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Ισχυρό χαρτί μας είναι το
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 δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ρένα Δούρου για τον
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Ανάμνησις της καταθέσεως της
Αγίας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, Των εν

Νικομηδεία αγίων Μαρτύρων

Φροντιστήριο αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι
Ηδημοτική αρχή Χαϊδαρίου, θα ανακοινώσει τις

επόμενες μέρες σύσκεψη με τους εκπαιδευτι-
κούς που επιθυμούν να συνδράμουν.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την Ένωση
Γονέων Χαϊδαρίου, για δεύτερη χρονιά προτίθεται να
λειτουργήσει απογευματινή ζώνη πρόσθετης εκπαιδευτι-
κής βοήθειας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που το
έχουν ανάγκη και για πρώτη φορά, η δράση αυτή θέλο-
υμε να αγκαλιάσει και παιδιά Δημοτικού.

Προτεραιότητα θα έχουν οι μαθητές των μονογονεϊ-
κών οικογενειών, μελών με ειδικές ανάγκες, ανέργων
γονέων και οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. Απε-
υθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους εκπαι-
δευτικούς (αδιόριστους, διορισμένους και συνταξιούχο-
υς), κατόχους πτυχίων με αντίστοιχους τίτλους σπουδών, για να συνδράμουν εθελοντικά σε αυτή την πρωτοβουλία.
Στη προσπάθεια μας αυτή, ζητήσαμε τη συνδρομή όλων των αρμόδιων φορέων της εκπαίδευσης. Η περσινή εμπει-
ρία από τη λειτουργία της πρόσθετης εκπαιδευτικής βοήθειας σε πάνω από 70 μαθητές, βρήκε συγκινητική ανταπό-
κριση από εκπαιδευτικούς της πόλης μας. Φέτος επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε όλα τα μαθήματα, για να
δώσουμε μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα στα παιδιά των οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες που κάθε χρόνο
αυξάνονται. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από καθηγητές, δασκάλους, γονείς, μαθητές ή Διευθυντές
σχολείων από 31 Αυγούστου έως και 5 Οκτώβρη στη Δ/νση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Για περαιτέρω
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο 213 2047237. Για την καλύτερη λειτουργία του φροντι-
στηρίου αλληλεγγύης, η Δημοτική Αρχή, θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες σύσκεψη με τους εκπαιδευτικούς που
επιθυμούν να συνδράμουν.

ΝΔ: Ο Τσίπρας παράγει περισσότερα ψέματα από
αυτά που μπορούν να καταναλώσουν όσοι τον ακούν
Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα είπε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η ΝΔ.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα πως «παράγει περ-
ισσότερα ψέματα από όσα μπορούν να καταναλώσουν αυτοί που τον ακούνε». Σύμφωνα με τη ΝΔ «κάθε μέρα
που περνά και κατρακυλούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ολοένα και περισσότερο θα διχάζει, θα

βρίζει, θα ρίχνει λάσπη, στη Νέα Δημοκρατία και στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη».
Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ τονίζει πως δεν θα ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα και πως θα παραμείνει σταθερή «στην

ανάγκη για σταθερότητα, εθνική συνεννόηση και εφαρμογή ενός ξεκάθαρου σχεδίου αλλαγών για το μέλλον».
Στην ανακοίνωση του το γραφείο τύπου της ΝΔ υπενθυμίζει πως «πριν ένα μήνα, όταν οι πρώην σύντροφοι του

κυρίου Τσίπρα έσπρωχναν την Ελλάδα στα βράχια, η Νέα Δημοκρατία με την ψήφο της, χωρίς κανένα αντάλλαγμα,
κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και την Ευρώπη. Τότε ήμασταν καλοί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο ντιμπέιτ» κατα-
λήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Καθαρή εντολή για κυβέρνηση τετραετίας ζήτησε ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμα-

ράκης , κατά την επίσκεψη στον Ασπρόπυργο

Καθαρή εντολή για κυβέρνηση τετραετίας ζήτησε
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης
Μεϊμαράκης , κατά την επίσκεψη στον Ασπρόπ-

υργο, το μεσημέρι του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, ενώ
επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για μια
συσπειρωμένη ΝΔ απέναντι σε έναν αποδεκατισμένο
ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο κ. Μεϊμαράκης επισκέφθηκε το δημαρχείο Ασπρ-

οπύργου οπου οπως ειπε ο ίδιος θέλησε με την κίνηση
του αυτή να   υπογραμμίσει τον ιδιαίτερο ρόλο της
τοπικής αυτοδιοίκησης. "Πρέπει η κεντρική εξουσίας
και η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργάζονται και να
λύνουν προβλήματα" τόνισε ο ίδιος. 

Στην αρχή της επίσκεψης του ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου Νικόλαος Μελετίου αφού τον υποδέχτηκε,
στην τοποθέτησή του ανέδειξε τα προβλήματα της πόλης στεκόμενος ιδιαίτερα στο οτι η τοπική αυτοδιοίκηση στα χρό-
νια της κρίσης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ενω οι αρμοδιότητες πολλαπλασιάστηκαν, οι περικοπές δημιούργησαν
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. 

Σε άλλο σημείο ο Ν. Μελετίου τόνισε πως η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον Ασπρόπυργο έχει μεγάλες ρίζες
και απήχηση σημειώνοντας ωστοσο οτι το ΟΧΙ στο πρόσφατο Δημοψήφισμα πήρε 80%. Οι λόγοι που έγινε αυτό όπως
ανέφερε ο δήμαρχος, ήταν η ανασφάλεια των υπαλλήλων του Δήμου λόγω των συνεχών ανακοινόσεων για έλεγχο
των συμβάσεων ακόμα και σε βάθος εικοσιπενταετίας. 
Απευθυνόμενος στον κ. Μεϊμαράκη, απομόνωσε τους ακραίους», του είπε χαρακτηριστικά.

Παίρνοντας τον λόγο ο κος Μεϊμαράκης αφού ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την υποδοχή στάθηκε σε πολύ κρίσιμα
σημεία όπως το οτι το κόμμα του επιδιώκει συνεργασίες, ενω σημείωσε πως γνωρίζει τα προβλήματα της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Συνεχίζοντας είπε πως δεν ήλθε "για να υποσχεθεί" - λόγω και της προεκλογικής περιόδου - καθως η
καχυποψία των πολιτών για την αξιοπιστία των πολιτικών είναι μεγάλη. 

Για τις συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες ο κος Μεϊμαράκης είπε οτι δημιουργείται αστάθεια στην κοινωνία και οτι
δεν επιτρέπουν την υλοποίηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων. Απευθυνόμενος στον Ν.
Μελετίου τον ρώτησε χαρακτηριστικά "Γιατί στους Δήμους οι αιρετοί ολοκληρώνουν τη θητεία τους ενω στον κυβερν-
ητικό στίβο αυτό δεν πραγματοποιείται;". Επίσης αναρωτήθηκε "γιατί ταλαιπωρούμε τους δημότες αφου πρέπει να
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ολοκληρώνουμε την τετραετή θητεία για την
οποία μας εμπιστεύονται οι πολίτες;"
«Τρέχουν τις εκλογες, γιατί φοβήθηκαν τη ΝΔ.
Φοβήθηκαν ότι τα ξαναβρήκαμε ,ότι συσπειρ-
ωθήκαμε, δείτε την κεντρική Επιτροπή του
Τσίπρα και τα πρόσωπα από κάτω, σκοτεινά
και δείτε και εμάς που ενωμένοι προχωρούμε»
σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Σας λέω ότι θέλω εντολή για τέσσερα χρόνια»
ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ, πρέπει να τα
συνδιαμορφώσουμε αυτά, να πειστούν οι
πολίτες και να τα εφαρμόσουμε, αλλιώς δεν
γίνονται οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Τώρα έχο-
υμε ένα μνημόνιο που δεν το ξέρουν οι πολίτες
και πάμε στους πολίτες να επιλέξουν για τα
επόμενα δέκα χρόνια», πρόσθεσε.
«Προσπαθούν να μας πείσουν ότι επειδή κράτησε πολύ η διαπραγμάτευση πέτυχε πολλά. Ο χρόνος σε αυτές τις
περιπτώσεις κοστίζει πολύ. Και λέγε-λέγε φτάσαμε να μας φεσώσει 90 δισ.», ανάφερε για τα όσα λέει ο κ. Τσίπρας.
Δεν θα σας πω τι θα ψηφίσετε, άντε με τρόπο να σας πω να ψηφίσετε τη ΝΔ, αλλά να σκεφτείτε τι θα ψηφίσετε και
να προβληματιστείτε κατέληξε ο πρόεδρος της ΝΔ, που επανέλαβε πόσο σημαντικό είναι να χτιστεί ξανά η σχέση
εμπιστοσύνης του πολιτικού συστήματος με τους πολίτες.
Παρόντες ήταν πολλοί βουλευτές όπως ο Γιώργος Βλάχος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Θανάσης Μπούρας, ο Μάκης
Βορίδης, ο Βασίλης Οικονόμου, η Γιωργία Μαρτίνου, αλλά και πολιτευτές της Περιφέρειας Αττικής.

Φίλοι αναγνώστες, η επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία καθως υπήρχε
ένα αισιόδοξο κλίμα στους οπαδούς του κόμματος ενω αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τα αποτελέσμα-
τα των επισκέψεων αυτών στους χώρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατι οι Δήμοι είναι μια μικρογραφία του παρα-
δείγματος προς αποφυγή σε ο,τι έχει σχέση με την εδραίωση του πελατειακού κράτους, του ρουσφετιού και της γενικό-
τερης στρεβλής λειτουργίας της διοίκησης. Ας ελπίσουμε πως η επίσκεψη αυτή  του κου Μεϊμαράκη με την ευθύτητα
του λόγου του και τη διάθεση που φαινεται να έχει για το λύσιμο των προβλημάτων - αν η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τον
πρώτο λόγο- ναι είναι εξάγγελος μεταρρυθμίσεων και αλλαγής.

Ε.Λ

Ισχυρό χαρτί μας είναι το έργο
μας σε όλα τα επίπεδα,

 δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ρένα Δούρου για τον
ένα χρόνο διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής

Οκύκλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας της
νέας περιφερειακής αρχής έκλεισε με πλούσιο
απολογισμό καινοτόμων εφαρμογών σε πολιτι-

κές ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και αναπτυξιακής
κατεύθυνσης, υπό την αριστερής οπτικής πολιτική της
διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής από την παράταξη της

«Δύναμη Ζωής» της Ρένας Δούρου.
Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ίδια η περιφερειάρχης

Αττικής για τη 12μηνη θητεία της, αλλά και την περαιτέρω
πορεία της, «στόχος μας είναι να αλλάξει η Αττική ρότα.
Ισχυρό χαρτί μας είναι το έργο μας σε όλα τα επίπεδα».

Αιχμή του δόρατος στο σύνολο των νέων πολιτικών
που δρομολογήθηκαν στάθηκε η μεγάλη ανατροπή στον
τομέα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Ο σχετικός σχε-
διασμός επισφραγίσθηκε με τη χθεσινή έγκριση του 2ου
αναθεωρημένου Περιφερικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβ-
λήτων (ΠΕΣΔΑ) από το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, του οποίου προ-
ΐσταται η περιφερειάρχης. Συνακόλουθα, μειώθηκαν κατά
10%, για πρώτη φορά, τα αντισταθμιστικά οφέλη των
ΟΤΑ προς τον Δήμο Φυλής.

Ο νέος σχεδιασμός για τα απορρίμματα συνιστά μια
καίρια ανατροπή, που επήλθε μετά από μετωπική σύγκρ-
ουση της Ρ. Δούρου με τα τεράστια οικονομικά συμφέρ-
οντα «που λυμαίνονταν επί δεκαετίες το χώρο διαχείρι-
σης των απορριμμάτων» -όπως έχει επανειλημμένως
δηλώσει- που είχαν οδηγήσει «σε οικονομικό και περι-
βαλλοντικό αδιέξοδο τη χώρα», με τη «μοναδική για τα
ευρωπαϊκά δεδομένα αθλιότητα» της Φυλής.

Όπως σημειώνει η κ Δούρου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «από το
Σεπτέμβριο του 2014, που για πρώτη φορά αναλάβαμε
τα ηνία της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, στόχος
μας είναι να αλλάξει η Αττική ρότα, να ανταποκριθεί στις
ανάγκες της κοινωνίας και να συμβάλλει στην ανάταξη
της οικονομίας. Και το πράττουμε αυτό δρώντας σε δύο
μέτωπα» προσθέτει. «Πρώτον, επιχειρούμε να αλλάξο-
υμε το πρότυπο άσκησης πολιτικής και να προωθήσουμε
τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Γιατί όλα αυτά, δεν είναι
γραφειοκρατικές προσεγγίσεις. Λειτουργούν ουσιαστικά
υπέρ του πολίτη, διαφυλάσσουν τα συμφέροντά του.

Δεύτερον, δίνουμε έμφαση, με τη χρήση ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, στην
προώθηση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
και της επιχειρηματικότητας των νέων. Στόχος είναι η
αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των
μεγάλων θυμάτων των πολιτικών λιτότητας. Την ίδια στιγ-
μή δουλεύουμε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, μέσα από συγκεκριμένα έργα όπως η προγραμ-
ματική σύμβαση για την καταπολέμηση της φτώχειας στο
δήμο Περάματος».

Και συνεχίζει η κ. Δούρου: «Μέσα σε αυτούς τους 12
μήνες έχουμε βάλει τις βάσεις ενός νέου υποδείγματος
άσκησης διοίκησης. Εφαρμόζουμε το τρίπτυχο της
συστηματικότητας, της συνέπειας, της σοβαρότητας.
Μακριά από λαϊκισμούς, πομπώδεις τοποθετήσεις και
φωνασκίες στα τηλεπαράθυρα, χωρίς αναζήτηση προ-
σωπικής προβολής. Προχωράμε με σταθερά βήματα
χωρίς εντυπωσιοθηρία, για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις
μας. Κάποιοι μάς κατηγορούν για απραγία. Ωστόσο εμείς
δεν υποσχεθήκαμε θαύματα ή τον ουρανό με τ΄ άστρα
στους πολίτες, αλλά αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία,
αξιοκρατία. Και αυτά τα τηρούμε πιστά, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες. Επιλέγοντας, εκεί όπου χρειάζεται, να έλθουμε
σε σύγκρουση με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Το δικό
μας ισχυρό χαρτί είναι το έργο μας σε όλα τα επίπεδα.
Και αυτό είναι το ισχυρότερο επιχείρημά μας απέναντι
στην παραπληροφόρηση και τη διαστρέβλωση των
γεγονότων. Οι πολίτες γνωρίζουν και αυτό μας αρκεί».

Επίθεση Τσίπρα σε Μεϊμαράκη: Εκφράζει το παλιό –
Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ

Τη στρατηγική των υψηλών τόνων απέναντι
Ευάγγελο Μεϊμαράκη εγκαινίασε κατά τη δευτε-
ρολογία του στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας σφοδρή
επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος,
όπως είχε γράψει το newpost, είναι να αποδομηθεί το
ισχυρό «χαρτί» της ΝΔ προς τις κάλπες και σε αυτό το
πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε μία σειρά ερωτ-
ημάτων ως προς τα νομοθετήματα που έφερε η απε-
ρχόμενη κυβέρνηση τους τελευταίους επτά μήνες.

Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τον
πρόεδρο της ΝΔ  αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε
ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας. Ο απερχόμενος
πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν είμαστε το ίδιο με
το κόμμα του κ. Μεϊμαράκη και για αυτό μας φαίνεται
αδιανόητο να μας καλεί να συγκυβερνήσουμε. Η ΝΔ ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην ηγεσία, δεν μπορεί να εκφ-
ράζει το καινούργιο», και συνέχισε:

Δεν μπορεί να εκφράσει το καινούργιο ένας άνθρωπος που στα νιάτα του ήταν αρχηγός των «κενταύρων» της πολι-
τικής ζωής. Είναι ο στυλοβάτης του παλαιού συστήματος, έθρεψε και γιγάντωσε τη διαπλοκή, ταυτίστηκε με κάθε είδο-
υς σκάνδαλα, στήριξε διαχρονικά τον ποιο ακραίο αυταρχισμό».

Μας λέει ο κ. Μεϊμαράκης ότι γυρίσαμε τον χρόνο πίσω τους τελευταίους μήνες» επεσήμανε ο κ. Τσίπρας και έθεσε
μία σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα νομοθετήματα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο επτάμηνο:

Τι θα κάνει άραγε; Θα πάρει πίσω τις 100 δόσεις; Θα κλείσει ξανά την ΕΡΤ; 
«Αυτό το κόμμα, το πιο παλιό από το παλιό, με το γνωστό ρεβανσισμό, είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό εμπόδιο

και για την μικρότερη μεταρρύθμιση, πόσο μάλλον για τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις» είπε κλιμακώνοντας την επίθ-
εσή του. 

«Είμαστε περήφανοι που απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Που δώσαμε την ευκαιρία να εκφραστεί το “γαμώτο”
του ελληνικού λαού για όλα όσα πέρασε τα τελευταία χρόνια, στο δημοψήφισμα» επεσήμανε ο απερχόμενος πρωθυ-
πουργός.

Όπως είπε, «μπορεί να αναγκαστήκαμε σε συμβιβασμό με την Ευρώπη, αλλά δεν θα συμβιβαστούμε με όσους
οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη χώρα από αυτό», για να προσθέσει ότι τώρα
το παλιό πολιτικό σύστημα σήμερα καμουφλάρεται, φορώντας την «προβιά» της ήρεμης δύναμης, του μεσαίου χώρου.
Τόνισε ότι αν όμως επιστρέψει θα επιστρέψει με τους χειρότερους όρους για τον λαό και έδωσε το σύνθημα:

Να οργώσουμε την Ελλάδα, για να μην επιτρέψουμε στο παρελθόν να επιστρέψει.
Ο αγώνας τους και η αγωνία τους, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να μην έχει δυνατότητα το κόμμα να φτιάξει

κυβέρνηση στην επόμενη Βουλή, χωρίς να χρειάζεται τα δεκανίκια των δυνάμεων του συστήματος. «Προσπαθούν να
παραμυθιάσουν τους πολίτες με το "όλοι το ίδιο είναι"», αλλά «δεν είμαστε όλοι το ίδιο» τόνισε.

Αναφερόμενος στο θέμα των ψηφοδελτίων, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει σταυρός
προτίμησης και ότι ως εκ τούτου η κατάρτιση της λίστας παίζει έναν καθοριστικό ρόλο και στην προτεραιότητα εκλο-
γής των υποψηφίων. 

«Έχουμε μια ευκαιρία - δεν θα την επιλέγαμε αλλά μας δίνεται μετά το δυσάρεστο γεγονός της αποχώρησης από το
κόμμα συντρόφων που είχαν εκλεγεί βουλευτές στις 25 Γενάρη - να έχουμε σε αυτές τις εκλογικές λίστες και κάποιο-
υς που θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκλεγούν και κάποιοι που θα έχουν λιγότερες».

Οι δυνατότητες που έχουμε, είπε ο κ. Τσίπρας, είναι με μια μεγαλύτερη άνεση κυρίως στις τοπικές κοινωνίες να
ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους εκείνους που κατά γενική ομολογία και τεκμήριο των τοπικών κοινωνιών είναι
αριστεροί, όχι γιατί έχουν κατ' ανάγκη μια σφραγίδα αριστερή αλλά γιατί είναι αριστεροί σε επίπεδο ηθικής, εντιμότ-
ητας, αξιοσύνης, ικανότητας. Έχουμε, σημείωσε, και τη δυνατότητα να βρούμε και τους ανθρώπους εκείνους που δεν
συμμετέχουν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά θέλουν να συμβάλουν στην προσπάθεια.



4-θριάσιο Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Ζημιές γράφουν οι ιδιώτες του ηλεκτρισμού

Οι αλλαγές που
έχουν συντελεστεί
το τελευταίο διά-

στημα στην αγορά ηλεκτρι-
σμού αλλά και η κατάργηση
των μηχανισμών στη χονδρ-
εμπορική αγορά που λειτο-
υργούσαν ως αντιστάθμισμα
για την έλλειψη ανταγωνι-
σμού, έφεραν νέα δεδομένα
για τους ανεξάρτητους ηλεκ-
τροπαραγωγούς. Έτσι ήδη
στα αποτελέσματα που ανα-
κοινώνονται, για πρώτη
φορά έχουμε τις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής να οδηγούνται σε ζημιές, καθώς
περιμένουν να προχωρήσουν τα μέτρα για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της αγο-
ράς και τη θέσπιση του νέου μηχανισμού επάρκειας ισχύος που υποτίθεται ότι θα έπρ-
επε να έχει προχωρήσει από τις αρχές του έτους.

Έτσι στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν προ ημερών από τον όμιλο των
Ελληνικών Πετρελαίων για τη θυγατρική της ηλεκτροπαραγωγής Protergia η εταιρεία
εμφανίζει ζημιές προ πρό φόρων 14 εκ. ευρώ, με τις πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο να
διαμορφώνονται στα 65 εκ. ευρώ από 102 εκ. ευρώ πέρυσι (36% μείωση). Η καθαρή
παραγωγή διαμορφώθηκε σε 253 χιλ. μεγαβατώρες έναντι 473 χιλ μεγαβατωρών πέρυ-
σι (46% μείωση) παρά το γεγονός ότι η συνολική κατανάλωση ρεύματος σημείωσε
αύξηση από τις 24,3 τεραβατώρες στις 24,9 τεραβατώρες.

Ωστόσο από τα διαθέσιμα στοιχεία από τους διαχειριστές διαπιστώνεται ότι η αύξηση
της ζήτησης καλύφθηκε από σημαντική αύξηση των εισαγωγών και από υδροηλεκτρική
παραγωγή, αφού η λιγνιτική παραγωγή σημείωσε μείωση, ενώ η παραγωγή των ΑΠΕ
και του φυσικού αερίου παρέμειναν σταθερές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο εξάμ-
ηνο οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 85%.

Θυμίζουμε τέλος ότι σημαντική μείωση ανακοινώθηκε και από τον όμιλο Μυτιληναίο
για τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας (Protergia) καθώς από κέρδη EBITDA 42,4 εκ. ευρώ
πέρυσι, φέτος στο εξάμηνο έπεσαν στα 6,6 εκ. ευρώ, ενώ απομένει να ανακοινωθούν
και τα αποτελέσματα της Ήρων του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, που επίσης αναμένεται να κιν-
ηθούν στο ίδιο μοτίβο.

Κοσμοσυρροή στη συναυλία της
Σαββίνας Γιαννάτου στην Ελευσίνα

Τεράστια ήταν
η αναπόκρι-
ση του

κόσμου στη συναυ-
λία της Σαββίνας
Γιαννάτου στον
Αρχαιολογικό Χώρο
της Ελευσίνας. 

Οι θεατές απόλαυ-
σαν ένα πράγματι
φεγγαριάτικο όνειρο
με τις ερμηνείες της
Σ. Γιαννάτου σε έναν
υπέροχο χώρο.
Αξίζουν σε όλους
συγχαρητήρια και
ειδικά στον Σύλλογο
Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου για τη συνει-
σφορά του. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

«ΓΚΟΡΥΤΣΑ».

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι, πρόκειται να προβεί στην ενοικίαση του
Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου (7Χ7) και του παρακείμενου δημοτικού κυλικείου,
που βρίσκονται στην Πλατεία Αεροδρομίου, της συνοικίας «ΓΚΟΡΥΤΣΑ» Ασπροπύρ-
γου.

Εφιστάται η προσοχή ότι, ο μισθωτής των δύο (2) προαναφερθέντων χώρων , θα
αναλάβει εκτός των άλλων και την υποχρέωση της φύλαξης και συντήρησης του Γηπέ-
δου.

Κατόπιν τούτου , καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Διεύθυνση της
Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε εργάσιμες μέρες και ώρες

για περισσότερες πληροφορίες.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα

αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΑ ΑΛΕΠΟΥ.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι , πρόκειται να προβεί στην ενοικίαση
ενός (1) κτιρίου για την στέγαση «Παιδικού Σταθμού» στην περιοχή του Οικισμού
Τρύπα Αλεπούς .

Η αναγκαιότητα προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων.
Ως εμβαδόν του κτιρίου προτείνεται η επιφάνεια των 150 m2 ,με αύλειο χώρο για την

εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Κατόπιν τούτου , καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Διεύθυνση της

Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε εργάσιμες μέρες και ώρες
προσκομίζοντας : α) τίτλος ιδιοκτησίας, β) συμβόλαιο , τοπογραφικό σχεδιάγραμμα .

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα
αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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Ναι στην απεμπλοκή του Δήμου Φυλής
από τα σκουπίδια, λέει ο Παππούς

ΟΔήμαρχος Χρή-
στος Παππούς,
χαμογελαστός,

σε πηγαδάκι, με την Περιφ-
ερειάρχη Ρένα Δούρου, το
Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρ-
ου Διονύση Χατζηδάκη και
άλλους παράγοντες, στο
περιθώριο της συνεδρία-
σης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης των απορριμ-
μάτων (ΕΔΣΝΑ).

Την ικανοποίησή του για
το νέο Περιφερειακό σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων, που συζητήθηκε,
το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου 2015, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής (ΕΔΣΝΑ), εξέφρασε ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς.

«Με το νέο σχεδιασμό θεσμοθετείται ότι τα Άνω Λιόσια και η Φυλή τελειώνουν, ορι-
στικά και αμετάκλητα, με τα σκουπίδια κι αυτό είναι για μας το δυνατό του σημείο.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι θεσμοθετείται η αποκατάσταση και η απορρύπανση του
Χώρου Υγιειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ). Επομένως ο Περιφερειακός σχεδιασμός ικανοποι-
εί την πάγια θέση του Δημοτικού μας Συμβουλίου που ζητά απεμπλοκή του Δήμου
Φυλής από τη διαχείριση των απορριμμάτων και αποκατάσταση του χώρου.

Ελπιδοφόρα, εξάλλου,  είναι η δέσμευση της Περιφέρειας ότι θα διαθέτει ετησίως ένα
σημαντικό ποσό για την απορρύπανση του ΧΥΤΑ, αλλά και ότι θα χρηματοδοτήσει
σημαντικά αναπτυξιακά έργα στο Δήμο Φυλής. Άλλωστε, στον τομέα των έργων η συνε-
ργασία Περιφέρειας-Δήμου είναι ήδη πολύ εποικοδομητική κι έχει αποφέρει καρπούς με
την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων , ενώ  ήδη ο Δήμος ολοκληρώνει τις μελέ-
τες για τη χρηματοδότηση νέων έργων.

Εξυπακούεται ότι μέχρι την παύση λειτουργίας της Χωματερής, ο Δήμος Φυλής θα
εισπράττει αντισταθμιστικά οφέλη. Στο διάστημα αυτό, που θα παλέψουμε να είναι το
μικρότερο δυνατόν, θα ολοκληρωθεί η εξυγίανση των οικονομικών του, ώστε να κατα-
στεί αυτάρκης. Ήδη με τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
Ταμεία, έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα κι εκτιμάμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα
έχουν ρυθμιστεί και οι οφειλές  προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από
δάνεια που λήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος ο Δήμος μας, σύντομα, θα παρουσιάσει το δικό του Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
των Απορριμμάτων, στο πλαίσιο του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού, με στόχο τον
περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, επανάκτηση και
ανακύκλωση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Φυλής.

Γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου
ανακάλυψε η Eni ανοικτά της Αιγύπτου

Οιταλικός ενεργει-
ακός όμιλος Eni
α ν α κ ο ί ν ω σ ε

σήμερα ότι ανακάλυψε
ανοικτά των αιγυπτιακών
ακτών ένα πεδίο φυσικού
αερίου που θα μπορούσε
να είναι από τα μεγαλύτερα
στον κόσμο, προβλέπον-
τας ότι θα μπορούσε να
βοηθήσει την Αίγυπτο να
ανταποκριθεί στις ανάγκες
για αέριο τις επόμενες
δεκαετίες.

"Σύμφωνα με τα διαθέσι-
μα τεχνικά και γεωφυσικά
στοιχεία, το πεδίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 30 τρισεκατομμύρια κυβικά
πόδια αερίου", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Eni.

Η εταιρία ανέφερε πως το πεδίο Ζορ βρίσκεται ανοικτά της μεσογειακής ακτογραμμής
της Αιγύπτου σε βάθος 1.450 μέτρων (4.757 πόδια) και πιθανόν να καλύπτει μια περ-
ιοχή περίπου 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

"Η Ζορ είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη αερίου που έχει γίνει ποτέ στην Αίγυπτο και στη
Μεσόγειο και θα μπορούσε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ανακαλύψεις
φυσικού αερίου", ανέφερε η εταιρία, προσθέτοντας πως έχει πλήρη δικαιώματα παρ-
αχώρησης στην περιοχή.

Η κρατική Eni, η μεγαλύτερη ξένη εταιρία παραγωγός στην Αφρική, λειτουργεί στην
Αίγυπτο εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια μέσω της αιγυπτιακής θυγατρικής της
IEOC και είναι μία από τις κυριότερες εταιρίες παραγωγής ενέργειας στη χώρα, με καθ-
ημερινή παραγωγή που αντιστοιχεί σε 200.000 βαρέλια πετρελαίου.

Τον Ιούνιο, η Eni υπέγραψε συμφωνία ενεργειακής εκμετάλλευσης με το υπουργείο
Πετρελαίου της Αιγύπτου, αξίας δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είχε προηγηθεί, τον
Μάρτιο, η υπογραφή μνημονίου που επιτρέπει στον ιταλικό κολοσσό να διεξαγάγει
έρευνες στο Σινά, στον κόλπο του Σουέζ, στη Μεσόγειο και σε περιοχές στο δέλτα του
Νείλου.

Μπαράζ ποιοτικών εκδηλώσεων στο
Μενίδι, από το Σάββατο, 29 Αυγούστου

Δεκαεννέα πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα σε ένα εικοσα-
ήμερο στο αμφιθέατρο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δύο
παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας, πέντε θεατρικές

παραστάσεις, τρία μιούζικαλ, τρία παιδικά έργα, μια παράσταση
καραγκιόζη και πέντε συναυλίες. Καλλιτεχνική επιμέλεια Δευ-
καλίων Κόμης. Αυτή είναι η ταυτότητα του φετινού κύκλου πολι-
τιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015,
που φέρει το όνομα του ενταφιασθέντος στην Αχαρναϊκή Γη
αρχαίου τραγωδού. 

Η ίδια συμμετοχή στις εκδηλώσεις, δηλαδή το εγχώριο πολι-
τιστικό προϊόν είναι δύο μουσικές συναυλίες-αφιερώματα στον
Θεοδωράκη και στον Τσιτσάνη και μια θεατρική παράσταση. Με
λίγη προσπάθεια μπορούμε να εντάξουμε στην εντοπιότητα τον
εξ Άνω Λιοσίων ορμώμενο Χρήστο Λούφη. 

Αυτές είναι και οι δωρεάν παραστάσεις για το κοινό που
καλείται να πληρώσει για τις υπόλοιπες ένα, σχετικά, φτηνό εισι-
τήριο, που γίνεται ακόμα φτηνότερο στην προπώληση ή αν αγο-
ρασθεί μέσω διαδικτύου. 

Η ακριβότερη παράσταση είναι Η ΗΛΕΚΤΡΑ με 16 ευρώ γενι-
κή είσοδο κι ακολουθούν οι υπόλοιπες με 15. Ο Χάρης Ρώμας
το κατέβασε στα 12 συναισθανόμενος τις ειδικότερες δυσκολίες
του κοινού των Αχαρνών, ενώ πολύ φθηνό εισιτήριο θεωρούνται
τα 8 ευρώ για το διαμέτρημα του μεγάλου συνθέτη Γιάννη Σπα-
νού. 

«Τσιμπημένο» είναι το εισιτήριο στην παιδική παράσταση της Κάρμεν Ρουγκέρη, που ίσως έπρ-
επε να δώσει μια ευκαιρία στα παιδιά να δουν την ποιοτική παράστασή της. Στη συναυλία αλληλεγ-
γύης που είναι η μόνη εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί εκτός του αμφιθεάτρου, οι θεατές
καλούνται να φέρουν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου. 

Το φτηνότερο εισιτήριο είναι το …τάλιρο για τον Καραγκιόζη, και για την παράσταση "Σαν παλιό
σινεμά υπό το σεληνόφως", με την Ελένη Φιλίνη και Κώστα Βενετσάνο. Οι παλιοί ξέρουν τι
σημαίνει φτώχεια κι έχουν μάθει να αρκούνται στα λίγα, γι αυτό κι επιβιώνουν στο shοw τόσα χρό-
νια.

Το μεγάλο στοίχημα είναι αν η πυκνότητα των εκδηλώσεων, που υπαγορεύθηκε από την προ-
κήρυξη των εκλογών, θα εξασφαλίσει την πολυπόθητη πληρότητα σε όλες τις εκδηλώσεις. Οι Αχα-
ρνές και οι Θρακομακεδόνες έχουν μεγάλο πληθυσμό, αλλά με τις αλλεπάλληλες εκδηλώσεις χάνε-
ται κοινό που δεν έχει το χρόνο να ακολουθήσει το πρόγραμμα. Ας ελπίσουμε ότι η ποικιλία και η
εμπορικότητα των παραστάσεων θα αποτελέσει το αντιστάθμισμα στην πίεση του χρόνου. 

Εν κατακλείδι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δύο πολυσυζητημένες, φέτος, παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας:
- Προμηθέας Δεσμώτης του Ευριπίδη (3/9), σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου, με τους Τάσο

Νούσια, Γεράσιμο Γεννατά, Δημήτρη Κουρούμπαλη, Marlene Kaminski, Κατερίνα Λούρα κ.ά. και
-Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου, με τους Μαρίνα Ασλάνογλου, Ρένη

Πιττακή, Γιάννη Βόγλη, Θανάση Κουρλαμπάς κ.ά. 
Πέντε γνωστές θεατρικές παραστάσεις:
-"Χωρίζουμε λέμε", (31/8), η νέα κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου με

πρωταγωνιστές τους: Μπέσυ Μάλφα, Ρένο Χαραλαμπίδη, Αλέξανδρο Ρήγα κ.ά.
-"Οι Τενόροι" (2/9) μια απολαυστική, ξεκαρδιστική κωμωδία του Κεν Λούντβιχ, σε

διασκευή/σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη και πρωταγωνιστές τους: Βλαδίμηρο Κυριακίδη,
Θανάση Τσαλταμπάση, Πάνο Σταθακόπουλο, Βιβή Κόκκα, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, Άννα
Μενενάκου και τον Γιώργο Παπαζήση.

- "Η Φόνισσα" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (5/9), σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη και θεα-
τρική διασκευή Κώστα Πολιτόπουλου. πρωταγωνιστεί η Φωτεινή Φιλοσόφου.

- "Πρότυπος Οίκος αντοχής" (8/9), η ξεκαρδιστική κωμωδία ηθών του Χάρη Ρώμα. Παίζουν:
Χάρης Ρώμας, Σοφία Μουτίδου, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Βίκυ Κάβουρα, Βαγγέλης Δουκου-
τσέλης και η Μαρία Γεωργιάδου. 

-"Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης" (15/9), από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αχαρνών σε
σκηνοθεσία της Χαράς Τσιγιάννη. Παίζουν: Νίκη Καρνάτσου, Σπύρος Στρεμμένος, Νικολέττα
Μπίσκου, Βασίλης Βασιλάρας Κωνσταντίνος Καχριμανίδης, Βαγγέλης Τριανταφύλλου, Ιωάννα
Μάρκου, Μαρία Χριστοπούλου. Επιμέλεια - Διαχείριση ήχου, Βασίλης Λαζαρόπουλος.

Τρεις μουσικοθεατρικές παραστάσεις:
-"Σαν παλιό σινεμά υπό το σεληνόφως" (29/8), μουσική, τραγούδια, και πολύ γέλιο σε μια ευρ-

ηματική μουσικοθεατρική παράσταση με την Ελένη Φιλίνη και Κώστα Βενετσάνο. Μιμήσεις Γιάννης
Τσιτουρίδης, Όλγα Πρωτονοταρίου.

-"Μέρες Ραδιοφώνου" (9/9), η μουσική θεατρική παράσταση που κέρδισε τις καλύτερες κριτικές
κοινού και κριτικών και παίχτηκε για δύο χρόνια στο "Γυάλινο μουσικό θέατρο" και στο θέατρο
"Badminton. Ένα φαντασμαγορικό μουσικό ταξίδι, στις πιο νοσταλγικές μέρες του.

ελληνικού ραδιοφώνου, με τους: Αντώνη Λουδάρο, Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πανα-
γιώτη Πετράκη, Μίνωα Θεοχάρη, Νεφέλη Ορφανού και τον Μάκη Δελαπόρτα.

- "I am What I am" (12/9), ο μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος στην παράσταση που ξεπέρασε τα
60.000 εισιτήρια στην Αθήνα, με νέες μεταμορφώσεις, ανανεωμένα κείμενα, νέες μιμήσεις,
εντυπωσιακά λαμπερά κοστούμια και άφθονη καυστική σάτιρα της ελληνικής πραγματικότητας. O
Τάκης Ζαχαράτος θα μας κάνει να ξεχάσουμε τη μελαγχολία των ημερών και να γελάσουμε με όσα
θα μας διηγηθεί.

Μια παράσταση Καραγκιόζη:
-"Ο Kαραγκιόζης μυστικός πράκτορας" (13/9), από το θέατρο σκιών του Πάνου Καπετανίδη με

τον ηθοποιό Τάκη Βαμβακίδη. 
Τρεις θεατρικές παραστάσεις για παιδιά:
- "Ο μάγος του ΟΖ" (1/9), από την Παιδική Σκηνή του Γιάννη Μία ομάδα ετερόκλητων ταξιδευ-

τών, με επικεφαλής τη μικρή Ντόροθυ, τον Αχυρένιο, τον Ντενεκεδένιο και το Λιοντάρι, αναζητά την
αυτογνωσία και την πνευματική λύτρωση. 

-"Παραμύθι χωρίς όνομα" της Κάρμεν Ρουγγέρη (6/9), από το ομώνυμο μυθιστόρημα της
Πηνελόπης Δέλτα. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί: Φαρμάκης Νεκτάριος , Κομπόγιωργας
Αλέξανδρος, Πολυκανδρίτου Δέσποινα, Νικολάου Γιάννης, Σοφιανοπούλου Αμάντα, Χρυσανθο-
πούλου Μυρτώ, Λιναρδάτου Κωνσταντίνα. 

-"Ο Τζακ και η φασολιά" (11/8), Ένα γνωστό και πολύ αγαπημένο παραμύθι για μικρούς και
μεγάλους. Αφηγείται την Ιστορία του Τζάκ ενός ζωηρού, σκανδαλιάρικου, επιπόλαιου και απε-
ρίσκεπτου αγοριού και το πέρασμα του στην Ωριμότητα. Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μυτιληναίος ,
Βαλάντης Κωστόπουλος, Κατερίνα Καστάνη. Διασκευή και σκηνοθεσία Χάρης Σώζος.

Πέντε συναυλίες: 
-Συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή 23 καταξιωμένων καλλιτεχνών (14/9),
-Μουσικά αφιερώματα στον Θεοδωράκη (30/8) και στον Τσιτσάνη (16/9) από την ορχήστρα της

Κοινωφελούς Επιχείρησης με ερμηνευτές τους Θανάση Κομνηνό και Νίκο Μπουρνέλη 
-Εμφάνιση του ταλαντούχου και ελπιδοφόρου νέου τραγουδιστή Χρήστου Λούφη ( 4/9) και
-Συναυλία του κορυφαίου συνθέτη Γιάννη Σπανού (10/9)
Δείτε το πρόγραμμα και τα σημεία πώλησης εισιτηρίων:
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Έρχονται μειώσεις κάθε μήνα μέχρι
τον Δεκέμβριο στις συντάξεις

Μειώσεις κάθε μήνα
θα έχουν ως τον
Δεκέμβριο 2,5 εκα-

τομμύρια συνταξιούχοι,
καθώς η αυξημένη εισφορά
6% που πλήρωσαν χθες για
ασθένεια, ήταν μόνο για τη
σύνταξη του Σεπτεμβρίου,
χωρίς τις αναδρομικές κρατή-
σεις για τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο οι οποίες θα επιβ-
ληθούν σε τρεις δόσεις από
τις συντάξεις του Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου,
σύμφωνα με τον Ελεύθερο
Τύπο.

Οι συνταξιούχοι θα πάρουν λιγότερα τον επόμενο μήνα και ακόμη λιγότερα τον Νοέμ-
βριο και τον Δεκέμβριο. Οι μειώσεις θα είναι συνεχές για ένα τρίμηνο έως ότου ολοκ-
ληρωθεί η αναδρομική κράτηση της αυξημένης εισφοράς ασθενείας που ισχύει από την
1η Ιουλίου. Η εισφορά στην κύρια σύνταξη θα υπολογίζεται επί του αρχικού ποσού
δηλαδή επί της σύνταξης που είχαν οι δικαιούχοι στις 31/12/2009, πριν επιβληθούν οι
περικοπές του Μνημονίου.

Στη συνέχεια το ποσό που θα προκύπτει θα αφαιρείται από τη σύνταξη που παίρνουν
σήμερα δηλαδή θα μπαίνει το 2% σε σύνταξη 2.000 ευρώ και τα 40 ευρώ της μείωσης
που προκύπτει από την εισφορά αυτή, θα αφαιρούνται από τις καταβαλλόμενες συντά-
ξεις. Στις επικουρικές η μείωση 6% επιβάλλεται στα καταβαλλόμενα ποσά δηλαδή στις
συντάξεις που παίρνουν οι δικαιούχοι μετά από όλες τις περικοπές.  

Η εισφορά ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου, αλλά από τις αποδοχές των συντα-
ξιούχων έγινε η κράτηση μόνο για ένα μήνα, τον Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι η εισφο-
ρά που αναλογεί στους μήνες και στις συντάξεις Ιουλίου και Αυγούστου, θα κρατηθεί
από τις συντάξεις των επόμενων τριών μηνών, καθώς το υπουργείο Εργασίας αποφά-
σισε να σπάσει τις αναδρομικές κρατήσεις σε τρεις δόσεις! Όπως αναφέρει ο Ελεύθερ-
ος Τύπος, για παράδειγμα, συνταξιούχος με αρχική σύνταξη 1.000 ευρώ πλήρωνε μέχρι
τον Αύγουστο εισφορά ασθενείας 4%, και έπαιρνε 960 ευρώ. Χθες που μπήκε η αύξηση
της εισφοράς κατά 2% η σύνταξη μειώθηκε κατά 20 ευρώ και πήρε 940 ευρώ.

Για τους επόμενους τρεις μήνες η σύνταξη θα μειώνεται κάθε φορά, καθώς θα κρατ-
ηθούν οι αναδρομικές χρεώσεις από την εισφορά ασθενείας για τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο, δηλαδή θα έχει επιπλέον κράτηση 40 ευρώ που θα μοιραστεί σε 3 δόσεις,
δηλαδή κάθε μήνα η σύνταξη θα μειώνεται κατά 13,33 ευρώ.

Ετσι στο τέλος Σεπτεμβρίου που θα πάρει τη σύνταξη Οκτωβρίου οι αποδοχές του θα
μειωθούν στα 926 ευρώ, στο τέλος Οκτωβρίου η σύνταξη του Νοεμβρίου θα είναι ακόμη
πιο κάτω στα 913 ευρώ και στη σύνταξη του Δεκεμβρίου, θα πάρει 900 ευρώ, οπότε θα
έχει κλείσει και ο λογαριασμός των αναδρομικών μειώσεων. Στο τέλος Δεκεμβρίου που
θα πάρει τη σύνταξη Ιανουαρίου, οι αποδοχές του δεν θα έχουν αναδρομικές μειώσεις
παρά μόνο την κανονική εισφορά ασθενείας και το ποσό θα επανέλθει στα 940 ευρώ.

«Καυτός» ο Σεπτέμβριος για τους φορ-
ολογουμένους - Όλες οι υποχρεώσεις

Βαθιά το χέρι στην
τσέπη πρέπει να
βάλουν οι φορολο-

γούμενοι το επόμενο εξάμ-
ηνο, καθώς οι υποχρεώσεις
που ξεπηδούν από τον
Αύγουστο «καίνε».Οι φορο-
λογούμενοι καλούνται μέσα
σε διάστημα έξι μηνών, το
αργότερο ως τον Φεβρο-
υάριο του 2016, να καταβά-
λουν στα δημόσια ταμεία
τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ.

Από τα τέλη Αυγούστου, θα έρθουν αντιμέτωποι με το πρώτο «κύμα» εκκαθαριστικών
και φόρων. 

Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να
αρχίσουν να  πληρώνουν:

1. Τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου οι φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την πρώτη από τις τρεις δόσεις του
εκκαθαριστικού. Το συνολικό ποσό που αναμένει το υπουργείο Οικονομικών από τα
εκκαθαριστικά προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ και θα πρέπει να πληρωθεί με δόσεις στους
επόμενους 3 μήνες. 

2. Αναδρομικά από την 1η Ιουλίου θα υπολογιστεί με τους νέους συντελεστές και η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αντί η εισφορά να καταργηθεί για όλους, οι συντελεστές
της αυξάνονται κατά 50% ως και 185,71% για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ
ως εξής:

2% (από 1,4%) για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ.
4% (από 2,1%) για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ.
6% (από 2,8%) για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ.
8% (από 2,8%) για ετήσια εισοδήματα άνω των 500.001 ευρώ.
Αποτέλεσμα των παραπάνω αυξήσεων θα είναι να προκύψουν νέα εκκαθαριστικά για

όσους έχουν υποβάλει ήδη τη δήλωσή τους έως τον Ιούλιο, ενώ προβλέπονται και επιπ-
λέον απώλειες λόγω αυξημένων κρατήσεων στους μισθούς και τις συντάξεις που θα
λαμβάνουν κάθε μήνα. 

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν κυμαίνονται:
Από 180 έως και 300 ευρώ για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000

και μέχρι 50.000 ευρώ.
Από 950 έως και 1.140 ευρώ για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα πάνω από

50.000 και μέχρι 60.000 ευρώ.
Από 1.140 έως και 1.900 ευρώ για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα πάνω από

60.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.
3. Από αυτόν τον μήνα οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδώσουν και τον αυξημένο

ΦΠΑ, που πληρώνουν οι πολίτες. Ηδη έχουν αυξηθεί οι τιμές σε πολλά προϊόντα και
υπηρεσίες, λόγω των νέων συντελεστών του ΦΠΑ.

4. Ο ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, θα παραμείνει για φέτος ως έχει και
αναμένεται να ξεκινήσει να εισπράττεται από αυτόν τον μήνα ή το αργότερο τον επόμε-
νο. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει και πάλι να πληρώσουν τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ
φέτος, ενώ το ίδιο ποσό θα πρέπει να βρεθεί από τη φορολογία ακινήτων και το 2016. 

5. Τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνονται από τον Οκτώβριο,
ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να είναι αυξηθούν. Περισσότερα τέλη κιν-
δυνεύουν να πληρώσουν οι έχοντες καινούρια οχήματα, δηλαδή ηλικίας έως πέντε
ετών, καθώς και όσοι έχουν πετρελαιοκίνητα και οχήματα χαμηλών ρύπων.

6. ΚΤΕΟ: Αρχίζει «σαφάρι» διασταυρώσεων για οχήματα που δεν έχουν περάσει από
ΚΤΕΟ. Στα νέα μέτρα του μνημονίου περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να περάσουν
από τεχνικό έλεγχο μέχρι τον Νοέμβριο όλα τα Ι.Χ. που είναι εκπρόθεσμα για τουλάχι-
στον από 6 μήνες και πάνω. Αν οι ιδιοκτήτες τους σπεύσουν, θα πληρώσουν 50% μικρ-
ότερο πρόστιμο (40 ευρώ αντί για 80 τα Ι.Χ.). Ωστόσο, αν το αμελήσουν, από τον Δεκέμ-
βριο και μετά θα πληρώσουν 150 ευρώ επιπλέον.

7. Οι ρυθμίσεις χρεών στο Δημόσιο αλλάζουν, ακόμα και για οφειλέτες που ήδη
πληρώνουν τις δόσεις τους, αφού είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν ανελλιπώς όλες
τις υποχρεώσεις τους κάθε μήνα, για να μη χάσουν και τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη
κάνει.
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Στ: Θεοδωράκης: "Η πρώτη θέση
στις εκλογές δεν έχει κριθεί"

Να "κόψει λίγο από
τα φτερά των
παλαιών κομμά-

των και να δώσει στο Ποτά-
μι τη δύναμη να παίξει καθ-
οριστικό ρόλο στη σύνθεση
της νέας κυβέρνησης" ζήτ-
ησε από το λαό ενόψει των
εκλογών ο Σταύρος Θεο-
δωράκης, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην
εφημερίδα Real News.

Παράλληλα, ο επικεφα-
λής του Ποταμιού εξαπέλ-
υσε ευθεία επίθεση στον
Αλέξη Τσίπρα και τον Βαγ-
γέλη Μεϊμαράκη.

"Είναι και οι δύο τους παιδιά των κομματικών μηχανισμών" τόνισε ο επικεφαλής του
Ποταμιού ενώ ανέφερε πως "οι συνεργασίες επιβάλλονται από το λαό και δεν είναι θέμα
γούστου".

Ο Σταύρος Θεοδωράκης εκτίμησε ότι η πρώτη θέση στις εκλογές δεν έχει κριθεί, ενώ
χαρακτήρισε "αστείο" το να μιλάει κάνεις για αυτοδυναμία.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών, ανέφερε ότι δεν αποκλείει συγκυβέρν-
ηση ευρύτερης συμμαχίας, τονίζοντας ακόμη ότι "την Ελλάδα πρέπει να την κυβερνή-
σουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει".

Κόκκινη γραμμή, μέχρι 15
Σεπτεμβρίου, τα σχέδια διαχείρι-
σης των Δήμων για τα σκουπίδια

ΗΑντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά (με τα μαύρα στη φωτό από τη
συνεδρίαση του ΔΣ της Παρασκευής, 28 Αυγούστου), ζήτησε από τους
Δημάρχους να επισπεύσουν τις διαδικασίες σύνταξης των Τοπικών Σχεδίων

Διαχείρισης των απορριμμάτων
Να επισπεύσουν τη σύνταξη και την υποβολή στον ΕΔΣΝΑ των Τοπικών Σχεδίων

Διαχείρισης Αποβλήτων, κάλεσε τους Δήμους της Αττικής που δεν το έχουν ακόμη πρά-
ξει, η αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά.

«Οι Δήμοι της Αττικής θα πρέπει, σύμφωνα με όσα ορίζει το νέο ΕΣΔΑ, να ολοκ-
ληρώσουν και να καταθέσουν στην Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ, τα Τοπικά Σχέ-
δια Διαχείρισης Αποβλήτων, μέχρι την 15/9/2015, στη βάση των κατευθυντήριων γραμ-
μών που ορίζει το ΕΣΔΑ», σημειώνει η αντιπρόεδρος της ΕΕ.

Παράλληλα, τους κάλεσε να ενημερωθούν για την απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ σχε-
τικά με τη δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, καθώς και για την αντίστοιχη μελέτη, όπως
αυτά έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΔΣΝΑ (ΚΛΙΚ 1,  ΚΛΙΚ 2   και ΚΛΙΚ 3). 

«Η άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων απο-
τελεί την εγγύηση ότι το επόμενο και κρίσιμο βήμα για τη θεμελίωση του νέου μοντέλου
θα γίνει με σύστημα και σοβαρότητα, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλον-
τος»,  τονίζει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της η αντιπρόεδρος της ΕΕ.

του Σπύρου Δημητρέλη

Από την πρώτη ημέρα των
capital controls τα μετρητά
άρχισαν σταδιακά να εξαφ-

ανίζονται. Πάρα τη μεγάλη ζημιά που
προκλήθηκε στην οικονομία, απο-
δείχθηκε για άλλη μια φορά η ορθότ-
ητα μιας παροιμίας. Ότι ουδέν κακό
αμιγές καλού. Έτσι, μέσα στα πολλά
κακά των capital controls, εμφ-
ανίστηκε και ένα πολύ μεγάλο καλό.
Οι καταναλωτές άρχισαν να χρησιμοποι-
ούν περισσότερο τις κάρτες τους για τις
συναλλαγές τους. Αυτό το κύμα που
ακόμη σε μεγάλο βαθμό διατηρείται θέλει
τώρα να καβαλήσει το υπουργείο Οικονο-
μικών προκειμένου να σπρώξει τους φορ-
ολογουμένους στις πληρωμές μέσω τρα-
πεζικού συστήματος για να πετύχει και το
καίριο πλήγμα στη φοροδιαφυγή.

Η επιτελική ομάδα του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλε-
ξιάδη, έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέ-
διο για την επέκταση και μαζικοποίηση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών το οποίο
περιλαμβάνει από κίνητρα μέχρι και
αυστηρές κυρώσεις για όσους παρανο-
μούν. Ας δούμε αναλυτικά το σχέδιο που
πρόκειται να αρχίσει να εφαρμόζεται στα-
διακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Από το πρώτο ευρώ
Το πρώτο βήμα για την επέκταση των

ηλεκτρονικών συναλλαγών αφορά τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγε-
λματίες. Για να αναγνωρίζεται μια δαπάνη
για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά
τους θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφ-
λείται μέσω του τραπεζικού συστήματος.
Σήμερα το όριο για την υποχρεωτική
πληρωμή μέσω του τραπεζικού συστήμα-
τος είναι 500 ευρώ και πάνω. Το σχέδιο
του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι από το πρώτο
ευρώ επαγγελματικής δαπάνης θα πρέπει
να πραγματοποιείται μέσω των τραπεζών,
δηλαδή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα,
μεταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαρια-
σμό ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
του προμηθευτή. Η κίνηση αυτή αποσκο-
πεί στο να περιοριστεί δραστικά το φαινό-
μενο της λήψης εικονικών τιμολογίων τα
οποία μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη
των επιχειρήσεων και των ελεύθερων
επαγγελματιών και κατά συνέπεια
μειώνουν και τα φορολογικά έσοδα του
Δημοσίου.

POS παντού και φθηνά
Ανώτερος παράγοντας του υπουργείου

Οικονομικών λέει στο "Κ" ότι "δεν είναι
δυνατόν να θέλουμε να επεκταθούν οι
ηλεκτρονικές πληρωμές και οι επαγγε-
λματίες που χρησιμοποιούν τα POS να
πληρώνουν προμήθεια που κυμαίνεται
από 1% έως 2%. Αυτή την εποχή που
στην αγορά μετράει και το τελευταίο ευρώ
είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσο
υψηλές προμήθειες".

Το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι σε
συνεργασία με τις τράπεζες αλλά και με
την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων θα
γίνει εγκατάσταση μηχανημάτων πληρ-
ωμών μέσω καρτών σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας ("ακόμα και στα περίπτερα και τα
κρεοπωλεία", λένε στο ΥΠΟΙΚ), ενώ θα
μειωθεί και η προμήθεια που πληρώνουν
οι καταστηματάρχες για την αποδοχή
πληρωμών με κάρτες.

Αφορολόγητο μέσω καρτών
Το τρίτο μέτρο το οποίο θα δώσει

ώθηση στις πληρωμές με κάρτες, πιστωτι-
κές και χρεωστικές, είναι η σύνδεση της
έκπτωσης φόρου που λαμβάνουν οι μισθ-

ωτοί και οι συνταξιούχοι με τη χρήση
καρτών. Με βάση το καθεστώς που ίσχυε
έως και το τέλος του 2014 οι μισθωτοί και
οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να συγκεν-
τρώσουν σε αποδείξεις το 10% του εισο-
δήματός τους προκειμένου να καρπωθούν
το σύνολο της έκπτωσης φόρου που δικαι-
ούνται. Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι δικαιούνται έκπτωση φόρου
έως και 2.100 ευρώ ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματός τους. Η έκπτωση μειώνε-
ται όταν αυξάνει το εισόδημα και "σβήνει"
για εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ.

Ο σχεδιασμός του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι
οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν θα
συγκεντρώνουν πλέον αποδείξεις αλλά θα
πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες με
τη χρεωστική τους κάρτα. Το υπουργείο
Οικονομικών θα ενημερώνεται αυτόματα
για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν με
την κάρτα τους και θα καταχωρεί το σχε-
τικό ποσό αυτόματα στη φορολογική τους
δήλωση. Έτσι, οι φορολογούμενοι δεν θα
είναι υποχρεωμένοι και να συγκεν-
τρώνουν τις αποδείξεις για τις δαπάνες
τους.

Όριο στις cash συναλλαγές  
Στις σκέψεις του υπουργείου Οικονο-

μικών είναι και η λήψη ενός δραστικού
μέτρου προκειμένου να περιοριστεί η
χρήση μετρητών στην αγοράς και να
αυξηθεί η χρήση πλαστικού χρήματος.
Αυτό αφορά την ουσιαστική διατήρηση
των capital controls, μόνο όμως όσον
αφορά τη χρήση μετρητών. Για παράδειγ-
μα, θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα
μηνιαίο όριο ανάληψης μετρητών ύψους
100 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό της μισθ-
οδοσίας κάθε υπαλλήλου να μπορεί να
δαπανηθεί μόνο με πιστωτική ή χρεωστι-
κή κάρτα. Από το μέτρο αυτό θα εξαιρ-
ούνται οι συνταξιούχοι που θα μπορούσαν
να σηκώσουν το σύνολο της σύνταξής
τους σε μετρητά. Η δεύτερη σκέψη που
υπάρχει είναι να εφαρμοστεί όριο χρήσης
μετρητών με βάση την αξία της συναλλα-
γής. Για παράδειγμα, συναλλαγές άνω
των 50 ευρώ θα μπορούσαν να εξοφ-
λούνται μόνο με κάρτα και μόνο οι χαμ-
ηλότερης αξίας συναλλαγές να εξοφ-
λούνται με μετρητά.

Για ποιο λόγο
Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν δια-

πιστώσει ότι όταν μια συναλλαγή περνά
μέσα από το τραπεζικό σύστημα αυξάνε-
ται κατακόρυφα η πιθανότητα έκδοσης του
σχετικού παραστατικού (τιμολογίου ή
απόδειξης) από τον επαγγελματία. Ο
λόγος είναι ότι το έσοδό τους καταγράφε-
ται στο τραπεζικό σύστημα και μπορεί
πλέον να εντοπιστεί σε ενδεχόμενο φορο-
λογικό έλεγχο.

Είναι ουσιαστικά ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος καταγραφής των εισοδημάτων
των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων
καθώς και του ύψους των δαπανών των
φορολογουμένων. Ειδικά αυτών που
ξοδεύουν χρήματα τα οποία δεν έχουν
φορολογηθεί, όπως είναι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες.

Διαρκές capital control στα
μετρητά θέλει η εφορία
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Δημοκρατική Συμπαράταξη, το κοινό
ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ

Την συνεργασία
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
στις εκλογές της 20ής

Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν
το μεσημέρι της Κυριακής η
Φώφη Γεννηματά και ο Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος. Όπως
ανακοίνωσαν, το ψηφοδέλτιο
θα είναι κοινό και το όνομα
του σχήματος θα είναι Δημο-
κρατική Συμπαράταξη. 

Όπως ανέφεραν, τα κόμμα-
τα κρατούν την οργανωτική
και πολιτική τους αυτοτέλεια
και αυτονομία, ενώ η συμφ-
ωνία τους βασίζεται σε «δέκα συν μία» προγραμματικές θέσεις, οι οποίες τις επόμενες
ημέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν ηγετικά στελέχη των δύο κομμάτων και οι δύο
πρόεδροι κατέστησαν σαφές ότι θα επιδιώξουν μετεκλογικά την κυβερνητική συμμετοχή
όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, ώστε η Ελλάδα να βγει οριστικά από την κρίση.

Την αντίθεσή τους στην κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ έχουν εκφράσει με δήλωσή
τους 31 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, ανάμεσά τους και ο Φώτης Κου-
βέλης.

Παρίσι: Σκανδαλώδες το «όχι» χωρών
της ανατολικής ΕΕ σε πρόσφυγες

Έντονα επικρίνει ο
γάλλος υπουργός
Εξωτερικών Λοράν

Φαμπιούς την στάση
αρκετών χωρών της ΕΕ,
«ιδιαίτερα στην ανατολική
ΕΕ», να αποδεχθούν τις προ-
τάσεις για κατανομή προ-
σφύγων στους «28» βάσει
ποσοστώσεων, χαρακ-
τηρίζοντάς την «σκαν-
δαλώδη». 

Σκληρά λόγια ιδιαίτερα
εναντίον της Ουγγαρίας για
τον φράχτη, λέγοντας πως
«δεν σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες και βάζει σύρματα που δεν θα βάζαμε ούτε για ζώα».

«Όταν βλέπω μια σειρά από χώρες της Ευρώπης, κυρίως της ανατολικής, που δεν
δέχονται τις ποσοστώσεις θεωρώ πως αυτό είναι σκανδαλώδες» ανέφερε ο Φαμπιούς
την Κυριακή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Europe 1 και RTL.

«Η Γερμανία έχει μια πολύ θαρραλέα στάση, η Γαλλία είναι στο πλευρό της, ωστόσο
όλη η Ευρώπη πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της» δήλωσε ο Λοράν Φαμπιούς.

Η πρόταση της Κομισιόν για σύστημα κατανομής των προσφύγων που φτάνουν στις
χώρες «εξωτερικών συνόρων» της ΕΕ σε όλους τους «28» με ποσοστώσεις έχει προσ-
κρούσει στην αντίθεση χωρών όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλο-
βενία.

«Ούτε για ζώα ο ουγγρικός φράχτης»
Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Φαμπιούς για την στάση της Βουδαπέστης. Ο γάλλος

ΥΠΕΞ είπε πως «η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρώπης, η οποία Ευρώη έχει αξίες που
δεν γίνονται σεβαστές όταν στήνονται συρματοπλέγματα που δεν θα βάζαμε ούτε για
ζώα». 

Για τον Φαμπιούς, θα πρέπει «φυσικά» η Ουγγαρία να διαλύσει αυτό το φράχτη και η
ΕΕ να διεξαγάγει «μια σοβαρή και αυστηρή συζήτηση» με την ουγγρική ηγεσία.

Το Σάββατο, το ουγγρικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η
τοποθέτηση του συρματοπλέγματος κατά μήκος των συνόρων με τη Σερβία, πριν
τοποθετηθεί η δεύτερη και «βασικότερη» εγκατάσταση του τείχους ύψους τεσσάρων
μέτρων.

Αναγκαία τα κέντρα διαλογής προσφύγων
σε Ελλάδα - Ιταλία, λένε χώρες της ΕΕ

Οι υπουργοί Εσωτε-
ρικών της Γαλλίας,
της Γερμανίας και

της Βρετανίας υπογραμ-
μίζουν ως «επιτακτική ανάγ-
κη» την άμεση δημιουργία
κέντρων σε Ελλάδα και
Ιταλία για τον διαχωρισμό
μεταξύ προσφύγων και μετα-
ναστών. Οι τρεις υπουργοί
καλούν επίσης σε έκτακτη
διεξαγωγή συμβουλίου υπο-
υργών Εσωτερικών και Δικαι-
οσύνης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης «μέσα στις δύο επό-
μενες εβδομάδες» για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.

Οι Μπερνάρ Καζνέβ, Τόμας ντε Μεζιέρ και Τερέζα Μέι «ζητούν από τη λουξεμβούργια
προεδρία της ΕΕ να οργανώσει ένα πρώτο συμβούλιο τις επόμενες δύο εβδομάδες που
θα προετοιμάσει αποτελεσματικά τις αποφάσεις του συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου
και, να προχωρήσει σε συγκεκριμένη βάση», όπως αναφέρουν σε κοινό τους ανακοι-
νωθέν.

Κατά τη συνάντησή τους στο Παρίσι (με επίκεντρο τα μέτρα ασφαλείας στα τρένα μετά
το περιστατικό οι τρεις υπουργοί υπογράμμισαν την «ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται από αυτή τη ροή μεταναστών». 

Υπενθυμίζουν κυρίως την «επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν, το αργότερο πριν
από το τέλος του έτους, στην Ελλάδα και την Ιταλία κέντρα διαλογής ώστε εκεί να γίνε-
ται η διάκριση μεταξύ των προσώπων που μπορεί να ζητήσουν τη χορήγηση του καθε-
στώτος του πρόσφυγα και των παράνομων οικονομικών μεταναστών».

Το Λονδίνο θέλει «αποτρεπτικά μέτρα» για τη βρετανική επικράτεια 
Παράλληλα σήμερα σε άρθρό της στην εφημερίδα Sunday Times, η υπουργός Εσω-

τερικών της Βρετανίας Τερέζα Μέι επισημαίνει ότι οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν ήδη
δουλειά στη Βρετανία για να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, ενώ επέκρινε το μη
φερέγγυο, όπως το χαρακτήρισε, σύστημα μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γράφοντας στην εφημερίδα Sunday Times, η Τερέζα Μέι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
«αν θέλουμε να ελέγχουμε τη μετανάστευση, και να την μειώσουμε στις δεκάδες χιλιά-
δες, πρέπει να λάβουμε ορισμένες μεγάλες αποφάσεις».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εθνική στατιστική υπηρεσία της Βρετανίας ανα-
κοίνωσε ότι η καθαρή μετανάστευση στη χώρα το δωδεκάμηνο που έληξε τον Μάρτιο
του 2015 ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ: 330.000 άνθρωποι έφθασαν στη χώρα το χρονικό
αυτό διάστημα.

Η Μέι επέκρινε το μη φερέγγυο ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης για το γεγονός
ότι δεν έχει συνοριακούς ελέγχους. Είπε ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα άνεργοι μετανά-
στες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φθάνουν στη Βρετανία κατά δεκάδες χιλιάδες κάθε
χρόνο αναζητώντας εργασία και παροχές. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των μεταναστών
είναι «απλά μη βιώσιμος».

Η βρετανική κυβέρνηση έχει έρθει σε αντίθεση με τις Βρυξέλλες για την ελεύθερη
κυκλοφορία και ζητεί αυστηρότερους μεταναστευτικούς κανόνες. Ο πρωθυπουργός
Ντέιβιντ Κάμερον έχει υποσχεθεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα για πιθανή έξοδο της
χώρας από την ένωση των 28 χωρών μέχρι το τέλος του 2017 και πρότεινε μεταρρ-
υθμίσεις στην ΕΕ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΓΑΝΝΙΔΗΣ ΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΑΤΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟΠΟΛ

ΝΤΝΙΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ  ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΦΙΔΗ ΓΕΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΖΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΙΡΕΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ Η

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΒΙΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΑΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΪΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Έως τη Δευτέρα η εμπρόθεσμη υποβολή
φορολογικών δηλώσεων

Αύριο, Δευτέρα 31
Αυγούστου, είναι η
καταληκτική ημερ-

ομηνία εμπρόθεσμης υποβο-
λής των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών
και νομικών προσώπων,
διευκρινίζει με ανακοίνωσή
της η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι
για τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων φορο-
λογικού έτους 2014 που θα
υποβληθούν από την 1η
Σεπτεμβρίου έως την 4η Σεπτεμβρίου δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα εμπρόθεσμης
υποβολής της δήλωσης.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, είναι η τελευταία
ημέρα για την εφάπαξ καταβολή του φόρου με έκπτωση 2%, για τις εμπρόθεσμες
δηλώσεις:

νομικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία,
φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από

19/7/2015).
καταβολή της 1ης δόσης του φόρου, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις:
νομικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από

28/8/2015),
φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από

19/7/2015).
Προκειμένου για ηλεκτρονικές πληρωμές που θα γίνουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου

μέσω webbanking, η καταβολή αυτή πρέπει να γίνει εντός του ωραρίου λειτουργίας του
κατά περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος.

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολο-
γικού έτους 2014 που θα υποβληθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 4η
Σεπτεμβρίου, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

Τρεις συλλήψεις για εκκρεμούσες
καταδικαστικές αποφάσεις στην Αττική

Συνελήφθησαν, σε
διάφορες περιοχές
της Αττικής, τρία

άτομα σε βάρος των οποίων
εκκρεμούσαν καταδικαστικές
αποφάσεις.

Ειδικότερα, στα Γλυκά
Νερά συνελήφθη 44χρονος
σε βάρος του οποίου εκκρε-
μούσε καταδικαστική απόφα-
ση με ποινή κάθειρξης έξι
ετών, για ληστεία.

Στα Σπάτα, συνελήφθη
61χρονος σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσε καταδι-
καστική απόφαση με ποινή
κάθειρξης 12 ετών, χρηματική ικανοποίηση στο Δημόσιο 10.000 ευρώ και στέρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων του για πέντε έτη, για το αδίκημα της απάτης κατ' εξακολούθη-
ση σε βάρος του Δημοσίου.

Στο Παλαιό Φάληρο συνελήφθη 48χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδι-
καστική απόφαση με ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και τριών μηνών, για τα αδικήματα της
απόπειρας ληστείας και της σωματική βλάβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Εφετών 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

Τον Σπίρτζη δείχνει ο Μητρόπουλος
για την άρση της ασυλίας του

Τον Σπίρτζη «δείχνει»
για την άρση της
ασυλίας του ο Αλέξης

Μητρόπουλος μετά και τις
καταγγελιές στην εκπομπή
Ακραίως στον ΣΚΑΪ ότι κυβε-
ρνητικό στέλεχος ζήτησε από
τον οικονομικό εισαγγελέα
την άρση της ασυλίας του για
την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Κάποια κανάλια ποντάρ-
ουν πως θα μπει ο Σπίρτζης
επικεφαλής στην περιφέρεια
Αττικής, πάνω από τον ηρωϊ-
κό Πάντζα, και τον Αθα-
νασίου, και πάνω απ' όλους μας δήλωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος από το βήμα της
Πανελλαδικής συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Άρχισε πόλεμος σπίλωσης άνευ προηγούμενου εις βάρος μου, τα αποκάλυψα αυτά
και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αλέκο Φλαμπουράρη» αποκάλυψε επίσης.

Νωρίτερα, ο κ. Μητρόπουλος είχε προβεί σε καταγγελία - βόμβα ότι ο αρμόδιος για
την καταπολέμηση της διαφθοράς υπουργός Παναγιώτης Νικολούδης τού αποκάλυψε
ότι κυβερνητικό στέλεχος πήρε την πρωτοβουλία να δώσει εντολή στον εισαγγελέα να
πάει ο φάκελος αίτησης άρσης ασυλίας του στη Βουλή.

Ο τέως αντιπρόεδρος της Βουλής στις 11 το πρωί, στη Βουλή, παρουσία της Ζωής
Κωνσταντοπούλου, θα μιλήσει σχετικά με τη φορολογική του υπόθεση.

Νεαρός στα Χανιά αυτοκτόνησε
πάνω από τον τάφο του παππού του

Τραγωδία στον Πλά-
τανο Χανίων όπου
ένας 23χρονος

έβαλε τέλος στη ζωή του με
μια καραμπίνα τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του flashnews.gr, ο
νεαρός τη νύχτα του Σαββά-
του, τηλεφώνησε σε γονείς
και φίλους του και τους
ενημέρωσε ότι θα
προχωρήσει στο απονενο-
ημένο.

Από εκείνη την ώρα και
έπειτα ξεκίνησαν εναγώνιες προσπάθειες για να εντοπιστεί ο νεαρός. Ένας φίλος του
23χρονου, στις 5 περίπου τα ξημερώματα, τον βρήκε νεκρό, πάνω από το μνήμα, στο
νεκροταφείο όπου είχε ταφεί ο παππούς του.

Η σορός του 23χρονου διεκομίσθη στο Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας -
νεκροτομής ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν το παλι-
κάρι να βάλει τέλος στη ζωή του με τέτοιο τραγικό τρόπο.

Μειώθηκε ο εμπορικός στόλος της Ελλάδας

Οεμπορικός στόλος της χώρας πλέον αριθμεί 1.846 πλοία.Σύμφωνα επίσης με
την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία
100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 45.015.151 κόρους τον Ιούνιο εφέτος και παρ-

ουσίασε αύξηση 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2014,
έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το
2013.

Στρατηγική της ΝΔ: Ο Μεϊμαράκης πορεία
στον λαό και ο Τσίπρας στις συνιστώσες του

Πορεία προς το
λαό ο Μεϊμαράκ-
ης, πορεία προς

τις συνιστώσες του ο
Τσίπρας, είναι η λογική
στην οποία θα κινηθεί η
προεκλογική στρατηγική
της ΝΔ την εβδομάδα που
έρχεται και θα επικεντρ-
ωθεί κυρίως σε αισιόδοξα
στοιχεία και πολύ λιγότερο
στον αρνητικό λόγο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο
πρόεδρος της κεντροδε-
ξιάς παράταξης θέλησε
χθες να στείλει ένα μήν-
υμα στους πολίτες, που έχει μόνο θετικά χαρακτηριστικά.

Με θετικό τρόπο λοιπόν, έλεγε στενός συνεργάτης του στο newpost.gr, ο κ. Μεϊμα-
ράκης έθεσε το διακύβευμα των εκλογών: Οι Έλληνες βρίσκονται μπροστά σε ένα στα-
υροδρόμι και καλούνται να επιλέξουν: νέο ξεκίνημα ή αστάθεια και αβεβαιότητα. 

Τι εξασφαλίζει το νέο ξεκίνημα του κ. Μεϊμαράκη, σύμφωνα με τη ΝΔ:
Πολιτική σταθερότητα. Στη χώρα υπάρχει ανάγκη για κυβέρνηση τετραετίας, οι

συνεχείς εκλογές, δεν επιτρέπουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για τίποτε και η
Ελλάδα θα κάνει συνεχώς κύκλους χωρίς αποτέλεσμα, λένε από τη ΝΔ.

Συναινέσεις και συνεργασίες. Όλοι οι Έλληνες λένε στις συζητήσεις μεταξύ τους, ότι
θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν και να βρουν επιτέλους λύση για τη
χώρα, σημειώνουν τα γαλάζια στελέχη. Αυτό κάνει ο κ. Μεϊμαράκης, λένε. Βάζει πάνω
από όλα, πάνω από την πολιτική, την Ελλάδα. Χρειάζεται μεγάλη Εθνική προσπάθεια,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο κ. Μεϊμαράκης στο χθεσινό μήνυμά του και επίσης
χρειάζεται να αποφευχθεί η πόλωση και ο διχασμός, όπως και να αποφευχθεί η παρ-
απληροφόρηση και η εξαπάτηση των Ελλήνων. Για αυτό ο πρόεδρος της ΝΔ προτείνει
τουλάχιστον δύο ντιμπέιτ: Ένα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ένα με τον κ.
Τσίπρα. Ο ίδιος δεν βάζει κανένα όρο. Τους δέχεται όλους, λένε από τη Συγγρού.

Νέο πρόγραμμα, πέρα και πάνω από το μνημόνιο. Αυτό θα επιδιώξουν από τη ΝΔ,
όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Μεϊμαράκης, να το συνδιαμορφώσουν με όλους τους
Έλληνες, για αυτό το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της κεντροδεξιάς παράταξης θα
μπει σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να εφαρμοστεί αμέσως μόλις σχηματιστεί κυβέρν-
ηση με κορμό τη ΝΔ.

Από τη Λεωφόρο Συγγρού υπογραμμίζουν τη φράση με την οποία κλείνει τη δήλωση
του ο κ. Μεϊμαράκης, όπου μιλά για δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι ένα
μήνυμα χωρίς τίποτε αρνητικό, τονίζουν.

Από τη ΝΔ εισάγουν και νέες μεθόδους στην προεκλογική καμπάνια, όπως με το
βίντεο 60 δευτερολέπτων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, με τα backstage -με το τι
έγινε πίσω από τις κάμερες μέχρι να ανέβει ο κ. Μεϊμαράκης στη σκηνή όπου μίλησε
στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του newpost.gr ένα τέτοιο βίντεο, θα δίνεται
μετά από κάθε ομιλία του προέδρου της ΝΔ.
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Η απάντηση του Λαφαζάνη στον
Τσίπρα για τον «αριστερό εμφύλιο»

Απάντηση στις
επικρίσεις του
Αλέξη Τσίπρα για

κήρυξη «αριστερού εμφυ-
λίου» έδωσε ο Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης
μιλώντας στην εκπομπή
«Ακραίως» στον ΣΚΑΪ με
τον Τάκη χατζή.

«Δεν κήρυξα εμφύλιο
σε κανέναν. Αυτό που
κάνω είναι να αναδεικνύω
ένα διαφορετικό  πρόγρ-
αμμα διεξόδου από την
κρίση. Πόλεμο έχουμε
στις πολιτικές. Είμαι από
τα ιδρυτικά στελέχη του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρμαχος της αριστερής ενότ-
ητας. Ουδέποτε έθετα προσωπικά ζητήματα, ουδέποτε γκρίνιαζα» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως επεσήμανε, «ο κ. Τσίπρας αναδείχθηκε στην ηγεσία του κόμματος με ένα πρό-
γραμμα και κάποιες θέσεις. Συνεργάστηκα μαζί του με ειλικρίνεια και όταν έκανε τη
μνημονιακή στροφή, διαφώνησα». 

Αντέκρουσε σε αυτό το πλαίσιο και τις κατηγορίες ότι ο ίδιος και η Αριστερή Πλατφ-
όρμα έριξαν την κυβέρνηση.

«Από τι αποστατήσαμε;» διερωτήθηκε και συμπλήρωσε: 
Για να πέσει μία κυβέρνηση, πρέπει να πάει στη Βουλή, να ζητήσει ψήφο εμπι-

στοσύνης και να μην τον πάρει. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάει στη Βουλή και να
πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Όχι από εμάς, από την Αριστερή Πλατφόρμα, αλλά από
τους 40 βουλευτές που ψήφισαν παρών ή όχι. Δεν είχαμε κίνηση απελπισίας από την
κυβέρνηση, αλλά πίστευε πως θα πήγαινε σε εκλογές και με περίπατο θα έπαιρνε την
αυτοδυναμία.

Μπακογιάννη: Η ΝΔ θα είναι πρώτο
κόμμα – Θα πρέπει να μπορούμε να

συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ

«Θα πρέπει να μπορούμε να
συνεργαστούμε και με τον
ΣΥΡΙΖΑ» τονίζει η Ντόρα Μπα-

κογιάννη σε συνέντευξή της στην εφημε-
ρίδα Realnews. 

Όπως είπε «η ΝΔ θα είναι πρώτο
κόμμα προς έκπληξη αρκετών».  Σε
αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως η χώρα
χρειάζεται ενότητα δυνάμεων, εθνική
συνεννόηση και ευρύτατη συνεργασία,
κάτι που, όπως επισήμανε η ίδια, το λέει
εδώ και 5 χρόνια.

Αυτή η ενότητα δυνάμεων μπορεί να
γίνει, όπως υποστηρίζει η κ. Μπακογιάν-
νη, αν βρεθούν οι καλύτεροι και ικανότε-
ροι από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι
και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι «θα βάλουν το
κεφάλι τους στον τορβά και θα δουλέ-
ψουν για τον εθνικό στόχο, που είναι η
δημιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού
κράτους».

Η κ. Μπακογιάννη πιστεύει σε πρωτιά
της ΝΔ στις εκλογές καθώς θεωρεί ότι με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η χώρα
διολίσθησε σε σημείο που οι πολίτες
συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο και θα
ψηφίσουν με τη σκέψη να υπάρχει ένα
σταθερό τιμόνι στην ευρωπαϊκή πορεία
της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία, σημειώνει η ίδια «έμαθε από τα λάθη της και μπορεί
να αποτελέσει τον πυρήνα για μια λύση σταθερότητας και ασφάλειας σε αντίθεση με τον
κ. Τσίπρα που κορόιδευε τους πολίτες για καιρό».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι όντως υπάρχει αντι-
παράθεση μεταξύ νέου και παλιού αλλά σημείωσε ότι το νέο στην πολιτική είναι οι άνθ-
ρωποι που έχουν το θάρρος να πουν την αλήθεια χωρίς να κοροϊδεύουν τον ελληνικό
λαό και το παλιό είναι το «θα σας κάνω γεφύρια και ποτάμια, θα σας αυξήσω τη
σύνταξη, θα σας δώσω τη 13η σύνταξη, θα σκίσω το μνημόνιο μέρα μεσημέρι, θα κάνω
το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη δήλωσε ότι είναι ένας «ντόμπρος άνθρωπος που το στιλ
του σε άλλους αρέσει και άλλοι το θεωρούν πολύ "λαϊκ"», αλλά επί της ουσίας, σημείω-
σε, είναι ένας άνθρωπος που λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Σε περίπτωση
που η ΝΔ βγει πρώτο κόμμα τόνισε ότι θα είναι αδιαμφισβήτητα επιτυχία του κ. Μεϊμα-
ράκη και της «πανστρατιάς που δημιούργησε».

Κουβέλης: «Δεν θα συνεργήσω σε
σύμπραξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ»

«Η φροντίδα μου
δεν είναι άλλη
από το να

συμβάλω με όλες μου τις
δυνάμεις στην προοδευ-
τική διακυβέρνηση του
τόπου και στην έξοδο
της χώρας από τον
θανάσιμο κύκλο της
κρίσης» επισημαίνει ο κ.
Φώτης Κουβέλης στη
συνέντευξή του στο
«Βήμα της Κυριακής».

Αφήνει έτσι ανοιχτή
την προοπτική συνερ-
γασίας του με τον
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντιθέτως κλείνει την πόρτα στη συνεργασία της ΔΗΜΑΡ με το ΠαΣοΚ.
«Δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να συνεργήσω στην εκλογική συνεργασία
των δύο κομμάτων» παρατηρεί με έμφαση, αλλά δεν σκέπτεται να αποχωρήσει από το
κόμμα που ίδρυσε. 

Εχετε στραφεί με σφοδρότητα κατά των πολιτικών λιτότητας και των Μνημονίων, σε
σημείο που αποχωρήσατε από την τρικομματική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2013.
Πώς κρίνετε την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατέληξε σε ένα τρίτο επαχθ-
ές Μνημόνιο;

«Η πρόσφατη συμφωνία με τους δανειστές είναι το αποτέλεσμα μιας εξάμηνης δια-
πραγμάτευσης, η οποία χαρακτηρίσθηκε από την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρν-
ησης να διεθνοποιήσει το πρόβλημα της λιτότητας και της ανθρωπιστικής κρίσης, έχον-
τας να αντιμετωπίσει εξαιρετικά δυσμενείς συσχετισμούς. Το αποτέλεσμα προσδιο-
ρίστηκε τόσο από τη φανατική εμμονή της σκληρής μερίδας των εταίρων σε πολιτικές
αποδεδειγμένα υφεσιακές και αποτυχημένες, αλλά και από λάθη που διέπραξε η ελληνι-
κή πλευρά, παγιδευμένη άλλοτε σε προσωπικές στρατηγικές συγκεκριμένων κυβερν-
ητικών αξιωματούχων και άλλοτε σε ψευδαισθήσεις που καλλιεργήθηκαν προεκλογικά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση είναι βαριά.
Αν συνοδευτεί από ένα πακέτο πολιτικών – και τούτο είναι δυνατό – που θα λειτουργούν
ως αντίρροπο στη λιτότητα, μαζί με μια πολιτική ανάπτυξης, και από μια νέα συμφωνία
αναδιάρθρωσης του χρέους, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γυρίσει
η χώρα σελίδα».

Και προσθεσε: «Σε ολόκληρη την πολιτική διαδρομή μου δεν έβαλα ποτέ το προσω-
πικό πάνω από το συλλογικό. Δεν το έπραξα – και με τούτο απαντώ σε διάφορα ανύπα-
ρκτα και αβάσιμα που εξακολουθούν να διακινούν διάφοροι κύκλοι – ούτε όταν συνειδ-
ητοποίησα ότι τα συστήματα εξουσίας ήταν διατεθειμένα να διασφαλίσουν μια απρόσ-
κοπτη πορεία στη ΔΗΜΑΡ, με την προϋπόθεση ότι το κόμμα μας και εγώ θα συναι-
νούσαμε στα εντελλόμενα. Δεν το πράξαμε και δεν μετανιώνω. Υπενθυμίζω τη στάση
μας στη διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας... Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζω
και τη σημερινή κατάσταση. Το στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποδείξει ότι η Αρι-
στερά δεν είναι κατάλληλη μόνο για να αντιπολιτεύεται, αλλά ικανή να κυβερνά με κοι-
νωνική ευαισθησία, ρεαλισμό και ευθύνη. Και σε αυτή την υπόθεση οφείλουν να συμβά-
λουν όλοι, αφήνοντας κατά μέρος ιδιοτέλειες, σκοπιμότητες και προσωπικές στρατηγι-
κές».

Στο ερώτημα ότι η ΔΗΜΑΡ έχει δώσει τα χέρια με το ΠαΣοΚ εσείς τι θα κάνετε, απάν-
τησε:

«Θεωρώ ότι οι προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος, οι θέσεις του, όπως
αυτές επικυρώθηκαν και από το πρόσφατο συνέδριό μας, αλλά και το αξιακό φορτίο της
ανανεωτικής Αριστεράς που μεταφέρει, δεν δικαιολογούν πολιτικά και δεν επιτρέπουν
την επιλογή εκλογικής σύμπλευσης με το ΠαΣοΚ. Αν, παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφούσα
τάση της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ το επιβάλει, δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία
περίπτωση να συνεργήσω».

ΔΕΗ: Δεν εξετάζεται πώληση
μονάδων παραγωγής ενέργειας

Ηπώληση μονάδων παραγωγής ενέργειας δεν περιλαμβάνεται στα εναλλακτικά
σχέδια που επεξεργάζεται η ΔΕΗ αναφέρει η επιχείρηση σε σημερινή ανα-
κοίνωση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι η συγκεκρι-

μένη επιλογή, «εκτός των άλλων δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη».
Αναφέρει ακόμη σχετικά με τα δίκτυα μεταφοράς ότι η πρόταση που έχει υποβληθεί

από την κυβέρνηση προς τους θεσμούς προβλέπει την παραμονή τους στη ΔΕΗ.
«Η αναπροσαρμογή της στρατηγικής της ΔΕΗ υπαγορεύεται από τις σοβαρές

εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. και οι οποίες επισπεύδονται στη
χώρα μας βάσει των όσων περιλαμβάνονται στη δανειακή σύμβαση», συμπληρώνεται
στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού
σχεδίου για τον ΑΔΜΗΕ, το οποίο έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση στους θεσμούς,
και σύμφωνα με το οποίο, τα πάγια παραμένουν στη ΔΕΗ, κάτι που είναι αναγκαίο.
Παράλληλα η ΔΕΗ επεξεργάζεται σχέδια για τη συνολική στρατηγική και προτάσεις για
όλα τα υπόλοιπα θέματα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, και σε κάθε περίπτωση μεταξύ
αυτών των εναλλακτικών σχεδίων δεν περιλαμβάνεται η πώληση μονάδων καθώς,
εκτός των άλλων, αυτό δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910



16-θριάσιο Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015


