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Αιθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22 εως 31

βαθμούς Κελσίου. Υγρασία: 37%
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Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία,
ΑρκάδαΛυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος,
Λιβέριος, ΛιβέρηςΌσιος, ΟσίαΦανούριος,

Φανούρης, Φάνης, Φανή, Φανουρία, Νούρης

Σε «εκλογική πανστρατιά» καλεί τα
στελέχη του ο Β.Μεϊμαράκης

Σε θέσεις μάχης θέτει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του
κόμματος Ευάγγελος Μεϊμαράκης, κάνοντας λόγο για εκλογική πανστρ-
ατιά της κεντροδεξιάς και θεωρώντας ότι στην προσεχή εκλογική ανα-

μέτρηση όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.  
«Όλοι μαζί πάμε στον αγώνα. Η ΝΔ θα είναι η πρώτη δύναμη» είπε ο κ. Μεϊ-

μαράκης κατά τη συνάντηση που είχε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος με
μεγάλο αριθμό πολιτευτών και πρώην βουλευτών της ΝΔ.

Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΝΔ στην προεκλογική περίοδο θα
συζητήσουν την Πέμπτη οι βουλευτές του κόμματος στη συνεδρίαση της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι.

Στη συνεδρίαση θα μιλήσει ο κ. Μεϊμαράκης, ο οποίος αναμένεται να εξα-
πολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά.

Ήδη οι βουλευτές της ΝΔ κλιμακώνουν την αντιπολιτευτική τους δραστηριότ-
ητα.

Δεκαοχτώ βουλευτές της ΝΔ επανέρχονται με ερώτησή τους στη Βουλή
καλώντας τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντή-
σουν αν υπάρχει μέλος της κυβέρνησης που συμμετέχει σε off shore εταιρεία.

Eπίθεση κατά του υπουργού Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά εξαπέλυσε ο
υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας της ΝΔ Θεόδωρος Φορτσάκης, κατηγορώντας
τον, πως την τελευταία στιγμή προχωρεί σε αλλαγές στη διοίκηση της εκπαίδευ-
σης δίνοντας τη χαριστική βολή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Για «κομματικά ρουσφέτια» κατήγγειλε την κυβέρνηση ο υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή τον ορισμό νέας διοίκησης του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης
(ΕΚΧΑ) με απόφαση που φέρει τις υπογραφές των κ.κ. Σκουρλέτη και Τσιρώνη.

Ο ίδιος ο κ. Μεϊμαράκης στηρίζει πολλά και στις περιοδείες του, στην επαφή με τους πολίτες και στις προεκλογικές
του συγκεντρώσεις.

Την Παρασκευή ο πρόεδρος της ΝΔ θα περιοδεύσει την Παρασκευή στη Βοιωτία και την Εύβοια, ενώ το Σαββα-
τοκύριακο αναμένεται να βρεθεί στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μεϊμαράκης θα μεταβεί και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στις 11 και 12
Σεπτεμβρίου, όπου θα μιλήσει σε παραγωγικούς φορείς, ενώ σχεδιάζει να δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου στους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης.

Θεοδωράκης: Το πρόγραμμα της Θεσσα-
λονίκης ήταν το μεγάλο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ

Στην κεντρική του ομιλία στο Μουσείο
Μπενάκη, ο επικεφαλής του Ποταμιού,
Σταύρος Θεοδωράκης επιτέθηκε στο

Πρωθυπουργό αλλά και στους χειρισμούς των
στελεχών της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση ετοίμαζε πραξικοπηματική επι-
στροφή στη δραχμή, το σχέδιο δεν ήταν μόνο του
Βαρουφάκη και του Λαφαζάνη αλλά και του
κυρίου Τσίπρα ως εναλλακτικό σχέδιο» τόνισε ο
κύριος Θεοδωράκης και υπογράμμισε αναφερό-
μενος στις συνέπειες των χειρισμών της κυβέρν-
ησης λέγοντας «πόσα δισ στοίχισαν στη χώρα οι
παλινωδίες του κυρίου Τσίπρα στη χώρα; Κανείς
ακόμη δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια γιατί
κανείς ακόμη δεν μπορεί να μετρήσει τους ανέρ-
γους και τα λουκέτα. Το δημόσιο έχασε 14 δις από
την αφέλεια του κυρίου Τσίπρα να αφήσει να
κλείσουν οι τράπεζες». 

Ο επικεφαλής του Ποταμιού σημείωσε επίσης πως : «Ο Τσίπρας αγόρασε χρόνο με το δημοψήφισμα γιατί δεν γνώρ-
ιζε τι θα κάνει με το κόμμα του και δεν υπάρχει κανένας έλληνας πλέον που δεν το γνωρίζει αυτό». 

Προκάλεσε τέλος τον Πρωθυπουργό σε debate λέγοντας «τον καλούμε σε ζωντανή αναμέτρηση όπου θέλεις με
όποιους θέλει ακόμη και στο αγαπημένο του κανάλι. Φυσικά στον ίδιο διάλογο επιθυμούμε να είναι και ο κύριος Μεϊ-
μαράκης» .
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Μήνυμα δημάρχου Αχαρνών
Γιάννη Κασσαβού για τα απο-
τελέσματα των Πανελλαδικών

Εξετάσεων

Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στους μαθητές
και τις μαθήτριες που πέτυχαν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

ολοκληρώνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα για την πραγ-
ματοποίηση των επαγγελματικών τους στόχων. Θέλω

επίσης, να συγχαρώ τους γονείς τους και τους εκπαι-
δευτικούς τους για την προσπάθεια που έδωσαν μαζί με
τα παιδιά.

Θέλω όμως να απευθυνθώ και στα παιδιά που δεν τα
κατάφεραν, και να τα παροτρύνω να κρατήσουν μόνο τα
θετικά αυτής της εμπειρίας και να συνεχίσουν να προ-
σπαθούν για την εκπλήρωση των στόχων τους. Θα τους
δοθούν ακόμα πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους για να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Εύχομαι σε όλους σας καλή πρόοδο.

Τσίπρας: Το plan b ήταν το σχέδιο του αντιπάλου

Ηδραχμή δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε επαναστατική επιλογή, δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του προεκλογική συνέντευξη. Πρόσθεσε
ότι όταν ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γ.Βαρουφάκης τού μετέφερε το σχέ-

διο Σόιμπλε για ελεγχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, «συνειδητοποιήσαμε ότι το
εναλλακτικό σχέδιο ήταν το σχέδιο του αντιπάλου».

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στον Alpha, άφησε σαφείς αιχμές κατά του πρώην υπο-
υργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, κλείνοντάς του ουσιαστικά την πόρτα των ψηφο-
δελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απένειμε τα εύσημα στον νυν υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο.

Για τον κ. Βαρουφάκη ανέφερε ότι «έχει πει πολλά και έχει κάνει πολλές μεταστροφ-
ές», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξή του είπε ότι από κάποια στιγμή και μετά στα-
μάτησε να δίνει δυναμική στη διαπραγμάτευση. Ανέφερε, μάλιστα, ότι σε συνάντηση με
τους εταίρους και την κ. Λαγκάρντ, «δεν του δίνανε σημασία, είχε χάσει την αξιοπιστία
του απέναντι στους συνομιλητές».

Στον κ. Τσακαλώτο απένειμε τα εύσημα λέγοντας ότι «έκανε τρομερή δουλειά, χωρίς αυτόν δεν θα είχε κλείσει η
συμφωνία», και είπε ακόμη ότι ο κ. Τσακαλώτος αδικήθηκε από τις δικές του αρχικές επιλογές.

Επίσης, είπε πως και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα είναι στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας μόνο πως όλοι κρινό-

μαστε, όπως κι ο ίδιος για τις επιλογές του.
Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη κι όσους τον ακολουθούν -αν και είπε πως δεν ήταν αναπάντεχη εξέλιξη- σημείωσε με

νόημα πως όλοι αυτοί δεν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ψηφίστηκε το μνημόνιο, αλλά μετά, όταν προκηρύχθηκαν οι
εκλογές. Ανέφερε ακόμη πως αυτό που τον πληγώνει είναι η προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες ημέρες «να μετα-
τραπεί ως ο μεγαλύτερος εχθρός ο εσωτερικός εχθρός, ο εμφύλιος».

Αναφερόμενος στην επιλογή του να προσφύγει στις κάλπες επανέλαβε ότι η εντολή της 25ης Ιανουαρίου εξήντλησε
τα όριά της και πως ο λαός καλείται να κρίνει τη συμφωνία που έφερε στις 12 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο Γ.Παπανδρέου είπε 'λεφτά υπάρχουν' και έφερε μνημόνιο πριν πέσει, επειδή δεν προ-
σέφυγε στο λαό. Ο Αντ.Σαμαρά είπε 'επαναδιαπραγμάτευση' και έφερε μέτρα πριν πέσει, επειδή δεν προσέφυγε στον
λαό. Εγώ προσφεύγω στο λαό για να κρίνει τη συμφωνία».

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) κ. Νικόλαος Μελετίου, απηύθυνε το παρακάτω
μήνυμα, προς τους νέους της πόλης – υποψήφιους για
την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακό-
λουθο μήνυμα:

«Νέες και Νέοι του Ασπρόπυργου, Απόφοιτοι των
Λυκείων της πόλης μας,

η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, για τα Ανώτατα
και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Πατρίδας μας,
είναι για όλους εσάς, η αφετηρία ενός νέου κύκλου της
ζωής σας.

Μετέχω, ολόψυχα, στη μεγάλη χαρά, όσων θα
συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση! Τους εκφρά-
ζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχές
μου, το συγκεκριμένο σκαλοπάτι της γνώσης, να τους
οδηγήσει στο επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύονται, σε
μια Πατρίδα που θα αξιοποιήσει τα εφόδιά τους.

Παράλληλα, τα συγχαρητήριά μου απευθύνονται και
στους Γονείς, αλλά και σε εκείνους τους Δασκάλους και
τους Καθηγητές τους, που συγκινημένοι καμαρώνουν την
επιτυχία των παιδιών τους, αφού διαμόρφωσαν (επί
12ετία) το σταθερό υπόβαθρο της γνώσης, το οποίο τα
οδήγησε στην επιτυχία.

Για εκείνους που, η έκβαση της φετινής μάχης των εξε-
τάσεων, δεν είχε το αποτέλεσμα που ποθούσαν, είμαι
σίγουρος ότι, θα βρουν τα ψυχικά αποθέματα, και θα επι-
διώξουν, εκ νέου και με πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία,
την επιτυχία να εισαχθούν στη Σχολή που επιθυμούν.

Ακόμη, στους αποφ-
οίτους των Λυκείων
μας, που έλαβαν ήδη
την απόφαση να
μπουν αμέσως στον
επαγγελματικό στίβο,
εύχομαι να ευοδωθούν
οι προσδοκίες τους,
ώστε -με γόνιμο
μόχθο- να πραγ-
ματώσουν τα όνειρά
τους.

Ας μη μας επηρεάζει
αρνητικά το κλίμα που
διαμόρφωσε η
πολύπλευρη κρίση,
που βιώνει η Πατρίδα
μας, τα τελευταία
πέντε χρόνια. Στο χέρι μας είναι να τη μετατρέψουμε σε
αφετηρία ανόρθωσης! Αρκεί να δώσουμε συντεταγμένα
τη μάχη, όλοι μαζί κι ο καθένας ξεχωριστά, με ενότητα, με
πίστη, με πείσμα, με υπομονή κι αλληλεγγύη! Για ένα
καλύτερο μέλλον, προσωπικό, οικογενειακό, συλλογικό,
εθνικό. Για το ελπιδοφόρο αύριο του Ασπρόπυργου. Για
τη θετική προοπτική της Ελλάδας, όπως την ονειρευόμα-
στε κι όπως αρμόζει στην Ιστορία και την Κληρονομιά
μας, στις εκπληκτικές δυνατότητες των Νέων μας, και
στον τεράστιο φυσικό πλούτο του Τόπου μας».

Τσίπρας: Ο Βαρουφάκης
σταμάτησε να δίνει και

έχασε την αξιοπιστία του

Για «μεταστροφές» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός,
κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Alpha,
αναφερόμενος στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει δική του άποψη.
Έδωσε στην αρχή μεγάλη δυναμική στη διαπραγμάτευ-
ση, αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε να δίνει. Καυτό το

συνειδητοποίησα όταν στις 25 Ιουνίου είχαμε απέναντί
μας τη Λαγκάρντ και τον Ντράγκι και όταν ο κ. Βαρουφ-
άκης μίλαγε, κανένας δεν το έδινε σημασία. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τη δήλωση του
πρώην υπουργού Οικονομικών ότι  «συμφωνούμε με το
70% του μνημονίου», είπε ότι ο κ. Βαρουφάκης έχει πει
τόσα πολλά, έχει κάνει τόσες μεταστροφές.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κ. Τσίπρας δήλωσε:
Όταν ο κ. Βαρουφάκης μου είπε για το σχέδιο του Σόιμ-

πλε περί Grexit συνειδητοποίησα τι είχε στο μυαλό του.
Και το εναλλακτικό σχέδιο των συντρόφων μου φαίνεται
πως ήταν το εναλλακτικό σχέδιο του αντιπάλου. 

ΜΜήήννυυμμαα  δδηημμάάρρχχοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  κκ..
ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ  γγιιαα  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα

ττωωνν  ΠΠααννεελλλλααδδιικκώώνν  ΕΕξξεεττάάσσεεωωνν
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Δήλωση - σοκ από Φίλη: Η σύμβα-
ση ήταν ελιγμός και δεν μπορεί να

υλοποιηθεί ως έχει

Απ ο κ α λ -
υπτικός ήταν
ο κοινοβου-

λευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Φίλης σε
συνέντευξή του στο
ραδιοσταθμό Στο
Κόκκινο, δηλώνοντας
ότι η συμφωνία ήταν
ελιγμός για να μην
συντριβεί η χώρα και
δεν υλοποιείται ως
έχει. 

Ο ίδιος τόνισε μάλι-
στα, ότι είναι ανάγκη να σχηματιστεί «προοδευτική και όχι μνημονιακή κυβέρνηση» για
να προταχθεί «κοινωνικό πρόγραμμα και η διαπραγμάτευση για το χρέος με πολιτική
σταθερότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Φίλη:
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ΔΗΜΑΡ, γιατί αν θέλαμε κάτι τέτοιο θα ήμασταν νωρίτερα. Αυτό

που άλλαξε είναι η γνώση των δυσκολιών που υπάρχουν και που δεν αντιμετωπίζονται
με εθνική ή εθνικιστική αναδίπλωση.

Ο κ. εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι η πρόταση που έγινε για αλλαγή του εκλογικού
συστήματος περιέχει «στοιχεία θεσμικής αταξίας αφού κάτι τέτοιο μπορεί να  να γίνει
μόνο από κυβέρνηση ειδικού σκοπού κι αυτό θα είναι παλινόρθωση των μνημονιακών
δυνάμεων».

Αναφορικά με το υπό ίδρυση κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε:
Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Η συγκρότηση προσωπικών κομμάτων θα κριθεί

από τους πολίτες αλλά αυτή η συζήτηση μας παρακτρέπει από τα κύρια προβλήματα
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Σε σχέση με τις προεκλογικές συνεργασίες ο κ. Φίλης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
αναζητήσει «έντιμους ανθρώπους με παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες, κοινωνι-
κούς εργάτες», ενώ σε ό,τι αφορά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με την
Λαϊκή Ενότητα σημείωσε ότι «ο σύντροφος Λαφαζάνης λέει πράγματα που τον απομα-
κρύνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, την ιστορία μας, την κοινωνική
μας απεύθυνση. Είμαστε προφανώς ανοιχτοί σε συνεργασίες από τα αριστερά αλλά και
σε όσες πλευρές συμφωνούν με το πρόγραμμά μας. Είναι δυνατόν να κλείσουμε την
πόρτα σε συντρόφους μας μέχρι χθες ή και σήμερα;».

Ο κ. Φίλης υπογράμμισε τέλος:
Αυτό δεν μπορούσε να γίνει σήμερα γιατί θα ήταν κοροϊδία. Θα πάμε πρώτα στο λαό

για να κριθούμε και τότε θα υπάρχει νομιμοποίηση ηθικοπολιτική και δημοκρατική. Άλλο
να εκλέγεσαι με διαφορετικό πρόγραμμα τον Ιανουάριο και άλλα να σου φέρνει η ζωή.
Αυτό δεν έχει σχέση με την αριστερά αλλά με τον παλαιοκοματισμό και την χυδαία αστι-
κή πολιτική.

Εντατικοί έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ
κατά της ρευματοκλοπής

Για κινδύνους υγείας και ασφάλειας των πολιτών κάνει λόγο ο διαχειριστής του
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Χιλιάδες οι περιπτώσεις παραβιάσεων
μετρητών και παράνομων συνδέσεων. Πρόκειται για ποινικό αδίκημα, σημειώνει

ο ΔΕΔΔΗΕ και καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν ανάλογα περιστατικά.
Με εντατικούς ρυθ-

μούς συνεχίζονται οι
τακτικοί και έκτακτοι
έλεγχοι από τα συνε-
ργεία του διαχειριστή
του συστήματος ηλεκ-
τρικής ενέργειας
(ΔΕΔΔΗΕ) στους
μετρητές ηλεκτρικής
ενέργειας όλων των
καταναλωτών.

Καθώς συνεχίζεται
η πρακτική παραβιά-
σεων μετρητών και
παράνομων συνδέ-
σεων, ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί για μία ακόμη φορά πως τέτοιου είδους ενέργειες
εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ενώ
συνιστούν αδικήματα που διώκονται ποινικά.

Το σύνολο των ρευματοκλοπών για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανέρχεται σε
περίπου 3.400 περιστατικά, ενώ, απολογιστικά για το 2014, ο αριθμός αυτός έφτασε τις
6.650 περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών, υποβάλ-
λονται μηνύσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι στο σύνολο των περίπου 8
εκατ. μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πανελλήνια κλίμακα, προβλέπεται να εντατικο-
ποιηθούν και καλεί όλους τους καταναλωτές να καταγγείλουν οποιαδήποτε παρέμβαση
διαπιστώσουν στους μετρητές τους, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της σωματικής ακε-
ραιότητας των πολιτών και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων του.

Επιπλέον τονίζεται ότι, σε περιπτώσεις υποτροπής των υπόψη παραβατικών συμπε-
ριφορών, θα επιβάλλονται πολύ αυστηρές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος και η σφράγιση των μετρητών γίνεται καθ' όλη τη διάρ-
κεια του έτους και σε όλους τους καταναλωτές από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του
ΔΕΔΔΗΕ που είναι και τα μοναδικά που έχουν δικαίωμα επέμβασης σε αυτούς.

Με τη Γεννηματά συναντήθηκε
ο Λαφαζάνης

Με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, συναντήθηκε ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης, στο πλαίσιο των διερευνητικών εντολών.

Μετά το τέλος της συνάντησης, η κυρία Γεννηματά δήλωσε πως επιβεβαιώθηκαν οι
μεγάλες και στρατηγικές διαφορές του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη,
«καθώς το ΠΑΣΟΚ θέλει την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη».

Όπως είπε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στα μόνα που συμφωνεί με τον κ. Λαφαζάνη
είναι στην κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και στη σύγκληση του Συμβουλίου
των Πολιτικών Αρχηγών.

«Συμφωνούμε στη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Προβλέπεται
από το Σύνταγμα και είναι εξαιρετικά σημαντικό», είπε η κυρία Γεννηματά και πρόσθε-
σε:

Πρέπει οι αρχηγοί να συζητήσουμε για τις ευθύνες του καθενός και για το γιατί η χώρα
οδηγείται σε εκλογές.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας θα συναντηθεί με την ηγεσία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθώς και με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων.
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Εργασίες εξωραϊσμού στην
είσοδο του Δήμου Φυλής

Σε εργασίες διαγράμμισης των νησίδων στη Λεω-
φόρο Φυλής και στο σιντριβάνι και χρωματισμό
των τοίχων και φύτευση των παρτεριών της σήρ-

αγγας στο Σταθμό του προαστιακού , με σκοπό να ευπρ-
επιστεί η είσοδος του Δήμου προχώρησε η Διεύθυνση
Περιβάλλοντος.

Τις σχετικές εργασίες κατηύθυνε ο Αντιδήμαρχος
Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος δήλωσε σχετικά:

«Πέρα από τα καθημερινά προγράμματα του Δήμου,
είναι αναγκαίες οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών κι
εξωραϊσμού. στις οποίες προχωράμε με ίδια μέσα. Ο
Δήμος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, ωστόσο, ζητά
τη συμπαράσταση όλων των δημοτών για την προστασία
της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή της περιουσίας όλων
μας. Πρέπει όλοι να καταγγείλουμε τα ολοένα αυξανόμε-
να φαινόμενα βανδαλισμού που υποβαθμίζουν τη ζωή
μας και τα οποία, μέσω του Δήμου, πληρώνουμε όλοι
μας. Είναι απαράδεκτο να καταστρέφεται η δημόσια περ-
ιουσία και να πληρώνει ο Δήμος τις ζημιές, την ώρα που
υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν τα
στοιχειώδη».

Πρ. Παυλόπουλος:
Αναγκαία η άμεση

σύγκληση Συνόδου Κορ-
υφής της ΕΕ για το

Μεταναστευτικό

Την ανάγκη άμεσης σύγκλησης Συνόδου Κορυφής
για το πρόβλημα του Μεταναστευτικού στο
πλαίσιο της ΕΕ σε συνεργασία με τα Ηνωμένα

Έθνη και ιδίως με την Ύπατη Αρμοστεία, ώστε να υπάρ-
ξει συγκεκριμένη -επείγουσα-ευρωπαϊκή πολιτική, κυρίως
για το θέμα του Ασύλου, επανέλαβε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κατά τη
συνάντησή του το απόγευμα με αντιπροσωπεία της
ΚΕΔΕ και δημάρχους νησιών του Βορείου Αιγαίου και
της Δωδεκανήσου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι
υπάρχει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο ήδη από το 2008, ένα κείμενο, που σε πέντε
Πυλώνες, καθορίζει τις υποχρεώσεις της ΕΕ και
υποχρεώνει την ΕΕ σε τέτοιες περιπτώσεις να καθο-
ρίσει συγκεκριμένη πολιτική, και παρατήρησε ότι «αυτή

η υποχρέωση της ΕΕ είναι υποχρέωση εφαρμογής
πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου ουσιαστικά».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί προς
αυτήν την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα επισήμανε την
κινητικότητα που παρατηρείται αυτήν τη στιγμή στην
Ευρώπη, τόσο από την πλευρά της κ. Μέρκελ και του
κ. Ολάντ, αλλά και του κ. Γιούνκερ. Ωστόσο, τόνισε ότι
αναμένει αυτή η στάση να μετατραπεί σε πράξη και
πρόσθεσε ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να υπάρξει σε
αυτό το θέμα πολιτική η οποία θα βοηθήσει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων,
γιατί αυτό που πράττει σήμερα την υπερβαίνει κατά
πολύ.

ΗΜάνδρα γιορτάζει και υποδέχεται τις ετή-
σιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι
αφιερωμένες στον πολιτισμό και την τέχνη,

τα Ζερβονικόλεια 2015.
Oι δημότες Μάνδρας-Ειδυλλίας θα απολαύσουν

και φέτος  σπουδαίες συνεργασίες ατόμων που
βάζουν το ταλέντο και το μεράκι τους πάνω από όλα
για να σχεδιάσουν ένα άριστο καλλιτεχνικό  πρόγρ-
αμμα.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015
(Θερινός Κινηματογράφος «ΑΣΤΡΟΝ»))

20.30: Θεατρική Παράσταση: «Ο θείος μας Φώτης»
Κείμενα: Μ. Χασιώτη & απόσπασμα από το έργο

«Βρωμιά»
του R. Shaider. Σκην.: Θ. Ευσταθιάδης-Μ. Χασιώτη
Από το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

Κυριακή 30 Αυγούστου 2015
(Θερινός Κινηματογράφος «ΑΣΤΡΟΝ»)

20.30: «Ο Καραγκιόζης στο λούνα-παρκ»
Μία παράσταση από το Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπα-

ρμπούτη

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015
(Θερινός Κινηματογράφος «ΑΣΤΡΟΝ»)

20.30: Θεατρική Παράσταση: «Η Κρητικοπούλα»
Από τη Θεατρική Ομάδα της Ένωσης Κρητών Ελευ-

σίνας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015
(Πλατεία Συνοικίας Παπακώστα )

20.30: «Το Φάντασμα του Σαράγιου»
Μία παράσταση από το Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπα-

ρμπούτη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

(Θερινός Κινηματογράφος «ΑΣΤΡΟΝ»)

20.30: «Η Γενιά των ποιητών του ’30: Νίκος Γκάτσος»
Ποιητική παρουσίαση και μελωποιημένη απόδοση.
Ομιλία – Παρουσίαση: Κυριακή Δόλια-Γαβρά,
Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
(Κεντρική Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης)

20.30: Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015
(Κεντρική Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης)

20.30: Μουσική Βραδιά

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015
(Κεντρική Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης)

20.30: Μουσική Εκδήλωση με τη συμμετοχή Χορωδιών

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015
(Πλατεία Εργατικών Κατοικιών)

20.30: «Το καταραμένο φίδι»
Μία παράσταση από το Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπα-

ρμπούτη

Ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
“Ζερβονικόλεια 2015″ στη Μάνδρα
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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
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«Ευχαριστώ την Ελλάδα που με στήριξε. Ευχαρι-
στώ όλους εδώ στην Κόνιτσα, που με βοήθησαν
να σταθώ στη ζωή και να προχωρήσω». Με αυτά

τα λόγια, ο 20χρονος Ζυλιέν, που «δραπέτευσε» από την
Αφρική τον Νοέμβριο του 2011 και σήμερα είναι πρώτος
εισακτέος στο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά με
18.500 μόρια, μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον δικό του προ-
σωπικό αγώνα στη νέα πατρίδα του, όπως αποκαλεί την
Ελλάδα.

Ο Ζυλιέν διαμένει τα τελευταία τρία χρόνια στο Κέντρο
Προστασίας Ανηλίκων Προσφύγων της Κόνιτσας. 

Η χαρά του για την πρωτιά ξεχειλίζει. 
«Θέλω να αφιερώσω αυτή την επιτυχία στους γονείς

και τα αδέλφια μου, που δεν υπάρχουν πια στη ζωή» λέει
και προσπαθεί να κρύψει τα δάκρυα που κυλούν από τα
μάτια του. 

Όταν έφτασε στην Ελλάδα ήταν 16 χρόνων. Τον πρώτο
καιρό αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες. Ως «παράνομος»
μετανάστης, έμεινε για τρεις μήνες στα κρατητήρια του
Έβρου και στη συνέχεια περιπλανήθηκε στο κέντρο της
Αθήνας, ώσπου τον Οκτώβριο του 2012, με εισαγγελική
παραγγελία, φιλοξενήθηκε στο Κέντρο της Κόνιτσας.

Οι υπάλληλοι του Κέντρου θυμούνται πως τότε ο Ζυλι-
έν δεν μίλαγε ελληνικά, ήταν πάντα θλιμμένος, σκεπτικός
και το μοναδικό αίτημά του ήταν να πάει σε σχολείο. Οι
υπεύθυνοι αποφάσισαν να εγγράψουν τον νεαρό πρό-
σφυγα από την Αφρική στο ΕΠΑΛ της Κόνιτσας.

«Οι γονείς μου, πάντα μού έλεγαν ότι το πιο σημαντικό
στη ζωή είναι η παιδεία. Εγώ αυτό το κράτησα» εξηγεί ο

Ζυλιέν μιλώντας για τη θέλησή του να
συνεχίσει στο σχολείο, που απρόσμενα
είχε διακόψει στην πατρίδα του, αλλά και
για τη δύσκολη ελληνική γλώσσα, την
οποία με επίπονες και επίμονες προ-
σπάθειες κατάφερε να μάθει. 

Όπως αναφέρει, στο Κέντρο της Κόνι-
τσας, από την πρώτη στιγμή, καθώς η
καθηγήτρια-φιλόλογος Γιάννα Νίκου του
παρέδιδε μάθημα Ελληνικών τα απο-
γεύματα.

Στις περισσότερες κουβέντες του, ο
Ζυλιέν επικαλείται τον Θεό, στον οποίο
όπως μας αποκαλύπτει, προσεύχεται
καθημερινά. Πάνω στο γραφείο του, μας
δείχνει την Καινή Διαθήκη, «φυλαχτό»
από τη μητέρα του, πριν την αποχωρι-
στεί για πάντα, βίαια. Οι άνθρωποι της
Κόνιτσας λένε πως πολλές φορές είδαν
τον Ζυλιέν να ανηφορίζει με τα πόδια το βουνό και να
πηγαίνει στην Μονή Στομίου, το ησυχαστήριο του Αγίου
Παϊσιου.

Το ΕΠΑΛ της Κόνιτσας ήταν για τον νεαρό μία οικογέ-
νεια, γιατί, όπως μας περιγράφει, οι συμμαθητές και οι
καθηγητές του τον αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή.
Ήταν ο πρώτος μαθητής στην τάξη, κάθε χρόνο, και το
απολυτήριό του γράφει 19,8.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ζυλιέν έκανε αίτηση για
χορήγηση προσφυγικού ασύλου. «Θέλω να νιώθω ασφα-
λής και να έχω διεθνή προστασία, σύμφωνα με τη συνθ-
ήκη της Γενεύης. Θέλω να προχωρήσω για να γίνω χρή-
σιμος και σημαντικός άνθρωπος για την κοινωνία. Να

προσφέρω, όσο μπορέσω, στην Ελλάδα που με βοήθη-
σε» είναι η απάντησή του στο ερώτημα για το πώς βλέπει
τώρα το μέλλον του.

Τον ελεύθερο χρόνο του, ο νεαρός ζει με αναμνήσεις
από την οικογένεια που έχασε και τον τόπο του. Γιος πολι-
τικού, αν και γύρισε σελίδα στη ζωή, δεν διαγράφει από τη
μνήμη του τον αγώνα του πατέρα του και των συμπατρ-
ιωτών του για τη δημοκρατία.

Ζυλιέν: Ο Αφρικανός πρόσφυγας που
αρίστευσε στις πανελλαδικές
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910



16-θριάσιο Πέμπτη 17 Αυγούστου 2015


