοσίλογος ενώ ο Δραγασάκης όχι;

Αναλυτικά το κείμενο του κ. Δρογώση: 

Και τώρα ένα μικρό κείμενο
απολογισμού. 

Αποχώρησα από τον Σύριζα.
Ήμουν μέλος 3 περίπου χρόνια. 

Εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη Ανοιχτή Πόλη και
ήμουν μέλος διαδοχικά των
οργανώσεων Νέας Σμύρνης ,
Εξαρχείων και τελευταία της
Κυψέλης. Επίσης ήμουν εκλεγμένο

μέλος της γραμματείας του τμήματος πολιτισμού. 
Συμμετείχα ενεργά στη ζωή του κόμματος. Για το

πρόγραμμα του πολιτισμού μαζί με άλλου συντρόφους
σε μια μικρή ομάδα προσπαθήσαμε να φτιάξουμε από
την αρχή και να εμπλουτίσουμε κάποιες παλιές
προτάσεις για τη μουσική στη χώρα. Προτάσεις για τα
επαγγελματικά δικαιώματα των μουσικών , για τη
μουσική εκπαίδευση , για τα μουσικά σχολεία . Για τις
ορχήστρες και για τα ιδιωτικά ωδεία.Για το καθεστώς των
πνευματικών δικαιωμάτων. Κάποιες προτάσεις πέρασαν
στο προεκλογικό πρόγραμμα του Σύριζα. Θέλω
δημοσίως να πω ότι γνώρισα εξαιρετικούς συντρόφους
και φίλους εκεί.Και ότι είμαι περήφανος για τη δουλειά
που έγινε.

Ο Σύριζα είχε τάσεις αλλά και ανένταχτους αριστερούς. 
Ξεκίνησα ως ανένταχτος αλλά στην πορεία βρήκα τα

κείμενα των 53 πάρα πολύ σωστά. Ομολογώ ότι οι φίλοι
μου ( που τους είχα γνωρίσει στα διάφορα κινήματα) ήταν
σε αυτή την τάση. Έτσι εδώ και ένα χρόνο συμμετείχα και
στις συζητήσεις αυτής της ομάδας. Οι θέσεις αυτή της
ομάδας είναι γνωστές και θα πω μόνο ότι το πιο
κινηματικό κομμάτι του κόμματος ήταν εκεί. Άνθρωποι
που είχαν στήσει δίκτυα αλληλεγγύης και που είχαν
λιώσει στην κούραση για τα κινήματα γειτονιάς. Και
άνθρωποι που είχαν παλέψει για τα ανθρώπινα
δικαιώματα , για τους μετανάστες τους πρόσφυγες, για
την καταστολή.

Με το υπόλοιπο κόμμα σιγά σιγά αποκόπηκα. Οι
λεγόμενοι προεδρικοί σιγά σιγά έδειξαν ένα εθισμό στην
εξουσία ενώ η αριστερή πλατφόρμα και κυρίως το
αριστερό ρεύμα είχε θέσεις με τις οποίες διαφωνούσα.
Πολιτικά. 

Πρέπει να ομολογήσω ότι η γραμμή που
ακολουθήσαμε κάποιοι έχασε. Πιστεύαμε ότι θα
σταματήσει η λιτότητα μέσα στην ευρωζώνη. Ότι ο σύριζα
θα τα κατάφερνε να διαπραγματευτεί καλύτερα. Κι ότι στο
τέλος θα ακύρωνε το μεγαλύτερο μέρος των νόμων που
τσάκισαν τους αδύνατους στη χώρα. Δυστυχώς δεν
φωνάζαμε μόνο για τις δικές μας θέσεις. Επιτεθήκαμε
άγρια στους πολιτικούς αντίπαλους. Και ναι κάποιοι
όντως από αυτούς είναι εντελώς σάπιοι αλλά γενικά
διχάσαμε τον κόσμο .

Γερμανοτσολιάδες τους λέγαμε και δοσίλογους.
Πιστεύαμε σωστά ότι η δημοκρατία δε λειτουργούσε στη
χώρα. ( Βέβαια μετά ψήφιζε η "αριστερή" βουλή τα
ξημερώματα αριστερό μνημόνιο αλλά θα το σχολιάσω
μετά)

Από την άλλη όμως υπήρχαν επιχειρήματα από
λογικούς ανθρώπους που μας τόνιζαν ότι στην
πραγματικότητα δεν είχαμε σχέδιο. Δυστυχώς είναι
αλήθεια. Για παράδειγμα φάνηκε να πηγαίνουμε για ρήξη
αλλά αδειάσαμε τα κρατικά ταμεία πληρώνοντας όλες τις
δόσεις. Βάλαμε υπουργό τον Βαρουφάκη ο οποίος είχε
κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις ( και αρκετό
ναρκισισμό) αλλά τον αδειάσαμε μετά. Πολιτευτές του
πασοκ μπήκαν στον κρατικό μηχανισμό. Ο Σαγιάς , ο
Ταγματάρχης , ο Μάρδας και άλλοι πολλοί δεν ήξεραν
τίποτα για τις συλλογικές μας αποφάσεις.

Δε θέλω να σας κουράζω. Ο Τσίπρας δεν εμπιστεύτηκε
το κόμμα του.Προτίμησε να του δώσει διακοσμητικό
ρόλο. Και έφτιαξε μια νέα μικρή ομάδα στελεχών για να
κυβερνήσει.

Μακάρι όμως και αυτός να
είχε ένα σχέδιο. Έστω δεξιό.
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Κατανομή 43 θέσεων ορισμένου χρόνου σε
Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο και Φυλή

Στην τελική έγκριση θέσεων για του
δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα
προχωρεί το ΥΠΕΣΔΑ. Συγκεκριμέ-

να, εγκρίνεται η σύναψη πενήντα επτά (57)
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και τετρακοσίων
εξήντα μιας (461) συμβάσεων μίσθωσης
έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των
ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν
υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφε-
λούμενους. 43 απο αυτές αφορούν στη Δυτι-
κή Αττική και πιο συγκεκριμένα σε Ελευσίνα,
Μάνδρα, Ασπρόπυργο και Φυλή

Οι 57  συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου είναι για το χρο-
νικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως
έντεκα (11) μήνες. Οι υπόλοιπες συμβάσεις
είναι μίσθωσης έργου και είναι διάρκειας  έως
1 έτος.

Να σημειωθεί ότι η αρχική απόφαση είχε
εκδοθεί 1η Ιουλίου. Ωστόσο δημοσιεύεται και
πάλι στο Διαύγεια καθώς υπήρξαν τροποποι-
ήσεις στην κατανομή.
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Τσίπρας: Στόχος καθαρή εντολή
τετραετίας- Να μην φέρουν οι εκλογές

εμφύλιο στην Αριστερά

Στην μαραθώνια συνε-
δρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας υπό τη διε-

υρυμένη της σύνθεση άρχισε επί
της ουσίας η προεκλογική προε-
τοιμασία του κόμματος με τον
Αλέξη Τσίπρα να οριοθετεί το
στόχο του κόμματος του στην
ανάληψη καθαρής εντολής τετρα-
ετίας και να αποκλείει το ενδεχό-
μενο μετεκλογικής συνεργασίας
με τις συστημικές δυνάμεις του
παλιού πολιτικού συστήματος.

Σε κλίμα ομοφωνίας τονίστηκε
ότι το κόμμα προχωρά ενωμένο
στις εκλογές, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα συνεδριάσουν και οι επιτροπές προετοι-
μασίας του εκλογικού αγώνα (πρόγραμμα-επικοινωνία-ψηφοδέλτια- οργανωτικό).

Αποφασίστηκε, επίσης, για το προσεχές Σαββατοκύριακο, η σύγκληση πανελλαδικής
συνδιάσκεψης, με συμμετοχή των μελών της ΚΕ, των μελών των Νομαρχιακών Επιτρ-
οπών και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και θα αποφασιστεί το εκλογικό - κυβερν-
ητικό πρόγραμμα.  

Κατά την διάρκαια της πολιτικής γραμματείας,  κ. Τσίπρας απηύθυνε έκκληση να μην
μετατραπεί η εκλογική μάχη σε εμφύλιο της Αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ να προβαλει αρι-
στερό πρόγραμμα με στόχο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και την απεμ-
πλοκή από τα μνημόνια.

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλει το αριστερό ριζοσπα-
στικό πρόγραμμα διακυβέρνησης σε αντιπαράθεση με τη νεοφιλελεύθερη δόμηση της
Ευρώπης, αλλά και με το εγχώριο συστημικό μπλοκ.

Επίσης, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σκιαγράφησε τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές της
προεκλογικής δουλειάς για τον ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε την αναγκαιότητα οργανωτικής
ανασύνταξης του κόμματος και εξωστρεφούς δράσης, συνάντησης με τον κοινωνικό
ΣΥΡΙΖΑ.

Πρότεινε, επίσης, τη συγκρότηση ενός πανελλαδικού σώματος, αποτελούμενο από τα
μέλη της ΚΕ, των μελών νομαρχιακών επιτροπών και βουλευτών, όπου και θα αποφα-
σιστεί το εκλογικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα:
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εκλογές είναι ο ελληνικός λαός να κρίνει αν

σωστά παλέψαμε στη σκληρή διαπραγμάτευση τους τελευταίους μήνες. Αν σωστά στο
τέλος επιλέξαμε να μην οδηγήσουμε τη χώρα σε μια μαζική οικονομική καταστροφή. Αν
υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπορούσε στις δεδομένες συνθήκες και συσχετισμούς
να φέρει μια καλύτερη συμφωνία. Και εν τέλει ποιος μπορεί να καταφέρει το καλύτερο
δυνατό για τη χώρα αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση για το χρέος στο τέλος του έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο επανέλαβε ότι στόχος εκλογικός είναι η καθαρή εντολή τετραετίας,
ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τις συστημικές
δυνάμεις του παλιού πολιτικού συστήματος.

Στη σύσκεψη πέραν των μελών του οργάνου, συμμετείχαν και οι Γιάννης Δραγασάκ-
ης, Νίκος Παππάς, Αλέκος Φλαμπουράρης, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Χρήστος Μαν-
τάς, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτης Βίτσας, Αριστείδης Μπαλτάς και Θεανώ Φωτίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να οριστούν και οι τρεις επιτροπές
(εκλογικού προγράμματος, κατάρτισης ψηφοδελτίων και επικοινωνίας), των οποίων τη
συγκρότηση είχε προτείνει ο κ. Τσίπρας στη συνεδρίαση της ΠΓ, την περασμένη Παρ-
ασκευή. 

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε και η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής τις
επόμενες ημέρες. 

Εν τω μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Τάσος Κορωνάκης υπέβαλε την
παραίτησή του. Ο κ. Κορωνάκης εξέφρασε την αντίδρασή του για τη συμφωνία της
κυβέρνησης με τους δανειστές ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της Αριστερής Πλατφόρμας.

Την κατάργηση του μπόνους των
50 εδρών ζητά ο Λαφαζάνης

Επικοινωνία με τον
πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα, είχε ο Πανα-

γιώτης Λαφαζάνης, και του ζήτ-
ησε να έχουν συνάντηση στο
πλαίσιο της εντολής για σχηματι-
σμό κυβέρνησης που έλαβε από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της «Λαϊκής Ενότητας»:

Δυστυχώς αυτή η φυσική
συνάντηση, η οποία επιβάλλετο
στο πλαίσιο της δημοκρατικής
λειτουργίας των θεσμών, δεν
έγινε δυνατή εξαιτίας της αρνητικής τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ανακοίνωσε παράλληλα την πρόταση που θα ανέπτυσσε
και ιδιαιτέρως στον Αλέξη Τσίπρα και θα αναπτύξει και στους άλλους αρχηγούς των
Κομμάτων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαφαζάνης ζητάει «να συζητηθεί άμεσα στη Βουλή και να ψηφι-
σθεί τις επόμενες μέρες πρόταση για την κατάργηση στον εκλογικό νόμο του απαρά-
δεκτου μπόνους των 50 βουλευτικών εδρών στο πρώτο κόμμα και η καθιέρωση της
απλής αναλογικής».

«Αυτή η πρόταση ήταν και ρητή προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύο-
υμε ότι πρέπει να ψηφισθεί από όλα τα κόμματα και τους βουλευτές, ώστε να καταστεί
ο εκλογικός νόμος με τον οποίον θα διεξαχθούν οι προσεχείς εκλογές, για να εκφρασθ-
εί δημοκρατικά και ανόθευτα η βούληση του ελληνικού λαού», τονίζεται στην ανακοίνω-
ση της «Λαϊκής Ενότητας».

Μεταλλωρύχοι ταμπουρώθηκαν
σε υπόγεια στοά

Πάνω από τριάντα μεταλλωρύχοι στα μεταλλεία της Χαλκιδικής ταμπουρώθηκαν
σε υπόγεια στοά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα χθες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Οι μεταλλωρύχοι κλείστηκαν σε στοά της Ολυμπιάδας με το σύνθημα «Δεν υποχωρ-
ούμε, αν δεν δικαιωθούμε», με σκοπό να σώσουν τη δουλειά τους.

Νωρίτερα, αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες πρόεδροι των δύο σωματείων
εργαζομένων των μεταλλείων Κασσάνδρας, οι οποίοι προσήχθησαν στο αστυνομικό
τμήμα Αρναίας, μετά από επέμβαση της αστυνομίας στο μπλόκο του Στρατωνίου. 

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών και θα δια-
βιβαστεί στον εισαγγελέα.
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μια ακόμα χρονιά,
μας καλεί όλους στην πανελλαδική εκστρατεία
συγκέντρωσης σχολικών ειδών που διοργανώνει

για να καλυφτούν οι ανάγκες κάθε παιδιού και να ξεκινή-
σει η σχολική χρονιά με χαμόγελα!

Σε λίγες ημέρες θα ζητηθεί από τους μαθητές των
ελληνικών σχολείων και από τις οικογένειές τους, να
καλύψουν ένα πλήθος δαπανηρών προμηθειών για τις
σχολικές υποχρεώσεις.  Για κάποιες οικογένειες αυτή η
εποχή είναι εποχή χαράς και ανανέωσης, για αρκετές
άλλες όμως είναι περίοδος άγχους και αγωνίας για το
πώς θα καταφέρουν να καλύψουν αξιοπρεπώς τις ανάγ-
κες των παιδιών τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» την περσινή χρονιά κάλ-
υψε τις ανάγκες 2.732 μαθητών, χάρη στην πολύτιμη και
συγκινητική προσφορά του κόσμου, εξασφαλίζοντάς τους
τα απαραίτητα σχολικά είδη!

Φέτος, η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή,
είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένο το κλίμα ανασφ-
άλειας που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά
τους στη χώρα μας!

Με τη συμμετοχή όλων θα καταφέρουμε να μην αφή-
σουμε κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα ώστε να ξεκινή-
σει με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά!

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω των Κέντρων Στήρ-
ιξης που λειτουργεί πανελλαδικά αλλά και μέσα από τις
δράσεις που αναπτύσσει, στηρίζει καθημερινά και σταθε-
ρά χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειες τους που έχουν
ανάγκη.

Όπως είπε και ο μικρός ιδρυτής μας: «Αν ενωθούμε
όλοι θα τα καταφέρουμε»!

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:

● Σχολικές τσάντες δημοτικού - γυμνασίου -λυκείου
● Τετράδια 3- 4 θεμάτων
● Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
● Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)
● Τέμπερες - Κηρομπογιές
● Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες
● Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές
● Μολύβια
● Στυλό
● Γόμες
● Ξύστρες
● Διορθωτικά
● Πινέλα
● Κασετίνες
● Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
● Φακέλους με λάστιχο
● Χαρτί Α4

● Διαφάνειες
● Κόλλες (στικ και υγρές)
● Πλαστελίνες
● Διάφανο αυτοκόλλητο για την προστασία βιβλίων
● Ψαλιδάκια
● Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.)
Τα σημεία συγκέντρωσης των σχολικών ειδών είναι:

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Μαρούσι
Διεύθυνση: Στουντίου & Γκλιάτη 2, Μαρούσι, Τ.Κ.

15126
Τηλ: 210 6095844 - E-mail: support@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ίλιον
Διεύθυνση: Αγίας Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού, Παλα-

τιανή Ίλιον, Τ.Κ. 13121
Τηλ: 210 5781060 - E-mail: ilion@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Νέα

Μάκρη
Διεύθυνση: 31ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Νέα

Μάκρη, Τ.Κ. 19005
Τηλ: 2294096711 – E-mail: neamakri@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσσα-

λονίκη
Διεύθυνση: Εμμανουήλ Χρυσολωρά 4-6, Θεσσαλονίκη,

T.K. 54629
Τηλ: 2310 535629 - E-mail: supportthes@hamogelo.gr   
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Πάτρα
Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 83, Πάτρα, Τ.Κ. 26221
Τηλ: 2610 332499 - E-mail: patra@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στον Πύργο

Ηλείας
Διεύθυνση: Αραχώβης 3, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27100
Τηλ: 26210 81040 - E-mail: pyrgos@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κόρινθο
Διεύθυνση: Ερμού14, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100
Τηλ: 27410 71211 - E-mail: korinthosoffice@hamoge-

lo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Τρίπολη
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 34, Τρίπολη, Τ.Κ.22100
Τηλ: 2710 234154 - E- mail: tripoli@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Χαλκίδα
Διεύθυνση: Αβάντων 65, Χαλκίδα, Τ.Κ.34100
Τηλ: 22210 79788 - E-mail: halkida@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κέρκ-

υρα
Διεύθυνση: 2η Πάροδος Πολυχρονίου Κωνσταντά,

Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100
Τηλ: 2661 020890, 26610 80368 - E-mail: kerkyrasup-

port@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κρήτη
Διεύθυνση: Μαργουνίου 39, Χανιά, Τ.Κ.731 36
Τηλ: 28210 73000 – Ε-mail: kriti@hamogelo.gr  
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Θεσ-

σαλία
Διεύθυνση: Ηφαίστου 9 (Ημιόροφος), Λάρισα, Τ.Κ. 412

22
Τηλ: 2410 560900 - E-mail: thessalia@hamogelo.gr
Περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:
κα Μάρα Κονταξή, κα Νάταλι Καρακιουλάφη,
Τηλ. 210-3306140, press@hamogelo.gr
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρω-

ση:
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, Μαρούσι
κα Σοφία Κούχη, 210-6095844, support@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, Ίλιον
κα Τάνια Σχίζα, 210-5781060, ilion@hamogelo.gr 

Κανένα παιδί χωρίς σχολικά!
 Πανελλαδική συγκέντρωση σχολικών ειδών από

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα παιδιά που έχουν ανάγκη!

Εκβιασμοί και
συνεχή ψεύδη

Του Δημήτρη Παπακωνταντίνου

Ηαπόλυτη διγλωσσία. Την ώρα που ο κ.
Τσίπρας, μέσω διαρροών, φερόταν να έχει
τοποθετηθεί υπέρ ευρύτερων πολιτικών

συμμαχιών ακόμη και αν έχει 151 βουλευτές την
επομένη των εκλογών, ο έξ απορρήτων του κ.
Παππάς έθετε σε συνέντευξή του σε Κυριακάτικη
εφημερίδα εκβιαστικά διλήμματα. Αποκλείοντας
μετεκλογικές συνεργασίες.

Επί της ουσίας δηλαδή ο στενότερος συνεργάτης
του κ. Τσίπρα και πρωτοπαλίκαρο των "προεδρ-
ικών" έθετε το δίλημμα "αυτοδυναμία ή χάος".
Καθώς τόνιζε ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητική
συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι ή ΠΑΣΟΚ.
Αφήνοντας δηλαδή ως επιθυμητό κυβερνητικό
εταίρο μόνο τους ΑΝΕΛ. Μία και μάλλον δεν
προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει μετεκλογικά με
Λαφαζάνη, ΚΚΕ η Χρυσή Αυγή. Μόνο που είναι
εξαιρετικά αμφίβολο αν θα εισέλθει το κόμμα του κ.
Καμμένου στη Βουλή.

Για μία ακόμη φορά ο κ. Τσίπρας και οι άνθρω-
ποι του κοροϊδεύουν. Γιατί δεν μπορεί. Ή ο κ.
Τσίπρας ψεύδεται ή ο κ. Παππάς. Επειδή όμως
πιθανότατα θα ακούσουμε πολλά ως προς την
μετεκλογική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως
η διγλωσσία θα αποτελέσει και πάλι το αγαπημένο
σπορ της πρώην κυβέρνησης με στόχο την παρ-
απλάνηση του εκλογικού σώματος. Άλλωστε το
παιχνίδι αυτό το είδαμε κατ' επανάληψη κατα τη
διάρκεια της υποτιθέμενης σκληρής διαπραγμά-
τευσης με τους εταίρους. Και είδαμε πού κατέληξε.
Στην χειρότερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα.

Από την πρώτη πάντως στιγμή έχει γίνει ξεκάθα-
ρη η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική
περίοδο. Καμία ουσία, κανένα ζήτημα στην ατζέν-
τα, ούτε η υγεία, ούτε η παιδεία, ούτε καν το μετα-
ναστευτικό, ούτε τίποτε από αυτά που σχετίζονται
με την κυβερνησιμότητα. Θα προσπαθήσει να επι-
κεντρωθεί στην πλάνη περί μη υιοθέτησης του
Μνημονίου ωσάν να μην το είχε υπογράψει ο ίδιος
ο κ. Τσίπρας. Και θα προσπαθήσει να δημιουργή-
σει την εντύπωση ότι θα το επαναδιαπραγματευ-
τεί!

Ενώ από την άλλη πλευρά θα επικεντρώσει τις
επιθέσεις του στο κόμμα του. κ. Λαφαζάνη, από
τον οποίο άλλωστε κινδυνεύει να υποστεί τις
μεγαλύτερες διαρροές. Και εκεί θα παιχτεί από την
πλευρά του απερχόμενου πρωθυπουργού το
απόλυτο θέατρο παραλόγου, καθώς θα επιχειρή-
σει να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας της ευρωπαϊ-
κής προοπτικής της χώρας. Ήμαρτον! Σε μία προ-
σπάθεια να απλωθεί ως πολιτική πετρελαιοκηλίδα
σε όλο σχεδόν το φάσμα του κοινοβουλευτικού
τόξου!

Μήπως λοιπόν είναι ώρα εκείνοι που πραγματι-
κά πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας και όχι επειδή αυτή τους βολεύει για να
γαντζωθούν στην εξουσία, να αναλογιστούν το
βάρος της δικής τους πλέον ευθύνης. Και να διερ-
ευνήσουν μήπως πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις
τους για να βάλουν τέλος στην εξουσία ενός πολι-
τικού υβριδίου - χαμαιλέοντα, που η μόνη επιδίω-
ξή του είναι η πάση θυσία διατήρηση της εξουσίας.
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Επαγγελματικό Επιμελητήριο: «SOS»
για την οικονομία, λόγω εκλογών

Τα προβλήματα της
πραγματικής οικονομίας
δεν λύνονται μέσω των

εκλογικών αναμετρήσεων, επα-
ναλαμβάνει ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθήνας Ιωάννης Χατζηθεο-
δοσίου, υποστηρίζοντας ότι οι
συνεχείς εκλογικές αναμετρή-
σεις είναι «πισωγύρισμα» για
την οικονομία της χώρας.

«Για τρίτη φορά μέσα στο
2015, οι Έλληνες καλούνται να
προσέλθουν στις κάλπες. Παρατηρώντας κανείς τα οικονομικά στοιχεία των περιόδων
κοντά σε αυτές τις ψηφοφορίες, παρατηρεί ότι ουσιαστικά αποτέλεσαν ένα πισωγύρι-
σμα για την οικονομία της χώρας. 

»Τα κρατικά έσοδα σημείωσαν υστέρηση καθώς η πλειοψηφία των πολιτών ανέβαλε
την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ και οι εμπορικές συναλλαγές μειώθη-
καν αισθητά, με αποκορύφωμα την πρόσφατη επιβολή των capital controls και τις συνέ-
πειές τους για επιχειρήσεις και εργαζόμενους» δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. 

«Μόνη λύση για να σταματήσει η ύφεση και να μπει η Ελλάδα σε ανοδική τροχιά, είναι
η εθνική συνεννόηση που οφείλουν πρώτα τα κόμματα να εφαρμόσουν. Πρέπει όλες οι
δυνάμεις που στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας να συνεργαστούν αρμο-
νικά, με μόνο στόχο την έξοδο από την κρίση. Να σταματήσουν τα ψεύτικα διλήμματα
"ευρώ ή δραχμή" και όλες οι πολιτικές δυνάμεις με πνεύμα ομοψυχίας, να εφαρμόσουν
συγκεκριμένες πολιτικές που θα ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την πρόοδο, την
απασχόληση, την ανάπτυξη» κατέληξε.

«Ψήφο με προοπτική» προτείνει το Κίνημα
Δημοκρατών Σοσιαλιστών Αχαρνών

Το δικό της μήνυμα για τις εκλογές του
Σεπτεμβρίου στέλνει η Τοπική Οργά-
νωση στις Αχαρνές του Κινήματος

Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει σύνθεση
δυνάμεων, συνεννόηση πολιτικών δυνάμεων
και εθνική ενότητα.

Ακολουθεί το Δελτίο τύπου:
«Μόλις επτά μήνες χρειάστηκαν για να’

απογυμνωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ιδεολογικό
μανδύα που είχε επενδύσει το λόγο και την
πολιτική του. Επτά μήνες που έφεραν τη χώρα μπροστά σε οδυνηρές αποφάσεις,την
κοινωνία σε αλλοτρίωση και την οικονομία σε πρωτοφανείς περιορισμούς.

Όλο αυτό το διάστημα το  ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ πορεύτηκε με
σοβαρότητα  και ουσιαστική πολιτική συμβολή, με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της
χώρας.

Πιστεύαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι στην κρίσιμη, αυτή, περίοδο η χώρα
δεν έχει ανάγκη από κραυγές αλλά από προοδευτικές λύσεις διακυβέρνησης, στηριζό-
μενες στη συνεννόηση και την εθνική ενότητα.

Θεωρούμε,δε,επιβεβλημένο ένα συντεταγμένο Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων που θα κληθ-
ούν να το εφαρμόσουν απαρέγκλιτα οι πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν σε αυτό.

Για το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ αυτό είναι το διακύβευμα των
εκλογών!

Είναι γνωστό ότι από τη στιγμή της ιδρυσής μας στόχος ήταν ν΄αποτελέσουμε τον
καταλύτη της ενότητας  δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της μεταρρυθμιστι-
κής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.  Κι αυτό θα πράξουμε. Τις εκλογές τις αντι-
μετωπίζουμε θετικά και δημιουργικά ως μια μεγάλη ευκαιρία ν΄αλλάξει η πορεία της
χώρας. Ανάμεσα στο δίλημμα «μνημόνιο ή όχι», επιλέγουμε την πρόοδο, την προοπτι-
κή, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Για το Κίνημα Σοσιαλιστών Δημοκρατών αυτές οι εκλογές δίνουν τη δυνατότητα στον
Ελληνικό λαό να επιλέξει με τη ψήφο του τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις του τόπου,αυτές
που δεν κρύφτηκαν πίσω από διλήμματα, αυτές που δεν καλλιέργησαν αυταπάτες,
αυτές που όλα αυτά τα χρόνια έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους εισπράττοντας το
πολιτικό κόστος.

Γιώργος Χιώτης
Eπικεφαλής Τ.Ο Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Αχαρνών

Τραγωδία: Πατέρας τριών παιδιών σκοτώθηκε
σε εργατικό δυστύχημα στα Χανιά

Τραγωδία σημειώθη-
κε στα Χανιά όταν
ένας 47χρονος,

πατέρας τριών παιδιών,
σκοτώθηκε την ώρα που
εκτελούσε εργασίες σε στέγη
καταστήματος στη Δημοτική
Αγορά.

Ο άτυχος, άντρας, εργάτ-
ης οικοδομής, έχασε την ζωή
του την Κυριακή, που αν και
αργία, ο ίδιος εργάζονταν για
να βγάλει τα προς το ζην.

Όπως μεταδίδει το flash-
news.gr, ο 47χρονος, βαριά
τραυματισμένος μετά από πτώση, διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χανίων όμως υπέκυψε
στα τραύματά του.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε
εκδοθεί οικοδομική άδεια από την πολεοδομία, για τις εργασίες στο κατάστημα.

Το εργατικό κέντρο Χανίων σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση για το εργατικό δυστύχημα
που κόστισε τη ζωή στον 47χρονο πατέρα.

Αισιοδοξία στη ΝΔ για το
εκλογικό αποτέλεσμα

Συ ν ε δ ρ ί α σ ε
σήμερα η Κεν-
τρική Επιτροπή

Εκλογικού Αγώνα της
Νέας Δημοκρατίας.

Πηγές της ΝΔ τόνιζαν
πως υπήρξε κλίμα αισιο-
δοξίας και σιγουριάς για
νικηφόρο αποτέλεσμα
στις επερχόμενες εκλο-
γές  και συνέχισαν:

Οι κομματικός μηχανι-
σμός είναι σε πλήρη
ετοιμότητα. Με σύνεση,
ψυχραιμία και ομογενο-
ποιημένο πολιτικό λόγο
θα προχωρήσουμε στις
εκλογές. Στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε σχέδιο διακυβέρνησης με συγκεκριμένες προτά-
σεις για τα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, όχι μόνο στα οικονο-
μικά, αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς.

Στα χέρια της αστυνομίας οι ληστές «μανάβηδες»
της Δυτικής Αττικής. Θύματά τους και στη Φυλή

Συνελήφθη, στα Μέγα-
ρα, μετά από συντονι-
σμένη επιχείρηση της

Αστυνομίας, 22χρονος Ρομά,
ως μέλος εγκληματικής οργά-
νωσης που διέπραττε ληστείες
και κλοπές σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής, μεταξύ των
οποίων και στην περιοχή της
Φυλής. Συγκατηγορούμενοι,
για τα ίδια αδικήματα, είναι δύο
ακόμα Ρομά, ηλικίας 20 και 21
ετών, οι οποίοι αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, τουλάχιστον από τον μήνα Μάιο και
από κοινού με τους δύο συνεργούς του, διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής. Για την επίτευξη του σκοπού τους, χρησιμοποιούσαν Ι.Χ. φορτηγό
αυτοκίνητο, με είδη μαναβικής και με το πρόσχημα πώλησης του εμπορεύματος, προ-
σέγγιζαν τα θύματα τους. Στη συνέχεια, τους ασκούσαν βία και τους αφαιρούσαν κοσμή-
ματα και χρήματα.

Από τις κατ” οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα,
ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης των εγκλημάτων καθώς και ένα δίκυκλο
όχημα και ένα Ι.Χ.αυτοκίνητο ως προϊόντα αποκτηθέντα από παράνομη δραστηριότητα.
Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί δεκατέσσερις περιπτώσεις ληστειών
και μία κλοπή, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Ο
22χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Καθοριστική συμβολή του Αθ. Μαρτίνου
για το γήπεδο του Θρασύβουλου Φυλής

Τις  ευχαριστίες τους εξέφρασαν με επιστολή τους τα μέλη του Δ.Σ. του συλλό-
γου «ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ»  στον εφοπλιστή Αθανάσιο Μαρτίνο για τη σημαντική
του συνεισφορά στην απαραίτητη συντήρηση του γηπέδου του Θρασύβουλου

στη Φυλή, . Όπως τονίζεται, ο σύλλογος είχε περιέλθει σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάστα-

ση, γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα στη
διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων του. Η
δωρεά του κ. Αθ. Μαρτίνου αποτέλεσε ανάχωμα
σε αυτή τη δυσάρεστη προοπτική.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, την οποία υπογρά-
φει ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Γ. Μπρέμπος,
έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ

Αξιότιμο κ.Αθανάσιο Μαρτίνo

Φυλή 31/7/2015

Αγαπητέ κ. Αθανάσιε Μαρτίνε,

Παρακαλώ πολύ, όπως δεχθείτε εκ μέρους
του Δ.Σ του συλλόγου «ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ» και
εμού προσωπικά τις ολόθερμες ευχαριστίες για

την, αποφασιστικής σημασίας, οικονομική σας συμβολή στη διάσωση του γηπέδου του
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Φυλής.

Σας υπενθυμίζουμε την τραγική κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί ο σύλλογος μας
εξαιτίας της επαπειλούμενης διακοπής των αθλητικών δραστηριοτήτων, με επακόλουθο
δυσάρεστες συνέπειες για την παιδαγωγική εξύψωση της νεολαίας μας.

Στην κρίσιμη στιγμή, ευτυχώς, η γενναιοδωρία σας απέτρεψε την καταστροφή, αυτό
που, επαναλαμβάνω, θα είχε συντελεστεί χωρίς την παρουσία σας.

Ευχαριστώντας, εκ νέου, από τα βάθη της ψυχής μου, δεχθείτε παρακαλώ, κύριε
Μαρτίνε, την έκφραση των αισθημάτων ευγνωμοσύνης μας.

Γ. ΜΠΡΕΜΠΟΣ
Διευθυντής Καρδιολόγος Ε.Σ.Υ/ Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Σε ενιαία πολιτική ασύλου καλούν
Μέρκελ-Ολάντ

«Ενιαία» απάντηση της Ευρώπης στην προσφυγική κρίση ζήτησαν Φρανσουά
Ολάντ και Άνγκελα Μέρκελ από το Βερολίνο, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να
τεθεί σε εφαρμογή ενιαίο σύστημα χορήγησης ασύλου. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτ-

ησε εκ νέου ίση κατανομή των προσφύγων που δικαιούνται άσυλο, ενώ η Γερμανία καγ-
κελάριος υπογράμμισε ότι πρέπει να ιδρυθούν από φέτος τα κέντρα καταγραφής προ-
σφύγων και μεταναστών στις χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.

«Θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή ένα ενιαίο σύστημα χορήγησης ασύλου» δήλω-
σε ο Γάλλος πρόεδρος στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την Άνγκε-
λα Μέρκελ στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «πρωτόγνωρη κατά-
σταση που θα έχει διάρκεια».

Η Μέρκελ από την πλευρά της σημείωσε ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συνολικά
το ίδιο καθεστώς όσον αφορά την παροχή ασύλου, τότε όλες οι χώρες θα έπρεπε να το
εφαρμόσουν «όσο το δυνατόν συντομότερα».

Η Γερμανίδα καγκελάριος εξέφρασε επίσης την επιθυμία να ιδρυθούν από φέτος τα
κέντρα καταγραφής των μεταναστών «στις χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ελλά-
δα και η Ιταλία». 

Κανένα από αυτά τα κέντρα, όπου θα διαχωρίζονταν οι μετανάστες που έχουν δικαίω-
μα στο άσυλο από τους υπόλοιπους δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι σήμερα μολονότι η
ίδρυσή τους αποφασίστηκε στα τέλη Ιουνίου. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε μία τέτοια
καθυστέρηση» τόνισε.

Ο Φρανσουά Ολάντ, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι «αλληλέγ-
γυες» στο θέμα αυτό, ζήτησε και πάλι «μια ίση κατανομή των προσφύγων που δικαι-
ούνται άσυλο» στις ευρωπαϊκές χώρες και «τον αξιοπρεπή επαναπατρισμό εκείνων που
περνούν παράνομα» στην Ευρώπη.

«Θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε ένα ενιαίο σύστημα ασύλου» καθώς και μια
«κοινή μεταναστευτική πολιτική με κοινούς κανόνες», συνέχισε, κάνοντας λόγο για
«προϋποθέσεις υποδοχής» και για «τον ορισμό των ασφαλών χωρών».

«Υπάρχουν στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία που αντιμετωπίζουμε έκτακτες καταστά-
σεις. Σήμερα πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση που όμως θα έχει διάρκεια» κατέλ-
ηξε ο Γάλλος πρόεδρος.
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Δημοσκόπηση της Bild: ΣΥΡΙΖΑ 28%, ΝΔ 25%
και Λαϊκή Ενότητα 8%- Έκπληξη ο Λεβέντης

Αλλαγή του πολιτικού
σκηνικού καταγράφει
δημοσκόπηση της γερ-

μανικής εφημερίδας Bild, σύμφ-
ωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
πετυχαίνει αυτοδυναμία ενώ στο
παιχνίδι μπαίνει δυναμικά ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης με
ποσοστό 8%.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη-
εσωτερική- όπως την ονομάζει
δημοσκόπηση για τις ελληνικές
εκλογές η Bild, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει
ποσοστό 28% από 36% που είχε αποσπάσει στις προηγούμενες εκλογές ενώ η ΝΔ
έρχεται δεύτερη ισχυρότερη δύναμη με 25%. 

Η Λαϊκή Ενότητα, η οποία ιδρύθηκε από μέλη της Αριστέρης Πλατφόρμας, έχει ήδη
8% αναφέρει η εφημερίδα. 

Η Bild τονίζει ότι το Ποτάμι έχει ποσοστό 9%, την ώρα που η Χρυσή Αυγή υπο-
λογίζεται -σύμφωνα πάντα με την BIld- στο 5,3% και η Ένωση Κέντρου του Βασίλη
Λεβέντη στο 4%.

Στο δημοσίευμα, επίσης, σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αλλά και οι ΑΝΕΛ, οι οποίοι
συμμετέχουν στην κυβέρνηση Τσίπρα, θα πάρουν σχεδόν 3% και θα μπορούσαν να
αποκλειστούν από το κοινοβούλιο.

Το 8,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι ακόμα αναποφάσιστοι. 
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, ο Τσίπρας ελπίζει ότι μέσω των εκλογών θα λάβει μια

καθαρή εντολή για το τρίτο πακέτο στήριξης. 
Σύμφωνα με την Bild:
Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει νέες εκλογές, θέλει να κερδίσει και να προχωρήσει ενισχυμέ-

νος. Ήδη και οι αντιπαλοί του στο κόμμα έχουν δημιουργήσει το δικό τους κόμμα. Εξέ-
γερση στην Αθήνα!

Νωρίτερα, τονίζει η εφημερίδα, ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης είχε
τονίσει ότι δεν θα ενταχθεί στο κίνημα των αποσχισχεσθέντων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Έχουμε πολλές ομοιότητες και συμπάθειες. Μου αρέσουν αλλά νομίζω ότι απο πολι-
τικής πλευράς είμαστε πολύ μακριά. Η συμμετοχή μου στο νέο κόμμα δεν θα ήταν
λογικός συνδυασμός» κατέληξε ο Βαρουφάκης. 

Βουτιά στο Χρηματιστήριο της 
Αθήνας με απώλειες 10%

«Βυθίζεται» η χρηματιστηριακή αγορά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο
του 2012, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών εν μέσω των
κλυδωνισμών στις διεθνείς αγορές και της αβεβαιότητας που προκαλούν οι

πρόωρες εκλογές.
Δραματική πτώση καταγράφουν οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων

υποχωρεί κατά 20%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 573 μονάδες σημειώνοντας μεγάλη

πτώση σχεδόν 10%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 24,35 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει σε ποσοστό 9,05%, ενώ ο δείκτης της

μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 5,40%.
Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη

πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-22,83%), της Πειραιώς (-20,41%), της
Εθνικής (-17,70%), της Eurobank (-16,67%), της ΔΕΗ (-14,65%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-
10,00%).

Πτωτικά κινούνται όλοι οι επιμέρους δείκτες και τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφ-
ουν οι δείκτες των Τραπεζών (-19,89%), της Υγείας (-11,02%), του Εμπορίου (-10,82%)
και των Τροφίμων (-9,67%).

Ανοδικά κινούνται 7 μετοχές, 82 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δρομέας +27,43%, ΑΝΕΚ (πο΄96)

+18,88%, Λεβεντέρης(π) +9,52% και Paperpack +6,52%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Alpha Bank -22,83%, Creta Farm

021,74%, Inform Λύκος -21,00% και Πειραιώς -20,41%.

ΚΚΕ: Ο λαός παρακολουθεί ένα τηλεοπτικό
σόου με αφορμή τις διερευνητικές εντολές

Λάβρο εμφανίζεται σε
δήλωσή του το ΚΚΕ,
τονίζοντας ότι ο

ελληνικός λαός παρακολουθεί
ένα τηλεοπτικό σόου με αφορμή
τις διερευνητικές εντολές,την
ώρα που ο λαός υποφέρει από
την πολιτική όλων των μέχρι
σήμερα κυβερνήσεων. 

Όπως τονίζει η ανακοίνωση: 
Ο ελληνικός λαός παρακολο-

υθεί ένα τηλεοπτικό σόου, με
αφορμή τη διαδικασία των διερ-
ευνητικών εντολών, που η μόνη της αξία είναι τα προεκλογικά παιχνίδια όσων μετέχουν
σ’ αυτήν. Το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη των εκλογών απευθυνόμενο στο λαό που υποφέρ-
ει απ’ την πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. 

Η ανακοίνωση προσθέτει: «Όλα τ’ άλλα κόμματα, που ευθύνονται για τη σημερινή
κατάσταση, έχουν τα μάτια στραμμένα στο μετεκλογικό τοπίο και στη συγκρότηση κυβε-
ρνήσεων αντιλαϊκής διαχείρισης, που θα κρατούν το λαό εγκλωβισμένο στα ίδια - με τα
σημερινά – αδιέξοδα, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της ΕΕ.
Την επόμενη μέρα των εκλογών αυτό που θα μετρήσει για το λαό, είναι να βρίσκεται ο
λαός σε καλύτερη θέση για να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο ελπίδας. Κι αυτό μπορεί να
γίνει με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, τη δύναμη της αλήθειας, του αγώνα, της ανατροπής».

Νικολούδης: Πλήρως προσδιορι-
σμένα τα στοιχεία των προσώπων

για τα επίμαχα δάνεια της ΑΤΕ

Επακριβώς και πλήρως προσδιορισμένα είναι τα στοιχεία των προσώπων
(φυσικών και νομικών), στα οποία έχουν δοθεί τα επίμαχα 1.300 δάνεια της
ΑΤΕ, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση

της διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Λεωνίδα

Γρηγοράκου, Ιωάννη Δριβελέγκα και Βασίλη Κεγκέρογλου, με την οποία ζητούσαν να
ενημερωθούν σε ποια πρόσωπα δόθηκαν τα 1.300 δάνεια της ΑΤΕ, ποιο είναι το συνο-
λικό κεφάλαιο των δανείων και ποιες οι υποθήκες αυτών των δανείων.

«Τα στοιχεία των προσώπων (φυσικών και νομικών) στα οποία έχουν δοθεί τα
επίμαχα 1.300 δάνεια της ΑΤΕ είναι επακριβώς και πλήρως προσδιορισμένα. Πλήρης
κατάλογος των ως άνω προσώπων, έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές
Αθηνών», αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Νικολούδης και επισημαίνει ότι «το έργο
της ανάκτησης των ποσών των ελεγχόμενης νομιμότητας δανείων ανήκει πλέον στον
εκκαθαριστή της ΑΤΕ (αστική διαδικασία) και στις δικαστικές αρχές στις οποίες η υπόθ-
εση έχει ήδη παραπεμφθεί (ποινική διαδικασία)».

Εξάλλου, σε σχετικό ερώτημα των τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Επι-
κρατείας απαντά ότι τα 1.300 δάνεια «είναι στην κακή ΑΤΕ». Στο ερώτημα, δε, «σε ποιες
ενέργειες προτίθεται το υπουργείο να προβεί σε συνεργασία με άλλα υπουργεία ώστε
να εισπράξει τα εν λόγω δάνεια με δεδομένο ότι τα δάνεια της κακής αγροτικής έχουν
μεταφερθεί στις ΔΟΥ», ο κ. Νικολούδης υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή που η υπόθε-
ση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν υπάρχουν περιθώρια παρέμ-
βασης του υπουργού Επικρατείας. Δεν παραλείπει, όμως, να τονίσει ότι «είναι επιτακτι-
κή ανάγκη να γίνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να επιστραφούν τα ληφθέντα και μη
επιστραφέντα, παρά τις όποιες δυσκολίες διερεύνησης μίας υπόθεσης η οποία αποτε-
λεί το μεγαλύτερο οικονομικό-πολιτικό σκάνδαλο από συστάσεως του νεοελληνικού
κράτους».

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι το ποσό των μη επιστραφέντων «δανείων»
ανέρχεται σε 4.927.505.094,30 ευρώ. Το ποσό των δεσμεύσεων-εισπράξεων δεν έχει
προσδιοριστεί, αφού οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο ερώτημα των
βουλευτών, αν οι υπόλοιπες κρατικές τράπεζες έχουν ελεγχθεί ή πρόκειται να ελεγχθ-
ούν, ο κ. Νικολούδης απαντά ότι για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπάρχει, ήδη, σε εξέ-
λιξη ποινική διαδικασία, ενώ για την Εμπορική Τράπεζα (σ.σ. είχε συμπεριληφθεί στην
ερώτηση των βουλευτών) δεν υπάρχει κάτι σχετικό, εξ όσων γνωρίζει.

Αναφερόμενος στο Ν. 3932/2011 για την ίδρυση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομι-
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου της Περιουσιακής Κατάστασης, στην οποία οι βουλευτές
έκαναν αναφορά στην ερώτησή τους, ο κ. Νικολούδης δηλώνει ότι αυτός ο νόμος απε-
τέλεσε ένα πολύτιμο όπλο στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, συμπερι-
λαμβανομένης της φοροδιαφυγής, όσο και των εγκλημάτων διαφθοράς. Πέρα από την
ψήφισή του, όμως, συνετέλεσε αποφασιστικά στο να φύγει η χώρα μας από τη «γκρίζα
ζώνη», στην οποία είχε τεθεί από τη FATF όλο το διάστημα από το 2007 μέχρι τον Ιούνιο
του 2011, να αποφύγει την τοποθέτησή της στη «μαύρη λίστα» μη συμμορφούμενων
χωρών, κάτι το οποίο θα είχε ανυπολόγιστα δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία της,
αν δεν επιτυγχανόταν έγκαιρα και βοήθησε στο να χαρακτηρίζεται, πλέον, η Ελλάδα,
πλήρως εναρμονισμένη με τα απαιτούμενα της FATF και μάλιστα για ορισμένα στοιχεία,
χώρα-πρότυπο. Επίσης, σημειώνει ότι τα 660 εκατομμύρια ευρώ που η ανεξάρτητη
«Αρχή» δέσμευσε, αποτελούν εγκληματικό προϊόν του οποίου επιχειρήθηκε «ξέπ-
λυμα», και δεν θα πρέπει να συναρτώνται με το ποσό του νόμιμου-πλην αφορολόγητου
χρήματος («μαύρη αγορά») που υπολογίζεται από διαφόρους, συνήθως κατά τρόπο
αυθαίρετο.



Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 θριάσιο-9

Το κάπνισμα ενοχοποιείται και
για τα σημάδια της ακμής

Σύμφωνα με Βρετανική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα MailOnline,
oι ουλές
σ τ ο

δέρμα, που
συνδέονται με την
ακμή, είναι πιο
σοβαρές στους
καπνιστές, απο-
τελώντας έναν,
ακόμη, λόγο για να
μη βάζουν οι έφη-
βοι το τσιγάρο στο
στόμα τους. 

Πολλές φορές τα
σπυράκια της
ακμής είναι
«βαθιά», τρα-
υματίζοντας την
εξωτερική στοιβά-
δα του δέρματος κι
αφήνοντας ουλές
και σημάδια. Το ίδιο συμβαίνει κι όταν κάποιος σπάει τα σπυράκια. Οι πληγές, μάλιστα,
που δημιουργούνται σπάνια εξαφανίζονται, ό,τι θεραπεία κι αν ακολουθήσει κανείς.

Στη νέα έρευνα συμμετείχαν 992 άτομα που υπέφεραν από βαριά ακμή και είχαν απε-
υθυνθεί σε νοσοκομειακούς δερματολόγους για το πρόβλημά τους σε ένα διάστημα
οκτώ ετών. Όπως διαπιστώθηκε, το 91% των ασθενών είχε σημάδια από ουλές στο
δέρμα του και παρότι οι καπνιστές δεν είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό σημάδια από την
ακμή, η κατάσταση της επιδερμίδας τους ήταν σημαντικά χειρότερη. Το 53,7% των καπ-
νιστών είχε από μέτριες έως σοβαρές ουλές σε σχέση με μόλις πάνω από το ένα τρίτο
(35%) των μη καπνιστών.

Ο επικεφαλής της μελέτης Dr Raman Bhutani παρουσίασε τα συμπεράσματά της στο
ετήσιο συνέδριο Βρετανών δερματολόγων και δήλωσε σχετικά: «Η σχέση ανάμεσα στο
κάπνισμα και στη σοβαρότητα των ουλών στο δέρμα θα μπορούσε να υπονοεί ότι το
κάπνισμα μπορεί να επιδεινώσει τη σοβαρότητα των ουλών, στα άτομα που έχουν
ευαίσθητο δέρμα και τάση προς ακμή. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να γίνουν περαι-
τέρω έρευνες, για να κατανοηθούν οι μηχανισμοί που μπορεί να το προκαλούν αυτό».

Η οικιακή βοηθός πίσω από τη
ληστεία σε βάρος 89χρονης

Μία 54χρονη οικιακή
βοηθός από την
Γεωργία και άγνω-

στος αριθμός συνεργών της
είναι, σύμφωνα με την
Αστυνομία, οι δράστες της
ληστείας σε βάρος 89χρονης,
στις 19 Αυγούστου στον
Κάλαμο Αττικής

Συγκατηγορούμενή της
είναι και μία 35χρονη ομοεθ-
νής της, η οποία συνελήφθη
για υπόθαλψη εγκληματία και
αποδοχή και διάθεση προϊόν-
των εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειανατολικής
Αττικής, στις 20 Αυγούστου η 54χρονη κατέθεσε ενόρκως ότι μεταμεσονύχτιες ώρες της
προηγούμενης ημέρας δύο άγνωστοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων
τους, μπήκαν με άγνωστο τρόπο στο σπίτι της 89χρονης στον Κάλαμο, όπου η ίδια
εργάζεται ως οικιακή βοηθός τα τελευταία επτά χρόνια. 

Κατά δήλωσή της, αφού ακινητοποίησαν την ίδια και την ηλικιωμένη δένοντάς τες,
ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού και αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και κινητά
τηλέφωνα.

Με το πέρας της κατάθεσής της, διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη δεν διέθετε έγγραφα για
τη νόμιμη παραμονή της στην Ελλάδα και συνελήφθη αρχικά για παράβαση του νόμου
περί αλλοδαπών. 

Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτή που βοήθησε τους δράστες να
μπουν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Αυτοί επέδειξαν ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην 89χρονη, με αποτέλεσμα
να της προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Στην κατοχή της οικιακής βοηθού βρέθηκε τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό και
κοσμήματα που ανήκουν στην 89χρονη. Την τσάντα αυτή επιχείρησε να παραδώσει
στην 35χρονη, η οποία συνελήφθη τη στιγμή της παράδοσης, για την αποδοχή των κλο-
πιμαίων.

Με τη σε βάρος τους δικογραφία, κατά περίπτωση για ληστεία κατά συναυτουργία,
επικίνδυνη σωματική βλάβη, ψευδορκία και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, οι
δύο συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ.

100Μ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ -

ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

Αλεξιάδης: Οδηγηθήκαμε στη διατήρηση
του ΕΝΦΙΑ λόγω αναγκαιότητας

«Δεν είναι κακό να έχουμε φόρους στην ιδιοκτησία αρκεί να είναι δίκαιοι
και αναλογικοί»

«Οδηγηθήκαμε σε
αποφάσεις όπως η
διατήρηση και η μείωση

των δόσεων του ΕΝΦΙΑ λόγω
αναγκαιότητας» τόνισε στον
ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφωνας
Αλεξιάδης. 

«Θεμιτή η κριτική για τον
ΕΝΦΙΑ, αλλά είναι ώρα να
κατατεθεί η διαφορετική
εναλλακτική λύση στους πολίτες αν δεν είχαμε αυτή τη συμφωνία με τα επακόλουθά
της» σημείωσε ο κ. Αλεξιάδης. «Δεν είμαστε κυβέρνηση 10 χρόνια... Αναλαμβάνουμε τις
ευθύνες που μας αναλογούν στο οχτάμηνο που κυβερνήσαμε» πρόσθεσε.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2014.
«Θα έχουμε και το 2016 ΕΝΦΙΑ αλλά με άλλη δομή στο εσωτερικό του» εξήγησε. 

«Δεν είναι κακό να έχουμε φόρους στην ιδιοκτησία αρκεί να είναι δίκαιοι και
αναλογικοί» εξήγησε ο κ. Αλεξιάδης. 

Όσον αφορά τις 100 δόσεις μεταξύ άλλων διευκρίνισε ότι «έχουν λήξει, δεν θα
ξανανοίξει η εφαρμογή για τις 100 δόσεις». 

Ο υπουργός υποσχέθηκε δε ότι ζητήματα όπως η φορολογία των αγροτών θα
επανεξεταστούν μετεκλογικά από την κυβέρνηση, με νέες διαπραγματεύσεις με τους
θεσμούς, καθώς, όπως είπε, τα χρονικό περιθώρια στη διαπραγμάτευση ήταν
ασφυκτικά.

Έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου η
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Από σήμερα έως
και την επόμενη
Κ υ ρ ι α κ ή

περίπου 800.000 φορο-
λογούμενοι θα πρέπει
να υποβάλουν τη φορο-
λογική τους δήλωση
μέσω του ΤΑΧΙS για να
αποφύγουν τις επιβα-
ρύνσεις που προβλέπει
η νομοθεσία σε
περίπτωση εκπρόθε-
σμης υποβολής

Άρχισε η αντίστροφη
μέτρηση για την ολοκ-
λήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μετά την παράταση
της προθεσμίας που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Από σήμερα έως και την επόμενη Κυριακή περίπου 800.000 φορολογούμενοι θα πρέ-
πει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω του ΤΑΧΙS για να αποφύγουν τις
επιβαρύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.
Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί δηλώσεις από περίπου 5 εκατ. φορολογούμενους σε
σύνολο 5,8 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων που έχουν σχετική υποχρέωση. Στο
υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι είναι εφικτή τις επόμενες ημέρες η αποστολή του
συνόλου των δηλώσεων χωρίς προβλήματα.

Παράλληλα, ως την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί η
πρώτη δόση πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Αυτό ισχύει για τους φορολογούμενο-
υς που υπέβαλαν τις δηλώσεις τους μετά την επιβολή των capital controls. Οι επόμενες
δόσεις πληρωμής του φόρου για όσους έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείω-
μα α

Εξάλλου, από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει και η αποστολή των σημειωμάτων για την
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2015 από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο φόρος θα καταβληθεί
σε πέντε μηνιαίες δόσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2016 και όπως διευκρίνισε χθες
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης δεν θα έχει αλλαγές σε
σχέση με τον φόρο που καταβλήθηκε το 2014. Οι αλλαγές για μια δικαιότερη κατανομή
του φόρου που είχε προαναγγείλει το υπουργείο Οικονομικών μετατίθενται για το 2016.

Μόλις το 10% με 15% των πυρκαγιών
εκδηλώθηκε από φυσικά αίτια

Στο 10% έως 15% ανέρχονται οι
πυρκαγιές που οφείλονται σε
φυσικά αίτια από το 2000 και

μετά, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
που τηρούνται στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη.

Έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή
από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερ-
ικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γιάννη Πανούση αναφέρει ότι από το 2000 έως και την 24.07.2015, συνελήφθησαν
6.583 άτομα, τα οποία φέρονται ως δράστες αγροτοδασικών πυρκαγιών, εκ των οποίων
1.604 οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτο-
φώρου και 26 από αυτούς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η βου-
λευτής Σταυρούλα Αντωνάκου (Ποτάμι) αναφορικά με τις δράσεις για την καταπολέμηση
των πυρκαγιών.

Στην έγγραφη απάντησή του ο κ. Πανούσης αναφέρεται στο Γενικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και στις δράσεις της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Από το έγγραφο προκύπτει ότι από 30.4.2015
εκδόθηκε απόφαση για την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
συνολικού ύψους 18.400.000 ευρώ στους δήμους και συνδέσμους αυτών, για την κάλ-
υψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρεται στο Πυροσβεστικό Σώμα στο οποίο έχει ανα-
τεθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αντιμετώπισης των πυρκαγιών στα δάση και στις
δασικές εκτάσεις.

Αναφέρεται επίσης στη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το Σχέδιο
Ξενοκράτης, στις συσκέψεις που έγιναν και αφορούσαν στην πυροπροστασία και το
συντονισμό κατά την τρέχουσα αντιπυρική. 

Ειδική αναφορά γίνεται στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο λόγω των
οποίων ενεργοποιήθηκε, μετά από αίτημα της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας, η Γαλλική Ευρωπαϊκή Μονάδα Πολιτικής Προστασίας αποτε-
λούμενη από το 2 canadair cl-415, ένα αεροσκάφος Beechcraft για εναέρια επιτήρηση
και 16μελές πλήρωμα, τα οποία επιχείρησαν στις 19.07.2015 και 20.07.2015 στα περι-
στατικά που εκδηλώθηκαν σε Ζάκυνθο και Αργολίδα.

Θεοδωράκης: Μόνο η εξουσία ενδιέφερε
Τσίπρα, Λαφαζάνη - Ντροπή της Βουλής η Ζωή

Σφοδρότατη επίθεση στον Αλέξη
Τσίπρα, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη
και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξα-

πέλυσε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Για τους κ.
Τσίπρα και Λαφαζάνη δήλωσε ότι του μόνο
που ήθελαν να καταλάβουν την εξουσία, ενώ
χαρακτήρισε την κ. Κωνσταντοπούλου «ντρ-
οπή του κοινοβουλίου». 

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Ποταμιού
δήλωσε στο Ράδιο Πρώτο της Κύπρου ότι «ο
κ. Τσίπρας και ο κ. Λαφαζάνης έχουν
αποτύχει. Το μόνο που τους ενδιέφερε τόσα
χρόνια ήταν να καταλάβουν τις καρέκλες, να
γίνουν εξουσία, να διορίσουν τους δικούς
τους. Δεν τους ενδιέφερε να συζητήσουν και να συνεννοηθούν πως θα κυβερνήσουν τη
χώρα».

Για την πρόεδρο της Βουλής ο Σταύρος Θεοδωράκης ανέφερε ότι «η κυρία Κων-
σταντοπούλου εξελίχθηκε σε μια ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι από τις
μαύρες σελίδες, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ποταμιού «η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την
πραγματική οικονομία, καθώς τα περισσότερα μέλη της δεν έχουν σχέση με την οικο-
νομία, με την αγορά και με τη δουλειά. Υπήρξαν κομματικά στελέχη, που μια ζωή τους
πλήρωνε το κόμμα και τώρα το δημόσιο».

«Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί από πολλές δυνάμεις ταυτόχρ-
ονα, αλλά όχι να κυβερνηθεί στο πλαίσιο του μοιράσματος των καρεκλών όπως γίνεται
συνήθως. Θα πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο σχέδιο, ένα σχέδιο που θα συμφων-
ηθεί και αμέσως μετά να βρεθούν τα είκοσι άτομα, που είναι απαραίτητα να κυβερνηθ-
εί η χώρα. Αυτή τη στιγμή από την Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν έχει εκπονηθεί κάποιο
σχέδιο, ώστε να πούμε ότι το ακολουθούμε» υπογράμμισε. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΠΟΥΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΟΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΛΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΑΒΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΤΖΑΡΙΑ ΣΣΔ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΗΣΕΪ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΟΥΜΠΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΛΑΒΙΑΝΚΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η MAKHOVYTSKA ZINAIDA ΤΟΥ ΙVAN ΚΑΙ ΤΗΣ NATALIA

ΤΟ ΓΕΝΟΣ PLOTNIKAVA ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤO SUMY ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΤΣΚΟΠ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΠΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

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 ΖΙΓΙΑΪ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΦΙΕΡ ΦΙΕΡ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

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

ΓΑΜΟΣ

H BΡΕΤΟ (VRETO) ΣΚΕΝΤΙ (SKENTI) ΤΟΥ ΣΥΚΥΡΙ (SYKYRI) ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΙΛΕ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΕΡΑΤΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΚΤΩΡ ΣΟΥΛΑ (VIKTOR SULA) ΤΟΥ ΦΑΣΛΙ
(FASSLI) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΝΟΥΣΕ (MINUSHE) ΤΟ ΓΕΝΟΣ HUZA (ΟΥΖΑ) ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΕΡΑΤΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ\

Χανιά: Απόπειρα ανθρωποκτονίας
στο πλαίσιο βεντέτας

Το πρωί της Δευτέρας
25χρονος μπήκε σε
καφετέρια σε περιοχή

στα Χανιά στην οδό Καλλεργών
και πυροβόλησε 24χρονο πέντε
φορές από μικρή απόσταση με
αποτέλεσμα τον βαρύ
τραυματισμό του τελευταίου. Ο
δράστης που γνώριζόταν με το
θύμα από παλιά, μετά την πράξη
του, διέφυγε προς άγνωστη
κατεύθυνση.

'Αμεσα κινητοποιήθηκε η
αστυνομία η οποία με στοιχεία
που είχε στην κατοχή της εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη. Ο 25χρονος νοσηλεύεται
στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, και υπεβλήθη σε
πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Στο νοσοκομείο βρίσκονται και οι συγγενείς του ενώ
οι αρχές έχουν λάβει μέτρα ώστε να υπάρξει περιφρούρηση για τυχόν επεισόδια μεταξύ
των εμπλεκομένων μερών.

Η υπόθεση, όλα δείχνουν πως αφορά μία συνέχεια σε ένα έγκλημα που είχε
απασχολήσει την τοπική κοινωνία πριν μερικά χρόνια, με τους πατεράδες των δύο νέων
εκείνη την εποχή να έχουν μία ταυτόσημη συνθήκη με τη σημερινή. Οι πληροφορίες
κάνουν λόγο για τον δράστη ο οποίος βρισκόταν στην καφετέρια χωρίς ο 24χρονος να
τον έχει δει. Στη συνέχεια, αποχώρησε και επέστρεψε μετά από λίγο κρατώντας το όπλο
με τον οποίο τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση .

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, ενώ ο
συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

ΣΒΒΕ: Αυτή τη στιγμή στις Σκουριές
απαξιώνονται μεγάλες ξένες επενδύσεις

"Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης για αναστολή της λειτουργίας της
"Ελληνικός Χρυσός ΑΕ", που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη άμεση επένδυση στη
χώρα, στέλνει το πλέον αρνητικό μήνυμα στους διεθνούς επενδυτές, σε μια χρο-

νική συγκυρία που το μόνο που χρειάζεται η χώρα είναι η υλοποίηση παραγωγικών
επενδύσεων" τονίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), σε ανα-
κοίνωσή του, με αφορμή τις εξελίξεις στο θέμα των Σκουριών.

Ο ΣΒΒΕ απευθύνει δε, έκκληση στο πολιτικό σύστημα "να αντιληφθεί ότι η χώρα χρει-
άζεται τέτοιας κλίμακας ξένες άμεσες επενδύσεις" και προσθέτει: "Ας αναλογισθούν οι
υπεύθυνοι ότι η απρόσκοπτη λειτουργία τους θα δημιουργήσει θετικό κλίμα για την προ-
σέλκυση στο άμεσο μέλλον και άλλων τέτοιων ιδιωτικών επενδύσεων, που αποτελούν
επείγουσα ανάγκη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες".
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Αυτοσχεδιάσαμε στην
πλάτη του ελληνικού λαού.

Εμείς κλείσαμε τις τράπεζες. Κάναμε ένα δημοψήφισμα (
στο οποίο στήριξα το όχι αλλά για αλλους λόγους) το
οποίο πραγματικά ήταν γελοίο. Και ενώ ο κόσμος με
θάρρος δεν άκουσε τα παπαγαλάκια ο Τσίπρας
προσχώρησε στο Ναι μέσα σε λίγες ώρες. Λόγω
ανικανότητας το οικονομικό επιτελείο του συριζα σε 6
μήνες χειροτέρεψε την κατάσταση στη χώρα. Ναι
σύντροφοι πιστεύω ότι φέραμε χειρότερο μνημόνιο και
αυξήσαμε την ανεργία. 

Όλα αυτά θα μπορούσα να τα δεχτώ. Να μείνω μέσω
και να παλέψω. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλά μαύρα
σημεία. 

Αν δεχτούμε ότι η συμφωνία ήταν μονόδρομος γιατί
διχάσαμε τον κόσμο τόσα χρόνια; Γιατί ο Σαμαράς ήταν
δοσίλογος ενώ ο Δραγασάκης όχι; 

Γιατί δεν κάναμε νωρίτερα τη στροφή; Γιατί δεν κάναμε
νωρίτερα την ρήξη; 

Γιατί δεν κάναμε 7 μήνες κάτι για τη διαπλοκή; Για τη
διαφθορά; Γιατί ο συστημικός τύπος μας στηρίζει; 

Επίσης γιατί ξεφτιλίσαμε κι εμείς το σύνταγμα και τη
δημοκρατία ψηφίζοντας με εξευτελιστικές διαδικασίες
μνημόνια και χαράτσια; Πως γίνεται να κάναμε
κουρελόχαρτο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης; Και
μάλιστα να το λέμε με θράσσος χωρίς τύψεις...Ζήτησε

κανείς μια συγγνώμη; 
Δεν είμαι καλός στα πολιτικά κείμενα.
Έφυγα από τον Σύριζα γιατί πιστεύω ότι η συμφωνία

που υπέγραψε θα διαλύσει κι άλλο τους πιο φτωχούς
ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο απαλό ή πιο καλό
μνημόνιο. Επίσης δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ρωγμές και
άλλα τέτοια κουραφέξαλα Και να υπήρχαν ο συριζα δεν
έχει τεχνοκράτες ικανούς να φτιάξουν κάποιες δικλείδες
ασφαλείας έστω και σε αυτό το πρόγραμμα.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο σύριζα με τις
συμπεριφορές των προεδρικών έχασε και το ηθικό του
πλεονέκτημα. Κάναμε ανήθικες πολιτικές πράξεις.
Κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Και συνεχίζουν κάποιοι να το
κάνουν. Η μόνη κόκκινη γραμμή τους είναι λένε να
παραμείνει η αριστερά στην εξουσία. Ποια αριστερά;
Ποια εξουσία; 

Πιστεύω ότι οι σύντροφοι που θα μείνουν δεν είναι
προδότες ή σάπιοι. Κάποιοι έχουν την άποψη ότι θα τα
καταφέρει ο συριζα να βοηθήσει τη χώρα. Δεν έχω πέσει
και πολύ μέσα στις αναλύσεις μου τα τρία αυτά χρόνια
οπότε μπορεί να κάνω και τώρα λάθος.

Και σε κάποιους που θα ρωτήσουν ποια λύση
προτείνω έχω μόνο μια απάντηση. Δυστυχώς το πολιτικό
προσωπικό της χώρας ( στο οποίο αποτυχημένα και με
κάποια διασταλτική ερμηνεία ανήκω κι εγώ ως δημοτικός
σύμβουλος) είναι εντελώς αμόρφωτο και αποτυχημένο.

Δεν είναι λύση η δραχμή αν δεν έχεις πρόγραμμα
συνεκτικό και ανθρώπους να το εφαρμόσουν. Δεν είναι
λύση και το μνημόνιο που γράφουν οι ξένοι και το ψηφίζει
η βουλή σχεδόν αμετάφραστο.

Δεν είναι λύση τα συνθήματα.Και τα νεοφιλελεύθερα
και δυστυχώς τα "αριστερά". Όλοι οι δρόμοι είναι
δύσκολοι.Θα ήθελα να υπήρχε μια κίνηση ένας φορέας
που να εξηγούσε στον κόσμο με ειλικρίνεια τα επόμενα
βήματα. Οι μνημονιακοί ( και πια ο σύριζα είναι μαζί τους)
απλά πιπιλάνε το success story. Και δυστυχώς άλλα
κομμάτια της αριστεράς κάνουν μόνο διαπιστώσεις αλλά
δε λένε στον κόσμο ότι ακόμα και αν βγούμε απο ΕΕ ή
από ευρωζώνη θα κάνουμε και άλλες θυσίες. Δεν
υπάρχει εύκολος δρόμος. Προσωπικά θα ξαναστηρίξω
τα κινήματα γειτονιάς. Τα δίκτυα αλληλεγγύης και θα
τραβηχτώ λίγο από κόμματα . Εννοείται ότι θα ήθελα να
πάει καλό εκλογικά αυτό το μέτωπο που φτιάχνεται για
να υπάρχει και στη βουλή μια αριστερή άλλη άποψη. 

Κλείνοντας να πω ότι για τη στάση μου στο δημοτικό
συμβούλιο και την ανοιχτή πόλη θα αποφασίσω μαζί με
τους συντρόφους μου εκεί. Για την ώρα η ανοιχτή πόλη
δεν στηρίζει αυτές τις πολιτικές και τις είχε καταγγείλει. Αν
η πλειοψηφία της στηρίξει τον Βούτση στις μνημονιακές
του επιλογές που θα τσακίσουν πάλι τους δήμους
δυστυχώς θα φύγω και από κει.

Ελπίζω όμως ότι δε θα συμβεί.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 3
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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 Τρίτη 25 Αυγούστου 2015


